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1. Dit onderwerp werd reeds tijdens de postuniversitaire lessencyclus 
van 1977 door wijlen Professor Delva, initiatiefnemer tot deze cycli, 
uitvoerig behandeld(1) met de zin voor engagement en nuances die 
we van hem kenden. Sindsdien zijn 7 jaren voorbijgegaan. De eerste 
rechtspraak is tot stand gekomen samen met een vloed van commen
taren. Het is niet mijn bedoeling Professor Delva's systematische 
uiteenzetting vandaag opnieuw over te doen. Eerder wil ik ingaan op 
de probleemgebieden inzake de veranderlijkheid van de huwelijks
vermogensstelsels zoals die naar voor kwamen uit de intussen ontsta
ne rechtspraak en rechtsleer en op de accenten die daar zijn gelegd. 

2. Van de mogelijkheid tijdens het huwelijk hun goederenstelsel te 
wijzigen- fundamentele nieuwigheid van de wet van 14 juli 1976 
- hebben de echtparen gretig gebruik gemaakt. Deze mogelijkheid 
stond immers meteen open voor echtparen die v66r het van kracht 
worden van deze wet in het huwelijk waren getreden. Dit verklaart 
waarom een bijzonder groot deel van de rechtspraak inzake de 
toepassing van de wet van 14 juli 1976 betrekking heeft op de 
wijziging van de huwelijkse voorwaarden. 
Hieruit blijkt dat onmiddellijk na het van kracht worden van deze 
wet de- meestal ouder wordende- echtparen van deze mogelijk
heid hebben gebruik gemaakt, niet zozeer om ,hun huwelijksvermo
gensstelsel aan te passen aan de evolutie van hun familiale en sociale 
toestand"(2) maar vooral om het lot van de langstlevende onder hen 
te beveiligen, wat tot aan de wet van 14 mei 1981 op het vlak van 
het erfrecht op onvoldoende wijze kon worden gerealiseerd en ook 

(I) DELVA, W., ,De veranderbaarheid van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het 
huwelijk", T.P.R., 1978, 331-350. De internationaal privaatrechtelijke aspecten werden 
onlangs specifiek in deze lessencyclus behandeld, zie DE WULF C., ,Het 
huwelijksvermogensrecht en het erfrecht in het internationaal privaatrecht", T.P.R., 1982, 
327. 
(2) Verslag Baert, Part. St., Kamer, 1975-76, nr. 896/3, 3. 
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vandaag nog in zekere mate efficienter kan gebeuren via het huwe
lijksvermogensrecht(3). 

3. Van meet af aan werd door de rechtsleer(4) beklemtoond dat de 
opheffing van het principe van de onveranderlijkheid nochtans niet 
betekende dat ook het beginsel van - wat men nu is gaan noemen 
- de bestendigheid of de duurzaamheid van het huwelijksstelsel 
werd opgeheven(5). De echtgenoteri kunnen voortaan in de voor
waarden voorzien door de wet hun huwelijkse voorwaarden tijdens 
hun huwelijk wijzigen, maar zolang ze gehuwd zijn onder een be
paald stelsel geldt dit als statutaire bepaling van hun vermogensrech
telijke verhouding zowel t.a. v. derden als onderling. Zij kunnen geen: 
overeenkonist afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks ingaat 
tegen de regels van hun geldend stelsel, ook niet in hun onderlinge 
verhouding. 
Zo kunnen bv. echtgenoten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel 
niet onderling overeenkomen dat voortaan alle (of bepaalde) zelf 
verdiende gelden eigen zullen blijven en alle zelfgemaakte schulden 
alleen door de echtgenoot schuldenaar zullen worden betaald. 
Willen zij dit doen dan moeten ze overgaan naar een stelsel van 
scheiding van goederen en hiertoe de door de wet voorziene procedu
re volgen(6). 
Meer en meer wordt aangenomen dat de regel van de bestendigheid 
van het huwelijksvermogensstelsel een regel van dwingend recht is en 
niet van openbare orde. Hier worden niet de fundamenten van onze 
sociale orde geraakt maar alleen private belangen van de echtgenoten 
en van de derden beschermd. De echtgenoten kunnen na de ontbin
ding van hun stelsel, in hun onderlinge verhouding toch rekening 
houden met overeenkomsten die tijdens de gelding van dat stelsel 
maar in tegenstrijd hiermee werden afgesloten(7). Trouwens arti-

(3) Zie hierover de uiteenzetting van G. Van Oosterwijck. 
(4) CASMAN, H.-VAN LOOK, M., Huwelijksvermogensstelsels, Il/5, 3; CASMAN, H., 
,Onveranderlijkheid der huwelijksvermogensstelsels" (noot onder Cass., 1 maart 1979), 
R. W., 1979-80, 1433; zie ook Bergen, 20 maart 1984, R.R.D., 1984, 173. 
(5) TRAEsT, G., CASMAN, H., en BoucKAERT, F., ,Het nieuw huwelijksvermogensrecht. De 
wet van 14 juli 1976", T.P.R., 1976, (775-977), 836, nr. 63. 
(6) Niet aile onderlinge overeenkomsten tussen echtgenoten zijn evenwel strijdig met dit 
bestendigheidsbeginsel. Echtgenoten kunnen onderling aan mekaar schenkingen doen (die dan 
wel herroepelijk zijn- art. 1096 B. W .); onderlinge (steeds herroepelijke- art. 219) lastgevingen 
en ook leningen zijn mogelijk. (CAsMAN-VAN LooK, o.c., 11/5, 5). 
(7) CASMAN-VAN LOOK, o.c., ll/5, 11 die zich steunen op RENAULD, J., Droit patrimonial 
de Ia jamille I. Les regimes matrimoniaux, Brussel, 1971, nr. 381. Traditioneel wordt 
voorgehouden dat het hier gaat om een regel van openbare orde, DE PAGE-DEKKERS, X, 1, 
nr. 22. 
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kel 1394 B.W. voorziet duidelijk dat in gevai van wijziging van het 
stelsel het ~e echtgenoten vrij staat bij de regeling van hun wederzijd
se rechten een vergelijk te treffen en dus hun stelsel te vereffenen en 
verdelen op een andere wijze dan in hun ontbonden stelsel voorzien. 
Dit is ook het geval bij echtscheiding bij onderlinge toestemming 
(art. 1287 Ger. W.), procedure die trouwens in vele aspecten model 
stond voor de wijziging van het huwelijkscontract. 

4. Een eerste reeks moeilijkheden rees inzake de toepassing van 
artikel 1394 B.W. en de daar voorziene procedures. In dit artikel 
wordt immers een onderscheid gemaakt tussen wat men is gaan 
noemen de grote of de gewone wijzigingsprocedure en de kleine of 
eenvoudige wijzigingsprocedure. Zoals bekend verplicht de grote 
wijziging de echtgenoten tot het Iaten opmaken van 3 notariele akten: 
1) een boedelbeschrijving van aile roerende en onroerende goederen 
en van de schulden die moet voldoen aan de vereisten gesteld door 
artikel 1174 e. v. Ger. W.; 2) de akte van regeling van hun wederzijdse 
rechten waarin de wijziging en de regeling dient vermeld van alle 
rechten die tengevolge van de wijziging verdwijnen of gewijzigd 
worden(8) en waarin ze een vergelijk kunnen treffen; 3) de akte 
houdende wijziging van hun stelsel onderworpen aan de vormvereis
ten van een huwelijkscontract. 
Naast de vroeger reeds gekende en enigszins aangepaste publiciteits
voorschriften is deze wijziging aan bijzondere publiciteit onderwor
pen: zowel verzoekschrift als vonnis dienen in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. 
Tenslotte is een vierde notariele akte op straf van verval vereist 
waarin de wijziging wordt bevestigd en doorgevoerd(8bis). 
Bij de kleine wijziging is aileen een notariele akte vereist, deze 
houdende wijziging van het stelsel die enkel dient gehomologeerd. 
Hier gelden aileen de gewone publiciteitsmaatregelen: mededeling 
van de homologatiebeslissing aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand en aan de notaris-opsteller van het huwelijkscontract en van 
de wijzigingsakte. 

(8) BAETEMAN, G. en CASMAN, H., ,Homologatie van wijzigingen van het huwelijksstelsel" 
in Liber Amicorum Frederic Duman, Antwerpen, 1983, (33-53), 47-48. 
(8bis) Deze vierde akte die in navolging van artikel 1473 B.W. inzake gerechtelijke scheiding 
van goederen ook hier werd opgelegd wordt als overbodig ervaren in een procedure die start 
met een akte van regeling van wederzijdse rechten waarin reeds (meestal onder opschortende 
voorwaarde van de homologatie) het oude stelsel wordt vereffend en verdeeld. DILLEMANS, 
R., Huwelijksvermogensrecht, Brussel, 1983, 174; CAsMAN, H., ,Des difficultes rencontrees 
par Ia pratique en matiere de changement de regime matrimonial", in Cinq annees 
d'application de Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Louvain-la-Neuve, 1981, (191-219), 
nr. 33, p. 203. 
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Alhoewel de eerste rechtsleer(9) nogal eens de raad gaf, ook in geval 
duidelijk beroep kon worden gedaan op de kleine procedure, sommi
ge formaliteiten van de grote procedure na te leven, bleek in de 
praktijk dat deze formaliteiten als omslachtig, kostelijk en vervelend 
werden ervaren. In rechtspraak en rechtsleer en in het notariaat was 
er dan ook heel wat te doen over de vraag in welke gevallen de grote 
procedure kon vermeden worden. 

5. Uit de wet blijkt dat men te maken heeft met een grote wijziging 
zo deze de vereffening van het vorig stelsel of een dadelijke verande
ring van de samenstelling van de vermogens tot gevolg heeft. 
De wet zegt ,of'. Na enige aarzeling staat het nu zonder twijfel(lO) 
vast dat zo aan een van beide vereisten voldaan is de grote procedure 
moet gevolgd worden. 
Wanneer nu heeft een wijziging van huwelijkse voorwaarden de 
vereffening van het vorig stelsel tot gevolg? 
Wat onder deze eerste voorwaarde dient verstaan is niet duidelijk en 
wordt verschillend ge'interpreteerd. 
De wet spreekt van ,vereffening" niet van ,ontbinding". 
V ereffening van een vermogen veronderstelt dat dit vermogen voor
afgaandelijk ontbonden werd. T.a.v. het wettelijk stelsel wordt 
bepaald dat het ontbonden wordt o.a. door overgang naar een ander 
huwelijksvermogensstelsel (art. 1427-4°) en dat dit leidt tot vereffe
ning en verdeling van het vroegere stelsel (art. 1430). Iedereen is het 
er dan ook over eens dat de overgang van een wettelijk stelsel - of 
zelfs van elk gemeenschapsstelsel - naar scheiding van goederen 
aileen maar kan na de grote procedure. 
Maar niet iedereen neemt aan dat om het even welke wijziging van 
een stelsel noodzakelijker wijze de ontbinding van dat stelsel tot 
gevolg heeft en aanleiding geeft tot de vereffening ervan. Ontbinding 
heeft enkel plaats zo het voorgaande stelsel dermate grondig gewij
zigd wordt dat van het voorgaande niets essentieels meer overblijft 

{9) TRAEST, G., CASMAN, H., en BOUCKAERT, F., o.c., T.P.R., 1976, nr. 66, p. 840; DEL VA, 
o.c., T.P.R., nr. 21, p. 340 die in tegenstelling tot de vorige auteurs voorhoudt dat ook hier 
deze akten authentiek moeten zijn zo ze onroerende goederen tot voorwerp hebben. 
{10) Cass., 24 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 246, conclusies Procureur-Generaal 
DUMON, R. W., 1979-80, 1857 noot CASMAN, H., T. Not., 1980, 33, conclusies 
Procureur-Generaal DUMON, J.T., 1980, 331; Rev. Not. B., 1980,204, noot DE VALKENEER, 
Pas., 1980, I, 254 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 156; Cass., 26 juni 1980 (2 arresten), R. W., 
1981-82, 265 en J.T., 1980, 637. 
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of althans de kenmerkende elementen ervan verdwenen zijn(11). 
Andersom - en misschien iets beperkter - gesteld, wijzigingen die 
aileen tot doel hebben de omvang van het gemeenschappelijk vermo
gen te wijzigen geven geen aanleiding tot ontbinding en vereffening 
van het vermogen. 
En inderdaad men kan moeilijk gaan voorhouden dat zo echtgenoten 
overgaan van een kleinere (bv. wettelijke) gemeenschap naar een 
grotere (bv. algehele) gemeenschap of vice versa( 12) het oorspronke
lijk gemeenschappelijk vermogen ontbonden is en moet vereffend 
worden(13). 

6. Zo er geen ontbinding is kan er dus ook niet vereffend worden 
terwijl nochtans volgens sommige auteurs(14) deze wijzigingen tot 
gevolg kunnen hebben dat zekere rechten tussen de echtgenoten om 
onmiddellijke regeling vragen. Wathen dan doet besluiten dat ook 
hier de grote procedure zal moeten gevolgd worden die de echtgeno
ten verplicht tot de regeling van hun rechten. Dit brengt mee dat ze 
aan het woord ,vereffening" in artikel 1394 B.W. een ruimere 
betekenis gaan toekennen. Het moet dan niet genomen worden in 
zijn strict juridische betekenis van ,vereffening na ontbinding" 
maar in de ruimere betekenis van , ,regeling van rechten die een 
onmiddellijke regeling vragen". 
Als voorbeeld hiervan wordt gegeven de regeling van het passief dat 
kleeft aan goederen die van patrimonium veranderen en van vergoe
dingen in geval een ander dan het uiteindelijk tot de schulden 
gehouden vermogen deze heeft betaald(15). 
Berst en vooral moet opgemerkt dat in dergelijke gevallen een 

(11) CASMAN-VAN LooK, o.c., Il/5, 20; HAMBYE, J., Rep. Notarial, V0 ,La reforme des 
regimes matrimoniaux'', 1977, nr. 87 spreekt van , , un remplacement integral de regime'' cfr. 
ook LEJEUNE, M., ,La mutabilite des regimes matrimoniaux. Un premier bilan", Rev. Reg. 
Dr., 1978, (379-388), 382 die opmerkt dat allen die inzake de overgangsbepalingen de 
continulteitsleer voorstaan aanvaarden dat de overgang van een stelsel naar een ander stelsel 
mogelijk is zonder ontbinding van het oude: de vroegere gemeenschap blijft bestaan in haar 
samenstelling zoals voorzien in de Code Napoleon en wordt een gemeenschappelijk vermogen 
samengesteld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 juli 1976. 
(12) Tenzij de echtgenoten met de nieuwe kleinere gemeenschap van nul willen starten zodat 
vereffening en verdeling van het vroegere grotere gemeenschappelijk vermogen toch nodig is; 
zie hierover CASMAN-VAN LOOK, o.c., loc. cit.; LEJEUNE, M., ,Un premier bilan", I.e., 383. 
(13) Zie nochtans RENARD, Cl., ,Les dispositions generales relatives aux regimes 
matrimoniaux", in La nfjorme des droits et devoirs respectijs des epoux et des regimes 
matrimoniaux, Ed. du Jeune Barreau, 1977 (193-215), 211. 
(14) CASMAN-VAN LOOK, o.c., Il/5, 21; zie de kritiek van MOONS, H., noot onder Brussel, 
11 maart 1981, R. W., 1981-82, (2414-2421), 2416. 
(15) CASMAN, H., ,Les difficultes rencontrees par Ia pratique en matiere de changement de 
regime matrimonial", in Cinq annees d'application de Ia rejorme des regimes matrimoniaux. 
Louvain-la-Neuve, 1981, (191-218), 195. 
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onmiddellijke wijziging van het vermogen plaatsvindt en daarom a1 
reeds de grote procedure nodig zal zijn. 
Anderzijds kan men zich afvragen of dit wei rechten zijn die om 
onmiddellijke regeling vragen en waaromtrent in de regelingsakte een 
vergelijk dient getroffen te worden, dat trouwens aileen maar gevol
gen heeft tussen echtgenoten. 
Het gaat hier toch om rechten die pas tijdens de werking en de 
vereffening van het nieuwe stelsel aan bod zullen komen, waarvoor 
een regeling in de wet is voorzien (art. 1410, 1432 en 1452) en 
waarvan de echtgenoten slechts gedeeltelijk (bv. art. 1452, 2de lid) 
kunnen afwijken in de wijzigingsakte(16). 
Dit leidt tot het besluit dat ingeval de wijziging van een huwelijksstel
sel niet de ontbinding van het vorig stelsel tot gevolg heeft slechts 
beroep moet worden gedaan op de grote procedure zo deze wijziging 
een dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens tot 
gevolg heeft. 

7. Waar de overgang van een gemeenschapsstelsel naar een stelsel 
van scheiding van goederen fundamenteel is en dus de ontbinding van 
het oude stelsel tot gevolg heeft, is dit vice versa ook het geval(17). 
Vraag is hier evenwel of deze ontbinding van het vorige stelsel steeds 
zoals bij een gemeenschapsstelsel (art. 1430) de vereffening van het 
oude stelsel tot gevolg heeft(18). 
Meer specifiek dient die vraag gesteld zo wordt overgegaan naar een 
wettelijk stelsel. Want wat valt er te vereffenen? De goederen en de 
schulden die de echtgenoten bezitten blijven immers persoonlijk en 
het gemeenschappelijk vermogen start van nul, zodat er ook geen 
onmiddellijke verandering in de samenstelling van de vermogens is. 

(16) Ben andere vraag is of bet niet wenselijk is een van artikel 1452, lid 2 afwijkende regeling 
te voorzien. 
(17) DELVA, o.c., T.P.R., 1978, nr. 22, 340. 
(18) CASMAN-VAN LOOK, o.c., II/5, 20 en HAMBYE, o.c., Rep. Not., nr. 87 passen 
artikel 1430 toe bij elke ontbinding van een stelsel; zie nochtans RAucENT, L., ,Chronique 
de jurisprudence, Regimes matrimoniaux (1976-1983), Quelques questions discutees", J. T., 
1984, (505-513), nr. 6, p. 507; LEJEUNE, M., ,Un premier bilan", o.c., Rev. Reg. Dr., 1978, 
382; RENARD, Cl., DARVILLE-FINET en DE VILLE-SCHYNS, ,Examen de jurisprudence 
(1975-1981), Contrat demariage etregimes matrimoniaux", R.C.J.B., 1983, (411-497), nr. 24, 
p. 445. 
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Alhoewel betwist, dient gesteld dat in principe deze overgang kan 
gebeuren via de kleine procedure(19). 
Nu is het nochtans gebruikelijk dat echtgenoten die gehuwd zijn 
onder het stelsel van scheiding van goederen deze scheiding niet 
consequent doorvoeren maar systematisch goederen aankopen in 
onverdeeldheid(20) en elkaars schulden betalen. Dient bij de ontbin
ding van het stelsel deze situatie noodzakelijkerwijze vereffend en 
standpunt gekozen t.a.v. deze onverdeeldheden en overgegaan tot 
verrekening van de wederzijdse rechten? Even gebruikelijk is het dat 
die echtgenoten ter gelegenheid van de wijziging deze in onverdeeld
heid aangekochte goederen in_ het gemeenschappelijk vermogen in
brengen wat een dadelijke verandering in de samenstelling van de 
vermogens inhoudt, opzichzelf grond tot de grote procedure(21), in 
de regelingsakte zal dan overgegaan worden tot eventuele wederzijd
se verrekeningen. Maar zijn de echtgenoten noodzakelijkerwijze 
verplicht een dusdanige regeling te voorzien daar bij gebreke hiervan 
alles bij het oude blijft en deze goederen en schuldvorderingen dus 
eigen blijven? De meeste auteurs menen van wei. 
Het lijkt mij inderdaad verkieslijk voor te staan dat vooraleer hier 
kan worden overgegaan naar een nieuw stelsel ,vereffend" dient te 
worden d. w .z. orde op zaken dient gesteld t.a. v. het oude stelsel, 
zodat het nieuwe van een klare situatie kan vertrekken(22). 

8. De meest fundamentele wijziging is wei de overgang van scheiding 
van goederen naar een algehele gemeenschap. Deze impliceert de 
inbreng van de eigen goederen wat op zichzelf een grote procedure 
noodzakelijk maakt. De vereffening van het oude stelsel- alhoewel 
praktisch overbodig, nu alles gemeenschappelijk wordt - zal toela-

(19) Vgl. RENARD, o.c., in voetnoot 13, 211; RAucENT, L., Droit patrimonial de lafamille. 
Les regimes matrimoniaux, (later geciteerd als Precis), Brussel, 1978, 528 en 543; vgl. ook Rb. 
Antwerpen, 27 oktober 1981, T. Not., 1981, 368 en Rec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.720, 
p. 136, noot A. C., dat een toevoeging van een gemeenschap van aanwinsten aan een bestaand 
stelsel van scheiding van goederen homologeert via kleine wijziging; contra BAETEMAN, G., 
ENGELS, C., en GERLO, J ., ,Overzicht rechtspraak (1976-1981). Huwelijksvermogensrecht", 
T.P.R., 1982, (977-1092), nr. 80, p. 1046; TRAEST, CASMAN, BoUCKAERT, o.c., nr. 66 die 
voorstellen in de regelingsakte te vermelden dat er niets te regelen valt, mogelijkheid 
uitdrukkelijk ·tijdens de parlementaire voorbereiding voorzien cfr. Verslag Hambye, 24. 
(20) Zie de statistieken in RENAULD, J., Le statut civil du conjoint survivant, 181. Men heeft 
een tijd voorgehouden dat dit inging tegen de fundamentele principes van het stelsel en afbreuk 
deed aan de onverimderlijkheid der huwelijkse voorwaarden. 
(21) Rb. Oudenaarde, 2mei 1978, T. Not., 1978, 274enRec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.318, 
p. 446, dat nogal eens ten onrechte wordt aangehaald om te stellen dat in principe de overgang 
van scheiding van goederen naar een wettelijk stelsel via de grote procedure moet gebeuren. 
(22) LEJEUNE, M.A., ,L'apport d'un bien propre au patrimoine commun", Rev. Reg. Dr., 
1979, (806-812), 810. 
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ten een klare kijk te krijgen op wat aan elk van de echtgenoten 
toebehoorde en door hen in het gemeenschappelijk vermogen werd 
ingebracht. Zodoende wordt aan de rechtbank 'de mogelijkheid 
geboden haar controletaak naar behoren te vervullen. 

9. Op de grote procedure moet ook beroep gedaan worden zo de 
wijziging een dadelijke verandering in de samenstelling van de ver
mogens tot gevolg heeft. 
Dit is het geval zo de wijziging meebrengt dat goederen die tot dan 
toe eigen waren nu gemeenschappelijk worden of vice versa. De 
rechtspraak past dit criterium zeer streng toe daar de beoordeling in 
abstracto en niet in concreto gebeurt(23). lnventaris en regelingsakte 
worden geeist zo de geplande wijziging normalerwijze een verande
ring in de samenstelling van de vermogens tot gevolg heeft. Zo 
impliceert de overgang van een scheiding van goederen met een 
vennootschap van aanwinsten naar een algehele gemeenschap, dat 
eventuele eigen goederen die de echtgenoten bezitten voortaan ge
meenschappelijk zullen worden. Het lijkt daarbij irrelevant dat de 
echtgenoten in feite geen eigen goederen bezitten en er dus ook geen 
onmiddellijke eigendomsoverdracht plaats vindt want de inventaris 
heeft ook hier zijn controlefunctie al was het maar om vast te stellen 
dat er geen eigen goederen zijn. Zo er dan ook geen vereffening van 
het vorig stelsel nodig is(24) (bv. zo van een kleiner naar een groter 
gemeenschappelijk vermogen wordt overgegaan (zie hoger nr. 5) zou 
de inventaris tot het besluit moeten leiden dat de grote procedure in 
feite niet nodig is. Zou het dan niet beter zijn aan echtgenoten die 
tot een wijziging overgaan die in abstracto via een grote procedure 
moet verlopen de mogelijkheid te geven te bewijzen dat zij in feite 
voldoen aan de voorwaarden voor een kleine procedure(25)? 
In de mate dit bewijs evenwel via het opmaken van een inventaris 
moet gebeuren lijkt dit weinig practisch daar het juist die formaliteit 
is waartegen heel wat echtgenoten bezwaren hebben. 

10. Dadelijke wijziging in de samenstelling van de vermogens heeft 
ook plaats zo slechts een goed door een van de echtgenoten wordt 

(23) Rb. Brussel, 6 juni 1978, Rev. Not. B., 1978, 652, noot RAUCENT, L. 
(24) De rechtbank van Brussel was evenwel van oordeel, zich steunend op RENARD, o.c., in 
voetnoot 13, p. 211, dat bij de overgang van scheiding van goederen (met vennootschap van 
aanwinsten) naar een algehele gemeenschap het vorig stelsel dient vereffend. De vraag is 
evenwel of in casu een vereffening nodig was gezien er geen eigen goederen waren en het 
gemeenschappelijk vermogen aileen maar werd uitgebreid: zie vroeger nr. 5. 
(25) Vgl. de noot van RAUCENT geciteerd in voetnoot 23. 
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ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen. De grote procedure 
is ook dan vereist. De stelling van Dufaux(26) als zou hier alleen de 
kleine procedure dienen gevolgd omdat het hier slechts om een 
wijziging aan het stelsel gaat en niet om een wijziging van het stelsel, 
waar bovendien de verandering van het vermogen de oorzaak is van 
de wijziging en niet het gevolg ervan, werd door het Hof van Cassatie 
herhaald verworpen(27). In de huidige stand van onze wetgeving is 
dit inderdaad ook de juiste oplossing. Dit onderscheid tussen een 
wijziging van en aan het huwelijksstelsel is nergens in artikel 1394 
B.W. terug te vinden, noch in verband met de algemene regel, noch 
t.a.v. de uitzonderingen erop. De parlementaire voorbereiding wijst 
erop dat dit onderscheid ook niet werd gewild(28). 
De meeste auteurs vinden de oplossing van het Hof van Cassatie juist 
maar maken bedenkingen bij de wenselijkheid van de bestaande 
rechtsregel(29). 

11. Ook door de praktijk werd deze strenge uitspraak betreurd. 
Inbreng van een goed in het gemeenschappelijk vermogen gebeurt 
meestal t.a.v. een onroerend goed dat een der echtgenoten bezat van 
v66f het huwelijk of tijdens het huwelijk geschonken kreeg(30) en 
waarop de echtgenoten de gezinswoning will en bouwen of tot gezins
woning willen maken. Daarom willen ze het gemeenschappelijk 
maken. Dat dit slechts kan via de omslachtige en vooral kostelijke 
grote procedure neemt men niet. 
Zoals meer gebeurt wanneer een rechtsregel niet aanvaard wordt, 

(26) DUFAUX H., ,Wettelijk huwelijksvermogensstelsel (wet van 14.7.1976)- inbreng van 
eigen goed in gemeenschappelijk patrimonium- procedure", T. Not., 1977, 257-261. 
(27) Cass., 24 oktober 1979 en Cass., 26juni 1980 geciteerd in voetnoot 10; Bergen, 10 januari 
1979, J.T., 1979, 252,Rev. Not. B., 1979, 90enRee. Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22.403, p. 259. 
(28) Verslag Hambye, 24. 
(29) Zie de geciteerde noten in voetnoot (10); zie ook LEJEUNE, M.A., o.e., in voetnoot 22, 
p. 811; VAN DE WIELE, J., ,Wijziging huwelijksvermogensstelsel", T. Not., 1983, (292-300), 
294; RENARD, e.a., ,Overzicht rechtspraak", I.e., nr. 27; RAucENT, ,Chronique", I.e., 
nr. 3. 
Alhoewel de formaliteiten van inventaris en regelingsakte de wijzigingsakte zelf moeten 
voorafgaan bevelen sommige rechtbanken de heropening van de debatten om de echtgenoten 
toe te Iaten vooraleer de rechtbank zich over de homologatie uitspreekt deze formaliteiten 
vooralsnog te vervullen. Rb. Mechelen, 13 juni 1978, T. Not., 1978, 276 en Ree. Gen. Enr. 
Not., 1978, nr. 22.319, p. 449; Rb. Mechelen, 20 juni 1978, Rev. Trim. Dr. Pam., 1979, 429. 
(30) Het procede is fiscaal zeer voordelig daar het goed geschonken kan worden aan een 
afstammeling en niet in onverdeeldheid aan een afstammeling en een aanverwant (die 
registratierechten betaalt zoals een vreemde) terwijl de inbreng van het goed in het 
gemeenschappelijk vermogen slechts onderworpen is aan een vast recht van 225 BF. (zie 
hierover RENARD, e.a., ,Examen de jurisprudence", o.e., nr. 28). Anderzijds heeft de 
schenking aan het kind aileen, ook tot gevolg dat het ganse goed moet worden ingebracht, 
zodat de gelijkheid tussen de kinderen niet wordt verstoord, ouders wensen meestal 
ongelijkheden te vermijden. 
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ging men zoeken naar een middel om hem te omzeilen. Meestal 
gebeurt dit dan op een vrij kunstmatige wijze waarbij bepaalde 
andere regels enigszins worden scheef getrokken. Dit is ook hier het 
geval. 
Op de oplossing die gevonden werd kan alleen beroep gedaan worden 
zo de echtgenoot die het goed wenst in te brengen er zelf nog geen 
eigenaar van is, maar het wellater, via schenking, legaat of erfenis 
zal verwerven. Vooraleer dit gebeurt wordt een wijziging van het 
huwelijkscontract via de kleine procedure doorgevoerd waarbij de 
echtgenoot vooraf reeds het goed (of alle goederen) dat hij hoopt te 
verkrijgen inbrengt. Wanneer het goed hem achteraf inderdaad 
toekomt valt het op grond van deze toegevoegde clausule aan het 
huwelijkscontract in het gemeenschappelijk vermogen.· 
In de praktijk zijn er verschillende clausules gangbaar. Soms heeft 
de inbreng aileen betrekking op een welbepaald goed op voorwaarde 
dat een van de echtgenoten het later zal verkrijgen, soms geldt het 
alle goederen, roerende en onroerende, die de echtgenoten later 
zuilen verkrijgen, soms wordt aileen een verkrijging bij schenking 
voorzien terwijl in andere gevallen de clausule zowel verkrijging via 
schenking, legaat of erfenis tot voorwerp heeft. 

12. Hierbij komen twee problemen aan de orde: 
1) impliceert dergelijke wijziging van het huwelijkscontract ook niet 
een vereffening van het vorige stelsel of een dadelijke verandering 
van de samenstelling van de vermogens zodat toch de grote procedure 
dient gevolgd? 
2) gaat het hier niet om een overeenkomst over een niet opengevailen 
nalatenschap, die dus nietig is? 
Op de eerste (dubbele) vraag dient negatief geantwoord. Er is geen 
vereffening van het vorige stelsel nodig want er is geen ontbinding 
(zie hoger nr. 5). De structuur van het bestaande stelsel blijft immers 
in zijn essentie ongewijzigd bestaan en ondergaat slechts op een punt 
een wijziging nl. in de samenstelling van het gemeenschappelijk 
vermogen dat voor de toekomst uitgebreider zal worden(31). 
Heeft er een dadelijke verandering in de samenstelling van de vermo
gens plaats? Ook hierop antwoordt een groot deel van recht-

(31) VAN DEN BossCHE, A., ,Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel. Enkele 
bedenkingen bij de beschikking Rb. Turnhout, 24 december 1979", T. Not., 1980, (353-357), 
354; vgl. MooNs, H., noot onder Brussel, 11 maart 1981, R. W., 1981-82, (2414-2421), 2416. 
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spraak(32) en rechtsieer negatief(33). Men kan wei spreken van een 
wijziging in de regeling van de samenstelling van de vermogens, op 
grand van de nieuwe clausuie zuilen toekomstige goederen automa
tisch een ander statuut krijgen dan in het oorspronkelijk steisei werd 
voorzien. Het gaat hier evenwei niet om een dadelijke wijziging van 
de huidige samenstelling van de vermogens aangezien hierbij , ,geen 
aanstonds werkende eigendomsoverdracht van goederen van het ene 
naar het andere vermogen werd bewerkstelligd"(34). Trouwens de 
goederen die door de clausuie worden geviseerd behoren zeifs nog 
niet tot het vermogen van een van de echtgenoten. Het opieggen van 
de bijkomende formaliteiten van de grate procedure zou dus weinig 
zinvoi of zeifs onmogelijk worden. Zo is het ver van zeker of de 
overdracht van de goederen van het ene naar het andere vermogen 
bij notarieie akte zal kunnen worden vastgesteid binnen het jaar na 
de bekendmaking van het uittreksei uit de homoiogatiebeslissing in 
het Beigisch Staatsbiad, zoals vereist in artikei 1395 B.W. in gevai 
van grate wijziging. lmmers het staat niet vast dat dit goed (of deze 
goederen) intussen reeds aan de echtgenoot zuilen toegekomen 
zijn(35). 

13. T .a. v. de tweede vraag bestaat een zekere verwarring en wordt 
wei eens onderscheid gemaakt naargeiang de gebruikte formuiering. 
Het is duidelijk dat het aileen om een overeenkomst over een toekom
stige naiatenschap kan gaan zo ook goederen · werden geviseerd die 
in de toekomst bij erfenis of testament zuilen worden verkregen en 
niet zo aileen toekomstige schenkingen worden bedoeid. 
Toekomstige zaken kunnen voorwerp zijn van een verbintenis 
(art. 1130, 1stelid B.W.). Men kan geen toekomstigezaken schenken 

(32) Vooral de arresten van de beroepshoven: zie Brussel, 11 maart 1981 (2 arresten), R. W., 
1981-82,2412, noot MooNs, H., T. Not., 1981, 372 enRec. Gen. Not. Enr., 1982, nrs. 22.721 
en 22.722 noot A.C.; Gent, 12 november 1981, T. Not., 1982, 23 en Rec. Gen. Not. Enr., 
1982, nr. 22.723, p. 148, noot A.C. Contra: Rb. Veurne, 18 december 1980, T. Not., 1981, 
1208; Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.651, p. 360, dat hierin een omzeiling ziet van 
artikel1394; in die zin ook A.C. noot onder Brussel, 11 maart 1981, Rec. Gen. Not. Enr., 
1982, nr. 22.722, p. 144. 
(33) ZORBAS-PIRET, M., ,L'apport du patrimoine commun d'un bien future", Rev. Prot. 
Not., 1982, (408-412), nr. 2 e.v.; VAN DEN BosscHE, o.c., 355. A.C. die in een noot onder 
Turnhout, 24 november 1979, Rec. Gen. Not. Enr., 1980, nr. 22.521, p. 281 e.v. voorhield 
dat men onder ,dadelijke" verandering in de samenstelling der vermogens diende te verstaan 
elke verandering die zich voordoet tijdens de duur vanhet huwelijksstelsel en dit in tegenstelling 
tot mogelijke wijzigingen na de ontbinding van het stelsel, is daar op terug gekomen in zijn 
noot onder Brussel, 11 maart 1981, Rec. Gen. Not. Enr., 1982, nr. 22.722, p. 141 e.v. 
(34) Overweging van Brussel, 11 maart 1984, gecit. 
(35) In die zin ook MooNs, H., o.c., in voetnoot 31; ZoRBAS-PIRET, o.c., nr. 2. 
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(art. 943 B.W .) maar bier gaat het om een inbreng van een toekomsti
ge schenking wat trouwens toegelaten is door artikel1452 B.W.(36). 
Minder relevant lijkt mij bet onderscbeid naargelang de clausule een 
specifiek goed betreft dat in een bepaalde nalatenscbap zal verkregen 
worden door een van de ecbtgenoten dan wel alle goederen die bij 
erfenis of testament door de ecbtgenoten zullen verkregen wor
den(37). 
Volgens bet Hof van Cassatie(38) vormt een verboden erfovereen
komst elk beding dat tot voorwerp heeft louter eventuele recbten in 
een nog niet opengevallen nalatenschap of een bestanddeel ervan toe 
te kennen, te wijzigen of af te staan. 
Alboewel in die definitie verscbillende elementen te onderscbeiden 
zijn is bet sleutelcriterium ook bier of uit de aangegane verbintenis 
alleen !outer eventuele recbten ontstaan. Bedingen t.a.v. bepaalde 
goederen van een nalatenscbap zijn verboden erfovereenkomsten zo 
bet goed alleen maar voorwerp van de overeenkomst is in de mate 
bet nog in de nalatenscbap zal aanwezig zijn, zodat bet beding alleen 
maar de nalatenscbap verbindt en dus louter eventuele recbten tot 
voorwerp beeft. Dit is in casu bet geval. Via de wijzigingsakte kan 
men geen verplicbting opleggen aan de buidige eigenaar van bet 
specifiek bedoelde goed dat bij bet niet zal vervreemden maar het via 
erfenis of testament inderdaad aan een van de ecbtgenoten zal Iaten 
toekomen. Dit is nog minder mogelijk zo de clausule algemeen alle 
aldus verworven goederen betreft. 
Er wordt trouwens meestal nog bedongen dat, zelfs zo bij bet goed 
effectief legateert, de testator bet recbt beboudt te bepalen dat bet 
eigen zal blijven, wat de efficientie van de inbrengclausule nog meer 
onzeker maakt. 
Daarnaast kan, zelfs zo de derde inderdaad bet goed zonder voorbe
boud vermaakt, de ecbtgenoot zelf verbinderen dat de overeengeko
men wijziging enig effect beeft en dit door de nalatenscbap, wanneer 

' (36) Rb. Hoei, 25 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 154. 
(37) Onderscheid gemaakt door VANDEN BosscHE, A., o.c., in voetnoot 31. 
(38) Cass., 16 oktober 1959, R. W., 1959-60, 1493; Cass., 10 november 1960, Pas., 1961, I, 
259 en R.C.J.B., 1961, 11 noot RENAULD; Cass., 11 april1980, Arr. Cass., 1979-80, 996 en 
Pas., 1980, I, 991. Over de problematiek van de overeenkomsten over niet opengevallen 
nalatenschappen zie o.a., naast de geciteerde noot van RENAULD ook BARETTB, L., ,Les 
pactes sur succession future", Rec. Gen. Enr. Not., 1962, nr. 20.516; DILLBMANS, 
PUELINCKX-COENB, VERSTRAETE, ,Overzicht van rechtspraak. Erfenissen (1968-77)", 
T.P.R., 1978, (67-137), nr. 4 e.v. 
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ze openvalt, te verwerpen(39). Men kan niet gaan beweren dat deze 
echtgenoot er zich impliciet in de wijzigingsakte toe verbonden heeft 
de nalatenschap te aanvaarden want dit zou eveneens een verboden 
erfovereenkomst inhouden. 
De andere echtgenoot heeft dus geen enkele garantie dat de wijziging 
ooit gevolg zal hebben zelfs zo de andere echtgenoot het/een goed 
erft m.a.w. hij put uit de wijzigingsakte aileen louter eventuele 
rechten(40). 
We staan hier ongetwijfeld zowel bij de specifieke als bij de algemene 
clausule voor een erfovereenkomst. De vraag is of deze erfovereen
komst verboden is. 
Alhoewel de wetgever tot viermaal toe erfovereenkomsten uitdrukke
lijk veroordeelt (art. 791, 1130, 1388 en 1600 B.W.), maakt hij 
daarnaast- en in de laatste tijd meer en meer- bepaalde erfover
eenkomsten mogelijk(41). 
Dergelijke wettelijke voorziening vinden we (opnieuw) in arti
kel 1452 B.W. dat echtgenoten toelaat tegenwoordige en toekomsti
ge roerende of onroerende goederen bedoeld in artikell399 B.W. 
geheel of ten dele tot het gemeenschappelijk vermogen te Iaten 
behoren. Artikel 1399 B.W. heeft het uitdrukkelijk over goederen 
die de echtgenoten verkrijgen door schenking, erfenis of testa
ment(42). 
Men kan moeilijk gaan beweren dat een clausule uitdrukkelijk door 
de wet toegelaten tegen de openbare orde zou zijn en dus op basis 
van artikel 1387 B.W. zou moeten worden nietig verklaard(43). 

(39) Vgl. LucAs, A., ,Le recul de Ia prohibition des pactes sur succession future en droit 
positir', Rev. Trim. Dr. Civ., 1976 (455-491), nr. 58; RAUCENT, L., Lessuccessions, 194 e.v. 
Het argument van De Page, overgenomen door Brussel, 11 maart 1981, om hierin geen 
erfovereenkomst te zien omdat de echtgenoten vrij blijven de nalatenschap te verwerpen, is 
juist een argument om er we! een erfovereenkomst in te zien. 
(40) Men kan oak niet gaan beweren dat dit een geldige verbintenis onder opschortende 
voorwaarde is daar het toekomstige onzekere element (het a! dan niet erven van een goed) het 
voorwerp zelf is van de verbintenis, dus een constitutief element van de verbintenis. Zie 
hierover PUELINCKX-COENE, M., Cursus Erjrecht, U.I.A., 1983-84, nr. 13. 
(41) Vooral na de wet van 14 juli 1976; zie bv. artikel 300 B.W. en de wet van 14 mei 1981; 
zie artikel 745 bis, § 2 en 1278 Ger. W. 
(42) In die zin Brussel, 11 maart 1981, geciteerd. Bijgetreden door MooNs, H., o.c., R. W., 
1981-82, 2420; ZORBAS-PIRET, o.c., 412; RENARD, e.a., ,Examen de jurisprudence", o.c., 
nr. 43. Contra Rb. Veurne, 18 december 1980, gecit.; Rb. Dendermonde, 23 mei 1980, T. Not., 
1981, 145. 
(43) Zie nochtans noot A.C. bij Brussel, 11 maart 1981, Rec. Gen. Not. Enr., 1982, 147. 
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Ben groot deel van de rechtspraak verleent dan ook terecht homolo
gatie voor dergelijke wijzigingen na kleine procedure(44). 

14. Dikwijls wordt, zo de procedure moet toelaten een te schenken 
goed gemeenschappelijk te maken, niet gewacht tot de wijzigingspro
cedure volledig beeindigd is, maar wordt meteen (soms dezelfde dag 
no g) het/ een goed aan een van de echtgenoten geschonken. 
Op die manier staat dan reeds bij de homologatie vast dat de 
wijzigingsclausule inderdaad effect zal sorteren(45) maar er blijkt 
meteen ook vrij duidelijk uit dat het opzet van de hele zaak er alleen 
maar in bestond de zware procedure te vermijden. 
Op zichzelf lijkt dat laatste niet voldoende om het procede ongeldig 
te verklaren, partijen hebben het recht de eenvoudigste en de goed
koopste weg te volgen(46) in de mate zij evenwel de rechtsbescher
ming die aan derden worden geboden niet trachten te omzeilen. 
Ben andere vraag is of het procede zodoende alle gewenste gevolgen 
heeft. 
Het v66r de homologatie geschonken goed wordt immers bij de 
schenking een eigen goed van de begiftigde echtgenoot. Pas wanneer 
de wijziging definitief wordt kan de gewijzigde clausule uitwerking 
krijgen en een aan een echtgenoot geschonken goed gemeenschappe
lijk laten worden. Tussen echtgenoten is er geen probleem, de wijzi
ging heeft gevolg vanaf de datum van de akte en heeft dus betrekking 
op alle goederen na die datum geschonken(47). 

(44) Zie in geval van inbreng van een bepaald goed zo het verkregen wordt door schenking (of 
erfenis): Rb. Turnhout, 24 november 1979, T. Not., 1980, 23 en Rec. Gen. Not. Enr., 1980, m. 
22.521, p. 281, nootA.C.; Brussel, 11 maart 1981, Rec. Gen. Not. Enr., 1982, m. 22.722, p. 142; 
Rb. Brussel, 25 februari 1981, T. Not., 1981, 209. Contra Rb. Veurne, 18 december 1980, Rec. 
Gen. Not. Enr., 1981, nr. 22.651, p. 360; Rb. Hoei, 25 februari 1981, Jur. Liege, 1981, 154. 
Inbreng van alle onroerende goederen die een van de echtgenoten bij schenking onder de 
levenden zou verkrijgen tijdens het huwelijk: Gent, 12 november 1981, Rec. Gen. Not. Enr., 
1982, nr. 22.723, p. 147, noot A.C. en T. Not., 1982, 23. 
Inbreng van aile goederen die de echtgenoten zullen krijgen bij schenking, testament of erfenis: 
Brussel, 11 maart 1981, Rec. Gen. Not. Enr., 1980, nr. 22.721, p. 140. Contra Rb. 
Dendermonde, 23 mei 1980, T. Not., 1981, 145. 
(45) Wat niet als argument kan worden aangediend om te beweren dat nu niet Ianger !outer 
eventuele rechten worden overgedragen, men moet zich stellen op het ogenblik van het verlijden 
van de akte. 
(46) Luik, 3 maart 1982, onuitgegeven, geciteerd door ZORBAS-PIRET, o.c., 409. 
(47) Gent, 12 november 1981, geciteerd, met afkeurende noot A. C. alhoewe1 de schenking op 
de dag van de wijzigingsakte gebeurde zag het Hof hierin geen bezwaar om te homologeren, 
omdat de akte van wijziging zelf geen dadelijke verandering van patrimonia tot gevolg had. 
Het Hof spreekt zich evenwel niet uit over de gevolgen t.a.v. derden, het stelt alleen dat een 
rechtshandeling gesteld na het verlijden van de wijzigingsakte alsdusdanig geen invloed kan 
uitoefenen op de geldigheid van de wijzigingsakte. 
Zie ook ZORBAS-PIRET, o.c., nr. 4 e.v. die het hoofdzakelijk contractueel karakter van de 
wijziging beklemtoont. Toch brengt dit geen antwoord op de vraag van de terugwerkende 
kracht t.a. v. derden. 
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15. T.a.v. derden is de situatie ingewikkelder daar t.a.v. hen geen 
terugwerkende kracht aan het homologatievonnis kan verleend wor
den(48). De homologatie wordt immers gedefinieerd als de goedkeu
ring door de rechter van een akte die aldus uitvoerende kracht 
krijgt(49). De homologatie is een essentieel onderdeel van de wijzi
ging. Pas door de rechterlijke goedkeuring is de overeenkomst vol
maakt en wordt ze definitief en uitvoerbaar(50), daarom heeft een 
homologatiebeslissing in de regel geen terugwerkende kracht. Arti
ke11396 B.W. maakt hierop een uitzondering wat de gevolgen van 
de wijzigingsakte betreft in de onderlinge verhouding tussen de 
echtgenoten. Deze uitzondering kan niet doorgetrokken worden 
t.a.v. derden(51). T.a.v. hen kan de wijzigingsakte hoogstens gevol
gen hebben vanaf de homologatie (zie verder nr. 17) zodat voordien 
gedane schenkingen nog onder toepassing vallen van het oude stelsel 
en dus eigen blijven(52). Over het probleem welke preciese gevolgen 
de wijzigingsakte heeft en vanaf wanneer, spreekt zich de homologa
tierechter niet uit, moet hij zich niet uitspreken. 

16. De praktische draagwijdte of bet in te brengen goed a1 dan niet 
t.a.v. derden gemeenschappelijk is wordt gerelativeerd door arti
kel1410 B.W. althans t.a.v. reeds bestaande eigen schuldeisers. 
T.a.v. hen is het irrelevant of het goed tot het eigen vermogen 

(48) Zie hierover VERDIER, Les droits eventuels, 53 die o.a. verwijst naar Cass., fr., 14 april 
1886, S., 1889, 1.427: ,Ia n\troactivite resulte d'une confirmation ou d'une ratification emanee 
de celui qui avait interet a se pn\valoir de Ia nullite de Ia convention et le droit de Ia confirmer 
ou de Ia ratifier"; vlg. A.C., noot onder Gent, 12 november 1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 
nr. 22.723, p. 147, en ,Willekeurige greep uit vragen en antwoorden van het 
consultatiecentrum" Notarius, 1977, 335. 
(49) BAETEMAN en CASMAN, o.c., 35 die verwijzen naar CAPITANT, H., Vocabulaire 
juridique, Parijs, P.U.F., 1936, v0 homologation. 
(50) Zie de conclusies van Procureur-Generaal Dumon bij Cass., 2 mei 1979, Arr. Cass., 1979, 
1035 en R. W., 1979-80, 47. DE WILDE, L., ,De vlag en de lading- Over homologaties", Rede 
uitgesproken door de advocaat-generaal L. De Wilde op de plechtige openingszitting van het 
Hof van Beroep te Gent op 3 september 1984, R. W., 1984-85, (913-936, 977-1002), 978. 
(51) Vgl. artikel 357 B.W. inzake adoptie en 1304 Ger. W. inzake echtscheiding door 
onderlinge toestemming. Terugwerkende kracht t.a. v. derden kan al evenmin bekomen worden 
door het verkrijgen van een/het goed en het bekomen van homologatie van de wijzigingsakte, 
te formuleren als een opschortende voorwaarde. Deze toekomstige gebeurtenissen zijn heiden 
constitutieve elementen van de overeenkomst en kunnen dus niet een voorwaarde vormen voor 
het ontstaan van de rechtsband met de daaraan verbonden terugwerkende kracht. Aileen een 
uitwendig feit vreemd aan de overeenkomst, dat evenwel door de partijen artificieel met de 
overeenkomst verbonden werd, kan als voorwaarde gelden. Zie hierover DEMOGUE, ,Des 
droits eventuels et des hypotheses ou ils prennent naissance", Rev. Trim. Dr. Civ., 1905, 
(723-791), 725 e.v. 
(52) Een gelijkwaardig probleem treffen we aan zo in gemeenschap gehuwde echtgenoten 
tijdens de procedure van echtscheiding of scheiding van tafel en bed eigen goederen willen 
verwerven die ondanks artikel 1278 of 1306 Ger. W. ook t.a. v. derden eigen zouden zijn. Zie 
hierover DUFAUX, H., ,Achat d'immeuble au cours de !'instance en divorce", La Basoche, 
1984, nr. 4, p. 20-23. 
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behoort dan wei het gemeenschappelijk vermogen heeft verrijkt, in 
beide gevallen behoort het tot hun onderpand (art. 1409 en 1410 
B.W.)(zie verder nr. 35). De zaken liggen anders t.a.v. detoekomsti
ge eigen schuldeisers (art. 1407) die zich niet op deze (nieuwe) ge
meenschapsgoederen zouden kunnen verhalen. Daarnaast komt het 
toch vrij hinderlijk voor dat eenzelfde goed voor onbepaalde duur 
t.a.v. derden een ander statuut heeft dan t.a.v. de echtgenoten. 

17. Een bijkomende vraag is hoe en vanaf wanneer is deze wijziging, 
die via de kleine procedure gebeurt, tegenstelbaar aan derden? Dit 
leidt ons naar een meer algemene en eveneens betwiste vraag: dient 
bij wijzigingen die via kleine procedure kunnen worden doorgevoerd 
de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad te worden gepu
bliceerd om deze tegenstelbaar te maken aan derden? Dit vereiste 
wordt gesteld in artikel1396 B.W. Anderzijds lezen we in arti
kel1319 Ger. W. dat in geval van kleine wijziging er vrijstelling is 
van publicatie zowel van het verzoekschrift als van het homologa
tievonnis. 
Spreken deze artikels dan elkaar tegen? 
T .a. v. de klassiek gegeven voorbeelden waar onbetwist kleine wijzi
ging mogelijk is, daar ze door de wetgever zelf zijn geciteerd, is er 
op het eerste zicht geen probleem. Ik spreek over wijziging van de 
regeling inzake verdeling(53) en de herroeping van een schenking(54). 
De tegenstelbaarheid aan derden is hier in principe irrelevant. De 
voornaamste derden zijn immers de schuldeisers en in zekere mate 
de reservataire erfgenamen. Wat de (gemeenschappelijke) schuldei
sers(55) betreft gebeurt de verdeling van het netto-aktief dus na 
betaling van de schulden. Van de andere kant zijn de rechtshandelin
gen door de echtgenoten gesteld ook tegenstelbaar aan hun reserva
taire erfopvolgers. Hun persoonlijk recht, waar deze als derden 
opkomen, bestaat er in dat zij de kwalificatie kunnen betwisten van 
bepaalde handelingen ten bezwarende titel die in feite giften zijn en 
gedane giften kunnen laten herleiden tot het beschikbaar deel(56). 

(53) Verslag Hambye, o.c., 24. Door de wet van 19 mei 1982 tot wijziging van artikel 12 W. 
Kh. werd bevestigd dat zo een der echtgenoten handelaar is van dergelijke wijziging ook geen 
uittreksel dient neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel . Zie hierover Vraag 
van Senator Pede aan de Minister van Financien dd. 2 oktober 1982, (Bull. Senaat, 1983-84), 
nr. 17 en T. Not., 1984, 141. 
(54) Artikel 1394 B.W. 
(55) Voor de eigen schuldeisers is het wei relevant te weten of hun schuldenaar bij de 
vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen (dat niet tot hun onderpand 
behoort) hiervan de helft of helemaal niets krijgt, zodat er ook hier een probleem van 
tegenstelbaarheid is. 
(56) Zie nochtans CASMAN-VAN LooK, o.c., Il/5, 18.5. 
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Uit wat voorafgaat (zie hoger nr. 5) blijkt dater nochtans nog andere 
wijzigingen zijn die niet de vereffening van het vorig stelsel en ook 
geen onmiddellijke wijziging van de vermogens tot gevolg hebben, 
bv. de zo net besproken clausule van inbreng van toekomstige 
goederen of meer in het algemeen, telkens de echtgenoten van een 
kleiner naar een voor de toekomst geldend groter gemeenschappelijk 
vermogen willen overstappen. Deze wijzigingen die voor de toekomst 
de samenstelling van de vermogens be!nvloeden zijn belangrijk voor 
de derden omdat hun toekomstig onderpand hierdoor wordt gewij
zigd en moeten hun dus kunnen worden tegengesteld. 
Hoe en vanaf welke dag kan deze nieuwe wijze van samenstelling van 
vermogens aan derden worden tegengesteld? 
Verschillende auteurs(57) zijn van oordeel dat hoe dan ook, ook hier 
artikel 1396 B.W. van toepassing is en dus publicatie in het B.S. 
vereist, wil men de wijziging tegenstelbaar maken aan derden. 
Dit voorhouden leidt ofwel tot een totale miskenning van arti
kel 1319 Ger. W. ofwel tot het besluit dat uit het samenlezen van 
artikel 1396 B.W. en artikel 1319 Ger. W. blijkt dat de wetgever de 
kleine procedure niet bedoeld heeft voor wijzigingen die aan derden 
moeten kunnen tegengeworpen worden, wat dan weer in tegenstrijd 
is met een letterlijke toepassing van artikel 1394 B.W. 

18. De wijziging kan aileen maar tegenstelbaar zijn aan derden zo 
deze hiervan op de hoogte kunnen zijn m.a.w. een zekere vorm van 
publiciteit aan de homologatiebeslissing is gegeven. Het in kracht van 
gewijsde worden van het vonnis is opzichzelf niet voldoende(58). Nu 
is het niet zo dat derden helemaal niet op de hoogte worden gebracht 
van een kleine wijziging. Ook hier dient de homologatiebeslissing 
door de griffier binnen de twee maanden medegedeeld aan de ambte
naar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk 
voltrokken is en deze vermeldt op de kant van de huwelijksakte de 
datum van de wijzigingsakte, de notaris die ze heeft opgemaakt en 
de datum van de homologatiebeslissing (art. 1395, § 2). 
Is een der echtgenoten handelaar dan dient een uittreksel van de 
wijziging neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel 
waar de handeldrijvende echtgenoot in het handelsregister is inge-

(57) CASMAN-VAN LOOK, o.c., II/5, 18.5; BAETEMAN-CASMAN, o.c., 50; DEL VA, o.c., 347; 
Vgl. RAUCENT, Precis, nr. 176 met verwijzingnaar THUYSBAERT, G., inNotarius, 1977,43-45 
en 1978, 3 contra DUFAUX, H., in De schenkingsakten, WEYTS, L. (ed.), Antwerpen, 1982, 
35, nr. 40. 
(58) Zie nochtans BAETEMAN-CASMAN, o.c., 50. 
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schreven daar de wijziging ook derden aanbelangt, daar hun onder
pand erdoor gewijzigd wordt. 
Ben andere publiciteitsmaatregel, maar aileen zo het huwelijkscon
tract de overgang van onroerende zakelijke rechten tot gevolg heeft, 
is de overschrijving ervan op bet kantoor van de hypotheken van de 
plaats van de ligging van het goed (art. 1 hypotheekwet). 
Alhoewel noch de wet, noch de voorbereidende werken en ook weinig 
commentatoren van de wet(59) gewag maken van deze verplichting 
wordt door specialisten inzake hypotheekrecht(60) aangenomen dat 
artikel 1 van de hypotheekwet cumulatief van toepassing is. Zoals 
v66r de wet van 14 juli 1976 een huwelijkscontract diende overge
schreven zo dit de overgang van zakelijke onroerende rechten tot 
gevolg had, blijft dit nu ook het geval en geldt dit ook t.a.v. 
wijzigingsakten wil men althans deze overgang tegenstelbaar maken 
aan ter goede trouw zijnde derden(61). 
De vroegere rechtsleer terzake is trouwens verhelderend voor ons 
probleem. Ook daar werd de vraag gesteld of overschrijving wei 
nodig was van huwelijkscontracten die zelf geen onmiddellijke eigen
domsoverdracht tot gevolg hadden maar krachtens dewelke, later 
door de echtgenoten verkregen goederen, een ander statuut zouden 
verkrijgen dan in die verkrijgingsakte voorzien (bv. een contract van 
algehele gemeenschap zo de toekomstige echtgenoten nog geen eigen 
goederen bezitten). De meerderheid van de rechtsleer(62) was van 
oordeel dat de (specifieke) publiciteitsmaatregel van de overschrij
ving van het huwelijkscontract overbodig was zowel onmiddellijk na 
het afsluiten van het huwelijkscontract (want in welk kantoor zou 
de overschrijving moeten gebeuren aangezien er geen dadelijke over
gang is van een onroerend goed), als bij de verkrijging achteraf van 
een goed dat krachtens bet huwelijkscontract een ander statuut 

(59) Zie bv. wei RAUCENT, Precis, nr. 173 een gelijkaardige overschrijving is nodig van de 
regelingsakte zo deze overgang van zakelijke onroerende rechten tot gevolg heeft: HAMBYE, 
Rep. Not., o.c., nr. 88. 
(60) WERDEFROY, F., ,Ret nieuw huwelijksvermogensrecht en de hypotheekwet", T. Not., 
1977, (65-80), 66; Rep. Notarial, V0 Privileges et hypotheques, dl. X, I, nr. 239. 
(61) Over de draagwijdte van dit artikel zie recent Du FAUX, H., ,Overschrijving (art. 1-1°, 
1ste lid hypotheekwet). Betrekkelijkheid van de tegenstelbaarheid tegenover derden. Enkele 
aspecten", T. Not., 1984, 1-9. 
(62) DEL VA, W., ,Over de publiciteit van het huwelijkscontract", T. Not., 1956, (209-224), 
215; DE PAGE, VII, nr. 991; GENIN, R.P.D.B., V

0 Hypotheques et privileges immobiliers, 
nr. 236; GENIN, E., PONCELET, R., en GENIN, A., Rep. Notarial, V

0 Privileges et hypotheques, 
dl. X, I, nr. 236 maar contra VANDER VoRST, J., ,La transcription hypothecaire du contrat 
de mariage", Rev. Prat. Not., 1905, (112-128), 125 bijgetreden door WATELET, ,Contrat de 
mariage et transcription", Rev. Prat. Not., 1959, (361-365), 363; DEWuLF, C., ,De publiciteit 
van huwelijksvoorwaarden in het Belgisch lnternationaal privaatrecht", T. Not., 1971, 
(97-114), 108. 
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krijgt. Derden zijn immers voldoende verwittigd door de (algemene) 
publiciteitsmaatregel voorzien in artikel 76 B. W. waarbij in de huwe
lijksakte dient vermeld of de echtgenoten een huwelijkscontract 
hebben opgemaakt. 
Dergelijke redenering kan doorgetrokken worden tot de wijzigings
akte en leidt dan niet aileen tot het besluit dat artikel 1 van de 
hypotheekwet niet toepasselijk is zo de wijzigingsakte geen onmid
dellijke eigendomsoverdracht tot gevolg heeft maar ook dat dan naar 
analogie al evenmin dient voldaan aan andere strengere publiciteits
maatregelen voorzien ingeval van een onmiddellijke eigendomsover
dracht (als bv. art. 1396 B.W.) wat meteen ook artikel1396 B.W. 
en 1319 Ger. W. verzoent. 
Dit brengt ons tot het besluit dat wijzigingen aan het huwelijksstelsel 
die via de kleine procedure kunnen worden aangebracht tegenstel
baar zijn aan derden vanaf de vermelding van de wijziging in de kant 
van de huwelijksakte, zij dienen niet gepubliceerd in het Staats
blad(63) (zie nochtans verder nr. 47). 

19. Komen we nog even terug op het statuut van goederen geschon
ken of geerfd onmiddellijk nadat een clausule van inbreng van 
toekomstige goederen werd ingelast (zie boger nr. 14), dus v66r de 
homologatie van de wijzigingsakte. Men zou, om de inbreng ook 
meteen aan derden tegenstelbaar te maken, kunnen voorstellen sa
men met de schenkingsakte ook de wijzigingsakte, die bij hypothese 
in authentieke vorm is verleden, te Iaten overschrijven. Maar ook dit 
kan geen gevolg hebben daar de akte die de overgang bewerkstelligt 
pas af is na te zijn gehomologeerd en dit t. a. v. derden geen terugwer
kende kracht heeft. 

* 
* * 

Tal van problemen waren er ook t.a.v. de toepassing van de twee 
grondvoorwaarden waaraan door de Belgische wet in artikel 1395 
B.W. de wijziging van het huwelijksstelsel is onderworpen: het 
onderlinge akkoord van de echtgenoten en de homologatie door de 
rechtbank van eerste aanleg. 

20. De wijziging van het huwelijkscontract is op de eerste plaats de 

(63) Vgl. LEJEUNE, M., ,L'apport d'un bien propre au patrimoine commun", Rev. Reg. Dr., 
1979, (806-812), 812 die voorstelt dat de wetgever uitdrukkelijk zou preciseren dat dit 
inderdaad het moment van tegenstelbaarheid aan derden zou zijn in geval van kleine wijziging. 
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zaak van beide echtgenoten(64). Met uitzondering van de eenzijdige 
vordering tot scheiding van goederen kunnen ze geen wijziging aan 
hun stelsel doorvoeren dan mits beider akkoord. Men was het er 
meteen trouwens over eens dat ook dit wederzijds akkoord noodza
kelijk is zo de wijziging door de rechter werd opgelegd als voorwaar
de voor het uitoefenen van een beroep, waartegen de andere echtge
noot zich met succes had verzet(65). 
De te homologeren akte is de overeenkomst, zoals ze door de 
echtgenoten werd afgesloten. Door de unanieme rechtsleer en door 
een groot deel van de rechtspraak - door de lagere rechtbanken 
wordt daar wel eens uitzondering op gemaakt(66)- wordt aangeno
men dat de rechtbank de wijzigingsakte alleen maar in haar geheel 
kan homologeren of weigeren. 
De akte slechts gedeeltelijk homologeren of er een voorwaarde aan 
toevoegen gaat in tegen de principH!le contractsvrijheid van de partij
en(67). Zij zelf en niet de rechtbank beslissen of de clausule die door 
de rechter wordt gecensureerd slechts een beperkt belang heeft, niet 
van aard de rest van het contract te be'invloeden. Ben gedeeltelijke 
homologatie kan trouwens het evenwicht van het contract versto
ren(68). 

21. Het wederzijds akkoord van de echtgenoten wordt in de proce
dure voorzien in artikel 1395 B. W. terdege beklemtoond, de verschil
lende stappen die dienen gezet moeten telkens gezamenlijk gebeuren: 
door beide echtgenoten ondertekend verzoekschrift, gezamenlijke 
verschijning in persoon in de raadkamer, hoger beroep in te stellen 
door een door beide echtgenoten ondertekend verzoekschrift. 

(64) Tijdens de parlementaire voorbereiding werd het voorstel verworpen dat de rechtbank 
van eerste aanleg de wijziging zou kunnen opleggen op verzoek van een echtgenoot, men vond 
de taak van de rechter bij dergelijk conflict tussen echtgenoten te delicaat, Verslag Hambye, 
23. 
(65) DELVA, W.,o.c., T.P.R., 1978, 334; TRAEST,G., CASMAN,H., enBOUCKAERT,F., o.c., 
T.P.R., 1976, 835, nr. 62; ZoRBAs-PIRET, ,L'incidence du deces sur la poursuite de la 
procedure de changement de regime matrimonial'', in Cinq annees d'application de Ia rejorme 
des regimes matrimoniaux, o.c., (221-238), nr. 36. 
(66) Rb. Gent, 19 oktober 1981, T. Not., 1982, 112, noot DE BusscHERE, C.; Rb. Luik, 16 
september 1977 vernietigd door Luik, 22 december 1977, Jur. Liege, 1977-78, 201. 
(67) Verslag Baert, 10; DEL VA, W., o.c., 193; CASMAN-VAN LOOK, o.c., Il/5, 8; SWENNEN, 
L., ,Huwelijksvermogensrecht(1977-79)", R. W., 1979-80, 2421; THUYSBAERT, o.c., T.Not., 
1978, 264; VANSTRAELEN, ,De taak van de rechter bij verandering van huwelijkse 
voorwaarden", R.W., 1978-79, 948; TRAEST, G., CASMAN, H., en BoUCKAERT, F., o.c., 
nr. 67; DE WILDE, L., o.c., R. W., 1984-85, 979 en 997. 
(68) Voor een goed voorbeeld zie Bergen, 20 juni 1979, Rev. Not. B., 1979, 526, noot 
STERCKX, D., (dat de uitspraak in eerste aanleg vernietigt waar een gedeeltelijke homologatie 
was toegestaan) en de commentaar van SWENNEN, L., o.c., 2421. 
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Men is het niet eens over de draagwijdte die aan dit vereiste van 
herhaald gezamenlijk optreden moet worden gegeven. Werd dit door 
de wet voorgeschreven als een controlemaatregel(69) die de recht
bank moet toelaten na te gaan of de echtgenoten inderdaad uit vrije 
wil hun huwelijkse voorwaarden wijzigen en er geen druk wordt 
uitgeoefend door een van beiden? Of dient integendeel hieruit de 
bedoeling van de wetgever afgeleid dat de echtgenoten - net zoals 
bij de echtscheiding bij onderlinge toestemming, die hier model 
stond(70) - in hun besluit dienen te volharden tot aan het einde van 
de procedure? Het praktisch belang van dit onderscheid is zeer groot. 
In de eerste interpretatie is het gezamenlijk optreden een bijkomende 
geldigheidswaarborg en kan in geval een van de echtgenoten om zeer 
gegronde redenen niet persoonlijk kan verschijnen (bv. omwille van 
overlijden) de procedure toch worden verder gezet zo blijkt dat die 
echtgenoot inderdaad in zijn wil volhardt of niets laat vermoeden dat 
hij niet in die wil zou volhard hebben. De ondertekening van de 
wijzigingsakte(71)- volgens sommigen het cruciale moment(72)
en van het verzoekschrift(73) kunnen hiertoe als voldoende bewijs 
gelden. Het overlijden wordt dan gezien als een geval van over
macht(74). Sommigen beweren zelfs dat het recht tot wijziging aan 
,het echtpaar" als zodanig toekomt, en na het overlijden van een 

(69) ZORBAS-PIRET, M., o.c., in Cinq annees, o.c., 225 en 229; STERCKX, D., noot onder 
Cass., 2 mei 1979, J.T., 1979, 751 die heiden ook spreken van ,une mesure d'instruction". 
(70) Zie de kritiek over dit ten onrechte argument bij ZORBAS-PIRET, o.c., 227 die ook 
aanduidt dat analogieredeneringen met andere procedures . met persoonlijk karakter, als 
gerechtelijke scheiding van goederen en adoptie, niet opgaan; zie ook SWENNEN, L., o. c., 2414. 
(71) Rb. Oudenaarde, 23 mei 1978, T. Not., 1978, 309 en Rec. Gen. Enr. Not., 1979, 
nr. 22.362, p. 131. 
(72) ZORBAS-PIRET, o.c., in Cinq annees, nr. 33 e.v. bijgetreden door RAucENT, in 
Chronique, o.c., J. T., 1984, 507. 
(73) Rb. Mechelen, 20 december 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 403, noot CASMAN, H., 
Rb. Gent, 10 januari 1977, T. Not., 1977, noot; Rb. Gent, 10 oktober 1977, T. Not., 1978, 
55, Pas., 1978, III, 25 en Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.273, p. 336; Rb. Brugge, 1 maart 
1980, T. Not., 1980, 206, Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22.547, p. 420, noot A. C. en Rev. 
Not. B., 1980, 395; Rb. Antwerpen, 26 november 1980, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.672, 
p. 415; Brussel, 13 juni 1978, Pas., 1978, II, 102, Rb. Charleroi, 24 en 27 februari 1978, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1978, 401; of samen met andere concrete gegevens als een geschrift van de 
overleden echtgenoot waarin hij enkele dagen voor zijn overlijden zijn besluit van 
huwelijksstelsel te wijzigen herhaalt, Brussel, 18 april1978, T. Not., 1978, 221 en Rec. Gen. 
Enr. Not., 1978, nr. 22.272, p. 332, hetzelfde arrest werd onder de datum van 19 april 1978 
gepubliceerd in J. T., 1978, 417 en Rev. Not. B., 1979, 643; vgl. Rb. Luik, 30 december 1977, 
Jur. Liege, 1978-79, 99 (a contrario); zeker zo een der echtgenoten overleed na het sluiten van 
de debatten, Gent, 29 juni 1978, Rev. Not. B., 1979, 150, noot STERCKX, D. Zie in dezelfde 
zaak Rb. Gent, 31 december 1979, J. T., 1980, 746 en Rev. Not. Prot., 1980, 144, noot 
STERCKX, D. inzake derdenverzet door de kinderen ingesteld en Gent, 2 apri11982, T. Not., 
1982, 248 en Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.896, p. 211. 
(74) Rb. Oudenaarde, 23 mei 1978, T. Not., 1978, 309 en Rec. Gen. Enr. Not., 1979, 130, 
nr. 22.362; Rb. Brugge, 1 maart 1980, gecit. in voetnoot 73. 
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van hen, de langstlevende als vertegenwoordiger van het echtpaar 
alleen kan optreden(75). 
In de tweede interpretatie wordt het volharden een echte grondvoor
waarde en het wijzigen van zijn huwelijkse voorwaarden een strict 
persoonlijk recht dat door niemand anders kan worden uitgeoe
fend(76). Het overlijden van een van de echtgenoten maakt de 
vaststelling van die volgehouden toestemming onmogelijk. 
Deze problematiek werd bijzonder aktueel en gaf aanleiding tot heel 
wat rechtspraak en commentaren in de rechtsleer omdat precies de 
vraag of de wijzigingsprocedure kon worden verder gezet in geval van 
overlijden van een van de echtgenoten, meestal vanuit die invalshoek 
werd behandeld. Dat die vraag zo dikwijls aan bod kwam heeft 
daarbij veel te maken met het feit dat onmiddellijk na de wet van 
14 juli 1976 heel wat ouder wordende echtparen, soms in extremis, 
via de wijziging van hun huwelijkscontract de vermogensrechtelijke 
positie van de langstlevende onder hen hadden trachtten te verbete
ren. Kan de procedure ondanks het overlijden toch worden verder 
gezet en kan de wijziging nog gehomologeerd worden dan heeft dit 
tot gevolg dat (gezien de terugwerkende kracht van de wijziging 
tussen de echtgenoten tot de dag van de wijzigingsakte) toch bij de 
vereffening en verdeling van het stelsel, met de in extremis toegeken
de overlevingsrechten kan rekening gehouden worden(77). 

22. De stelling dat de echtgenoten in hun besluit tot wijziging dienen 
te volharden tot aan het einde van de procedure en dat het recht zijn 
huwelijkscontract te wijzigen een strict persoonlijk recht is vond 
steun bij het Hof van Cassatie hiertoe aangespoord door procureur
generaal Dumon(78). 
Het Hof was van oordeel dat ,uit de voorbereiding van voormelde 

(75) STERCKX, D., noot onder Cass., 2 mei 1979, J.T., 1979, 751; Rb. Brugge, 1 maart 1980, 
gecit. in voetnoot 73; KOHL, A., noot onder Rb. Brussel, 19 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1978, 73. 
(76) Rb. Brussel, 19 oktober 1977, gecit.; Rb. Brussel, 11 januari 1978, T. Not., 1978, 56, 
advies O.M., vernietigd door Brussel, 18 april1978, gecit.; Rb. Brussel, 13 juni 1979, R. W., 
1980-81, 1788, bevestigd door Brussel, 18 december 1979, R. W., 1980-81, 1783, noot H.C. 
enRec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.671, p. 413; EECKHOUTE, M., noot onder Cass., 2 mei 
1979, Rev. Not. B., 1979, 595; KoHL, A., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 75. 
(77) Dit wordt als argument naar voor gebracht om homologatie toch toe te staan, daar er 
een belang blijft zelfs na overlijden; Rb. Gent, 10 oktober 1977, gecit. in voetnoot 73; Brussel, 
18 april1978, geciteerd in voetnoot 73; Brussel, 13 juni 1978, Pas., II, 102; Rb. Oudenaarde, 
23 mei 1978, gecit. in voetnoot 71; Rb. Brugge, 14 maart 1978, T. Not., 1978, 277; STERCKX, 
o.c., in voetnoot 75; SWENNEN, L., o.c., R. W., 1979-80, 2415. 
(78) Cass., 2 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1035, advies proc.-gen. DuMON, R. W., 1979-80, 
47, T. Not., 1980, 72, advies proc.-gen. DUMON, J. T., 1979, 751, noot STERCKX, D., Rec. 
Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22.4651, p. 41, noot en Rev. Not. B., 1979, 589, noot EECKHOUTE. 
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wet blijkt dat deze maatregelen tot doel hebben iedere druk van een 
echtgenoot op de andere te beletten en hun bestendige en vrije wil 
te doen blijken hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen: dat deze 
wil gedurende de ganse homologatieprocedure door iedere echtge
noot dient te worden gehandhaafd en zelfs in het door artikel 1395, 
paragraaf 4 bepaalde geval, na de verleende homologatie'' en , ,dat 
de mogelijkheid tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel en 
de aanwending van de daartoe noodzakelijke wettelijke formaliteiten 
strikt persoonlijke rechten zijn, welke door beide echtgenoten samen 
dienen uitgeoefend te worden ... ". Dit betekent m.a. w. dat ingeval 
de wijziging dient te geschieden volgens de grote procedure ook de 
vierde en laatste notariele akte waarbij de vereffening en overdracht 
van de goederen wordt vastgelegd dient verleden tijdens het Ieven van 
beide echtgenoten wil de wijziging doorgang vinden(78bis). 
Bij kleine wijziging is de procedure daarentegen beeindigd eens de 
homologatiebeslissing in kracht van gewijsde is gegaan(79). Dat een 
der echtgenoten achteraf overlijdt heeft hierop geen invloed meer, 
zelfs al werden de vereiste publiciteitsmaatregelen (zie boger nr. 17) 
nog niet vervuld(79bis) deze hebben immers slechts betrekking op de 
tegenstelbaarheid van de reeds beeindigde wijziging. 
De lagere rechtspraak, die over deze aangelegenheid tenzeerste ver
deeld was, blijft het, zelfs na dit Cassatiearrest(80). Ook in de 
rechtsleer is men het ver van eens en heeft het Cassatiearrest kritiek 
uitgelokt(81) o.m. omdat hierdoor een bijkomende grondvoorwaar
de voor de wijziging wordt gesteld. 
Deze kritiek is vooral ge'inspireerd door billijkheidsoverwegingen. 
Men neemt het niet dat de langstlevende verstoken blijft van recht-

(78bis) In geval een der echtgenoten zich pas op dat ogenblik heeft bedacht en weigert verder 
medewerking te verlenen zal de andere hem evenmin kunnen dwingen tot het verlijden van 
deze akte contra nochtans CASMAN, H., o.c., in Cinq annees, o.c., 217 die zich steunt op een 
uitspraak van Verslaggever Baert in de Kamer, Part. Hand., Kamer, 1975-76, 23 juni 1976, 
4240. 
(79) BAETEMAN, G., en CASMAN, H., o.c., 50, nr. 45. 
(79bis) BAETEMAN, G., ENGELS, C., en GERLO, J., o.c., 1050; EECKHAUTE, o.c., 601 vindt 
reeds voldoende dat de debatten gesloten zijn; zie nochtans Gent, 2 april 1982, gecit. in 
voetnoot 73. 
(80) Waar Brussel, 18 december 1979, R. W., 1980-81, 1783, noot CASMAN, H. en Rec. Gen. 
Enr. Not., 1981, nr. 22.671, p. 412 en Gent, 2 april 1982, gecit. in voetnoot 73 het hoogste 
hof volgen, homologeren ondanks overlijden van een der echtgenoten Rb. Brugge, 1 maart 
1980, gecit. in voetnoot 73 en Rb. Antwerpen, 26 november 1980, R. W., 1980-81, 1796 en 
Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.672, p. 414, noot A.C. 
(81) Ziedekritiek o.a. vanSTERCKX, D. in zijn commentaar inhetJ.T., 1979, 751; SWENNEN, 
L., o.c., 2415; ZORBAS-PIRET, M. o.c., in Cinq anmfes, o.c.; ook CASMAN, H. o.c., in Cinq 
annees, nr. 46 aanvaardt niet dat door de wet het vereiste van de volgehouden toestemming 
wordt gesteld, maar aanvaardt de uitspraak op andere gronden, zie nr. 23. 
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matige voordelen waarvan het duidelijk vaststaat dat de eerstgestor
vene haar die wilde toekennen; dit gemeenschappelijk opzet is uitein
delijk gekelderd buiten wil van de echtgenoten om, misschien zelfs 
ten gevolge van de overbelasting van de rechtbanken(82). Voorstellen 
de lege ferenda werden geformuleerd(83). Toch dient opgemerkt dat 
de - inderdaad niet altijd even efficientie- mogelijkheden die door 
de wet van 14 mei 1981 geboden worden om zonder tussenkomst van 
de rechtbank de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende 
te verbeteren hoe dan ook dit billijkheidsargument hebben gerelati
veerd. 

23. In de huidige stand van het recht dient gesteld dat de wijzigings
procedure niet Ianger kan worden voortgezet zo een der echtgenoten 
overleden is. 
Het tegenargument - zoals terecht in sommige rechtsleer en recht
spraak(84) wordt beklemtoond - lijkt mij nochtans eerder te liggen 
in het feit dat door het overlijden het huwelijksstelsel is ontbonden 
en de homologatieprocedure dus haar voorwerp verloren heeft. 
Hiertegen kan niet worden ingeroepen dat de'wijziging terugwerken
de kracht heeft tussen echtgenoten. Zonder homologatie is de wijzi
gingsakte niet af, zij krijgt slechts bindende kracht nadat de recht
bank heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de eisen door de wet 
gesteld. 

24. Uit deze strenge cassatierechtspraak dient ook afgeleid dat een 
nog levende echtgenoot, die om welke reden ook, niet persoonlijk 
kan verschijnen zich toch niet door een advokaat kan Iaten vertegen
woordigen(85). Algemeen wordt aanvaard dat zo een echtgenoot 
wegens ziekte niet in staat is persoonlijk voor de raadkamer te 
verschijnen, de rechter zich, zoals voorzien in artikel 1254, al. 2 Ger. 

(82) Rb. Brugge, 1 maart 1980, gecit. in voetnoot 73. 
(83) RENARD, C. e.a. ,Examen de jurisprudence", o.c., nr. 35; SWENNEN, L., o.c., 2415. 
(84) Baeteman, G., en CASMAN, H., o.c., nr. 37; CAsMAN, H., in Cinq annees, o.c., 208; 
Rb. Brussel, 29 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 71, beamende noot KoHL, A.; 
Brussel, 18 december 1979, R. W., 1980-81, 1783, noot H.C.; Rb. Dendermonde, 20 oktober 
1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 402 bijgetreden door proc.-generaal Dumon in zijn advies 
bij Cass., 2 mei 1979, T. Not., 1980, 74; RENARD, C. e. a., ,Exarnen de jurisprudence", o.c., 
nr. 35; A.C., noot onder Rb. Antwerpen, 26 november 1980, Rec. Gen. Enr. Not., 1981, 
nr. 22.672, p. 416. 
(85) Baeteman, G., ENGELS, C., enGERLO, J., o.c., nr. 83. Contra KOHL, A. o.c.,Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1979, 311 omdat de vertegenwoordigde echtgenoot steeds zijn mandaat kan 
intrekken. Zie ook RENARD, C. e.a., ,Examen de jurisprudence", o.c., nr. 36. Een 
vertegenwoordiging via volmachthouder (oak a! strijdig met art. 728, lid 1 Ger. W.) lijkt dan 
ook uitgesloten. Zie nochtans Rb. Antwerpen, 28 november 1978, gecit. en BAETEMAN, G., 
en CASMAN, H., o.c., nr. 36. 
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W. inzake echtscheiding op schuldgrond, naar de woning van de 
zieke kan begeven(86). 

25. Het principe van de onveranderlijkheid der huwelijkse voor
waarden werd niet vervangen door een systeem van volledige con
tractsvrijheid. Het principiele verbod maakte plaats voor een gecon
troleerde vrijheid. De gebruikte controletechniek bestaat er in - wat 
meer gebeurt in gevallen waar toegelaten wordt wat vroeger verboden 
werd - dat de overeenkomst die door de echtgenoten werd afgeslo
ten onderworpen moet worden aan het toezicht van de rechtbank die 
deze moet homologeren wil de wijziging effect krijgen. Het gaat dus 
om de homologatie van een voorafbestaande overeenkomst(86bis). 
Deze overeenkomst geldt als wet tussen partijen en heeft uit zichzelf 
wei voldoende gezag om afgedwongen te worden. Het toegevoegde 
rechterlijk toezicht wordt ingesteld om te vermijden dat de machts
posities die door de contractuele vrijheid aan de partijen geboden 
wordt, willekeurig zou worden aangewend. De homologatierechter 
heeft dus geen volledige rechtsmacht waarbij hij ook uitspraak kan 
doen over de opportuniteit van de gestelde rechtshandeling. Hij kart 
deze slechts marginaal toetsen, m.a.w. de akte wordt slechts onder
worpen aan een wettigheidscontrole en aan een rechtmatigheidscon
trole. De echtgenoten mogen dus inderdaad hun huwelijkse voor
waarden naar goeddunken wijzigen maar de homologatierechter 
moet nagaan of dit goeddunken binnen de per ken van de redelijkheid 
en van de in acht te nemen belangen plaats vindt. De wetgever heeft 
bij deze preventieve marginale toetsing aan de homologatierechter 
duidelijk opdracht gegeven wat hij precies moet nagaan. Arti
kel 1395 B.W. stelt dat de rechtbank de homologatie weigert zo de 
wijziging afbreuk doet aan de belangen van het gezin of van de 
kinderen of aan de rechten van derden. 

26. Wat is de rol van de rechter bij de beoordeling van het gezinsbe
lang? Dat artikel 1395, § 1 B.W. naast het ,gezin" ook nog de 
,kinderen" vermeldt bleek voor velen verwarrend. Behoren de kin
deren dan niet tot het gezin en wat omvat het gezin als daarin niet 
de kinderen begrepen zijn? 
,Gezin" duidt meestal op ouders en inwonende kinderen(87). Het 

(86) Het eerst voorgesteld door DEL VA, W. o.c., 192. 
(86bis) Zie hierover vooral DE WILDE, L., o.c., R. W., 1984-85, nr. 45 e.v. en nr. 69 e.v. 
(87) DEL VA, W. ,Het huwelijk" in Gezinsrecht, 1975, 10; RIGAUX, F., Les personnes, dl. 
I, Les relations jamiliales, 1971, 5. 
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afzonderlijk vermelden van de kinderen kan alleen inhouden dat ook 
niet-inwonende kinderen en kinderen uit een vorig huwelijk worden 
bedoeld(88) en dat de belangen van de kinderen niet noodzakelijk 
gelijk lopen met die van het gezin. 
,Gezin" kan dan nog alleen op de echtgenoten zelf slaan(89). Het 
gebruik van de Nederlandse term ,gezin" d.us niet ,familie" wijst 
er op - beter dan de in dat opzicht dubbelzinnige Franse term 
,famille" - dat hiermee niet de verdere verwanten worden bedoeld. 
De recente rechtsleer gaat hierover akkoord(90). 
Nergens anders in de wet van 1976 worden trouwens wanneer over 
,,gezin'' gesproken wordt, hieronder verdere bloedverwanten begre
pen(91). Dit ligt bovendien in de lijn van de evolutie van het familiaal 
vermogensrecht naar gezinsvermogensrecht. 
De dubbele omschrijving belang van gezin en kinderen maakt de 
delicate taak van de rechter er niet gemakkelijker op. De rechtspraak 
vergeet wel eens deze dubbele omschrijving van de wetgever en 
gebruikt de term gezinsbelang nogal eens in zijn (gebruikelijke) brede 
betekenis waarin ook de belangen van de afzonderlijk genoemde 
kinderen begrepen zijn(92).Ter omschrijving van dat gezinsbelang 
werd daarbij veelal inspiratie gezocht in Franse rechtspraak en 
rechtsleer inzake artikel1387 Cc. zoals gewijzigd in 1965. Deze moet 
nochtans met omzichtigheid worden gebruikt. Bij ons gaat het om 
een negatieve controle(93). De rechter moet niet toezien of de wijzi-

(88) DILLEMANS, R. o.c., 178. Ook de adoptieve en natuurlijke kinderen: JONGMANS, C., 
,Changement de regime matrimonial, interet de Ia famille et droit des tiers", R.C.J.B., 1980, 
(177-192), 185. 
(89) EECKHAUTE, M., ,La mutabilite controlee des conventions matrimoniales et le role du 
tribunal en matiere d'homologation", Rev. Not. B., 1980, 228; RAUCENT, L. ,Chronique", 
o.c., J.T., 1984, 507; RENARD, C. e.a., ,Examen de jurisprudence", o.c., R.C.J.B., 1983, 
nr. 388, p. 468. 
(90) Contra vooral Franstalige commentaren die er ook de ascendenten willen bij betrekken. 
Zie o.a. HAMBYE, J., o.c., Rep. Notarial, 76, nr. 90; VANDER LINDEN-POUPART, B., en 
PoUPART, J .M., ,La modification des conventions matrimoniales et le pouvoir d'appreciation 
du juge", J. T., 1978, (625-628), 627. De Rb. van Dendermonde, 23 december 1976, T.P.R., 
1978, 267 vat gezin ook op in de ruime betekenis, als het geheel der bloedverwanten waartoe 
onderrneer de inwonende kinderen behoren. Zie de kritiek van THUYSBAERT, M., ,,Wijziging 
van de huwe!ijksovereenkomst en controle van de rechter (B.W. art. 1395)", T. Not., 1978, 
(262-266), 263. 
(91) Verslag Hambye, 19; DEL VA, o.c., 336 begreep er onder ,zij die onder hetzelfde dak het 
Ieven met elkaar delen". 
(92) Zie bv. Brussel, 13 april1978, J. T., 1978, 418 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 351, noot 
JoNGMANs; Brussel, 18 april 1978, T. Not., 1978, 221 en Rec. Gen. Enr. Not., 1978, 
nr. 22.270, p. 320. 
(93) Verslag Baert, 10; zie ook: BAETEMAN-CASMAN, o.c., nr. 20; CASMAN en VAN LOOK, 
o.c., ll/5, ll; DE WILDE, L., o.c., 996; EECKHAUTE, o.c., Rev. Not. B., 1979, 598; 
THUYSBAERT, o.c., 264; VAN STRAELEN, I., ,De taak van de rechter bij verandering van 
huwelijksvoorwaarden", R. W., 1978-79, (945-954), 950; Rb. Brugge, 1 maart 1980, Rev. Not. 
B., 1980, 395. 
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ging in het belang is van bet gezin, wat de echtgenoten moeten 
aantonen, maar wei of geen afbreuk wordt gedaan aan de belangen 
van bet gezin of van de kinderen. Zo de recbter de bomologatie 
weigert zal bij moeten aantonen aan welke belangen afbreuk werd 
gedaan. 

27. De wijziging mag dus op de eerste plaats geen afbreuk doen aan 
de belangen van de ecbtgenoten. 
Wat boudt dit belang van bet ecbtpaar in? 
Wijzigingen worden slecbts mogelijk mits beider akkoord. Kan de 
recbter bomologatie weigeren zo blijkt dat beide ecbtgenoten inder
daad de wijziging willen maar zo bij zijn twijfels beeft over bet al 
dan niet verantwoord zijn ervan? Aan de rechter zou dan een ecbte 
opportuniteitscontrole toekomen. Meestal en terecbt wordt dergelijk 
vergaand toezicbt afgewezen(94). Afgezien van de vraag of de recbter 
tot een beter inzicbt kan komen dan de ecbtgenoten zelf, gezien de 
beperkte informatie waarover bij bescbikt, komt dit voor als een 
ongepaste inmenging van de recbter in bet gezinsleven en dit buiten 
elke betwisting tussen de ecbtgenoten om(95). Dergelijke actieve rol 
wordt de homologatierecbter niet toegemeten. 
Wijziging van bet stelsel brengt een wijziging mee in de vermogens, 
onmiddellijk of later en kan dus een van de ecbtgenoten voordeel 
bijbrengen ten koste van de andere. Dient de recbter de homologatie 
te weigeren zo deze voor een van de ecbtgenoten minder voordelige 
gevolgen beeft (bv. ecbtgenoten waarvan slecbts een eigen goederen 
beeft, gaan van een wettelijk stelsel over naar een algebele gemeen
scbap). De controle van de rechter over bet belang van de ecbtgeno
ten moet er aileen op gericbt zijn na te gaan of dit wei een bewuste 
keuze is van die echtgenoot, die niet werd opgedtongen door zijn 
partner(96). 
Vrees voor overdreven be1nvloeding van de ene ecbtgenoot door de 
andere was o.m. een reden voor de onveranderlijkbeid van bet 
buwelijksvermogensstelsel en lag tevens aan de basis van de invoering 
van bet rechterlijk toezicbt nu van dit principe werd afgestapt(97). 
Er werd nog geen geval gepubliceerd waarbij homologatie op deze 
grond werd geweigerd. 

(94) Vgl. DE WILDE, L., o.c., 998; zie nochtans BAETEMAN, G., en CASMAN, H., o.c., nr. 29. 
(95) Vgl. VANDER LINDEN-POUPART, B., en POUPART, J.M., o.c., J.T., 1978, 626. 
(96) EECKHAUTE, o.c., Rev. Not. B., 1980, 228; JoNGMANS, o.c., R.C.J.B., 1980, 185; 
RENARD, e.a., ,Examen de juridsprudence", o.c., nr. 38; VANDER LINDEN-POUPART, B., 
en POUPART, J.M., o.c., 628; ZORBAS-PIRET, o.c., nr. 16. 
(97) Par/. St., Senaat, 1964-65, nr. 138, 9 en 1975-76, nr. 689/2, bijlage 55. 
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28. De wijziging mag ook geen afbreuk doen aan de belangen van 
de kinderen. 
Onmiddellijk nadeel zullen de kinderen van een wijziging niet onder
vinden. De verplichtingen van de echtgenoten t.a.v. hun kinderen, 
inzake kost, onderhoud en opvoeding (art. 203 en 208) blijven de
zelfde, wat ook hun huwelijksstelsel weze(9S). 
De doorgevoerde wijziging kan wel nadelig zijn voor de kinderen bij 
het overlijden van een van de echtgenoten. 
Overschakelen van een stelsel van scheiding van goederen naar een 
gemeenschapsstelsel, inbreng van goederen in het gemeenschappelijk 
vermogen kan de nalatenschap van de eerstgestorvene verminderen 
en dus de mogelijke aanspraken van de kinderen op die nalatenschap. 
Dit is zeker het geval wanneer (al dan niet in combinatie hiermee) 
overlevingsrechten worden bedongen. Men denke maar aan het 
beding van een algehele gemeenschap met toebedeling van dit ganse 
vermogen aan de langstlevende. Zoals gezegd strekten de grote 
meerderheid van de wijzigingen die onmiddellijk na 1976 werden 
doorgevoerd er toe via het huwelijksvermogensrecht de positie van 
de langstlevende echtgenoot te verbeteren wat dus noodzakelijker
wijze een verslechtering van de positie van de kinder en teweeg bracht. 
Dergelijke wijziging doet geen afbreuk aan de rechten van cl~ reserva
taire kinderen. Deze zijn slechts beschermd tegen giften. Huwelijkse 
voordelen worden slechts in uitzonderlijke gevallen (art. 1458, 1464 
en 1465 B.W.) als schenkingen aangezien (zie verder nr. 30). Hun 
reserve aanspraken kunnen zij, hoe dan ook, niet mi maar pas bij 
het openvallen van de nalatenschap laten gelden en daaraan kunnen 
zij op dat ogenblik verzaken(99) bovendien gaat het in feite om 
uitgesteld erfrecht! Sommige rechtspraak stond om deze redenen 
homologatie toe(100). 
Nochtans zijn dergelijke wijzigingen wel tegen de be/angen van de 

(98) BAETEMAN, en CASMAN, o.c., nr. 30; RENARD, e.a., ,Examen de jurisprudence", o.c., 
R.C.J.B., 1983, 469. De verplichtingen van de stiefouder zijn nu doorgetrokken ook na het 
overlijden: zie artikel203, lid 2 B.W. Zie hierover o.a. PUELINCKX-COENE, M., ,De grote 
promotie van de langstlevende echtgenote", T.P.R., 1981, (593-747), nr. 121 e.v., p. 699. 
(99) RAUCENT, noot onder Brussel, 6 juni 1978, Rev. Not. B., 1978, 656; REMON, C., noot 
onder Rb. Doornik, 7 mei 1979, Rev. Not. B., 1980, 252; vgl. advies Raad van State, Part. 
St., Senaat, 1964-65, nr. 138, p. 147. 
(100) Rb. Dendermonde, 23 december 1976, gecit. in voetnoot 90; Brussel, 9 oktober 1978, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 351, noot JoNGMANS; Poitiers, 2 juli 1969, J. Ct. P., 1969, II, 
16075. Contra Rb. Doornik, 7 mei 1979, Rev. Not. B., 1980, 250, noot REMON, C. (geval 
van tweede huwelijk); Rouen, 3 februari 1981, Rep. Dejrenois, 1981,970, noot CHAMPENOIS. 
Zie ook REYMOND DE GENTILE, M.C., ,Volonte des epoux et role du juge dans la 
modification du regime matrimonial", J. Ct. P., 1973, I, nr. 28, p. 2558. 
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kinderen en daar gaat het om in artikel 1395(101). Ze zullen immers 
in het beste geval slechts later erven, de langstlevende kan intussen 
de goederen (aldan niet ten onrechte) verteren of ze zelfs wegschen
ken bij hertrouwen. 
De vraag is evenwel of homologatie moet geweigerd op grond van 
benadeling, van het ogenblik afbreuk wordt gedaan aan een van de 
in het spel zijnde belangen{l 02). Men is het er over eens dat dit niet 
het geval is, positief hierop antwoorden zou er op neerkomen dat 
homologatie slechts uitzonderlijk zou kunnen worden toege
kend(103). Dit gaat in tegen het principe van de contractsvrijheid die 
bij ons ook inzake wijziging van het huwelijkscontract werd aange
houden. Het wordt eerder een afwegen van de bij hypothese tegenge
stelde belangen van de echtgenoten en van de kinderen. 
Deze concrete belangenafweging is in principe een feitenkwestie 
waarover het Hof van Cassatie geen controle heeft(104) maar het 
lijkt toch wei binnen de bevoegdheid van het hoogste Hof te liggen 
algemene richtlijnen te geven hoe dat gezinsbelang dient bepaald. Dit 
deed het Franse Hof van Cassatie(105) dat ook bij ons herhaald 
wordt geciteerd wanneer het stelt ,le seul fait que l'un des membres 
de Ia famille risquerait de se trouver lese n'interdirait pas necessaire
ment la modification ou le changement envisage''. 

29. Ook bij ons bestaat een vrij talrijke rechtspraak terzake. Er 
blijkt uit dat de bekommering om het lot van de langstlevende -
want daarover gaat het - meestal voorrang krijgt op de belangen 
van de kinderen(106). Wijzigingen die er toe strekken het ganse 
gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende toe te bedelen 
worden gehomologeerd zelfs zo dit gepaard gaat met een uitbreiding 

(101) RENARD, e.a., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1983, 471. 
(102) Ben vonnis van de rechtbank van Nijvel dd. 4 januari 1978 dat dit voorhield werd 
vernietigd door het Hof van Brussel van 9 oktober 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 350, 
noot JONGMANS. 
(103) JONGMANS, o.c., R.C.J.B., 1980, 188. 
(104) Cass., 1 juni 1979, Pas. 1979, I, 1133 en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.617, p. 206; 
zie de kritiek van RAucENT, ,Chronique", o.c., nr. 10. 
(105) Cass. fr., 6 januari 1976, D.S., 1976, J 253, noot PONSARD, J ., Rep. Dejrenois, 1976, 
1, 787, noot PoNSARD en J. des Not., 1976, 1118, art. 53.105, noot J.V. 
(106) Rb. Dendermonde, 23 december 1976, gecit.; Brussel, 9 oktober 1978, J. T., 1979, 752 
enRec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22.522, p. 284; Brussel, 13 november 1978, J. T., 1979, 664; 
Luik, 22 december 1977, Rev. Not. B., 1979, 320; Rb. Charleroi, 27 februari 1978, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1978, 402, noot CAsMAN; Rb. Bergen, 20 juni 1979, Rev. Not. B., 1979, 526, noot 
STERCKX; Rec. Gen. Enr. Not., 1980, nr. 22.462. 
Door sommige rechtsleer wordt trouwens zonder meer vooropgesteld dat in geval van conflict 
het belang van de echtgenoten primeert. Cfr. DEL VA, o.c., T.P.R., 1978, 336; THUYSBAERT, 
o.c., T. Not., 1978, 262. 

203 



van dat gemeenschappelijk vermogen. Men gaat er van uit dat dit 
verantwoord wordt door een , ,hoger gezinsbelang''. Deze bezorgd
heid kadert binnen de hulp en bijstandverplichting tussen de echtge
noten die over de dood heen wordt doorgetrokken. 
Er is inderdaad in de laatste tijd een trend om de zorg en de 
verantwoordelijkheid van de echtgenoten voor elkaar ook na de 
dood te benadrukken en te Iaten primeren boven de aanspraken van 
de kinderen. Onmiddellijk na 1976 kon in de meeste gevallen de wens 
de langstlevende ongestoord in zijn vertrouwd levenskader te Iaten 
voortleven aileen maar terdege georganiseerd worden via het huwe
lijksvermogensrecht gezien de al te karige toebedelingen in het erf
recht. Dit verklaart dan ook de milde houding van de rechtspraak 
t.a.v. dergelijke wijzigingen. 

30. Na de wet van 14 mei 1981 -laatste schakel in die trend- kan 
dit nu ook beter op het vlak van het erfrecht gerealiseerd. Moet de 
homologatierechter zich nu strenger opstell(ln? 
Het komt mij voor dat, onder het mom van een toezicht op het belang 
van de kinderen, de rechter zich niet mag mengen in de keuze van 
de middelen die de echtgenoten ter beschikking staan om het behoud 
van de levensstijl van tijdens het huwelijk voor de langstlevende te 
waarborgen. Bij de belangenafweging moet de rechter er zich toe 
beperken na te gaan of er een specijiek voordeel is dat aileen kan 
bekomen worden door de geplande en aan zijn toezicht onderworpen 
wijziging en zo ja of dit voldoende verantwoord is voor de goede 
verzorging van de langstlevende zodat het nadeel dat er voor de 
kinderen uit voortvloeit kan in de koop genomen worden(107). Hij 
moet daarbij ook rekening houden met het geheel van rechtsregels 
ter zake en meer in het bijzonder met de andere middelen die de 
kinderen bij het overlijden van een van hen ter beschikking zullen 
staan om hun belangen te verdedigen. 
Dit kan geillustreerd worden aan de hand van de behartiging van de 
belangen van de stiefkinderen. Volgens sommige rechtspraak en 

(107) Niet te onderschatten voor de langstlevende bij de keuze van een algehele gemeenschap 
is bet fiscale voordeel; de helft van dit uitgebreide gemeenschappelijk vermogen wordt haar 
toebedeeld bij de verdeling en daarop dienen dus geen successierechten betaald. 
Tegen dit zoeken naar de fiscaal meest voordelige oplossing kan geen bezwaar gemaakt 
worden; zie hierover Antwoord van de minister aan senator Saint Remy, Notarius, 1977, 189. 
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rechtsleer(l08) zou hierop nauwer moeten toegekeken worden dan 
op de belangen van de gemeenschappelijke kinderen omdat elke 
toebedeling aan de stiefouder een definitieve uitsluiting van de stief
kinderen betekent en geen uitgesteld erfrecht zoals bij gemeenschap
pelijke kinderen. Nochtans geldt t.a.v. de stiefkinderen artikel 1465 
B.W. Bij het overlijden van hun ouder kunnen de stiefkinderen dit 
artikel inroepen en zullen aile voordelige bedingen ten voordele van 
de stiefouder die afwijken van het wettelijk stelsel als schenkingen 
worden aangezien en dus maar gelden ten bel ope van het beschikbaar 
deel (hieraan wordt door een homologatie door de rechtbank geen 
afbreuk gedaan). Dit beschikbaar deel kunnen de echtgenoten me
kaar ook op een andere manier schenken zonder toezicht van de 
rechtbank. Het specifieke voordeel dat ontstaat door dit via huwe
Iijkscontract te bedingen is qualitatief: op dat voordeel kan niet 
eenzijdig worden teruggekomen. Het is wei de vraag of dit een 
voldoende nadeel inhoudt voor de kinderen. Het weigeren van de 
homologatie zal hier nogal eens neerkomen op een inmenging in de 
ke1:1ze van de middelen die de echtgenoten ter beschikking staan om 
voor elkaar te zorgen en heeft bovendien nadelige gevolgen zo de 
ouder van de stiefkinderen !angst zou leven (wat uiteindelijk tegen 
het belang van de stiefkinderen zou zijn). 
T.a.v. gemeenschappelijke kinderen hebben huwelijkse voordelen 
wei een specifieke betekenis. Zij verhogen de aanspraken van de 
langstlevende in voile eigendom (bv. zo de eerstgestorven echtg~noot 
eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen inbracht of zo 
aan de langstlevende meer dan de helft van het gemeenschappelijk 

(108) Rb. Turnhout, 14 januari 1981, T. Not., 1981, 147 en Rec. Gen. Enr. Not., 1981, 
nr. 22.652, p. 363, afkeurende noot A.C.; Rb. Doornik, 7 mei 1979, Rev. Not. B., 1980, 250, 
afkeurende noot REMON, C., Colmar, 8 oktober 1980, D., 1982, 43, noot n'AMBRA, D., en 
BoucHoN, A.M., afkeurende opmerkingen van NERSON, R., Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, 392. 
Heel wat rechtspraak ziet nochtans in artikel1465 een voldoende beveiliging voor de 
stiefkinderen: zie o.a. Brussel, 23 november 1978, J. T., 1979, 664; Rb. Antwerpen, 27 oktober 
1981, T. Not., 1981, 369 en Rev. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.720, p. 137, noot A.C.; Rb. 
Antwerpen, 19 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 410. Het feit dat de aanwinsten tussen 
de echtgenoten hoe dan ook gelijk worden verdeeld zonder enige verrekening kan voor de 
kinderen aileen een bijkomend nadeel inhouden zo de ouder en de stiefouder oorspronkelijk 
met een contract van zuivere scheiding van goederen waren gehuwd. 
Heel wat auteurs, vooral uit het Luikse beweren m.i. ten onrechte dat artikel 1465 stilzwijgend 
zou zijn afgeschaft door de wet van 14 mei 1981. DELNOY, P., ,Les droits successoraux du 
conjoint survivant (loi du 14 mai 1981)", J.T., 1982, 393; RENARD, Cl., ,Mouvement et 
stagnation du regime successoral", J. T., 1982, 156. Contra RAucENT, ,Chronique", o.c., 
J.T., 1984, 508, nr. 11. 
Deze wet heeft inderdaad de principiele gelijkheid van alle langstlevende echtgenoten 
vooropgesteld maar t.a.v. de stiefouders toch ook weer een paar afwijkende bepalingen 
ingevoerd. Zie hierover PUELINCKX-COENE, M., o.c., T.P.R., 1981, 671, nr. 90 e.v. 
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vermogen wordt toebedeeld) zonder dat er in principe(l09) aanreke
ning gebeurt op het beschikbaar deel. Dit brengt ons tot de eerder 
onverwachte vaststelling dat bij wijziging van het huwelijkscontract 
eerder waakzaamheid geboden is voor de belangen van de gemeen
schappelijke kinderen(llO) want vooral aan deze belangen kan af
breuk gedaan worden. Huwelijkse voordelen hebben t.a.v. hen een 
specifieke kwantitatieve betekenis die niet via schenking of erfrecht 
kan worden gerealiseerd. Ben grotere waakzaamheid over de belan
gen van kinderen die door de rest van het familiaal vermogensrecht 
minder zijn beschermd, blijkt trouwens uit recente Franse recht
spraak(lll). 

31. De rechtspraak blijkt, zoals gezegd, in algemene regel de verzor
ging van de langstlevende als het meest doorwegend belang te be
schouwen(ll2). Niets belet nochtans dat in sommige gevallen de 
noden van een (welgestelde) echtgenote niet van die aard zijn dat zij 
een wijziging tegen het belang in van de kinderen rechtvaardigen(113) 
of dat het belang van een bv. behoeftig of gehandicapt kind zwaarder 

(109) Dit is wel het geval zo de echtgenoten een inbreng van eigen goederen combineren met 
een ongelijke verdeling (art. 1458, 1464). Maar het is slechts in de mate er meer dan de helft 
aan de langstlevende wordt toebedeeld dat hier van een schenking - die dus · aangerekend 
wordt op het beschikbaar dee!- sprake is, zoda:t de-inbreng voor de-helfteen niet te verrekenen 
voordeel meebrengt. Zie hierover de uiteenzetting van VAN OosTERWIJCK, G. 
(110) Vgl. NERSON, R. en RUBELLIN-DEVICHI, J., ,Jurisprudence fran~aise en droit civil, 
Personnes et droits de famille", Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, nr. 7, p. 393. 
(111) Colmar, 29 april 1981, D., 1982, 43, noot D'AMBRA, D., en BoucHoN, A.M., 
bijgetreden door MoRIN, G., ,Quelques pratiques (regimes matrimoniaux)", Rep. Dejrenois, 
1983, (160-170), 164. Echtgenoten willen een algehele gemeenschap aannemen met toebedeling 
van het ganse gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende. Naast drie 
gemeenschappelijke kinderen was er een natuurlijk kind van de man. Ret Hof weigerde de 
homologatie toe te kennen omdat hierdoor het natuurlijk kind werd benadeeld, dit kind kan 
immers niet zoals de kinderen uit een vorig huwelijk beroep doen op artikel 1527, lid 2 Cc. 
(cfr. ons vroegere art. 1527, nu overgenomen door art. 1465 B.W.) (zie ook Cass. fr., 8 juni 
1982, Rep Defrenois, 1982, 1373, art. 32.944, nr. 76, noot CHAMPENOIS) zodat het terdege 
benadeeld werd in zijn erfaanspraken (zie ook de kritische bespreking van NERSON en 
RUBELLIN-DEVICHI, o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, 393). Zo men ,rechtstreekse werking" 
toekent aan het Marckx-arrest dient men evenwel te aanvaarden dat ook de natuurlijke 
kinderen beroep kunnen doen op artikel 1465 B.W. Over die problematiek zie o.a. recent 
PAUWELS, J.M., ,De Marckx-interpretatie van het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens: Belgie geen koploper", R. W., 1983-84, 2795-2806. 
(112) De Franse rechtspraak daarentegen schijnt zich de laatste tijd wei waakzamer op te 
stellen tegen wijzigingen die er toe strekken over te gaan naar een stelsel van algehele 
gemeenschap met toebedeling van het ganse gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende 
(zie hierover NERSON, R., en RUBELLIN-DEVICHI, J., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, 389 
e.v.) zodat de Franse notarissen dergelijke combinatie nu schijnen af te raden. Ook CASMAN, 
H., o.c., in Cinq annees, 221, nr. 52 schijnt vrij weigerachtig te staan tegen dergelijke 
vergaande toebedeling. 
(113) Vgl. CASMAN, H., noot onder Gent, 23 maart 1979,R. W., 1979-80, 1928; RAUCENT, 
L., noot onder Brussel, 6juni 1978, Rev. Not. B., 1978,653 en ,Chronique", o.c., J. T., 1984, 
508, nr. 11. Vgl. Rouen, 3 februari 1981, Rep. Dejrenois, 1981, 969, artikel 32.697, nr. 74, 
noot CHAMPENOis. Hier woog ook door dat de echtgenoten in onmin leefden met de kinderen. 
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zou doorwegen. De belangenafweging zal dan in het voordeel van de 
kinderen moeten spelen. 
De rechtsleer is nochtans van oordeel dat nude wet van 14 juli 1976 
het principe van de onveranderlijkheid van de huwelijkse voorwaar
den vervangen heeft door een systeem van gecontroleerde verander
lijkheid en niet van versoepelde onveranderlijkheid, de echtparen het 
recht hebben naar goeddunken hun huwelijksstelsel te wijzigen(114). 
Het toezicht van de rechtbanken moet discreet zijn en aileen die 
echtgenoten beteugelen die misbruik maken van dat toegekende 
recht. Het toetsingsrecht van de homologatierechter is immers margi
naal (zie hoger nr. 25). ,Hij moet nagaan of er geen klaarblijkelijke 
onredelijke - want - schadelijke wijziging wordt nagestreefd: een 
wijziging die geen enkel redelijk echtgenoot in dezelfde omstandighe
den zou aanvaarden, of die waarden miskent die ze geroepen zijn te 
beveiligen"(115). De rechtbank moet aileen optreden bij kennelijke 
overdrijving zo de belangen van een van (de echtgenoten of van) de 
kinderen al te fel worden benadeeld(l16). 

32. De rechtbank moet zelf nagaan- ongeacht het initiatief van de 
kinderen - of hun belangen geschaad zijn. De vraag is evenwel hoe 
zij - gezien de beperkte informatiemiddelen waarover zij be
schikt(117) hierover een juist inzicht kan krijgen. Meerderjarige 
kinderen kunnen in de procedure tussenkomen en inzage in de 
stukken vragen (art. 1314 Ger. W.) maar zo zij dit niet doen kan de 
rechtbank hun verschijning niet bevelen(118). T.a.v. de minderjarige 
kinderen wordt door de wet eens te meer(119) in geen specifieke 
vertegenwoordiging voorzien. De rechtspraak vindt dat hun belan
gen voldoende gevrijwaard zijn door het het feit dat op de rechtbank 
de verplichting rust in elk geval na te gaan of hun belangen niet zijn 
geschaad en vindt dat hierbij een bijkomende garantie kan gevonden 

(114) RENARD, e.a., ,Examen de jurisprudence", o.c., nr. 38; JONGMANS, noot in Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1978, 360. 
(115) DE WILDE, L., o.c., R. W., 1984-85, 998-999. 
(116) Vgl. NERSON en RUBELLIN-DEVICHI, o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1982, 395, nr. 9. 
(117) Het toevoegen van overlevingsrechten kan via de kleine procedure gebeuren zodat niet 
steeds een inventaris aanwezig zal zijn. 
(118) In tegenstelling tot bv. artikel 349, § 3 B.W. inzake adoptie een andere 
homologatieprocedure waar de rechtbank de verschijning in raadkamer kan gelasten van aile 
personen die zij geraden acht te horen. 
(119) Zie hierover PEETERS, P., Minderjarigen en hun recht op vrijheid en op toegang tot de 
rechter, Antwerpen, 1984. 
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worden in de adviesbevoegdheid van het openbaar ministerie, de 
natuurlijke beschermer van de minderjarige(120). 
In Frankrijk is de praktijk ontstaan(l21) - wat ook reeds enige 
weerslag vond bij ons(122) - homologatie te verlenen zo de kinderen 
instemden met de door hun ouders geplande wijziging. Het is nocht
ans zeer de vraag of dit bij ons navolging verlangt en of het systema
tisch vragen naar het oordeel van de kinderen over de geplande 
wijziging van de huwelijkse voorwaarden van hun ouders wel ge
grond is(123). Minderjarige kinderen zullen meestal niet begrijpen 
waarover het gaat, terwijl meerderjarige, onafhankelijk geworden 
kinderen zich even goed kunnen laten leiden door ego'istische motie
ven(124). 

33. Artikel 1395, § llegt de homologatierechter ook uitdrukkelijk 
de verplichting op zelf na te gaan of de rechten van derden niet door 
de geplande wijziging werden geschaad. Vrees voor benadeling van 
derden was, evenals het beducht zijn voor overdreven wederzijdse 
be'invloeding reden voor de vroegere onveranderlijkheid en lag dus 
(mede) aan de basis van het verplichte rechterlijk toezicht nu van dit 
principe werd afgestapt. Naast dit toezicht werden trouwens nog tal 
van andere bepalingen ingelast ter bescherming van derden. 
In tegenstelling tot de kinderen wiens belangen niet mogen geschaad 
worden geldt het toezicht van de homologatierechter hier enkel de 
rechten van derden. In tegenstelling ook tot dit toezicht over de 
belangen van de kinderen heeft het toezicht of de rechten van derden 
niet werden geschaad nog tot omzeggens geen gepubliceerde recht
spraak aanleiding gegeven en tot weinig controversen in de rechts
leer. Wel werden enkele accenten gelegd. 

(120) Brussel, 18 apri11978, Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.279, p. 330; Brussel, 9 oktober 
1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 352. 
Aan het openbaar ministerie komt nochtans niet het recht toe hoger beroep in te stellen tegen 
het homologatievonnis. Verslag van de subcommissie, 55; TRAEST, G., CASMAN, H., en 
BOUCKAERT, F., o.c., 843; contra DEL VA, o.c., T.P.R., 1978, 344. 
(121) Zie de kritische opmerkingen van CHAMPENOIS bij Rouen, 3 februari 1981, Rep. 
Defrenois, 1981, 970; zo blijkt bv. ook uit het arrest van het Hof van Parijs (9 februari 1978, 
Rep. Defrenois, 1979, 562, noot MORIN) dat het oordeel van de kinderen (16 en 19 jaar pud) 
werd gevraagd over de geplande wijziging door hun ouders. Zie ook de kritiek van NERSON, 
P. en RUBELLIN-DEVICHI, o.c., nr. 3. 
(122) Cfr. Rb. Bergen, 20 juni 1979, Rev. Not. B., 1979, 526, noot STERCKX, D. waar terdege 
werd rekening gehouden met het feit dat het kind uit het vorig huwelijk akkoord ging met 
de geplande wijziging. 
(123) Zie ook de aarzeling van BAETEMAN, G., en CASMAN, H., o.c., nr. 33. 
(124) Zie bv. Amiens, 1 februari 1980, J. Ct. P., 1980, IV, 391 en Rep. Dejrenois, 1981, 972, 
opmerkingen CHAMPENOIS. 
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34. Welke derden kunnen nu rechten t.a.v. de echtgenoten laten 
gelden die dan eventueel door de wijziging zouden kunnen geschaad 
worden? 
Tot de derden behoren de in eigen hoofde opkomende reservatairen. 
Hun rechten komen slechts tot stand bij het openvallen van de 
nalatenschap (zie hoger nr. 28). 
De belangrijkste derden zijn uiteraard de schuldeisers. Derden, die 
pas na de wijziging met de echtgenoten zullen te doen hebben, de 
toekomstige schuldeisers, hebben nog geen rechten t.a.v. de echtge
noten. Van meet af aan werd door de rechtsleer(125) aangenomen 
dat een wijziging die tot doel heeft hun toekomstig onderpand te 
beperken niet kan worden gecensureerd. Immers de beveiliging tegen 
toekomstige hogere beroepsrisico's kan niet als een aantasting van 
de rechten van derden worden beschouwd(126). De wijziging belangt 
de toekomstige schuldeisers wel aan. Ze moeten immers weten hoe 
voortaan de verdeling van de goederen en van de bevoegdheid tussen 
de echtgenoten is geregeld. Maar dit is enkel een kwestie van tegen
stelbaarheid van de wijzigingsakte wat door de nodige publiciteits
maatregelen achteraf wordt opgevangen, die zwaarder zijn naarge
lang de wijziging gebeurt via de grote dan wel via de kleine procedure 
(zie hoger nr. 4 en 17). 
Aileen bestaande schuldeisers die reeds met de echtgenoten te doen 
hadden hebben rechten t.a.v. de echtgenoten(127). Bescherming van 
hun rechten houdt ook in dat zij op de hoogte worden gebracht van 
de geplande wijziging en in de gelegenheid worden gesteld zich 
hiertegen te verzetten(127bis). Daarom moet op straf van nietigheid 
het verzoekschrift in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, 
kunnen deze schuldeisers tussenkomen in de procedure en kennis 
nemen van de stukken (art. 1314 en 1219 Ger. W.). Indien ze niet 
zijn tussengekomen, kunnen zij, zo door hun schuldenaars bedrog 
werd bepleegd, gedurende 30 jaar (art. 1128 Ger. W.) derdenverzet 
instellen (art. 1122, 3de lid Ger. W.). 

(125) TRAEST, G., CASMAN, H., en BoucKAERT, F., o.c., T.P.R., 1976, 842, nr. 67; CoRNU, 
G., Lesregimes matrimoniaux, 1980, 180; JoNGMANS, o.c., R.C.J.B., 1980, 190; BAETEMAN, 
ENGELS en GERLO, ,Overzicht rechtspraak", T.P.R., 1982, 1044, nr. 78; RAUCENT, Precis, 
nr. 1225; DILLEMANS, o.c., 178; DE WILDE, L., o.c., R. W., 1984-85, 999. 
(126) Artikel 216 B.W. voorziet trouwens zelf dat de rechter een inperking van het onderpand 
van de toekornstige schuldeisers (waardoor de goederen van de echtgenoot die zich verzet voor 
de toekornst veilig worden gesteld) als voorwaarde kan stellen waaronder de uitoefening van 
een beroep zal zijn toegelaten. 
(127) DILLEMANS, o.c., 178. 
(127bis) FENAUX, H., ,Le changement de regime matrimonial et les droits des tiers", Rev. 
Trim. Dr. Civ., 1967, (545-580), 575. 
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35. Hoe kunnen de rechten van de bestaande schuldeisers geschaad 
worden? De wijziging kan tot gevolg hebben dat hun toekomstig 
pand verminderd wordt. Bv. bij over gang van een gemeenschapsstel
sel naar een stelsel van scheiding van goederen - de verdachte 
wijziging bij uitstek(128) wordt het toekomstig pand van de gemeen
schapsschuldeisers verkleind. Ze zullen bv. niet Ianger aanspraak 
kunnen maken op de inkomsten van de echtgenoot niet-schuldenaar. 
Maar t.a.v. die toekomstige goederen hebben deze schuldeisers geen 
enkel recht, alleen hun belangen werden geschaad, maar dat is niet 
voldoende(129). 
Rechten hebben de bestaande schuldeisers alleen op de bestaande 
goederen. Door de rechtsleer werd er de nadruk op gelegd(l30) dat 
door de wijziging zelf, de rechten van de bestaande schuldeisers op 
de bestaande goederen niet kunnen worden geschaad. In principe 
kunnen de schuldeisers alleen nadeel ondervinden zo de bestaande 
goederen door de wijziging van statuut veranderen. Dat zal het geval 
zijn zo het oude stelsel wordt vereffend en verdeeld of zo er een 
dadelijke overgang van een patrimonium naar een ander wordt 
bedongen. In dergelijk geval voorziet de wet dat de grote procedure 
dient gevolgd, waaronder de verplichting een boedelbeschrijving op 
te maken, zodat meteen vaststaat welke de bestaande goederen van 
de echtgenoten zijn en waaruit het onderpand van de bestaande 
schuldeisers bestaat. Maar ook deze overgang naar een ander patri
monium is in principe onbelangrijk. Inderdaad bij overgang van een 
gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen 
zorgt artikel 1440, lid 1 B.W. ervoor dat elke echtgenoot metal zijn 
goederen blijft instaan voor de overblijvende gemeenschapsschul
den(131). Heeft de wijziging tot gevolg dat goederen die eigen waren 
gemeenschappelijk worden dan blijft het gemeenschappelijk vermo
gen onderpand van de eigen schuldeisers, in de mate het zich door 

(128) TIELEMANS, H., ,Het huwelijk van de schuldenaar: een ongelukstijding voor de 
schuldeiser?", T.P.R., 1981, (301-352), nr. 42, p. 339, met verwijzing naar Franse rechtsleer 
alhoewel, zoals ze in de loop vail het artikel aantoont, de bescherming van de Franse 
schuldeisers bij wijziging van huwelijksstelsel, heel wat geringer is dan bij ons. 
(129) TIELEMANS, o.c., nr. 43, p. 340; BAETEMAN en CASMAN, o.c., nr. 25; VAN DER 
LINDEN-POUPART, B., en POUPART, J.M. o.c., 627; VAN WIELE, o.c., T. Not., 1983, 298. 
(130) JONGMANS, o.c.,R.C.J.B., 1980, 191; RAUCENT,Precis, nr. 1225 en 1236; TIELEMANS, 
o.c., T.P.R., 1981, 339, 43. 
(131) Ook t.o.v. de oneigenlijke gemeenschapsschulden die overeenkomstig artikel 1414, lid 
2 B.W. niet op het vermogen van de echtgenoot niet-contractant kunnen worden verhaald, 
blijft het onderpand hetzelfde, want deze echtgenoot is alleen gehouden tot deze schulden ten 
belope van wat hij bij de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen ontvangen heeft 
(art. 1440, lid 2 B.W.). 
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opneming van eigen goederen van de schuldenaar heeft verrijkt 
(art. 1410 B.W.). 
Nadeel kunnen de schuldeisers nochtans ondergaan omdat zodoende 
de regel van de samenloop tussen de schuldeisers worden gewijzigd. 
De bestaande gemeenschapsschuldeisers die een gepriviligieerde 
aanspraak hadden op de gemeenschapsgoederen moeten, nu deze 
eigen zullen worden, de samenloop met de eigen schuldeisers van de 
echtgenoten ondergaan. Terwijl de bestaande eigen schuldeisers, nu 
eigen goederen gemeenschappelijk zullen worden, t.a. v. die goederen 
niet aileen de samenloop zullen moeten gedogen met gemeenschaps
schuldeisers die zich op de drie vermogens kunnen verhalen maar 
bovendien ook van diegenen die zich overeenkomstig artikel 1414, 
lid 2 B.W. niet kunnen verhalen op de eigen goederen van de 
echtgenoot niet-contractant. Het in samenloop komen met andere 
schuldeisers is geen specifiek nadeel (vgl. hoger nr. 30) dat de schuld
eisers enkel door de wijziging van het huwelijksstelsel kunnen onder
gaan. De echtgenoten kunnen immers zonder censuur van de recht
bank andere eigen of gemeenschappelijke schulden aangaan waar
mee de bestaande schuldeisers hoe dan ook in samenloop komen. 

36. Wat de wetgever trouwens op de eerste plaats heeft willen 
vermijden is niet dat via de wijziging van het huwelijkscontract een 
schuldeiser zijn positie zou verbeterd zien ten koste van een andere 
schuldeiser, maar wei dat echtgenoten in eigen voordeel het onder
pand van hun schuldeisers zouden verminderen. De controle van de 
rechtbank moet dus slaan op mogelijke aanwezigheid van bedrog 
t.a.v. de bestaande schuldeisers(l32). 
Gewaarschuwd wordt, niet tegen de wijziging zelf(133) maar tegen 
de manier waarop echtgenoten deze wijziging zullen doorvoeren en 
bv. hun oud stelsel zullen vereffenen en verdelen(l34). Dat zij hierbij 
frauduleus zouden kunnen te werk gaan wordt zeker niet uitgesloten. 
Men vreest vooral voor fraude in de inventaris, vergeten van eigen 
goederen, verkeerde schatting, bij de regeling van de rechten tussen 
echtgenoten voor toekenning van (gemeenschaps)goederen die ge-

(132) BAETEMAN, G., ENGELS, C., en GERLO, J., ,Overzicht rechtspraak", T.P.R., 1982, 
nr. 82, p. 1044. 
(133) Ret feit dat tot wijziging wordt overgegaan, zelfs bij financH!le moeilijkheden, wordt 
op zichzelfniet als voldoende bewijs van fraude aanvaard. Zie bv. het op dit punt zeer strenge, 
maar school makende, Cass. fr., 4 januari 1977, J.C.P., 1977, IV, 52 en Rev. Trim. Dr. Civ., 
1978, 127, opmerkingen NERSON en de bespreking door TIELEMANS, o.c., nr. 48 .. 
(134) Zie bv. Cass. fr., 23 februari 1972, D., 1973, 157, noot POISSON, E., J.C.P., 1972, II, 
17.175, noot PATARIN en Rep. Defrenms, 1972, 195, artikel 30.249, noot GUIMBELLOT; Cass. 
fr., 7 november 1978, Rep. Defrenois, 1979, 481, opmerkingen CHAMPENOIS. 
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makkelijk kunnen te gelde gemaakt worden (of gemakkelijk kunnen 
verdwijnen) aan de echtgenoot met de nieeste schulden, overbedeling 
van de niet beroepsaktieve echtgenoot of van de echtgenoot met de 
minste schulden, enz. enz. De controle van de rechter beperkt zich 
dus niet tot de wijzigingsakte zelf maar breidt zich uit tot de vooraf
gaandelijke akten(134bis). 
Toch zal ook hier in vele gevallen artikel1440 B.W. mogelijke fraude 
efficient kunnen tegengaan. Zo kan bij overgang van een gemeen
schapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen de toebede
ling van bijna het ganse gemeenschappelijk vermogen aan de be
roepsinaktieve echtgenoot op zichzelf niet de rechten van de bestaan
de gemeenschapsschuldeisers schaden, daar zelfs na de verdeling deze 
goederen onderpand blijven van de bestaande schuldeisers. Alleen 
aan de belangen van de toekomstige schuldeisers van de beroepsak
tieve echtgenoot wordt afbreuk gedaan maar daarover heeft de 
homologatierechter riiet te waken. 
Uit de schaarse rechtspraak terzake blijkt dat de rechter inderdaad 
waakzaam is t.a.v. de wijze waarop de verdeling gebeurt(l35). 

37. Ben andere bijkomende beschermingsmaatregel voor de schuld
eisers, waarmee men ,het in portefeuille houden van de beschikking 
tot het moment waarop veranderde omstandigheden het aangaan van 
huwelijkse voorwaarden gewenst maken"(135bis) wil voorkomen, 
bestaat in de verplichting aan de echtgenoten opgelegd in arti
kell395, § 4 B.W. Binnen het jaar na de bekendmaking van een 
uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad 
dienen zij effectief over te gaan tot de vereffening en verdeling of 
tot de overdracht van de goederen. De schuldeisers kunnen er zich 
tegen verzetten dat dit buiten hun aanwezigheid plaats vindt (art. 882 

(134bis) JoNGMANS, o.c., R.C.J.B., 1980, 192. 
(135) Rb. Antwerpen, 26 oktober 1983, R.W. 1984-85, ·1793 door mij geannoteerd: 
,Overwegende dat blijkens de doorgevoerde verdeling van de gemeenschap de man als aktiva 
waarden ontvangt ten belope van ongeveer 96.000 B.F., terwijl de vrouw waarden ontvangt 
ten belope van ongeveer 230.000 B.F. 
Overwegende dat de man belangrijk meer persoonlijke schulden heeft dan de vrouw zodat door 
de doorgevoerde verdeling de rechten van de schuldeisers van de man benadeeld zijn". 
Vgl. Rb. Antwerpen, 23 februari 1983 (niet gepubliceerd). Uit de inventaris bleek dat de man 
een belangrijke schuld had maar dat partijen geen meubelen schenen te hebben aileen maar 
luxe voorwerpen de rechtbank was van oordeel dat aan de belangen en rechten van derden 
afbreuk werd gedaan en weigerde homologatie. Dit vonnis werd vernietigd door Antwerpen, 
9 november 1983 ( evenmin gepubliceerd) nadat een brief was gekomen van de grote schuldeiser 
zeggend dat de man geen schuld had! , 
(135bis) KLAASSENs, EGGENS en LuYTEN, Huwelijksgoederenrecht en erfrecht, Dee! I, 
Huwelijksgoederenrecht, Zwolle, 1984, 191; vgl. artikel119, lid 5 Ned. B.W. hier is de terrnijn 
3 maanden. 
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B.W.). Binnen diezelfde termijn kunnen de schuldeisers tegen de 
vereffening opkomen zo zij met bedrieglijke benadeling van hun 
rechten is geschied (art. 1319 bis Ger. W.). 

38. Zoals in zijn beoordeling t.a.v. de belangen van de kinderen zal 
de homologatierechter ook hier bij de beoordeling van de mogelijke 
schade aan de rechten van de bestaande schuldeisers, rekening moe
ten houden met deze reeks van bijkomende beschermingsmaatrege
len die in de wet t.a. v. de schuldeisers zijn ingelast. 
Daar het ook hier een recht is voor de echtgenoten naar goeddunken 
hun huwelijkse voorwaarden ~e wijzigen zal de rechter bij zijn 
marginale toetsing alleen homologatie kunnen weigeren zo de echtge
noten op onmiskenbare wijze hun onvermogen pogen te organise
ren(136) en deze poging succesrijk kan zijn. 

39. Kan de rechtbank om andere gronden homologatie weigeren? 
In de vroegste rechtsleer werd gesteld(137), zich steunend op een 
passage in het senaatsverlag(l38), dat de rechtbank homologatie ook 
nog kan weigeren zo zij deze om andere redenen onaanvaardbaar 
acht. Bv. zo het echtpaar pas onlangs gehuwd is, of zo het om de 
zoveelste wijziging gaat.. 
Naderhand, en in de mate men meer en meer het consensueel karak
ter van deze wijziging ging beklemtonen, werd deze stelling verla
ten(139). De aangehaalde factoren kunnen een element zijn bij de 
beoordeling of de gezinsbelangen of de rechten van derden niet zijn 
geschaad, maar zijn op zichzelf niet van aard om een wijziging af 
te wijzen. 

40. Of met andere elementen mag rekening worden gehouden kwam 
onlangs vooral aan bod toen zekere rechtspraak(140) homologatie 
weigerde zo bleek dat de verzoekende echtgenoten feitelijk geschei.1 
den leefden. De echtgenoten wensten van een gemeenschapsstelsel 
over te stappen naar een stelsel van scheiding van goederen, terwijl 
ook teruggekomen werd op de toegekende overlevingsrechten. De 

(136) BAETEMAN en CASMAN, o.c., nr. 27. 
(137) DELVA, o.c., 343. 
(138) Verslag HAMBYE, 23 dat het aileen heeft over een beoordelingselement. Vgl. TRAEST, 
CASMAN en BoUCKAERT, o.c., T.P.R., 1976, 842, nr. 68. 
(139) CASMAN-VAN LooK, o.c., II, 5, 9. 
(140) Rb. Oudenaarde, 24 april 1979, R. W., 1978-79, 2884, noot DE BusscHERE, C., Rev. 
Gen. Enr. Not., 1979, nr. 22.449, p. 450, noot A.C. en Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 334; Rb. 
Kortrijk, 22 januari 1982, R. W., 1982-83, 466, noot SENAEVE, P. 
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rechtbank zag hierin een poging tot institutionaliseren van de feitelij
ke scheiding. De rechtsleer en het notariaat had daarentegen in 
overwegende mate gesteld dat een overgang naar een stelsel van 
scheiding van goederen in dergelijke situatie aangewezen leek(141). 
Deze rechtspraak werd enerzijds duidelijk ge'inspireerd door profes
sor Delva's opvatting(142) over ,het funktioneel doelgerichte van 
het huwelijksvermogensrecht dat er met name op gericht moet zijn 
de leefbaarheid van een funktioneel werkend huwelijk en van een 
funktioneel gestruktureerd gezinsleven te helpen verzekeren". Dat 
echtgenoten van de mogelijkheid hun vermogensrechtelijke verhou
dingen te kunnen wijzigen gebruik maken om ze aan te passen aan 
de nieuwe situatie veroorzaakt door een feitelijke scheiding werd in 
deze optiek als een misbruik van recht gezien. Deze funktionele 
opvatting die noch in de wet, noch in de parlementaire voorbereiding 
steun vindt werd door de rechtsleer(143) nochtans afgewezen (mede 
omdat zodoende een onmogelijke taak op de rechter werd gelegd). 
De homologatierechter moet trouwens niet de motieven nagaan die 
de echtgenoten ertoe aanzetten hun stelsel te wijzigen(144). 
Anderzijds is dit niet het enige voorbeeld waarbij de rechtspraak 
afkerig staat tegen alles wat zou kunnen gezien worden als een 
medewerking van de rechter aan pogingen van echtgenoten hun 
feitelijke scheiding juridisch te organiseren(145). Dit is eei1 toestaiid 
die inbreuk pleegt op de in het primair stelsel opgelegde plicht van 
samenwoning, die traditioneel van open bare orde wordt geacht(146). 

(141) DE BusscHERE, C., Enkele aspecten van de notariele praktijk i~ verband met de 
feitelijke scheiding van echtgenoten", in Feitelijke scheiding enfeitelijk samenleven, Notariele 
dagen Gent, 1978, 34; PUELINCKX-COENE, M., ,Het vermogensstatuut van de feitelijk 
gescheiden echtgenoten ... '', in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, 
1979, dl. I, 204; RAucENT, Precis, nr. 1223; Werken van het Comitevoor Studie en Wetgeving 
(franse kamer), dossier 1780; WEYTS, L., Vennootschappen met echtgenoten, 1980, 143. 
(142) DELVA, o.c., 332. 
(143) SENAEVEO.C., 464; SWENNEN, L., o.c., nr. 23; RAUCBNT, ,Chronique", J.T., 1984, 
506. 
(144) SENAEVE, o.c., 464; VANDER LINDEN-POUPART, B., en POUPART, J.M., o.c., 626. 
(145) Zie bv. de weigerachtige houding van de vrederechter dringende en voorlopige 
maatregelen te treffen in toepassing van artikel 223 B.W. bij langdurige feitelijke scheiding. 
Zie hierover o.a. BAETEMAN, ENGELS en GERLO, o.c., nr. 55 en 56 en de overvloedige 
verwijzingen daar. · 
(146) Zie o.a. DE PAGE, I, nr. 698 en de vele verwijzingen bij SENAEVE, o.c., 459; contra 
nochtans SENAEVE, o.c. Zie nochtans voor de weerlegging hiervan RIGAUX, F. ,Quelques 
reflexions sur la loi du 14 juillet 1976, Droit interne et droit international prive", Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1978, (9-26), 13 en RIGAUX, F. en MEULDERS-KLEIN, M.T., Les personnes, Dl. 
I, Les relations familiales, Mise a jour au 1er juillet 1978, Brussel1978, nr. 38 en 39 die alle 
regels van het primaire stelsel in de mate zij de bescherming van de echtgenoten en van het 
gezin in het algemeen beogen van openbare orde achten: ,L'ordre public a considerer iciest 
avant tout l'ordre public judiciaire ... cela signifie aussi que le juge devrait d'office soulever 
la nullite d'une clause derogeant aux articles 212 a 224 C.c .... " 
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In de commentaren op deze vonnissen wordt de problematiek van 
de wijziging van het huwelijkscontract in geval van feitelijke schei
ding genuanceerd behandeld. Algemeen is men van oordeel dat het 
loutere feit dat de echtgenoten tijdens de wijzigingsprocedure feite
lijk gescheiden !even op zichzelf niet van aard is om een weigering 
van homologatie te verrechtvaardigen, zelfs niet zo de echtgenoten 
op die marrier een aanpassing beogen van hun huwelijksvermogens
stelsel aan hun gewijzigde situatie(l47). Het feit dat ze gescheiden 
!even kan in bepaalde gevallen, misschien in combinatie met de 
bedingen van de wijzigingsakte, tot gevolg heqben dat afbreuk wordt 
gedaan aan de belangen van het gezin of van de kinderen en in die 
zin een rol spelen bij het weigeren van homologatie(148). Zo de 
echtgenoten in de wijzigingsakte evenwel bedingen opnemen die een 
inbreuk, rechtstreeks of onrechtstreeks, plegen op de regels van het 
primaire stelsel (en bv. bedingen dat ze in tegenstelling tot wat in 
art. 213 B. W. is voorgeschreven, voortaan feitelijk gescheiden zullen 
!even) dan zal de rechtbank op die grond deze clausule nietig moeten 
verklaren en dus de homologatie weigeren(149) (zie hierover verder 
nr. 42). 
Ter staving van deze genuanceerde stelling worden volgende overtui
gende argumenten naar voor gebracht(l50). Deze opvatting is niet 
in strijd met de bedoeling van de wetgever die zeer neutraal gesteld 
heeft dat mogelijkheid tot wijziging ,een belangrijke verbetering is 
die aan de echtgenoten toelaat hun huwelijksvermogensstelsel aan te 
passen aan de evolutie van hun familiale en sociale toestand"(151). 
Bovendien wordt als territoriaal bevoegde rechter voor de wijzigings
akte de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats aangewezen 
(art. 628, 8° Ger. W .) wat van de veronderstelling uitgaat dater geen 
actuele echtelijke verblijfplaats meer is(152). Ook de feitelijke schei
ding is een familiale toestand. Een gemeenschapsstelsel dat uitgaat 
van solidariteit en samenwerking tussen echtgenoten kan niet meer 
functioneren bij feitelijke scheiding, het alternatief zou echtscheiding 

(147) DE WILDE, o.c., voetnoot 218; RENARD, e.a., ,Exarnen de jurisprudence", o.c., 
R.C.J.B., 1982; 467, nr. 37; SWENNEN, L., o.c.,R. W., 1979-80,2417, nr. 21; SENAEVE, o.c., 
462; RAUCENT, ,Chronique", o.c., J.T., 1984, 506. 
(148) DE BUSSCHERE, o.c., R. W., 1978-79, 2887; RENARD, e.a., ,Examen de jurisprudence", 
R.C.J.B., 1983, 467; BAETEMAN, ENGELS en GERLO, o.c., nr. 76. 
(149) SENAEVE, o.c., 464; SWENNEN, o.c., nr. 21; RA.UCENT, ,Chronique", o.c., J.T., 1984, 
506. 
(150) Zie vooral: SENAEVE, o.c., 464; SWENNEN, o.c., nr. 24; RENARD, e.a., ,Examen de 
jurisprudence", R.C.J.B., 1982, 467. 
(151) Verslag Baert, 3. 
(152) CASMAN-VAN LOOKo.c., 11/5, 11. 

215 



zijn(153). Een wijziging van huwelijksvermogensstelsel per se afwij
zen bij langdurige feitelijke scheiding is onv'erantwoord in een sys
teem waar vijf jaar feitelijke scheiding tot echtscheiding leidt, waar
bij zelfs op verzoek van een van de echtgenoten een (gedeeltelijke) 
scheiding van goederen met terugwerkende kracht tot aan de dag van 
de feitelijke scheiding kan gevorderd worden (art. 1278 Ger. W.). 
Per se homologatie weigeren zo de echtgenoten feitelijk gescheiden 
Ieven is dan ook ten onrechte een bijkomende en niet door de wet 
voorziene(154) voorwaarde stellen bij de homologatie(155). 

41. Uit het Cassatiearrest van 2 mei 1979 kan worden afgeleid dat 
de homologatierechter ook de volgehouden toestemming van beide 
echtgenoten moet nagaan en homologatie moet weigeren zo blijkt dat 
een van de echtgenoten tijdens de procedure o'verleden is (zie hierover 
vroeger nr. 22 e.v.). 

42. De homologatierechter moet bij zijn marginale toetsing ook de 
wetmatigheid van de overeenkomst nagaan. Van in het begin werd 
aangenomen dat de homologatierechter er dus dient over te waken 
dat de procedure regelmatig werd gevoerd. 
De rechtbank moet dus nagaan of aan de formaliteiten, die door de 
wet worden opgelegd, is voldaan. Deze zijn trouwens opgelegd om 
hem toe te Iaten zijn taak naar behoren te vervullen. De te vervullen 
formaliteiten verschillen zoals bekend (zie hoger nr. 4 e.v.) naar 
gelang de aard van de geplande wijziging. Het ligt binnen de bevoegd
heid van de homologatierechter uit te maken of al dan niet de 
ingewikkelde procedure diende gevolgd dan wei beroep kan worden 
gedaan op de eenvoudige wijzigingsprocedure(156). 
De rechter moet ook nagaan of de akten naar de vorm aan de 
wettelijke vereisten voldoen(157). 

43. Onlangs werd in de rechtsleer de vraag aktueel of de rechter de 
overeenkomst naar inhoud kan toetsen aan de wet(158). 

(153) DE BUSSCHERE, o.c., 2887; vgl. SALLE DE LA MARNIERE, E., noot bij Chaumont, 3 
april1967, D., 1968, 291; RENARD, e.a., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1983, 467. 
(154) BAETEMAN, ENGELS en GERLO, o.c., 1041. 
(155) Ook het feit dat de echtgenoten een procedure tot echtscheiding hebben ingeleid is op 
zichzelf geen reden om de wijziging af te wijzen. Zie hierover DE VILLE en SCHYNS, noot bij 
Rb. Luik, 29 april 1977, Rev. Not. B., 1977, 351. 
(156) Zie o.a. BAETEMAN en CASMAN, o.c., 47. 
(157) BAETEMAN en CASMAN, o.c., 47. 
(158) Vooral na het artikel van rechter J. VAN DE WIBLE, ,Wijziging 
huwelijksvermogensstelsel", T. Not., 1983, 292-300. 
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Deze wijzigingsakte is bv. evenals een voor het huwelijk gesloten 
huwelijkscontract onderworpen aan de dwingende en algemene be
palingen van artikel 1387 B.W. e.v. 
De rechtsleer stelt dat de homologatierechter ook moet nagaan of de 
wijzigingsakte wei voldoet aan deze algemene bepalingen(159) of 
meer beper kt (en juister) dat de rechter clausules moet censureren die 
indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden(160). Dergelijke 
clausules zijn immers absoluut nietig en deze nietigheid moet ambts
halve door de rechter worden ingeroepen(161). Daar homologatie 
slechts voor het geheel kan worden toegekend (zie hoger nr. 20) heeft 
de censuur van dergelijke bedingen tot gevolg dat homologatie dient 
geweigerd, wat trouwens regelmatig door de rechtbank op die grond 
werd gedaan. Zo werd reeds herhaald door de rechtbank homologa
tie geweigerd zo zij - al dan niet terecht - van oordeel was dat in 
de wijzigingsakte een verboden beding over een niet opengevallen 
nalatenschap was opgenomen(162). Overeenkomsten over niet open
gevallen nalatenschappen worden immers nog steeds geacht tegen de 
openbare orde en de goede zeden te zijn(163). Dit kwam vooral ter 
sprake (zie hoger nrnr. 11 e.v.) naar aanleiding van een beding van 
inbreng van (een) toekomstig goed(eren). 
Om dezelfde reden kan een wijzigingsakte niet gehomologeerd wor
den van (feitelijk gescheiden) echtgenoten zo in die akte bedingen zijn 
opgenomen die inbreuk plegen op de samenwoningsverplichting die 
van openbare orde is (zie hoger nr. 40). 
De rechtspraak is in deze controle nochtans te streng daar ook 
regelmatig clausules worden gecensureerd die enkel ingaan tegen 

(159) BAETEMAN,ENGELSenGERLO, o.c., nr. 76; DEL VA, o.c., T.P.R., 1978, nr. ll,p. 334. 
(160) RAUCENT, ,Chronique" o.c., J.T., 1984, nr. 2, p. 505; CASMAN, o.c., in Cinq annt!es, 
o.c., nr. 47, p. 208; BAETEMAN en CASMAN, o.c., nr. 41; VAN DE WIELE, o.c., 293. 
(161) BAETEMAN, G., ,Les effets des dispositions legales imperatives protegeant les interets 
prives", noot onder Cass., 6 december 1956, R.C.J.B., 1960, 158, (161-163); VAN GERVEN, 
W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DI. I, Algemeen Deel, 81. 
(162) Zie bv. Rb. Brugge, 7 februari 1978, T. Not., 1978, 310, noot en Rec. Gen. Enr. Not., 
1979, nr. 22.361, p. 128: veroordeling van.een beding tot overname op schatting van eigen 
goederen. 
(163) Cass., 28 november 1946, J.T., 1946, 627. 
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bepalingen van dwingend recbt(164). Deze hebben in tegenstelling tot 
regels van openbare orde uitsluitend de bescberming van private 
belangen op bet oog, de nietigbeid ervan kan niet ambtsbalve door 
de recbter opgeworpen worden maar aileen door de bescbermde 
personen die trouwens, eens bet recbt tot stand is gekomen, afstand 
kunnen doen van de geboden bescberming(l65). 

44. Mag de recbter ter gelegenheid van de bomologatie ook clausules 
censureren van bet vroegere buwelijkscontract die ongewijzigd wor
den overgenomen? In de recbtspraak werd ·bierop negatief geant
woord(166). Men kan bierover twijfelen. Terecbt werd opgemerkt 
dat de wijzigingsakte samen met wat bebouden blijft van bet oor
spronkelijk huwelijkscontract bet nieuwe huwelijkscontract vormt 
dat aan bet toezicbt van de bomologatierechter wordt onderwor
pen(167). 
Mag de recbter dan ook nagaan of de wijzigingsakte samen met de 

(164) Zie bv. Rb. Gent, 19 oktober 1981, T. Not., 1982, 112, noot DE BUSSCHERE, C. dat 
een clausule censureert van ongelijke verdeling waarbij aan de langstlevende ook het 
vruchtgebruik wordt toegekend op de helft van het gemeenschappelijk vermogen dat haar niet 
in volle eigendom wordt toebedeeld in de mate deze hierbij vrijgesteld wordt van zekerheid 
en belegging. Alhoewel het zeer te betwijfelen valt dat artikel 745 fer van toepassing is op 
huwelijkse voordelen (zie hierover PUELINCKX-CoENE, M., ,;De grote promotie van de 
langstlevende echtgenoot'', T.P.R., 1981, nr. 13, p. 604, gaatl;lethier inelkgeval om een regel 
van dwingend recht waarvan het de blote eigenaars vrij staat af te zien, na het overlijden van 
de eerste echtgenoot (PUELINCKX-COENE, o.c., I.e.). Vgl. Rb. Dendermonde, 13 januari 1984, 
T. Not., 1984, 316 maar vernietigd door Gent, 25 juni 1984, T. Not., 1984, 317. 
Gent, 11 juni 1982, T. Not., 1982, 326 homologatie wordt geweigerd van een wijzigingsakte 
waarbij echtgenoten overgaan naar een stelsel van scheiding van goederen en inzake bewijs 
t.a.v. derden een soepeler regeling wordt voorzien dan diegene dwingend opgelegd door 
artikell399, 2de lid. Bijgetreden door DE WILDE, o.c., 997. 
Vgl. Gent, 23 maart 1979, R. W., 1979-1980, 1926, afkeurende noot CASMAN, H., waar de 
eerste rechter homologatie geweigerd had van een wijzigingsakte waarbij de echtgenoten 
,elkaar de volle eigendom schonken op de hele nalatenschap van de eerststervende met 
inbegrip van de door de wet van de ascendenten voorbehouden delen" omdat deze bepaling 
afwijkt van de wettelijke regels van de erfopvolging en dus indruist tegen de openbare orde. 
Dit vonnis werd door het Hof vernietigd omdat de appellanten in hun verzoek in beroep 
expliciet stelden dat zij ,de grootste delen aan elkaar hebben willen geven die de wet hen toelaat 
te geven op het ogenblik van hun overlijden" zonder op enige. marrier de mogelijke inroeping 
van de reserve door ascendenten bij het openvallen van de nalatenschap uit te sluiten. Alhoewel 
de reserve wei van openbare orde wordt genoemd (Cass., 8 maart 1934, Pas., 1934, I, 211) 
neemt men toch aan dat het hier om dwingende regels gaat die aileen private belangen 
beschermen. (DE PAGE, VIII, nr. 1406b) en waaraan de rese~vatairen kunnen verzaken eens 
hunrecht tot stand gekomenis (zie bv. Luik, 7 december 1965,-Jur. Liege, 1965-66, 129; Luik, 
25 februari 1947, Jur. Liege, 1948, 219; CAPITANT, H., ,D4 consentement par les heritiers 
reservataires iil'execution des liberalites qui excedent Ia quotite disponible", J. des Not., 1932, 
artikel 37, 120. · 
(165) In die zin Gent, 25 juni 1984, gecit. in vorige voetnoot. Zie ook de verwijzingen in 
voetnoot 161. 
(166) Gent, 23 maart 1979, geciteerd. Zie nochtans Rb. Dendermonde, 13 januari 1984 op 
andere gronden vernietigd door Gent, 25 juni 1984, heiden gecit. in voetnoot 164. 
(167) CAsMAN, H. in de in voetnoot 164 geciteerde noot. Bijgetreden door VAN DE WIELE, 
J., o.c., 293 en door BAETEMAN, ENGELS en GERLO, o.c., nr. 76. 
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oorspronkelijke akte een coherent geheei vormt. Dit lijkt mij geen 
regei van openbare orde te zijn(168). Het Iijkt mij dan ook niet 
mogelijk dat dit euvei ais dusdanig kan worden ingeroepen, wei als 
een element in de beoordeling of dergeiijke wijziging in het belang 
van het gezin is. Gezien de orizekerheid die zij doet ontstaan over de 
patrimoniele verhoudingen tussen de echtgenoten, waardoor betwis
tingen onvermijdelijk worden, is dit wei zeer de vraag(169). 

45. In de eerste jaren na de wet van 1976 kwamen in rechtspraak en 
rechtsieer voorai probiemen aan bod met betrekking tot de wijziging 
zeif. In de jongste rechtsleer(170) wordt nu de nodige aandacht 
besteed aan een voor de toekomst zeer beiangrijke vraag: in weike 
mate kan na het beeindigen van de wijzigingsprocedure een door de 
rechtbank gehomoiogeerd huwelijkscontract nog worden aangeval
len? 
Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig daar de wijziging 
tot stand komt door een eerder hybriede rechtshandeling: een door 
de rechtbank gehomoiogeerde overeenkomst(171). 
Een overeenkomst kan wegens nietigheid worden aangevochten zo 
de gesteide geidigheidsvereisten niet zijn vervuld, terwiji een rechter
lijke beslissing kan worden aangevochten zo de rechter niet naar 
behoren zijn opdracht heeft uitgeoefend. 
Alhoewei veie homoiogatiebeslissingen meestal siechts geiden ais 
uitspraak van willige rechtsmacht, wegens het ontbreken van een 
geschil wordt aangenomen dat het hier om een echte rechterlijke 
beslissing gaat waaraan gezag van gewijsde wordt toegekend en 
waartegen niet de nietigheid kan worden ingeroepen maar wel de 
middelen van verhaal door de wet voorzien. Preventief onderzoeken 
of een overeenkomst, die binnen de formele grenzen van het recht 
tot stand kwam, ai dan niet op onmiskenbare wijze afbreuk heeft 
gedaan aan de beiangen van het gezin of van de kinderen of aan de 
rechten van derden, is uitspraak doen over een geschii en houdt dus 
een rechterlijke beslissing in(172). 

(168) Zie nochtans Parijs, 3 februari 1977, Rep. Defrenois, artikel 31.629 met noot MORIN. 

(169) Vgl. BAETEMAN en CASMAN, o.c., nr. 41 en DE WILDE, o.c., 999. 
(170) Zie vooral BAETEMAN en CASMAN, o.c., nr. 49 e.v.; CASMAN, o.c., in Cinq annees, 
o.c., nr. 58 e.v.; zie ook BALSENI, 1., ,L'homologation judiciaire des actes juridiques", Rev. 
Trim. Dr. Civ., 1978. (42-79); NERSON, RUBELLIN en DEVICHI, o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 
1982, nr. 11 e.v., p. 396. 
(171) BALSENI, o.c., nr. 42. 
(172) DE WILDE, o.c., R. W., 1984-85, 980. Zie ook de argumenten van BAETEMAN en 
CAsMAN, o.c., 49 e.v.; CASMAN, o.c., in Cinq annees, o.c., nr. 59 en verwijzingen daar. 
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Gezag van gewijsde kan nochtans aileen maar gehecht worden aan 
datgene waarover de rechter zich ambtshalve diende uit te spreken 
en aan datgene dat aanleiding gaf tot betwisting voor de rechter(173). 
Bij de homologatie spreekt de rechter zich uit over de regelmatigheid 
van de procedure. Zoals gezegd (zie hoger nr. 42) beslist hij bv~ of 
al dan niet de kleine procedure mag gevolgd worden. Hij spreekt zich 
uit over de volgehouden toestemming van de echtgenoten. Homolo
gatie toegekend, zelfs na het overlijden van een der echtgenoten kan 
eens de beslissing in kracht van gewijsde gegaan, niet meer worden 
aangevochten. De homologatierechter beslist of het belang van de 
echtgenoten en de kinderen of de rechten van derden zijn geschon
den(173bis). Dit betekent nochtans niet dat de kinderen en de derden 
naderhand niet meer de andere beschermingsmaatregelen die elders 
in de wet zijn voorzien zouden kunnen inroepen. Integendeel de 
homologatierechter moet bij zijn beoordeling of deze belangen of 
rechten zijn geschaad met deze bijkomende bescherming rekening 
houden. Ondanks de homologatie van de wijzigingsakte die er toe 
strekte het ganse gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende 
echtgenote toe te kennen kunnen de stiefkinderen, zo het stelsel 
ontbonden wordt door het overlijden van hun ouders, de bescher
ming inroepen van artikel 1465 B. W. (zie hoger nr. 30). Ondanks het 
feit dat de homologatierechter de overgang van een gemeenschaps
stelsel naar een stelsel van scheiding van goederen goedkeurden 
kunnen de bestaande schuldeisers beroep doen op artikel 1440 B.W. 
(zie hoger nr. 35 e.v.). 

46. In welke mate kunnen eventuele nietigheden van de overeen
komst naderhand nog worden opgeworpen? 
Het akkoord van de echtgenoten moet zich (in geval van grote 
procedure) uitstrekken over verschillende akten. De nietigheid van 
deze akten zal in principe naderhand nog kunnen worden ingeroepen 
zo aan de gestelde geldigheidsvereisten niet is voldaan. 
Nochtans gaat het om een gehomologeerd akkoord en dit brengt mee 
dat in de mate de homologatierechter zich over sommige geldigheids
vereisten heeft uitgesproken (omdat dat ambtshalve tot zijn taak 
behoorde of omdat een betwisting terzake voor hem werd gebracht) 

(173) BALSENI, o.c., nr. 49. 
(173bis) Zie nochtans Kh. Brussel, 8 december 1981, B.R.H., 1982, nr. 11.397. 
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er gezag van gewijsde zal zijn(174). Deze akten zullen op dat punt 
niet meer kunnen worden aangevochten, aileen de uitspraak van de 
homologatierechter kan nog, in de voorwaarden door de wet voor
zien, worden aangevochten. Zo moet bv., zoais gezegd (zie hoger 
nr. 42), de homologatierechter nagaan of de akten naar grond en 
vorm voldoen aan de gestelde vereisten. Na homologatie zullen deze 
akten dus bv. niet meer kunnen aangevochten worden op grond van 
vormgebreken. 
Het behoort niet tot de taak van de homologatierechter ambtshalve 
na te gaan of bepaalde bedingen wei geldig zijn (tenzij ze tegen de 
openbare orde en de goede zeden zijn). Zo de geldigheid evenwel 
tijdens de procedure bv. door de tussenkomende partijen wordt 
aangevochten zal aan de uitspraak van de homologatierechter gezag 
van gewijsde toekomen. Anderzijds kan niet worden beweerd dat zo 
de rechter niet ambtshalve de nietigheid inroept van een clausule die 
indruist tegen de openbare orde of de goede zeden deze nietigheid 
door de homologatie zou zijn gedekt. Zo evenwel de rechter zich 
t.a.v. die clausule heeft uitgesproken en van oordeel is dat ze niet 
indruist tegen de open bare orde of de goede zeden (bv. dat het om 
geen verboden erfovereenkomst gaat) dan dient hieraan gezag van 
gewijsde verleend. 
De homologatierechter moet nochtans ambtshalve geen volledig en 
systematisch onderzoek instellen of wei degelijk voldaan is aan aile 
geldigheidsvereisten. Het feit dat homologatie verleend werd zuivert 
de overeenkomst dan ook niet van mogelijke gebreken. Zo moet de 
homologatierechter bv. niet nagaan of de partijen wei voldoen aan 
de nodige bekwaamheidsvereisten. Zo hiertegen gezondigd werd kan 
de nietigheid van de overeenkomst later nog, zelfs na homologatie, 
door de onbekwame worden ingeroepen, met aile gevolgen vandien. 
Deze situatie is nochtans niet nieuw, een voor het huwelijk gesloten 
huwelijkscontract biedt nog minder garanties van onaanvechtbaar
heid. 
Er wordt ook voorgehouden(175) dat de homologatierechter wei 

(174) BALSENI, o.c., nr. 44; DE WILDE, o.c., 982: ,De omvang van de controlebevoegdheid 
die de wetgever aan de homologatierechter verleende bepaalt de maat waarmee de geldigheid 
van de gehomologeerde akte later nog mag worden beoordeeld". Zie ook nr. 84 e.v., p. 1000; 
,AI wat op grond van deze opdracht getoetst werd verwierf gezag van gewijsde en kan niet 
meer tegen de gehomologeerde akte ingeroepen worden" en nr. 87. 
(175) BAETEMAN en CASMAN, o.c., nr. 51, p. 51; DE WILDE, o.c., nr. 82, p. 998. 
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homologatie moet weigeren zo hij op een of andere marrier een 
wilsgebrek vaststelt (want dan is er geen toestemming van een der 
echtgenoten) maar dat hij niet dient na te gaan of de wijzigingsakte 
en eventueel de regelingsakte van de wederzijds rechten niet behept 
zijn met wilsgebreken. Ik zou hier nochtans voorbehoud willen 
maken t.a.v. geweld(176). De homologatierechter spreekt zich im
mers uit over de volgehouden toestemming van de echtgenoten en of 
de wijziging niet tot stand kwam ten gevolge van overdreven be'in
vloeding van een der echtgenoten. Dit wilsgebrek kan na homologa
tie dus niet meer worden ingeroepen. 
In de mate de echtgenoten daarbij in deze regelingsakte tot een 
werkelijke dading zijn overgegaan heeft deze tussen hen gezag van 
gewijsde(177) en zal tegen de regelingsakte aileen nog kunnen op 
gekomen worden in hoofde van bedrog (niet van geweld). 

BESLUIT 

47. Uit wat voorafgaat blijkt dat van de mogelijkheid die door de 
wet van 14 juli 1976 aan de echtgenoten geboden werd, hun huwe
lijksstelsel te wijzigen, ter dege werd gebruikt. De echtgenoten heb
ben deze nochtans aangewend eerder om de verzorging van de 
langstlevende onder hen te bewerkstelligen dan om hun stelsel aan 
te passen aan hun nieuwe sociaaleconomische situatie. Er bleek ook 
uit dat de regels inzake conventionele wijziging van het huwelijks
contract ingewikkeld zijn en tot talrijke twistpunten hebben aanlei
ding gegeven. De grondvereisten van de Belgische wet zijn beperkter 
dan in het buitenland maar er is een tendens in de rechtspraak 
merkbaar om hun aantal te vermeerderen. 
De te volgen procedure is even wei zwaar, zwaarder dan in het 
buitenland; vooral de gewone procedure wordt als dusdanig ervaren 
en in de praktijk wordt getracht er zoveel mogelijk aan te ontsnap
pen. 
Bijzonder hinderlijk vindt men dat inbreng van een bepaald goed in 
het gemeenschappelijk vermogen via deze zware procedure dient te 
gebeuren. Er wordt dus beroep gedaan op vrij artificiele middelen 
waarvan de efficientie niet steeds even groat is. 

(176) Vgl. BALSENI, o.c., nr. 47. 
(177) Artikel 2052, lid 1 B.W.; zie hierover CASMAN, o.c., in Cinq anmfes, o.c., 197-199. 
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Dit probleem kan aileen efficient opgelost via een wetgevend initia
tief maar we kennen helaas het weinig expeditieve karakter van 
dergelijke oplossing. 

Hoe dan oak lijkt het mij de lege ferenda niet wenselijk bijkomend 
slechts de inbreng van een bepaald goed via de kleine procedure 
mogelijk te maken. Het belang van de overgang van goederen wordt 
immers niet bepaald door het aantal goederen maar door de waarde 
ervan. De kleine procedure zou dienen opengesteld telkens het stelsel 
niet fundamenteel gewijzigd wordt, d.w.z. telkens de wijziging niet 
de vereffening en verdeling van het vorig stelsel tot gevolg heeft. Deze 
wijzigingen kunnen gezien de rest van de wetgeving noch op zichzelf, 
noch op de wijze waarop ze gebeuren een groat nadeel inhouden (of 
een grater nadeel dan de wet toestaat) voor de kinderen of de 
schuldeisers. Uit de wijzigingsakte zelf zal voldoende blijken welke 
goederen meteen of voor de toekomst van statuut wijzigen. De rest 
is een zaak van tegenstelbaarheid. 
Dringend dient daarbij duidelijk standpunt gekozen inzake de publi
citeitsvereisten bij deze kleine wijziging. Men kan z!Ch trouwens 
afvragen of ongeacht de talrijke publiciteitsvoorschriften die zeker 
in geval van grate procedure vereist zijn, derden inderdaad efficient 
verwittigd zijn van de wijziging van de huwelijkse voorwaarden van 
de echtgenoten. Zou een enkele maar afdoende publiciteitsmaatregel 
niet te verkiezen zijn hoven deze vrij indrukwekkende lijst? 

Nu men afgestapt is van het eeuwenoude principe van de onverander
lijkheid van de huwelijkse voorwaarden is men er tach voor terugge
deinsd dit absoluut verbod te vervangen door een systeem van 
absolute vrijheid. De motieven die aan de grondslag lagen van dat 
verbod zijn blijven doorspelen en hebben ertoe geleid dat, ondanks 
het feit dat in artikel1394 B.W. gesteld wordt dat echtgenoten 
tijdens het huwelijk hun stelsel naar goeddunken kunnen wijzigen, 
de te volgen procedure (bewust) van aard is de echtgenoten te 
ontmoedigen en de wijziging aan het toezicht aan de rechtbank wordt 
onderworpen. 

Hoofdmotief van dit verbod waren vrees voor overdreven belnvloe
ding door een der echtgenoten en benadeling van de schuldeisers. Ze 
zijn enigszins gewijzigd terug te vinden in de gronden waarop krach
tens artikel 1394, lste lid homologatie door de rechtbank kan gewei
gerd worden. 

Vrees voor wederzijdse belnvloeding is uitgegroeid tot vrees voor 
afbreuk aan de belangen van het gezin of van de kinderen. In de 
praktijk werd dit een censuur van de rechter over mogelijke overbe-
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deling van de langstlevende der echtgenoten ten nadele van de 
kinderen. 
Men kan zich afvragen of dit toezicht nog nodig is nu gebleken is 
dat de belangen van de kinderen door de wetgever zelf op andere 
plaatsen (art. 1458, 1464 en 1465 B.W.), en voor hen afdoend zijn 
beschermd en of de rechter een zwaardere maatstaf moet hanteren 
bij wijziging van een huwelijkscontract, daar waar echtgenoten v66r 
het huwelijk zonder enige controle dergelijke beschikkingen kunnen 
treffen. Het komt de wetgever toe te bepalen in welke mate via het 
huwelijkscontract de nalatenschap kan worden uitgehold, al dan 
niets mits enige verrekening. De wetgever van 1976 is hierin zeer 
matig geweest. Zijn bescherming lijkt voldoende. De kinderen kun
nen immers moeilijk beweren vaste rechten te bezitten die dergelijke 
bijkomende controle noodzakelijk maken bij de wijziging van het 
stelsel. 
Vrees voor benadeling van de schuldeisers werd in artike11395 B.W. 
herleid tot vrees voor afbreuk aan de rechten van de schuldeisers. 
Ook hier bleek dat de wetgever van 1976 op andere plaatsen in de 
wet (zie vooral art. 1410 en 1440 B.W.) de rechten van de bestaande 
schuldeisers (want daarom gaat het) op voldoende wijze heeft be
schermd zodat ook daar een gerechtelijk toezicht eerder als een 
inbreuk op de vrijheid van de echtgenoten overkomt dan wei als een 
noodzakelijke beveiliging tegenover derden .. 

Uit de rechtspraak blijkt trouwens dat in de meeste gevallen waar 
deze belangen of rechten ter discussie waren homologatie werd 
verleend, of zo dit niet het geval was de uitspraak aanleiding gaf tot 
negatieve commentaar. 

Uit dit onderzoek bleek tevens dat de homologatierechter ook andere 
taken werden toegemeten: nagaan van de regelmatigheid van de 
procedure, het betwiste toezicht op de volgehouden toestemming der 
echtgenoten (in een procedure die vooral lang is omwille van de 
homologatie), opwerpen van nietigheid van clausules die indruisen 
tegen dwingende bepalingen. Daar was zijn optreden efficient, soms 
zelfs te opdringerig. Het is nuttig dat echtgenoten tijdig verwittigd 
worden van sommige gebreken- de homologatierechter spreekt zich 
nochtans niet over alle uit - die aan hun huwelijkse voorwaarden 
kleven. Maar kan hierin een voldoende verantwoording gevonden 
worden voor een gerechtelijke toezicht, in een systeem dat huwelijks
contracten van v66r het huwelijk kent die niet aan dergelijke controle 
onderworpen zijn? 

Het geheel van de regels van het huwelijksvermogensrecht, samen 
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met de regel dat schuldeisers kunnen opkomen tegen alle handelingen 
door hun schuldenaar gesteld met bedrieglijke benadeling van hun 
rechten(178) lijken mij een voldoende bescherming voor de belangen 
van de kinderen en de rechten van derden zonder dat hiertoe een 
bijkomend en automatisch toezicht vereist is bij wijziging van huwe
lijkse voorwaarden. 

(178) Zie bv. Kh. Brussel, 8 december 1981, B.R.H., 1982, nr. 11.397. 
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