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DE WOONSTVERGOEDING: 
ENKELE KRITISCHE BEDENKINGEN 

door 

P. HOFSTROSSLER 

Advocaat 

Tijdens de vergadering van de redactie- en adviesraad van het Tijd
schrift voor Privaatrecht, gehouden te Den Haag op 26 november 
1990, werd eenparig beslist de TPR-prijs(*) 1990 aan deze bijdrage 
toe te kennen. 
Voorafgaandelijk had de Raad bes/oten de overigens merkwaardige 
(zei de Redactieraad), opmerke/ijke (zei de Adviesraad) bijdragen die 
gepubliceerd werden specifiek a/s preadviezen voor het Congres van 
de Vlaamse Juristenvereniging over ,,De goede trouw,, niet in 
aanmerking te kunnen nemen. 
De toekenning van de TPR-prijs werd hoofdzakelijk gebaseerd op 
hiernavolgende overwegingen: het voorliggend werk is een zeer gron
dige uitwerking van een originee/ onderwerp dat een volledige stand 
van zaken weergeeft van rechtspraak en rechtsleer m.b.t. de woonst
vergoeding. Het is bovendien een bijdrage die voor de praktijkjurist 
bij opzoekingen over dit rechtsprobleem onontbeerlijk za/ zi}n. 
Tenslotte werd rekening gehouden met de zeer jeugdige leejtijd van 
de auteur die pas afstudeerde a/s licentiaat in de rechten. 

INHOUD 

INLEIDING (nrs. 1-3) 

Hoofdstuk 1: DE ONTBINDING VAN HET 
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL (nrs. 4-9) 

§ 1. Algemeen (nr. 4) 
§ 2. Het ogenblik waarop de echtscheiding op grond van bepaalde feiten effect 

sorteert (nrs. 5-6) 
§ 3. De gevolgen van de ontbinding van het huwelijksstelsel (nrs. 7-9) 

(*) Belangstellenden kunnen het reglement van de jaarlijkse TPR-prijs bekomen op het 
redactiesecretariaat van het TPR, Coupure 5, 9000 Gent. 
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I. Post-communautaire onverdeeldheid (nrs. 7-8) 
II. Bestuur van de onverdeeldheid (nr. 9) 
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INLEIDING(1) 

1. De echtscheidingsproblematiek vormt samen met het familiaal 
vermogensrecht(2) een domein van het recht waar velen vroeg of laat, 
gewild of niet, mee in aanraking komen. Aangezien de echtscheiding 
in zekere zin het vertrekpunt is van deze studie, lijkt het nuttig de 
echtscheiding als maatschappelijk fenomeen(3) even te belichten. 
Men kan niet betwisten dat het familieleven veel minder stabiel is dan 
vroeger. V eelal is het de combinatie van verschillende elementen 
zoals de gelijkheid, de onvoorwaardelijke vrijheid en de vrije zoek
tocht naar het geluk, die het familieleven minder duurzaam ma
ken(4). Volgens Prof. M.-Th. Meulders-Klein kan men vier maat
schappelijke revoluties onderscheiden: de revolutie der ideeen, de 
revolutie der gevoelens, de technische revolutie en de sexuele revolu
tie(5). De eerste revolutie is eigenlijk de ruimste, waarbij een aspect 
zeer interessant lijkt, nl. de gelijkheid tussen de echtgenoten. 
Het is in feite pas vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw dat 
er werk werd gemaakt van de emancipatie van de gehuwde vrouw(6). 
Alhoewel de wet(7) terzake geen twijfellaat bestaan, blijkt dat de 
gelijkheid nog niet tot alle gezinnen is doorgedrongen(8). In vele 
gezinnen worden de beslissingen m.b.t. de onroerende goederen in 
het algemeen en de gezinswoning in het bijzonder door de man 
getroffen(9). Het is dus duidelijk dat onroerende goederen- en de 

(1) Deze studie draag ik op aan Prof. G. Baeteman uit dankbaarheid voor zijn talrijke 
opmerkingen en verbeteringen. 
(2) Erfrecht, het recht inzake schenkingen en testamenten en het huwelijksvermogensrecht: 
DEWuLF, C., ,Over de wenselijkheid van de hercodificatie van het familiaal vermogens
recht", in Liber Memoria/is Franrois Laurent, Brussel, Story-Scientia, 1989, (491), 491. 
(3) Voor een overzicht van recente, veelal niet-juridische werken en bijdragen terzake zie 
DuMoN, W., DENEFFE, C. en GoossENS, P., Gezinswetenschappe/ijke documentatie. Jaar
boek, Leuven, G.I.D.S. en voor wat specifiek Belgie en Nederland betreft zie sinds 1989 
DUMON, W., en DENEFFE, C., Gezinswetenschappelijke documentatie. Literatuuroverzicht 
Belgie-Nederland, Leuven, G.I.D.S. 
( 4) MEULDERS-KLEIN, M., , ,Famille, etat et securite economique d' existence dans Ia tourmen
te", in Famille, etat et securite economique d'existence, MEULDERS-KLEIN, M. en EEKE
LAAR, J. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1988, (1077), 1084. 
(5) MEULDERS-KLEIN, M., ,La personne, Ia famille et Ia loi au sortir du XXe siecle", J. T., 
1982, (137), 141. 
(6) GILISSEN, J., Historische inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1981, 516-562. 
(7) Zo maakt art. 223 B.W. geen onderscheid tussen de man en de vrouw, maar volgens 
sommigen zijn de maatregelen in de meeste gevallen tegen de man gericht en wordt aldus de 
gelijkheid van de twee huwelijkspartners in het gedrang gebracht: VAN ALTENA, R., ,De 
dringende voorlopige maatregelen bij de vrederechter (art. 223 B.W.) en hun toepassing in de 
echtscheidingspraktijk", R. W., 1989-90, 704-708. 
(8) VAN HOUTTE, J ., GYSSELS, M., COOTJANS, A. en VANDEWAERDE, S., Gezin en (ge)recht, 
Kapellen, Pelckmans, 1988, 102. 
(9) Ibid., 103 en 105. 
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gezinswoning in het bijzonder - zeer gevoelig liggen, zeker wanneer 
tussen de echtgenoten problemen rijzen. Over een van die geschilpun
ten m.b.t. de gezinswoning handelt deze studie. 

2. Voor de betrokken partijen heeft de echtscheiding een tweeledig 
karakter. Enerzijds is het een proces van een bijzondere aard: het is 
- zoals erfeniszaken(lO)- een zeer emotioneel geladen proces dat 
vaak met een niets ontziende verbetenheid wordt gevoerd. Het sluit 
immers vaak een ongelukkige periode uit een mensenleven af. Ander
zijds vormt de echtscheiding ook het aanvangspunt van een nieuwe 
fase in het Ieven van de ex-echtgenoten. Op dit punt haalt de 
materieel-financiele kant van de zaak het op de gevoelsmatige. De 
drang naar financiele zelfstandigheid zal op zich reeds een bron van 
betwistingen zijn, betwistingen die ter sprake komen bij de vereffe
ning-verdeling van de huwgemeenschap(ll ). Aangezien de gezinswo
ning vaak het voorwerp is van heel wat touwtrekkerij(12), leek het 
nuttig de problematiek van de woonstvergoeding te ontleden. 

3. Onder woonstvergoeding verstaat men doorgaans de vergoeding 
- veelal naar aanleiding van de vereffening-verdeling van de huwge
meenschap - wegens het exclusief genot van de gezinswoning, in 
principe voor de duur van het echtscheidingsproces. Zoals verder zal 
blijken is deze definitie niet helemaal volledig, maar vormt ze een 
goede vertrekbasis. 
Een voorafgaande waarschuwing dringt zich echter op: de woonst
vergoeding is geen ge'isoleerd probleem. Er zal steeds rekening moe
ten gehouden worden met aile juridische omstandigheden van de 
zaak: zelfs die welke de echtscheidingsvordering voorafgaan(13). 
Dit heeft voor gevolg dat talrijke uiteenlopende aspecten van het 
burgerlijk recht in deze studie aan bod zullen komen. In de eerste 
twee hoofdstukken zullen de basisbeginselen van de ontbinding van 
het stelsel en deze van de vereffening-verdeling in herinnering worden 
gebracht. In een derde hoofdstuk komen dringende en voorlopige 
maatregelen aan bod: de vrederechter, de voorzitter van de recht-

(10) PUELINCKX-COENE, M., Erjrecht, Brussel, Story-Scientia, 1988, p. 9, nr. 5. 
(ll) Op dit punt gekomen zijn vele partijen reeds procesrnoe: RENCHON, J.L., ,De quelques 
difficultes frequentes en matiere de liquidation d'un regime matrimonial de cornrnunaute", 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, (128), 128-129. 
(12) Bv. de toepassing van art. 1447 B.W. Zie ook de bedenking onder randnummer nr. 1 in 
fine. 
(13) Bv. een beschikking van de vrederechter op grond van art. 223 B.W. 
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bank van eerste aanleg zitting houdende in kort geding en ook een 
paar woorden over het wetsvoorstel houdende instelling van een 
familierechtbank. 
Na in het vierde hoofdstuk de omschrijving en de grondslag van de 
woonstvergoeding te hebben bepaald, wordt in het vijfde hoofdstuk 
onderzocht welke de relatie is tussen de woonstvergoeding en de 
hulpplicht tussen echtgenoten (art. 213 B.W.). Dit hoofdstuk han
delt over een aantal uiteenlopende aspecten van de problematiek 
waaronder de problemen m.b.t. de aanrekening van onderhoudsgel
den, de onderhoudsplicht jegens kinderen, de afbetaling van een 
hypothecaire lening of de invloed van een huwelijkscontract van 
scheiding van goederen. 
De woonstvergoeding verschuldigd tijdens de duur van de procedure 
in vereffening-verdeling wordt in het zesde hoofdstuk behandeld. 
In het zevende hoofdstuk wordt de woonstvergoeding in het Franse 
recht geanalyseerd. Om een goede vergelijking met Belgie mogelijk 
te maken, komen in dit hoofdstuk grosso modo dezelfde problemen 
aan bod die in de vorige hoofdstukken werden behandeld. Fiscale 
aspecten worden in deze studie niet behandeld. Een afzonderlijke 
studie zal zich daar ongetwijfeld beter toe lenen. 

HOOFDSTUK I 

DE ONTBINDING 
VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 

§ 1. Algemeen 

4. Het huwelijk wordt, overeenkomstig artikel 227 B.W., ontbon
den door de dood van een der echtgenoten of door echtscheiding. 
De vertrekbasis van deze studie blijft beperkt tot de echtscheidings
problematiek(14). 
Overeenkomstig artikel1427 B.W. wordt het wettelijk stelsel ontbon
den door het overlijden van een der echtgenoten, de echtscheiding 
of de scheiding van tafel en bed, de gerechtelijke scheiding van 
goederen en de overgang naar een ander huwelijksvermogensstel-

(14) Alhoewel de woonstvergoeding ook in het kader van de vereffening-verdeling van een 
nalatenschap ter sprake kan kornen. Bv. Cass. fr., 2 juni 1987, D., 1988, 137, noot BRE
TON, A. 
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sel(15). Deze oorzaken hebben de rechtstreekse ontbinding van bet 
stelsel tot gevolg(16). 

§ 2. Het ogenblik waarop de echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten effect sorteert(17) 

5. Ten aanzien van de persoon en de goederen van de echtgenoten 
gaat de echtscheiding in op verschillende data(18). Pas na overschrij
ving van het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt toege
staan(19), zal de echtscheiding t.a.v. de echtgenoten gevolgen heb
ben(20). De datum van de overschrijving zal bepalen op welke dag 
de echtscheiding t.a.v. derden effect sorteert(21). Wat de goederen 
betreft zal er t.a.v. de echtgenoten een andere datum in acht worden 
genomen: de ontbinding zal dan immers terugwerken tot op de dag 
van de vordering(22). 

6. De dag van de inleiding van de vordering is niet in aile gevallen 
identiek. Wordt de echtscheiding toegelaten op de hoofdeis, dan 
geldt als datum de dag van het neerleggen van het verzoekschrift tot 

(15) CASMAN, H. en VAN LooK, M., Huwelijksvermogensstelsels, Brussel, CED-Samsom, 
1977, Ill-13.2; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite elementaire de droit civil beige, IX, 
Brussel, Bruylant, 1974, 618-619; VAN HovE, E., ,Oorzaken van de ontbinding van bet 
wettelijk stelsel", T.P.R., 1978, (461), p. 465-468, nr. 4-9. 
(16) De afwezigbeid en de nietigverklaring van bet buwelijk brengen ecbter slecbts de onrecbt
streekse ontbinding van de gemeenscbap teweeg. Cf. PINTENS, W., ,De ontbinding van de 
buwelijksgemeenscbap", in Verejjening-verdeling van de huwelijksgemeenschap, PIN
TENS, W., (ed.), Antwerpen, Maklu, 1987, (15), 15-16. Dit betekent dat deze oorzaken niet 
van recbtswege tot de ontbinding van bet stelsel zullen leiden. Wanneer een der ecbtgenoten 
afwezig is kan de andere ecbtgenoot overeenkomstig art. 124 B.W. de voortzetting van bet 
stelsel of de voorlopige ontbinding ervan vorderen: BAETEMAN, G., Person en- en gezinsrecht, 
Brussel, Story-Scientia, 1988, p. 47-48, nr. 62. Het is m.a.w. de keuze van de aanwezige 
ecbtgenoot die de (voorlopige) ontbinding van bet stelsel tot gevolg zal bebben en niet de 
afwezigbeid op zicb. Wat de nietigverklaring van bet buwelijk betreft, is er in beginsel zelfs 
geen sprake van ontbinding: aangezien bet buwelijk geacbt wordt nooit bestaan te bebben (bet 
vonnis van nietigverklaring werkt ,ex nunc et ex tunc": zie BAETEMAN, G., o.c .. , 284), wordt 
ook bet buwelijksvermogensstelsel geacbt nooit bestaan te bebben (BEGUIN, E., ,L'indivision 
post-communautaire" (noot onder Bergen, 10 januari 1983), Rev. Not. B., 1986, (374), 376). 
De ecbtgenoot te goeder trouw kan ecbter bet putatief buwelijk inroepen om deze principes 
te temperen: alsdan zal er wei een ontbinding plaatsvinden (BAETEMAN, G. en GERLO, J., 
,Les depenses faites par l'un des ex-epoux au cours de l'indivision post-communautaire" (noot 
onder Cass., 18 maart 1977), R.C.J.B., 1978, (464), p. 468, nr. 7). 
(17) Voor de andere gronden van ontbinding, zie VAN HovE, E., I.e., (461), p. 468-470, 
nr. 10-18. 
(18) BAETEMAN, G., o.c., p. 351-353, nrs. 445-449. 
(19) Zie art. 1275 en 1276 Ger. W. 
(20) Comm. Pers., Art. 1278 Ger.W., nr. 16; Infra nr. 26. 
(21) Art. 1278 lid 1 Ger.W. Zie VAN HovE, E., I.e., (461), p. 469, nr. 14. 
(22) Art. 1278 lid 2 Ger.W. 
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echtscheiding(23). Wordt de echtscheiding daarentegen op tegeneis 
toegestaan, dan geldt als datum de dag waarop de conclusie die de 
tegenvordering(24) inhield, ter griffie werd neergelegd(25). 
Indien zowel de hoofdeis als de tegeneis werden ingewilligd, zal de 
echtscheiding zo ver mogelijk terugwerken, tot op de dag van het 
verzoekschrift(26), op voorwaarde dat de eiser, indien hij opeenvol
gende echtscheidingsvorderingen heeft ingesteld, geen afstand heeft 
gedaan van zijn eerste vordering(27). 
Als zowel een hoofd- als een tegeneis aanhangig zijn en de rechter 
zich over een van beide eisen nog niet heeft uitgesproken, dan is de 
datum van ontbinding- althans voorlopig- niet bepaalbaar(28). 

§ 3. De gevolgen van de ontbinding van het huwelijksstelsel 

I. POST-COMMUNAUTAIRE ONVERDEELDHEID 

7. De goederen die in het wettelijk stelsel het gemeenschappelijk 
vermogen vormden, zullen, vanaf de dag van de ontbinding, in een 
gemeenrechtelij ke(29) onverdeeldheid overgaan(30). 

8. De onverdeeldheid is een gesloten geheel(31). Dit betekent dat de 
massa de goederen zal omvatten welke tot het gemeenschappelijk 
vermogen behoorden op het ogenblik van de ontbinding ervan(32). 
De goederen die de echtgenoten na de inleiding van de vordering 
hebben verworven, of de schulden die zij erna hebben aangegaan, 

(23) Cf. SENAEVE, P., Handboek jamilieprocesrecht, Leuven, Acco, nr. 223, p. 129. 
(24) Krachtens art. 809 Ger.W. worden tussenvorderingen (een tegenvordering is een tussen
vordering: art. 14 Ger.W.) bij conclusie ingesteld. 
(25) DE DECKER, H., ,De vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen in het kader van 
de echtscheidingsprocedure. Enige actuele problemen", R. W., 1987-88, (313), p. 314, nr. 7. 
Voor de datum van de conclusie, zie art. 721 en 742 Ger.W. 
(26) Rb. Brussel, 31 januari 1989, Rev. Liege, 1989, 745. Comm. Pers., Art. 1278 Ger.W., 
nr. 28; PINTENS, W., O.C., (15), p. 128, nr. 19. 
(27) Comm. Pers., Art. 1278 Ger.W., nr. 26. Afstand van motieven is geen afstand van 
geding: Cass., 22 oktober 1981, A.C., 1981-82, 278. 
(28) Rb. Brussel, 18 februari 1972, J.T., 1972, 522; Brussel, 21 november 1984, Pas., 1985, 
II, 45; VAN THEMSCHE, H., ,Determination de Ia date it laquelle le regime matrimonial a ete 
dissous", in La pratique du partage judiciaire, FEDERATION ROYALE DES NOT AIRES DE 
BELGIQUE (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1987, 29; VIEUJEAN, E., ,Divorce et separation pour 
cause determinee en droit civil", in Le contentieux conjugal, coNFERENCE LIBRE DU JEUNE 
BARREAU DE LIEGE (ed.), 1984, 97. 
(29) Bijgevolg onderworpen aan art. 577bis en 815 B.W. 
(30) Cass., 18 maart 1977, A.C., 1977, 779; Cass., 17 november 1983, A.C., 1983-84, 315. 
(31) BAETEMAN, G., en GERLO, J., I.e., (464), p. 475, nr. 15; FREY, S., ,De op de ontbinding 
der huwelijksgemeenschap volgende onverdeeldheid", R. W., 1949-50, (881), k. 886, nr. 14. 
(32) BEGUIN, E., I.e., (374), p. 378, nr. 4. 
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blijven, wat hun onderlinge verhouding betreft, buiten de onver
deeldheid(33). De onverdeeldheid is echter geen onveranderlijke of 
dode entiteit(34). De opbrengsten van de samenstellende delen, zoals 
de huuropbrengsten(35), voegen zich bij de onverdeeldheid(36). 

II. BESTUUR VAN DE ONVERDEELDHEID 

9. Overeenkomstig artikel 577bis § 5 B.W. in fine, kan elke medeei
genaar rechtsgeldig aile daden tot behoud van het goed en van 
voorlopig beheer verrichten. Aangezien de echtscheiding tussen echt
genoten wat hun goederen betreft, terugwerkt tot op de dag van de 
eis, zal hun bestuursbevoegdheid tijdens de echtscheidingsprocedure 
door deze bepaling beheerst worden(37). 
Bij de aanvang van het geding is het echter niet zeker of de echtschei
ding toegelaten zal worden. De vordering kan afgewezen worden of 
de eiser kan er afstand van doen(38). De echtscheiding is dus een 
toekomstige en onzekere gebeurtenis, of, anders uitgedrukt, een 
voorwaarde in de zin van artikel 1168 B.W. Verschillende auteurs 
gebruiken dit uitgangspunt om de volgende regel te verwoorden: de 
echtgenoten behouden tijdens de echtscheidingsprocedure, onder 
ontbindende voorwaarde, de bestuursbevoegdheden die hen krach
tens artikel 1415 e.v. B.W. werden toegekend, terwijl zij tijdens de 
procedure, onder opschortende voorwaarde, aan de regel van arti
kel 577bis § 5 B.W. onderworpen zullen zijn(39). De vraag kan 
gesteld worden of hier wei sprake is van een voorwaarde, en, a 
fortiori, of de echtscheiding nu eens een ontbindende, dan eens een 
opschortende voorwaarde is. M.i. lijkt deze verwoording eerder 
ongelukkig. De begrippen ,opschortende en ontbindende voorwaar
de" worden aldus immers uit hun eigenlijke werkingssfeer gerukt: 
de voorwaarde is nl. noodzakelijkerwijze bedongen(40). De invloed 
van de echtscheiding op de bestuursbevoegdheden van de echtgeno-

(33) Cf. Comm. Pers., Art. 1278 Ger.W., nr. 33. 
(34) GERLO, J., Handboek huwelijksvermogensreeht, Brugge, die Keure, 1989, nr. 358, 
p. 179 in fine. 
(35) Zie infra nr. 19. 
(36) BAETEMAN, G. en GERLO, J., I.e., p. 475, nr. 15 in fine. 
(37) Supra nr. 5. 
(38) VIEUJEAN, E., ,Observations sur certaines particularites des effets du divorce pour cause 
determinee", Ann. Fae. Dr. Liege, 1977, (533), 544. 
(39) BAX, M., ,Het onroerend goed van beide echtgenoten ingeval van echtscheiding", 
T. Not., 1984, (73), 74; VIEUJEAN, E., I.e., 544. 
(40) Cf. o.m. mt.1168, 1170,1171,1172,1173,1174,1175,1178 B.W. Devoorwaardekadert 
in de verbintenissen uit overeenkomst. Cf. VAN GERVEN, W., Verbintenissenreeht, II, Leuven, 
Acco, 1988, 109-116. 
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ten heeft echter niets met een overeenkomst te maken, maar wel met 
een juiste toepassing van de wet, nl. artikel 1278 Ger. W. De goederen 
die tijdens de echtscheiding het gemeenschappelijk vermogen vorm
den, zullen retroactief aan de regels welke de gemeenrechtelijke 
onverdeeldheid beheersen, worden onderworpen, maar dit zal tevens 
zijn weerslag hebben op de globale juridische regeling en dus ook op 
de bestuursregels. De implicaties van deze bestuursregels m.b.t. 
onroerende goederen zullen in een ander deel worden besproken(41). 

HOOFDSTUK II 

VEREFFENING-VERDELING VAN DE HUWELIJKSGE
MEENSCHAP 

§ 1. Algemeen 

10. De ontbinding van het stelsel heeft de vereffening en de verdeling 
tot gevolg(42). De vereffening en de verdeling zijn onderscheiden 
begrippen waarbij de verdeling volgt op de vereffening(43). Dit is 
logisch want alvorens men kan verdelen moet men juist weten wat 
er nu te verdelen valt. Bijgevolg bestaat de vereffening erin de te 
verdelen massa - met het oog op de verdeling ervan - nauwkeurig 
te bepalen(44). Dit kan enkel indien ook het eigen vermogen van de 
vrouw en dat van de man juist worden bepaald, en dit zowel wat de 
baten als de lasten betreft(45). De vereffening gebeurt in verschillen
de stappen. Berst worden devergoedingsrekeningen opgesteld, vervol
gens worden de lasten en de vergoedingen verrekend om tenslotte te 
kunnen overgaan tot de verdeling(46). 
De vergoedingsrekening strekt er toe de verschuiving(en) tussen het 
gemeenschappelijk vermogen enerzijds en een der eigen vermogens 
anderzijds, te herstellen(47). De woonstvergoeding beoogt ook een 
,vergoeding" of een ,vermogensverschuiving" te herstellen(48). 
Niettemin gaat het hier om verschillende soorten vergoedingen. De 

(41) Infra nr. 11. 
(42) Art. 1430 B.W., eerste lid. 
(43) VAN OosTERWYCK, G., I.e., (30), p. 30, nr. 30. 
(44) VAN 00STERWYCK, G., {.c., (30), p. 32, nr. 33. 
(45) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., III 16/2. 
(46) Art. 1432-1438, 1439-1441, 1442-1444 en art. 1445-1449 B.W. 
(47) VAN 00STERWYCK, G., {.c .. , nr. 43, p. 38. 
(48) Infra nr. 20. 

1527 



woonstvergoeding heeft betrekking op de relatie tussen onverdeelde 
medeeigenaars( 49). W oonstvergoeding wordt principieel gevraagd 
voor de periode tussen de ontbinding van het stelsel en de verdeling 
ervan(50). De vergoedingsrekeningen daarentegen slaan op de ver
schuivingen tijdens het stelsel, dus noodzakelijkerwijze v66r de 
ontbinding( 51). 
Krach tens artikel 1445 B. W. gebeurt de verdeling bij helften(52). Het 
beding in het huwelijkscontract dat de verdeling ongelijk zal zijn, zal 
na ontbinding van het huwelijk door echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten, geen uitwerking krijgen(53), en dit, t.a.v. beide 
echtgenoten, ongeacht in wiens voordeel de echtscheiding werd toe
gelaten(54). De verdeling geschiedt principieel in natura(55). Dit zal 
niet gebeuren wanneer een onroerend goed aan een der gewezen 
echtgenoten bij voorrang wordt toegewezen(56). Indien een onroe
rend goed niet gevoeglijk kan verdeeld worden in natura, dan zal er 
aanleiding zijn tot veiling(57). 

§ 2. De beheersrekening 

11. Het is niet ondenkbaar dat tijdens het bestaan van de onver
deeldheid een der echtgenoten het bestuur van die onverdeeldheid 
aileen waarneemt. Het eigen vermogen van die echtgenoot kan 
daardoor verrijkt, maar ook verarmd worden. Om een dergelijke 
situatie op te lossen wordt in de praktijk, door de rechtspraak(58) 
en de rechtsleer, beroep gedaan op de beheersrekening(59). Men zou 
de beheersrekening de eerste verrichting van de vereffening van de 

(49) VAN 00STERWYCK, G., I.e., nr. 72, p. 60. 
(50) Zie evenwel de situaties beschreven onder nr. 51 en 54. 
(51) CASMAN, H. en VAN LOOK, M., o.c., III 17/1-3. 
(52) De verdeling zal ongelijk gebeuren wanneer er sprake is van heling van gemeenschapsgoe
deren (art. 1448 B.W.). 
(53) CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De /angstlevende echtgenote, Antwerpen, Klu
wer, 1982, p. 91, nr. 242; EECKHAUTE, M., ,L'article 299 du code civil et la theorie des 
avantages matrimoniaux", Rev. Not. B., 1984, (120), 132; RAUCENT, L., Les regimes matri
moniaux, Brussel, Bruylant, 1986, nr. 240, p. 198. 
(54) Zie o.a. art. 299, 300, 1429 B.W.; BAETEMAN, G., o.c., nr. 450, p. 354. 
(55) Cf. art. 826 B.W. 
(56) Art. 1446-1447 B.W. 
(57) Rb. Luik, 28 april 1986, Rev. Not. B., 1989, 134; Rb. Aarlen, l3 juni 1986, Rev. Trim. 
Dr. Pam., 1988, 170. 
(58) Zie o.m. Rb. Kortrijk, 7 september 1984, R. W., 1986-87, 406; Rb. Luik, 8 mei 1989, Rev. 
Liege, 1989, 1204, noot NUDELHOLE, S. 
(59) De beheersrekening kent geen wettelijke regeling. DE PAGE, P., Regimes matrimoniaux, 
Brussel, P.U.B., 1988-1989, 131. 
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huwelijksgemeenschap kunnen noemen(60). De beheersrekening kan 
misschien als volgt omschreven worden: het is de rekenkundige 
verantwoording van het bestuur dat door een gewezen echtge
noot(61) tijdens de onverdeeldheid werd waargenomen. Aangezien 
het ook hier gaat om de tijd tussen het ontstaan van de onverdeeld
heid en de verdeling, zijn de regels m.b.t. de vergoedingsrekeningen 
niet van toepassing(62). Het saldo van deze verrichting zal op het 
actief of passief van de te verdelen massa ingeschreven worden(63). 
Het feit dat een echtgenoot bij uitsluiting van de andere de onverdeel
de massa beheert, is vaak het gevolg van het feit dat er in de loop 
van de echtscheidingsprocedure of voor de aanvang ervan dringende 
en voorlopige maatregelen bevolen werden door de Voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg in kort geding, resp. de vrederechter. 
Daarover dadelijk meer. 

HooFDSTUK III 

DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN 

§ 1. Algemeen 

12. In de inleiding werd er gewezen op het groeiend aantal echtschei
dingen en feitelijke scheidingen. Het hoeft dus geen betoog dat vele 
echtgenoten zich in een crisissituatie bevinden(64). Voorlopige en 
bewarende maatregelen zijn in de gerechtelijke praktijk zeer belang
rijk(65). Daarmee wordt beoogd de echtelijke moeilijkheden - al 
dan niet in het kader van een echtscheidingsprocedure- min of meer 
te kanaliseren. Indien geen echtscheidingseis hangende is, zullen de 
echtgenoten zich tot de vrederechter moeten wenden(66). Vanaf het 
neerleggen van het verzoekschrift in echtscheiding is de voorzitter in 
kort geding bevoegd(67). Niettemin is ook de rechtbank van eerste 

(60) RAUCENT, L., O.C., 203. 
(61) Of delasthebber van de echtgenoten, de notaris bv.: RAUCENT, L., o.c., nr. 243, p. 203. 
(62) RAUCENT, L., O.c., nr. 243, p. 203. 
(63) R.P.D.B., Complt!ment VI, V0 Regimes matrimoniaux (droit interne), nr. 1230. 
(64) Volgens sommigen wordt het aantal op 12.000 per jaar geschat: VAN ALTENA, R., I.e., 
(704), nr. 7, p. 706. 
(65) SENAEVE, P., ,Korte historiek van de voorlopige maatregelen tussen echtgenoten", in 
Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, Acco, 1988, (19), 
p. 21, nr. 1. 
(66) Art. 223 B.W. 
(67) Art. 1280 Ger.W. 
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aanleg bevoegd(68). In het kader van de echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten kunnen de echtgenoten ook een overeenkomst laten 
bekrachtigen door de voorzitter ter gelegenheid van hun verschijning 
in verzoening(69). 

§ 2. De vrederechter 

I. ALGEMEEN 

13. Overeenkomstig artikel 223 B. W. kan de vrederechter dringende 
en voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen 
van de echtgenoten en de kinderen bevelen, indien een der echtgeno
ten grovelijk zijn plicht verzuimt(70), of indien de verstandhouding 
tussen de echtgenoten ernstig verstoord is(71). 
Het is de vrederechter van de laatste echtelijke verblijfplaats welke 
kennis zal nemen van het verzoekschrift(72). Vanaf de huwelijksslui
ting(73) is de vrederechter bevoegd om dringende voorlopige maatre
gelen te nemen(74). Niettemin rijzen er in de praktijk een aantal 
problemen: de wet heeft het immers over ,dringende" en ,voorlopi
ge" maatregelen, over ,grof plichtsverzuim" of nog ,ernstige ver
storing van de verstandhouding''. Welke procedurele betekenis heb
ben deze begrippen? 

II. DE VEREISTE VAN HOOGDRINGENDHEID 

14. Het dringend karakter van de maatregel heeft betrekking op de 
gevorderde maatregel zelf: het is een karakteristiek van de maatre
gel(75). De dringendheid maakt dat de vrederechter, gezien de con-

(68) De regel dat de rechtbank van eerste aanleg de betrekkelijke volheid van rechtsmacht heeft 
is ook hier van toepassing: art. 568 Ger.W., Comm. Pers., Ger.W., art. 1280, nr. 16; 
GERLO, J., Onderhoudsgelden, Antwerpen, Kluwer, 1985, nr. 132, p. 109 en p. 166, nr. 204. 
(69) Art. 1258, lid 3 Ger.W.; BAETEMAN, G., o.c., nr. 436, p. 341. 
(70) Eerste lid art. 223 B.W. 
(71) Tweede lid art. 223 B.W. 
(72) Art. 628, 2° Ger.W.; bij ontstentenis van echtelijke verblijfplaats geldt de regel van 
gemeen recht, nl. dat de rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd zal zijn, 
art. 624, 1° Ger.W.: cf. Vred. Diest, 13 april 1981, T. Vred., 1981, 166. In deze laatste 
hypothese zal er echter rekening moeten worden gehouden met art. 626 Ger.W. waarbij aan 
de eiser de mogelijkheid wordt geboden de vorderingen betreffende de uitkeringen tot 
onderhoud, bedoeld in art. 591, 7° Ger.W. voor de rechter van zijn woonplaats te brengen. 
(73) Concubinerenden kunnen art. 223 B.W. dus niet inroepen: Vred. St.-Truiden, 22 decem
ber 1987, T. Vred., 1988, 216. 
(74) SENAEVE, P., , ,De procesrechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen' ', in Voor
lopige maatregelen tussen echtgenoten, SENAEVE, P., ( ed.), Leuven, A ceo, 1989, (265), p. 301, 
nr. 355. 
(75) SENAEVE, P., I.e., (265), p. 289, nr. 330. 
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crete feitelijke situatie, onverwijld moet optreden om verder onheil 
te vermijden(76). Het feit dat de feitelijke scheiding reeds lang 
aansleept, is a priori geen beletsel voor de vrederechter om op te 
treden(77). 
Indien er geen hoogdringendheid voorhanden is, dan zal de verde
ring niet toelaatbaar zijn(78). De dringendheid kan niet in abstracto 
beoordeeld worden en heeft daarom geen uitstaans met de bevoegd
heidsregels(79). 
De hoogdringendheid houdt geen verband met de gegrondheid van 
de zaak omdat de vrederechter zich pas over de grond zal uitspreken 
nadat hij zal vastgesteld hebben dat zijn optreden dringend vereist 
is(80). De rechter die niet vaststelt dat de maatregel dringend is, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht(81). 

III. DE MAATREGELEN ZIJN VOORLOPIG 

15. In het kader van artikel223 B.W. betekent voorlopig ,rebus sic 
stantibus": d.w.z. dat de maatregelen gewijzigd kunnen worden 
indien de omstandigheden veranderen(82). De maatregelen moeten 

(76) Het feit dater reeds jaren moeilijkheden zijn in het gezin sluit op zich geen hoogdringend
heid uit: Vred. Brugge, 5 oktober 1979, T. Vred., 1980, 67; PANIER, C., ,L'article 223 du 
Code civil", J.T., 1983, (625), p. 631, nr. 36. 
(77) Rb. Brussel, 23 juni 1981, J. T., 1982, 93; Rb. Brussel, 23 februari 1982, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1983, 149; Rb. Mechelen, 23 februari 1987, T.B.B.R., 1988, 479; Vred. St.-Gillis, 
13 oktober 1981, J.T., 1982, 362; Vred. St.-Gillis, 25 juli 1983, T. Vred., 1984, 21; Vred. 
St.-Jans-Molenbeek, 7 april 1987, T. Vred., 1988, 220; SENAEVE, P., I.e., (267), nr. 330, 
p. 290; VIEUJEAN, E., ,Examen de Jurisprudence (1976-83). Personnes", R.C.J.B., 1986, 
(527), 631. 
(78) Vred. Nijvel, 14 november 1979, T. Vred., 1980, 73. 
(79) Cf. SENAEVE, P., I.e., (267), nr. 333, p. 292. Contra: Vred. Bilzen, 9 november 1981, 
T. Vred., 1983, 252. 
(80) SENAEVE, P., I.e., (267), nr. 333, p. 292. 
(81) Cass., 29 mei 1989, A. C., 1988-89, 1138. 
(82) LAMPE, M., ,Les pouvoirs du juge de paix en cas de manquement grave ou de perturba
tion serieuse de !'entente conjugale", R.C.J.B., 1989, (292), 309-310; PANIER, C., o.e., 
p. 631, nr. 37-38; PouLEAU, V., ,L'article 223 du Code civil: enfin Ia paix judiciaire? (noot 
onder Cass., 28 november 1986), Rev. Not. B., 1987, (547), p. 556-557, nr. 9; ROMMEL, G., 
,De vrederechter en artikel223 B.W.", T. Vred., 1986, (163), p. 166-167, nr. 7; SENAE
VE, P., I.e., (267), nr. 335, p. 293; VIEUJEAN, E., I.e., p. 632. Dezelfde regel geldt indien de 
partijen, ter gelegenheid van de voorafgaandelijke poging tot verzoening, het over bepaalde 
maatregelen eens zijn: R.P.D.B., Complement VI, V

0 Regimes matrimoniaux (Droit interne), 
nr. 784. 
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dus niet(83) in de tijd beperkt zijn(84). De term voorlopig betekent 
niet dat de beslissing voorlopig is: het gaat om een eindbeslissing, in 
tegenstelling met het kort geding(85). 

IV. GROF PLICHTSVERZUIM OF ERNSTIGE VERSTORING VAN DE 

VERSTANDHOUDING 

16. Hebben we hier te maken met een bevoegdheidsvoorwaarde, een 
toelaatbaarheidsvoorwaarde of een element in de beoordeling van de 
gegrondheid van de eis?(86) 
Naar mijn mening gaat het om een toelaatbaarheidsvoorwaarde. De 
rechtsleer meent echter dat het een bevoegdheidsvoorwaarde is(87). 
Een rechter beoordeelt zijn bevoegdheid in abstracto. In voorliggend 
geval zal de vrederechter de volgende vraag moeten beantwoorden: 
ben ik, vrederechter, bevoegd om (ten gronde) maatregelen te treffen 
in geval van echtelijke moeilijkheden? Vervolgens zal hij in concreto 

(83) Met uitzonderingvan de hypothese van het derdelid van art. 223 B.W.: PANIER, C., I.e., 
(625), p. 632, nr. 40. 
(84) Cass., 28 november 1986, R.C.J.B., 1989,289, noot LAMPE, M.; Rev. Liege, 1987,211, 
noot PANIER, C.; Rev. Not. B., 1987, 543, noot POULEAU, V., Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 
318, noot RENCHON, J.; Rb. Brussel, 10 november 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 407; 
Rb. Luik, 19 januari 1982, J.L., 1982, 149, noot J.H.; Rb. Brussel, 23 februari 1982, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1983, 149, noot J.L.R.; Rb. Mechelen, 18 mei 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1983, 366; Rb. Luik, 5 februari 1985, J.L., 1985, 163, noot J.H.; Rb. Luik, 25 juni 1987, 
T.B.B.R., 1988, 326; Rb. Brussel, 16 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 709; Vred. Fexhe-Siins, 
1 april 1981, J.L., 1981, 183, noot J.H. 
Contra: Rb. Brussel, 5 september 1978, T. Vred., 1980,75, noot; Rb. Hoei, 7 december 1978, 
T. Vred., 1980, 60; Vred. Verviers, 14 december 1977, T. Vred., 1978, 193; Vred. Le Roeulx, 
20 juni 1978, T. Vred., 1980, 75; Vred. Dinant, 27 mei 1980, T. Vred., 1981, 76; volgens 
RENCHON heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 28 november 1986 er impliciet op 
gewezen dat de onbeperkte duur van de dringende en voorlopige maatregel niet te verenigen 
is met het verbod aan de rechter opgelegd om de feitelijke scheiding tussen de echtgenoten 
te organiseren: RENCHON, J., noot onder Cass., 28 november 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1987, (322), 324. TILLEMANS stelt dat de duur van een onderhoudsuitkering/ontvangstmachti
ging moet bepaald worden in functie van het schuldcriterium: indien een onderhoudsuitkering 
werd toegekend op grond van het schuldcriterium (art. 213 en 221 B. W .), dan kan de maatrege! 
voor onbepaalde duur worden toegekend; wordt de schuld niet beoordeeld (art. 223 lid 
2 B.W.), dan zou de maatregel van bepaalde duur moeten zijn. De onderhoudsgerechtigde zal 
aldus de rechtmatigheid van zijn onderhoudsaanspraak moeten bewijzen wanneer de geldig
heidsduur van de maatregel verstreken is; TILLEMANS, D., ,De maatregelen aangaande het 
onderhoudsgeld", in Voorlopige maatregelen tussen eehtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, 
Acco, 1989, (121), p. 135, nr. 121. Ook professor GERLO verdedigt die zienswijze: GERLO, J., 
Handboek huwelijksvermogensreeht, Brugge, die Keure, 1989, p. 88, nr. 154. Een recent 
cassatiearrest lijkt de zienswijze van D. TILLEMANS en J. GERLO niet te volgen. Het eerste 
onderdeel van het cassatiemiddel was gesteund op de stelling van voormelde auteurs. Het Hof 
ging echter een andere toer op en vernietigde het bestreden vonnis, niet omdat het de 
maatregelen niet in de tijd had beperkt, maar we! omdat er geen dringendheid zou zijn en de 
rechter zijn beslissing dus niet naar recht verantwoordt: Cass., 29 mei 1989, R. W., 1989-90, 
540, met kritische noot GERLO, J. 
(85) PAUWELS, J., Reehten en pliehten van gehuwden, Leuven, Acco, 1977, p. 120, nr. 157. 
(86) PANIER, C., I.e., (625), p. 633, nr. 47; SENAEVE, P., I.e., (267), p. 285, nr. 322. 
(87) PANIER, C., I.e., (625), p. 633, nr. 50; SENAEVE, P., I.e., (267), p. 286, nr. 324. 
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nagaan of hij wei kan toekennen wat partijen - zowei eiser als 
verweerder- vorderen. Dan hebben we het over de toeiaatbaarheid. 
Tensiotte beslist de rechter of hij wei zal toekennen wat partijen 
vorderen. Dit is de gegrondheid, maar dit probieem komt, zoals 
hiervoor gemeid, hier niet aan bod. Prof. P. Senaeve en Chr. Panier 
menen dat hier een bevoegdheidsvoorwaarde ter discussie staat. Zij 
redeneren als volgt: indien er geen grof plichtsverzuim of ernstige 
verstoring van de verstandhouding is, dan is de vrederechter onbe
voegd omdat er een andere Beigische rechter dan net wei bevoegd is. 
Die rechter zou de voorzitter in kort geding zijn of de jeugdrechter. 
Voigens deze auteurs is de voorzitter bevoegd op grond van arti
kel 584lid 1 Ger. W. Maar krachtens deze bepaling doet de voorzitter 
uitspraak bij voorraad en niet ten grande zoals de vrederechter(88). 
De stelling ais zou dit geen afbreuk doen aan de bevoegdheidsverde
ling(89) is m.i. niet juist aangezien de voorzitter in andere aangeie
genheden(90) wei ten gronde zal kunnen oordeien. Vervoigens kan 
men ook stellen dat het grof plichtsverzuim of de ernstige verstoring 
van de verstandhouding, net zoais het dringend karakter van de 
gevorderde maatregeien, een onmiskenbare , ,rechtstreekse band met 
de grond van de zaak" moet hebben, ,zodat het onmogelijk als een 
bevoegdheidskwestie kan worden afgedaan"(91). Het is dus niet 
omdat een eerste instantie, in tegenstelling tot een tweede, een 
toeiaatbaarheidsvoorwaarde niet stelt dat we te maken hebben met 
een bevoegdheidsvoorwaarde(92). 
Indien de betwisting siaat op de uitoefening van het ouderlijk gezag 
over de persoon en de goederen van de kinderen(93), dan is, nog 
steeds voigens deze auteurs, de jeugdrechtbank bevoegd(94). De 
jeugdrechtbank is echter enkei bevoegd om kennis te nemen van 
vorderingen ingesteld door een ouder ,in het belang van het kind" 
en niet om kennis te nemen van echtelijke conflictsituaties(95). 

(88) ROMMEL, G., ,De vrederechter en art. 223 B.W. ", T. Vred., 1986, (163), (226), p. 232, 
nr. 17. 
(89) SENAEVE, P., I.e., (267), p. 286, nr. 324. 
(90) Zie de bevoegdheden opgesomd in art. 587 en 1372 Ger.W. 
(91) SENAEVE, P., /.e., (267), nr. 333, p. 292. 
(92) Concubinerenden kunnen zich niet op art. 223 B.W. noch op art. 1280 Ger.W. beroepen. 
Hun vordering is niet toelaatbaar omdat ze de vereiste hoedanigheid niet hebben. Indien er 
hoogdringendheid is, kunnen ze zich overeenkomstig art. 5841id 1 Ger. W. wei wenden tot de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kart geding. Het is niet omdat de 
tweede rechter bevoegd zal zijn dat de eerste rechter zijn onbevoegdheid moet opwerpen, i.p. v. 
de niet-toelaatbaarheid van de eis vast te stellen. Cf. Comm. Pers., Ger.W. 1280, nr. 23. 
(93) Art. 373-374 en 376-377 B.W. 
(94) SENAEVE, P., I.e., (267), p. 286, nr. 324. 
(95) Cf. VIEUJEAN, E., I.e., (527), 633. 
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Het directe belang van deze discussie is duidelijk: gaat het om een 
bevoegdheidskwestie, dan zullen de regels van het gerechtelijk recht 
ter beslechting van de bevoegdheidsgeschillen van toepassing 
zijn(96). Voor de verzoeker is dit niet zo nadelig: de zaak zal dan 
immers naar een andere rechter worden verwezen, terwijl er bij een 
niet-toelaatbaarheid van de vordering geen verwijzing zal zijn(97). 
Niettemin meen ik dat de optie van de toelaatbaarheid juridisch de 
enige juiste is. De geldingsduur van de getroffen maatregelen wordt 
in een afzonderlijk deel behandeld(98). 

§ 3. De voorzitter in kort geding 

17. In iedere stand van het echtscheidingsproces, kan de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kart geding, 
kennis nemen van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben 
op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van 
de partijen als van de kinderen(99). Vanaf het inleiden van de 
eis(lOO), tot de overschrijving van het vonnis of arrest dat de echt
scheiding toestaat(lOl), is de voorzitter bevoegd(102). In tegenstel
ling tot de vrederechter(103), is de dringendheid geen toelaatbaar
heidsvoorwaarde: volgens sommigen wordt de dringendheid ver
moed(104), anderen menen dater geen vereiste van hoogdringend-

(96) Art. 639 en 640 Ger.W. 
(97) VIEUJEAN, E., I.e., (527), 628. 
(98) Infra nr. 18. 
(99) Art. 1280 Ger.W. 
(100) Zelfs indien de rechtbank ten gronde niet bevoegd is omdat de voorzitter daarover niet 
kan oordelen: DE LEVAL, G., ,Divorce pour cause determinee (art. 1254 a 1286bis C.J.)", 
in Le contentieux conjugal, Luik, Editions du Jeune Barreau de Liege, 1984, (121), p. 128, 
nr. 11. 
(101) Indien de eis wordt afgewezen dan blijft de voorzitter bevoegd tot het in kracht van 
gewijsde treden van deze beslissing: SENAEVE, P., I.e., (267), p. 307, nr. 369; VAN OOSTER
WYCK, G., I.e., (30), p. 49, nr. 60. 
(102) BAETEMAN, G., o.c., nr. 436 in fine, p. 341. De hypothese dat eerst de vrederechter 
verzocht werd om maatregelen te treffen en naderhand gedagvaard werd in kort geding, wordt 
als volgt opgelost: 
- de bevoegdheid van de onderscheiden gerechten wordt beoordeeld op het ogenblik van de 
inleiding van de vordering; 
- bijgevolg spreekt de vrederechter zich uit over de vordering bij hem aangebracht v66r het 
indienen van de echtscheidingseis, zelfs indien ondertussen in kort geding werd gedagvaard; 
- wanneer, uitgaande van de vorige hypothese, de voorzitter in kort geding v66r de vrederech
ter uitspraak heeft gedaan, dan is de vordering voor de vrederechter zonder voorwerp; 
- de vrederechter is onbevoegd indien de zaak bij hem aanhangig werd gemaakt na het 
inleiden van de echtscheiding. Cf. Cass., 22 oktober 1981, A. C., 1981-82, 282; J.T., 1981, 
295; R. W., 1982-83, 2457. 
(103) Supra nr. 14. 
(104) Bv. BAETEMAN, G., o.c., p. 344, nr. 438. 
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heid bestaat(105). Zoals de vrederechter oordeelt de voorzitter ten 
gronde(106), en geldt zijn beschikking ,rebus sic stantibus"(107). 

§ 4. Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank(108) 

17bis. Het is niet de eerste keer dater in ons land stemmen opgaan 
om een familierechtbank op te richten(109). Het voorstel, dat hier 
slechts heel summier zal worden besproken, beoogt het instellen van 
een gespecialiseerd(11 0) rechtscollege dat bevoegd is voor aile fami
liale problemen(111). De bevoegdheden van de vrederechter om op 
te treden in het kader van echtelijke moeilijkheden gaan over naar 
de familierechtbank(112). Aangezien de familierechtbank bevoegd 
wordt gemaakt om kennis te nemen van de echtscheidingsprocedu
res(l13), gaan ook de bevoegdheden van de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg om in kort geding dringende en voorlopige 
maatregelen te bevelen, over naar de familierechter(114). Dit kadert 
immers de bedoeling aile familiegeschillen door een en dezelfde 
rechter te Iaten behandelen. 
Vorderingen tot vereffening en verdeling en geschillen in het raam 
van het huwelijksvermogensrecht en met betrekking tot nalaten
schappen, behoren niet tot de bevoegdheid van de familierechtbank. 
Deze geschillen hoeven niet behandeld te worden door een gespeciali
seerde rechter en een bijzondere procedure is evenmin vereist: het zijn 
procedures die in hoofdzaak van financiele aard zijn(115). 
Dit wetsvoorstel beoogt drie doelstellingen te realiseren: 1) de be
voegdheidsversnippering op te heffen, 2) een vlotte procedure moge
lijk te maken en 3) een gespecialiseerde rechtbank in het leven te 
roepen(l16). De familierechtbank is echter geen totaal nieuwe recht-

(105) SENAEVE, P., I.e., p. 300, nr. 352. 
(106) In tegenstelling met het gemeenrechtelijk kort geding op grond van art. 584· Ger.W. 
(107) DE LEVAL, G., I.e., (121), nr. 12 in fine, p. 129. 
(108) Voorstel van wet houdende instelling van een familierechtbank (ingediend door de heer 
Cerexhe), Gedr. St., Senaat, 1988-89, nr. 704/1, 47. 
(109) Gedr. St., Kamer, 1972-73, nr. 615/1; Gedr. St., Kamer, 1975-76, nr. 733/1. 
(110) Zie de artikelen 6, 14, 20, 21, 24, 26 en 27 van het ontwerp voor de voorwaarden opgelegd 
aan de zittende magistratuur. De artikelen 22 en 25 van het on twerp bevatten de voorwaarden 
voor de staande magistratuur. 
(111) Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1988-89, nr. 704/1, 2. 
(112) Daartoe zou een art. 572bis Ger.W. ingevoerd worden (art. 28 van het wetsvoorstel) en 
art. 223 B.W. aangepast worden (art. 68 van het wetsvoorstel). 
(113) Zie de artikelen 28 en 55 van het wetsvoorstel. 
(114) Zie de artikelen 29, 57 en 58 van het wetsvoorstel. 
(115) Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1988-89, nr. 704/1, 26. 
(116) Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1988-89, nr. 704/1, 1-2. 
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bank: dit gerecht is immers een afdeling van de rechtbank van eerste 
aanleg waar het de jeugdrechtbank vervangt(117). Dit systeem heeft 
echter ook nadelen. Talrijke bevoegdheden worden aan de vrede
rechter onttrokken en worden door de rechtbank van eerste aanleg 
overgenomen. Aldus wordt echter de toegangsdrempel verhoogd: de 
lage toegangsdrempel is nu net een stimulans om zich tot de (vre
de)rechter te wenden(118). De toegang wordt daarenboven nog moei
lijker gemaakt door de territoriale spreiding(119). Naar mijn beschei
den mening zou het interessanter zijn een familierechter op kanton
naal niveau in te stellen, naast de vrederechter. Dit zou echter tot een 
fundamentele hervorming van de rechterlijke organisatie leiden. Het 
is zeer de vraag of hiervoor de nodige financiele middelen kunnen 
vrijgemaakt worden. 

§ 5. De geldingsduur van de bevolen maatregelen 

18. In deze paragraaf moet nog onderzocht worden tot op welk 
ogenblik met de beslissing van de vrederechter of voorzitter rekening 
moet worden gehouden. De door de vrederechter op grond van 
artikel 223 B.W. getroffen beschikking(120) vervalt aileen wanneer 
hij ze op verzoek van een der partijen intrekt of wijzigt, of wanneer, 
eens de echtscheiding aangevat, de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, zetelend in kort geding, een andere beschikking 
treft(121). De maatregelen in kort geding vervallen door de over
schrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat 
de echtscheiding toestaat in de daartoe bestemde registers van de 
Burgerlijke Stand(l22). Hierop bestaat een uitzondering: de maatre
gelen t.a.v. de kinderen behouden hun uitwerking na de overschrij
ving(123). Deze regel is logisch: t.g.v. het definitief worden van de 

(117) Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1988-89, nr. 70411, 2. 
(118) RoMMEL, G., ,De vrederechter en art. 223 B.W.", T. Vred., 1986, (163), p. 163, nr. 1. 
(119) Zeker voor wat betreft de zaken die voor de kamers voor familiezaken bij de hoven van 
beroep hangende zijn. Art. 186 Ger.W. laat aan de Koning evenwel toe de afdelingen voor 
familiezaken van de hoven van beroep territoriaal te spreiden, naar analogie met de territoriale 
afdelingen bij de arbeidshoven: Toelichting, Gedr. St., Senaat, 1988-89, nr. 704/1, 3. 
(120) Het gaat hier om maatregelen van onbepaalde duur. Maatregelen gekoppeld aan een 
termijn verliezen hun uitwerking bij het verstrijken van die termijn: SENAEVE, P., I.e., (267), 
p. 337, nr. 418. 
(121) Vred. Diest, 7 september 1987, T. Vred., 1988, 221. Het Iaatste lid van art. 221 B.W. 
wordt ook toepasselijk geacht op art. 223 B.W.: Cass., 22 oktober 1981, A. C., 1981-82, 282; 
Cass., 25 mei 1983, R. W., 1984-85, 748, noot VANDEPLAS, A.; Beslagr. Luik, 12 oktober 
1988, Rev. Liege, 1989, (352), 353. 
(122) Comm. Pers., Ger.W. art. 1280, nr. 28. 
(123) Art. 302 lid 1 B.W.; BAETEMAN, G., o.c., p. 350, nr. 444; Comm. Pers., Ger.W. 
art. 1280, nr. 29. 
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echtscheiding verdwijnt de hoedanigheid van echtgenoot en dus ook 
de verplichtingen die er het correlarium van zijn, maar de hoedanig
heid van ouder en de daarmee verbonden verplichtingen blijven 
behouden. 
Uit dit alles volgt dat, wanneer geen kort geding plaatsvond, de 
maatregelen van de vrederechter aan dezelfde regels als het kort 
geding onderworpen zijn. Zo zullen de maatregelen van de vrede
rechter m.b.t. de kinderen ook na de overschrijving effect sorte
ren(l24). 

§ 6. lnhoudelijke aspecten van sommige maatregelen 

19. De meest gevraagde maatregelen zijn wellicht de toelating om in 
de echtelijke woning te verblijven, een onderhoudsuitkering en, 
indien er kinderen zijn, het hoederecht over de kinderen. Vooral de 
eerste maatregel is in deze context relevant. Door aldus te beslissen 
legt de rechter(125) aan de begunstigde van deze maatregel ook een 
verplichting op. De begunstigde staat immers in voor het behoud en 
het voorlopig beheer(126) van het onroerend goed waarvan hij het 
exclusief genot heeft(127). 
Praktisch gezien kan dit er op neerkomen dat een der echtgenoten 
de huurgelden int of dat een echtgenoot, bij uitsluiting van de andere, 
in de echtelijke woning verblijft en er aldus het exclusief genot van 
heeft(128). Aldus komen de opbrengsten van de onverdeeldheid niet 
ten goede aan de onverdeeldheid zelf(129), maar wei aan een echtge
noot aileen. Om deze onbillijke situatie op te lossen zal men een 
beroep moeten doen op de beheersrekening. Men mag zich echter niet 

(124) Beslagr. Luik, 12 oktober 1988, Rev. Liege, 1989, 352; Rb. Namen, 18 januari 1989, 
Rev. Liege, 1989, 354; Vred. Diest, 7 september 1987, T. Vred., 1988, 221. 
Contra: SENAEVE, P., I.e., nr. 423, p. 340. Deze auteur meent dat art. 302lid 1 B.W. enkel 
het kort geding beoogt en dus niet naar analogie op art. 223 B.W. mag worden toegepast. M.i. 
kan dit wei omdat de ouder die niet al<koord was met de maatregel door de vrederechter 
opgelegd de kans heeft om te dagvaarden in kort geding en dan een voor hem gunstige regeling 
te bekomen. Een passieve houding van die ouder staat dan gelijk met een beschikking van de 
voorzitter die de maatregel van de vrederechter bevestigt, beschikking die sowieso blijft 
doorwerken na overschrijving. 
(125) Vrederechter (art. 223 B. W.) of voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (art. 1280 
Ger.W.). 
(126) Op voorwaarde dater effectief een echtscheiding is tussengekomen: cf. art. 1278 Ger. W. 
(127) BAX, M., ,Ret onroerend goed van beide echtgenoten ingeval van echtscheiding", T. 
Not., 1984, (73), p. 76-77, nr. 8. 
(128) Bv. Rb. Luik, 19 september 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 126; PINTENS, W., en 
SINTOBIN, N ., ,De maatregelen aangaande het vermogen van de echtgenoten", in Voorlopige 
maatregelen tussen eehtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, (219), p. 249, 
nr. 269. 
(129) BAETEMAN, G. en GERLO, J., I.e., (464), p. 475, nr. 15. 
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blindstaren op materH!le gegevens zoals effectieve bewoning, verhu
ring e.d.: ondanks het feit dat de echtgenoten niet meer samenwonen, 
blijven hun andere huwelijksverplichtingen(l30) toch nog be
staan(131). Het huwelijk is immers nog niet ontbonden(l32). 

HOOFDSTUK IV 

ALLEENGEBRUIK VAN DE GEZINSWONING 

§ 1. Begripsomschrijving-Woonstvergoeding(133) 

20. Deze uiteenzetting werd bewust niet aangevat met een definitie. 
Het was m.i. beter om vooraf een aantal elementen te verduidelijken 
die in een verder stadium als hoekstenen voor de juridische redene
ring zullen worden gebruikt. Dit blijkt trouwens uit de volgende 
werkdefinitie(l34). Ook hier vindt men begrippen terug waarvan de 
draagwijdte even voordien werd opgefrist. Onder voorbehoud van 
verfijningen en bijkomende nuances in de loop van de uiteenzetting 
verstaat men onder woonstvergoeding de inbreng in de onverdeeld
heid n.a. v. de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap van een 
bedrag per maand door de gewezen echtgenoot, die, tussen het 
ogenblik waarop de echtscheiding terugwerkt en tot aan de dag van 
de effectieve verdeling, het persoonlijk genot heeft gehad van de 
onverdeelde gezinswoning(135). Er weze nogmaals aan herinnerd dat 
we ons hier niet in het kader van de vergoedingsrekeningen ex 
artikel1432 e.v. B.W. bevinden(136). 

(130) Wat dit onderwerp betreft voornamelijk de hulpverplichting. 
(131) Antwerpen, 5 januari 1977, R. W., 1976-77, 2599, noot PAUWELS, J. en GOTZEN, R. 
(132) BAETEMAN, G., o.c., nr. 445, p. 352. 
(133) Naast de term ,woonstvergoeding" bestaan er nog tal van andere uitdrukkingen: 
cf. DE MuLDER, W., ,De bezettingsvergoeding, verschuldigd wegens het exclusief gebruik 
van de gezinswoning tijdens de echtscheidingsprocedure", T.B.B.R., 1988, (367), 367, noot *. 
De term , woonstvergoeding" lijkt mij neutraler te zijn dan bezettings- of occupatievergoe
ding. 
(134) Een werkdefinitie en geen echte omschrijving omdat elke definitie beperkt is door haar 
eigen termen en dus impliceert dat niet aile situaties kunnen worden gedekt. 
(135) Cf. VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), p. 59, nr. 72. 
(136) Supra nr. 10. 
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§ 2. Juridische grondslag van de woonstvergoeding 

21. Na de ontbinding van het stelsel maakt de vroegere gemeenschap 
plaats voor een onverdeeldheid van gemeen recht(137). De onvermij
delijke verschuivingen tussen de eigen vermogens van de gewezen 
echtgenoten en de onverdeeldheid worden opgevangen door de be
heersrekening(138). Dit verklaart echter nog niet waarom een ex
echtgenoot van zijn gewezen partner een woonstvergoeding kan 
vorderen. 
Een groot deel van de auteurs meent dat de theorie van de verrijking 
zonder oorzaak(139) aangewezen is om een woonstvergoeding te 
vorderen(140). Anderen wijzen deze zienswijze af(141). Terecht, 
zoals verder zal blijken. De rechtspraak verzuimt keer op keer een 
rechtsgrond aan te wijzen(142). 

22. Er bestaan zeer duidelijke gelijkenissen tussen de verrijking 
zonder oorzaak enerzijds en de vraag naar woonstvergoeding ander
zijds. Gelijkenissen volstaan echter niet. Wanneer een vermogen zich 
ten koste van een ander vermogen verrijkt heeft, dan wordt zeer 
vaak, bijna instinctief, de link gelegd met de actio de in rem verso. 
Er is echter slechts sprake van een verrijking zonder oorzaak vanaf 
het ogenblik dat aan een aantal voorwaarden voldaan is(l43). Het 
komt er nu op aan na te gaan of die voorwaarden overeenstemmen 
met de hypothese die door de woonstvergoeding wordt beoogd. 
Zowel de woonstvergoeding als de actio de in rem verso beogen beide 
aan een onbillijke situatie te verhelpen. De gewezen echtgenoot die 
in de gezinswoning mocht verblijven heeft zich ongetwijfeld ver
rijkt(144). De andere echtgenoot werd van zijn kant geconfronteerd 
met een verarming: hij of zij moest immers een woning huren. 

(137) En om deze redenen onderworpen aan art. 577 bis B.W. Supra nr. 7. 
(138) Supra nr. 11. 
(139) Aldus wordt de grondslag van de vergoedingsrekeningen overgeheveld naar de woonst
vergoeding omdat de vergoedingsrekeningen ook uitgaan van de verrijking zonder oorzaak. 
Cf. VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), p. 38, nr. 44. 
(140) BAX, M., I.e., (73), nr. 9, p. 78; MAHIEU, G., Divorce et separation de corps, Brussel, 
Larcier, 1987, p. 309, nr. 522; RAUCENT, L., I.e., p. 205, nr. 254, nootnr. 10; RENCHON, J., 
I.e., p. 135-136, nr. 24-26; VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), nr. 72, p. 60. 
(141) DE MULDER, W., I.e., (367), 370-373; VIEUJEAN, E., I.e., (59), p. 103, noor nr. 222. 
(142) DE MULDER, W., I.e., (367), 370 en noot nr. 5. Contra, ten onrechte, MAHIEU, G., 
o.c., 309, noot nr. 1. 
(143) VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, I, Leuven, Acco, 1988, 196-198. 
(144) Verrijking in natura aangezien hij aileen het genot had van de woning en dus geen huis 
moest huren. 
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Daarbij komt dan nog dat de onverdeeldheid ook verarmd kan 
zijn(145). 
Ondanks het feit dat er wat de doelstellingen betreft een zeker 
parallellisme is, bestaat er volgens mij een fundamenteel verschil 
tussen de actio de in rem verso enerzijds en de woonstvergoeding 
anderzijds. Dit blijkt zeer duidelijk uit de verschillende voorwaarden 
van de actio de in rem verso. Aan de eerste twee voorwaarden, nl. 
de verarming en de verrijking, is zonder meer voldaan(146). Het is 
eveneens duidelijk dat het oorzakelijk verband tussen deze verarming 
en verrijking niet kan worden betwist. Wat de twee volgende voor
waarden betreft, lijken er meer moeilijkheden te bestaan. 

23. Wat zou nu een verrechtvaardiging, een oorzaak kunnen zijn 
voor de verrijking(l47)? In een eerste reactie zou men geneigd 
kunnen zijn te stellen dat de beschikking van de vrederechter of de 
voorzitter in kort geding aannemelijk is als oorzaak. Deze zienswijze 
moet echter sterk genuanceerd worden. 
Wanneer de rechter(148) beslist dat de echtgenoten afzonderlijk 
mogen gaan wonen dan schort hij de samenwoningsverplichting van 
de echtgenoten op(149). De samenwoningsplicht blijft, zoals aile 
huwelijksverplichtingen tussen echtgenoten, bestaan tot de ontbin
ding van het huwelijk(150). Hij beslist echter niet dat de ene echtge
noot met uitsluiting van de andere de opbrengsten van de onverdeeld
heid mag genieten en. waarbij de eerste echtgenoot die opbrengsten 
definitief mag behouden. In deze veronderstelling overschrijdt de 
rechter immers zijn bevoegdheid: door aldus te beslissen anticipeert 
hij op de vereffening en de verdeling(l51). 

(145) De onverdeeldheid is niet kunnen aangroeien met de opbrengsten van het onverdeelde 
goed: infra nr. 37. Bijgevolg was er tussen de echtgenoten minder te verdelen. 
(146) Supra nr. 10. 
(147) Het begrip ,oorzaak" heeft al vee) inkt doen vloeien. Mevrouw THJRION meent drie 
strekkingen in de rechtsleer te kunnen onderscheiden. Een eerste strekking beschouwt de 
oorzaak als een formeel gegeven: een wetsbepaling, een rechtshandeling of een rechterlijke 
beslissing. Volgens een tweede, veel ruimere zienswijze, is de oorzaak elke ,tegenhanger" 
( contrepartie) van de verrijking of de verarming. Een derde strekking- waar intern nog andere 
klemtonen worden gelegd - beschouwt de oorzaak als de reden die de rechter op grond van 
de billijkheid weerhoudt als rechtvaardiging voor de vermogensverschuiving. THIRION, V., 
,Le concubinage: cause legitime d'enrichissement" (noot onder Cass. fr., 7 juli 1987), Ann. 
Dr. Liege, 1988, (272), p. 278-283, nr. 10-20. 
(148) Vrederechter of voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding. 
(149) Cf. RoMMEL, G., ,De vrederechter en art. 223 B.W.", T. Vred., 1986, (163), p. 226, 
nr. 10. 
(150) Rb. Neufchilteau, 26 november 1986, J.L., 1987, 350. 
(151) Voorz. Rb. Brussel, 16 oktober 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 98; Luik, 30 mei 1989, 
Rev. Liege, 1989, 733. Contra, RENCHON, J., /.c., (128), p. 134-135, nr. 23. 
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Het is in feite pas wanneer tot de vereffening van het stelsel zal 
kunnen worden overgegaan, dat duidelijk zal worden of er al dan 
niet een woonstvergoeding verschuldigd zal zijn(152). In de hypothe
se dat het tijdens de vereffening duidelijk wordt dat een woonstver
goeding uitgesloten is, dan zal dit het gevolg zijn van de hulpverplich
ting(153) tussen echtgenoten welke tot aan de overschrijving van het 
beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de echtscheiding 
toestaat, blijft bestaan(154). 
Samengevat komt dit er op neer dat de beschikking van de rechter 
houdende dringende(155) en voorlopige maatregelen nooit als een 
oorzaak in de zin van de actio de in rem verso kan worden beschouwd 
omdat anders ingegrepen zou worden op de vereffening-verdeling 
van de huwgemeenschap. Wat wei een oorzaak kan zijn is artikel213 
B.W. Een wetsbepaling kan zonder twijfel een juridische grond voor 
de vermogensverschuiving zijn(156). 

24. Blijft nu nog de laatste voorwaarde van de actio de in rem verso 
te onderzoeken, nl. het subsidiair karakter(157). Deze voorwaarde 
houdt in dat de vordering gegrond op de actio de in rem verso niet 
zal kunnen worden ingesteld indien de eiser over een andere vorde
ring beschikt(158), of indien hij die vordering heeft Iaten teniet 
gaan(159). 
De vraag is dus te weten of er naast de actio de in rem verso andere 
grondslagen bestaan om aanspraak te maken op woonstvergoeding. 
Indien de gezinswoning tijdens het huwelijk deel uitmaakte van het 
gemeenschappelijk vermogen en dus na de ontbinding van het stelsel 
tot de onverdeeldheid behoort, dan staat artikel577 bis B. W. de actio 
de in rem verso in de weg(160). 
Volgens W. De Mulder dient de woonstvergoeding gebaseerd te 

(152) Infra nr. 37. 
(153) Art. 213 B.W. 
(154) Infra nr. 27. 
(155) Enkel van belang wat betreft de vrederechter. Supra nr. 14. 
{156) DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, III, Brussel, Bruylant, 1942, p. 40, 
nr. 32 en nr. 40, p. 49. ' 

(157) Cf. DE BERSAQUES, A., ,Le caractere subsidiaire de !'actio de in rem verso" (noot 
onder Gent, 29 januari 1955), R.C.J.B., 1957, (120), p. 129, nr. 19. 
{158) Van conventionele of wettelijke oorsprong: Kh. Namen, 29 maart 1983, Rev. Not. B., 
1984, 38; VAN OEVELEN, A. en DIRIX, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-84), 
R. W., 1985-86, (1), k. 160, nr. 75. 
(159) Cass., 11 september 1969, A.C., 1970, 36. 
{160) DE MULDER, W., I.e .. , {367), 372. 
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worden op artikel 577 bis § 5, eerste lid B.W.(161). Wanneer een 
echtgenoot het exclusief genot heeft van de woning, dan zou deze 
wetsbepaling niet nageleefd zijn en kan de andere echtgenoot aan
spraak maken op de helft van de genotswaarde van de woning. De 
vergoedingsplicht zou zodoende een sui generis-verbintenis zijn die 
tot doel heeft het verbroken evenwicht te herstellen(162). Deze auteur 
heeft het volgens mij bij het rechte eind wanneer hij zijn heil zoekt 
in artikel 577 bis B.W., maar de sui generis-oplossing kan m.i. 
vermeden worden. Krachtens de derde paragraaf van artikel 577 bis 
B.W. heeft elke eigenaar deel in de rechten en draagt hij bij in de 
lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel. In casu 
betekent dit dat de ex-echtgenoot die de woning moest verlaten, 
aanspraak zal kunnen maken op de helft(l63) van de huurwaar
de(164) van de woning. In tegenstelling tot de oplossing van W. De 
Mulder, verantwoordt deze regel zelfs de omvang van de vergoeding. 
Ook de rechtbank van Mechelen heeft zich in die zin uitgesproken, 
zij het zonder de wetsbepaling te vermelden(l65). 

25. Dit deel wordt met het volgende probleem afgesloten: is er een 
grondslag voor de woonstvergoeding als de gezinswoning niet in 
onverdeeldheid aan beide gewezen echtgenoten heeft toebehoord? In 
de praktijk gebeurt het soms dat een echtgenoot in de gezinswoning 
mag verblijven, alhoewel de woning tot de eigen goederen van de 
andere echtgenoot behoort(166). Hier kan artikel 577 bis B.W. on
mogelijk worden ingeroepen: er is immers helemaal geen onverdeeld
heid. Hier kan de verrijking zonder oorzaak(167) weerhouden wor
den(168). 

(161) ,De medeeigenaar heeft recht op het gebruik en op het genot van de gemeenschappelijke 
zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten 
verenigbaar is". 
(162) Ibid., (367), 372. 
(163) ,( ... ) naar verhouding van zijn aandeel". 
(164) Infra nr. 39. 
(165) Rb. Meche1en, 21 apri11981, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, p. 258, nr. 22.756: ,Attendu 
que le coproprietaire participe aux droits et contribue aux charges de la propriete en proportion 
de sa part; Attendu qu'en l'espece chacune des parties a droit a Ia moitie et doit contribuer 
pour moitie;". 
(166) Brussel, 17 september 1985, J. T., 1986, lll. 
(167) Zie evenwel infra nr. 53. 
(168) DE MULDER, W., I.e., (367), 374-375. 
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HOOFDSTUK V 

WOONSTVERGOEDING EN ARTIKEL 213 B.W. 

§ 1. Woonstvergoeding en onderhoudsgeld: basisbeginselen 

I. DE HULPVERPLICHTING TUSSEN ECHTGENOTEN 

26. In de praktijk gebeurt het zeer vaak dat het toekennen van het 
exclusief genot van de gezinswoning gepaard gaat met een onder
houdsuitkering, aldan niet gekoppeld aan een sommendelegatie. Die 
verschillende maatregelen kunnen elkaar over en weer bei'nvloe
den(169). 
De hulpverplichting is een persoonlijk gevolg van het huwelijk(170), 
die dus blijft bestaan tot de overschrijving in de registers van de 
Burgerlijke Stand(l71). De hulpverplichting houdt in dat de echtge
noten elkaar het nodige moeten verschaffen om een behoorlijk leven 
te leiden(l72). Het is de specifieke onderhoudsverplichting tussen 
echtgenoten(l73). De hulpplicht is meer dan de onmisbare levens
noodzakelijke materiele steun(174). Deze plicht strekt er immers toe 
de meer begoede echtgenoot te verplichten zijn partner in zijn levens
standaard te doen delen(l75). De onderhoudsplicht omschreven in 
het eerste lid van artikel 203 B.W.(176) is een verplichting die voort
v/oeit uit de afstamming en is in se geen wederkerige huwelijksver-

(169) PIERARD, A., Divorce et separation de corps, I, Brussel, Bruylant, 1927, p. 733-734, 
nr. 403: ,Neanmoins, il sera parfois possible de remplacer, tout au moins partiellement, Ia 
prestation pecuniaire par une prestation reelle: le mari pourra, par exemple, offrir pour 
residence gratuite a Ia femme une maison dependante de Ia communaute conjugale et, si cette 
residence est agreee par Ia femme ou par justice, Ia gratuite de Ia residence ainsi indiquee entrera 
en ligne de compte pour fixer Ia pension alimentaire postulee par Ia femme". 
(170) GERLO, J., Onderhoudsgelden, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 171, nr. 211. 
(171) BAETEMAN, G., o.c., p. 351-352, nr. 445. Er is hier dusgeen sprake vanenigeretroactie
ve werking zoals dit m.b.t. goederen wei het geval is. Supra nr. 5. 
(172) PAUWELS, J., O.C., p. 80, nr. 86. 
(173) GERLO, J., o.c., p. 139, nr. 171. 
(174) RoMMEL, G., ,Artikel213 B.W.", T. Vred., 1988, (98), p. 104, nr. 15. 
(175) En a fortiori ook de verplichting bij te dragen in de lasten van het huwelijk 
(art. 221 B.W.); GERLO, J., o.c., p. 34, nr. 41 in fine. Cf. ROMMEL, G., I.e., (98), p. 104, 
nr. 16. 
(176) ,De ouders zijn aan hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en een passende oplei
ding verschuldigd". 
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plichting(177). Zijn de ouders gehuwd, dan maakt deze laatste onder
houdsplicht ontegensprekelijk deel uit van de verplichting bij te 
dragen in de lasten van het huwelijk(178). 
De hulpverplichting tussen echtgenoten wordt in principe in natu
ra(179) en in de echtelijke verblijfplaats uitgevoerd(l80). Het is dus 
zeker niet uitgesloten dat de rechter die in het kader van echtelijke 
moeilijkheden maatregelen moet nemen oordeelt dat een echtgenoot 
zijn partner helpt door hem het exclusief genot van de gezinswoning 
te laten(181). 

II. DE WOONSTVERGOEDING VORDEREN 

27. Een woonstvergoeding vorderen is niet erg moeilijk, maar de 
vergoeding ook effectief bekomen is een ander probleem. De proble
matiek leidt in de rechtsleer tot uiteenlopende standpunten, wat er 
mede toe leidt dat vele rechters nauwelijks nog weten hoe het pro
bleem aan te pakken(l82). 
In de rechtsleer kan men twee strekkingen onderscheiden. Een eerste 

(177) Contra, PAUWELS, J., o.e., p. 84, nr. 92; ROMMEL, G., I.e., (98), p. 104, nr. 15. Dit 
blijkt trouwens duidelijk uit de voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 31 maart 1987 
(B.S., 27 mei 1987). Het oorspronkelijke ontwerp van wet bevatte in art. 37 een aanvulling 
op art. 213 B.W., nl. ,De echtgenoten gaan, door de enkele daad van het huwelijk, jegens 
elkander de verbintenis aan hun kinderen levensonderhoud en opvoeding te verschaffen": 
Gedr. St., Senaat, 1977-78, nr. 305/1, p. 35, art. 37. De senaatscommissie voor de justitie trok 
deze bepaling echter in. BAETEMAN, G., ,Bijkomende wijzigingen in het B.W.", inAjstam
ming en adoptie, BAETEMAN, G. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1987, (24), p. 66, nr. 60. Dit 
wijst er m.i. duidelijk op dat de artikelen 203 B.W. e.v. de verhoudingen tussen de kinderen 
en de ouders en de ouders onderling regelt, eerder dan de hulpverplichting tussen echtgenoten 
te vervolledigen. Deze bepalingen kunnen echter wei de bijdrage in de lasten van het huwelijk 
(art. 221 B.W.) belnvloeden. 
(178) Art. 221 B.W.; TiLLEMANS, D., I.e., (121), nr. 153, p. 158. Cf. ROMMEL, G., I.e., (98), 
p. 104, nr. 16. 
(179) In tegenstelling met de algemene regel van de periodische starting van een geldsom. Zie 
evenwel de uitzonderingen van art. 210 en 211 B.W. waar uitvoering in natura wei mogelijk 
is: BAETEMAN, G., o.e., p.' 201, nr. 264 en 265. 
(180) GERLO, J., o.e., p. 140, nr. 172. 
(181) Deze toelating vervangt dus geheel of gedeeltelijk een onderhoudsuitkering. Bv. Rb. 
Luik, 23 november 1971, J.L., 1971-72, 220. 
(182) Zie voor een aantal tegenstrijdige uitspraken GERLO, J., Casebook huwelijksvermo
gensreeht, Brugge, die Keure, 1989, 110-124. 
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groep auteurs(183) gaat er van uit dat de voorzitter in kort ge
ding(184) in zijn beschikking houdende voorlopige maatregelen dui
delijk moet laten uitschijnen of er n.a.v. de vereffening-verdeling een 
woonstvergoeding kan worden gevorderd. Een andere tweede strek
king in de rechtsleer heeft het m.i. bij het rechte eind(l85). Deze 
auteurs stellen dat een expliciete stellingname door de rechter die 
optrad om voorlopige maatregelen te bevelen, in feite overbodig(186) 
is. De juiste toepassing van de regels i.v.m. de aanrekening van 
onderhoudsgeld en de beheersrekening zullen immers uitsluitsel 
brengen. 

§ 2. De aanrekening van onderhoudsgeld 

I. DE AANREKENING VAN ONDERHOUDSGELD: OMSCHRIJVING 

28. De term aanrekenen of toerekenen(187) is ontleend aan het 
verbintenissenrecht(188). Aan de schuldenaar van verscheidene(189) 
schulden wordt krachtens artikel 1253 B.W. de mogelijkheid gebo
den te verklaren welke schuld hij wil voldoen(190). Een betaling 
aanrekenen is dus preciseren op welke schuld of op welk deel van een 

(183) BAX, M., ,Het onroerend goed van beide echtgenoten ingeval van echtscheiding", T. 
Not., 1984, (73}, 78; DE DECKER, H., ,De vereffening-verdeling van bet huwelijksvermogen 
tijdens de echtscheidingsprocedure: a priori uitgesloten?", R. W., 1986-87, (289}, k. 299-300, 
nr. 16-17; DEWULF, C., ,De vereffening en de verdeling van bet huwelijksvermogen en de 
nalatenschap: enige actuele problemen", T.P.R., 1985, (413}, 456-457; MAHIEU, G., o.e., 
p. 309, nr. 522 in fine; RENCHON, J.L., ,De quelques difficultes frequentes en matiere de 
liquidation d'un regime matrimonial de communaute" (noot onder Rb. Luik, 19 september 
1980), Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, (128}, p. 136, nr. 27. Deze auteur verdedigde zijn zienswijze 
opnieuw in de bijdrage ,lndemnite d'occupation d'un immeuble commun ou indivis", in La 
pratique du partage judiciaire, FeDeRATION ROYALE DES NOTAIRES DE BELGIQUE (ed.), 
Brussel, Story-Scientia, 1987, (55}, nr. 8. 
(184) Vreemd genoeg hebben deze auteurs een voor een nagelaten rekening te houden met de 
bevoegdheden van de vrederechter op grond van art. 223 B.W. Op grond van wat hierboven 
(supra nr. 18) werd uiteengezet, zijn de opmerkingen van dit dee) in de doctrine ook op de 
vrederechter van toepassing. 
(185) GERLO, J., Handboek huwelijksvermogensreeht, Brugge, die Keure, 1989, p. 138, 
nr. 367; VAN OosTERWYCK, G., I.e., (30), p. 64, nr. 78; VIEUJEAN, E., I.e., (59), 103. 
(186) En daarenboven ook in strijd met de regels van gerechtelijk recht. Infra, nr. 34, tweede 
kritiek. 
(187) ,Imputation" in bet Frans. 
(188) Art. 1253 a 1256 B.W. 
(189) LAURENT, F., Prineipes de droit civil, XVII, Brussel, Bruylant, 1878, p. 587, nr. 600. 
Het gaat hier duidelijk niet om de hypothese waarbij de schuldenaar de gedeeltelijke betaling 
van een schuld aanbiedt, want in dat geval kan de schuldeiser niet verplicht worden de betaling 
te aanvaarden, dit op basis van art. 1244 B.W. 
(190) Art. 1254 B.W. beperkt deze mogelijkheid enigszins want deze bepaling stelt dat een 
betaling in de eerste plaats op de intresten wordt aangerekend en vervolgens op het kapitaal 
(op voorwaarde natuurlijk dat bet om een schuld gaat die intrest opbrengt). Deze bepaling 
geldt echter niet wanneer de hoofdsom en de intresten uit een onrechtmatige daad vloeien: 
Cass., 23 september 1986, A.C., 1986-87, 93; Cass., 23 februari 1988, A.C., 1987-88, 812. 
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schuld een .betaling slaat(191). Hij zal dit recht moeten uitoefenen 
op het ogenblik van de betaling(l92). 
Deze situatie heeft op het eerste gezicht niets te maken met de 
aanrekening van onderhoudsgeld. De aanrekening van onderhouds
geld strekt er toe na te gaan of de uitkeringen door de ene echtgenoot 
aan de andere tijdens het stelsel betaald, al dan niet verschuldigd 
waren. Dit is de doelstelling van de aanrekening, niet de omschrij
ving. Als omschrijving kan gesteld worden dat de aanrekening de 
operatie is waarbij aan de onderhoudsuitkeringen een bestemming 
wordt gegeven: de uitkering moet beschouwd worden als een voor
schot op het aandeel van de uitkeringsgerechtigde in de opbrengsten 
van de onverdeeldheid of als een uitvoering van de hulpverplichting 
door de onderhoudsplichtige echtgenoot. 
Uit deze omschrijving blijkt het grote verschil met de aanrekening 
van gemeenrecht: de aanrekening van gemeenrecht geschiedt vooraf, 
nl. bij de betaling, hier geschiedt de aanrekening post factum, bij de 
vereffening-verdeling. Dit essentiele onderscheid vloeit voort uit de 
bepaling en de begroting van het onderhoudsgeld. 

II. GRONDVOORW AARDEN VAN DE UITKERING TUSSEN ECHTGENO

TEN 

29. Op basis van welke elementen zal de rechter een onderhoudsuit
kering toekennen? Overeenkomstig artikel 208 B.W. wordt het ge
meenrechtelijk levensonderhoud slechts toegestaan naar verhouding 
van de behoeften(l93) van de schuldeiser en naar vermogen van de 
schuldenaar(194). Dit is een essentiele voorwaarde die ook in de 
verhouding tussen echtgenoten geldt(195). De staat van behoeftig
heid is een relatieve noodtoestand. Het is dus niet vereist dat de eiser 
het levensnoodzakelijke ontbeert(196). 

(191) DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, Ill-2, Brussel, Bruylant, 1967, 
p. 491, nr. 487. 
(192) DALCQ, C., ,L'imputation des paiements", J. T., 1988, (77), p. 77, nr. IV; R.P.D.B., 
V0 Obligations, nr. 1265; VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, II, Leuven, Acco, 1988, 
186-187. 
(193) Behoeftigheid bestaat in de onmogelijkheid om in zijn onderhoud te voorzien door eigen 
middelen, niet aileen met zijn vermogen, doch ook door eigen werk, in acht genomen zijn 
leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn intellectuele mogelijkheden, zijn gezinslasten en zijn 
maatschappe!ijk midden: BAETEMAN, G., o.c., p. 198, nr. 260; GERLO, J., o.c., p. 24, 
nr. 29; Cone!. Proc. Gen. HAYOIT DE TERMICOURT, R., onder Cass., 30 april 1964, Pas., 
1964, I, (922), 924 in fine. 
(194) BAETEMAN, G., O.C., p. 197, nr. 259. 
(195) RAucENT, L., ,De Ia charge de Ia pension alimentaire accordee pendant !'instance en 
divorce a l'epoux denue de ressources", Rev. Prat. Not., 1955, (65), p. 67, nr. 2. 
(196) BAETEMAN, G., o.c., p. 198, nr. 260. 
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Ret Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk beslist dat de hulpverplich
ting tussen echtgenoten bestaat, zelfs indien de eiser niet behoeftig 
is(197). Deze zienswijze is m.i. te betwisten. De onderhoudsuitkering 
die de ene echtgenoot aan de andere zal moeten betalen, wordt 
begroot met inachtneming van de maatschappelijke positie welke de 
echtgenoot-schuldeiser tijdens het gemeenschappelijke leven ge
noot(198). Dit is trouwens het logisch gevolg van het feit dat de 
hulpverplichting en de bijdrageverplichting beogen dat de meer 
begoede echtgenoot zijn levensstandaard zou delen met de minder 
begoede echtgenoot(199). M.i. is dit niets meer dan een specifiering 
van het gemeenrechtelijk begrip behoejtigheid: het principe dat in 
artikel 208 B.W. wordt verwoord, wordt immers zo uitgelegd(200) 
dat aan de rechter wordt opgelegd rekening te houden met het 
maatschappelijk midden van de eiser(201). Volgens mij verschilt het 
maatschappelijk midden niet van de tijdens het huwelijk verworven 
levensstandaard(202). 
Bij de begroting van de onderhoudsuitkering van gemeenrecht wordt 
er rekening gehouden met de beroepsmogelijkheden van de ei
ser(203). Hiermee wordt echter ook rekening gehouden in de verhou
ding tussen echtgenoten(204). Ook om deze reden lijkt het nutteloos 
te zijn de staat van behoeftigheid in te roepen als onderscheid tussen 
de gemeenrechtelijke onderhoudsplicht en de hulpplicht tussen echt
genoten. 
D. Tillemans heeft het ongetwijfeld bij het rechte eind wanneer hij 
beweert dat men meer rekening zal houden met de professionele 
mogelijkheden van de eiser in het kader van artikel1280 Ger .W. dan 

(197) O.m. Cass., 2 juni 1978, A.C., 1978, 1170; Cass., 9 maart 1979, R. W., 1979-80,774. 
(198) De basis is dus de tijdens bet buwelijk verworven levensstandaard: Vred. Menen, 21 juni 
1988, T. Vred., 1989, 116; GERLO, J., o.e., p. 34, nr. 41 en nr. 171, p. 140. 
(199) Supra, nr. 26. 
(200) Zie noot nr. 193; ROMMEL, G., ,Artikel 213 B.W.", T. Vred., 1988, (98), p. 107, 
nr. 22: de beboeftigbeid van art. 208 B.W. wordt ruim gelnterpreteerd, omdat om onder
boudsgeld te bekomen op grand van art. 213 B.W. bet volstaat dat de ecbtgenoot in de 
onmogelijkbeid verkeert om er dezelfde levensstandaard als tijdens bet gemeenscbappelijk 
Ieven op na te bouden. 
(20 1) Zie noot nr. 193 en de referenties aldaar. 
(202) Contra: TrLLEMANS, D., I.e., (123), p. 167, nr. 167. Volgens deze auteur moet de 
beboeftigbeid van de onderboudsgerecbtigde ecbtgenoot gerelativeerd worden omdat de 
beboeftigbeid niet moet begrepen worden in de zin van de gemeenrecbtelijke onderboudsplicbt, 
nl. bet levensnoodzakelijke minimum, docb onder verwijzing naar de gemeenscbappelijk 
opgebouwde levensstandaard. De beer TILLEMANS gaat er ecbter van uit dat de onderbouds
plicbt van gemeenrecbt de staat van beboeftigbeid als bet gebrek van bet levensnoodzakelijke 
minimum bescbouwt. Hierboven werd er ecbter op gewezen dat dit niet bet geval was en dat 
bet om een relatieve noodtoestand gaat. 
(203) Zie noot nr. 193. 
(204) TrLLEMANS, D., I.e., (123), noot nr. 118, 119, 120. 
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bij een feitelijke scheiding(205). Dit is logisch omdat het in het kader 
van artikel 1280 Ger.W. duidelijk is dat het vrijwel zeker tot een 
echtscheiding zal komen, wat per definitie inhoudt dat de ex-echtge
noten volledig zelfstandig hun eigen weg zullen gaan. Bij een feitelij
ke scheiding is het daarentegen niet zeker dat het tot een echtschei
ding zal komen. 

Ill. DE TERUGVORDERING VAN HET BETAALDE ONDERHOUDSGELD 

30. Eerste hypothese: de vrederechter heeft een onderhoudsuitke
ring toegekend. Hier wordt de situatie onderzocht waarbij de onder
houdsplichtige echtgenoot de terugbetaling vordert van het onder
houdsgeld dat hij v66r het inleiden van de echtscheidingsprocedure 
heeft betaald. 
Als vertrekpunt kan waargenomen worden dat niet verschuldigde 
onderhoudsuitkeringen terugvorderbaar zijn(206). Daarbij komt 
nog dat de onderhoudsplichtige echtgenoot niet kan beslissen dat hij, 
gezien de omstandigheden, niet meer tot betaling kan gehouden zijn: 
het gezag van gewijsde van de beschikking van de vrederechter 
verplicht de echtgenoot tot betaling, totdat een andere beschikking 
wordt gewezen(207). Het volstaat dus niet dat de onderhoudsplichti
ge de vermindering of afschaffing van het onderhoudsgeld heeft 
gevraagd: hij moet de vermindering of de afschaffing effectief heb
ben bekomen van de rechter(208). 
De grondslag van de terugvordering ligt m.i. niet in de leer van de 
onverschuldigde betaling(209), omdat de betaling wel verschuldigd 
is: er is immers het gezag van gewijsde welke aan de beschikking 
kleeft en die een schuld in hoofde van de onderhoudsplichtige 
echtgenoot vaststelt(210). De vergoedingsrekeningen kunnen even
min als grondslag worden ingeroepen, omdat aldus verschuivingen 
tussen het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen der 

(205) TiLLEMANS, D., I.e., (123), p. 170, nr. 172. 
(206) Rb. Kortrijk, 19 februari 1985, R. W., 1984-85, 2632. Contra: Vred. Deurne, 14 
december 1973, T. Vred., 1975, 44; SWENNEN, L., ,De onderhoudsplicht in het burgerlijk 
recht: algemene beginselen", in Onderhoudsgeld, BAX, M. (ed.), Brussel, CED-Samsom, 
1978, (13), p. 21, nr. 37 in fine. 
(207) Vred. St.-Niklaas, 4 november 1986, R. W., 1986-87, 1766, noot SENAEvE, P. 
(208) GERLO, J., noot onder Vred. Antwerpen, 9 mei 1989, R.W., 1989-90,757. 
(209) Art. 1235, 1236 en 1376 a 1381 B.W. Contra, Bergen, 21 maart 1989, Rev. Not. B., 
1989, 527. 
(210) Contra, Rb. Oudenaarde, 8 september 1987, T.B.B.R., 333, noot GIRALDO, C.; GER
LO, J., o.c., nr. 79, p. 58 in fine (impliciet); GIRALDO, C., noot onder Rb. Oudenaarde, 
8 september 1987, T.B.B.R., (333), 337-338. 
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echtgenoten (en omgekeerd) worden hersteld(211), maar niet de 
verschuivingen tussen de vermogens van de echtgenoten. De theorie 
van de verrijking zonder oorzaak kan hier misschien wei worden 
ingeroepen(212). Kern van de vraag is te weten of er een oorzaak is 
en of de vordering subsidiair is. Drie gevallen moeten worden onder
scheiden. 
a) De vrederechter achtte de schuld van een echtgenoot bewezen en 
veroordeelde hem op grond van artikel213-221 B.W. tot betaling van 
een maandelijks bedrag(213). De actio de in rem verso is uitgesloten 
omdat de juiste toepassing van de artikelen m.b.t. de hulp- en 
bijdrageplicht de oorzaak van de verschuiving vormen. Indien nader
hand blijkt dat ook de onderhoudsgerechtigde echtgenoot schuld 
heeft aan het voortduren van de feitelijke scheiding(214), dan kan, 
op grond van artikel213-221 B.W., de ge~ele of gedeeltelijke terug
betaling van het onderhoudsgeld bekomen worden(215). Het subsidi
air karakter sluit de actio de in rem verso in dit concreet geval uit. 
b) De vrederechter ken de een provisioneel onderhoudsgeld toe, zon
der te kunnen nagaan wie schuld heeft aan de feitelijke scheiding. 
Indien de schuld van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot nader
hand bewezen wordt in het kader van een procedure op grond van 
artikel 221-223 B.W., dan staat niets een terugbetaling in de 
weg(216). 
c) De vrederechter verplichtte een echtgenoot tot betaling van een 
onderhoudsuitkering, zonder de schuld nate gaan: artikel223, lid 2 
B.W.(217). De onderhoudsplichtige echtgenoot wenst terugbetaling 
te bekomen. Aangezien de schuld niets terzake doet, kan hij de 
vordering op grond van artikel 213-221 B.W. tot retroactieve af
schaffing van de uitkering niet instellen. Zal hij met succes de actio 
de in rem verso kunnen instellen? Ik betwijfel het. De oorzaak van 

(211) GERLO, J., Handboek huwelijksvermogensreeht, Brugge, die Keure, 1989, p. 189, 
nr. 382. 
(212) TILLEMANS, D., I.e., (123), nr. 190, p. 185 en p. 188, nr. 192. 
(213) Cass., 10 oktober 1980, A. C., 1980-81, 154, noot; Cass., 21 februari 1986, R. W., 
1986-87, 303, noot SENAEVE, P .; Rb. Brussel, 16 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 709; Vred. 
Brussel, 15 januari 1988, T. Vred., 1988, 178. 
(214) TILLEMANS, D., I.e., (123), p. 171-172, nr. 174: hetconcubinaat vormt opzichzelfreeds 
een reden tot weigering resp. afschaffing van de onderhoudsbijdrage. 
(215) Cf. SENAEVE, P., ,De terugvordering van het in kader van art. 223 B.W. toegekend 
provisioned onderhoudsgeld" (noot onder Vred. St.-Niklaas, 4 november 1986), R. W., 
1986-87' (1768), 1769. 
(216) Vred. St.-Niklaas, 4 november 1986, T. Vred., 1986-87, 1766, noot SENAEVE, P. 
(217) Cass., 28 november 1986, R.C.J.B., 1989, 289, noot LAMPE, M.; Cass., 2 juni 1988, 
J. T., 1989, 74; R. W., 1989-90, 686, noot; Rb. Brussel, 29 maart 1988, J. T., 1988, 587; Vred. 
Herve, 22 januari 1988, Rev. Liege, 1988, 719. 
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de vermogensverschuiving ligt immers in de correcte toepassing van 
artikel 223, lid 2 B.W. Wat m.i. wei een vermindering, afschaffing 
of zelfs terugvordering van het onderhoudsgeld mogelijk maakt, is 
de afwezigheid van behoeftigheid(218) in hoofde van de onderhouds
gerechtigde echtgenoot(219) of de gewijzigde situatie van de uitke
ringsplichtige(220). Van dan af bestaat er geen wettelijke hulpver
plichting meer zodat er geen aanleiding kan zijn tot betaling van een 
onderhoudsgeld(221). De onderhoudsplichtige echtgenoot moet met 
terugwerkende kracht de herziening van het onderhoudsgeld kunnen 
vragen indien hij de gewijzigde verhouding tussen vermogen en 
behoeften bewijst(222). De terugvordering van onderhoudsgeld is 
geen probleem van aanrekening van onderhoudsgeld(223). Een retro
actieve afschaffing-terugvordering op grond van artikel 209(224) en 
223 B.W.lijkt mij mogelijk, de actio de in rem verso is dus uitgeslo
ten. 

31. Tweede hypothese: de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg zetelend in kort geding, heeft op grond van artikel 1280 
Ger.W. aan een echtgenoot een onderhoudsgeld toegekend. De 
echtscheiding wordt op tegeneis toegestaan, een tegeneis die bij 
conclusie werd ingesteld nadat de voorzitter zijn beschikking heeft 

(218) De onderhoudsgerechtigde echtgenoot heeft bijvoorbeeld een buitenhuwelijkse relatie 
en haalt daar financieel voordeel uit: cf. GERLO, J., o.c., p. 169, nr. 209 in fine; TILLE
MANS, D., I.e., (123), p. 172, nr. 175. Het is tevens mogelijk dat de onderhoudsgerechtigde 
echtgenoot een winstgevende beroepswerkzaamheid heeft aangevat en dat de onderhoudsplich
tige echtgenoot dit pas na verloop van een paar maanden verneemt. 
(219) Naar analogie met art. 1280 Ger.W. waar er ook geen rekening wordt gehouden met 
de schuld of onschuld van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot: cf. GERLO, J., o.c., p. 167, 
nr. 206. 
(220) Vred. Antwerpen, 9 mei 1989, R. W., 1989-90, 756, noot GERLO, J. 
(221) GIRALDO, C., noot onder Rb. Oudenaarde, 8 september 1987, T.B.B.R., 1989, (334), 
337. 
(222) GERLO, J., o.c., p. 57, nr. 79. 
(223) Rb. Oudenaarde, 8 september 1987, T.B.B.R., 1989, 333, noot GIRALDO, C.: ,Het is 
hier geen kwestie van a! dan niet aanrekening van een verschuldigd betaald onderhoudsgeld 
gezien het een onverschuldigd betaald onderhoudsgeld betreft dat aanleiding geeft tot terugbe
taling, eventueel doch niet noodzakelijk - vermits het geen verband houdt met de huwelijks
gemeenschap - via verrekening in het kader van de vereffening-verdeling der huwgemeen
schap" (p. 333). Niets belet echter de terugvordering van de tijdens de echtscheidingsprocedure 
betaalde onderhoudsgelden ter gelegenheid van de vereffening-verdeling van de huwgemeen
schap: Bergen, 21 maart 1989, Rev. Not. B., 1989, 527. 
(224) Art. 209 B.W.: ,Wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, 
tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer 
nodig heeft, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, kan ontheffing of vermindering 
ervan gevorderd worden"; Cass., 2 september 1988, Pas., 1989, I, 4. 
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gewezen(225). De schuld der echtgenoten doet niets terzake(226): het 
feit dat de onderhoudsgerechtigde echtgenoot een buitenechtelijke 
relatie heeft, rechtvaardigt geen afschaffing of terugvordering van 
het onderhoudsgeld(227). Het criterium is dus ook hier de behoeftig
heidsgraad(228). De uitkering is niet gerechtvaardigd wanneer de 
onderhoudsgerechtigde echtgenoot de behoeftigheid met opzet ver
oorzaakt(229). 
Zoals bij het laatste geval van de eerste hypothese(230), is ook hier 
geen terugvordering mogelijk, behalve voor de gevallen waarbij de 
begrotingsfactoren een wijziging hebben ondergaan. 

IV. AANREKENING VAN DE TIJDENS HET PROCES GEDANE UITKE

RINGEN 

32. De situaties die hiervoor werden beschreven vertonen een belang
rijke gelijkenis: de periode voor dewelke de terugvordering van het 
onderhoudsgeld wordt gevraagd gaat in elk geval de ontbinding van 
het stelsel vooraf. In dit deel worden twee andere hypotheses onder
zocht: 
a) De vrederechter kent aan een echtgenoot een onderhoudsgeld toe 
en in de loop van de echtscheidingsprocedure wordt er geen kort 
geding ingeleid(231). De onder houdsplichtige echtgenoot vraagt de 
verrekening van de gelden betaald tussen het inleiden van de vorde
ring(232) en de overschrijving van het beschikkend gedeelte van het 
vonnis of arrest in de registers van de Burgerlijke Stand. 
b) De voorzitter kent in kort geding een onderhoudsgeld toe en de 

(225) De situatie kan als volgt worden voorgesteld: op 1 februari wordt het verzoekschrift tot 
echtscheiding neergelegd, op 1 april beveelt de voorzitter voorlopige maatregelen, op 1 juni 
wordt een tegeneis ingesteld en de echtscheiding wordt op basis van deze tegeneis toegestaan, 
de hoofdeis wordt afgewezen. De onderhoudsplichtige echtgenoot vraagt terugbetaling van het 
onderhoudsgeld dat hij betaald heeft tussen 1 april en 1 juni. 
(226) BAETEMAN, G., o.c., p. 345, nr. 440 in fine; GERLO, J., O.C., p. 167, nr. 206; TILLE
MANS, D., I.e., (123), nr. 123, p. 137: de schuldvraag raakt immers de grond van de zaak. 
(227) Kortged.Luik,lljuni1985,J.L.,1986,42;T!LLEMANS, D.,/.c.,(123),p.139,nr. 128. 
(228) De levensstandaard tijdens het samenleven: Luik, 30 januari 1985, J.L., 1985, 117, noot 
J.H.; supra nr. 26. 
(229) Luik, 2 januari 1985, J.L., 1985, 461; J. T., 1986, 113; Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 385; 
Kort ged. Aarlen, 5 september 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 397. 
(230) Supra, nr. 30 in fine. 
(231) De maatregelen van de vrederechter blijven dus gelden tot aan de overschrijving in de 
registers van de Burgerlijke Stand van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest welke 
de echtscheiding toestaat. De maatregelen ten aanzien van de kinderen getroffen blijven zelfs 
na de overschrijving van kracht: supra, nr. 18. 
(232) Het verzoekschrift of de conclusie op basis waarvan de echtscheiding werd toegestaan: 
supra, nr. 6. 
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echtscheiding wordt toegestaan op de hoofdeis. Hiermee wordt 
gelijkgesteld de situatie waarbij de voorzitter in kort geding maatre
gelen beveelt na het instellen van een tegenvordering en de echtschei
ding op tegeneis en niet op de hoofdeis wordt toegestaan. 
Het gaat bier dus om situaties waarbij bet betwiste onderhoudsgeld 
overeenstemt met een periode die volledig de gevolgen ondergaat van 
de retroactieve werking van de ontbinding van het stelsel(233). 

33. Het komt er nu op aan nate gaan wat de verhouding is tussen, 
enerzijds, een aantal gevolgen van de terugwerkende kracht van de 
echtscheiding tussen echtgenoten m.b.t. hun goederen en anderzijds, 
de begrotingsfactoren waarover de vrederechter of de voorzitter in 
kort geding beschikte om bet verschuldigde onderhoudsgeld te bepa
len. Deze problematiek heeft, zoals gezegd(234), aanleiding gegeven 
tot uiteenlopende standpunten in de rechtsleer. 
a) V 66r de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 1976, 
inde de man, als hoofd van de gemeenschap, de opbrengsten van de 
goederen van de gemeenschap evenals de opbrengsten van zijn eigen 
goederen en die van de vrouw(235). Na de retroactieve ontbinding 
van bet stelsel kwam aan de vrouw de helft van de opbrengsten van 
de gemeenschap en aile opbrengsten van haar eigen goederen 
toe(236). 
Laat ons nu veronderstellen dat de man in de loop van de procedure 
aan de vrouw een onderhoudsgeld heeft betaald en dat hij na de 
ontbinding van de gemeenschap verplicht wordt de helft van de 
gemeenschapsvruchten en aile opbrengsten van de eigen goederen 
van de vrouw aan zijn ex-echtgenote uit te betalen. Aldus zou een 
echtscheiding een zeer lucratieve aangelegenheid worden: de vrouw 
bekomt een onderhoudsgeld zonder dat ooit zal worden nagegaan of 
die uitkeringen wei degelijk vereist waren. De onderhoudsgerechtig
de heeft immers slechts recht op een uitkering wanneer zij niet in haar 
behoeften kon voorzien(237). De vrouw zal in haar behoeften voor
zien door haar eigen inkomsten: beroepsinkomsten, de helft van de 

(233) Supra, nr. 4 en nr. 7 e.v. 
(234) Supra, nr. 27. 
(235) En dit voor de hele duur van het huwelijk. Zie art. 1421, lid 1 (oud) B.W. en art. 1428, 
lid 1 (oud) B.W. RAUCENT, L., ,De la charge de la pension alimentaire accordee pendant 
!'instance en divorce a l'epoux denue de ressources", Rev. Prat. Not., 1955, (65), p. 69, nr. 3. 
(236) RENCHON, J.L., ,De quelques difficultes frequentes en matiere de liquidation d'un 
regime matrimonial de communaute" (noot onder Rb. Luik, 19 september 1980), Rev. Trim. 
Dr. Pam., 1982, (128), p. 133, nr. 20. 
(237) Cf. supra, nr. 29. 
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inkomsten van de gemeenschap (onverdeeldheid t.g.v. de ontbin
ding) en de inkomsten uit eigen goederen. Bij het toekennen van een 
onderhoudsgeld zal de rechter rekening kunnen houden met de 
beroepsinkomsten van de vrouw. Met de andere inkomsten zal de 
rechter geen rekening kunnen houden aangezien ze door de man 
worden ge'ind en de omvang enkel bij de vereffening-verdeling zal 
kunnen worden bepaald. 
De situatie was dus de volgende: in het licht van de beroepsinkomsten 
van de vrouw kende de rechter haar een onderhoudsgeld toe, maar 
n.a.v. de vereffening-verdeling zou er aangerekend worden op de 
opbrengsten van de onverdeeldheid en op de vruchten van haar eigen 
goederen(23 8). 
Die aanrekening kon tot twee situaties leiden. De vrouw ontving, 
tijdens de procedure, minder dan de helft van de vruchten van de 
onverdeeldheid en de vruchten van haar eigen goederen samen. Ze 
ontving bijvoorbeeld 100.000 BEF(239) en moest 120.000 BEF(240) 
bekomen. Ze heeft dan nog recht op 20.000 BEF. Het was ook 
mogelijk dat de vrouw meer ontving: ze bekwam bv. 100.000 BEF, 
maar ze moest slechts 80.000 BEF krijgen. Aldus kan ze op niets meer 
aanspraak maken en zal de man het verschil van 20.000 BEF defini
tief moeten dragen t.g.v. de hulpplicht die tussen de echtgenoten 
bestond(241). 
Indien de gewezen echtgenoten onder een stelsel van scheiding van 
goederen gehuwd waren, dan kon de onderhoudsplichtige niets te
rugvorderen(242). 
b) Na de wet van 14 juli 1976 meende professor E. Vieujean dat 

(238) Gent, 7 juni 1961, Rev. Prat. Not., 1966, 259; Luik, 20 maart 1979, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1982, 120; Brussel, 27 januari 1986, Ree. Gen. Enr. Not., 1988, p. 303, nr. 23.613; Rb. 
Aarlen, 23 november 1971, J.L., 1971-72, 220; Rb. Dendermonde, 20 april1976, J.T., 1976, 
530; (dezelfde uitspraak, maar als datum wordt 29 april1976 opgegeven), T. Not., 1978, 257; 
Rb. Luik, 19 september 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 126, noot RENCHON, J.L.; VAN 
00STERWYCK, G., o.c., (30), nr. 62, p. 51. 
(239) De som van aile uitkeringen die zij tijdens de echtscheidingsprocedure heeft ontvangen. 
(240) De helft van de opbrengsten van de onverdeeldheid en de opbrengsten van haar eigen 
goederen samen, die, in de loop van de procedure, door de man werden gelnd. 
(241) RAUCENT, L., I.e., (65), p. 69, nr. 3 in fine. RIGAUX, F., ,Les mesures provisoires au 
cours de !'action poursuivie par un des conjoints, apres Ia transcription du divorce, en vue 
de faire constater Ia part de !'autre dans les causes de Ia rupture du lien conjugal" (noot onder 
Cass., 30 april 1964, R.C.J.B., 1965, (288), 301. De oplossing zou dezelfde zijn in de 
uitzonderlijke situatie waarbij de vrouw onderhoudsplichtig is. Er zal dan aanrekening zijn 
op de inkomsten waarvoor zij instaat: RAUCENT, L., I.e., (65), p. 70, nr. 7. 
(242) RAucENT, L., I.e., (65), p. 71, nr. 9; VAN OosTERWYCK, G., I.e., (30), nr. 62, p. 52. 
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dezelfde principes, mits een paar aanpassingen, ook onder de nieuwe 
wet konden worden ingeroepen(243). 
c) De wagen ging in de rechtsleer pas echt aan het rollen toen J .L. 
Renchon een andere oplossing voorstelde. Volgens hem ontnam de 
wet van 14 juli 1976 de bestaansredenen van de oplossing die zojuist 
werd ontleed: de vrouw int thans de inkomsten van haar eigen 
goederen alleen en ze kan ook een deel van de opbrengsten van de 
gemeenschappelijke goederen innen(244). Deze auteur gaat er van uit 
dat de vrouw onmiddellijk over haar inkomsten(245) kan beschik
ken. Indien deze inkomsten niet volstaan om in haar behoeften te 
voorzien, dan zal de man, op basis van de hulpverplichting tussen 
echtgenoten, gehouden zijn tot een onderhoudsuitkering die hij 
evenwel niet zal kunnen terugvorderen(246). 
J.L. Renchon stelt echter vast dat zijn systeem niet aile problemen 
oplost: wat zal er immers gebeuren wanneer de opbrengsten van de 
onverdeeldheid(247) niet onmiddellijk kunnen worden verdeeld tus
sen de echtgenoten? Dit probleem kan volgens hem op twee manieren 
opgelost worden. 
1) De voorzitter in kort geding(248) zal de echtgenoot die de op
brengsten van de gemeenschap opstrijkt, veroordelen tot het betalen 
van een bedrag dat ongeveer overeenstemt met de helft van die 
inkomsten(249), eventueel verhoogd met een onderhoudsgeld dat in 
geen geval zal kunnen worden teruggevorderd(250). 
2) Ben tweede oplossing zou er in bestaan dat de rechter aan de 
echtgenoot die de gemeenschapsinkomsten geheel of voor het groot-

(243) VrEUJEAN, E., ,Observations sur certaines particularites des effets du divorce pour 
cause determinee", Ann. Fae. Dr. Liege, 1977, (533), 540 en noot nr. 12 eerste lid. Een van 
die aanpassingen betreft natuurlijk het feit dat de man niet meer aan het hoofd van de 
gemeenschap staat en dat de vrouw haar eigen goederen zelf beheert. 
(244) RENCHON, J.L., I.e., (128), p. 134, nr. 22. 
(245) Te weten, de inkomsten uit beroepsactiviteit, de helft van de opbrengsten van de 
gemeenschap en de inkomsten van haar eigen goederen. 
(246) RENCHON, J.L., I.e., (128), p. 134, nr. 22. 
(247) Op voorwaarde natuurlijk dat het tot een echtscheiding komt die wordt overgeschreven 
(art. 1278, lid 2 Ger.W.). 
(248) Om de redenen die hiervoor werden uiteengezet geldt in feite dezelfde regel voor de 
vrederechter indien tijdens de echtscheidingsprocedure geen beschikking in kort geding werd 
gewezen: supra, nr. 18. 
(249) Dit bedrag zal dan naderhand, bij de vereffening-verdeling van de gemeenschap, getoetst 
worden aan de werkelijk gelnde opbrengsten van de onverdeeldheid. 
(250) RENCHON, J.L., I.e., (128), p. 134, nr. 23. Het bedrag van dit onderhoudsgeld zal 
bepaald worden rekening houdende met het feit dat de onderhoudsplichtige echtgenoot 
onmiddellijk een dee! van de gemeenschapsinkomsten int. Het onderhoudsgeld dat aldus werd 
begroot, valt echter volledig buiten de vereffening-verdeling van het stelsel: er zal aileen worden 
nagegaan of het bedrag dat door de rechter werd bepaald als schatting van de gemeenschapsin
komsten wei met de realiteit overeenstemde. 
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ste deel int, verplicht een globaal bedrag, dat zowel een voorschot 
op de opbrengsten van de onverdeeldheid als een onderhoudsgeld is, 
aan de andere echtgenoot te betalen. De rechter zou dan uitdrukke
lijk in zijn beschikking moeten bepalen of dat bedrag nog voor 
aanrekening ter gelegenheid van de vereffening-verdeling, in aanmer
king komt(251). Dit systeem bevredigt echter niet aile juristen. 
d) In zijn bijdrage in Le contentieux conjuga/(252), toonde Prof. 
E. Vieujean aan dat het systeem van zijn collega Renchon niet vrij 
van onvolmaaktheden was. 
Prof. E. Vieujean herhaalt in feite zijn zienswijze die hij in 1977, 
onmiddellijk na de wet van 14 juli 1976, heeft verdedigd(253). Het 
onderhoudsgeld zal worden aangerekend op het deel van de opbreng
sten van de onverdeeldheid dat aan de onderhoudsgerechtigde echt
genoot toekomt: is het onderhoudsgeld groter dan het aandeel in die 
opbrengsten, dan zal dat saldo definitief ten laste blijven van de 
onderhoudsplichtige echtgenoot(254). De oplossing van J .L. Ren
chon is volgens hem niet houdbaar omdat het voor de rechter die 
(dringende) voorlopige maatregelen beveelt niet steeds mogelijk is de 
opbrengsten van de gemeenschap netjes in twee te verdelen zodat elke 
echtgenoot zijn deel kan innen. In de hypothese dat de rechter de 
gemeenschapsopbrengsten moet schatten, zal er toch moeten verre
kend worden bij de vereffening omdat een schatting per definitie 
onprecies is(255). 
e) Professor J. Gerlo sluit zich bij deze zienswijze aan: ,het tijdens 
de echtscheidingsprocedure bij wege van voorlopige maatregel toege
kende onderhoudsgeld kan aangerekend worden op het aandeel van 
de gerechtigde in de inkomsten van de gemeenschapsgoederen"(256). 
f) In La pratique du part age judiciaire Iicht J .L. Renchon zijn 

(251) RENCHON, J.L., I.e., (128), nr. 23, p. 135. Deze rnogelijkheid zou rnoeten gebruikt 
worden wanneer de eerste uitgesloten is, nl. wanneer het voor de rechter onrnogelijk is de 
opbrengsten van de gerneenschap op een precieze marrier te schatten. 
(252) VIEUJEAN, E., ,Divorce et separation de corps pour cause deterrninee en droit civil", 
in Le contentieux conjugal, LA CONFERENCE LIBRE DU JEUNE BARREAU DE Lll3GE (ed.), 
Editions du Jeune Barreau de Liege, Luik, 1984, 59-118. 
(253) Supra, noot nr. 243. 
(254) VIEUJEAN, E., I.e., (59), 102. Er weze opgernerkt dat ook professor VIEUJEAN het enkel 
heeft over de voorzitter in kart geding en niet over de vrederechter die opgetreden is krachtens 
art. 223 B.W. zonder dat in de loop van het geding gedagvaard werd in kort geding. 
(255) VIEUJEAN, E., I.e., (59), 102, voetnoot nr. 217. In deze laatste hypothese rnaakt het 
systeern van professor RENCHON de vereffeningsverrichtingen er niet eenvoudiger op. 
(256) GERLO, J., o.c., nr. 211, p. 172. Zie oak GERLO, J., Handboek huwe/ijksvermogens
recht, Brugge, die Keure, 1989, p. 182, nr. 365. 
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standpunt toe(257). In de context van de wet van 14 juli 1976 is er 
volgens hem slechts sprake van aanrekening, wanneer het onder
houdsgeld een echt voorschot op de opbrengsten van de onverdeeld
heid is, nl. wanneer de onderhoudsplichtige echtgenoot die opbreng
sten aileen int(258). Wanneer er onzekerheid bestaat nopens de 
opbrengsten van de gemeenschap, dan zal de rechter en een onder
houdsgeld en een voorschot op de opbrengsten toekennen die totaal 
los van elkaar staan(259). De vereffeningsverrichtingen zullen, in die 
hypothese, beperkt zijn tot de vergelijking tussen het voorschot op 
de gemeenschapsvruchten en de werkelijke opbrengsten. Het onder
houdsgeld blijft hier totaal buiten beschouwing: de uitkering werd 
immers los van de opbrengsten begroot en bevat in geen geval een 
voorschot op die opbrengsten(260). 
g) De stelling van J .L. Renchon zou de vereffening heel wat vlotter 
Iaten verlopen, maar stuit volgens W. De Mulder in de wetgeving en 
in de rechtspraak op heel wat bezwaren. De voorzitter in kort geding 
mag niet de bevoegdheid van de rechter in vereffening miskennen. 
De oplossing van J .L. Rench on loopt vooruit op de vereffening en 
miskent tevens de ratio legis van artikel 1280 Ger.W.(261). 
h) De stelling van J .L. Rench on lijkt het in de rechtsleer niet te ha
len: na professor J. Gerlo en W. De Mulder, sluit ook professor G. 
Van Oosterwyck zich aan bij de leer gehuldigd door Prof. E. 
Vieujean(262) en die in feite een voortzetting is van de technieken 
die voor de wet van 14 juli 1976 werden gehanteerd. 

(257) RENCHON, J.L., ,L'imputation de Ia pension alimentaire payee, par un epoux it son 
conjoint pendant Ia procedure en divorce", in La pratique du part age judiciaire, FEDERATION 
ROYALE DES NOTAIRES DE BELGIQUE (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1987, 64-74. 
(258) RENCHON, J.L., I.e., (64), nr. 6, p. 70: ,C'est dans !'hypothese oil !'ordonnance de 
refere prend en consideration, pour Ia fixation du montant de Ia pension alimentaire, un 
montant de revenus que le debiteur d'aliments per~oit lui-meme pour compte de Ia communau
te qu'on doit pouvoir admettre que le president a alloue il.l'epoux creancier, sous Ia forme 
d'une pension alimentaire, une 'avance' representant une part evaluee approximativement et 
forfaitairement des dits revenus de Ia communaute". 
(259) RENCHON, J.L., I.e., (64), p. 72-73, nr. 11: het onderhoudsgeld is gesteund op de 
hulpverplichting tussen echtgenoten en wordt begroot op basis van de beroepsinkomsten en 
de inkomsten van eigen goederen. 
(260) RENCHON, J.L., I.e., (64), p. 74, nr. 12. 
(261) DE MULDER, W., I.e., (367), 380. (In dit overzicht van rechtsleer werd getracht chrono
logisch te werk te gaan. De bijdrage van deze auteur werd in 1988 gepubliceerd, die van 
professor VAN OosTERWYCK in 1987. De auteur verklaart op p. 376, onder voetnoot nr. 15, 
dat het stand punt van de heer VAN OosTERWYCK niet kon worden verwerkt in zijn publicatie). 
De heer DE MULDER merkt tevens op dat de voorzitter in kort geding ,slechts over partiele 
gegevens beschikt m.b.t. de inkomsten van beide echtgenoten" en dat de beschikking van de 
voorzitter de aanrekening dus niet kan vervangen. 
(262) In tegenstelling tot professor J. GERLO, doet Prof. G. VAN OosTERWYCK dit uitdrukke
lijk, VAN OOSTERWYCK, G., I.e., (30), p. 57, nr. 69: ,Het door Prof. VIEUJEAN gepreconi
seerd systeem, dat trouwens het enig juridisch houdbare is, is glashelder". 
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V. EVALUATIE 

34. Een eerste opmerking geldt in het algemeen: het toekennen van 
een onderhoudsgeld is geen privilege van de voorzitter in kort geding. 
Het is immers niet ondenkbaar dat de vrederechter een onderhouds
geld heeft opgelegd en dat zijn beschikking tijdens heel de echtschei
dingsprocedure werd nageleefd(263). Dit vormt m.i. een zeer belang
rijke kritiek op de stelling van J .L. Renchon: in zijn stelling wordt 
er zeer veel aandacht besteed aan een ,anticipatieve" verdeling van 
de gemeenschapsinkomsten. Welnu, dergelijke zienswijze gaat mis
schien op wanneer ze beperkt is tot de voorzitter in kort geding, maar 
ze kan geenszins toegepast worden wanneer het onderhoudsgeld door 
de vrederechter wordt toegekend: als de vrederechter werd geadieerd 
op grond van artikel221-223 B.W., dan kan er geen sprake zijn van 
een echtscheiding(264) en dus zeker niet van een , ,anticipatieve'' 
verdeling van de opbrengsten van de gemeenschap. 
Dit brengt ons onmiddellijk bij een tweede kritiek: de voorzitter in 
kort geding kan onmogelijk een aanrekening op voorhand uitsluiten. 
Hij is onbevoegd om dit te doen want dit behoort tot de bevoegdheid 
van de rechtbank van eerste aanleg die over de vereffening-verdeling 
uitspraak zal doen(265). 
Als derde kritiek op de stelling van J .L. Renchon zou ik willen 
toevoegen dat men er niet mag van uitgaan dat de rechter moet 
vooruitlopen op de feiten: het staat hoegenaamd niet vast dat het tot 
een echtscheiding zal komen en het is bijgevolg gevaarlijk dat de 
rechter a priori de retroactieve werking van de echtscheiding wenst 
te beperken. Dat is net wat J .L. Renchon poogt te doen, nl. de 
(nadelige) gevolgen van de retroactieve werking van de echtscheiding 
tot een minimum te herleiden. Dit is echter in strijd met de algemene 
beginselen die hierboven werden uiteengezet(266). 
a) De hulpverplichting blijft de hele duur van het proces bestaan. 
Een echtgenoot kan enkel aanspraak maken op hulp als hij behoeftig 
is. De behoeftigheid zal mede bepaald worden door de inkomsten van 
de eiser en de levensstandaard tijdens het samenleven. De rechter zal 
bij de begroting van het onderhoudsgeld o.m. rekening houden met 

(263) Supra, nr. 18. 
(264) De vrederechter is dan immers onbevoegd: supra, nr. 17. 
(265) VAN 00STERWYCK, G., /.c., (30), p. 57, nr. 68. 
(266) Supra, eerste en tweede kritiek. 
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de inkomsten van de eiser(267). Kortom, de behoeftige echtgenoot 
bekomt een onderhoudsgeld. 
b) Echte duidelijkheid komt er pas bij de overschrijving van het 
vonnis of het arrest dat de echtscheiding toestaat. De retroactieve 
werking van de echtscheiding heeft een aantal belangrijke gevolgen 
m.b.t. de inkomsten tijdens de procedure vervallen. Zo zullen de 
inkomsten uit beroepsbezigheden en de opbrengsten van eigen goede
ren(268) niet tot de onverdeeldheid(269) behoren(270). De opbreng
sten van de gemeenschapsgoederen komen t.g.v. de echtscheiding 
aan de onverdeeldheid toe: fructus augen! hereditatem(271). 
c) Aangezien het onderhoudsgeld bepaald wordt in functie van de 
beroepsinkomsten en de inkomsten uit eigen goederen van de onder
houdsgerechtigde echtgenoot, blijven deze inkomsten buiten be
schouwing bij de vereffening-verdeling(272). Het gaat hier om in
komsten die door elke echtgenoot afzonderlijk worden gei:nd en die 
dus niet voor verdeling in aanmerking komen. Anders is het gesteld 
met de opbrengsten van de gemeenschap: zij kunnen door elk der 
echtgenoten worden gei:nd en zij komen wei voor verdeling in aan
merking. Het gaat hier dus om inkomsten die retroactief aan de 
gewezen echtgenoten toekomen. Op basis hiervan kan men stellen 
dat een echtgenoot behoeftig is wanneer diens inkomsten uit bedrij
vigheid, inkomsten uit eigen goederen en inkomsten van de onver
deeldheid, niet volstaan(273). Anderzijds moet er ook nog rekening 
worden gehouden met het principe van de beheersrekening(274). 

35. De basisregel is dat er steeds wordt aangerekend. Samengevat 
worden drie regels onderscheiden. 
Eerste regel: het onderhoudsgeld bedraagt meer dan het deel van de 
onderhoudsgerechtigde in de opbrengsten van de onverdeeldheid. Er 

(267) Het gaat hier niet aileen om de beroepsinkomsten, maar ook de opbrengsten van de 
gemeenschap welke door die echtgenoot worden opgestreken, of het feit dat die echtgenoot 
in de gezinswoning mag verblijven. 
(268) Art. 1405, 1e en 2e lid B.W. 
(269) Als opvolger van de gemeenschap: art. 1278, lid 2 Ger.W.; supra, nr. 8. 
(270) VAN 00STERWYCK, G., l.c., (30), p. 53, nr. 64; VIEUJEAN, E., ,Observations sur 
certaines particularites des effets du divorce pour cause determinee", Ann. Fac. Dr. Liege, 
1977. (533), 535. 
(271) De onverdeelde massa is een gesloten, maar geen dode entiteit: supra, nr. 8; VAN 
00STERWYCK, G., !.c., (30), nr. 64, p. 54; VIEUJEAN, E., [.c., (533), 536. 
(272) GERLO, J., [.c., nr. 211, p. 172. 
(273) GERLO, J., !.c., nr. 211, p. 172. 
(274) Supra, nr. 11. 
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is aanrekening, het saldo(275) blijft definitief ten laste van de onder
houdsplichtige die de totale som van de opbrengsten mag behouden. 
Tweede regel: het onderhoudsgeld bedraagt evenveel als het aandeel 
in de vruchten. Door de aanrekening blijkt de onderhoudsgerechtig
de reeds zijn aandeel in de opbrengsten van de onverdeeldheid 
bekomen te hebben, zodoende mag de onderhoudsplichtige(276) de 
totale som van de door hem gei:nde opbrengsten behouden. 
Derde regel: het onderhoudsgeld bedraagt minder dan het aandeel 
in de opbrengsten van de onverdeeldheid. Er wordt aangerekend en 
de onderhoudsgerechtigde echtgenoot heeft nog recht op het verschil. 
De rest van de opbrengsten(277) komt integraal toe aan de onder
houdsplichtige echtgenoot. 

36. Een aantal voorbeelden nu om deze theoretische beschouwingen 
te concretiseren en tevens te verfijnen, want, het dient gezegd, in de 
praktijk kent elke regel zijn beperkingen. 
a) Echtgenoot A bekwam, tijdens de procedure, 100.000 BEF van 
echtgenoot B. Echtgenoot B ontving de huurgelden van een gemeen
schappelijk appartement die over dezelfde periode 300.000 BEF 
bedroegen. In principe komt aan elk der echtgenoten 150.000 BEF 
toe. Dit is meer dan de 100.000 BEF die A reeds heeft bekomen. Er 
wordt aangerekend en A heeft nog recht op 50.000 BEF. Echtgenoot 
B betaalt die en behoudt het saldo van 250.000 BEF(278). 
b) A ontving tijdens de procedure 100.000 BEF onderhoudsgeld en 
B inde 200.000 BEF gemeenschappelijke huurgelden. De aanreke
ning leert ons datA reeds tijdens het proces bekwam waar hij recht 
op had en dat B de 200.000 BEF mag behouden. 
c) Veronderstel nu dat B 80.000 BEF heeft gei:nd, terwijl A nog 
steeds 100.000 BEFbekwam. Het onderhoudsgeld bedraagt dus meer 
dan de 40.000 BEF, het deel van de opbrengsten waarop A in principe 
recht heeft. Dank zij de aanrekening blijkt dat A 40.000 BEF heeft 
ontvangen als voorschot op de gemeenschapsopbrengsten en dat aan 

(275) Het verschil tussen het onderhoudsgeld (groot getal) en het aandeel in de opbrengsten 
(klein getal). 
(276) Die het in feite niet was aangezien post factum blijkt dat de ,onderhoudsgerechtigde" 
echtgenoot in feite enkel een voorschot op de gemeenschappelijke vruchten behoefde en geen 
echt onderhoudsgeld op basis van art. 213 B.W. 
(277) Het verschil tussen de oorspronkelijke som opbrengsten en wat nog aan de onderhouds
gerechtigde echtgenoot moest worden uitgekeerd. 
(278) Saldo dat bestaat uit zijn deel van 150.000 BEF en de 100.000 BEF teruggevorderd 
onderhoudsgeld omdat achteraf blijkt dat A in feite niet behoeftig was: echtgenoot A had 
immers enkel een voorschot op de gemeenschapsvruchten nodig. 

1559 



A daarenboven nog 60.000 BEF onderhoudsgeld werd uitbe
taald(279). Dit is de eerste hypothese waarbij een echt onderhouds
geld werd uitgekeerd: een onderhoudsgeld is immers slechts verschul
digd wanneer de inkomsten uit beroep en eigen goederen en het deel 
van de opbrengsten van de gemeenschap niet volstaan om de behoef
ten te voldoen. Hier bracht de gemeenschap aan elke echtgenoot 
40.000 BEF open dit volstond duidelijk niet om de behoeften van 
de eiser te dekken aangezien de rechter 100.000 BEF onderhoudsgeld 
heeft toegekend. Echtgenoot B mag de 80.000 BEF integraal behou
den. 
d) De situatie wordt enigszins gewijzigd wanneer ook de onder
houdsgerechtigde echtgenoot opbrengsten van de gemeenschap int. 
Echtgenoot A krijgt van de rechter 100.000 BEF onderhoudsgeld 
toegewezen. A mag eveneens de huur van een gemeenschappelijk 
appartement aan de kust innen: in totaal voor 150.000 BEF. Echtge
noot B int de huur van het gemeenschappelijk appartement te Brus
sel, ook voor 150.000 BEF. Aangezien de rechter toeliet datA die 
gemeenschapsinkomsten inde, moeten het onderhoudsgeld en die 
inkomsten samengeteld worden(280). Aldus heeft A 250.000 
BEF(281) ontvangen, terwijl het aandeel van A in de vruchten van 
de gemeenschap 150.000 BEF bedraagt(282). Uit de aanrekening 
blijkt dat A, boven de 150.000 BEF huurgelden, recht had op een 
onderhoudsuitkering van 100.000 BEF welke door B werd betaald. 
B van zijn kant heeft nog recht op 150.000 BEF, nl. zijn aandeel in 
de opbrengsten. Hij bekomt die door de definitieve toewijzing van 
de huurgelden die hij heeft gelnd. 
e) Veronderstel nu hetzelfde voorbeeld, maar datA die huurgelden 
int zonder dat dit geweten was bij de begroting van het onderhouds
geld: die huurgelden zullen dan niet bij het onderhoudsgeld kunnen 

(279) 60.000 BEF waartoe B was gehouden op grond van de hulpverplichting tussen echtgeno
ten. 
(280) Cf. GERLO, J., o.c., p. 173, nr. 212; De heer DE MULDER stelt evenwel dat dit geen 
algemene regel mag zijn: het is best moge!ijk dat de rechter, door aldus te beslissen, gewoon 
een bestuursregeling heeft willen invoeren. Deze auteur raadt een uitdrukkelijke motivering 
in die zin aan, zoniet zal de rechter in vereffening de knoop moeten doorhakken: DE MULDER, 
W., l.c., (367), 388. Een eenvoudigere oplossing lijkt mij te zijn dat de rechter aan de 
onderhoudsplichtige toelaat van a! die vruchten te innen en dater een in ruil hoger onderhouds
geld wordt uitgekeerd. 
(281) 100.000 BEF onderhoudsgeld en 150.000 BEF ontvangen huurgelden van het apparte
ment aan de kust. 
(282) De som van de huuropbrengsten van de twee appartementen (150.000 + 150.000), 
gedeeld door twee. 
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worden geteld(283). Dit geeft dan volgend resultaat: A heeft 100.000 
BEF bekomen en het aandeel van A in de opbrengsten bedraagt nog 
steeds 150.000 BEF. In deze hypothese is er enkel sprake van een 
voorschot op de verdeling van de gemeenschappelijke opbrengsten 
en niet van een onderhoudsgeld. A zal van aile huuropbrengsten 
samen 50.000 BEF mogen nemen, terwijl Brecht heeft op 250.000 
BEF(284): 
f) Het is eveneens denkbaar dat A, naast bet onderhoudsgeld van 
100.000 BEF, van de rechter ook de toelating verkrijgt aile huurgel
den, ten belope van 300.000 BEF, op te strijken. In totaal bekomt 
A dus 400.000 BEF en heeft in feite recht op 150.000 BEF gemeen
schapsinkomsten. De aanrekening leert ons dat A, naast 150.000 
BEF gemeenschapsopbrengsten, recht had op 250.000 BEF onder
houdsgeld waartoe B persoonlijk is gehouden. B heeft zich van zijn 
schuld gekweten door 100.000 BEF onderhoudsgeld te betalen en 
door zijn aandeel in de vruchten van de gemeenschap aan A definitief 
af te staan. 
g) Een laatste illustratie. De rechter staat toe datA een onderhouds
geld van 100.000 BEF krijgt en de huurgelden van het gemeenschap
pelijk appartement aan de kust int. B mag de opbrengst van het 
gemeenschappelijk handelshuis te Brussel innen. Het appartement 
brengt 150.000 BEF op, het handelshuis 550.000 BEF. A bekwam 
dus 250.000 BEF, het aandeel van de echtgenoten in de opbrengsten 
bedraagt 350.000 BEF(285). Echtgenoot A behoefde geen onder
houdsgeld, maar enkel een voorschot, en heeft nog recht op 100.000 
BEF. Echtgenoot B zal van de 550.000 BEF er 100.000 BEF aan A 
uitkeren en er 450.000 BEF van behouden. Die 450.000 BEF bestaat 
uit zijn aandeel in de opbrengsten van de onverdeeldheid ten bedrage 
van 350.000 BEF en de terugvordering van 100.000 BEF onderhouds
geld. 

(283) Dit is logisch want het feit dat men gemeenschapsinkomsten int, geeft aanleiding tot een 
lager onderhoudsgeld en omgekeerd: GERLO, J., o.c., p. 173, nr. 212 in fine. 
(284) Zijnde zijn dee! in de opbrengsten, nl. 150.000 BEF en 100.000 BEF teruggevorderd 
onderhoudsgeld. 
(285) De helft van 150.000 en 550.000 BEF huuropbrengsten. 
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§ 3. De woonstvergoeding 

I. ALGEMEEN 

37. Vertrekkende van de problematiek van de aanrekening van 
onderhoudsgeld, komen we nu tot de discussie m.b.t. de woonstver
goeding. Een echtgenoot werd door de rechter gemachtigd in de 
gezinswoning te verblijven. De andere echtgenoot moest het huis 
verlaten, maar blijft niet bij de pakken zitten. Hij vordert immers, 
ter gelegenheid van de vereffening-verdeling, een vergoeding, omdat 
zijn gewezen partner de opbrengsten van de woning in natura heeft 
gei:nd tijdens de echtscheidingsprocedure(286). 
In de rechtsleer vinden we dezelfde protagonisten terug als bij de 
aanrekening van onderhoudsgeld(287). Recent is het probleem van 
de woonstvergoeding in het middelpunt van de belangstelling komen 
te staan. De verhouding tussen onderhoudsgeld enerzijds en exclusief 
gebruik van de gezinswoning anderzijds is echter helemaal niet 
recent: reeds in de vorige eeuw werden de rechters hiermee gecon
fronteerd(288). 

II. STANDPUNTEN IN DE RECHTSLEER 

38. In aile gevallen die hier ter sprake komen, zal de voorgestelde 
oplossing van het probleem geent zijn op de opvattingen die de 
betrokken auteurs m.b.t. de aanrekening van onderhoudsgeld heb
ben verdedigd. 
a) Wanneer een echtgenoot tijdens de echtscheidingsprocedure het 
exclusief genot heeft gehad van de gezinswoning, dan moet dit 
volgens professor E. Vieujean gelijkgesteld worden met het geval dat 
die echtgenoot inkomsten van de gemeenschap int(289). Onder
houdsgeld en het exclusief genot van de gezinswoning werken onmis-

(286) In § 5 zal onderzocht worden wat de gevolgen zijn van de exclusieve bewoning van de 
gezinswoning door een echtgenoot voor de inleiding van de echtscheiding, dus tussen de 
beschikking van de vrederechter en de neerlegging van het verzoekschrift in echtscheiding. 
(287) Dit is logisch aangezien vee! rechterlijke uitspraken Iaten uitschijnen dat een onder
houdsgeld en het exclusief genot van de gezinswoning in geen geval te scheiden zijn. Deze twee 
maatregelen belnvloeden: het feit dat de onderhoudsgerechtigde in de gezinswoning mag 
verblijven rechtvaardigt een Jager onderhoudsgeld, terwijl wanneer de onderhoudsplichtige in 
de gezinswoning mag verblijven, er waarschijnlijk een hoger onderhoudsgeld zal worden 
opgelegd. 
(288) Cf. Rb. Brussel, 11 juli 1884, Pas., 1884, III, 314. Zie dienaangaande ook het rechtsver
gelijkend hoofdstuk. 
(289) VIEUJEAN, E., ,Observations sur certaines particularites des effets du divorce pour 
cause determinee", Ann. Fac. Dr. Liege, 1977, (533), 536. In principe heeft de echtgenoot die 
de woning moest verlaten recht op de helft van de huurwaarde. 
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kenbaar op elkaar in(290). De waarde van het exclusief genot wordt 
bij het onderhoudsgeld geteld. In de mate dat dit getal meer bedraagt 
dan het aandeel van die echtgenoot in de gemeenschapsvruchten, zal 
de andere echtgenoot geen woonstvergoeding kunnen vorderen(291). 
b) Volgens J.L. Renchon kan een echtgenoot een woonstvergoeding 
vorderen op grond van de theorie van de verrijking zonder oor
zaak(292). Wanneer de rechter die het onderhoudsgeld heeft toege
kend, bij de begroting ervan, rekening heeft gehouden met de moge
lijkheid de woning gratis te betrekken, dan is een woonstvergoeding 
uitgesloten(293). Om alle problemen te vermijden raadt deze auteur 
aan dat de voorzitter in kort geding duidelijk aangeeft of hij bij de 
begroting van het onderhoudsgeld aldan niet rekening heeft gehou
den met het feit dat de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de 
gezinswoning mocht verblijven(294). In dat geval zal er tijdens de 
vereffening-verdeling niet meer getwist worden over een woonstver
goeding. 
c) Mevrouw M. Bax deelt blijkbaar de mening van J .L. Renchon: 
de beschikking van de voorzitter moet ontleed worden om na te gaan 
of de begroting van het onderhoudsgeld be1nvloed werd door het feit 
dat een echtgenoot gratis in de gezinswoning mocht verblijven(295). 
d) Deze oplossing wordt door professor, E. Vieujean kritisch ont
haald. Het gaat niet om een verrijking zonder oorzaak(296). De 
rechter moet zijn beschikking trouwens niet bijzonder motiveren. De 

(290) VIEUJEAN, E., I.e., (533), 539: het verblijf in de gezinswoning vermindert de behoeften 
van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot, maar verhoogt het vermogen van de onderhouds
plichtige en omgekeerd. 
(291) VIEUJEAN, E., I.e., (533), 540, nootnr. 12: dehuurwaardevanhetgoedmaaktevenwel 
dee! uit van de gemeenschappelijke inkomsten en het exclusief genot van de gezinswoning 
rechtvaardigt een lager onderhoudsgeld. 
(292) RENCHON, J.L., ,De quelques difficultes frequentes en matiere de liquidation d'un 
regime matrimonial de communaute" (noot onder Rb. Luik, 19 september 1980), Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1982, (128), p. 135, nr. 24. 
(293) Dergelijke regeling van de bijdrage in de lasten vormt de oorzaak die de actio de in rem 
verso onmogelijk maakt: RENCHON, J.L., I.e., (128), nr. 26, p. 136. 
(294) RENCHON, J.L., I.e., (128), p. 136, nr. 27. Ookprofessor RAUCENT Iijkt deze oplossing 
de juiste te vinden: RAUCENT, L., I.e., p. 205, nr. 245. 
(295) BAX, M., ,Het onroerend goed van beide echtgenoten ingeval van echtscheiding", 
T. Not., 1984, (73), nr. 9, p. 78: ,Bijgevolg is geen woonstvergoeding verschuldigd indien de 
voorzitter in kort geding bij het bepalen van het onderhoudsgeld in het voordeel van de vrouw 
rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat zij het gemeenschappelijk goed gratis 
bewoonde; mocht dit laatste niet het geval zijn geweest dan had de voorzitter wellicht een hoger 
bedrag aan onderhoudsgeld vastgesteld omdat de vrouw in dat geval huur moest betalen". 
(296) Zonder op te geven waarover het wei gaat. 
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vereffening zou immers vervalst worden wanneer men niet met alle 
inkomsten van de onverdeeldheid rekening zou houden(297). 
e) Professor J. Gerlo volgt ook hier de logica van zijn collega 
Vieujean: de onderhoudsgerechtigde echtgenoot geniet gemeen
schapsinkomsten wanneer hij in de gemeenschappelijke woning ver
blij ft(298). 
f) Volgens J .L. Renchon zijn de vereffeningsverrichtingen helemaal 
niet vervalst wanneer de voorzitter in kort geding de gemeenschaps
vruchten op voorhand verdeelt. Dergelijke beslissing is niet onwettig 
en houdt evenmin een miskenning van de bevoegdheidsregels in: de 
voorzitter beslist immers vrij over de wijze van uitvoering van de 
hulp- ofbijdrageplicht(299). In de hypothese dat deze oplossing geen 
bevrediging schenkt, ziet de auteur slechts een oplossing: de rechter 
zal de echtgenoot die in de gezinswoning mag verblijven, veroordelen 
tot het betalen van een provisie(300) die ongeveer overeenstemt met 
de helft van de huurwaarde van het goed(301). Deze zienswijze lijkt 
mij evenwel niet de juiste te zijn(302). 
g) W. De Mulder vertrekt terecht van de regel dat de onderhouds
plicht in beginsel in natura en in de echtelijke woning moet word,en 
uitgevoerd(303). Wanneer de rechter een onderhoudsgeld verleent 
aan de echtgenoot die in de woning mag verblijven, dan moet men 
er van uitgaan dat het gratis voordeel van de bewoning deel uitmaakt 
van de onderhoudsbijdrage(304). Wanneer de onderhoudsplichtige 
in de woning mag verblijven, dan is het woonstvoordeel vervat in de 

(297) VIEUJEAN, E., I.e., in Le contentieux conjugal, (59), 103, noot nr. 222. Het recht de 
gezinswoning aileen te betrekken is gelijk te stellen met het innen van gemeenschapsvruchten. 
Supra, nr. 19. 
(298) GERLO, J., o.c., p. 173, nr. 212: in de mate dat de som van het onderhoudsgeld en de 
huurwaarde van de woning het aandeel in de gemeenschapsinkomsten overtreft, zal geen 
terugbetaling mogelijk zijn. 
(299) RENCH ON, J .L., ,Indemnite d' occupation d'un immeuble commun ou indivis", in La 
pratique du partage judiciaire, FEDERATION ROYALE DES NOTAIRES DE BELGIQUE (ed.), 
Brussel, Story-Scientia, 1987, (55), nr. 8, p. 60. Volgens professor RENCHON geniet zijn 
oplossing daarenboven nog het voordeel dat aldus eindeloze discussies nopens de vraag of die 
inkomsten al dan niet tot de beheersrekening behoren, worden vermeden. 
(300) Een provisie naar analogie van de regeling die deze auteur m.b.t. de aanrekening van 
onderhoudsgelden voorstelde: dus een provisie die niet de minste invloed uitoefent op de 
begroting van het onderhoudsgeld. 
(301) RENCHON, J.L., I.e., nr. 9, p. 61. Hetzelfde zou trouwens moeten gebeuren met aile 
andere gemeenschapsopbrengsten, wat impliceert dat de rechters vee! beter zouden moeten 
worden ingelicht over de financiele en patrimoniale situatie der partijen. 
(302) Zie mijn kritiek onder randnummer 34. 
(303) DE MULDER, W., I.e., (367), 381. Het is pas wanneer de uitvoering in natura niet meer 
rnogelijk is dat de onderhoudsplicht nagekomen wordt door de betaling van een geldsorn. 
(304) DE MULDER, W., I. c., (367), 384. Het woonstvoordeel zal dan met het onderhoudsgeld 
worden aangerekend op de gerneenschapsinkomsten. 
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gemeenschapsinkomsten en zal het onderhoudsgeld aangerekend 
worden op die gemeenschapsinkomsten(305). 
h) Op grond van het standpunt dat hij ter gelegenheid van de 
aanrekening van onderhoudsgelden heeft verdedigd, meent profes
sor G. Van Oosterwyck dat het aan de voorzitter in kort geding niet 
toekomt te beslissen dat een woonstvergoeding uitgesloten zal zijn. 
Het is pas ter gelegenheid van de vereffening-verdeling dat zal blijken 
of een woonstvergoeding al dan niet verschuldigd is(306). 

III. EVALUATIE 

39. Basisregel: in de hypothese dat de rechter in zijn beschikking een 
onderhoudsgeld oplegt en ook de bewoning van de gezinswoning 
regelt, moet men er van uitgaan dat die twee beslissingen elkaar in 
evenwicht houden. Betrekt de onderhoudsgerechtigde de gezinswo
ning, dan is het woonstvoordeel een component van het onderhouds
geld en indien de onderhoudsplichtige de gezinswoning betrekt, dan 
heeft die echtgenoot een deel van de gemeenschapsvruchten ge'ind en 
zal de onderhoudsgerechtigde hiervan in principe(307) de helft kun
nen eisen. 
Een bijzonder probleem lijkt mij het geval te zijn waarbij een 
echtgenoot in de gezinswoning mag verblijven, maar geen onder
houdsgeld bekomt. Op grond van wat in de vorige paragrafen werd 
gezegd, zou men kunnen stellen dat de echtgenoot die in de gezinswo
ning mag verblijven, behoeftig is. Was hij niet behoeftig, dan had 
de andere echtgenoot de woning mogen betrekken of een onder
houdsgeld bekomen(308). Het komt er in zo een geval op neer nate 
gaan of een echtgenoot in de gezinswoning mocht verblijven i.p.v. 

(305) DE MULDER, W., I.e., (367), 388. Dit heeft ongetwijfeld voor gevolg gehad dat het 
onderhoudsgeld hoger werd begroot dan in de hypothese waar de onderhoudsgerechtigde in 
de gezinswoning mocht verblijven. W. DE MULDER heeft het tevens over twee bijzondere 
situaties, nl. wanneer de onderhoudsgerechtigde gemeenschapsinkomsten int en de situatie 
waarbij er geen onderhoudsgeld wordt toegekend. Onder de hoofding Evaluatie zullen deze 
twee gevallen aan bod komen. 
(306) Cf. Kort ged. Luik, 26 februari 1986, J.L., 1986, 306; Rev. Trim. Dr. Pam., 1988, 102; 
VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), p. 64, nr. 78. Zoals professor E. VIEUJEAN heeft opge
merkt, moet er met aile opbrengsten van de onverdeeldheid rekening worden gehouden. 
Wanneer de voorzitter het tegengestelde beveelt, dan treft hij geen voorlopige maatregel meer. 
(307) De aanrekening zal dit in concreto moeten uitwijzen. 
(308) Bv. de hypothese waarbij twee echtgenoten advocaat zijn, maar waarbij een van hen 
thuis een praktijk heeft en de andere in een advocatenbureau werkt. Veronderstel dat heiden 
evenveel verdienen. De advocaat die thuis kantoor houdt, zal wellicht een onderhoudsgeld 
moeten betalen aan de andere echtgenoot. Indien dit niet gebeurt, dan is het duidelijk dat de 
beschikking van de rechter een gewone bestuursregeling inhield, zodat er n.a.v. de vereffe
ningsverrichtingen een woonstvergoeding zal vastgesteld worden. 
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een onderhoudsgeld te bekomen. Het is duidelijk dat de beschikking 
van de vrederechter of van de voorzitter in kort geding aandachtig 
moet worden gearialyseerd(309). Indien blijkt dat de maatregel van 
de rechter gewoon een bestuursregeling was, dan zal de echtgenoot 
die in de woning mocht verblijven de helft van de huurwaarde 
verschuldigd zijn. In het andere geval zal er aangerekend worden. 
Een voorbeeld om dit te illustreren: A verbleef de hele procedure in 
de woning(310), B bekwam geen onderhoudsgeld. De huurwaarde 
over deze periode bedroeg 200.000 BEF. Die som wordt gelijkgesteld 
met een onderhoudsgeld. A bekwam 200.000 BEF, terwijl het aan
deel van elke echtgenoot in de opbrengsten van de gemeenschap 
100.000 BEF(311) bedroeg. Er wordt aangerekend en nu blijkt dat 
A zijn aandeel reeds heeft bekomen en dat B een onderhoudsplicht 
had t.a.v. zijn gewezen echtgenoot ten belope van 100.000 BEF(312). 
Indien uit de beschikking echter blij kt dat geen van beide echtgenoten 
behoeftig waren, maar de gezinswoning toch aan een van beiden 
moest worden toegekend(313), dan zal er zeker een woonstvergoe
ding moeten betaald worden(314). 
Als laatste voorbeeld een hypothese waarbij de ene echtgenoot in de 
gezinswoning mag verblijven en de andere een onderhoudsgeld ge
niet(315). Echtgenoot A blij ft in de woning. De huurwaarde bedraagt 
100.000 BEF. Echtgenoot B bekomt een onderhoudsgeld van 50.000 

(309) VAN OoSTERWYCK, G., I.e., (30), nr. 87, p. 71. De rechter zal zijn inzichten duidelijk 
moeten verwoorden. 
(310) Het gaat hier om de hypothese waarbij de echtgenoot van de rechter toelating heeft 
verkregen in de woning te verblijven. Wanneer de echtgenoot zonder of tegen elke rechterlijke 
beschikking aileen in de gezinswoning verblijft, dan is er geen sprake van onderhoudsge/d 
onder de vorm van een verblijf in de gezinswoning: die echtgenoot heeft dan immers 
gemeenschapsvruchten gelnd. De echtgenoten hebben een huis in oprichting. Er rijzen pro hie
men en A bekomt een onderhoudsgeld en zowel A als B trekken opnieuw in bij hun ouders. 
Het huis wordt afgewerkt en A betrekt het nieuwe huis. Met deze mogelijkheid werd bij de 
begroting van het onderhoudsgeld geen rekening gehouden. Stel dat het onderhoudsgeld in 
totaal100.000 BEF bedroeg en dat de huurwaarde op 300.000 BEF wordt geschat. De oplossing 
is de volgende: A en B hebben recht op de helft van de vruchten, elk ten belope van 150.000 
BEF; na aanrekening blijkt A reeds 100.000 BEF bekomen te hebben; A heeft nog recht op 
50.000 BEF; B heeft recht op het saldo, te weten 250.000 BEF, zijnde zijn dee! in de vruchten 
vermeerderd (150.000 BEF) met het teruggevorderd onderhoudsgeld (100.000 BEF). Echtge
noot A zal dus aan B 250.000 BEF moeten uitkeren. 
(311) De helft van de opbrengsten (huurwaarde) van de gezinswoning. 
(312) Waarvan B zich kwijt door zijn aanspraken op de helft van de huurwaarde definitief 
te Iaten varen. 
(313) Het gratis woonstvoordeel kan dan zeker niet als een uitvoering van de hulpverplichting 
worden beschouwd. 
(314) Supra, noot nr. 308. 
(315) Voor andere voorbeelden volstaat het terug te grijpen naar de voorbeelden die hierboven 
werden gegeven m.b.t. de situaties van samenloop van onderhoudsgeld en inning van gemeen
schapsinkomsten. 
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BEF. Aanrekening: B bekwam zijn deel in de vruchten(316) en A is 
geen woonstvergoeding verschuldigd. Zelfde geval nu, maar B kreeg 
20.000 BEF onderhoudsgeld. De aanrekening toont aan dat echtge
noot B nog recht heeft op 30.000 BEF. 

IV. STANDPUNTEN IN DE RECHTSPRAAK 

40. In de rechtspraak wordt niet meer betwist dat de onderhoudsuit
kering wordt aangerekend op het deel van de onderhoudsgerechtigde 
in de opbrengsten van de onverdeeldheid(317). De rechtspraak aan
vaardt tevens sinds lang dat de omvang van de onderhoudsuitkering 
be!nvloed wordt door de mogelijkheid of de onmogelijkheid in de 
gezinswoning te verblijven(318). 

41. De rechtsgrond voor de eventuele toekenning van een woonstver
goeding blijkt voor de rechtspraak een moeilijk probleem te zijn. In 
een zaak waar de onderhoudsplichtige man in de woning mocht 
verblijven, grijpt het Hof van Beroep van Brussel, in een oud arrest, 
terecht naar artikel 577bis B.W., maar wordt de woonstvergoeding 
afgewezen omdat bij de bepaling van het onderhoudsgeld rekening 
werd gehouden met het gratis woonstvoordeel(319). De rechtbank 
van Aarlen wijst om dezelfde red en en de eis van de onderhoudsplich
tige man af. Het vonnis past de principes van de aanrekening juist 
toe, maar begaat een fout door te stellen dat aan de vrouw geen 
gemeenschapsvruchten toekomen, terwijl er een gemeenschappelijke 
woning is(320). 
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Luik is een woonstvergoe
ding enkel verschuldigd wanneer de woning effectief bewoond 

(316) De helft van de huurwaarde. AI deze voorbeelden gaan er natuurlijk van uit dater geen 
andere gemeenschapsgoederen zijn die vruchten opleveren. 
(317) Antwerpen, 26 oktober 1988, Rev. Not. B., 1989, 481; Rb. Namen, 3 december 1980, 
Rev. Reg. Dr., 1981, 152. 
(318) Rb. Brussel, 11 juli 1884, Pas., 1884, III, (314), 316: ,Attendu que, pour determiner 
le montant de Ia pension, il y a lieu de considerer que le defendeur offre une residence gratuite 
a Ia demanderesse". 
(319) Brussel, 3 februari 1958, Pas., 1959, II, 36. Aangezien de uitspraak niet de weg van de 
aanrekening kiest, valt deze beslissing niet goed te keuren. Dit arrest voegt er trouwens aan 
toe ,qu'il est constant que Ie mari a supporte en ladite demeure pendant toute Ia duree de 
Ia procedure Ia charge integrale de l'entretien et de !'education de !'enfant commun, ( ... )". 
(320) Rb. Aarlen, 23 november 1971, J.L., 1971-72, 220: ,Attendu que dans le cas d'espece 
rien ne laisse supposer que des revenus propres ou des revenus de biens communs reviennent 
a Ia defenderesse" (p. 221 ). Dit vonnis stelde de principes juist, maar Iiet wei na van ze toe 
te passen. Over een eventuele rechtsgrond voor de woonstvergoeding zweeg het vonnis in aile 
tal en. 
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werd(321). Het Hof van Beroep van Luik is het hier even wei niet mee 
eens: niet de effectieve bewoning is doorsiaggevend, maar wei het 
recht de woning te mogen betrekken(322): anders zou een echtgenoot 
de woonstvergoeding gemakkelijk kunnen ontlopen door niet in de 
woning te gaan wonen. Zonder zich uit te spreken over de rechts
grond van de woonstvergoeding steit de rechtbank van Luik wei 
terecht vast dat de woonstvergoeding ontegensprekelijk de tegen
waarde vormt van de huurgeiden die zouden zijn ge'ind wanneer het 
goed verhuurd zou zijn geweest(323). De huurwaarde wordt door de 
partijen in der minne vastgesteld of door een deskundige(324) die 
door de rechtbank werd aangeduid: de boedeinotaris zou zich daar 
misschien best niet mee iniaten(325), aihoewei hij een kenner van de 
onroerende markt is(326). 
Een vonnis van de rechtbank van eerste aanieg te Mecheien ver
woordt de aigemene regei dat wanneer een medeeigenaar het exclu
sief genot heeft van een onverdeeid goed, hij een vergoeding ver
schuidigd is aan de andere echtgenoot die van het goed geen genot 
heeft gehad en dit ongeacht of het om een vrijwillige of gedwongen 
onverdeeidheid gaat(327). Ais rechtsgrond geeft de rechtbank op dat 
eike medeeigenaar deei heeft in de rechten en bijdraagt in de Iasten 

(321) Rb. Luik, 21 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, (101), 119: ,Constate qu'il n'est 
pas demontre a suffisance de droit que le demandeur aurait occupe l'immeuble commun 
jusqu'apres le prononce du divorce, comme le soutient Ia defenderesse, mais seulement en 
octobre (partie) et novembre 1972;". 
(322) Luik, 20 maart 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 120. Hetis trouwens nieterg verstandig 
dat een partij de woning die haar is toegewezen verlaat: de andere (onderhoudsplichtige) 
echtgenoot kan dan immers de opheffing of herziening van de voorlopige uitkering tot 
onderhoud vorderen en de verweerder kan vorderen dat de voortzetting van de vordering door 
de eisende partij niet toegelaten zou worden. Art. 1281 Ger.W.; BAETEMAN, G., o.c., p. 335, 
nr. 430 en p. 345, nr. 439 in fine. 
(323) Rb. Luik, 19 september 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 126. Dit toont o.m. aan, zoals 
later zal worden gestaafd, dat de woonstvergoeding in feite een onbestaand probleem is: het 
is niet meer dan een bijzonder geval van inning van gemeenschapsinkomsten door een 
echtgenoot. Zie ook Brussel, 29 november 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, (363), 365: ,Qu'il 
convient de prendre en consideration le Ioyer normal que les parties auraient pu demander a 
un locataire". 
(324) Rb. Brussel, 16 november 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 203. 
(325) Cf. (overnamerecht op schatting) Rb. Brugge, 23 juni 1980, T. Not., 1982, 184 en 
19 oktober 1981, T. Not., 1982, 186, met noot; De notaris moet trachten de partijen te 
verzoenen: Rb. Brussel, 10 mei 1983, T. Not., 1983, 370; Partijen kunnen evenwel over de 
aanstelling van andere boedelnotarissen overeenkomen: Rb. Oudenaarde, 10 december 1985, 
T. Not., 1986, 55; CELIS, R., noot onder Antwerpen, 14 december 1988, T. Not., 1989, (258), 
259 in fine; VAN OosTERWYCK, G., I.e., (30), p. 60, nr. 73 en 74. 
(326) Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, (255), 258: ,Overwegende dat geen 
redenen voorhanden zijn om de schatting van de boedelnotaris, als kenner van de onroerende 
markt, niet te volgen". 
(327) Rb. Mechelen, 21 april1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 258: ,Attendu que !'occupation 
d'un bien en copropriete equivalent a l'exercice d'un des droits qui ressortissent essentiellement 
au droit de copropriete". 
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van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel(328). Het Hof 
van Beroep van Brussel heeft in een arrest van 21 september 1984 
opnieuw gepoogd de beschikking van de voorzitter in kort geding te 
ontleden i.p.v. tot een aanrekening over te gaan(329). Een rechts
grond wordt evenwel niet opgegeven. 
Een maand later velt het Hof van Beroep van Antwerpen een arrest 
dat niet erg duidelijk is. In casu mocht de onderhoudsplichtige man 
in de gezinswoning verblijven. Het Hof stelt vast dat hij een woonst
vergoeding verschuldigd is, zonder evenwel een rechtsgrond op te 
geven. Het Hof weigert dat onderhoudsgelden die door de man 
werden betaald, aangerekend worden op de helft van de gemeen
schap die aan de vrouw toekomt. Indien het Hof met deze woorden 
ook de aan de vrouw toekomende helft van de opbrengsten van de 
onverdeeldheid bedoelt, heeft het zeker een verkeerde beslissing 
getroffen(330). 
In tegenstelling tot wat J.L. Renehan beweert, is het enkel de 
rechtbank die uitspraak doet over de vereffening die zal oordelen of 
een woonstvergoeding verschuldigd is en hoeveel die zal bedra
gen(331). 

42. Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft op een jaar tijd twee 
arresten gewezen die aantonen dat nu ook de rechtspraak het pro
bleem grondig is gaan bestuderen. Het eerste arrest(332) ligt nog 
duidelijk in de lijn van aile uitspraken die hiervoor werden vermeld: 
het is onlogisch en naast de kwestie. Alhoewel de partijen bij huwe
lijkscontract het stelsel van zuivere scheiding van goederen aanna-

(328) Wat de tekst is van de derde paragraaf van art. 577 bis B.W. 
(329) Brussel, 21 september 1984, T. Not., 1985, 146. Ook het Hof van Beroep van Brussel 
maakt de vaak voorkomende fout dat de plicht van de ouders hun kinderen onderhoud en 
opvoeding te verschaffen betrokken wordt bij de motivering om een woonstvergoeding uit te 
sluiten. 
(330) Antwerpen, 16 oktober 1984, T. Not., 1985, 66; Rec. Gen. Enr. Not., 110, noot. 
Persoonlijk meen ik dat het Hof we! verkeerd is omdat het niet tot aanrekening besluit omdat 
het bedrag van het onderhoudsgeld laag was en era contrario dus we! zou aangerekend worden. 
(331) Brussel, 14 april1987, J.L., 1987, (675), 679: ,qu'il incombe au juge charge de statuer 
sur le partage judiciaire et non au juge des referes de trancher les contestations relatives a Ia 
valeur de Ia jouissance accordee et celles concernant Ie niveau definitif de Ia contribution du 
debiteur"; Kort ged. Luik, 26 februari 1986, J.L., 1986, 306; Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, (102), 
103: ,Attendu qu'il appartiendra au tribunal saisi au fond de Ia demande de liquidation de 
communaute de preciser si cet usage constitue ou non un avantage et, dans !'affirmative, que! 
en est son montant"; Kort ged. Brussel, 16 oktober 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, (98), 
100: de voorzitter beslist dat er geen reden is eiseres , , te machtigen de gezinswoning te bewonen 
met vrijstelling van vergoeding; ( ... ); immers dienen deze problemen geregeld in het kader van 
de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap". 
(332) Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, 255. 
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men, bezaten zij toch een woning in medeeigendom. Het Hof gaat 
echter niet over tot de aanrekening, maar beslist dat , ,de rechter in 
kort geding het voordeel dat appellante genoot bij de toewijzing van 
de gemeenschappelijke woning niet heeft ingerekend in het bedrag 
van de uitkering" en dat appellante dus aan ,de onverdeeldheid een 
vergoeding verschuldigd is voor deze periode en deze gelijk is aan de 
huurwaarde van het onroerend goed in kwestie"(333). Door te 
verzuimen aan te rekenen, begaat het Hof een capitale fout want 
appellante werd veroordeeld tot de betaling van de volledige huur
waarde, terwijl de man slechts recht heeft op de helft van de huur
waarde(334). 
Eenjaar later buigt het Hofhaar rechtspraak om(335). Dit arrest stelt 
vast dat de vrouw per maand 15.000 BEF onderhoudsgeld heeft 
bekomen en dat de huurwaarde van de woning die ze mocht betrek
ken 6.000 BEF per maand bedraagt. Het door de vrouw genoten 
voordeel van 21.000 BEF bedraagt dus meer(336) dan haar aandeel 
in de inkomsten van de gemeenschappelijke woning, zijnde 3.000 
BEF en niet 6.000 BEF zoals het Hof verkeerd heeft bepaald. 

§ 4. Woonstvergoeding en kinderen: water en vuur? 

I. ALGEMEEN 

43. Na de analyse van een aantal rechterlijke uitspraken rijst de 
vraag of de oplossing die hierboven werd uiteengezet niet moet 
worden aangepast wanneer ook de kinderen in de gemeenschappelij
ke woning verblijven. 
Er zijn immers een groot aantal vonnissen en arresten die stellen dat 

(333) Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, (255), 257-258. 
(334) Hij heeft immers slechts recht op de opbrengsten van de onverdeeldheid naar verhouding 
van zijn aandeel. 
(335) Antwerpen, 14 december 1988, R. W., 1988-89, 1064, noot; T. Not., 1989, 254, noot 
CELIS, R. 
(336) Antwerpen, 14 december 1988, R. W., 1988-89, 1064, noot; T. Not., 1989, (254), 256, 
noot CELIS, R.: ,Overwegende dat de verplichting tot het betalen van een vergoeding gelijk 
aan de helft van de huurwaarde van de gezinswoning, door de echtgenoot die het exclusief 
bewoningsrecht bekwam aan de andere echtgenoot, ondergeschikt is aan de gecumuleerde 
waarde van het onderhoudsgeld en de woonstvergoeding, zo deze waarde hoger ligt dan het 
aandeel van de alimentatie-genieter in de gezamenlijke vruchten van de onverdeelde massa; 
dat m.a. w. na het definitief worden van de echtscheiding, bij gelegenheid van de bewerkingen 
van vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap, de hoger aangestipte voorwaarde van 
materiele nood opzichtens de mede-echtgenoot slechts kan aangehouden blijven, voor zover 
de helft van de inkomsten van de gemeenschappelijke goederen waarop elk der echtgenoten 
recht heeft tijdens de echtscheidingsprocedure, minder bedraagt dan het totale voordeel 
waarvan de om hulp vragende echtgenoot gedurende dezelfde periode genoten heeft onder 
vorm van onderhoudsgeld en uitsluitende bewoning". 
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een ouder geen woonstvergoeding van de andere ouder zal kunnen 
eisen indien deze laatste samen met de kinderen in de echtelijke 
woning mocht verblijven: aldus zou de eiser bijdragen in de kosten 
van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van de kin
deren. 

II. STANDPUNTEN IN DE RECHTSPRAAK 

44. Het Hof van Beroep van Brussel oordeelt in een oud arrest dat 
de vrouw van haar man geen woonstvergoeding kan eisen omdat zij 
een hoog onderhoudsgeld heeft bekomen en omdat de man ook het 
gemeenschappelijk kind bij zich, in de woning had(337). 
De rechtbank van eerste aanleg te Aarlen gaat de rekenkundige toer 
op in een vonnis van 23 november 1971. De rechtbank stelt terecht 
vast dat vanaf de overschrijving van het echtscheidingsvonnis een 
woonstvergoeding natuurlijk verschuldigd is. De rechtbank voegt er 
echter aan toe dat bij de begroting van de huur rekening moet worden 
gehouden met het feit dat het gemeenschappelijk kind ook in dat huis 
verblijft(338). Volgens deze redenering moet de huurwaarde dus 
opgedeeld worden: de huurwaarde t.a.v. de ouder en de huurwaarde 
t.a.v. het kind en beide waarden samen zouden dan de objectieve 
huurwaarde vormen. Het hoeft geen betoog dat een dergelijk systeem 
in de praktijk niet kan werken. 
Het Hof van Beroep van Brussel ging nog een stap verder dan de 
rechtbank van Aarlen. Het Hof oordeelde immers dat de man geen 
aanspraak kon maken op woonstvergoeding omdat hij, door zijn 
gewezen echtgenote en de kinderen in de woning te laten verblijven, 
zijn onderhouds- en opvoedingsplicht t.a. v. de kinderen in natura 
heeft vervuld(339). Deze oplossing is volstrekt af te keuren omdat 
de woonstvergoeding bepaald wordt t.g.v. de aanrekening en de 

(337) Brussel, 3 februari 1958, Pas., 1959, II, (36}, 37: ,Attendu, au surplus, qu'il est constant 
que le mari a supporte en ladite demeure pendant toute Ia duree de Ia procedure Ia charge 
integrale de l'entretien et de !'education de !'enfant commun, l'appellante n'ayant eu a 
supporter que les frais afferents aux periodes ou elle a exerce son droit de visite". 
(338) Rb. Aarlen, 23 november 1971, J.L., 1971-72, (220), 221: ,que ce Ioyer sera fixe en 
tenant compte du fait que !'enfant commun vit egalement dans cet immeuble dont les elements 
produits sont insuffisants pour permettre d'evaluer Ia valeur locative". 
(339) Brussel, 21 september 1984, T. Not., 1985, (146), 150: ,( ... ) uit het geheel van de 
beschikkingen van die beslissing blijkt dat de vrouw zich in die woning met de haar toever
trouwde kinderen heeft mogen handhaven ten einde ten overstaan van die kinderen de 
wettelijke verplichtingen van onderhoud en opvoeding waartoe beide ouders gehouden zijn 
behoorlijk te kunnen naleven"; Cf., Brussel, 17 september 1985, J. T., 1986, (111), 112: ,que 
ce droit d'occupation n'est en effet qu'un mode d'execution de !'obligation de secours qui pese 
sur l'epoux proprietaire ainsi que de son obligation de contribuer a !'education et l'entretien 
de ses enfants, ( ... )". 
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aanrekening heeft niets te maken met de onderhouds- en opvoedings
plicht t.o.v. kinderen. 
Het Hof van Beroep van Antwerpen maakt die fout niet(340): het 
Hof stelt vast dat de man onderhoudsgeld verschuldigd is aan de 
vrouw en aan de kinderen, maar oordeelt dat de vrouw een woonst
vergoeding verschuldigd is gelijk aan de huurwaarde van het 
goed(341). Het Hof betrekt de onderhouds- en opvoedingsplicht 
t.a.v. de kinderen dus niet bij de berekening. Het Hof van Beroep 
van Brussel stelt dienaangaande duidelijk dat er geen reden is om het 
bedrag van de woonstvergoeding te herleiden tot een kleiner bedrag 
omdat het gemeenschappelijk kind, tijdens de echtscheidingsproce
dure in de gezinswoning verbleef(342). 
In een vonnis van 8 mei 1989 volgt de rechtbank van eerste aanleg 
te Luik de zienswijze van het Hof van Beroep van Brussel. De 
rechtbank stelt dat in casu geen woonstvergoeding verschuldigd is 
omdat deze gecompenseerd wordt door de onderhoudsplicht t.a.v. 
de gemeenschappelijke kinderen(343). De rechtbank voegt er wel aan 
toe dat deze compensatie in de tijd beperkt moet worden: de compen
satie is enkel mogelijk voor de periode waarin de kinderen effectief 
in de woning verbleven. De compensatie zal niet meer mogelijk zijn 
vanaf het ogenblik dat de kinderen in hun eigen behoeften hebben 
voorzien. 

Ill. STANDPUNTEN IN DE RECHTSLEER 

45. Wat dit probleem betreft, vindt men dezelfde strekkingen terug 
als bij de aanrekening van onderhoudsgelden en de woonstvergoe
ding sensu stricto. Enerzijds is er J .L. Renchon die zweert bij een 
nauwgezette analyse van de beschikking van de voorzitter in kort 
geding. Indien de voorzitter een onderhoudsgeld aan de kinderen 
heeft toegekend, dan zal men moeten nagaan of de voorzitter, bij 
de begroting van dat bedrag, rekening heeft gehouden met het feit 

(340) Het Hof maakte wei de fout niet over te gaan tot een aanrekening, maar dit is hier van 
ondergeschikt belang. 
(341) Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988,255: omdat de voorzitter in kort geding 
het door de vrouw genoten voordeel niet heeft ingerekend in het bedrag van de uitkering. 
(342) Brussel, 27 januari 1986, Rec. Gen. Enr. Not., 1988, (303), nr. 23.613, p. 305: ,il est 
exclu de reduire l'indemnite de 2/3 au motif errone 'que ce serait mettre it charge de Ia seule 
demanderesse les frais de logement des enfants' ". 
(343) Rb. Luik, 8 mei 1989, Rev. Not. B., 1990, 48; Rev. Liege, 1989, (1204), 1206, met noot 
NuDELHOLE, S.: ,Attendu que, toutefois, pour fixer l'indemnite d'occupation, il y a lieu de 
tenir compte du temperament que constitue Ia compensation de cette indemnite avec !'execu
tion du devoir d'entretien des enfants communs". 
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dat de kinderen samen met een echtgenoot de gezinswoning mochten 
betrekken(344). Het bijzondere van zulke situatie is dat de onder
houds- en opvoedingsplicht t. a. v. de kinder en vervuld wordt door 
hen de gezinswoning kosteloos te laten bewonen(345). 
Professor G. Van Oosterwyck daarentegen, meent dat het onder
houdsgeld voor de kinderen niet wordt be1nvloed door het feit dat 
zij in de gezinswoning mogen verblijven(346). Door die weg op te 
gaan worden de vereffeningsverrichtingen vermengd met de onder
houdsplicht jegens de kinderen(347). 

IV. EVALUATIE 

46. Hierboven werd duidelijk aangetoond dat het probleem van de 
woonstvergoeding niet kan gescheiden worden van de aanrekening 
van onderhoudsgelden. Deze verbondenheid gaat terug op de retro
actieve werking van de echtscheiding. Er moet worden nagegaan hoe 
de door een gewezen echtgenoot genoten voordelen(348) zich verhou
den t.o.v. diens aandeel in de gemeenschapsvruchten. Wie is de 
titularis van dat aandeel in de gemeenschapsvruchten: de ouder of 
het kind? De ouder natuurlijk. Het kind blijft sowieso buiten de 
vereffeningsverrichtingen(349), dus ook buiten de aanrekening van 
onderhoudsgeld(350) en om deze reden ook buiten het probleem van 
de woonstvergoeding. 

(344) RENCHON, J.L., I.e., Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, (128), 136. Cf. BAX, M., I.e., (73), 
nr. 9, p. 78: ,Evenmin is woonstvergoeding verschuldigd wanneer de voorzitter in kort geding 
bij bet bepalen van bet onderhoudsgeld van de vrouw mede in aanmerking heeft genomen dat 
de man bet goed gratis bewoonde en de last van bet onderhoud en de opvoeding van bet 
gemeenschappelijk kind had". 
(345) RENCHON, J.L., I.e., in La pratique du partage judieiaire, (55), 57. 
(346) VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), p. 62, nr. 76. 
(347) VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), nr. 76, p. 63. 
(348) Onderhoudsgeld en exclusief genot van de woning. 
(349) Het kind is totaal vreemd aan de vermogensrechtelijke verhoudingen die tussen de ouders 
bestaan. Cf. Beslagr. Luik, 14 december 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, (337), 341: ,le 
seul cn!ancier de ce chef est uniquement !'enfant commun, qui est rigoureusement etranger 
aux comptes que peuvent se devoir ses parents". 
(350) Het is niet mogelijk te stellen dat moet worden nagegaan of bet kind een echt onder
houdsgeld behoefde of enkel een voorschot op de opbrengsten van de gemeenschap nodig had. 
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§ 5. Afbetaling van de hypothecaire lening 

I. ALGEMEEN 

47. In de praktijk gebeurt bet regelmatig dat een ecbtgenoot door 
de vrederecbter of de voorzitter in kort geding verplicbt wordt de 
bypotbecaire lening die op de gemeenscbappelijke woning rust aileen 
af te lossen(351). De vraag is nu te weten wat de gevolgen zijn van 
een dergelijke beslissing. In de eerste plaats komen de verscbillende 
strekkingen in de recbtsleer aan bod. 

II. STANDPUNTEN IN DE RECHTSLEER 

48. J .L. Rencbon meent dat de voorzitter in kort geding in zijn 
bescbikking duidelijk moet stellen wat de recbter met dergelijke 
regeling bedoelt: gaat bet om een bijdrage in de lasten van het 
huwelijk(352), of is het enkel een voorlopige regeling dieter gelegen
heid van de vereffening aanleiding zal kunnen geven tot terugbeta
ling(353)? Ook mevrouw M. Bax deelt deze opvatting(354). Welke 
uitgaven te beschouwen zijn als lasten van het huwelijk en welke het 
niet zijn, is volgens H. De Decker een feitenkwestie(355). 
In de rechtsleer wordt echter niet betwist dat een dergelijke beslissing 
niet de bijdrage van de ex-echtgenoten bij de vereffening-verdeling 
van het gemeenschappelijk vermogen regelt(356). De echtgenoot die 
tijdens de echtscheidingsprocedure aileen een gemeenschapsschuld 
heeft betaald, zal n.a.v. de vereffening-verdeling hiervoor een ver
goeding kunnen eisen van de andere echtgenoot(357). 

III. STANDPUNTEN IN DE RECHTSPRAAK 

49. In de rechtspraak werd niet gepoogd een algemene regel te 
formuleren, maar zochten de rechters eerder naar praktijkoplossin-

(351) PINTENS, W. en SINTOBIN, N., ,De maatregelen aangaande het vermogen van de 
echtgenoten", in Voorlopige maatregelen tussen eehtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, 
Acco, 1989, (221), p. 259, nr. 281. 
(352) En dus principieel niet terugvorderbaar. 
(353) RENCHON, J.L., I.e., Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, (128), p. 136, nr. 27 in fine. 
(354) BAX, M., I.e., (73), p. 80, nr. 12 met een duidelijke verwijzing naar de principes die zij 
m.b.t. de woonstvergoeding heeft verdedigd. 
(355) DE DECKER, H., ,De vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen in het kader 
van de echtscheidingsprocedure. Enkele actuele problemen", R. W., 1987-88, (313), p. 318, 
nr. 19. 
(356) BAX, M., I.e., (73), p. 80, nr. 12; VAN OosTERWYCK, G., I.e., (30), p. 50, nr. 69 in 
fine; VIEUJEAN, E., I.e., (533), p. 546. 
(357) Voor toepassingsgevallen en grondslagen zie infra, IV; Evaluatie. 
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gen(358): het kwam er dus op neer te onderzoeken wat de voorzitter 
of de vrederechter in feite beslist had. 
De meest eenvoudige oplossing voor de rechter die de vereffening 
behandelt, is dat de gewezen echtgenoten tijdens de echtscheidings
procedure elk de helft van de hypothecaire lening hebben be
taald(359). De praktijk is echter vaak ingewikkelder: de afbetaling 
van de hypothecaire lening wordt vermengd met een onderhoudsgeld 
en met het exclusief genot van de gezinswoning(360). De rechtbank 
zal nagaan of de terugbetaling van een hypothecaire lening al dan 
niet beschouwd moet worden als een bijdrage in de lasten van het 
huwelijk. 
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Luik moet men de afbeta
ling van een lening door de man als een uitvoering van de bijdrage
plicht beschouwen, wanneer de vrouw in de gezinswoning mocht 
verblijven en een laag onderhoudsgeld genoot(361). 
Het Hof van Beroep van Antwerpen redeneert op dezelfde wijze: bij 
een laag onderhoudsgeld dient de aflossing van een hypothecaire 
lening beschouwd te worden als een bijdrage in de lasten van het 
huwelijk(362). 
Het Hof van Beroep van Luik stelt in een concreet geval vast dat er 
geen verband bestaat tussen de terugbetaling van de leningen en het 
toegekende onderhoudsgeld. Het Hof stelt dit op een bijzondere 
marrier vast. In de eerste plaats vestigt het Hof de aandacht op het 
feit dat de rechter niet bepaald heeft dat het onderhoudsgeld van de 
vrouw verhoogd zal worden wanneer de man aile betalingen zal 
gedaan hebben. Vervolgens stelt het Hof dat het onderhoudsgeld 
even hoog zou geweest zijn wanneer het geen terugbetaling zou 

(358) Zonder dat dit woord a priori een pejoratieve connotatie moet krijgen. 
(359) Cf. Kort ged. Brussel, 16 oktober 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 98. 
(360) Om problemen te vermijden sluiten partijen ook soms compromissen: zo zal bv. 
echtgenoot A geen woonstvergoeding vorderen omdat echtgenoot B alleen de hypothecaire 
lening heeft afbetaald. Cf. Rb. Gent, 15 april 1986, R. W., 1986-87, 1023. 
(361) Rb. Luik, 1 februari 1985, J.L., 1985, (247), 249, noot J.H.: ,Que !'ordonnance 
cantonale octroie a Ia demanderesse !'occupation de l'immeuble et une contribution pecuniaire 
d'autant moins elevee que le defendeur payait les semestrialites dues par les epoux". 
(362) Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, (255), 258 en 259: ,dat het voor de hand 
ligt dat, ( ... ), de rechter in kort geding het onderhoudsgeld op een geringer bedrag bepaalde 
om reden dat gelntimeerde de hypothecaire aflossingen diende te dragen" en ,Overwegende 
dat hieruit dient besloten dat de betalingen door gelntimeerde gedaan in de periode vanaf het 
inleidend verzoekschrift in echtscheiding tot aan de overschrijving van het vonnis niet voor 
verrekening in aanmerking komen". 
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betreffen van gemeenschappelijke leningen, maar wei terugbetalin
gen van eigen leningen van de man(363). 

IV. EVALUATIE 

A. De eis trejt de peri ode van de echtscheidingsprocedure 

50. Hierboven zagen we reeds dat gemeenschapsschulden die tijdens 
de echtscheidingsprocedure werden betaald niet uitsluitend ten laste 
van een gewezen echtgenoot mogen komen(364). De echtgenoot die 
de schuld heeft betaald zal, in principe, de bijdrage van de andere 
echtgenoot in die schuld mogen eisen(365). De rechtsgrond voor deze 
eis ligt in artikel 577bis, § 3 B.W.(366). Overeenkomstig deze bepa
ling zal elke medeeigenaar, naar verhouding van zijn aandeel, bijdra
gen in de lasten van de onverdeeldheid(367). Deze uitgangspositie 
laat toe een aantal hypotheses te onderscheiden. 
Een vrouw bekwam tijdens de echtscheidingsprocedure 200.000 BEF 
onderhoudsgeld en ze mocht, voor de duur van het geding, in de 
gezinswoning blijven wonen- waarde 300.000 BEF -, terwijl de 
man de hypothecaire lening afbetaalde ten belope van 100.000 BEF. 
In een gelijkaardig geval kan men er terecht van uitgaan dat de 
afbetaling van de hypothecaire lening als een bijdrage in de lasten 
van het huwelijk moet worden beschouwd: indien dit niet de bedoe
ling was, dan had de rechter geen of een lager onderhoudsgeld 
toegekend(368). Om te bepalen of de vrouw effectief de helft van die 
hypothecaire lening zal moeten dragen, moet men nauwgezet de 
principes van de aanrekening naleven(369). Dit leidt dan tot het 
resultaat dat de vrouw in totaal 600.000 BEF bekomen heeft(370). 
Haar aandeel in de opbrengsten van de onverdeeldheid bedraagt 

(363) Het feit dat het hier niet om hypothecaire leningen, maar om persoonlijke leningen op 
afbetaling gaat, verandert niets aan de zaak. Luik, 30 mei 1988, Rev. Liege, 1989, (733), 736: 
, Qu'il n'etablit aucun lien entre ces remboursements et le montant de Ia pension alimentaire 
qu'il fixe". 
(364) Supra, nr. 48. 
(365) O.a. Brussel, 22 februari 1989, Rev. Liege, 1989, (737), 735: ,Attendu que le solvens 
peut reclamer, lors de Ia liquidation de Ia communaute, Ia contribution de son ex-conjoint dans 
les paiements de dettes communes qu'il a, seul, effectm!s depuis le depot de Ia requete en 
divorce ou en separation de corps". 
(366) Cf. art. 1278 Ger.W.: de gemeenschapsschuld wordt, retroactief, een schuld van de 
onverdeeldheid. Supra, nr. 8. 
(367) PINTENS, W. en SJNTOBIN, N., I.e., (221), p. 262, nr. 285. 
(368) Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, 255. 
(369) Contra, Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, 255; Rb. Luik, 1 februari 1985, 
J.L., 1985, 247, noot J.H. 
(370) De som van 200.000 BEF onderhoudsgeld, 300.000 BEF huurwaarde en 100.000 BEF 
!erring afbetaald door de man. 
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150.000 BEF(371). Na aanrekening blijkt dat de vrouw haar deel in 
de opbrengsten reeds heeft bekomen en dat de man een onderhouds
plicht had ten belope van 450.000 BEF. Deze som bestaat uit zijn deel 
in de opbrengsten van de onverdeeldheid(372), evenals uit het 
betaalde onderhoudsgeld en de afbetaalde lening. 
Stel nu dat de rechter in zijn beschikking duidelijk heeft aangegeven 
dat de afbetaling van de hypothecaire lening door de man niet als 
een bijdrage in de lasten van het huwelijk dient beschouwd te 
worden. In dit geval zal de vrouw in totaal 500.000 BEF hebben 
bekomen(373). De aanrekening Ievert het volgende op: de man heeft 
in feite 350.000 BEF onderhoudsgeld betaald ofwel de som van zijn 
deel in de opbrengsten van de onverdeeldheid en het onderhoudsgeld. 
Los van deze bewerking zal de vrouw echter gehouden zijn tot de 
betaling van 50.000 BEF als deel van de hypothecaire schuld(374). 
Het is niet ondenkbaar dat de rechter beslist heeft dat de vrouw zelf 
de hypothecaire leningen moest afbetalen. In principe mag men 
aannemen dat de rechter dan een hoger onderhoudsgeld heeft toege
kend aan de vrouw (200.000 BEF i.p.v. 100.000 BEF bv.). De 
100.000 BEF afbetaling hypothecaire lening uit ons voorbeeld is dan 
een negatieve component van de voordelen die de vrouw tijdens het 
geding heeft genoten. De situatie is dus dat de vrouw in de loop van 
het proces 400.000 BEF heeft bekomen, nl. 200.000 BEF onder
houdsgeld, 300.000 BEF huurwaarde in natura minus 100.000 BEF 
afbetaling hypothecaire lening. Na de aanrekening blijkt dat de 
hulpplicht van de man 250.000 BEF bedroeg. Dit bedrag bestaat uit 
zijn afgestane opbrengsten van de onverdeeldheid (150.000 BEF) en 
100.000 BEF(375) onderhoudsgeld. 
Als laatste variant op het voorbeeld kan men stellen dat de rechter 
de vrouw verplichtte de lening af te betalen, maar dat uit de beschik
king kan worden afgeleid dat deze maatregel niet de minste invloed 
had op de andere maatregelen en dus op de omvang van haar 
onderhoudsgeld. In deze hypothese is de afbetaling van de hypothe
caire lening helemaal geen component van de door de vrouw genoten 
voordelen. Concreet gezien wordt er 500.000 BEF aangerekend op 

(371) De helft van de huurwaarde in de hypothese dat aileen de gezinswoning opbrengsten 
oplevert. 
(372) Dee! dat natuurlijk ook 150.000 BEF bedraagt en dat hij afstaat omdat hij geen 
woonstvergoeding kan vorderen. 
(373) 200.000 BEF onderhoudsgeld en voor 300.000 BEF genot van de woning. 
(374) Overeenkomstig art. 577 bis § 3 B. W. 
(375) Alhoewel het op 200.000 BEF werd begroot, bedroeg het onderhoudsgeld eigenlijk maar 
100.000 BEF. 
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150.000 BEF: het overschot, 350.000 BEF komt definitief ten laste 
van de man. Voor het overige zal de vrouw van de man nog 50.000 
BEF kunnen vorderen als bijdrage in de afbetaling van de schuld van 
de onverdeeldheid. 
Ter afsluiting kan men dus stellen dat m.b.t. de afbetaling van de 
(hypothecaire) lening de gewone principes m.b.t. de aanrekening 
moeten worden nageleefd. Een laatste illustratie om dit aan te tonen. 
De vrouw blijft in de gezinswoning (300.000 BEF), ze bekomt een 
onderhoudsgeld (200.000 BEF) en de afbetaling van de lening ge
schiedt door de man en wordt beschouwd als een positieve compo
nent van de voordelen tijdens het proces genoten (100.000 BEF). De 
rechter beslist ook dat de man al de andere gemeenschapsinkomsten 
mag innen (2.000.000 BEF). Ter gelegenheid van de aanrekening 
blijkt dat elke echtgenoot recht heeft op 1.150.000 BEF als aandeel 
in de opbrengsten van de onverdeeldheid(376). De vrouw bekwam 
600.000 BEF(377). Deze som moet beschouwd worden als een voor
schot op haar aandeel in de opbrengsten: ze heeft dus nog recht op 
550.000 BEF. Deze som wordt door de man betaald van de 2.000.000 
BEF die hij heeft ge'ind. Het saldo, 1.450.000 BEF komt hem toe en 
bestaat uit zijn deel in de opbrengsten (1.150.000 BEF), het terugge
vorderd onderhoudsgeld (200.000 BEF) en de 100.000 BEF hypothe
caire lening die hij in feite niet had moeten betalen. 

B. De eis treft de periode tussen de beschikking van de vrederechter 
en de vordering in echtscheiding 

50bis. In deze situatie zal de terugwerkende kracht van het echtschei
dingsvonnis niet de minste invloed hebben. Het uitgangspunt van dit 
probleem is het geval waarbij een gewezen echtgenoot door de 
vrederechter(378) verplicht werd de totale hypothecaire afbetaling 
voor zijn rekening te nemen. Kan deze persoon nu van zijn gewezen 
partner, t.g. v. de vereffening-verdeling, eisen dat deze bijdraagt in 
deze afbetaling? 
Indien de beslissing van de vrederechter als een bestuursregeling kan 
worden gekwalificeerd, luidt het antwoord positief. Er zal sprake 
zijn van een bestuursregeling wanneer geen enkel element aantoont 
dat de regeling in de beslissing van de rechter zijn grondslag vindt 

(376) De som van 2.000.000 BEF door de man gei:nd en de 300.000 BEF huurwaarde van de 
gezinswoning. 
(377) 200.000 BEF onderhoudsgeld, 300.000 BEF huurwaarde en 100.000 BEF positieve 
component leningschulden. 
(378) Of de situaties die hiermee gelijk te stellen zijn. 
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in de hulpplicht tussen echtgenoten. Indien de betaling als een 
uitvoeringsmodaliteit van de hulpplicht tussen echtgenoten moet 
worden beschouwd, dan is- in beginsel- geen bijdrage verschul
digd(379). 
In de veronderstelling dat de beslissing van de vrederechter als een 
bestuursregeling kan worden beschouwd, moet men uitmaken op 
welke rechtsgrond de gewezen echtgenoot het teveel betaalde zal 
kunnen terugvorderen. Die rechtsgrond zal m.i. doorgaans niet de 
vergoedingsrekeningen zijn(380). Het is immers slechts mogelijk de 
vergoedingsrekeningen in te roepen wanneer er een vermogensver
schuiving is tussen het eigen vermogen en het gemeenschappelijk 
vermogen of omgekeerd(381). Dit zal het geval zijn wanneer een 
gemeenschapsschuld met de eigen gelden van een echtgenoot werd 
betaald. Meestal zal een echtgenoot zijn beroepsinkomsten aanwen
den om bv. de hypothecaire lening af te betalen. Beroepsinkomsten 
zijn in het wettelijk stelsel echter gemeenschappelijk(382), zodat de 
gemeenschapsschuld niet met eigen gelden werden betaald en de 
vergoedingsrekeningen dus niet ingeroepen kunnen worden. De 
grondslag ligt m.i. in artikel221, lid 1 B.W.: de echtgenoten dragen 
bij in de lasten van het huwelijk naar hun vermogen. Na de echtschei
ding kan de gewezen echtgenoot, die de schulden heeft betaald, zich 
hiet meer tot de vrederechter wenden die hem opgedragen had die 
schulden te betalen: alsdan heeft hij niet meer de hoedanigheid van 
echtgenoot, een toelaatbaarheidsvoorwaarde om een vordering op 
grond van artikel221 B. W. in te stellen(383). De rechtbank van eerste 
aanleg zal dit wei kunnen beoordelen, ter gelegenheid van de 
vereffening-verdeling van de huwgemeenschap: de rechtbank zal 
immers in de eerste plaats de juiste samenstelling der verschillende 
vermogens moeten bepalen(384). 
Ben korte illustratie ter verduidelijking. De vrederechter verplicht de 
man een hypothecaire lening af te betalen. De vrederechter motiveert 

(379) De hulpverplichting tussen echtgenoten is een persoonlijk gevolg van het huwelijk. 
Terugvordering is niet mogelijk, behalve indien de begunstigde echtgenoot in feite niet 
behoeftig was: supra, nr. ,30. 
(380) Contra, PINTENS, W. en SINTOBIN, N., I.e., nr. 280, p. 259. 
(381) DE PAGE, Ph., ,Recompenses (preuve, evaluation, etc.)", in La pratique du partage 
judiciaire, FESERATION RoYALE DES NOT AIRES DE BELGIQUE, Brussel, Story-Scientia, 1987, 
(105), p. 105, nr. 1; GERLO, J., Handboek huwelijksvermogensreeht, Brugge, die Keure, 
1989, p. 189, nr. 382; VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), p. 38, nr. 44. 
(382) Art. 1405, 1 o B.W.; GERLO, J., I.e., p. 127, nr. 233. 
(383) Supra, nr. 13. 
(384) De eerste vereffeningsverrichting bestaat in de aflijning van de onderseheiden vermo
gens. De situatie die bestond ten tijde van de inleiding van de eis waarop de echtscheiding werd 
toegestaan, zal worden weerhouden: DE DECKER, H., I.e., (313), p. 315, nr. 11. 

1579 



zijn beschikking duidelijk: de beslissing moet als een bestuursregeling 
beschouwd worden. Stel dat de man in totaal 200.000 BEF heeft 
afbetaald. Hij eist de bijdrage van zijn gewezen echtgenote in deze 
schuld. De rechter in vereffening stelt vast dat de bijdrage van de 
vrouw 400Jo bedraagt(385). Dit betekent dus dat de man 20% meer 
tot zijn rekening moet nemen. Deze 20% moet dus beschouwd 
worden als een gevolg van de bijdrageplicht tussen echtgenoten, een 
persoonlijk gevolg van het huwelijk, zonder terugvordering, althans 
in principe(386). Dit gedeelte van de schuld valt dus buiten de 
bewerkingen. De rest van de schuld, nl. 80%, wordt door de gewezen 
echtgenoten samen gedragen, elk voor de helft. De man heeft 200.000 
BEF betaald, waarvan 40.000 BEF buiten beschouwing blijft(387), 
80.000 BEF het deel is dat hij alleen moest dragen en 80.000 BEF 
die niet door hem, maar door zijn gewezen echtgenote moesten 
betaald worden. De man eist dus 80.000 BEF van zijn ex-echtgenote. 
Betaalt zij op eenvoudig verzoek van de man of van de instrumente
rende notaris, dan is het probleem afgesloten. Betaalt zij niet vrijwil
lig, dan zal haar aandeel in de gemeenschap met evenveel verminderd 
worden. Er is bijvoorbeeld 2.000.000 BEF activate verdelen. Zowel 
aan de vrouw als aan de man komt er 1.000.000 BEF toe(388). Het 
aandeel van de vrouw wordt echter met 80.000 BEF verminderd, dat 
van de man wordt met 80.000 BEF vermeerderd(389). 

§ 6. Woonstvergoeding voor de periode van de feitelijke scheiding 

51. In het verlengde van de vorige paragraaf, wordt hier onderzocht 
in hoeverre een persoon van zijn gewezen echtgenoot een vergoeding 
kan eisen voor het exclusief genot van de gezinswoning v66r het 
inleiden van de eis waarop de echtscheiding werd toegestaan. Vier 
verschillende gevallen zijn denkbaar, maar ze hebben allemaal een 
gemeenschappelijk kenmerk: ze ontsnappen aan de gevolgen van de 
retroactiviteit van het echtscheidingsvonnis of -arrest. Eerste hypo
these: de vrederechter velt een beschikking alvorens een verzoek
schrift tot echtscheiding wordt ingediend waarop de echtscheiding 

(385) Elke echtgenoot draagt bij naar vermogen: de bijdrage is dus niet noodzakelijk de helft. 
(386) Comm. Pers., art. 1280 Ger.W., nr. 68, p. 30. 
(387) Te weten de 200Jo van de som als uitvoering van de bijdrageplicht: de man verdiende 
meer dan de vrouw. 
(388) GERLO, J., o.c., p. 204, nr. 418: de verdeling geschiedt bij helften. 
(389) Van de 2.000.000 BEF bekomt de man dus 1.080.000 BEF, de vrouw bekomt 920.000 
BEF. 
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wordt toegestaan(390). Tweede hypothese: zelfde situatie, maar de 
echtscheiding wordt op de tegeneis toegestaan(391). Derde hypothe
se: voor het instellen van een tegenvordering neemt de voorzitter in 
kort geding voorlopige maatregelen en wordt de echtscheiding op de 
tegeneis toegestaan(392). Vierde hypothese: de echtgenoten zijn v66r 
het inleiden van de echtscheidingseis zonder rechterlijke tussenkomst 
afzonderlijk gaan wonen. 
De beslissing van de rechter om een echtgenoot toe te laten alleen in 
de gezinswoning te verblijven is in beginsel te kwalificeren als een 
uitvoeringsmodaliteit van de hulpplicht. In deze context is er geen 
aanrekening op de opbrengsten van de onverdeeldheid mogelijk. Het 
is echter niet ondenkbaar dat de beslissing enkel als een bestuursrege
ling te beschouwen is. In die hypothese heeft een gewezen-echtgenoot 
-in natura- gemeenschapsvruchten ge'ind. De inkomsten van de 
gemeenschap moeten zich bij het gemeenschappelijk vermogen(393) 
voegen en worden bij helften verdeeld. Het zijn immers geen gemeen
schapsvruchten, zoals onderhoudsgelden, die een echtgenoot ver
bruikt om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Wanneer de echtgenoten zonder rechterlijke tussenkomst afzonder
lijk zijn gaan wonen, geldt dezelfde regel. De vereffening-verdeling 
zal aantonen dat het exclusief genot van de gezinswoning een uitvoe
ringsmodaliteit van de hulpplicht was, of dat het niets meer was dan 
een praktische regeling, een ,feitelijke bestuursregeling". 
De verdeling kan op verschillende manieren gebeuren. De schulde
naar kan de eiser in specien vergoeden waardoor die vruchten als 
verdeeld moeten worden beschouwd. De schuldeiser kan zijn aandeel 

(390) Bv. Beschikking op 1 februari 1990, verzoekschrift in echtscheiding op 1 mei 1990, na 
3 jaar is het vonnis overgeschreven en werkt de echtscheiding - toegestaan op de hoofdeis 
- tussen echtgenoten wat hun goederen betreft tot 1 mei 1990 terug. 
(391) Dit maakt dat de periode voor dewelke een woonstvergoeding wordt gevorderd Ianger 
is dan in het voorgaande geval. De verweerder kan de tegeneis immers slechts instellen na de 
dagvaarding ten gronde (aan de hand van een conclusie) of door middel van een dagvaarding 
zo de eiser verzuimt te dagvaarden: BAETEMAN, G., o.c., nr. 421, p. 328 en p. 330, nr. 424. 
(392) Het verzoekschrift in echtscheiding dateert van 1 februari 1990, de beschikking in kort 
geding van 1 juni 1990 en de tegeneis waarop de echtscheiding wordt toegestaan van 1 oktober 
1990. Tussen echtgenoten werkt de echtscheiding m.b.t. hun goederen terug tot op 1 oktober 
1990. 
(393) De omvang van het gemeenschappelijk vermogen wordt vastgelegd op het tijdstip van 
de inleiding van de eis waarop de echtscheiding werd toegestaan: DE DECKER, H., I.e., (313), 
p. 314, nr. 8 in fine. Een gemeenrechtelijke onverdeeldheid treedt in de plaats van het 
gemeenschappelijk vermogen: supra, nr. 8. 
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in de gemeenschapsvruchten ook voorafnemen(394). Inbreng door 
minderontvangst is eveneens mogelijk(395). 

§ 7. Een stelsel met scheiding van goederen 

I. DE ECHTGENOTEN ZIJN ONVERDEELDE MEDEEIGENAARS VAN DE 

GEZINSWONING(396) 

52. In dit geval bestaat er geen reden om afte wijken van de principes 
die hiervoor werden uiteengezet. De huurwaarde is een opbrengst van 
de onverdeeldheid die normaal gezien zal verdeeld worden tussen de 
echtgenoten. Wanneer een rechter een echtgenoot het exclusief genot 
van de woning heeft verleend, zijn twee hypotheses denkbaar. In de 
eerste moet de beslissing van de rechter beschouwd worden als een 
regeling van de hulpplicht: de echtgenoot die de wooing moest 
verlaten staat zijn aandeel in de opbrengsten van het onverdeeld goed 
af aan zijn behoeftige partner. In de tweede hypothese is de beschik
king van de rechter niet meer dan een bestuursregeling: de helft van 
de huurwaarde zal dan vergoed moeten worden aan de echtgenoot 
die de woning moest verlaten en dit op grond van artikel 577 bis, § 3 
B.W.(397). 

(394) De te verdelen massa bedraagt 2.000.000 BEF. De huurwaarde voor de onderzochte 
peri ode bedraagt 200.000 BEF. Echtgenoot B moest de woning verlaten, maar zal200.000 BEF 
voorafnemen, evenveel als door echtgenoot A reeds is gei:nd. Er blijft 1.800.000 BEF te 
verdelen, waarvan zowel A als B de helft krijgen. In totaal zal B dus 1.100.000 BEF bekomen 
en A 900.000 BEF. 
(395) De huurwaarde is in deze context als een gemeenschapsvrucht te beschouwen. Deze 
waarde (bv. 200.000 BEF) wordt fictief bij de te verdelen goederen (bv. 2.000.000 BEF) 
gevoegd, zodat de totale te verdelen massa 2.200.000 BEF bedraagt. Echtgenoot A, die in de 
gezinswoning mocht verblijven, en echtgenoot B bekomen elk 1.100.000 BEF, maar A trekt 
van zijn aandeel de reeds gei:nde inkomsten ten belope van 200.000 BEF af, zodat hij nog 
900.000 BEF bekomt. 
(396) Bv. Antwerpen, 16 december 1987, T. Not., 1988, (255), 256: ,Overwegende dat 
partijen D.B.D. in het huwelijk traden op 7 september 1957; dat blijkens het huwelijkscontract 
verleden voor notaris V.T. zij het stelsel aannamen van de zuivere scheiding van goederen" 
(uit de elementen van de zaak blijkt echter dat de partijen een gemeenschappelijke woning 
hebben); Rb. Luik, 1 februari 1985, J.L., 1985, 247: ,Depuis le 9 juillet 1977, les parties sont 
mari<!es sous le regime de Ia separation de biens pure et simple"( ... ) ,II resulte des declarations 
des parties qu' elles ont acquis un immeu ble en indivision a concurrence de moitie chacun ( ... )"; 
Rb. Neufchiiteau, 26 november 1986, J.L., 1987, 350: ,Attendu que les parties ont contracte 
mariage le 16 juillet 1959, adoptant le regime de la separation de biens pure et simple;" ( ... ) 
,Attendu que, durant leur vie commune, les epoux ont acquis indivisement differents biens 
meubles et immeubles, ( ... )". 
(397) Supra, nr. 24. 
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II. DE GEZINSWONING IS EEN EIGEN GOED VAN EEN ECHTGENOOT 

53. De echtgenoot-eigenaar moest zijn eigendom verlaten. Komt die 
echtgenoot aldus zijn hulpplicht na(398), dan zal hij geen vergoeding 
kunnen vorderen. Is de beslissing echter een bestuursregeling, dan zal 
die echtgenoot de integrale(399) huurwaarde kunnen vorderen op 
grond van de actio de in rem verso. 

HOOFDSTUK VI 

WOONSTVERGOEDING TIJDENS DE PROCEDURE 
IN VEREFFENING-VERDELING 

§ 1. Algemeen 

54. In het vorige hoofdstuk werd het onderzochte probleem opge
splitst in twee periodes(400). Hier wordt een derde periode onder
zocht, nl. de tijd die verstrijkt tussen de ontbinding van het stelsel 
en de effectieve verdeling ervan(401). 

§ 2. De hulpplicht tussen echtgenoten vervalt: gevolgen 

55. Na de overschrijving van het vonnis of arrest dat de echtschei
ding toestaat, vervallen de huwelijksverplichtingen(402). De hulp
plicht en de bijdrageplicht zullen dus niet meer als grondslag kunnen 
dienen voor een onderhoudsuitkering(403). De onschuldige echtge-

(398) Brussel, 17 september 1985, J.T., 1986, (111), 112: ,que ce droit d'occupation n'est en 
effet qu'un mode d'execution de !'obligation de secours qui pese sur l'epoux proprietaire ainsi 
que de son obligation de contribuer id'education et l'entretien de ses enfants ( ... )". Betreffende 
onderhoudsplicht t.a.v. de kinderen, zie de kritiek onder nr. 46. 
(399) En niet de helft van de huurwaarde zoals in de andere gevallen omdat het hier niet gaat 
om een opbrengst die verdeeld moet worden tussen de echtgenoten. 
(400) De eerste liep vanaf de eis waarop de echtscheiding werd toegestaan tot aan de 
overschrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de echtscheiding heeft 
toegestaan, in de registers van de burgerlijke stand. De tweede periode bestreek het tijdvak 
tussen de beschikking van de vrederechter en de echtscheidingseis op basis waarvan de 
echtscheiding werd toegestaan of de peri ode tussen de beschikking in kort geding en de tegeneis 
die na deze beschikking werd ingesteld en op basis waarvan de echtscheiding werd toegelaten. 
(401) Deze periode kan zeer lang zijn, vaak zelfs Ianger dan de echtscheidingsprocedure. Bv. 
Rb. Luik, 8 mei 1989, Rev. Liege, 1989, 1204, noot NuDELHOLE, S.: de tegeneis dateert van 
20 juni 1980, de echtscheiding werd op tegeneis toegelaten op 16 december 1980, de overschrij
ving gebeurde op 12 maart 1981, maar 8 jaar later is de verdeling nog steeds niet gebeurd. 
(402) BAETEMAN, G., o.c., nr. 445, p. 352. Of er nu nog een eis hangende is, doet niets 
terzake. 
(403) TiLLEMANS, D., I.e., (123), p. 206, nr. 211. 
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noot die behoeftig is zal aanspraak kunnen maken op een uitkering 
op grond van artikel301 B.W.(404). De aldus toegekende uitkering 
na echtscheiding is niet voor terugvordering vatbaar(405), behoudens 
een aantal bijzondere gevallen(406). 
W at de woonstvergoeding betreft, staan de zaken er anders voor. Uit 
de gegevens die in het vorige hoofdstuk werden belicht, blijkt dat het 
niet zo vaak zal gebeuren dat een echtgenoot effectief een woonstver
goeding zal bekomen. De hulpverplichting tussen echtgenoten zal dit 
meestal beletten. De hulpverplichting vervalt echter door de over
schrijving. De beschikkingen van de vrederechter en de voorzitter in 
kort geding, houden op uitwerking te hebben(407). Bijgevolg staat 
niets een woonstvergoeding in de weg(408). 

§ 3. Juridische grondslag 

I. GEMEENSCHAPSSTELSEL( 409) 

56. Tot de effectieve verdeling zijn de gewezen echtgenoten onver
deelde medeeigenaars. Overeenkomstig artikel577bis, § 3 B.W. deelt 
elke medeeigenaar in de rechten van de onverdeeldheid naar verhou
ding van zijn aandeel. Elke echtgenoot heeft dus recht op de helft 
van de huurwaarde. Aangezien de hulpverplichting niet meer bestaat, 
kan dit principe niet getemperd worden. 

II. SCHEIDING VAN GOEDEREN 

57. De gewezen echtgenoot die niet de eigenaar van de woning is, 
blijft dit huis betrekken tot aan de effectieve verdeling. Ook hier kan 
men niet meer zeggen dat de eigenaar dit moet dulden t.g.v.de 

(404) Cass., 5 juni 1980, A.C., 1979-80, 1240, noot; Cass., 11 oktober 1984, R. W., 1985-86, 
725; Rb. Mechelen, 24 april 1979, R. W., 1979-80, 1176; Vred. St.-Kwintens Lennik, 26 no
vember 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 424; GERLO, J., Onderhoudsgelden, Antwerpen, 
Kluwer, 1985, p. 203, nr. 249. 
(405) VAN 00STERWYCK, G., I.e., (30), p. 74, nr. 92. 
(406) De provisionele uitkering (een eis is nog hangende zodat de onschuld van de eiser nog 
niet definitief vaststaat), het voorschot op het aandeel van de eiser in de vereffening-verdeling 
(de schuld of behoeftigheid speelt geen rol) en de voorlopige uitkering (de onschuld van de 
eiser staat vast, maar het bedrag van de uitkering kan nog niet definitief vastgesteld worden: 
TILLEMANS, D., I.e., (123), p. 208, nr. 213 en p. 210, nr. 214; VAN 00STERWYCK, G., I.e., 
(30), p. 74, nr. 92-94. 
(407) Met uitzondering van de regeling betreffende de kinderen, supra, nr. 18. 
(408) Rb. Aarlen, 23 november 1971, J.L., 1971-72, (220), 221: ,Attendu qu'a partir du 
20 novembre 1970" (datum van de ontbinding van het huwelijk) ,Ia defenderesse est evidem
ment redevable d'un Ioyer pour la periode durant laquelle elle a occupe l'immeuble"; BAx, M., 
I.e., (73), nr. 9, p. 78; VAN OOSTERWYCK, G., I.e., (30), p. 71, nr. 88. 
(409) Of een stelsel van scheiding van goederen, maar met een onverdeelde gezinswoning. 
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hulpplicht tussen echtgenoten. De eigenaar zal de integrale huur
waarde kunnen eisen op grond van de theorie van de vermogensver
schuiving zonder oorzaak. 

§ 4. Aanrekening 

58. Het is niet ondenkbaar dat de ex-echtgenoot die de woning 
betrekt en die de echtscheiding in zijn voordeel heeft bekomen, 
opwerpt dat het genotsrecht gelijk is te stellen met een uitkering na 
echtscheiding op grond van artikel 301 B.W. De situatie is dus de 
volgende: de onschuldige echtgenoot voert aan dat de uitkering na 
echtscheiding laag werd begroot(410), omdat hij het exclusief genot 
had van de woning en hij dus geen woonstvergoeding verschuldigd 
is. Kan m.a.w. de uitkering op grond van artikel301 B.W. in natura 
verricht worden, nl. door de uitkeringsgerechtigde het exclusief genot 
van de gezinswoning te Iaten? 
Het Hof van Beroep van Brussel werd met een gelijkaardige zaak 
geconfronteerd(411). Op 19 februari 1982 werd de echtscheiding op 
tegeneis van de man toegestaan. De hoofdeis werd op 4 januari 1985 
afgewezen, maar tegen deze beslissing werd er hoger beroep aangete
kend. Op 24 januari 1985 dagvaardt de man in kort geding. Hij 
vordert een provisionele uitkering op grond van artikel 301 
B.W.(412). Deze provisionele uitkering moet niet in geld betaald 
worden: hij vraagt het exclusief genot van de gezinswoning tot aan 
de effectieve verdeling(413). De voorzitter willigt, bij beschikking 
van 17 april 1985, deze eis in. De vrouw tekent hoger beroep aan 
tegen deze beschikking. Aangezien het Hof van Beroep de hoofdeis 
van de vrouw op 28 oktober 1985 definitief verwerpt(414), heeft de 
beschikking van de voorzitter geen uitwerking meer vanaf het mo-

(410) Of dat hij er zelf helemaal geen bekomen heeft. 
(411) Brussel, 14 april 1987, Rev. Liege, 1987, 675. 
(412) Op dat ogenblik is de hoofdeis nog hangende in hoger beroep (op 28 oktober 1985 
bevestigt het Hofvan Beroep het afwijzend vonnis). Voor maatregelen betreffende de kinderen 
en de patrimoniale verhoudingen tussen de ex-echtgenoten blijft de voorzitter (niet de vrede
rechter respectievelijk de jeugdrechter) bevoegd wanneer een eis nag hangende is en een andere 
eis reeds is overgeschreven: BAETEMAN, G., o.c., p. 342-343, nr. 6; Comm. Pers., Ger.W., 
art. 1280, p. 20, nr. 43; SENAEVE, P., I.e., (267), p. 313, nr. 379. 
(413) De man stelt tevens dat hij aile kosten van de bewoning zal dragen. De voorzitter 
verzuimt echter hiervan akte te verlenen en staat dus aan de man toe het huis te betrekken 
zonder de tegenprestatie die hij zelf had voorgesteld. De voorzitter deed aldus uitspraak over 
niet gevorderde zaken. Brussel, 14 april1987, Rev. Liege, 1987, (675), 679: ,que Ia decision 
entreprise a statue sur chose non demandee en autorisant l'ex-mari a jouir sans contrepartie 
du bien commun et notamment sans Ia contrepartie qu'il avait lui-meme proposee au juge''. 
(414) Hoger beroep tegen het vonnis van 4 januari 1985. 
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ment dat het arrest van het Hof in kracht van gewijsde gaat(415). 
Het hoger beroep is dus beperkt tot de periode die verstreken is tussen 
de beschikking van de voorzitter en het in kracht van gewijsde gaan 
van de afwijzing van de echtscheidingseis van de vrouw. Het Hof stelt 
vast dat de voorzitter zijn beslissing heeft gesteund op artikel 301 
B.W.(416). Deze wetsbepaling schrijft een aantal regels voor waaruit 
het Hof terecht afleidt dat de uitkering na echtscheiding niet de vorm 
van een uitvoering in natura kan aannemen(417): hoe zou men 
immers tot een indexering kunnen komen, of hoe zou men bijvoor
beeld het bedrag van de uitkering kunnen aanpassen of kapitalise
ren? Hierdoor onderscheidt de uitkering na echtscheiding zich van 
de onderhoudsgelden die in de loop van de procedure werden betaald 
op grond van artikel 213, 221 en 223 B.W.(418). 

59. Het Hof oordeelt dan ook terecht dat de voorzitter geen provi
sioneel onderhoudsgeld onder de vorm van een exclusief genotsrecht 
kon toekennen. 
Het exclusief genot van de woning tijdens de vereffening-verdeling 
verschilt m.i. niet op alle punten van de provisionele uitkering op 
grond van artikel301 B.W. Zo zal de woonstvergoeding die verschul
digd is voor de periode na de overschrijving van het echtscheidings
vonnis of -arrest, naar analogie met de provisionele uitkering, verre
kend worden op zowel de vruchten als het kapitaal(419). Uit de 
elementen van de zaak blijkt dat de gezinswoning gemeenschappelijk 
was. De man had dus het genot van een onverdeeld goed: hij zal 
bijgevolg op grond van artikel 577bis, § 3 B.W. aan zijn gewezen 

(415) Het arrest zal in kracht van gewijsde gaan na verstrijken van de termijn voorzien om 
in cassatie te gaan (cf. art. 1274, art. 1276 en 1399 Ger.W.): BAETEMAN, G., o.c., p. 337, 
nr. 432. 
(416) BAETEMAN, G., o.c., nr. 6, p. 343; GERLO, J., o.c., nr. 217, p. 178; VAN 00STER
WYCK, G., I.e., (30), p. 74, nr. 93. 
(417) T!LLEMANS, D., I.e., (123), nr. 221, p. 215. 
(418) Brussel, 14 april 1987, Rev. Liege, (675), 679: ,Attendu que si, durant le mariage, le 
devoir de secours peut s'executer de diverses manieres et notamment sous Ia forme d'avantages 
en nature, il n'en n'est pas de meme de Ia pension apres divorce, qui, en raison de sa nature 
indemnitaire, de ses limites et des regles relatives aux modalites (voir notamment les paragra
phes 2 a 5 de !'article 301 du code civil), ne peut donner lieu qu'a des prestations en especes 
(c'est-a-dire en monnaie ayant cours legal), a !'exclusion de tout autre avantage; que Ia pension 
apres divorce, quoique allouee a titre provisionnel, a pour fondement, !'article 301 du code 
civil et ne peut done s'ecarter des regles qui sont propres a cette pension". 
(419) GERLO, J.,o.c.,nr. 2ll,p. 172infine;VAN00STERWYCK, G.,l.c.,(30),p. 74,nr. 93. 
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echtgenote de helft van de huurwaarde moeten vergoeden(420). Meer 
dan een herstel bij equivalent zit er voor de vrouw niet in(421). 

HOOFDSTUK VII 

,L'INDEMNITE D'OCCUPATION" IN HET FRANSE 
RECHT 

§ 1. Algemeen 

60. De problematiek van de woonstvergoeding is misschien niet 
onmiddellijk vanuit Frankrijk overgewaaid(422), maar het is duide
lijk dater in ons land meer aandacht aan het probleem werd geschon
ken vanaf het moment dat het Franse Hof van Cassatie(423) en de 
Franse wetgever(424) zich in bet debat hebben gemengd(425). Het 
grote verschil tussen de situatie in Frankrijk en Belgie is dat in 
Frankrijk een wettelijke regeling bestaat(426). Die wettelijke regeling 
moet in de eerste plaats beschouwd worden als een bevestiging en 
verfijning van de jurisprudentiele constructie v66r 1976(427). Dit 
laat dan ook toe dit rechtsvergelijkend hoofdstuk in twee delen op 
te splitsen, nl. een onderzoek van de regeling v66r de wet van 1976 
en een tweede deel gewijd aan de analyse van het probleem na de 
wettelijke regeling van 1976. 

(420) Dit vanaf de beschikking van de voorzitter van 17 april1985 tot de dag van de effectieve 
verdeling. 
(421) Brussel, 14 april 1987, Rev. Liege, (675), 678: ,qu'il lui est impossible d'abolir 
l'avantage en nature dont l'ex-mari a joui durant l'intervalle entre !'ordonnance entreprise
qui etait executoire par provision - et Ia date ou Ia decision de rejet de Ia demande principale 
est passee en force de chose jugee". 
(422) In de Belgische rechtspraak zijn er immers voorbeelden te vinden uit de vorige eeuw 
waaruit blijkt dat er bij de begroting van het onderhoudsgeld wei degelijk rekening werd 
gehouden met het feit dat een echtgenoot in de gemeenschappelijke waning mocht verblijven. 
(423) Cass. fr., 15 februari 1973, Rep. Defr., 1975, p. 235, nr. 30.858, noot FLOUR, J., 
p. 145, nr. 30.854; D., 1975, 509, noot SAVATIER, R. 
(424) Art. 815-9 van de wet van 31 december 1976. 
(425) Zo verwijzen verschillende auteurs uitdrukkelijk naar het arrest van het Franse Hof van 
Cassatie van 15 februari 1973: RENCHON, J.L., I.e., in La pratique du partage judiciaire, 
p. 55, nr. 2; DE MULDER, W., I.e., 367, in fine. 
(426) Niets wijst er trouwens op dat hierin spoedig verandering zal komen: bij mijn weten is 
er geen wetsvoorstel- of antwerp betreffende de woonstvergoeding in Kamer of Senaat 
hangende. 
(427) ZENATI, F., Les biens, Parijs, P.U.F., 1988, p. 280, nr. 269: ,Elle est une loi de raison 
et de moderation et pour l'essentiel consacre et perfectionne Ia jurisprudence acquise". 
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§ 2. De hulpverplichting tussen echtgenoten in bet Franse recht 

I. WETSBEPALINGEN 

61. Het artikel 212 C.civ. luidt als volgt: ,Les epoux se doivent 
mutuellement fidelite, secours, assistance''. De Belgische tegenhan
ger van deze bepaling, artikel 213 B.W., voegt aan deze drie huwe
lijksverplichtingen een vierde toe, nl. de samenwoningsplicht(428). 
Een variante van deze huwelijksplicht vindt men terug in het nieu
we(429) artikel215 C.civ.: ,,Les epoux s'obligent mutuellement a une 
communaute de vie". De Franse rechtsleer meent dat de ,leefge
meenschap" ruimer is dan de ,samenwoningsplicht". De commu
naute de vie impliceert een fysische, affectieve en intellectuele ge
meenschap, maar veruiterlijkt zich toch door een materH~le samen
woning(430). Het principe van de communaute de vie omvat tevens 
de regel dat de echtgenoten hun beslissingen in gezamenlijk overleg 
en op voet van gelijkheid treffen(431). Zoals in ons land zijn de 
echtgenoten verplicht bij te dragen in de lasten van het huwelijk: 
/'obligation de contribuer aux charges du mariage(432). 

II. DEVOIR DE SECOURS 

62. De artikelen 212 en 214 van het Franse Burgerlijk Wetboek 
regelen de hulpplicht en de bijdrage in de lasten van het huwe
lijk(433). De hulpplicht strekt zich, zoals bij ons, verder uit dan het 
verstrekken van het levensnoodzakelijke: er zal in concreto rekening 

(428) Art. 213 B.W.: ,Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn 
elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd". 
(429) Wet van 4 juni 1970. 
(430) COLOMBET, C., La jamille, Parijs, P.U.F., 1985, p. 76, nr. 56; WEILL, A. enTER
RE, F., Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacites, Parijs, Dalloz, 1983, nr. 314, 
p. 276. 
(431) MANIGNE, M., ,Lacommunautedevie", J.C.P., 1976, I, 2803, nr. 4: ,Lacommunau
te de vie presente egalement ce double aspect. Elle suppose, avant meme le devoir de 
cohabitation, l'exigence d'une collaboration entre epoux". Ibid., nr. 5: ,Au niveau des 
decisions a prendre, Ia collaboration reside plus precisement dans l'exigence d'une concerta
tion, reflet juridique d'un mode de vie familial au sein duquel les prises de decision sont 
conjointes. Cette concertation est !'ambiance de Ia communaute de vie et fournit une explica
tion generale des droits et devoirs respectifs des epoux. A !'oppose, !'absence de communaute 
de vie met en cause !'existence du mariage". Ibid., nr. 7: ,Puisque Ia notion de communaute 
de vie renferme !'idee d'une concertation, il est nature! que les decisions touchant au lieu de 
cette vie familiale resultent 'd'un commun accord', qu'il s'agisse du choix de ce lieu (art. 215, 
a!. 2) ou bien d'actes de disposition qui y sont relatifs (art. 215, a!. 4, maintenant art. 215, 
a!. 2)". 
(432) Art. 214 C.civ.; Art. 221 lid 1 B.W.: ,Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het 
huwelijk bij naar zijn vermogen". 
(433) BENABENT, A. en RoY, 0., ,France", in L 'obligation alimentaire. Etude de droit 
interne compare, III, INSTITUT DE RECHERCHES JURIDIQUES COMPARATIVES (ed.), Parijs, 
CNRS, 1985, p. 363, nr. 12. 
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worden gehouden met de intellectuele behoeften en de sociale context 
van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot(434). Volgens mevrouw 
Philippe kan men, in tegenstelling tot wat de traditionele Franse(435) 
rechtspraak en rechtsleer(436) beweren, de hulpplicht en de bij
standsplicht niet van elkaar onderscheiden(437). 
De verhouding tussen de hulpplicht en bijdrageplicht tussen echtge
noten lijkt mij echter veel interessanter. Traditioneel gaat men er in 
Frankrijk van uit dat de hulpplicht en de bijdrageplicht onderschei
den verplichtingen zijn die evenwel op dezelfde wijze worden gesanc
tioneerd(438). Mevrouw Philippe is het hiermee niet eens: zij gaat er 
van uit dat de hulpplicht tussen echtgenoten geen onderhoudsver
plichting is(439). Volgens deze auteur leidt een exegetische analyse 
van de artikelen 212 en 214 C.civ. tot de vaststelling dat de hulpplicht 

(434) PHILIPPE, C., Le devoir de secourset d'assistance entre epoux, Parijs, Librairie generale 
de droit et de jurisprudence, 1981, 47. 
(435) Ook in Belgie wordt de verplichting tot bijstand omschreven als een morele verplichting 
van persoonlijke inzet en verplichting voor mekaar: BAETEMAN, G., o.c., p. 291, nr. 383; 
GERLO, J., Handboek huwelijksvermogensrecht, Brugge, die Keure, p. 36, nr. 49. 
(436) DuBOIS, P ., V0 Mariage, Fasc. N, in Juris Classeur civil, nr. 23: ,L'ensemble constitue 
l'entraide des epoux ( ... ). Mais ce rattachement generique ne doit pas faire oublier que chaque 
devoir- assister, secourir, contribuer- ne se confond pas avec les deux autres. Classique
ment, Ia ligne de partage passe entre, d'une part, ce qui est extrapatrimonial et d'autre part 
ce qui releve d'un ordre patrimonial, d'un cote le devoir d'assistance (A), d'un autre le devoir 
de secours et !'obligation de contribuer aux charges du mariage (B)"; WEILL, A. en TERRE, F., 
o.c., p. 274, nr. 312: ,Alors que le devoir de secours revet un aspect pecuniaire, le devoir 
d'assistance a trait aux soins personnels que necessite l'etat de chacun des conjoints en raison 
de son age, de sa sante, au reconfort a prodiguer dans les difficultes de !'existence". 
(437) PHILIPPE, C., o.c., 48-49. Volgens de auteur verzet een exegetische uitlegging van de 
tekst van de wet zich hiertegen. Ter staving van deze zienswijze wordt er o.m. aangevoerd dat 
de termen secours en assistance in art. 212 C.civ. van elkaar worden gescheiden door een 
komma wat er zou op wijzen dat het om twee synoniemen gaat. Deze zienswijze overtuigt mij 
niet. In art. 212 C.civ. wordt het woordfidelite ook door een komma van de woordensecours 
en assistance gescheiden, maar getrouwheid betekent nog lang niet hetzelfde als hulp of 
bijstand. 
(438) COLOMBET, C., o.c., p. 84, nr. 61; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., p. 298, nr. 328: de 
miskenning van deze plichten kan door een rechter vastgesteld worden en dan aanleiding geven 
tot de betaling van een onderhoudsgeld, de miskenning kan eveneens een echtscheiding of een 
scheiding van tafel en bed rechtvaardigen en, zoals bij ons, is strafrechtelijke vervolging wegens 
verlating van familie ook mogelijk (art. 357-2 C.pen.). 
(439) PHILIPPE, C., o.c., 58: ,Certes, il existe un devoir d'entraide entre epoux, mais cette 
obligation, qui resulte de !'article 212 C.C., a une nature particuliere et ne se confond pas avec 
ce que l'on entend traditionnellement par obligation alimentaire. Obligation alimentaire et 
devoir de secours ne peuvent etre identiques, car les relations qui existent entre personnes 
mariees d'une part et les individus lies par la parente ou !'alliance d'autre part, sont bien 
differentes". Deze zienswijze is m.i. sterk te betwisten, maar in de optiek van de auteur is deze 
tussenstap onvermijdelijk want eens vaststaat dat art. 212 C.civ. een onderhoudsverplichting 
(van bijzondere aard evenwel) bevat, is de gelijkstelling met art. 214 C.civ. onmogelijk, want 
de bijdrageplicht is zeker geen onderhoudsplicht. Professor WEILL heeft het m.i. bij het rechte 
eind wanneer hij schrijft dat ,la contribution aux charges du mariage est distincte par son 
fondement et son but de !'obligation alimentaire, et par voie de consequence, elle est distincte 
du devoir de secours, lequel n'est qu'une obligation alimentaire dotee d'une denomination 
particuliere": WEILL, A., en TERRE, F., o.c., nr. 327, p. 295, voetnoot nr. 2. 
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van artikel 212 C.civ. in feite het algemene principe poneert dat 
verder door artikel 214 C.civ. wordt uitgewerkt(440). 

§ 3. Voorlopige maatregelen en feitelijke scheiding 

I. ALGEMEEN 

63. In Belgie kunnen twee hypotheses worden onderscheiden: ofwel 
is er nog geen echtscheiding aanhangig en dan is de vrederechter 
bevoegd op grond van artikel 223 B.W., ofwel is er een echtschei
dingseis ingediend en dan is de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg in kort geding op grond van artikel 1280 Ger. W. be
voegd(441). Bestaat een dergelijke regeling ook in het Franse recht? 

II. VOORLOPIGE MAATREGELEN BUITEN DE ECHTSCHEIDINGSPRO

CEDURE 

64. Het is verrassend vast te stellen dat er in het Franse Burgerlijk 
Wetboek geen bepaling te vinden is die overeenstemt met ons artikel 
223 B.W. Dit betekent echter niet dat in Frankrijk elke vorm van 
rechterlijke tussenkomst bij echtelijke problemen uitgesloten is. Drie 
bepalingen zijn in deze optiek heel interessant, nl. artikel 220-1, 
artikel 215 (oud) en artikel 258 C.civ. 

A. De toepassing van artikel 220-1 C.civ. 

65. De eerste alinea van deze wettekst luidt als volgt: ,,Si l'un des 
epoux manque gravement a ses devoirs et met ainsi en peri lies interets 
de Ia jamille, le president du tribunal de grande instance peut 
prescrire toutes les mesures urgentes que requierent ces interets". 
Deze tekst is in feite de Franse versie van het vroegere artikel 221 
B.W. ingevoerd door de Belgische wet van 30 april 1958(442). De 
Franse bepaling wijkt op verschillende vlakken af van het artikel223 
B.W. Het artikel223 B.W. heeft betrekking op twee onderscheiden 

(440) PHILIPPE, C., O.C., 60: ,( ... )!'article 212 C.C. se reve]e etre une disposition de nature 
generale, une ligne directrice avisant les futurs epoux et les epoux de ]'engagement imperatif 
que fait naitre le mariage. L'article 214 C.C. vient ensuite pour expliquer les modalites 
d'application de cette obligation generate d'entraide". 
(441) Supra, nr. 17. 
(442) BAETEMAN, G. en LAUWERS, J., Devoirs et droits des epoux, Brussel, Bruy!ant, 1960, 
326-327: ,Si l'un des deux epoux manque gravement a ses devoirs, le president du tribunal 
de premiere instance de Ia derniere residence conjugale ordonne les mesures urgentes et 
provisoires qu'exige !'interet de !'autre epoux et des enfants." 
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situaties, nl. het grof plichtsverzuim(443) en de ernstige verstoring 
van de verstandhouding(444). De Franse wet voorziet enkel in de 
situatie van het grof plichtsverzuim(445). Verder is ook de rechterlij
ke instantie die de maatregelen kan bevelen verschillend: in Belgie 
is de vrederechter bevoegd, terwijl in Frankrijk de president du 
tribunal de grande instance, de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, bevoegd is(446). De Franse wet eist als bijkomende voor
waarde, in tegenstelling tot artikel223 B.W., dat de echtgenoot die 
zijn plichten grovelijk verzuimt, hierdoor de belangen van het gezin 
in het gedrang brengt. Wat deze laatste zinsnede betreft, lijkt de 
Franse bepaling in zekere zin op ons artikel224 B.W., § 1, 3° en 4° 
waar ook de voorwaarde wordt gesteld dat de belangen van het gezin 
in gedrang moeten gebracht zijn(447). Een ander onderscheid met 
ons artikel 223 B.W. heeft betrekking op de duur van de bevolen 
maatregelen. In Belgie bestaat er geen wettelijke verplichting de 
maatregelen in de tijd te beperken(448), terwijl in Frankrijk de 
voorzitter krachtens artikel220-1, lid 3 C.civ. zijn maatregelen in de 
tijd moet beperken, met dien verstande dat de duur nooit meer mag 
bedragen dan 3 jaar, eventuele verlengingen inbegrepen(449). In 
Frankrijk betekent voorlopig dus in de eerste plaats dat de maatrege
len in de tijd beperkt moeten zijn. Dit neemt niet weg dat de 
maatregelen voorlopig zijn zoals bij ons: ze zijn vatbaar voor wijzi
ging of intrekking(450). 

(443) De situatie waarbij een echtgenoot zijn huwelijksverplichtingen niet naleeft. 
( 444) De hypothese waarbij de sfeer tussen de echtgenoten gran dig verziekt is zonder dat het 
noodzakelijk is dat een echtgenoot als hoofdschuldige dient aangewezen te worden. 
( 445) De Franse tekst van art. 223 B. W. begint ook met de zinsnede ,Si l'un des epoux manque 
gravement a ses devoirs, ... ". In Belgie speelt het schuldcriterium niet noodzakelijk, maar in 
Frankrijk kan men de tussenkomst van de rechter niet loskoppelen van het foutbeginsel, 
trouwens hetzelfde dat men in het echtscheidingsrecht hanteert: DUBOIS, P., V0 Mariage, Fasc. 
T., in Juris Classeur civil, nr. 36. 
(446) V66r de wet houdende hervorming van het huwelijksvermogensrecht van 14 juli 1976, 
was oak in ons land de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om dringende 
en voorlopige maatregelen tenemen: GERLO, J., o.c., p. 79, nr. 137. In 1958 werden deFranse 
vredegerechten omgevormd in Tribunaux d'Instance: SoLus, H., en PERROT, R., Droit 
Judiciaire Prive, II, Parijs, Sirey, 1973, p. 48, nr. 31. 
(447) Overeenkomstig deze bepaling kan een echtgenoot de nietigverklaring vorderen van de 
schenkingen en de persoonlijke zekerheidstellingen door de andere echtgenoot verricht, die de 
belangen van het gezin in gevaar brengen: GERLO, J., o.c., p. 96, nr. 174. Cf. art. 1421 B.W. 
(448) Met uitzondering evenwel van de inschrijvingen in het register van de hypotheekbewaar
der gedaan ter uitvoering van art. 1253septies, lid 1 Ger .W. (inschrijving van het verzoekschrift 
tot het verbieden van het vervreemden of hypothekeren van voor hypotheek vatbare goederen), 
waarbij deze inschrijving overeenkomstig art. 1253octies Ger.W. voor zes maanden geldt, 
tenzij de beschikking anders bepaalt. Supra, noot nr. 83. 
(449) WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 336, p. 307, in fine. 
(450) DUBOIS, P., o.c., nr. 61: ,II ne serait pas plus interdit au requerant ou a son conjoint 
de demander a tout moment, le premier Ia modification des mesures prescrites, le second leur 
mainlevee: le second caractere des mesures est en effet d'etre provisoire". 
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Het kan niet ontkend worden dat niet iedereen in het Franse recht 
dezelfde mening heeft over artikel220-1 C.civ. Men kan twee strek
kingen onderscheiden. Sommigen menen dat artikel 220-1 C.civ. 
enkel betrekking heeft op de patrimoniale rechten der echtgeno
ten(451). In dit opzicht sluit deze Franse bepaling sterk aan bij een 
andere bepaling van het Belgisch huwelijksvermogensrecht, te weten 
het belangrijke artikel 1421 B.W.(452). Deze bepaling uit het Bel
gisch B.W. heeft m.i. een draagwijdte die beperkter is dan artikel 
220-1 C.civ. Artikel1421 B.W. is duidelijk beperkt tot het verrichten 
van bestuurshandelingen in het kader van een gemeenschapsstelsel, 
terwijl de Franse bepaling het heeft over ,prescrire toutes les mesures 
urgentes", wat in ieder geval veel ruimer is. Om deze reden sluit ik 
mij dan ook aan bij de tweede strekking in de Franse doctrine die 
aan artikel220-1 C.civ. een draagwijdte wil geven die grosso modo 
overeenstemt met ons artikel223 B.W.(453) of het oude artikel221 
B.W. 

B. De toepassing van het vroegere artikel 215 C.civ. 

66. Artikel 215, § 1 C.civ. is de wettelijke basis van de samenwo
ningsverplichting, de huwelijksplicht een ,communaute de vie" te 
vormen(454). Onder de wet van 4 juni 1970 werd de echtelijke 
verblijfplaats door de echtgenoten in onderling overleg vastge-

(451) ALMAIRAC, G., ,Separation de fait et autorite parentale", J.C.P., 1974, I, 2.659, 
nr. 13: ,II est incontestable que les mesures visees par ce texte sont d'ordre exclusivement 
patrimonial''( ... ) ,,II parai't excessif de donner competence au president du tribunal de grande 
instance statu ant seul, par le jeu de cet art. 220-1, pour statuer sur le sort des enfants et sur 
leur garde; ce serait denaturer la portee de ce texte, dans un domaine ou d'autres competences 
sont prevues"; CARBONNIER, J., Droit civil, II, Parijs, P.U.F., nr. 42, p. 126: ,Que Ia 
violation du devoir mette en peril les interets (on sous-entend: pecuniaires) de Ia famille"; 
DuBOIS, P., o.c., nr. 47: ,il ne serait pas incoherent d'exiger que le manquement a un devoir 
extra-patrimonial ( ... ) doive entra'iner la mise en peril a interets patrimoniaux ( ... )". Onder 
de gelding van art. 221 B.W. (wet van 30 april 1958) was dit niet het geval; BAETEMAN, G. 
en LAUWERS, J., o.c., p. 338, nr. 282: ,En conclusion, dans le cadre trace par !'article 221, 
le president du tribunal a la liberte d'ordonner toutes mesures tant en ce qui concerne Ia 
personne de l'un des epoux ou des enfants qu'en ce qui concerne les biens des epoux". 
(452) Overeenkomstig deze bepaling kan iedere echtgenoot aan de vrederechter vragen dat aan 
de andere echtgenoot verbod wordt opgelegd om enige bestuurshandeling te verrichten die hem 
nadeel kan berokkenen of de belangen van het gezin kan schaden. De vrederechter kan 
machtiging verlenen tot het verrichten van die daad of aan zijn machtiging bepaalde voorwaar
den verbinden. GERLO, J., o.c., p. 162, nr. 320. 
(453) MANIGNE, M., o.c., nr. 18: ,L'enumeration de !'article 220-1, alinea 2, n'est pas 
limitative et meme si les mesures citees presentent un caractere pecuniaire, l'alinea 1 invite le 
president du tribunal de grande instance a 'prescrire toutes les mesures urgentes' ''; WEILL, A. 
en TERRE, F., o.c., p. 306, voetnoot nr. 1, in fine: ,La tendance liberale dans !'application 
de !'art. 220-1 ne peut qu'etre approuvee". 
(454) Supra, nr. 61. 
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steld(455). In de veronderstelling dat de echtgenoten niet tot een 
akkoord konden komen, had de man het laatste woord(456). Het 
derde lid van artikel215 C.civ. verleende aan de vrouw de mogelijk
heid zich tot de rechtbank te wenden om gemachtigd te worden 
afzonderlijk te verblijven, wanneer er tegen de keuze van de man 
ernstige bezwaren waren(457). De wet van 11 juli 1975 voerde de 
volledige gelijkheid tussen de echtgenoten in en schafte bijgevolg de 
macht van de man af om in geval van betwisting de knoop door te 
hakken. Bijgevolg verloor het tegengewicht van deze ongelijkheid, 
nl. de mogelijkheid aan de vrouw geboden om toegelaten te worden 
afzonderlijk te verblijven, aile bestaansredenen en werd het derde lid 
van artikel215 C.civ. afgeschaft(458). Dit neemt echter niet weg dat 
in de praktijk een echtgenoot zonder morren bij de andere echtge
noot blijft: vele echtgenoten zullen immers feitelijk gescheiden Ieven 
zonder dat er ooit een rechter aan te pas is gekomen. 

C. De toepassing van artikel 258 C.civ. 

67. Krachtens deze bepaling kan de rechter die de echtscheidingseis 
verwerpt, maatregelen nemen m.b.t. de bijdrage in de lasten van het 
huwelijk, het afzonderlijk verblijf en het hoederecht over de minder
jarige kinderen(459). Dit systeem is zeker beter dan het onze want 
wanneer de Belgische rechter de echtscheidingseis verwerpt, dan 
vervallen de maatregelen die de voorzitter in kort geding heeft 
bevolen vanaf het ogenblik dat de beslissing van verwerping kracht 
van gewijsde heeft bekomen(460), d.w.z. een maand na de beteke
ning van de beslissing van verwerping in eerste aanleg, drie maanden 
na de betekening van de beslissing van verwerping in hoger beroep 

(455) WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 320, p. 286. Cf. Art. 214 B.W.: ,De echtelijke 
verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming vastgesteld". 
(456) Wet van 4 juni 1970, art. 215, lid 2 C.civ.: ,faute d'accord, Ia residence de Ia famille 
est au lieu choisi par le mari"; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 320, p. 286. 
(457) VIATTE, J., ,La residence separee de Ia femme mariee", Gaz. Pal., 1974, I, (66), 66: 
de zaak werd aanhangig gemaakt bij verzoekschrift en de voorzitter van de rechtbank deed 
uitspraak in raadkamer. 
(458) MANIGNE, M., o.c., nr. 7: ,Les epoux sont desormais traites a egalite et cela sans 
reserve''. Een blijvend meningsverschil tussen de echtgenoten zal wellicht tot een echtscheiding 
leiden: WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 320, p. 287. 
(459) Art. 258 C.civ.: ,Lorsqu'il rejette definitivement Ia demande en divorce, le juge peut 
statuer sur Ia contribution aux charges du mariage, Ia residence de Ia famille et Ia garde des 
enfants mineurs"; RUBELLIN-DEVICHI, J., V 0 Divorce, Fasc. 40, in Juris Classeur civil, nr. 36. 
Het gaat hier dus geenszins om een verlenging van aile voorlopige maatregelen die tijdens de 
procedure werden bevolen. 
(460) Deze regel geldt in principe ook in Frankrijk (art. 254 C.civ.), met dien verstande dat 
de rechter de gevolgen van deze regel kan vermijden door toepassing te maken van art. 258 
C.civ.: WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 397, p. 372. 
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gewezen(461). Na het verstrijken van deze termijn is het wem1g 
waarschijnlijk dat de echtgenoten het gezinsleven opnieuw gaan 
hervatten(462), maar ze bevinden zich dan wei in een toestand die 
niet meer geregeld is. 
De Franse rechtsleer beschouwt deze bepaling als een juridische 
erkenning van de feitelijke scheiding(463). Inderdaad, deze bepaling 
erkent niet aileen het bestaan van een feitelijke scheiding(464), er 
wordt zelfs een stap verder gegaan, de feitelijke scheiding krijgt een 
juridische organisatie, iets wat in Belgie nog altijd uitgesloten is(465). 
Dit houdt in zekere zin een contradictie in. Nadat de echtgenoten 
jarenlang hebben geprocedeerd - en er wellicht geen sprake meer 
is van enige verstandhouding - kan er over een feitelijke scheiding 
worden gepraat, terwijl er geen duidelijke(466) regel bestaat om de 
basis te leggen van een feitelijke scheiding om aldus erger te voorko
men(467). 
Deze tekortkoming van het Franse recht kan volgens sommigen 
opgevangen worden door nu net bewust gebruik te maken van artikel 
258 C.civ. Indien de echtgenoten niet uit de echt of van tafel en bed 
willen scheiden, maar niettemin een juridische organisatie van hun 
feitelijke scheiding wensen, dan kunnen zij op de volgende marrier 
te werk gaan. Er wordt een echtscheidingseis ingeleid, maar die wordt 
op een weinig overtuigende marrier geformuleerd. De eiser is bijge
volg vrijwel zeker dat de eis zal verworpen worden. Subsidiair 
vordert de eiser dat wanneer de rechter de echtscheidingseis zou 
afwijzen, hij niettemin de feitelijke scheiding van de echtgenoten zou 

(461) Een maand als terrnijn om in hoger beroep te gaan, drie maanden om een voorziening 
in cassatie neer te leggen. 
(462) De echtscheidingsprocedure kan reeds jaren aangesleept hebben en in vele gevallen zullen 
de echtgenoten een nieuw Ieven hebben opgebouwd. PHILIPPE, C., o.c., 101: ,En pratique, 
il est illusoire de croire qu'apres s'etre affrontes jusqu'a demander Ia rupture du lien qui les 
unissait, les epoux puissent accomplir sans probleme tous les devoirs qu'impose le mariage". 
(463) BENABENT, A. en RoY, 0., o.c., p. 366, nr. 18; COLOMBET, C., FOYER, J., HUET
WEILLER, D. en LABRUSSE-Riou, C., Dictionnairejuridique. Divorce, Parijs, Dalloz, 1984, 
p. 412, V0 Separation de fait organisee par le juge; CoLOMBET, C., o.c., p. 345, nr. 315; 
MANIGNE, M., o.c., nr. 15 in fine; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 361, p. 329. 
(464) De regels m.b.t. de echtscheiding wegens feitelijke scheiding van meer dan 5 (in Belgie) 
en 6 jaar (in Frankrijk) doen dit immers ook. 
(465) Cass., 28 november 1986, R.C.J.B., 1989,289, noot LAMPE, M.; Vred. Hoei, 24 okto
ber 1985, J.L., 1986, 54, noot DERMAGNE, J.; Vred. Grivegnee, 11 oktober 1988, J. T., 1989, 
168. 
(466) Iedereen is het niet eens over de juiste draagwijdte van art. 220-1 C.civ. 
( 467) MANIGNE, M., o. c., nr. 18: ,Situation fragile et provisoire, meme Jorsqu' elle s' eternise, 
Ia separation de fait laisse subsister en principe le lien matrimonial et permet parfois de le 
sauver''. 

1594 



organiseren overeenkomstig artikel258 C.civ.(468). Het is duidelijk 
dat deze handelswijze slechts een pleister op een houten been is. Deze 
oplossing(469) kan zeker niet tot een algemene regel worden verhe
ven. Ben tussenkomst van de wetgever is wellicht de enige oplossing. 

Ill. VOORLOPIGE MAATREGELEN TIJDENS DE ECHTSCHEIDINGS

PROCEDURE 

A. Algemeen 

68. Om een duidelijk beeld te krijgen van de voorlopige maatregelen 
tijdens de echtscheidingsprocedure, is het onvermijdelijk om, in 
vogelvlucht, het Franse echtscheidingsrecht(470) te vergelijken met 
ons echtscheidingsrecht. Deze vergelijking impliceert dat ook even 
aandacht zal worden besteed aan de regels van het Frans Gerechtelijk 
Wetboek(471). 

B. Overzicht van de Franse echtscheidingsvormen(472) 

69. In Belgie kan men vijf verschillende vormen van echtscheiding 
onderscheiden(473). Dezelfde principes vindt men ook in het Franse 
echtscheidingsrecht terug( 4 7 4). 
1) Onze echtscheiding op grond van bepaalde feiten stemt overeen 
met de Franse divorce pour jaute. Artikel 242 C.civ. stelt dat de 
echtscheiding mogelijk is indien aan drie voorwaarden is vol-

(468) COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., p. 412-
413, V

0 Separation de fait organisee par le juge. 
(469) Een oplossing die trouwens zeer wankel is want het is niet uitgesloten dat een echtgenoot 
na verloop van tijd een echtscheiding wegens feitelijke scheiding van meer dan zes jaar inleidt. 
(470) Een overzicht van de Franse echtscheidingswetten, zie: WEILL, A. en WEILL-BEc
QUE, G., V

0 Divorce, Fasc. 5, in Juris Classeur civil, nr. 11 it 24. In de toelichting bij het 
wetsvoorstel houdende wijziging van de procedures tot echtscheiding wordt herhaaldelijk naar 
de Franse wetgeving verwezen: Gedr. St., Senaat, 1989-90, nr. 860/1, 14-15. 
( 471) Nouveau Code de procedure civile, hierna afgekort als N.C. p .c. Wetboek van Burgerlij
ke Rechtspleging is wellicht een betere vertaling. 
(472) Sinds de wet van 11 juli 1975 spreekt men in Frankrijk niet meer van oorzaken van de 
echtscheiding, maar we! van gevallen van echtscheiding, cas i.p.v. cause, CARBONNIER, J., 
Droit civil, II, Parijs, P.U.F., 1983, p. 149, nr. 51: ,Cela n'apas grande importance, d'autant 
que le mot ancien ressurgit invinciblement dans plus d'un texte nouveau ( ... )". 
(473) De echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de echtscheiding op grond van feitelijke 
scheiding van vijf jaar, de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van vijf jaar we gens 
krankzinnigheid of ernstige geestesstoornis, de echtscheiding door onderlinge toestemming en 
de echtscheiding door omzetting van een scheiding van tafel en bed: BAETEMAN, G., o.c., 
nr. 385, p. 300. 
(474) Over het belang van de oorzaak in het Franse echtscheidingsrecht, zie: JACQUET, J., 
,Le role de !a cause dans le nouveau droit Franc;ais du divorce", R. T.D.civ., 1984, 615-644. 
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daan(475): 1° de ingeroepen feiten moeten aan de echtgenoot kunnen 
toegerekend worden(476); 2° de echtgenoot moet zijn huwelijks
plichten grovelijk of herhaaldelijk(477) hebben miskend(478); 3° de 
feiten moeten het gemeenschappelijke leven ondraaglijk ma
ken(479). In tegenstelling tot de Belgische regeling, bestaat er in 
Frankrijk wel een afzonderlijke bepaling die toelaat de echtscheiding 
te vorderen wanneer een echtgenoot in bepaalde gevallen strafrechte
lijk werd veroordeeld(480). Wat de procedure betreft is het zo dat 
het verzoekschrift niet door de eiser in persoon wordt neergelegd 
zoals bij ons, maar dat de advocaat het verzoekschrift neerlegt(481). 
2) De echtscheiding wegens feitelijke scheiding heet in Frankrijk 
divorce pour rupture de Ia vie commune(482). In tegenstelling tot de 
voorwaarde die door de Belgische wet wordt gesteld(483), eist artikel 

(475) COLOMBET, C., o.c., p. 283, nr. 251; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., p. 389, nr. 415. 
(476) De echtgenoot moet er van bewust zijn dat hij een fout heeft begaan. ,Elle suppose une 
volonte capable et libre": CARBONNIER, J., o.c., nr. 52, p. 155. De krankzinnige echtgenoot 
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daden: BAETEMAN, G., o.c., p. 303, 
nr. 389. 
(477) Professor CARBONNIER drukt het belang van dit woord op een poetische wijze uit: ,des 
piqiires d'epingle renouvelees brisent aussi siirement l'harmonie conjugale qu'une faute plus 
eclatante, mais isolee": CARBONNIER, J., o.c., nr. 52, p. 156. De ernstige en herhaaldelijke 
schending van de huwelijksverplichtingen is geen cumulatieve, maar we! een alternatieve 
voorwaarde. Dit betekent dat het volstaat dat de schending of ernstig of herhaaldelijk is: 
BENABENT, A., Droit civil. La jamil/e, Parijs, Litec, 1988, p. 200, nr. 248; BUFFELAN
LANOR, Y., V0 Divorce, Fasc. 18, in Juris Classeur civil, nr. 22. 
(478) In tegenstelling tot bij ons is overspel in Frankrijk geen afzonderlijke grond tot 
echtscheiding. De Franse hervorming van het echtscheidingsrecht van 1975 heeft het overspel 
uit het strafwetboek geschrapt (in Belgie gebeurde dit pas krachtens de wet van 20 mei 1987, 
B.S., 12 juni 1987), maar dezelfde wet schrapte het overspel ook als afdoende echtscheidings
grond: v66r de wet van 1975 moest de Franse rechter verplicht, eens het overspel bewezen was, 
de echtscheiding uitspreken. Over de hervorming van het echtscheidingsrecht en overspel als 
echtscheidingsgrond, zie: MAYNAUD, Y., ,L'adultere, cause de divorce depuis Ia loi du 
11 juillet 1975", R.T.D.civ., 1980, 494-523. Sinds 1975 moet het overspel in Frankrijk aan 
de drie voorwaarden voldoen: WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 310, p. 272 en nr. 414, 
p. 389. In Belgie bestaat het overspel nog als afzonderlijke echtscheidingsgrond (art. 229 
B.W.), maar het is geen afdoende echtscheidingsgrond: het overspel moet beledigend zijn om 
als echtscheidingsgrond te kunnen worden weerhouden; BAETEMAN, G., o.c., p. 306, nr. 393. 
De situatie in Belgie verschilt in se dus niet van die in Frankrijk. 
(479) Het gaat hier in feite om een overbodige voorwaarde waarvan het bestaan bewezen zal 
zijn door het eenvoudig indienen van de echtscheidingseis: COLOMBET, C., o.c., p. 286, 
nr. 253. De voorwaarde is niets meer dan een overblijfsel van de echtscheidingswetgeving 
tijdens de tweede wereldoorlog: WEILL, A. en TERRE, F., o.c., p. 397, nr. 417. 
(480) Art. 243 C.civ.: ,Peut etre demande par un epoux lorsque !'autre a ete condamne it l'une 
des peines prevues par !'article 7 du Code penal en matiere criminelle". Deze bepaling is in 
zekere zin overbodig, want zoals in Belgie kan een strafrechtelijke veroordeling een echtschei
dingsgrond uitmaken: BAETEMAN, G., o.c., p. 313, nr. 402. 
(481) MASSIP, J., La reforme du divorce, Parijs, Repertoire du Notariat Defrenois, 1976, 
nr. 104, p. 133. 
(482) MoNSAILLER, B., ,Le divorce pour rupture de Ia vie commune", R.T.D.civ., 1980, 
266-290 en 468-493. 
(483) Art. 232 B. W. stelt als voorwaarde dat de feitelijke scheiding vijf jaar moet geduurd 
hebben. 
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237 C.civ. dat de echtgenoten sedert zes jaar gescheiden leven(484). 
De echtscheiding mag echter geen gevoelige verslechtering van de 
materiele toestand van de kinderen inhouden(485). Ook in Belgie 
wordt deze voorwaarde gesteld(486). 
3) Deze vorm van echtscheiding is ook mogelijk wanneer de andere 
echtgenoot krankzinnig of ernstig geestesgestoord is( 487). 
4) De echtscheiding door onderlinge toestemming is in het Franse 
recht op bijzondere wijze geregeld: men moet twee situaties onder
scheiden waarbij slechts de eerste in ons recht terug te vinden is. Ret 
is in feite enkel de eerste vorm die als een echtscheiding door 
onderlinge toestemming kan worden beschouwd(488). 
1. Le divorce sur demande conjointe. Deze vorm van echtscheiding 
stemt overeen met de Belgische echtscheiding door onderlinge toe
stemming(489). In Belgie moet het huwelijk twee jaar geduurd heb
ben(490), terwijl in Frankrijk een duurtijd van slechts zes maanden 

(484) COLOMBET, C., o.c., p. 278, nr. 246; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 440, p. 424. 
(485) Voor Belgie: art. 232, lid 1 B.W. en voor Frankrijk, art. 240 C.civ., maar deze laatste 
bepaling voegt er nog aan toe dat de verslechtering niet aileen niet materieel mag zijn, ze mag 
evenmin moreel zijn en dit geldt niet aileen voor de kinderen, maar ook voor de andere 
echtgenoot. Dit noemen de Fransen Ia clause de durete: CARBONNIER, J., o.c., nr. 55, p. 170, 
in fine. Een situatie die in die zin in de rechtspraak aan bod kwarn, vloeide voort uit de 
geloofsovertuiging van een echtgenoot: de vrouw was zeer gelovig en kon zich maar niet 
verzoenen met de gedachte van een echtscheiding. Ret hof van beroep aanvaardde deze 
zienswijze en stond de echtscheiding niet toe: Montpellier, 16 februari 1987, D., 1988, 5, noot 
VILLACEQUE, J; LINDON, R., V0 Divorce, Fasc. 15, in Juris Classeur civil, nr. 59-62. Ret is 
gelukkig wei zo dat de geloofsovertuiging van de verweerder op zich niet volstaat om een 
echtscheiding te verhinderen. VILLACEQUE, J., noot onder Montpellier, 16 februari 1987, D., 
1988, 7: ,Pour autant, comme on I' a deja dit" ( ... ), ,il est bien evident que tout catholique 
ne peut benificier d'un 'automatisme' au motif de ses convictions religieuses pour faire echec 
a une demande de divorce pour rupture de vie commune". Ook de ernstige ziekte van een 
echtgenoot kan als reden worden aangenomen om geen echtscheiding op grond van feitelijke 
scheiding toe te Iaten: Cass. fr., 26 apri11984, D., 1985, I.R., 147, noot GROSLIERE, J. 
(486) Art. 232, lid 1 B.W. 
(487) Krachtens art. 238 C.civ. kan een echtgenoot de echtscheiding vorderen ,Jorsque les 
facultes mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement alterees qu'aucune 
communaute de vie ne subsiste plus entre les epoux et ne pourra, selon les previsions les plus 
raisonnables, se reconstituer dans l'avenir". 
(488) CARBONNIER, J., o.c., p. 177, nr. 57: ,Nousn!servons !'expression au premier des deux 
types de divorce que Ia loi de 1975 a reuni sous cette rubrique, non seulement parce qu'il est 
le seul des deux oil revive quelque chose de la tradition napoleonienne du consentement mutuel, 
mais encore et surtout parce qu'il est le seul des deux qui ait reellement le consentement mutuel 
pour cause efficiente". 
(489) De echtscheiding door onderlinge toestemming werd door de Franse wet van 20 septem
ber 1792 ingevoerd, maar afgeschaft door de wet van 8 mei 1816: GILISSEN, J ., o.c., 531-532. 
Over de verhouding tussen de Franse hervorming van het echtscheidingsrecht van 1975 en de 
wet van 1792, zie: DEMARS-SION, V., ,Liberalisation du divorce: !'apport veritable de la loi 
du 11 juillet 1975 ala lumiere de celle du 20 septembre 1792", R. T.D.civ., 1980, 231-265. 
(490) Art. 276 B. W.: ,Onderlinge toestemming wordt niet eerder toegestaan dan na twee jaren 
huwelijk". 
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wordt geeist(491). Het hoofdkenmerk van de echtscheiding door 
onderlinge toestemming is wellicht dat de echtgenoten een sluitend 
akkoord moeten maken over hun rechtsverhouding tijdens en na de 
procedure en dit zowel onderling als t.a.v. de kinderen(492). Dit 
specifiek gegeven leidt tot een onderscheid met de tweede situatie. 
2. Le divorce sur demande acceptee(493). Deze echtscheidingsvorm 
beoogt de situatie waarbij een echtgenoot gewag maakt van een 
geheel van feiten die het verder samenleven ondraaglijk maken. 
Geeft de andere echtgenoot het bestaan van die feiten toe, dan 
worden beide echtgenoten geacht fout te hebben aan de echtschei
ding(494). Erkent de andere echtgenoot die feiten niet, dan zal er 
geen echtscheiding zijn. Bijzonder onderscheid met de echtscheiding 
door onderlinge toestemming is dat de divorce sur demande acceptee 
mogelijk is binnen de eerste zes maanden van het huwelijk(495), 
maar dater geen voorafgaand akkoord tussen de echtgenoten is. Het 
is in feite een bijzondere echtscheidingsvorm waarbij de gerechtelijke 
bekentenis op een bijzondere manier wordt aanvaard(496). Het is 
echter helemaal geen echtscheiding door onderlinge toestem
ming(497). 
5) Zoals in Belgie is ook in Frankrijk de omzetting van een scheiding 
van tafel en bed in een echtscheiding mogelijk wanneer de scheiding 
van tafel en bed drie jaar heeft geduurd(498). Een belangrijk verschil
punt moet echter beklemtoond worden: in Belgie zal de rechter de 

(491) BENABENT, A., Droit civil. La jamil/e, Parijs, Litec, 1988, p. 220, nr. 281; BRA
ZIER, M., Le nouveau droit du divorce, Versailles, Apil, 1976, p. 198, nr. 352; WEILL, A. en 
TERRE, F., o.c., nr. 448, p. 436. 
(492) BAETEMAN, G., o.c., p. 387, nr. 493. 
(493) Ook nog divorce sur double aveu of divorce sur aveu indivisible genoemd: CoLOM
BET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., O.C., V° Cas de divorce, 69. 
Over deze echtscheidingsvorm, zie: PIGNARRE, G., ,Les mesaventures du divorce sur deman
de acceptee", R.T.D.civ., 1980, 690-715. 
(494) In die optiek doet de rechtbank dan ook uitspraak over de gevolgen van de echtscheiding: 
CoLOMBET, C., o.c., nr. 244, p. 277 in fine. 
(495) Bijgevolg zal binnen die periode deze vorm gekozen worden i.p.v. een tijd te wachten 
om de echtscheiding door onderlinge toestemming in te zetten: WEILL, A. en TERRE, F., o.c., 
nr. 452, p. 444 in fine. 
(496) De betekenis wordt in het echtscheidingsrecht nogal wantrouwig bekeken omdat het 
gevaar voor co!lusie nooit ver weg is: cf. BAETEMAN, G., o.c., p. 318, nr. 410. 
(497) CARBONNIER, J., o.c., p. 184, p. 59: ,Le divorce sur double aveu" ( ... ) ,n'est pas un 
divorce par consentement mutuel, bien que Ia loi l'ait place dans Ia section ainsi intitu!ee". 
(498) Art. 306 C.civ.: ,A Ia demande de l'un des epoux, le jugement de separation de corps 
est converti de plein droit en jugement de divorce quand !a separation de corps a dure trois 
ans''. 
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omzetting niet automatisch toestaan(499), terwijl hij dit wel zal doen 
bij onze zuiderburen(500). 

70. De Nouveau Code de procedure civile hanteert een andere inde
ling die niet helemaal overeenstemt met de classificatie van het Frans 
Burgerlijk Wetboek(501). 

C. Voorlopige maatregelen 

71. Na de verschillende echtscheidingsvormen overlopen te hebben, 
moet aandacht besteed worden aan de regeling van de voorlopige 
maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure. Ook hier zal het 
probleem bekeken worden in hoofdzaak met betrekking tot de 
echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de divorce pour faute. 
Wie zal de voorlopige maatregelen nemen? De bevoegdheid om 
voorlopige maatregelen te treffen komt toe aan de Juge aux ajjaires 
matrimoniales(502), in het Belgisch recht een onbekende instel
ling(503). Deze rechter neemt de maatregelen die zich opdrin
gen(504). De J .A.M. heeft in het kader van het echtscheidingsrecht 
zeer uitgebreide bevoegdheden en voor de echtscheiding door onder
tinge toestemming is hij zelfs exclusief bevoegd(505). In de schoot 
van elk tribunal de grande instance, duidt de voorzitter een of 

(499) BAETEMAN, G., o.c., nr. 517, p. 407: de rechtbank zal oordelen of er voldoende 
omstandigheden zijn om de echtscheiding toe te staan. 
(500) Dit blijkttrouwens uit de tekst van de wet: ,de plein droit"; COLOMBET, C., FOYER, J., 
HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-Riou, C., o.c., V0 Divorce sur conversion de Ia separation 
de corps, 169; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 464, p. 454: ,Des lors que les trois ans se 
sont ecoules, le tribunal est oblige de prononcer Ia conversion''. 
(501) COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D., en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., V° Cas 
de divorce, 70; 1) Le divorce sur demande conjointe is de zuivere echtscheiding door onderlinge 
toestemming; 2) Le divorce demande par un epoux omvat de divorce pour faute en de divorce 
pour rupture de Ia vie commune; 3) Le divorce demande par un des epoux et accepte par /'autre 
wordt terecht afzonderlijk geregeld als bijzondere echtscheidingsvorm tussen de echtscheiding 
door onderlinge toestemming en de contentieuze echtscheidingsvormen. 
(502) Vrij vertaald, een rechter in huwelijkszaken. Hierna afgekort als J.A.M. 
(503) Zie evenwel het wetsvoorstel van senator Cerexhe houdende inrichting van een familie
rechtbank, waar gepoogd wordt een gelijkaardig systeem in het Ieven te roepen. Supra, 
nr. 17bis. 
(504) CARBONNIER, J., o.c., p. 197, nr. 62; COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. 
en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., V0 Mesures provisoires, 306; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., 
p. 404, nr. 424. 

(505) CARBONNIER, J., o.c., nr. 61, p. 193; COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. 
en LABRUSSE-RIOU, C., O.c., V

0 Juge aux affaires matrimoniales, 267; 0ROSLIERE, J., ,Le 
juge aux affaires matrimoniales", D., 1976, p. 71, nr. 1. De taak van deze rechter is zo 
belangrijk dat deze laatste auteur hem l'homme-orchestre du divorce noemt. 
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meerdere rechters in huwelijkszaken aan(506). De J.A.M. ontvangt 
het verzoekschrift tot echtscheiding en voor hem verschijnen de 
echtgenoten in verzoening(507). De uitspraak ten gronde, behoudens 
wat de echtscheiding door onderlinge toestemming betreft, gebeurt 
evenwel door bet tribunal de grande instance(508), dus niet door de 
J.A.M. 
Wanneer kan de J.A.M. voorlopige maatregelen bevelen? Om deze 
vraag te beantwoorden moeten vier verschillende gevallen worden 
onderscbeiden. 
1) Vanaf bet inleidend verzoekscbrift kan de J .A.M. de dringende 
maatregelen bevelen: les mesures d'urgence(509). Het gaat bier om 
zeer specifieke maatregelen(510). De procedure is ook bijzonder, nl. 
een eenzijdige recbtspleging op verzoekscbrift(511). Aangezien de 
maatregelen worden genomen zonder medeweten van de andere 
ecbtgenoot, zonder tegensprekelijk debat, moeten ze dus een uitzon
derlijk karakter bebouden(512). De bevoegdbeid van de J.A.M. is 
dan ook beperkt: bij zal bijvoorbeeld niet over een afzonderlijke 
verblijfplaats en over bet boederecbt over de minderjarige kinderen 
kunnen beslissen en bij zal evenmin een onderboudsgeld kunnen 

(506) COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., O.C., V0 Juge 
aux affaires matrimoniales, 267. Cf. het systeem in Belgie: om de onderzoeksrechters, de 
beslagrechters en de jeugdrechters in de schoot van de rechtbank van eerste aanleg aan te 
duiden, is de tussenkomst van de Koning vereist (art. 79, lid 1 Ger.W.). De voorzitter van de 
rechtbank zal enkel een werkend rechter kunnen aanduiden ter vervanging van een onderzoeks
rechter, een beslagrechter of een jeugdrechter die verhinderd is (art. 80 Ger.W.). 
(507) GROSLIERE, J., o.c., (73), p. 74, nr. 7. In Belgie komt die taak toe aan de voorzitter 
ofaan de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt: BAETEMAN, G., o.c., p. 322, nr. 417 
en p. 326, nr. 420. 
(508) GROSLIERE, 1 ., o.c., (73), p. 76, nr. 12; ( ... ) ,lequel est 'seul competent pour se 
prononcer sur Ie divorce et ses consequences' (art. 247, al. 1, c. civ.)": WEILL, A. enTER
RE, F., o.c., p. 339, nr. 372. Ret gaat hier dus om een exclusieve bevoegdheid. 
(509) CARBONNIER, J., o.c., nr. 62, p. 198; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., p. 404, nr. 424. 
(510) Art. 257 C.civ.: ,Le juge peut prendre, des Ia requete initiale, des mesures d'urgence. 
II peut, it ce titre, autoriser l'epoux demandeur it resider separement, s'il y a lieu avec ses enfants 
mineurs. II peut aussi, pour Ia garantie des droits d'un epoux, ordonner toutes mesures 
conservatoires telles que !'apposition des sceiies sur Ies biens communs. Les dispositions de 
!'article 220-1 et les autres sauvegardes instituees par Ie regime matrimonial demeurent 
cependant applicables". 
(511) In het Franse echtscheidingsrecht geschiedt de overhandiging van de eis niet persoonlijk. 
Wanneer de eiser in het verzoekschrift ook voorlopige maatregelen vraagt, dan moet hij de 
eis i~ persoon overhandigen: RUBELLIN-DEVICHI, J ., V

0 Divorce, Fasc. 40, in Juris Classeur 
civil, nr. 28. 
(512) COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., V

0 

Mesures d'urgence, 302. 
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toekennen(513). In Belgie bestaat er dienaangaande een eenvoudiger 
systeem waarbij de verzoeker zelfs geen echtscheidingsprocedure 
moet beginnen: de echtgenoot die vreest dat de andere echtgenoot 
nadelige handelingen zal stellen, kan, in het kader van een eenzijdige 
rechtspleging op verzoekschrift, bepaalde maatregelen van patrimo
niale aard vragen aan de vrederechter(514). 
2) Tussen het neerleggen van het verzoekschrift en de verschijning 
in verzoening, kan de J .A.M. optreden als rechter in kort geding en 
alle nodige maatregelen treffen(515). 
3) Naar aanleiding van de verzoeningspoging kan hij eveneens maat
regelen nemen(516). Ook in Frankrijk meent een deel van de rechts
leer dat de J .A.M. zijn beschikking klaar en duidelijk moet motive
ren(517). 
4) Voor de rest van de procedure kan hij nog altijd optreden als 

(513) Hij zal een echtgenoot wei kunnen toelaten tijdelijk afzonderlijk te verblijven, eventueel 
met de kinderen, maar dit is geen beslissing over een afzonderlijke woonplaats evenmin als 
over het hoederecht en het bezoekrecht. LIENHARD, C., Le role dujuge aux affaires matrimo
niales, Parijs, Economica, 1985, nr. 349, p. 215: ,il ne peut etre question a ce stade pour 
l'epoux requerant d'obtenir Ia jouissance du domicile conjugal". Hij kan bijvoorbeeld wei tot 
een zegellegging overgaan, wat in Belgie een betwiste materie is. Zijn beslissing kan door geen 
enkel rechtsmiddel aangevochten worden, wat natuurlijk tot grote omzichtigheid noopt: 
COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., V

0 Mesures 
d'urgence, 303-304 en V0 Juge aux affaires matrimoniales, 268. De regel dat tegen de beslissing 
geen hoger beroep openstaat vinden sommigen wei te streng; het contradictoir debat komt de 
kwaliteit van de beslissing en dus ook de maatregel ten goede: GROSLIERE, J. o.c., (73), p. 77, 
nr. 18; RuBELLIN-DEVICHI, J., o.c., nr. 27: ,lejuge ne peut, des Ia pn!sentation de Ia requete 
initiale condamner une partie au versement d'une pension alimentaire". 
(514) Overeenkomstig art. 1253septies Ger. W. kan de vrederechter, alvorens uitspraak te doen 
over de merites van een verzoekschrift, de verzoeker machtigen het verzoekschrift dat er toe 
strekt het vervreemden of hypothekeren van voor hypotheek vatbare goederen te verbieden, 
te doen inschrijven op de kant van de laatst overgeschreven titel van verkrijging van de 
desbetreffende goederen (lid 1). De vrederechter kan ook toelating geven verzet te doen in 
handen van de andere echtgenoot of van een derde. Dit verzet bij gerechtsdeurwaardersex
ploot, geldt als verbod om te vervreemden, te verpanden of te verplaatsen tot aan de uitspraak 
van de beschikking over de waarde van het verzoekschrift (lid 2). Dit laat bijvoorbeeld toe 
een bankrekening van de ene op de andere dag te blokkeren, om aldus te vermijden dat de 
andere echtgenoot de gelden , versast". Blokkering van een bankrekening kan ook op grond 
van art. 117 4 Ger. W., maar dan moet de vrederechter eerst overgegaan zijn tot een verzegeling 
(art. 1148 Ger.W.) en de bevoegdheid van de vrederechter om in het kader van echtelijke 
moeilijkheden over te gaan tot een verzegeling wordt door sommigen betwist, m.i. ten 
onrechte, maar het is hier niet de plaats om daar uitgebreid op in te gaan. Het is wei zo dat 
de verzegeling in vele gevallen wellicht niet opportuun is omdat het in die omstandigheden enkel 
olie op het vuur zal zijn. 
(515) COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., O.C., V0 Juge 
aux affaires matrimoniales, 269. 
(516) CARBONNIER, J., O.C., nr. 62, p. 198. 
(517) LIENHARD, C., o.c., nr. 379, p. 231: ,D'autre part il est indispensable que le J.A.M. 
indique si Ia fixation du montant des pensions alimentaires dues eventuellement pour l'epouse 
et les enfants a ete faite en consideration de !'attribution du logement, afin d'eviter que l'epoux 
non attributaire ne reclame, lors du partage, une indemnite d'occupation". 
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rechter in kort geding en in die hoedanigheid de dringende voorlopige 
maatregelen nemen(518). 
Zoals bij ons zijn de bevolen maatregelen voorlopig, ze gelden dus 
rebus sic stantibus, ze zullen bijgevolg op elk ogenblik(519) kunnen 
aangepast of afgeschaft worden en ze blijven geldig tot het echtschei
dingsvonnis in kracht van gewijsde gaat(520). Het gebeurt wei dat 
sommige rechters de maatregelen bevel en tot aan de kantmelding van 
de uitspraak of de verdeling van de huwgemeenschap(521). De 
maatregelen vervallen indien geen van beide echtgenoten ten gronde 
dagvaardt binnen de zes maanden na de beschikking van niet-verzoe
ning(522). 

D. De naleving van de hulpplicht tijdens het echtscheidingsgeding 

72. De Franse doctrine is nogal radicaal op dit vlak: in de hypothese 
dat de echtgenoten niet meer samenleven, kan de hulp- en bijdrage
plicht enkel door een periodieke betaling worden uitgevoerd(523). De 
auteurs die dit standpunt verdedigen geven geen reden op waarom 
een uitvoering in natura niet meer mogelijk is. Er bestaat echter geen 
enkele wettekst die de echtgenoten verplicht de hulpplicht door 
middel van een geldsom nate komen. De zienswijze van die auteurs 
is m.i. ook nog verkeerd omdat praktische beschouwingen uit het oog 
werden verloren: in sommige gevallen kan de hulpplicht immers 
uitsluitend in natura nagekomen worden. Dit werd door sommigen 
ingezien en zij zijn dan ook consequent afgestapt van de dogmatische 

(518) CARBONNIER, J., o.c., nr. 62, p. 198; COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. 
en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., V

0 Juge aux affaires matrimoniales, 272. 
(519) Art. 1118 N.C.p.c.: ,En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au 
dessaississement de Ia juridiction, supprimer, modifier ou completer les mesures provisoires 
qu'il a prescrites". 
(520) COLOMBET, C., o.c., nr. 272, p. 307; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 426, p. 407. 

(521) RUBELLIN-DEVICHI, J., O.C., nr. 74. 
(522) Trib. gr. inst. Basse-Terre, 26 oktober 1982, D., 1983, 92, noot GROSLIERE, J. 
(523) BENABENT, A. en ROY, 0., O.C., nr. 61, p. 388; CARBONNIER, J., o.c., nr. 62, p. 198 
in fine; CoLOMBET, C., o.c., p. 308, nr. 274: ,!a pension alimentaire estl'execution du devoir 
de secours, qui subsiste pendant !'instance et est independante des responsabilites dans Ia 
rupture du lien"; MANIGNE, M., o.c., nr. 17: ,L'obligation de secours et assistance ne peut 
plus s'executer autrement que sous !a forme du versement d'une pension"; PHILIPPE, C., o.c., 
104: ,En effet, puisque Ia cohabitation a cesse, il n'est plus possible d'accomplir les prescrip
tions de !'article 212 C.C. sous Ia forme d'une aide en nature; elles ne peuvent plus s'executer 
que par le versement de sommes d'argent"; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., p. 405, nr. 426. 
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zienswijze die door velen wordt gehuldigd: de hulpplicht kan, geheel 
of ten dele, in natura nagekomen worden(524). 
Dit zal het geval zijn wanneer een echtgenoot het exclusief genot 
bekomt van de gezinswoning en de inboedel(525). Er is tevens geen 
enkele wettekst die er zich tegen verzet dat de afbetaling van een 
hypothecaire lening door een der echtgenoten als een uitvoering van 
de hulpplicht tussen echtgenoten moet beschouwd worden(526). 

§ 4. Gevolgen van de echtscheiding 

I. 0NTBINDING VAN HET HUWELIJK 

73. Het huwelijk is ontbonden vanaf de dag dat het echtscheidings
vonnis of -arrest in kracht van gewijsde gaat(527). Op die dag nemen 
de persoonlijke verplichtingen van het huwelijk een einde(528). De 
kantmelding in de rand van de huwelijksakte en de geboorteakte van 
beide echtgenoten is bijgevolg slechts een publiciteitsmaatregel ter 
bescherming van de patrimoniale rechten van derden(529). Zoals bij 
ons heeft de echtscheiding tussen de echtgenoten en m.b.t. hun 
goederen terugwerkende kracht. In Frankrijk werkt de echtscheiding 

(524) RUBELLIN-DEVICHI, J., o.c., nr. 66: ,Mais tandis que, sauf les exceptions tres limitees 
visees aux articles 210 et 211 du Code civil, !'obligation alimentaire revet toujours une forme 
monetaire, Ia pension alimentaire provisoire est souvent assuree par des prestations en nature 
ou des moyens in directs". 
(525) COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., O.C., V0 Pen
sion alimentaire pendant !'instance, 341: ,Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une pension 
alimentaire pendant !'instance, celle-ci est generalement prevue sous Ia forme de versements 
periodiques (mensuels) d'argent. Mais elle s'execute parfois pour partie au mains en nature. 
Ainsi !'attribution a l'epoux le moins fortune de Ia jouissance du logement et du mobilier du 
menage que le J.A.M. peut decider au titre de mesures provisoires (C.civ., art. 255, 2°) peut 
constituer une modalite d'execution de Ia pension alimentaire". 
(526) Cass. fr., 16 juli 1976, D., 1977, 333, noot CHARTIER, Y.: ,Mais attendu que les juges 
d'appel, en estimant que Ia partie de Ia pension alimentaire correspondant aux arrerages des 
emprunts devait etre directement versee entre les mains des organismes preteurs, n'ont 
nullement releve d'office un moyen et n'on fait, dans l'exercice du pouvoir souverain dont 
ils disposaient en Ia matiere qu'instituer une modalite de paiement de ladite pension"; Cass. 
fr., 29 mei 1979, Bull. civ., I, p. 124, nr. 154; RUBELLIN-DEVICHI, J., o.c., nr. 67. 
(527) CARBONNIER, J., o.c., nr. 65, p. 208-209; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., p. 376, 
nr. 402; In Belgie zijn de echtgenoten niet gescheiden zolang de rechterlijke beslissing niet is 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De rechtbank of het hof staat de 
echtscheiding aileen maar toe en spreekt de echtscheiding dus niet uit: BAETEMAN, G., o.c., 
nr. 431, p. 337. 
(528) COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., V

0 Date 
des effets du divorce, 133 in fine. 
(529) Dit systeem bestaat in feite a1 sinds 1919: WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 401, p. 376 
in fine. 
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terug tot de dag van de dagvaarding ten gronde(530). Op deze regel 
bestaat er wei een bijzondere afwijking. 

II. LE REPORT JUDICIAIRE 

74. Krach tens twee bijzondere bepalingen, artikel 262-1, lid 2 en 
artikel1442, lid 2 C.civ.(531), kan de rechter beslissen dat de echt
scheiding terugwerkt tot de dag dat er tussen de echtgenoten geen 
samenleving en samenwerking meer mogelijk was en dit aan de 
fout(532) van een der echtgenoten(533) te wijten was(534). Deze 
wetteksten hebben een groot belang omdat aldus de ontbinding van 
het huwelijksstelsel op dezelfde dag zal plaatsvinden als de feitelijke 
scheiding of de dag waarop de J.A.M. voorlopige maatregelen heeft 
bevolen. In Belgie is het best mogelijk dat de rechter maatregelen 
beveelt, maar dat de ontbinding van het stelsel slechts veel later 
doorgang zal vinden. Dit leidt dan in de praktijk tot onbillijke 
situaties. De Belgische wetgever heeft voor wat de echtscheiding op 
grond van feitelijke scheiding een zekere tempering aangebracht: de 
rechtbank kan in uitzonderlijke omstandigheden en om billijkheids
reden beslissen dat er bij de vereffening-verdeling geen rekening zal 

(530) CARBONNIER, J., o.c., nr. 65, p. 209; In Belgie werkt de echtscheiding terug tot de dag 
van de vordering op basis waarvan de echtscheiding werd toegestaan: supra, nr. 5. In Frankrijk 
wordt de datum van de dagvaarding weerhouden. Of men steeds de datum van de dagvaarding 
moet weerhouden, dus ook wanneer de echtscheiding op tegeneis wordt toegestaan en de 
hoofdeis werd afgewezen, is betwist: COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en 
LABRUSSE-RIOu, C., o.c., V 0 Date des effets du divorce, 135. De algemeenheid van de wettekst 
laat wel vermoeden dat men enkel de datum van hoofdeis moet weerhouden; WEILL, A. en 
TERRE, F., o.c., p. 378, nr. 404, voetnoot nr. 4: ,De l'usage du mot assignation, qui vise 
plutot l'acte d'un demandeur principal, on est enclin a deduire, contrairement ala jurispruden
ce anterieure ( ... ), qu'en cas de demande reconventionnelle, et si seule cette demande est 
accueillie, c'est tout de meme a la date de la demande initiale qu'il convient de se placer". 
(531) Het onderscheid tussen de twee bepalingen ligt hem hierin dat de eerste bepaling beperkt 
is tot de ontbindingvan het stelsel t.g.v. echtscheiding, terwijl art. 1442, lid 2 C.civ. elke vorm 
van ontbinding op het oog heeft. 
(532) Dit neemt niet weg dat de echtscheiding kan worden toegestaan op fout van beide 
echtgenoten: BENABENT, A., noot onder Cass. fr., 17 december 1984, D., 1985, l.R., 171; 
COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., o.c., V0 Date des 
effets du divorce, 136; WEILL, A. en TERRE, F., o.c., nr. 404, p. 380: ,L'application de la 
regie est done concevable meme si le divorce n'est pas prononce aux torts exclusifs de l'epoux 
qui a provoque la cessation de Ia cohabitation et de la collaboration". 
(533) Dit betekent niet dat de verzoeker geen fout mag hebben begaan, dus is de report 
judiciaire mogelijk zelfs indien ook de verzoeker schuld heeft aan de beeindiging van de 
samenwoning en samenwerking: Cass. fr., 9 juli 1986, D., 1987, Somm. Comm., 44, noot 
BENABENT, A.; Cass. fr., 25 apri11989, J.C.P., 1990, nr. 21.404, noot HERAIL, J. In hetlicht 
van de wetswijziging van 23 december 1985 stelt het Hof van Cassatie dat ,Le report des effets 
du jugement de divorce ne peut etre refuse au conjoint qui le sollicite que si les torts de la 
separation lui incombent a titre principal": Cass. fr., 5 juli 1989, Bull. civ., I, p. 182, nr. 274. 
(534) RIEG, A. en LoTz, F., Technique des regimes matrimoniaux, II, Parijs, Litec, s.d., 
p. 130, nr. 386. 
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worden gehouden met bepaalde goederen of schulden die zijn ver
worven of aangegaan sedert de feitelijke scheiding(535). 

Ill. 0NTBINDING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 

75. Zoals bij ons wordt het stelsel vervangen door een onverdeeld
heid van gemeenrecht, bestaande uit de goederen van de gemeen
schap, verhoogd met de vruchten en opbrengsten(536). 

76. Een belangrijk principe is dat ook in Frankrijk de tijdens de 
echtscheidingsprocedure betaalde onderhoudsgelden inoeten worden 
aangerekend op het deel van de onderhoudsgerechtigde in de 
opbrengsten van de gemeenschap(537). De afbetaling van een hypo
thecaire lening komt ook voor aanrekening in aanmerking(538). 
De toepassing van de regel van de aanrekening geschiedt net zoals 
bij ons(539). In de veronderstelling dat de rechter een onderhouds
geld heeft toegekend tot aan de overschrijving van de uitspraak of 
tot aan de verdeling, zal het onderhoudsgeld dat voor deze periode 
werd betaald, aangerekend worden op het kapitaal dat aan de 
uitkeringsgerechtigde toekomt, daar waar het onderhoudsgeld 
betaald in de loop van de echtscheidingsprocedure enkel op de 

(535) Art. 1278, lid 3 B.W.; BAETEMAN, G., o.c., p. 378, nr. 483. 
(536) Over de samenstelling van de onverdeeldheid, zie: CoLOMER, A., V° Communaute 
conjugale, Fasc. 50, in Juris Classeur civil, nr. 5 it 20; RIEG, A. en LOTZ, F., o.c., p. 133, 
nr. 391; Het wettelijk stelsel berust in Frankrijk op dezelfde principes als het onze: twee eigen 
vermogens en een gemeenschappelijk vermogen. Het heeft wei geduurd tot in 1985 tot de 
volledige bestuursgelijkheid in Frankrijk werd verwezenlijkt. Deze wet is op 1 juli 1986 in 
werking getreden: FouRNIER, A., ,Une nouvelle etape dans Ia reforme permanente du droit 
des regimes matrimoniaux: Ia loi du 23 decembre 1985", R.T.D.civ., 1989, (447), nr. 34, 
p. 476. 
(537) Sedert meer dan een eeuw wordt dit door het Hof van Cassatie bevestigd: Cass. fr., 
22 juli 1889 en 7 januari 1890, S., 1893, 405; Cass. fr., 10 december 1940, J.C.P., 1941, 1642, 
noot DESBOIS, H.; Cass. fr., 2 oktober 1984, D., 1985, I.R., 174, noot BENABENT, A.; 
COLOMBET, C., FOYER, J., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., O.C., V

0 Pension 
alimentaire pendant !'instance, 344; JAMBU-MERLIN, R., noot onder Cass. fr., 29 oktober 
1980, J.C.P., 1981, 19.665. 
(538) CHARTIER, Y., noot onder Cass. fr., 16 juli 1976, D., 1977, 333. 
(539) BENABENT, A., noot onder Cass. fr., 2 oktober 1984, D., 1985, I.R., 174: ,Ia pension 
s'impute sur les revenus de Ia communaute (ou plutot de l'indivision post-communautaire 
puisque Ia communaute est dissoute depuis le jour de !'assignation) et le mari, qui doit compte 
de ces revenus depuis !'assignation est fonde it en deduire Ia pension versee; mais, si Ia pension 
a excede Iesdits revenus, le surplus n'est pas repetible car il trouvait sa cause dans le devoir 
de secours, et ne peut done s'imputer sur Ia part en capital de Ia femme"; RAISON, A., 
,Liquidation et partage", I, in Traite general du notariat, GAULTIER, P. (ed.), Parijs, 
Librairie du Journal des notaires et des avocats, s.d., p. 4715, nr. 779 in fine: ,La pension 
versee pendant !'instance doit done s'imputer uniquement sur les revenus de l'epoux qui !'a 
re9ue, ce qui laisse intact le capital de ses biens. Le debiteur de Ia pension est alors fonde it 
retenir sur les revenus de son ex-conjoint une somme egale au montant des arrerages verses 
par lui". 
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vruchten en opbrengsten van de onverdeeldheid kan worden aangere
kend(540). 

§ 5. Jurisprudentiele constructie voor 1976 

I. ANALYSE VAN HET ARREST VAN 15 FEBRUARI 1973 

77. De feiten. In 1927 overleed mevrouw Knockaert, echtgenote van 
de heer easier. De echtgenoten easier-Knockaert waren gehuwd 
onder het wettelijk gemeenschapsstelsel. De overledene liet een doch
ter na. De nalatenschap kwam aan de dochter toe met dien verstande 
dat de heer easier het vruchtgebruik kreeg van een kwart van de 
nalatenschap van wijlen mevrouw Knockaert(541). In 1928 verkocht 
de heer easier een onroerend goed dat tot de - ontbonden -
huwgemeenschap behoorde en waarin een handel werd uitgebaat, 
zonder toelating van de familieraad van zijn minderjarige dochter. 
In 1929 hertrouwde de heer easier en zijn tweede echtgenote kocht 
de handelszaak(542) in 1949 terug in. Dochter easier, sinds 1941 
gehuwd met de heer Nounckele, begon in 1960 een procedure tegen 
haar vader. Zij eiste het opmaken van de voogdijrekening en de 
vereffening-verdeling van de huwgemeenschap die tussen haar ou
ders bestaan heeft en de vereffening-verdeling van de nalatenschap 
van haar overleden moeder. In 1965 overleed haar vader, maar zij 
verwierp zijn nalatenschap en zij zette het geding verder tegen de 
tweede echtgenote van haar vader en de twee kinderen die hij met 
deze vrouw had. Het Hof van Beroep van Douai gaf dochter easier
Nounckele gelijk in een arrest van 7 mei 1968. Tegen dit arrest 
tekenden de stiefmoeder en de halfbroer en halfzus cassatieberoep 
aan. 
Het eerste cassatiemiddel. In dit middel bestrijden de eisers in cassa
tie het arrest omdat het voor recht heeft gezegd dat de voogdijreke
ning moest worden opgemaakt, terwijl eisers staande houden dater 
verjaring is ingetreden. Het Hof stelde dat het middel niet kan 
worden aangenomen omdat het hof van beroep terecht heeft vastge
steld dat de partijen voor de rechtbank van eerste aanleg waren 

(540) RUBELLIN-DEVICHI, J., o.c., nr. 74: ,Mais ces solutions, fondees sur des motifs 
d'humanite plus que sur des considerations juridiques entrainent un changement dans le regime 
de la pension, notamment en ce qui concerne !'imputation car, une fois le divorce prononce, 
elle cessait d'etre une provision alimentaire et constituant une simple avance sur les biens 
devant revenir a l'epoux a Ia liquidation, elle s'imputait alors sur les capitaux". 
(541) In de nalatenschap van de cujus had de dochter dus recht op 3/4 in voile eigendom en 
1/4 in naakte eigendom, terwijl de man recht had op 1/4 in vruchtgebruik. 
(542) In 1928 samen met het onroerend goed verkocht. 
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overeengekomen over te gaan tot het opmaken van de voogdijreke
ning. 
Het tweede middel wordt evenmin aanvaard. In dit middel voeren 
de eisers in cassatie aan dat de betaling van schulden en het uitvoeren 
van verbeteringswerken na het overlijden van mevrouw Knockaert 
in 1927 onderworpen waren aan de regels m.b.t. de vergoedingsreke
ningen. Het Hof van Cassatie antwoordt hierop ontkennend omdat 
na de ontbinding van het eerste stelsel een onverdeeldheid van 
gemeenrecht is ontstaan(543). 
Het derde middel omvat vier onderdelen waarvan enkel het eerste 
hier relevant is(544). Het bestreden arrest had beslist dat de dochter 
uit het eerste bed recht had op een woonstvergoeding vanaf de dag 
dat het wettelijk genot van de vader een eind nam. De eisers in 
cassatie betwisten dit omdat de dochter enkel recht zou hebben op 
de vruchten die door het onroerend goed effectief werden opgebracht 
en niet op de vruchten die niet effectief door het onroerend goed 
werden voortgebracht. Het Hof van Cassatie volgt deze zienswijze 
niet: de onverdeelde medeeigenaar die het exclusief genot heeft van 
het onverdeeld goed is aan de andere medeeigenaars een vergoeding 
verschuldigd, behoudens strijdig beding(545). Deze kernachtige for
mulering laat weinig ruimte voor discussie: de gelijkheid van de 
medeeigenaars staat immers op het spel. Die gelijkheid mag niet 
verbroken worden: wie een goed verbetert zal vergoed worden, 
terwijl wie verhindert dat een goed opbrengsten oplevert tot vergoe
ding zal gehouden zijn(546). Voor de notarissen is hier een 
belangrijke taak weggelegd: zij moeten de medeeigenaars er op 
wijzen dat zij recht hebben op vergoeding en dat zij aan dit recht 
kunnen verzaken(547). 

(543) Cf. met het principe dat ons Hof van Cassatie heeft geponeerd in het arrest van 18 maart 
1977, R.C.J.B., 1978, 460, noot BAETEMAN, G. en GERLO, J. Wat de vergoeding betreft van 
een onverdeeld medeeigenaar die aileen een onverdeelde handelszaak uitbaat, zie Cass. fr., 
29 januari 1976, J.C.P., 1976, nr. 18.381, noot PATARIN, J. 
(544) Het tweede en derde onderdeel handelt over de verkoop van het goed door de vader, 
het vierde over de gevo1gen van de verwerping door de dochter van de nalatenschap van haar 
vader en het vierde middel is ook van minder belang daar het gaat om een vermeende 
tegenstrijdige motivering. 
(545) Cass., 15 februari 1973, D., 1975, (509), 510, noot SAVATIER, R.: ,l'indivisaire qui use 
privativement de Ia chose indivise doit, sauf convention contraire, une indemnite a ses 
co!ndivisaires' '. 
(546) FLOUR, J., ,Pot-pourri autour d'un arret" (noot onder Cass. fr., 15 februari 1973), 
Rep. Dejr., 1975, (145), p. 169, nr. 2. 
(547) FLOUR, J., /.c., (145), p. 171, nr. 4. 
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II. DE INVLOED VAN ARTIKEL 1442, LID 3 C.CIV. 

78. Krachtens deze wetsbepaling uit het Franse Burgerlijk Wetboek 
werkt het echtscheidingsvonnis terug tot op de dag dat het samenle
ven en samenwerken wegens de fout van een echtgenoot niet meer 
mogelijk was(548). De invloed van deze wetsbepaling op de woonst
vergoeding werd door de Tribunal de grande instance van Parijs in 
een vonnis van 27 november 1973 onderzocht(549). 
De feiten. Sinds januari 1959 had de vrouw een relatie met de 
schoonbroer van haar man en dit terwijl haar man sedert geruime 
tijd in het ziekenhuis verbleef. Nadat de man uit het ziekenhuis 
ontslagen werd, weigerde hij het echtelijke Ieven te hervatten. Acht 
jaar later, in september 1967, werd de echtscheiding uitgesproken en 
de vereffening-verdeling van het stelsel bevolen. De man bekwam de 
toepassing van artikel 1442 C.civ. In rechte vorderde de man een 
woonstvergoeding vanaf de dag dat de feitelijke scheiding een aan
vang had genomen, tot aan de effectieve verdeling van de huwge
meenschap(550). De rechtbank wees deze eis toe, maar beging een 
fout door te stellen dat de vrouw een woonstvergoeding aan de 
gemeenschap verschuldigd was. De gemeenschap had immers opge
houden te bestaan sinds 1959: de vergoeding was aan de onverdeeld
heid verschuldigd(551). 

III. DE INVLOED VAN DE ONDERHOUDSPLICHT JEGENS DE KINDE
REN 

79. De rechtbank van Nevers wijst de betaling van een woonstver
goeding door de vrouw af omdat zij met de vier kinderen in de 
gezinswoning mocht verblijven terwijl het onderhoudsgeld dat de 
man voor zijn kinderen betaalde nogallaag was. Volgens de recht
bank kon er dus geen sprake zijn van een woonstvergoeding(552). 
Het exclusief genot van de gezinswoning moet dus worden be
schouwd als een modaliteit van de onderhoudsplicht jegens de kinde-

(548) Supra, nr. 14; VIEUJEAN, E., ,Observations sur certaines particularites des effets du 
divorce pour cause determinee", Ann. Fac. Dr. Liege, 1977, (533), 548. 
(549) Trib. gr. inst. Parijs, 27 november 1973, D., 1974, 548, noot MASSIP, J. 
(550) Bij arrest van 1 oktober 1970 bekwam de vrouw van het Hof van Beroep van Parijs de 
preferentie!e toewijzing van het onroerend goed. 
(551) MASSIP, J., noot onder Trib. gr. inst. Parijs, 27 november 1973, D., 1974, 549. 
(552) Trib. gr. inst. Nevers, 15 oktober 1975, J.C.P., 1976, nr. 18.428, noot PATARIN, J.: 
,La demande en versement it Ia communaute d'une indemnite d'occupation presentee pat le 
mari revet un caractere excessif, sinon anormal" ( ... ) ,Ce pavilion a servi it Ia femme et aussi 
aux enfants du menage et cet avantage en nature ne compensait que faiblement Ia modeste 
contribution du pere it l'entretien de ses enfants". 
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ren(553). Deze oplossing is m.i. af te keuren: de kinderen hebben 
helemaal geen uitstaans met de betwistingen tussen de ouders, zij zijn 
vreemd aan de rekeningen die de ouders elkaar verschuldigd zijn en 
de woonstvergoeding wordt helemaal niet van hen geeist, maar wel 
van de ouder die in de gezinswoning mocht verblijven. Professor 
J. Patarin gaat helemaal akkoord met dit vonnis omdat bet de weg 
opgaat van een arrest van het Hof van Beroep van Parijs van 
14 november 1975(554). In dit arrest werd het exclusief genot van de 
gezinswoning beschouwd als een uitvoering in natura van de hulp
plicht tussen echtgenoten(555): een woonstvergoeding werd niet toe
gekend. Volgens Professor J. Patarin geldt dit ook voor de onder
houdsplicht t.a.v. de kinderen. Naar mijn bescheiden mening gaat 
dit niet op. In de eerste hypothese eist een echtgenoot een woonstver
goeding van zijn gewezen partner die in de gezinswoning mocht 
verblijven en die het onderhoudsgeld heeft bekomen: deze laatste 
persoon treedt in feite onder drie hoedanigheden op, nl. als verweer
der, onderhoudsgerechtigde en bewoner van de gezinswoning. Deze 
titulatuur vinden we niet terug wanneer men de kinderen in bet de bat 
mengt: de kinderen mochten wel in de gezinswoning verblijven, zij 
waren eveneens onderhoudsgerechtigd, maar zij zijn geen verweer
ders, de woonstvergoeding wordt immers niet van hen gevorderd, zij 
zijn vreemd aan de betwisting tussen de ouders. De onverdeeldheid 
wordt tussen de ouders verdeeld en de kinderen hebben daar noch 
rechten noch plichten in(556). 
De oplossing van de rechtbank van Nevers wordt in een andere zaak 
door het Hof van Beroep van Parijs gevolgd(557). Het Hof gaat er 
van uit dat er bij de begroting van de onderhoudsgelden rekening 
werd gehouden met bet feit dat de vrouw en de kinderen gratis de 
gezinswoning mochten bewonen. Bijgevolg is er volgens het Hof geen 
woonstvergoeding verschuldigd. Het Hof hervormt aldus bet vonnis 
van de Tribunal de grande instance van Parijs van 24 januari 1976. 
De rechtbank had immers beslist dat de vrouw wel een woonstvergoe
ding was verschuldigd omdat aldus bet nadeel aan de onverdeeldheid 

(553) PATARIN, J., noot onder Trib. gr. inst. Nevers, 15 oktober 1975, nr. 18.428. Cf. 
VIATTE, J., noot onder Cass. fr., 24 oktober 1978, Gaz. Pal., 1979, 10. 
(554) Parijs, 14 november 1975, Gaz. Pal., 1976, I, 154, noot L.C. 
(555) De rechter die een onderhoudsgeld toekent heeft ook in Frankrijk een grote vrijheid bij 
het bepalen van de modaliteiten van de uitkering. Zo kan de afbetaling van de lening die op 
de gezinswoning rust als een uitvoering van de hulpplicht tussen echtgenoten worden be
schouwd: Cass. fr., 16 juli 1976, D., 1977, 333, noot CHARTIER, Y. 
(556) Cf. supra, nr. 46. 
(557) Parijs, 10 februari 1977, Gaz. Pal., 1978, 92, met noot. 
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wegens haar exclusief genot hersteld werd(558). Dienaangaande stelt 
het Hof dat deze zienswijze niet kan worden bijgetreden omdat men 
niet het bewijs bijbrengt van een fout: het herstel van een nadeel 
vereist in de eerste plaats het bestaan van een fout. 
Tegen dit arrest van het Hof van Beroep van Parijs werd er cassatie
beroep ingesteld. De voorziening werd echter verworpen(559). 

80. In een ander arrest stelt het Hof van Cassatie dat wanneer de 
eerste rechter een onderhoudsgeld heeft toegekend, rekening hou
dende met het feit dat de kinderen en de moeder gratis de gezinswo
ning mochten betrekken, het gezag van gewijsde van deze beslissing 
geschonden wordt wanneer een andere rechter de vrouw toch tot de 
betaling van een woonstvergoeding veroordeelt(560). Dit arrest ver
wees de zaak naar het Hof van Beroep van Versailles dat op 11 mei 
1983 uitspraak deed. Het Hof hernam de zienswijze van het Hof van 
Cassatie, maar kende niettemin een woonstvergoeding toe voor de 
periode waarvoor de J.A.M. geen maatregelen had bevolen(561). 

IV. KRITIEK 

81. De hoven en rechtbanken in Frankrijk werden met dezelfde 
problemen als de Belgische rechtscolleges geconfronteerd. In Frank
rijk werden echter dezelfde fouten begaan als bij ons: keer op keer 
werd er verzuimd de principes inzake de aanrekening toe te pas-

(558) Parijs, 10 februari 1977, Gaz. Pal., 1978, (92), 93: ,Considerant que pour statuer ainsi, 
le Tribunal a retenu qu'il est constant que dame X ... est redevable envers l'indivision d'une 
indemnite en reparation du prejudice qu 'elle cause a cette indivision par sa jouissance exclusive 
d'un bien indivis". 
(559) Cass. fr., 24 oktober 1978, D., 1979,229, noot SAVATIER, R.; Gaz. Pal., 1979, 10, noot 
VIATTE, J. De eiser in cassatie voerde aan dat het Hof van Beroep, door te beslissen dat bij 
de begroting van het onderhoudsgeld rekening werd gehouden met het feit dat de vrouw geen 
huurgeld moest betalen, de zin en de draagwijdte van de beslissing waarbij het onderhoudsgeld 
werd bepaald, heeft vervalst. Het Hof van Cassatie stelt dat er geen sprake is van vervalsing, 
maar enkel van interpretatie. 
(560) Cass. fr., 13 januari 1981, Bull. civ., I, p. 9, nr. 12. 
(561) Versailles, 11 mei 1983, D., 1985, I.R., 172: ,Par contre, pour la periode anterieure 
ala date de cette ordonnance, !'ex-femme se trouve tenue a cette indemnite d'occupation, 
aucune decision judiciaire n'ayant etabli le lien, ni explicite, ni implicite, entre le montant de 
la contribution de l'ex-mari aux frais d'entretien de !'enfant et la pretendue gratuite du 
logement assure par lui a !'enfant et a sa mere". 
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sen(562). Vanaf het ogenblik dat vaststaat dat het exclusief genot van 
de gezinswoning als een uitvoering in natura van de hulpplicht moet 
worden beschouwd, dringt de aanrekening zich op(563). Net als bij 
ons gaat men er in Frankrijk van uit dat het exclusief genot van een 
onverdeeld goed moet worden beschouwd als een opbrengst van dat 
goed(564). Het staat vast dat vanaf het ogenblik dat de hulpplicht 
tussen echtgenoten opgehouden heeft te bestaan, een woonstvergoe
ding zonder meer verschuldigd zal zijn(565). De onderhoudsgelden 
die tijdens de procedure werden betaald moeten echter worden 
aangerekend(566). Naar aile logica zou men dan ook moeten stellen 
dat de huurwaarde van het onverdeeld onroerend goed als een 
opbrengst moet worden beschouwd waarmee rekening zal moeten 
worden gehouden tijdens de aanrekening. Hier maakt de Franse 
rechtspraak en een deel van de rechtsleer een onbegrijpelijke kronkel: 
wanneer slechts de gezinswoning vruchten kan opbrengen, dan zal 
de gemeenschap geacht worden geen vruchten opgebracht te hebben 
- en zal er dus ook geen aanrekening zijn - indien bij de begroting 
van het onderhoudsgeld rekening werd gehouden met het feit dat de 
onderhoudsgerechtigde in de gezinswoning mocht verblijven (en dus 
geen huur moest betalen)(567). Zoals in Belgie wordt er dus veel 

(562) Dit wordt schitterend gei1lustreerd door een arrest van het Hof van Beroep van Parijs 
(Parijs, 14 november 1975, Gaz. Pal., 1976, I, (154), 155, noot L.C.): ,Considerant qu'en 
vertu des dispositions de !'art. 212 C.civ. selon lesquelles 'les epoux se doivent mutuellement 
fidelite, secours, assistance', !'obligation de secours et d'assistance se traduisent par une 
pension alimentaire comprenant eventuellement le logement, persiste entre les epoux pendant 
Ia procedure du divorce et jusqu'a ce que celle-ci ait pris fin; qu'en consequence, ainsi que 
les premiers juges l'ont a bon droit decide, '!'occupation d'un immeuble commun par l'un des 
epoux pendant Ia procedure, est fondee sur cette obligation et ne peut done donner lieu 
posterieurement et retroactivement au paiement d'une indemnite'; que le jugement defere doit 
etre entierement confirme". 
(563) L.C., noot onder Parijs, 14 november 1975, Gaz. Pal., 1976, I, 155: ,Ia jouissance du 
logement commun doit bien souvent etre comprise comme un des objets de !'obligation de 
secours de !'art. 212 C.civ.; le terme 'aliments' comprend tout ce qui est necessaire a Ia vie 
du creancier; logement, chauffage, vetements, aussi bien que nourriture ( ... ). Lorsque !'attri
bution du logement repose sur !'art. 212, il faut appliquer a Ia jouissance les regles d'imputa
tion degagees pour Ia pension". 
(564) SAVATIER, R., noot onder Cass. fr., 24 oktober 1978, D., 1979, 229: ,Elle" ( =Ia Cour 
supreme) ,se garde de renier Ia jurisprudence anterieure, assimilant, aux fruits d'un bien, Ia 
jouissance, par l'un des indivisaires, d'une habitation indivise, ce qui est en effet conforme 
a l'actuel regime de communaute". 
(565) VIATTE, J., noot onder Cass. fr., 24 oktober 1978, Gaz. Pal., 1979, 10: de uitkering 
na echtscheiding aan de onschuldige echtgenoot kan immers niet be!nvloed worden door het 
feit dat de uitkeringsgerechtigde in de woning mag verblijven. 
(566) BENABENT, A., noot onder Cass. fr., 2 oktober 1984, D., 1985, l.R., 174; CHAR
TIER, Y., noot onder Cass. fr., 16 juli 1976, D., 1977, (333), 335. 
(567) CHARTIER, Y., o.c., (333), 335: ,Si, par consequent, Ia communaute ne donne aucun 
revenu, aucune imputation ne sera possible. Or, tel sera le plus sou vent le cas lorsque le seul 
bien commun sera constitue par ... l'appartement. On sait, en effet, que, selon Ia jurisprudence 
dominante," ( ... ) ,aucune indemnite est due pendant !'instance, Ia jouissance gratuite etant 
consideree comme !'execution du devoir de secours". 
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energie verspeeld door de beschikkingen houdende de voorlopige 
maatregelen te onderzoeken, terwijl de oplossing voor de hand ligt: 
er moet steeds aangerekend worden, behalve indien het toegekend 
exclusief genot van de gezinswoning niet in verband kan worden 
gebracht met artikel 212 C.civ.: de maatregel is bijvoorbeeld niets 
meer dan een bestuursregeling, ingegeven door de opportuni
teit(568). 

§ 6. Wettelijke regeling van ~1 december 1976 

I. ALGEMEEN 

82. In 1976 werd een grote leemte in het Franse juridisch landschap 
opgevuld: voordien kende de onverdeeldheid - die nochtans een 
vaak voorkomend verschijnsel was - niet de minste regeling(569). 
Deze onvolmaaktheid werd van de baan geruimd door de wet nr. 76-
1286 van 31 december 1976(570). Deze wet is echter niet helemaal 
vernieuwend: talrijke beginselen die door de vroegere rechtspraak 
werden uitgediept, werden gewoonweg overgenomen(571). 

II. ARTIKEL 815-9 C.Civ. 

83. De tekst van deze bepaling luidt als volgt: ,Chaque indivisaire 
peut user et jouir des biens indivis conformement a leur destination, 
dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec 
l'effet des actes regulierement passes au cours de l'indivision. A 
defaut d'accord entre les interesses, l'exercice de ce droit est regie, 
a titre provisoire, par le president du tribunal(572). L'indivisaire qui 
use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention, 
redevable d'une indemnite". Deze bepaling is niets meer dan de 
wettelijke verwoording van de regel die door vroegere rechtspraak 

(568) L.C., noot onder Parijs, 14 november 1975, Gaz. Pal., 1976, I, 155: ,L'attribution de 
Ia jouissance du logement ( ... ) peut resulter de motifs d'opportunite, par exemple, faciliter 
a l'un des epoux l'exercice de sa profession". 
(569) In Belgie is de medeeigendom- art. 577bis B.W.- sinds 1924 geregeld: wet van 8 juli 
1924. 
(570) DAGOT, M., L'indivision, Parijs, Litec, 1978, p. 26, nr. 4. Tijdens hetinterbellum werd 
reeds een eerste paging tot regeling ondernomen: ibid., p. 36, nr. 33. 
(571) DAGOT, M., o.c., p. 41, nr. 45 en nr. 268, p. 120-121: ,La reponse a ete apportee par 
l'article 815-9 qui est inspire essentiellement des solutions auxquelles Ia jurisprudence avait fini 
par arriver"; ZENATI, F., Les biens, Parijs, P.U.F., 1988, p. 280, nr. 269. 
(572) Voor een toepassing, zie: Kort ged. Saint-Brieuc, 12 juli 1979, Gaz. Pal., 1980, somm., 
88: de woonstvergoeding kan, op grond van de tweede alinea van de wet, voorlopig begroot 
worden. 
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was geponeerd(573). Het exclusief genot komt niet noodzakelijk 
gedwongen tot stand, het kan ontstaan ten gevolge van een akkoord 
tussen de onverdeelde medeeigenaars(574). 

Ill. REACTIES IN DE RECHTSPRAAK 

84. Het Hof van Beroep van Versailles was een van de eerste rechts
colleges dat wees op het algemene toepassingsgebied van artikel815-9 
C.civ.: deze bepaling geldt niet aileen voor de gemeenschapsstelsels, 
maar ook voor stelsels van scheiding van goederen, waar de 
echtgenoten medeeigenaars zijn van een woning(575). Dit neemt niet 
weg dat een woonstvergoeding mogelijk is los van artikel815-9 C.civ. 
Zo zal de vrouw die in een eigen goed van de man mocht verblijven 
gehouden zijn tot de betaling van een woonstvergoeding indien 
vaststaat dat het exclusief genot van de gezinswoning niet als een 
uitvoering in natura van de hulpverplichting tussen echtgenoten dient 
te worden beschouwd(576). De woonstvergoeding gaat in globo naar 
de te verdelen onverdeelde massa, ongeacht het aandeel in de massa 
van de onverdeelde medeeigenaar die de woning heeft betrok
ken(577). De onverdeeldheid wordt beeindigd bij de verdeling en niet 
bij de preferentiele toekenning van de gezinswoning overeenkomstig 
de artikelen 832 en 1476 C.civ.(578). Het volstaat niet de eis tot 

(573) WATINE-DROUIN, C., ,Le role du juge relativement a Ia gestion eta !'utilisation des 
biens indivis", R. T.D.civ., 1988, (267), 280. 
(574) ATlAS, C., ,Une convention au pays de l'indivision non conventionnelle", J.C.P., 
1979, I, nr. 2937, nr. 7: een vergoeding voor het exclusief genot is niet noodzakelijk. 
(575) Versailles, 30 januari 1979, J.C.P., 1979, IV, (339), 340: ,Est applicable a des epoux 
maries sous le regime de Ia separation de biens, mais coproprietaires d'une residence secondai
re, !'article 815-9 C.civ.". 
(576) Cass. fr., 30 juni 1982, D., 1982, I.R., 426: ,l'appartement etait un bien propre du mari 
qui etait fonde a reclamer a Ia femme une indemnite a raison de sa jouissance privative". 
(577) Parijs, 5 november 1982, D., 1983, I.R., 176. Rekenkundig komt dit op het volgende 
neer: bij een massa van 500 en een woonstvergoeding van 100 worden de twee getallen 
algebralsch opgeteld en door het aantal medeeigenaars gedeeld. In de veronderstelling dat er 
twee medeeigenaars zijn, bekomt ieder 300, maar wie het exclusief genot had bekomt maar 
200 t.g.v. de schuldvergelijking. De woonstvergoeding is aan de onverdeeldheid verschuldigd 
en dit ter gelegenheid van de verdeling: Cass. fr., 14 november 1984, D., 1985, I.R., 172. Art. 
815-11 C.civ. staat wei toe dat elke medeeigenaar jaarlijks zijn aandeel in de opbrengsten van 
de onverdeeldheid opeist. Ben maandelijkse vergoeding aan de andere echtgenoot is uitgeslo
ten: Cass. fr., 14 november 1984, J.C.P., 1985, IV, 32. Deze oplossing is logisch want de 
woonstvergoeding compenseert het verlies van de vruchten en opbrengsten en wat de vruchten 
en opbrengsten betreft geldt de regel ,fructus augent hereditatem": CoRNu, G., Droit civil, 
I, Parijs, Montchrestien, 1984-85, nr. 1247, p. 462. De onverdeeldheid is schuldeiser van de 
woonstvergoeding: LARROUMET, C., Droit Civil, II, Parijs, Economica, 1988, p. 172, 
nr. 282; WEILL, A., TERRE, F. en SIMLER, P., Droit civil: les biens, Parijs, Dalloz, 1985, 
nr. 567, p. 503; ZENATI, F., o.c., p. 293, nr. 283. 
(578) Cass. fr., 23 november 1982, J.C.P., 1983, IV, 46; Versailles, 4 oktober 1983, Gaz. Pal., 
24-25 april 1985, 16. 
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woonstvergoeding af te wijzen op grond dat de hulpplicht nog 
bestond tijdens de procedure: aileen de regels m.b.t. de aanrekening 
kunnen uitsluitsel brengen(579). Het is onthutsend vast te stellen dat 
zelfs het Hof van Cassatie die fout begaat: het Hof stelt klaar en 
duidelijk dat een woonstvergoeding niet verschuldigd is wanneer het 
exclusief genot van de gezinswoning een uitvoering van de hulpplicht 
is(580). 

85. De vraag of de woonstvergoeding onderworpen is aan de vijfjari
ge verjaringsregel van artikel815-10, lid 2 C.civ.(581) werd positief 
beantwoord. In een geval waar een gebouw tot drie medeeigenaars 
behoorde en door twee van hen bewoond werd en een van die 
bewoners de huurgelden inde, stelde het Hof van Beroep van Besan-
90n dat de woonstvergoeding en de betaling van de huurgelden aan 
de onverdeeldheid tot vijf jaar beperkt is. Het Hof van Cassatie 
bevestigt deze zienswijze: artikel815-10, lid 2 C.civ. geldt ook voor 
de vergoeding van artikel 815-9 C.civ.(582). Het Hof stelt dat het 
artikel815-9 C.civ. devergoeding aan de onverdeeldheid beoogt voor 
het verlies van de vruchten en de opbrengsten en dat deze vergoeding 
bijgevolg de kenmerken van deze vruchten en opbrengsten aanneemt: 
een van die kenmerken is dat die vruchten en opbrengsten na vijf jaar 

(579) Contra, Parijs, 4 oktober 1984, D., 1985, l.R., 172; Parijs, 19 april 1985 en 20 maart 
1985, D., 1986, l.R., 110; Parijs, 8 april 1986, D., 1987, somm. comm., 43: deze arresten 
sluiten een woonstvergoeding ten onrechte uit omdat de hulpplicht tussen echtgenoten nog 
steeds bestond. Het Hof van Beroep van Parijs volhardt in de boosheid: ondanks aanhoudende 
kritiek in de rechtsleer (bv. MASSIP, J., noot onder Cass. fr., 20 oktober 1987, Gaz. Pal., 
28 april 1988, (2), 3 in fine) stelt het Hof van Beroep dat een woonstvergoeding enkel mogelijk 
is na de ontbinding van het huwelijk en dus uitgesloten is tijdens het huwelijk. 
(580) Cass. fr., 20 oktober 1987, Gaz. Pal., 28 april 1988, 2, noot MASSIP, J. Het Hof stelt 
dus dat de beslissing houdende voorlopige maatregelen aan een grondige analyse van de 
motivering moet worden onderworpen: ,Mais attendu que Ia Cour d'appel, interpretant les 
decisions fixant Ia pension alimentaire ( ... ), a estime que rien dans les enonciations de ces 
decisions ne permettait de retenir que les depenses necessaires au logement de I' epuse etaient 
incluses dans le montant des pensions allouees"; Cass. fr., 18 januari 1989, Gaz. Pal., 1989, 
Pan., 60; J.C.P., 1989, IV, 102; Cass. fr., 28 februari 1989, J.C.P., 1989, IV, 147. Cass. fr., 
7 juni 1989, Bull. civ., I, (149), p. 150, nr. 223: ,Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que 
les decisions fixant les pensions a!imentaires ne font pas etat du fait que le montant de ces 
pensions tenait compte de !'occupation de l'immeuble lorsqu'il appartenait de rechercher si, 
malgre !'absence de toute precision a cet egard, les pensions n'avaient pas ete en fait fixees, 
comme le soutenait Mme X ... , en fonction d'une occupation gratuite des locaux communs, 
Ia cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision". 
(581) Art. 815-10, lid 2 C.civ.: ,Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, 
toutefois, recevable plus de cinq ans apres Ia date a laquelle ils ont ete percus ou auraient pu 
l'etre". 
(582) WATINE-DROUIN, C., o.c., (267), 280: ,Les difficultes d'une recherche trop lointaine 
dans les comptes entre indivisaires justifient Ia prescription du droit de reclamer les fruits et 
revenus du bien indivis". 
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verjaren(583). Eens de verjaring uitgesloten is, is het rechtscollege 
vrij te bepalen hoe de woonstvergoeding moet berekend wor
den(584). Het is evenwel duidelijk dat men zich moet richten naar 
de huurwaarde van de woning(585). 

IV. KRITIEK 

86. Wat voor nut heeft een wet wanneer de hoven en rechtbanken 
zich beperken tot de toepassing van die wet, maar de samenhang met 
andere principes uit het oog verliezen? Zo zou men in een notedop 
de situatie in Frankrijk kunnen beschrijven. Ooze zuiderburen heb
ben een wet die de bevestiging is van een onbetwiste rechtspraak, er 
is rechtsleer die de wagen in de juiste richting wil duwen, maar de 
hoven en rechtbanken verzuimen keer op keer de principes van de 
aanrekening toe te passen. 
In Belgie is er daarentegen geen specifieke wettelijke regeling. Er is 
echter wei rechtspraak die duidelijk op een goed spoor zit: enkel de 
aanrekening kan tot een juiste oplossing leiden. Ben wettelijke rege
ling die enkel de juridische grondslag van de woonstvergoeding 
vastlegt kan daar hoegenaamd niets aan veranderen. De aanrekening 
is een element van de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap 
en staat dus volledig los van die wettelijk bepaalde grondslag. 

(583) Cass. fr., 6juli 1983, Rep. Defr., 1984, p. 273, art. 33.229, noot MORIN, G.: ,que cette 
indemnite, qui a pour objet de reparer le prejudice cause it l'indivision par la perte des fruits 
et revenus de ce bien, se substitue it ceux-ci et en emprunt les caracteres; que l'action en 
paiement de cette indemnite est ainsi soumise it la prescription quinquennale de I' article 815-10 
du Code civil" (p. 274). In deze zaak werd het Hof van Cassatie nog geconfronteerd met een 
ander probleem: de werking in de tijd van de wet van 31 december 1976. Art. 19 van de wet 
stelt dat de wet van toepassing is op de onverdeeldheden die bestaan op de dag van de 
inwerkingtreding van de wet. Art. 815-10 C.civ. voert echter een verjaringstermijn van vijf 
jaar in, dus korter dan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar die voordien 
de regel was. Indien de vijfjarige verjaringstermijn begint te lopen v66r 1 juli 1977- datum 
van inwerkingtreding van de wet- dan zou de wet terugwerkende kracht hebben, wat strijdig 
is met art. 2 C.civ. Bijgevolg kan het begin punt van de vijfjarige verjaringstermijn ten vroegste 
op 1 juli 1977 gesitueerd worden: MoRIN, G., noot onder Cass. fr., 6 juli 1983, Rep. Defr., 
1984, (275), 277. Deze rechtspraak wordt later door het Hof bevestigd: Cass. fr., 6 november 
1985, D., 1987, 125, noot BRETON, J.; Cass. fr., 17 februari 1987, D., 1987, 589, noot 
BRETON, A. en de lagere rechtspraak sluit zich hierbij aan: Versailles, 13 juni 1988, Gaz. Pal., 
1989, somm., 33. Het behoort tevens tot de vaste rechtspraak van het Hof dat de woonstvergoe
ding het herstel van het verlies van de vruchten en inkomsten van de onverdeeldheid beoogt: 
Cass. fr., 10 juli 1984, D., 1984, l.R., 389. 
(584) Cass. fr., 30 juni 1987, J.C.P., 1987, IV, 310. 
(585) DE LA MARNIERRE, E., ,Le beneficiaire d'immeubles par attribution preferentielle 
est-il redevable it l'indivision d'une indemnite d'occupation pour la jouissance des biens de 
la dissolution du mariage au partage? ", Gaz. Pal., 1978, (54), 56. 
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HOOFDSTUK VIII 

SLOTBESCHOUWINGEN 

I. ALGEMEEN 

87. Bestaat het probleem van de woonstvergoeding wei? Is het geen 
schijnprobleem? Het klinkt misschien wei wat tegenstrijdig om met 
een dergelijke vraag te willen eindigen. Toch is deze vraag niet zo gek. 
In de loop van deze studie werden verschillende domeinen van het 
recht bestudeerd. We gingen ook eens bij onze zuiderburen kijken 
hoe zij het probleem aanpakken. Dergelijke uitstapjes zijn geestver
ruimend en werken relativerend. Niets is absoluut in vergelijking met 
iets anders. Toch kan men verschillende krachtlijnen onderscheiden. 

II. NUANCERING VAN HET PROBLEEM 

88. Een eerste krachtlijn betreft de begrenzing in de tijd. Woonstver
goeding is niet noodzakelijk verbonden met de duur van het echt
scheidingsproces. Zowel v66r als na het geding kan een woonstver
goeding verschuldigd zijn. V 66r het geding kunnen de echtgenoten 
zich in een crisissituatie bevinden waarbij een van hen de gezinswo
ning verlaat. Beide echtgenoten vinden dit voorlopig een goede 
oplossing en geen van beide wendt zich tot de rechter. Later komt 
het toch tot de onvermijdelijke echtscheiding gevolgd door de veref
fening-verdeling van de huwgemeenschap. Een ex-echtgenoot vor
dert een woonstvergoeding. De echtscheiding zal tussen echtgenoten, 
wat hun goederen betreft, terugwerken tot de dag van de vordering 
op basis waarvan de echtscheiding werd toegestaan. De feitelijke 
scheiding dateert echter van voor de vordering tot echtscheiding. 
Deze situatie doet zich eveneens voor wanneer een van de echtgeno
ten door de vrederechter gemachtigd wordt afzonderlijk te verblijven 
en pas na de uitspraak van de vrederechter een echtscheiding wordt 
ingeleid. Dezelfde situatie kan zich voordoen wanneer de voorzitter 
in kort geding tussenkomt en hij de echtgenoten machtigt aileen te 
verblijven en de echtscheiding toegestaan wordt op de tegeneis die 
werd ingesteld nadat de voorzitter zijn beschikking had gewezen. In 
deze drie verschillende gevallen heeft een echtgenoot het exclusief 
genot van een gezinswoning gehad, zonder dat de duur van dat 
exclusief genot samenviel met de retroactieve werking van het echt
scheidingsvonnis. 
De oplossing voor dit probleem is tamelijk eenvoudig. De echtgenoot 
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die aileen in de gezinswoning heeft verbleven heeft opbrengsten van 
een gemeenschapsgoed of van een eigen goed ge'ind. Dergelijke 
opbrengsten komen aan de gemeenschap toe. Bij de vereffening-ver
deling moeten de verschillende vermogens juist samengesteld wor
den. Bijgevolg zal de huurwaarde van de gezinswoning bij de ge
meenschap gevoegd worden om daarna verdeeld te worden. Hier is 
dus geen sprake van een woonstvergoeding, maar wel van een juiste 
samenstelling van de te verdelen vermogens. 

Deze werkwijze zal in een geval niet gevolgd kunnen worden, nl. 
wanneer het exclusief genot van de gezinswoning als een uitvoering 
van de hulpplicht tussen echtgenoten moet worden beschouwd. Dit 
is het geval wanneer de rechter een onderhoudsgeld heeft toegekend: 
bij de begroting van het onderhoudsgeld zal de rechter zeker rekening 
houden met het feit dat een der echtgenoten het exclusief genot van 
de gezinswoning had. Wanneer een onderhoudsgeld werd toegekend 
tijdens de echtscheidingsprocedure dringt zich wel een tweede hewer
king op, maar daarover meer ter gelegenheid van de behandeling van 
de tweede krachtlijn. 

Wat gebeurt er wanneer de rechter een afzonderlijk verblijf toeken
de, maar geen onderhoudsgeld heeft bepaald? Een dergelijke beslis
sing kan twee aspecten vertonen. De vrederechter ging er van uit dat 
een echtgenoot wel recht had op een onderhoudsgeld, maar dat het 
beter was dat hij dat onderhoudsgeld in natura bekwam, nl. door de 
toelating alleen in de gezinswoning te mogen verblijven. Deze situatie 
is volledig gelijk met de hypothese waar de rechter een , , traditioneel'' 
onderhoudsgeld heeft toegekend. De tweede mogelijkheid bestaat er 
in dat geen van beide echtgenoten aanspraak kan maken op een 
onderhoudsgeld, maar dat er redenen bestaan om de ene echtgenoot 
met uitsluiting van de andere in de gezinswoning te laten verblijven 
(beroepsredenen, hoederecht over de kinderen, akkoord tussen echt
genoten, etc.). Hier geldt de algemene regel en zal de huurwaarde bij 
de gemeenschap moeten worden gevoegd. 

In de veronderstelling dat er voor het echtscheidingsgeding geen 
rechter aan te pas is gekomen, ligt de zaak enigszins anders. De 
huurwaarde zal buiten beschouwing blijven indien vaststaat dat de 
echtgenoot die de gezinswoning aileen heeft bewoond, behoeftig was. 
Ook in dat geval slorpt de hulpplicht tussen echtgenoten elke aan
spraak op de huurwaarde van de gezinswoning op. 

Na de overschrijving van het echtscheidingsvonnis of -arrest blijft 
een echtgenoot in de gezinswoning wonen tot aan de effectieve 
verdeling. Is hij vergoeding verschuldigd? Ja, in elk geval. De hulp-
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plicht tussen echtgenoten kan geen roet in het eten meer gooien 
omdat die gewoonweg niet meer bestaat. Anderzijds is het zo dat de 
uitkering na echtscheiding niet kan worden gelijkgesteld met een 
exclusief genot want de uitkering kan nooit in natura plaatsvinden. 
Kan men nu stellen dat deze vergoeding een woonstvergoeding is? 
Zeer zeker niet. Een ex-echtgenoot heeft de opbrengsten van de 
onverdeeldheid gei:nd en hij zal die aan de onverdeeldheid moeten 
betalen: fructus augent hereditatem. De Franse rechtspraak heeft 
herhaaldelijk de nadruk gelegd op deze regel. 
Wat indien er geen onverdeeldheid is? Een gewezen echtgenoot 
bewoont de woning van zijn gewezen partner tot aan de definitieve 
afrekening. Hier kan men wellicht spreken van een zuivere woonst
vergoeding: het gaat hier duidelijk om een schuld van de ene gewezen 
echtgenoot t.o.v. de andere. 
Kan men van een woonstvergoeding spreken wanneer het exclusief 
genot van de gezinswoning onder de retroactieve werking van het 
echtscheidingsvonnis- of arrest valt? Deze vraag maakt het voorwerp 
uit van de tweede krachtlijn. 

Ill. DE AANREKENING 

89. De tweede krachtlijn betreft het principe van de aanrekening. 
Het probleem is in de tijd beperkt tot de volgende hypothese: een 
woonstvergoeding wordt gevorderd voor de duur van de bewoning 
die samenvalt met de tijd verlopen tussen de echtscheidingseis op 
basis waarvan de echtscheiding werd toegestaan en de overschrijving 
van de uitspraak. 
1) Een echtgenoot verbleef in de gezinswoning en bekwam een 
onderhoudsgeld. Aangezien beide op elkaar inwerken moeten ze 
samengevoegd worden. Omdat de retroactieve werking van de echt
scheiding aan de uitkeringsgerechtigde opbrengsten doet toekomen 
die hij voordien niet had - de opbrengsten van de onverdeeldheid 
- moet men overgaan tot de aanrekening. Wat zal men dan wei 
aanrekenen? Men zal het onderhoudsgeld en de huurwaarde van de 
gezinswoning samenvoegen en aanrekenen op het aandeel van de 
uitkeringsgerechtigde in de opbrengsten van de onverdeeldheid. Al
dus worden beginselen toegepast die al meer dan een eeuw door de 
(Franse) rechtspraak worden gehuldigd. Ook hier dus geen woonst
vergoeding in de strikte zin van het woord. 
2) De uitkeringsplichtige verbleef in de gezinswoning. Aldus inde hij 
opbrengsten van de onverdeeldheid. Die opbrengsten zal hij moeten 
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doorstorten aan de onverdeeldheid. Van een woonstvergoeding zou 
ik ook bier niet durven spreken: fructus augent hereditatem en met 
het oog op de verdeling moet de massa juist samengesteld zijn. 
3) lndien een echtgenoot de eigen woning van de andere bewoonde 
tijdens de procedure, dan zal een woonstvergoeding verscbuldigd 
zijn, behalve indien blijkt dat aldus de hulpplicht tussen echtgenoten 
werd nagekomen. Dit zal zo zijn wanneer een onderhoudsgeld werd 
toegekend. 
Uit dit alles blijkt dat wat tot biertoe woonstvergoeding werd ge
noemd, in feite een probleem van huwelijksgoederenrecht is, meer 
bepaald een probleem van samenstelling van de te verdelen massa's 
waarbij de aard van het huwelijksstelsel en de gevolgen van de 
retroactieve werking van de echtscheiding van doorslaggevend be
lang zijn. 

IV. RECHTSVERGELIJKING 

90. Als laatste krachtlijn, keren we nog even terug naar het rechts
vergelijkend deel. Onze zuiderburen hebben een wettelijke regeling 
sinds 31 december 1976. Wij hebben die niet, maar een wettelijke 
regeling is in feite ook niet noodzakelijk. Er bestaan in ons rechtssys
teem genoeg constructies op basis waarvan de woonstvergoeding kan 
worden geregeld. 
Wat de zaak wei interessant maakt, is dat zij een regel hebben die 
de retroactieve werking van het echtscheidingsvonnis uitbreidt tot de 
dag waarop de feitelijke scheiding ontstond: artikel 262-1, lid 2 en 
artikel 1442, lid 2 C.civ. Een dergelijke algemene regel kennen wij 
niet, maar zo'n regel zou de zaken wei eenvoudiger kunnen maken. 
De situatie waarbij een deel van de feitelijke scheiding niet onder de 
terugwerkende kracht van het ecbtscheidingsvonnis valt, wordt aldus 
vermeden. 
De grote kritiek op bet Franse systeem is wei dat de principes die her 
en der in de recbtsleer werden geponeerd, in de praktijk niet worden 
toegepast. Bij mijn weten werd er tot nu toe geen enkele uitspraak 
gepubliceerd waarbij de principes van de aanrekening werden geres
pecteerd wanneer een der ecbtgenoten het exclusief genot heeft gehad 
van de gezinswoning. 
Alboewel nog niet aile recbtscolleges in ons land dit principe juist 
toepassen, lijkt bet er toch op dat deze oplossing meer en meer terrein 
wint. Wanneer doen onze zuiderburen ook even aan rechtsvergelij
king om nate gaan hoe les p'tits Belges het probleem trachten op 
te lossen? 
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SOMMAIRE 

L'INDEMNITE DE LOGEMENT: QUELQUES REFLEXIONS CRITIQUES 

Le probleme de Ia recompense ou indemnite de logement s'est trouve ces dernieres 
annees au centre de l'interet. Dans Ia pratique, ce probleme semble susciter maints 
malentendus que I' auteur du present article se propose d'inventorier et d'expliquer. 

Le premier chapitre est constitue par une analyse de Ia dissolution du regime 
matrimonial et plus particulierement de l'indivision post-communautaire. 

Le deuxieme chapitre est consacre a Ia liquidation-partage de Ia communaute. 

Le troisieme chapitre s'attache aux problemes de Ia famille dans des situations de 
crise. De !'avis de !'auteur, l'indemnite de logement n'est pas necessairement liee 
a Ia duree de Ia procedure en divorce, cette indemnite pouvant etre due tant avant 
qu'apres Ia procedure. Avant Ia procedure en divorce, Ies conjoints peuvent se 
trouver dans un etat de crise et l'un d'eux quitte le logement familial. Les deux 
conjoints considerent qu'il s'agit Ia provisoirement d'une bonne solution et aucun 
des deux ne s'adresse au juge. Plus tard, le divorce s'avere inevitable avec pour 
consequence Ia liquidation-partage de Ia communaute et l'un des ex-conjoints 
reclame une indemnite de logement. Entre epoux, quant a leurs biens, le divorce 
retroagira a Ia date de Ia demande ayant conduit au jugement de divorce, alors que 
Ia separation de fait date d'avant cette demande. Cette retroactivite se presente 
egalement lorsque le juge de paix autorise l'un des conjoints a prendre une residence 
separee et que Ia procedure de divorce n'est introduite qu'apres cette decision du 
juge de paix. La meme situation peut se presenter lorsque le president du tribunal 
statuant en refere autorise Ies epoux a prendre une residence separee et que le divorce 
est accorde sur demande reconventionnelle introduite apres Ia decision du president. 
Dans ces trois cas, l'un des conjoints a eu Ia jouissance exclusive du logement 
familial sans que Ia duree de cette jouissance exclusive coincide avec l'effet retroactif 
du jugement de divorce. 

Le quatrieme chapitre est consacre a l'examen du fondement et de Ia definition 
juridique de l'indemnite de logement. 

Les rapports entre indemnite de logement et devoir de secours entre epoux sont 
essentiels. Le cinquieme chapitre comporte une analyse de leurs effets reciproques, 
cette analyse faisant apparaitre que le conjoint qui a occupe seulle logement familial 
a per{:u Ies fruits d'un bien commun ou d'un bien propre, alors que de tels fruits 
reviennent a Ia communaute. Lors de Ia liquidation-partage, il y a lieu de constituer 
exactement les divers patrimoines et Ia valeur locative du logement familial sera des 
lors ajoutee a Ia communaute pour etre ensuite partagee. Dans ce cas, il n'est pas 
question d'une indemnite de logement, mais d'une definition exacte des patrimoines 
a partager. 

Cette fa{:on de faire ne pourra etre appliquee dans Ie seul cas ou Ia jouissance 
exclusive du logement familial doit etre consideree comme une execution du devoir 
de secours entre epoux. II en est ainsi lorsque le juge a accorde une pension 
alimentaire: dans I' evaluation de celle-d, le juge devra tenir compte du fait qu'un 
des conjoints avait Ia jouissance exlusive du logement familial. 

Qu'en est-illorsque le juge a autorise un logement separe mais sans fixer de pension 
alimentaire? Selon ]'auteur, une telle decision peut presenter deux aspects. Une 
premiere hypothese est celle ou le juge de paix a considere que l'un des conjoints 
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avait certes droit a une pension, mais a juge preferable de la lui accorder en nature, 
en l'autorisant a demeurer seul dans le logement familial. Cette situation est similaire 
a !'hypothese ou le juge a accorde une pension ,traditionnelle". 

La deuxieme hypothese est celle ou aucun des conjoints ne peut pretendre a une 
pension, certains motifs (motifs professionnels, garde des enfants, accord entre 
epoux, etc.) justifiant cependant que l'un d'eux soit autorise, a !'exclusion de )'autre, 
a demeurer dans le logement familial. Dans ce cas, la regle generale s'applique et 
la valeur locative devra, selon l'auteur, etre ajoutee ala communaute. 

Dans !'hypothese ou aucun juge n'est intervenu avant la procedure en divorce, les 
choses sont differentes. La valeur locative ne sera pas prise en consideration s'il est 
etabli que le conjoint ayant occupe seul le logement familial, se trouvait dans le 
besoin. Dans ce cas aussi, Ie devoir de secours entre epoux absorbe toute pretention 
a la valeur locative du logement familial. 

De !'avis de !'auteur, dans cette problematique, la reddition des comptes est 
essentielle et diverses hypotheses doivent etre distinguees. 

1. L'un des conjoints est reste dans le logement familial et a obtenu une pension 
alimentaire. Ces deux avantages doivent etre joints. L'effet retroactif du divorce 
aboutissant a donner au beneficiaire de Ia pension des fruits - Ies fruits de 
l'indivision- qu'il n'avait pas avant cela, il convient de les porter en compte. Que 
faudra-t-il porter en compte? La pension et la valeur locative du logement familial 
sont jointes et imputees sur la part du beneficiaire de la pension dans les fruits de 
l'indivision. L'on applique ainsi les principes consacres depuis d'un siecle deja par 
la jurisprudence (fran«;aise). Dans ce cas egalement, selon !'auteur, il n'est pas 
question d'une indemnite de logement au sens strict du terme. 

2. L'ayant droit a une pension est demeure dans le logement familial. De ce fait, 
il a per«;u les fruits de l'indivision et devra les transferer a l'indivision. Dans ce cas 
aussi, selon I' auteur, il ne peut etre question d'une indemnite de logement: fructus 
augent hereditatem et il y a lieu de composer exactement la masse en vue de partage. 

3. Si l'un des conjoints a occupe, pendant Ia procedure, le logement propre de 
l'autre, une indemnite de logement sera due, sauf au cas ou ceci s'avere constituer 
!'execution du devoir de secours entre epoux. Tel sera le cas lorsqu'une pension 
alimentaire a ete accordee. 

Le sixieme chapitre comporte un examen de !'hypothese ou, apres la transcription 
du jugement ou de !'arret autorisant le divorce, l'un des conjoints continue a occuper 
le logement familial jusqu'au partage effectif. Devra-t-il une indemnite ou recompen
se? L'auteur repond par !'affirmative. Le devoir de secours entre epoux ne peut plus 
etre invoque puisqu'il n'existe plus. Par ailleurs, Ia pension apres divorce ne peut 
etre assimilee a une jouissance exclusive du logement, car cette pension ne peut 
jamais etre versee en nature. 

Peut-on dire que cette pension constitue une indemnite de logement? L'auteur 
repond par la negative. Un ex-conjoint a per«;u les fruits de l'indivision et il devra 
les payer a l'indivision: fructus augent hereditatem. La jurisprudence fran«;aise a 
maintes fois souligne cette regle. 

L'auteur examine ensuite ce qui se passe en !'absence d'indivision, done en cas de 
separation de biens. L'un des ex-epoux occupe le logement de son ex-conjoint 
jusqu'a la reddition definitive des comptes. Dans ce cas, on peut sans doute parler 
d'une indemnite de logement pure; il s'agit manifestement d'une dette de l'un des 
anciens conjoints envers l'autre. 
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Le septieme et dernier chapitre est consacre a une etude du probleme de l'indemnite 
de logement en droit fran~ais. 
A la difference de notre systeme juridique, la France dispose de regles legales en 
la matiere depuis le 31 decembre 1976, mais, pour l'auteur, en fait, ces regles legales 
ne sont pas necessaires. Notre systeme juridique comporte suffisamment de con
structions permettant de rejeter l'indemnite de logement. 
Chose plus interessante: il existe en France une regle qui etend l'effet retroactif du 
jugement autorisant le divorce au jour ou est intervenue la separation de fait: art. 
262-1, al. 2 et art. 1442 al. 2 C.civ. En Belgique il n'existe malheureusement pas 
une telle regle generale susceptible d'eviter une situation ou une partie de la 
separation de fait ne tombe pas sous l'effet retroactif du jugement de divorce. 

Pour l'auteur, la critique majeure a adresser au systeme fran~ais reside en ce que 
des principes avances en doctrine ne sont pas appliques dans la pratique. A sa 
connaissance, il n'a ete publie ace jour aucune decision respectant les principes de 
la prise en compte de cet avantage, lorsqu'un des conjoints a eu la jouissance 
exclusive du logement familial. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE WOHNUNGSVERGUTUNG: EINIGE KRITISCHE BEDENKUNGEN 

Das Problem der Wohnungsvergiitung ist in den letzten Jahren in den Brennpunkt 
des lnteresses geraten. In der Praxis lost die Frage eine Reihe von MiBverstiindnissen 
aus, die der Verfasser in diesem Artikel andeuten und erkliiren will. 
lm ersten Abschnitt untersucht der Autor die Entbindung des Ehevermogenssystems 
und ins besondere das gemeinschaftliche Eigentum nach der Ehegemeinschaft. 

Der zweite Abschnitt ist der Liquidation-Verteilung der Ehegemeinschaft gewidmet. 
Die Familie in Krisensituationen ist das Thema des dritten Abschnittes. Daraus leitet 
der Autor ab, daB die Wohnungsvergiitung nicht unbedingt mit der Dauer des 
Ehescheidungsprozesses verbunden ist. Sowohl vor als nach dem ProzeB kann eine 
Wohnungsvergiitung gefordert werden. Vor dem ProzeB konnen sich die Ehepartner 
in einer Krise befinden, wobei einer von heiden die Familienwohnung verliiBt. Beide 
Ehepartner halten zuniichst diese vorUiufige Losung fiir gut und keiner von heiden 
wendet sich an den Richter. Spiiter kommt es dennoch zu der unvermeidlichen 
Ehescheidung und folglich zu einer Liquidation-Verteilung der Ehegemeinschaft. 
Ein Expartner fordert eine Wohnungsvergiitung. Die Ehescheidung wird zwischen 
Ehepartnern, was die Ehegiiter betrifft, eine Riickwirkung haben bis zum Tage der 
Forderung auf deren Grundlage die Ehescheidung genehmigt wurde. Die tatsiichli
che Trennung datiert jedoch schon aus der Zeit vor der Forderung zur Eheschei
dung. Diese Situation ereignet sich ebenfalls, wenn einer der Ehepartner vom 
Amtsrichter bevollmachtigt wird, eine separate Unterkunft zu haben und erst nach 
dem Urteil des Amtsrichters die Ehescheidung eingeleitet wird. Dieselbe Situation 
kann sich ereignen, wenn der Vorsitzende im summarischen Verfahren interveniert 
under die Ehepartner bevollmiichtigt eine separate Unterkunft zu haben und auf 
die Widerklage, die eingeleitet wurde nachdem der Vorsitzende sein Urteil gefiillt 
hatte, die Ehescheidung genehmigt wird. In diesen drei Fallen hat einer der Ehepart
ner den ausschlieBlichen GenuB der Familienwohnung gehabt, ohne daB die Dauer 
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dieses exklusiven Genusses mit der retroaktiven Wirkung des Ehescheidungsurteils 
zusammenfiel. 

Die juristische Grundlage und die Umschreibung der Wohnungsvergiitung werden 
vom Autor im vierten Abschnitt untersucht. 

Die Beziehung zwischen der Wohnungsvergiitung und der Hilfepflicht zwischen 
Eheleuten ist essentiell. Im fiinften Abschnitt wird diese Wechselwirkung analysiert. 
Daraus geht hervor, daB der Ehepartner der allein in der Familienwohnung gewohnt 
hat, Einnahmen eines Gemeinschaftgutes oder eines eigenen Gutes kassiert hat. 
Derartige Einnahmen gehoren der Gemeinschaft. Bei der Liquidation-Verteilung 
miissen die verschiedenen Vermogen genau zusammengesetzt werden. Folglich wird 
der Mietwert der Familienwohnung zu der Gemeinschaft addiert werden und 
nachher verteilt werden. Hier ist also nicht die Rede von einer Wohnungsvergiitung 
sondern von einer genauen Zusammensetzung der zu verteilenden Vermogen. 

Diese Arbeitsweise laBt sich in einem Fall nicht befolgen, niihmlich wenn der 
exklusive GenuB der Familienwohnung als eine Ausfiihrung der Hilfepflicht zwi
schen Eheleuten betrachtet werden muB. Dies ist der Fall wenn der Richter ein 
Unterhaltsgeld zuerkannt hat: bei der Veranschlagung des Unterhaltsgeldes wird der 
Richter bestimmt die Tatsache beriicksichtigen, daB einer der Ehepartner den 
exklusiven GenuB der Familienwohnung hatte. 

Was geschieht, wenn der Richter eine separate Unterkunft genehmigte, aber kein 
Unterhaltsgeld festgelegt hat? Bin solches Urteil kann nach dem Autor zwei Aspekte 
aufweisen. Der Amtsrichter geht davon aus, daB ein Ehepartner zwar ein Unterhalts
geld beanspruchen konnte, aber daB es giinstiger war, wenn er dieses Unterhaltsgeld 
in natura erhielt. Diese Situation ist vollig identisch mit der Hypothese wo der 
Richter ein herkommliches Unterhaltsgeld zuerkannt hat. Die zweite Moglichkeit 
besteht darin, daB keiner der heiden Eheleuten ein Unterhaltsgeld beanspruchen 
kann, daB es jedoch Griinde gibt urn einen Ehepartner mit AusschluB des anderen 
in der Familienwohnung wohnen zu lassen (Berufsgriinde, Hiiterecht iiber die 
Kinder, Vergleich zwischen den Ehepartnern usw.). Hier gilt die allgemeine Regel 
und der Mietwert muB nach dem Autor zu der Gemeinschaft addiert werden. 

In der Annahme daB sich im Ehescheidungsverfahren kein Richter beteiligt hat, 
verhiilt sich die Sache etwas anders. Der Mietwert wird auBer Betracht bleiben, wenn 
feststeht, daB der Ehepartner der die Familienwohnung allein bewohnte, mittellos 
war. Auch in diesem Fall absorbiert die Hilfepflicht zwischen Eheleuten jeden 
Anspruch auf den Mietwert der Familienwohnung. 

Nach dem Autor bildet in dieser Problematik die Anrechnung die Essenz. Der Autor 
unterscheidet verschiedene Hypothesen: 

1) Ein Ehepartner wohnte in der Familienwohnung und erhielt ein Unterhaltsgeld. 
Weil beide aufeinander einwirken, miissen sie zusammengefiigt werden. Weil die 
retroaktive Wirkung der Ehescheidung dem Unterstiitzungsberechtigten Einnahmen 
zuerkennt, die er vorher nicht hatte - die Einnahmen des gemeinschaftlichen 
Eigentums- muB man zur Anrechnung iibergehen. Was wird man denn anrech
nen? Man wird das Unterhaltsgeld und den Mietwert der Familienwohnung addieren 
und nach dem Anteil des Unterstiitzungsberechtigten an den Einnahmen des gemein
schaftlichen Eigentums anrechnen. So werden Prinzipien angewendet, die schon 
iiber ein J ahrhundert von der (franzosischen) Rechtsprechung vertreten werden. 
Auch bier also keine Wohnungsvergiitung im strengsten Sinne, also der Autor. 

2) Der Unterstiitzungsverpflichtete bewohnte die Familienwohnung. Die Einnah-
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men wird er dem gemeinschaftlichen Bigentum iiberweisen miissen. Auch hier 
mochte der Verfasser nicht von einer Wohnungsvergiitung reden, fructus augent 
hereditatem und in Anbetracht der Verteilung muB die Masse richtig zusammenge
setzt werden. 
3) Wenn ein Bhepartner wiihrend des Verfahrens die eigene Wohnung des anderen 
bewohnte, dann wird er ihm eine Wohnungsvergiitung verschuldet sein, auBer wenn 
sich herausstellt, daB so die Hilfepflicht zwischen Bheleuten beachtet wurde. Dies 
wird so sein, wenn ein Unterhaltsgeld zuerkannt wurde. 
Der Autor untersucht im sechsten Abschnitt die Hypothese, wobei nach der Ab
schreibung des Bhescheidungsurteils ein Bhepartner weiter in der Familienwohnung 
wohnt bis zur tatsiichlichen Verteilung. Schuldet er eine Vergiitung? Der Autor 
bejaht. Die Hilfepflicht zwischen Bheleuten kann nicht mehr beansprucht werden, 
wei! essie einfach nicht mehr gibt. Anderseits ist es so, daB die Unterstiitzung nach 
der Bhescheidung dem exklusiven GenuB nicht gleichgesetzt werden kann, denn die 
Unterstiitzung kann nie in natura vor sich gehen. Kann man nun stellen, daB diese 
Vergiitung eine Wohnungsvergiitung ist? Der Autor verneint. Bin Bxpartner hat die 
Binnahmen des gemeinschaftlichen Bigentums kassiert und er wird sie dem gemein
schaftlichen Bigentum iiberweisen miissen: fructus augent hereditatem. Die franzo
sische Rechtsprechung hat diese Regel ofters betont. AnschlieBend untersucht der 
Autor was beim Fehlen des gemeinschaftlichen Bigentums geschieht, niimlich bei 
Giitertrennung. Bin Bxpartner bewohnt die Wohnung seines ehemaligen Partners 
bis zur endgiiltigen Abrechnung. Hier diirfte von einer reinen Wohnungsvergiitung 
die Rede sein: es handelt sich hier deutlich urn die Schuld eines der Bhepartner dem 
anderen gegeniiber. 
Im siebten und letzten Abschnitt untersucht der Autor wie die Frage der Wohnungs
vergiitung im franzosischen Recht ge!Ost wird. Unsere siidlichen Nachbarn haben 
seit dem 31.12.1976 eine gesetzliche Regelung. 

Unser Rechtssystem kennt diese nicht, aber nach dem Autor ist eine solche gesetzli
che Regelung iiberhaupt nicht erforderlich. Die Zahl der Rechtskonstruktionen, auf 
deren Grundlage die Wohnungsvergiitung geregelt werden kann, reicht in unserem 
Rechtssystem vollig aus. 
Interessant ist die Tatsache, daB es in Frankreich eine Regel gibt die die retroaktive 
Wirkung des Bhescheidungsurteils auf den Tag, an dem die tatsiichliche Trennung 
entstand, erweitert: Art. 262-1, Abschnitt 2 und Art. 1442, Abschnitt 2 Code civil. 
Solch eine allgemeine Regel gibt es in Belgien Ieider nicht. Die Situation bei der ein 
Teil der tatsiichlichen Trennung nicht unter die riickwirkende Kraft des Bheschei
dungsurteils fiillt, wird also vermieden. 
Der Autor iiuBert als groBe Kritik auf das franzosische System, daB die Prinzipien 
die hier und da in der Rechtslehre angenommen werden, in der Praxis nicht 
angewendet werden. Nach bestem Wissen des Autors wurde bis jetzt kein einziges 
Urteil verOffentlicht, wobei die Prinzipien der Anrechnung beriicksichtigt werden, 
wenn einer der Bhepartner den exklusiven GenuB der Familienwohnung gehabt hat. 
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SUMMARY 

THE ACCOMMODATION ALLOWANCE: SOME CRITICAL OBSERVATIONS 

The problems raised by the accommodation allowance have in recent years attracted 
a good deal of attention. In practice, these problems appear to give rise to quite 
a few misunderstandings. The author attempts here to pinpoint these misunder
standings and to explain them. 
In the first chapter, the author examines the dissolution of the matrimonial property 
system chosen by the spouses, and more particularly the problem of undivided 
property following a system of joint property ownership. 
Chapter two is devoted to the settlement of the matrimonial property. 
The fate of the family in times of crisis is examined in Chapter three. The author 
concludes that the accommodation allowance is not necessarily related to the length 
of the divorce proceedings. Both before and after the court proceedings an accom
modation allowance may be payable. Before the court proceedings, the spouses may 
find themselves in a crisis causing one of them to leave the matrimonial home. In 
the short term, both spouses consider this to be a satisfactory solution and neither 
goes to court. In the long term, however, a divorce inevitably ensues, followed by 
a settlement of the matrimonial property. The former spouse claims an accommo
dation allowance. As regards their property, the divorce will have retrospective 
effect as from the date of the claim which formed the basis of the divorce. However, 
the couple had been separated in practice before the petition for divorce. This 
situation also presents itself where one of the spouses is empowered by the lowest 
court to reside separately, and the petition for divorce is only filed after the court's 
decision. The same situation can arise where the presiding judge, sitting in summary 
proceedings, intervenes and empowers the spouses to reside separately and the 
divorce granted on a counterclaim lodged after the presiding judge had made his 
decision. In these three cases, one of the spouses will have had the exclusive 
enjoyment of the matrimonial home, whilst the duration of this exclusive enjoyment 
did not coincide with the retroactive effect of the divorce decree. 
The legal basis and definition of the accommodation allowance are analysed by the 
author in chapter four. 
It is essential for there to be a relationship between the accommodation allowance 
and the duty of mutual assistance between the spouses. The author examines this 
mutual relationship in Chapter five. From this analysis, it appears that the spouse 
who has been living alone in the matrimonial home has received the income of joint 
matrimonial property or of his/her own property. This income belongs to the joint 
property system. When the latter is settled, the various estates must be constituted 
properly. As a result, the rental value of the matrimonial property will be added 
to the joint property system and be subsequently allocated. Consequently, the issue 
at stake here will not be an accommodation allowance, but the proper constitution 
of the estates to be divided. 
In one particular case it will not prove possible to follow this method, i.e. where 
the exclusive enjoyment of the matrimonial home must be considered as part of the 
compulsory mutual assistance between the spouses. This will be the case where the 
court has awarded alimony; when assessing the amount of this alimony, the court 
will need to take account of the fact that one of the spouses had the exclusive 
enjoyment of the matrimonial home. 
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What happens when the court allows separate residence, but has awarded no 
alimony? According to the author, there are two sides to this type of decision. The 
lower court had held that the spouse had a right to alimony, but that it would be 
better for that spouse to obtain the alimony in kind, i.e. by obtaining permission 
to reside alone in the matrimonial home. This situation is very similar to the case 
where the court had awarded a , traditional" type of alimony. The second possibility 
is that although neither of the spouses has any claim to alimony, there is reason 
to allow one of them to reside in the matrimonial home to the exclusion of the other 
(i.e. for professional reasons, because of their guardianship of the children, by 
agreement between the spouses, etc.). In such cases the general rule will apply and, 
according to the author, the rental value will need to be added to the jointly-owned 
property. 

Where, however, no judicial action had preceded the divorce proceedings, the 
position is entirely different. The rental value will not be considered if it is 
established that the spouse who has resided alone in the matrimonial home was in 
straitened financial circumstances. In such cases also the obligation on the part of 
the spouses to provide mutual assistance will absorb any claim to the rental value 
of the matrimonial home. 

According to the author, it is essential in this whole question to make appro
priations. He examines several hypotheses: 

1. One of the spouses resided in the matrimonial home and obtained alimony. Since 
both these elements influence each other they must be added together. Because the 
retroactive effect of the divorce results in the party who is entitled to payments 
certain monies which he or she did not have previously, i.a. the income from the 
undivided property -there must be an appropriation. How will this be done? The 
alimony and the rental value will be added together and an appropriation will be 
made on the basis of the share of the party entitled to payments in the income of 
the jointly-owned property. Thus principles will be applied which have already been 
applied by the (French) courts for more than a century. Here too, the author 
considers that there should not be an accommodation allowance in the strict sense 
of the term. 

2. The party entitled to payments resided in the matrimonial home, thus receiving 
the income of the jointly-owned property. Here too, the author is not inclined to 
consider that an accommodation allowance would be appropriate because of the rule 
in ,fructus augent hereditatem" and in view of the fact that the total estate must 
be correctly constituted for the purpose of allocating the property. 

3. Where one of the spouses resided in the residence owned by the other spouse in 
the course of court proceedings, an accommodation allowance will be payable, 
except where it appears that this fact merely resulted from the obligation of the 
spouses to provide mutual assistance. This will be the case where alimony was 
awarded. 

In Chapter 6, the author examines the hypothesis according to which after the 
registration of the divorce decree one of the spouses remains in residence in the 
matrimonial home until such time as the allocation has been completed. Will that 
spouse be under an obligation to pay compensation? The author answers this 
question in the affirmative. The obligation of mutual assistance can no longer be 
a' spoiling factor because it no longer applies. On the other hand, it remains a fact 
that payment after the divorce cannot be equated with the exclusive enjoyment of 
the home because the payment can at no time be in kind. Would it be possible to 
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claim that this compensation is an accommodation allowance? The author answers 
this question in the negative. A former spouse will have received the income from 
the jointly-owned property and will be required to pay this amount to the jointly
owned property: ,fructus augent hereditatem". The French courts have repeatedly 
emphasized this rule. 

The author next examines the question of what will happen it there is no jointly
owned property, i.e. where separation of property applies. A former spouse resides 
in the home of his ex-partner until the definitive settlement is reached. In such cases 
it is probably correct to say that here we are dealing with a pure accommodation 
allowance, since it is a clear case of a debt being owed by a former spouse to another. 

In Chapter seven, which concludes the work, the author examines the manner in 
which the problem raised by accommodation allowances is solved in French law. 

The French have applied a statutory system since 31/12/1978. Our legal system has 
no such legislation; however, the author does not consider a statutory system to be 
an absolute necessity, since Belgian law contains a sufficient number of con
structions on the basis of which it is possible to give a ruling on the question of the 
accommodation allowance. 

What makes this issue an extremely interesting one is the fact that French law applies 
a rule which extends the retroactive effect of the divorce decree to the date on which 
the actual separation commenced in practice, this rule being contained in Ar
ticle 262-i (2) and Article 1442 (2) of the Civil Code. Unfortunately, no such general 
rule applies in Belgium. Thus the situation is avoided whereby certain elements of 
the separation in practice are not affected by the retroactive effect of the divorce 
decree. 

The major criticism levelled by the author at the French system is that those 
principles which have been established at various stages by the case law are not being 
applied in practice. To the author's knowledge, no court decisions have hitherto 
been published under which the principles governing the appropriation of property 
have been observed where one of the spouses has enjoyed exclusive use of the 
matrimonial home. 

RESUMEN 

LA INDEMNIZACION POR LA SEPARACION DE LA VIVIENDA COMUN: ALGUNAS 

REFLEXIONES CRITICAS 

En los ultimos aiios, el problema de la indemnizacion por la separacion de la 
vivienda comun se ha puesto en el centro de interes. En la pnictica, este problema 
parece originar muchos equivocos. El autor intenta indicar y explicar esos equivo
cos. 

En el primer capitulo, el autor examina la disolucion del regimen economico 
matrimonial y mas particularmente la indivision postcomunitaria. 

En el segundo capitulo, trata de la liquidacion-particion de la sociedad conyugal 
de bienes. 

En el tercer capitulo, se examina la familia en situacion de crisis. De esto, el autor 
deduce que la indemnizaci6n por la separacion de la vivienda comun no esta 
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necesariamente ligada a Ia duracion del proceso de divorcio. Una indemnizacion por 
Ia separacion de Ia vivienda comun puede ser debida tanto antes como despues del 
juicio. Antes del juicio, Ies conyuges pueden encontrarse en una crisis, en que uno 
de ellos abandona Ia vivienda familiar. Provisionalmente, los dos conyuges 
encuentran una buena solucion y ninguno de los dos acude al juez. Mas tarde, se 
produce sin embargo el inevitable divorcio, seguido de Ia liquidacion-particion del 
patrimonio conyugal. Un ex conyuge reclama una indemnizacion por Ia separacion 
de Ia vivienda comun. En lo que concierne a sus bienes, el divorcio entre los conyuges 
tendra efecto retroactivo basta el dia de Ia demanda de divorcio. Sin embargo, Ia 
separacion factica data de antes de Ia demanda de divorcio. Esta situacion se 
presenta tam bien cuando uno de los conyuges obtiene del juez de paz Ia autorizacion 
de residir en un domicilio propio y que solo despues de Ia sentencia del juez de paz 
se incoa un procedimiento de divorcio. La misma situacion puede presentarse 
cuando el presidente interviene en el proceso en un procedimiento de urgencia y 
autoriza a los conyuges para residir solos y que el divorcio se concede despues de 
Ia demanda reconvencional, iniciada despues de que el juez haya dictado su 
sentencia. En estos tres casos, un conyuge ha tenido el disfrute exclusivo de una 
vivienda familiar, sin que la duracion de ese disfrute exclusivo coincidiera con el 
efecto retroactivo de la sentencia de divorcio. 

La base y la definicion juridicas de la indemnizacion por la separacion de Ia vivienda 
comun son estudiadas por el autor en el cuarto capitulo. 

La relacion entre la indemnizacion por la separacion de Ia vivienda comun y el deber 
de prestar ayuda entre conyuges es esencial. El autor analiza esta interaccion en el 
quinto capitulo. Este analisis pone de relieve que el conyuge que ha residido solo 
en la vivienda familiar, ha cobrado frutos de un bien comun o de un bien propio. 
Tales frutos pertenecen a la comunidad. En la liquidacion-particion, hay que 
componer correctamente los distintos patrimonios. En consecuencia, el valor 
arrendaticio de la vivienda familiar sera afiadido a la comunidad y dividido a 
continuacion. 0 sea que aqui no hay cuestion de una indemnizacion por la 
separacion de Ia vivienda comun, pero si de una composicion correcta de los 
patrimonios a dividir. 

En un caso, no sera posible seguir este procedimiento: cuando el disfrute exclusivo 
de la vivienda familiar tiene que ser considerado como un cumplimiento del deber 
de prestar ayuda entre conyuges. Esto es el caso cuando el juez ha concedido una 
pension alimenticia: en el calculo de la pension alimenticia, el juez tendra segura
mente en cuenta el hecho de que uno de los conyuges tenia el disfrute exclusivo de 
la vivienda familiar. 

J,Que ocurre cuando el juez ha concedido una residencia separada, pero no ha 
dispuesto una pension alimenticia? Segun el autor, tal decision puede presentar dos 
aspectos. El juez de paz opinaba que un conyuge tenia derecho a una pension 
alimenticia, pero que era mejor que la recibiera en especie, o sea a traves del permiso 
de residir solo en Ia vivienda familiar. Esta situacion es indentica a la hipotesis en 
que el juez haya concedido una pension alimenticia ,tradicional". La segunda 
posibilidad consiste en que ninguno de los dos conyuges tenga derecho a una pension 
alimenticia, pero que existen motivos para dejar residir en la vivienda a un conyuge, 
con exclusion del otro (motivos profesionales, tutela sobre los hijos, acuerdo entre 
conyuges, etc.). Aqui, vale la regia general y, segun el autor, el valor arrendaticio 
tendra que ser agregado a la comunidad. 

En la suposicion de que, antes del juicio de divorcio, no haya intervenido el juez, 
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la situacion es algo distinta. El valor arrendaticio no sera tornado en consideracion, 
si consta que el conyuge que ha vivido solo en la vivienda familiar era indigente. 
En este caso tam bien, el deber de prestar ayuda entre conyuges elimina todo derecho 
al valor arrendaticio de la vivienda familiar. 

Segun el autor, Ia imputacion es esencial en esta problematica. Distingue varias 
hip6tesis. 

1) Un conyuge residia en la vivienda familiar y ha obtenido una pension alimenticia. 
Como los dos elementos se influyen mutuamente, hay que acumularlos. Puesto que 
el efecto retroactivo del divorcio produce, para el beneficiario de prestaciones, 
rentas que no tenia antes - las rentas de Ia indivision - hay que proceder a Ia 
imputaci6n. l.Que se va a imputar? Se van a acumular la pension alimenticia y el 
valor arrendaticio de Ia vivienda familiar e imputar a Ia parte que tiene el beneficia
rio en las rentas de Ia indivision. De esta manera, se aplican principios adoptados 
desde hace mas de un siglo ya por Ia jurisprudencia (francesa). 0 sea que el autor 
cree que aqui tampoco hay, cuestion de una indemnizacion porIa separacion de Ia 
vivienda comun en el sentido estricto de Ia palabra. 

2) La persona sujeta al pago de prestaciones residia en Ia vivienda familiar. De esta 
manera, cobraba rentas de la indivision. Tendra que desembolsar estas rentas a Ia 
indivision. Aqui tampoco el autor se atreveria a hablar de una indemnizacion por 
la separacion de la vivienda comun: ,fructus augent hereditatem" y con miras a 
Ia division, Ia masa tiene que ser compuesta correctamente. 

3) Si un conyuge ocupaba, Ia vivienda propia del otro durante el procedimiento, 
una indemnizacion por Ia separacion de Ia vivienda comun sera debida, salvo si, 
de esta manera, el deber de prestar ayuda entre conyuges parece haberse cumplido. 
Esto sera el caso cuando una pension alimenticia ha sido concedida. 

En el sexto capitulo, el autor examina Ia hipotesis en que, despues de Ia transcripcion 
de Ia sentencia o del tallo de divorcio, un conyuge siga viviendo en Ia vivienda 
familiar basta Ia division efectiva. l,Debe pagar una indemnizacion? El au tor afirma 
que si. El deber de ayuda entre los conyuges ya no puede desequilibrar las relaciones 
economicas entre los conyuges, sencillamente porque ya no existe. Por otra parte, 
el pago despues del divorcio no puede ser asimilado a un disfrute exclusivo, ya que 
el pago nunca puede hacerse en especie. l,Se puede afirmar ahora que esta indemni
zacion es una indemnizacion por la separacion de Ia vivienda comun? El autor 
responde negativamente a esta pregunta. Un ex conyuge ha cobrado los frutos de 
la indivision y tendra que pagarlos a Ia indivision: ,fructus augent hereditatem". 
La jurisprudencia francesa ha subrayado esta regia repetidamente. 

Luego, el autor verifica, lo que ocurre en defecto de indivision, es decir en caso de 
separacion de bienes. Un ex c6nyuge ocupa Ia vivienda de su ex conyuge basta el 
momento de la liquidacion definitiva. Aqui probablemente hay cuestion de una pura 
indemnizacion por la separacion de la vivienda comun: se trata claramente de una 
deuda de un ex conyuge al otro. 

En el septimo y ultimo capitulo, el autor examina como el problema de Ia indemniza
cion por la separacion de la vivienda comun se resuelve en el derecho frances. 

Los franceses tienen una regulacion legal desde el31 de diciembre de 1976. Nuestro 
sistema juridico nola tiene, pero segun el autor, una regulacion legal noes realmente 
necesaria. En nuestro sistema juridico, existen bastantes construcciones que otrecen 
una base para regular la indemnizacion por la separacion de la vivienda comun. 

Lo que si es interesante, es que en Francia existe una regia que extiende el efecto 
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retroactivo de la sentencia de divorcio hasta el dia en que la separaci6n factica se 
produjo: art. 262-1, apartado 2 y art. 1442, apartado 2, C. civ. Desafortunadamen
te, no existe tal regia general en Belgica. De esta manera, se evita la situaci6n en 
que una parte de la separaci6n factica no cae bajo el efecto retroactivo de la sentencia 
de divorcio. 
Como gran critica del sistema frances, el autor menciona que los principios postula
dos aqui y alla en la doctrina, no se aplican en la practica. El autor no tiene 
conocimiento de que se haya publicado resoluci6n judicial alguna en que los 
principios de la imputaci6n han sido respetados cuando uno de los c6nyuges habia 
tenido el disfrute exclusivo de la vivienda familiar. 
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