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INLEIDING

Het ligt niet in onze bedoeling de handelszaak en het patrimoniaal
familierecht systematisch door te lichten. Het leek ons eerder aangewezen om een aantal problemen waarmee de praktijk geregeld te
maken heeft, de revue te Iaten passeren.
In de hierna volgende bijdrage wijden wij dan ook onze aandacht
aan de identificatie van de handelszaak m.b.t. het huwelijksvermogensrecht. Wat omvat een handelszaak als algemeenheid van goederen en hoe moeten de componenten ervan in het huwelijksvermogensrecht ingepast worden?
Voorts de situatie van de man en de vrouw m. b. t. de bestuursregeling
over der handelszaak. Hoe de bestuursregeling omschrijven wanneer
de echtgenoten afzonderlijk, dan wei gezamenlijk een handelsactiviteit uitoefenen en hoe is hun verhouding t.o. derden?
Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht komen bovendien aan
de orde bij ontbinding van het huwelijk door overlijden, meer
bepaald als het er op aankomt uit te maken of de langstlevende
echtgenoot de handelszaak wenst over te nemen. Vindt men in de wet
de geeigende technieken niet terug, hoe kan de langstlevende echtgenoot anders beveiligd worden?
Ten slotte kan het huwelijk stranden. Een echtscheidingsprocedure
verloopt niet rimpelloos. Er moeten bv. maatregelen getroffen worden m.b.t. de exploitatie van de gemeenschappelijke handelszaak.
Anderzijds kan de tijdelijke bestuursregeling ook na de echtscheiding
van kracht blijven, zonder dat de gewezen echtgenoten duidelijke
afspraken daaromtrent hebben gemaakt. Wat is in het gegeven geval
de aard van de verhouding tussen de gewezen echtgenoten en zijn
derden gehouden hiermee rekening te houden? Ook bij boedelscheiding komen veelal dezelfde vragen aan de orde. Een van deze vragen
gaat over de meerwaarde die een eigen handelszaak tijdens het
huwelijk heeft verkregen en over het recht op vergoeding waarop het
383

gemeenschappelijk vermogen aanspraak kan maken. Kan de techniek van de vergoedingsrekeningen aangewend worden door echtgenoten gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen?
In de hierna volgende bijdrage zullen wij pogen hierop te antwoorden, al zijn de oplossingen niet steeds bevredigend enerzijds omdat
de wet al de opgeroepen problemen niet heeft kunnen voorzien,
anderzijds omdat de rechtspraak over deze materie schaars is.

HOOFDSTUK

I

IDENTIFICATIE VAN DE HANDELSZAAK:
EIGEN OF GEMEENSCHAPPELIJK GOED
AFDELING

1

INLEIDING

1. Rechtsleer en rechtspraak hebben aan de handelszaak duidelijk
gestalte gegeven waar het erom te doen was de inhoud ervan te
behalen n.a.v. een verkoopsovereenkomst of m.b.t. de inpandgeving
van de handelszaak. In overeenkomsten is immers de wil van partijen
soeverein (art. 1134 B.W.).
In het huwelijksvermogensrecht en in het erfrecht, is dit veel minder
duidelijk omdat rechtsfeiten als huwelijk en overlijden onvermijdelijk de overhand hebben en de wil slechts dan aan de orde komt als
de echtgenoten huwelijksvoorwaarden hebben opgesteld of de erflater een testament heeft opgemaakt.
Vandaar dat onze traditionele opvattingen uit het contractenrecht
moeten bijgestuurd worden om de handelszaak in het familiaal
vermogensrecht bruikbaar te maken.
AFDELING 2

OUDE WET

§ 1. Vergelijking met de nieuwe wet
2. Onder het voormalig stelsel van gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten, viel de handelszaak als roerend goed in de
gemeenschap (art. 1401 (oud) B.W.) en dit ongeacht hoe de handelszaak verkregen was geworden. Daarom zal men in het oude stelsel
van wettelijke gemeenschap tevergeefs zoeken naar oplossingen om
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het mogelijk te maken de handelszaak in het raam van het huidig
wettelijk stelsel als eigen goed, dan wel als gemeenschappelijk goed
te identificeren.
In het nieuwe recht vormen daarentegen het tijdstip van de verkrijging en de verkrijging om niet tijdens het huwelijk (art. 1399 B.W.)
de maatstaf voor het eigen karakter van de goederen. Wil men dan
toch bij de oude wet in de leer gaan, dan biedt het voormalig stelsel
van gemeenschap van aanwinsten een steviger houvast(1).
3. Als algemene regel gold namelijk dat van de gemeenschap van
aanwinsten uitgesloten waren de tegenwoordige en toekomstige goederen (art. 1498 (oud) B.W.). Anderzijds zijn naar verluid van
artikel 1399, eerste lid (nieuw) B.W. eigen, de goederen die aan ieder
van beide echtgenoten toebehoren op de dag van het huwelijk en die
welke ieder van hen tijdens het stelsel verkrijgt door schenking,
erfenis of testament. Beide bepalingen zijn dus in eenklank.
§ 2. Bewijs van bet eigen karakter van de handelszaak
4. Nu volstaat het niet dat de echtgenoten beweren dat een of ander
goed hun eigen is. De echtgenoot die op een goed aanspraak maakt,
moet het bewijs daarvan leveren. Onder het oude recht was de
bewijsvoering tussen echtgenoten streng vastgelegd, doch vrij soepel
toegepast; de nieuwe wet heeft, wat dat betreft, een stap verder gezet.
Het is namelijk z6 dat onder de oude wet het bewijs door de man
van het eigen karakter van een v66r het huwelijk verkregen goed
diende geleverd met inachtneming van de bepaling van artikel 1502,
eerste lid (oud) B.W. Luidens deze bepaling volstond voor de man
een verklaring in het huwelijkscontract, doch tevens werd aanvaard
dat de man ook door allerlei geschriften dit bewijs kon leveren(2).

5. Voor de vrouw volstond, luidens artikel 1502, tweede lid (oud)
B.W. een door de man ondertekend kwijtschrift dat zij een som geld
had ingebracht, terwijl zij, evenals de man, voor ge!ndividualiseerde
roerende goederen het bewijs daarvan door allerlei geschriften kon
leveren(3).
(1) GUNZBURG, W., Het huwelijkscontract, Antwerpen, 1948, nr. 24 en 60; KLUYSKENS, A.,
Beginselen van burgerlijk recht, Dee! VIII, Het huwelijkscontract, 2e druk Standaard, 1950,
nr. 288A, p. 411 en 412; RENAULD, J., Droit patrimonial de Ia famille, I, Regimes
matrimoniaux, Brussel, 1971, nr. 953.
(2) Ten aanzien van derden, zie art. 1499 (oud) B.W.
(3) DELVA, W., Het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van aanwinsten, Tongeren,
1952, nr. 145, p. 298 en 299.

385

Wat de roerende goederen betreft die tijdens het huwelijk waren
toegevallen, moest het eigen karakter bewezen worden door een
boedelbeschrijving. Doch bij afwezigheid van boedelbeschrijving,
verkeerde de vrouw in een gunstiger positie: waar de man toch nog
een geloofwaardig geschrift moest voorleggen, kon de vrouw zich
ook nog beroepen op getuigen en algemene bekendheid (art. 1504
(oud) B.W.).
AFDELING

3

NIEUWEWET

§ 1. Bewijs van bet eigen karakter van de handelszaal\
6. In het wettelijk stelsel werd het - zij dan eerder theoretisch onderscheid afgeschaft tussen wettelijke bewijsmiddelen, al naar
gelang de man of de vrouw de bewijslast droeg. Voortaan kunnen
de echtgenoten het eigen karakter van de goederen bewijzen door aile
middelen, met inbegrip van getuigenissen, vermoedens en zelfs van
algemene bekendheid (art. 1399, laatste lid B.W.)(4).
Passen wij de principes van bewijsvoering toe op de handelszaak, dan
houdt dit in dat ieder van de echtgenoten het eigen karakter van de
handelszaak niet aileen kan bewijzen door geschriften, maar ook
door getuigen, vermoedens en algemene bekendheid.
In de praktijk zuilen geschriften meestal de doorslag geven. Aldus
zijn voor een handelszaak v66r het huwelijk verworven als geschriften geloofwaardig: de boekhouding van de handelszaak, zoals de
jaarinventarissen, de factuurboeken, de jaarlijkse aangifte van de
belastingen, de inschrijving in het handelsregister (met opgave de de
handelsactiviteit). Benevens deze documenten, kan de aangifte van
nalatenschap bepaalde aspecten van de handelszaak door erfenis
verkregen aan het licht brengen als daar zijn de goodwi11(5) en de
voorraden.
7. Ideaal zou het zijn, mocht de echtgenoot die handelaar is een
boedelbeschrijving of een uitgebreide staat hebben Iaten opmaken
waarnaar het huwelijkscontract verwijst. In zulk geval zou er inderdaad geen betwisting bestaan over het eigen karakter van de handelszaak, noch over de omvang ervan. Doch de praktijk houdt met deze
(4) Ten aanzien van derden, zie art. 1399, 2e lid B.W.
(5) DoNNAY, M., ,Droits de succession-Evaluation-clientele ou goodwill", Rec. Gen. Enr.
Not., 1975, nr. 21.901.
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wenken geen rekening. Zo het gebeurt dat de man of de vrouw in
de huwelijksvoorwaarden toch melding maakt van een eigen handelszaak, is meestal niets gepreciseerd omtrent de elementen van de
handelszaak en wordt met geen woord gerept over immateriele
bestanddelen ervan. Deze componenten zijn nochtans van die aard
dat zij voor de waardering van de handelszaak van groter belang zijn,
dan de materiele componenten ervan.
De verleiding is dan groot om als een paleontoloog te werk te gaan
en om met het schaarste bewijsmateriaal de handelszaak te reconstrueren zoals zij bij de aanvang van het huwelijk er moet hebben
uitgezien. Het beeld dat men voor de geest roept, is dan dat van de
klassieke handelszaak, een beeld dat rechtsleer en rechtspraak stap
voor stap hebben opgebouwd n.a. v. betwistingen over verkoop van
de handelszaak.
§ 2. Inhoud van de handelszaak

A.

KLASSIEK BEGRIP

8. Ofschoon de wetgever de handelszaak als zodanig niet heeft
gedefinieerd(6) is men het erover eens dat de handelszaak een aantal
componenten samenbundelt met het doel een winstgevende activiteit
uit te oefenen(7).
Evenwel maakt de handelszaak een geheel uit dat meer en anders is
dan de totaliteit van haar componenten. Om deze reden wordt zij dan
ook als feitelijke algemeenheid aangemerkt(8), waarbij de klemtoon
speciaal gelegd wordt op het roerend en onlichamelijk karakter
ervan(9).
Als componenten van de handelszaak worden dan in een adem
vernoemd: uithangbord, intellectuele rechten, concessies, huurrechten, uitrusting, machines en grondstoffen(lO).

(6) Zie nochtans: Wet van 25 oktober 1919 op de inpandgeving van de handelszaak; artikel 11
Wetboek B.T.W.; artikel 1199 Ger. W.; artikel 10 Handelshuurwet.
(7) Bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid, is de handelszaak geen rechtsalgemeenheid.
Cass., 6november 1970, R.C.J.B., 1972,320, noot FONTAINE, M., ,L'inclusion des creances;
valeurs et especes dans Ia composition du fonds de commerce".
(8) Kh. Brussel, 31 oktober 1903, Jur. Comm. Brux., 1904, 48; Kh. Brussel, 4 februari 1910,
Jur. Comm. Brux., 1910, 139; LIMPENS, J., ,La notion juridique du fonds de commerce",
Rev. Banque, 1950, 269-280 en 326-343; LIMPENS, J., ,Notion du fonds de commerce", noot
onder Cass., 28 april 1949, R.C.J.B., 1950, 101 e.v.
(9) Kh. Antwerpen, 9 oktober 1980, R. W., 1980-81, 1276, noot BRAECKMAN, H., ,De
onderhandse verkoop van onroerende goederen door een curator".
(10) Zie Ontwerp Beneluxverdrag m.b.t. de verkoop van de handelszaak, zoals opgemaakt
door de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse Studiecommissie voor eenmaking van het recht.

387

B.

AFWIJKEND BEGRIP VOOR HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

9. Het ideaal beeld van de handelszaak, biedt echter voor de problematiek die ons bezighoudt, weinig steun. De componenten ervan
zijn, zoals eerder aangestipt, komen vast te staan, nadat een verkoopsovereenkomst tot stand kwam of nadat de schuldenaar met
zijn schuldeiser overeenkwam aan deze laatste zijn handelszaak in
pand te geven.
Deze wilsovereenkomst slaat onvermijdelijk op de identiteit en de
inhoud van de handelszaak, waarbij de rechter aileen ingeval van
onduidelijkheid de wil van partijen aanvult (art. 1156 B.W.). Hier
ligt dan ook de verklaring waarom hoven en rechtbanken, in navolging van de rechtsleer(ll), van oordeel zijn dat schuldvorderingen,
incasso, banktegoeden geen deel uitmaken van de handelszaak,
evenmin als de schulden(12).
Bij afwezigheid van duidelijke wilsuiting, is het de koper om te doen
handel te drijven door middel van een handelszaak die hij verkrijgt.
Wat voor hem in de handelszaak onontbeerlijk is, dat zijn bet
concurrentieverbod, de handelsnaam, de voorraden, de huurceel,
doch niet de schuldvorderingen of bet incasso, noch de schulden
jegens derden.
Sluit men in bet wettelijk stelsel schuldvorderingen, incasso en schulden van de eigen handelszaak uit, dan treden zonderlinge gevolgen
op.
Weliswaar zullen deze elementen als voorhuwelijkse activa en passiva, net als de handelszaak zelf, eigen blijven (art. 1399 en art. 1407
B.W.), doch bier houdt de gelijkstelling op te bestaan.
10. Het is immers z6 dat de handelszaak als bet ware een levend
organisme is en dat haar componenten onophoudelijk aan vervanging en rotatie onderhevig zijn(13). In de hierboven geschetste optiek
geldt dit echter niet voor die elementen die aan de handelszaak
onttrokken zijn. Daaruit volgt dan dat schuldvorderingen op klienten en schulden aan leveranciers volgens hun stand op datum van bet
huwelijkssluiting zullen bevriezen en dat zeals zodanig voor rekening
komen van de echtgenoot-eigenaar van de handelszaak, terwijl de
(11) VAN GINDERACHTER, J., De Ia nature du fonds de commerce, Brussel, 1933, nr. 155,
p. 159; VERCRUYSSE, M., en LAUWERS, E., Le fonds de commerce, Brussel, 1967, Tome I,
nr. 25, p. 39.
(12) Behoudens inbreng van het vermogen van een ontbonden vennootschap in een nieuwe
vennootschap.
(13) LIMPENS, J ., o.c., Rev. Banque, 1950, 277.
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schuldvorderingen en schulden die tijdens het huwelijk bij de exploitatie van dezelfde handelszaak ontstaan in het gemeenschappelijk
vermogen vallen, ook al zijn ze aan schommelingen onderhevig.
Zo is het dat indien de oorspronkelijke schuldvorderingen welke in
de handelszaak begrepen waren, tijdens het huwelijk werden gelnd,
de echtgenoot ertoe gerechtigd is van het gemeenschappelijk vermogen een vergoedingte ontvangen minstens gelijk aan het bedrag van
de voorhuwelijkse schuldvordering.
Omgekeerd is de echtgenoot aan het gemeenschappelijk vermogen
vergoeding verschuldigd tot beloop van het bedrag van de voorhuwelijkse schuld, zo deze schuld tijdens het huwelijk met gemeenschappelijke gelden werd aangezuiverd. Hetzelfde doet zich voor wanneer
schulden voor voorraden v66r het huwelijk geleverd tijdens het
huwelijk worden afbetaald(l4).
11. Ondanks de mogelijkheid om d.m.v. vergoedingsrekeningen het
vertrokken beeld van de handelszaak te retoucheren, toch kunnen
schuldvorderingen, incasso en schulden bezwaarlijk van de handelszaak worden losgeweekt, precies omdat de handelszaak naar inhoud
niet varieert naargelang de handelaar al dan niet in het huwelijk
treedt. Daarvoor pleiten de volgende redenen:
1° In het wettelijk stelsel komt bij gebreke aan geldige huwelijksvoorwaarden de wil van de echtgenoten niet aan bod; het wettelijk
huwelijksvermogensrecht wordt hen krachtens de wet opgedrongen(15). Vandaar dat anders dan bij verkoop of inpandgeving van
de handelszaak de vermoede wil van partijen irrelevant is. Wat hier
dan wei meetelt, is het feit dat een handelszaak met al haar middelen
ter beschikking is van de handelaar om deze toe te Iaten winsten te
maken.
2° Van belang is dat schuldvorderingen, incasso en schulden, zoals
zij tot uiting komen in de boekhouding, met de handelszaak een
geheel blijven uitmaken en dat de handelaar erop mag vertrouwen
dat bij later huwelijk de economische eenheid van de ·handelszaak
door afsplitsing van sommige componenten niet in het gedrang zal
komen.
Voor wat de schulden betreft, is nochtans nuancering geboden. Niet
aile passiva die enige samenhang met de handelszaak vertonen, vallen
onder het begrip ,,schulden van de handelszaak''. Inkomstenbelas(14)
(15)

J., o.c., m. 366, p. 324.
X, Brussel, 1947, nr. 7, p. 23; RENAULD, J., O.c., nr. 365, p. 251.

VAN GINDERACHTER,
DE PAGE,
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tingen vallen daar zeker niet onder omdat het hier om lasten gaat die
door inkomsten gedekt worden en als zodanig aan het gemeenschappelijk vermogen ten goede komen (art. 1405 - 1. en art. 1407, eerste
lid B.W.). Wei zijn als schulden van de handelszaak aan te merken,
schulden aan leveranciers en investeringsschulden (in de vorm van
bankkrediet); zij beantwoorden immers aan activa-posten van de
handelszaak en aan de voorschriften die bij het opstellen van een
handelsbalans van toepassing zijn.
12. Sluit, de handelszaak ook schuldvorderingen, incasso en schulden in, dan wordt het duidelijker. De handelszaak blijft immers eigen
met inbegrip van de activa en passiva-posten, in welke richting de
handelszaak ook mage evolueren. Stel dat de nettowaarde van de
handelszaak tijdens het huwelijk is toegenomen, dan volgt hieruit dat
bij de ontbinding van het stelsel de meerwaarde van de handelszaak
grand tot vergoeding opleveren ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen (art. 1432 B.W.), indien vaststaat dat de meerwaarde
resulteert uit de verarming van het gemeenschappelijk vermogen.
Indien omgekeerd een minderwaarde aanwezig is welke toe te schrijven is aan verrijking van het gemeenschappelijk vermogen dan zal
het eigen vermogen ve~goedingsgerechtigd zijn (art. 1434 B.W.)(16).
Aan deze opvatting zijn nog andere voordelen verbonden, inzonderheid voor wat aangaat de schulden van de handelszaak. Het kan
gebeuren dat de toekomstige echtgenoten de tegenwoordige of toekomstige roerende of onroerende goederen, geheel of ten dele in het
gemeenschappelijk vermogen brengen en dat met name een echtgenoot een eigen handelszaak gemeenschappelijk maakt (art. 1453,
eerste lid B. W.).
Wordt niets bepaald omtrent het lot van het eigen passief, dan valt
men terug op de ventilatieregeling van artikel 1452, tweede lid B.W.,
luidens dewelke de eigen schulden ten laste komen van het gemeenschappelijke vermogen naar verhouding de waarde van de ingebrachte goederen ten tijde naar hun inbreng vergeleken met de waarde van
de gezamenlijke goederen(17).
Het ingewikkeld systeem waarbij de eigen schulden omgeslagen
worden naar de verhouding: ingebrachte goederen- gezamenlijke
(16) BoucKAERT, F., ,Handelszaak, huwelijksvermogensrecht en echtscheiding", T.P.R.,
1982, 949.
(17) Dit stelt voorop dat aile goederen bij de aanvang van bet huwelijk worden geschat.
RAUCENT, L., Droit patrimonial de /afamille, Les regimes matrimoniaux (loi du 14.07.1976),
Louvain-la-Neuve, Brussel, 1978, 397.
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goederen, is niet te verzoenen met de specifieke aard van de schulden
van de handelszaak.
Het hoeft dan ook geen betoog dat de moeilijkheden die artikel 1452,
tweede lid B.W. doet rijzen, opgevangen worden, zo aangenomen
wordt dat de handelszaak ook de schulden omvat.
§ 3. Handelszaak en ,gereedschappen en werktuigen"

A.

TOELICHTING

13. De inzet van de vraag naar de verhouding tussen handelszaak en
,gereedschappen en werktuigen" is belangrijk in de hypothese waar
de handelszaak gemeenschappelijk is. Volgens artikel 1400, 6° B.W.
zijn ,gereedschappen en werktuigen" steeds eigen ongeacht het
tijdstip van verkrijging. De handelszaak is daarentegen gemeenschappelijk of eigen volgens het tijdstip of de wijze van verkrijging
(art. 1399, eerste lid B.W.). Er kan dus een conflict ontstaan zo de
begrippen dezelfde inhoud hebben.
Vandaar dat in het raam van het onderzoek naar de identificatie van
de handelszaak, verschillende vragen aan de orde komen.
Is assimilatie tussen beide begrippen mogelijk? Hoe moeten in ontkennend geval de ,gereedschappen en werktuigen" worden gekwalificeerd, wanneer zij een onderdeel van de handelszaak vormen?
Worden zij aan de handelszaak onttrokken of slorpt de handelszaak
de ,gereedschappen en werktuigen" op?
Of men het begrip ,gereedschappen en werktuigen" eng dan wei
extensief interpreteert, en wat men ook als argumenten zou hanteren
voor de ene of de andere stelling, een zaak is stellig zeker: de
onderscheiden vlaggen dekken dezelfde lading niet(18).
Ofschoon herhaalde malen gepoogd werd aan de handelszaak en aan
de onderneming een afzonderlijk statuut toe te kennen, toch heeft
de wetgever deze ambitie uiteindelijk prijsgegeven. Nochtans kan uit
dit stilzwijgen niet worden geconcludeerd dat het onderscheid zou
opgeheven zijn. Simon heeft in een dringende studie aangetoond dat
de wetgever steeds het onderscheid voor de geest heeft gehouden, al
heeft men in de tekst van de wet de neerslag ervan niet gezien(19).

(18) SIMON, Ch., ,La notion d'outiis et d'instruments servant a l'exercice de Ia profession",
in Cinq annees d'application de Ia rejorme des regimes matrimoniaux, U.C.L., 1982, nr. 81,
p. 329.
(19) SIMON, Ch., o.c., nr. 27, p. 303.
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B. ,,GEREEDSCHAPPEN EN WERKTUIGEN'' EN HANDELSZAAK ZIJN
ONDERSCHEIDEN BEGRIPPEN

14. Algemeen wordt thans aanvaard dat het begrip ,gereedschappen
en werktuigen" alleen op lichamelijk roerende goederen slaat die de
beoefenaar van een beroep persoonlijk nodig heeft om zijn beroep
uit te oefenen. Gereedschappen en werktuigen zijn steeds eigen,
ongeacht de waarde ervan(20).
Voorts weze in herinnering gebracht dat de handelszaak - in tegenstelling tot ,gereedschappen en werktuigen"- steeds onlichamelijk
is van aard.
Tenslotte valt niet te ontkennen dat de persoonsgebonden bestemming van gereedschappen en werktuigen een kenmerk is dat men
tevergeefs zou zoeken in de handelszaak. Om deze redenen is gelijkstelling van de twee begrippen uitgesloten.
C. MOGELIJKE OPSLORPING VAN ,GEREEDSCHAPPEN EN WERKTUIGEN'' DOOR DE HANDELSZAAK

15. Anderzijds is het begrip handelszaak veel ruimer. Zoals eerder
gezegd, omvat de handelszaak zowel materiele als immateriele bestanddelen waarvan de handelaar zich bedient met het oog op de
uitoefening van een winstgevende activiteit. De aanwezigheid van
materiele bestanddelen sluit dus niet uit dat gereedschappen en
werktuigen ook hier hun plaats kunnen vinden, waardoor onwillekeurig de vraag aan de orde komt of gereedschappen en werktuigen
in de gegeven situatie wel het karakter van eigen goed kunnen
behouden (art. 1400 B.W.). Is het antwoord hierop bevestigend, dan
volgt hieruit dat het ondedbaar karakter van de handelszaak in het
geding komt. Dit is nu net niet mogelijk: de doelgerichte aanwending
van alle componenten van de handelszaak verzet zich tegen de
afsplitsing ervan.
Gereedschappen en werktuigen vormen dus een accessorium van de
handelszaak; als zodanig worden zij dus in de handelszaak verwerkt.
Van deze opvatting geeft artikel 1400 B.W. blijk, al is de toepassing
ervan beperkt tot toebehoren van onroerende goederen en waardepapieren. Deze wetsbepaling illustreert de stelregelluidens dewelke een
accessorium aan d~ hoofdzaak is ondergeschikt, ook buiten de
gevallen door de wet bepaald, wanneer dit economisch verantwoord
is(21).
(20) RAUCENT, L., o.c., nr. 272, p. 157.
(21) RAucENT, L., o.c., nr. 277, p. 158.
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Uit een en ander volgt dat ,gereedschappen en werktuigen" en de
handelszaak duidelijk uit mekaar moeten gehouden worden. Slechts
in een geval zullen ',gereedschappen en werktuigen'' hetzelfde lot
met de handelszaak delen, namelijk wanneer zij componenten van
de handelszaak zijn geworden.

HOOFDSTUK

II

BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSZAAK
AFDELING

1

VERWERVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSZAAK:
GEZAMENLIJK BESTUUR

16. Het antwoord op de vraag hoe de echtgenoten een handelszaak
besturen, is te vinden in de bestuursregeling (art. 1415 t.e.m. 1426
B.W.). Daar de bestuursregeling verschilt volgens de aard van het
goed, moet vooraf worden uitgemaakt of de handelszaak gemeenschappelijk of eigen is.
Nemen wij aan dat de handelszaak gemeenschappelijk is en dat de
toestand de volgende is:
Stel dat een echtgenoot een antiekhandel wil beginnen, dan zal hij
- voor zover hij zelf geen antiekhandel heeft opgericht - er een
moeten verkrijgen. Met de aankoop van de antiekzaak, gaat de
handelszaak van start(22). Voor zodanige verkrijging is nu de
toestemming van beide echtgenoten vereist (art. 1418 - 1b, B.W.).
Waarom deze strenge bestuursregeling? Omdat hier een belangrijke
rechtshandeling verricht wordt die van aard is het gemeenschappelijk
vermogen in de toekomst aanzienlijk te belasten. Alvorens deze stap
te zetten, moeten de echtgenoten zich dus bezinnen.
De echtgenoot die de gezamenlijke bestuursregeling negeert, stelt
zich uiteraard bloot aan de sancties zoals bepaald door artikel 1422
e.v. B.W. In voorkomend geval zullen de schulden ontstaan uit deze
verkrijging dan ook niet kunnen verhaald worden op het gemeenschappelijk vermogen, dan binnen de perken van artikel1411 B.W.
Dat schulden verbonden aan de handelszaak hier ook onder vallen,
hoeft geen nader betoog.
Daar de bepalingen van artikel1418 B.W. van strikte interpretatie
(22) Zie art. 2, Boek I, Titel 1, W. Kh.
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zijn in deze zin dan dat het principe van gezamenlijk bestuur slechts
een uitzondering vormt op het algemeen geldend principe van concurrentieel bestuur (art. 1416 B.W.), vloeit hieruit voort dat wanneer
een echtgenoot aileen beslist om handel te drijven, hij zonder medewerking van de andere echtgenoot alles in het werk mag stellen om
de materiele voorwaarden te scheppen die voor zijn handel bevorderlijk zijn. Dus kan hij geleidelijk een handelszaak opbouwen(23),
zonder de toestemming van de andere echtgenoot.
AFDELING

2

UITBOUW EN VERWERVING VAN EEN HANDELSZAAK IN HET RAAM VAN DE
UITOEFENING VAN EEN BEROEP: EXCLUSIEF BESTUUR

17. Anderzijds mag niet worden voorbijgegaan aan de professionele
bestuursautonomie die wortelt in artikel1417, eerste lid B.W. Luidens deze bepaling is exclusief bevoegd om bestuurshandelingen te
stellen, de echtgenoot die een beroep uitoefent. Dit kan zeer ver
reiken en ten slotte leiden tot de uitholling van het in artikel1418
B.W. neergelegd beginsel van gezamenlijk bestuur.
De uitoefening van een afzonderlijk beroep door een echtgenoot is
immers niet onderworpen aan de toestemming van de andere echtgenoot (art. 216 § 1 B. W.). Nu kan het gebeuren dat de echtgenoot die
handel drijft, een aanbod krijgt om een gelijkaardige handelszaak als
de zijne over te nemen. Zo de verkrijging ervan in het verlengde ligt
van de oorspronkelijke handelsactiviteit, is de toestemming van de
andere echtgenoot overbodig.
Meer nog, dezelfde echtgenoot die inkomsten van zijn beroep heeft
opgespaard, kan ze steeds besteden voor de aanschaf van professionele goederen (art. 217 B.W.). Voorwaarde is in dit geval dat de
aanschaf verantwoord is. Leest men aandachtig de Parlementaire
Voorbereiding, dan is het opvallend dat aan de term ,verantwoord"
de voorkeur werd gegeven en dat men er zich van bewust was dat
hiermee iets ruimers bedoeld was van de term ,noodzakelijk"(24).
De aanschaf van beroepsgoederen is dus verantwoord indien hij
beroepsmatig aanneembaar is, ook al is hij niet noodzakelijk.
18. De bewegingsvrijheid van de echtgenoot die handel drijft, is dus
(23) Zij het dan dat er van de handelszaak bezwaarlijk spraak kan zijn, zolang geen klienteel
aan de handelszaak verbonden is.
(24) Verslag HAMBYE, 12.
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vrij aanzienlijk. Toch is de andere echtgenoot niet volledig ontwapend: is de vrees gewettigd dat het beroep gevaar oplevert voor de
zedelijke of stoffelijke belangen van de andere echtgenoot of voor
de minderjarige kinderen, dan kan deze zich tot de rechtbank wenden
hetzij om de handeldrijvende echtgenoot verbod op te leggen het
beroep nog Ianger uit te oefenen hetzij om de uitoefening ervan
afhankelijk te stellen van een voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogensstelsel (art. 216 § 1 B.W.).
In beide gevallen zullen de schulden ontstaan na het verbod evenmin
als in het vorig geval, op het gemeenschappelijk vermogen kunnen
verhaald worden, tenzij binnen de perken van artikel 1412, tweede
lid B.W. Schulden ontstaan uit de exploitatie van de handelszaak
zullen in voorkomend geval ook onder de afwijkende regeling vallen,
vermits het beroepsverbod zich tot de exploitatie van de handelszaak
zal uitstrekken.
Een en ander betekent dus dat in deze onderstelling de schulden
ontstaan naar aanleiding van de exploitatie van de handelszaak
volgens artikel1411 B.W. op het gemeenschappelijk vermogen niet
zullen kunnen verhaald worden, al is de handelszaak zelf gemeenschappelijk. Daardoor wordt onvermijdelijk een bres geslagen in het
ondeelbaar karakter van de handelszaak; al kan men dit betreuren,
toch kan men er niet onderuit.
Bij kennelijk buitensporig gedrag van een van de echtgenoten, heeft
de wetgever immers de belangen van de andere echtgenoot en deze
van de schuldeisers tegen elkaar afgewogen en dat hij uiteindelijk
voor de bescherming van het gemeenschappelijk vermogen heeft
gekozen, kan men hem moeilijk kwalijk nemen.
AFDELING

3

EXPLOITATIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSZAAK

§ 1. Concurrentieel bestuur

19. Voor de verdere exploitatie van de exploitatie van de handelszaak is men aangewezen op het beginsel van concurrentieel bestuur
zoals neergelegd in artikel 1416 B.W. Luidens deze wetsbepaling
wordt het gemeenschappelijk vermogen door de ene of door de
andere echtgenoot bestuurd die de bestuursbevoegdheid aileen kan
uitoefenen, onder gehoudenheid voor ieder van hem om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen.
Wat heeft de wetgever nu bedoeld met het begrip ,bestuur"? De
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franse tekst gebruikt met opzet de term ,gestion" om zich duidelijk
af te zetten tegen de term , ,administration''. Daardoor gaf de wetgever ook te kennen dat het bestuur in werkelijkheid aile bevoegdheden
van beheer, genot en beschikking omvat (art. 1415 B.W.)(25).
Bij de bestuursbevoegdheid sluit uiteraard de exploitatie van de
handelszaak aan. In zoverre de handelszaak gemeenschappelijk is en
niet ressorteert onder de beroepsgoederen van een van de echtgenoten, volgt uit het principe van artike11416 B.W. dat beide echtgenoten de handelszaak concurrentieel kunnen uitbaten.
§ 2. Exclusief bestuur in bet raam van de uitoefening van een afzonderlijk beroep
20. Dat iedere echtgenoot op grond van artikel1416 B.W. met
betrekking tot de uitbating van dezelfde handelszaak, zijn eigen gang
mag gaan, kan echter moeilijk worden volgehouden, nude exploitatie van een handelszaak - anders dan het bestuur van eender welk
aktief bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen - steeds
doelgebonden is.
De handelszaak vormt immers een onderbouw van een handelsactiviteit die het beroep schraagt. Vandaar dat de exploitatie van een
handelszaak met toepassing van artikel 1417, eerste lid B. W. als een
beroepsactiviteit moet worden aanzien die als zodanig ressorteert
onder de exclusieve bevoegdheid van de handeldrijvende handelaar.
In de onderstelling dat slechts een echtgenoot is ingeschreven in het
handelsregister en uit de inschrijving volgt dat de erin opgenomen
handelsactiviteit met de handelszaak rechtstreeks samenhangt, valt
hier niet aan te twijfelen.
§ 3. De gezamenlijke uitoefening van eenzelfde beroep: afzonderlijke bestuursregeling
A. KRITERIA
21. Nu is het zo dat veruit in de meeste gevallen de andere echtgenoot
bij de exploitatie van de handelszaak rechtstreeks betrokken is. Een
handelszaak is immers een familiebedrijf bij uitstek waar man en
vrouw de taken onder elkaar verdelen. Oefenen zij dezelfde handel
sam en uit - omdat zijn bv. beide in het handelsregister zijn ingeschreven of omdat beide echtgenoten in de handel als gelijke partners
(25) CAsMAN, H., en VAN LooK, M., Huwelijksvermogensstelsels, Wettelijk stelsel, Brussel,
Ced. Samsom, III, 10, 7.
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bedrijvig zijn- dan valt men terug op de bepaling van artikel 1417,
tweede lid B. W.
Luidens deze bepaling is bij gelijktijdige uitoefening van eenzelfde
beroep, beider medewerking vereist voor aile handelingen behalve
voor die van beheer.
Hoe kan men nu achterhalen of echtgenoten samen eenzelfde beroep
uitoefenen? Zijn hier formele kriteria vereist zoals de inschrijving in
het handelsregister of volstaat de feitelijke medewerking van de
echtgenoten, medewerking die bv. kan blijken uit de omstandigheid
dat de andere echtgenoot het statuut van zelfstandige helper geniet(26)?
De rechtspraak heeft zich bij ons weten hierover nog niet uitgesproken. De meeste auteurs nemen echter aan dat artikel 1417, tweede
lid B.W. een ruime toepassing verdient. Niet het statuut van handelaar of van zelfstandige is bepalend maar de feitelijke medewerking.
Evenmin is relevant het vermoeden ingesteld door artikel 10, Boek
I, Titel I, Wb. Kh. en luidens hetwelk de hoedanigheid van handelaarster niet kan komen vast te staan op grond van de omstandigheid
dat zij zich met de detailhandel van de handeldrijvende echtgenoot
inlaat(27). Alles komt ten slotte neer op een feitenkwestie, de gevallen uitgezonderd waar de uitoefening ervan afhankelijk wordt gesteld
van wettelijk vereiste kwalificaties(28).
B. ONDERSCHEID TUSSEN HANDELINGEN VAN BESTUUR EN ,ANDERE" HANDELINGEN

22. Onwillekeurig komt nu de vraag aan de orde voor welke rechtshandelingen de medewerking van beide echtgenoten is vereist. Zou
het klassiek - doch economisch niet verantwoord - onderscheid
tussen daden van beheer en daden van beschikking(29) opnieuw de
kop opsteken, ook al vindt men van dit onderscheid in de bestuursregeling van het gemeenschappelijk vermogen weinig of geen sporen
terug?
Met de bepaling uit artikel 1417, tweede lid B.W. dat hier aile
rechtshandelingen geviseerd worden behalve die van beheer, worden
we ook niet vee! wijzer, want dit houdt nog niet in dat de andere
rechtshandelingen daden van beschikking zouden zijn.
(26) VAN LANGENDONCK, J., ,Aansluiting bij de sociale verzekering", in De Middenstand
en de Praktijk, Kluwer, I.2.F., nr. 172 e.v.
(27) RAUCENT, L., o.c., nr. 641, p. 288.
(28) GITs,
A.,
en
LETERME,
B.,
,Nieuw
huwelijksvermogensrecht
Toepassingsproblematiek", (StudiedagK.U.L. 11.12.1976), Jura Fa/c., 1976-77, nr. 3, p. 326,
randnummer 16.
(29) Zie artikelen 418 en 419 B.W.
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Dit onderscheid strookt overigens niet met de noden van het bewindrecht over een algemeenheid van goederen(30); hiervoor zal de
bestuursregeling ontleend aan het contract van maatschap veeleer tot
model kunnen dienen (zie art. 1859 e.v. B.W.). Deze is immers
afgestemd op de verwezenlijking van een economisch doel en impliceert zeggenschap over de materiele en immateriele goederen die van
de algemeenheid afhangen. Aan dit begrip beantwoorden dus de
daden van beheer in de zin zoals bepaald door artikel 1417, tweede
lid B.W. Het is dus eerder m.b.t. rechtshandelingen die buiten dat
doel vallen, dat de medewerking van beide echtgenoten zal vereist
zijn. Voor deze handelingen kan dan ook verwezen worden naar
artikel1418 B.W.(31).
Aldus is de toestemming van beide echtgenoten vereist om een
handelszaak te verpanden en over te dragen of om een huur voor
langer dan negen jaar aan te gaan of op te zeggen, gesteld dat de
huurceel een wezenlijk element van de handelszaak uitmaakt.
C. RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS

23. Bij het bestuur van de handelszaak hoort ook het vermogen om
schulden te maken. Beroepsschulden zijn gemeenschappelijke schulden (art. 1408 B.W.) doch de schuldeisers kunnen deze niet verhalen
op het vermogen van de niet-contracterende partij (al:t. 1414, 3
B.W.).
Maakt een echtgenoot-handelaar schulden ten behoeve van een gemeenschappelijke handelszaak, dan vloeit hieruit voort dat de schuld
gemeenschappelijk is, nu zij aangegaan werd in het belang van het
gemeenschappelijk vermogen (art. 1408 B.W.) en dat zij kan verhaald worden op de drie vermogens (art. 1414, eerste lid B.W.).
Doch de omstandigheid dat slechts een echtgenoot een beroep uitoefent- zij het dan d.m.v. een gemeenschappelijke handelszaakis een feit waaraan de wet meer betekenis hecht. De schulden ontstaan uit het beroep verbinden immers de andere echtgenoot niet
(art. 1414, 3 B.W.). Deze schuld is dus verhaalbaar en op het
gemeenschappelijk vermogen en op het eigen vermogen van de
handeldrijvende echtgenoot met inbegrip van de inkomsten
(art. 1409 B.W.), echter niet op het vermogen van de niet contracterende echtgenoot.
Aarzelingen zijn evenwel mogelijk wanneer beide echtgenoten eenW., Algemeen Dee/, I, Standaard Boekhandel, 1969, nr. 141, p. 456;
L., o.c., nr. 642, p. 289.
(31) CASMAN, H., en VAN LooK, M., o.c., III, 10, 14.
(30) VAN
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zelfde beroep uitoefenen. Theoretisch althans kan men betogen dat
de schuldeisers aileen verhaal hebben op de drie vermogens, wanneer
beide echtgenoten de schuld hebben aangegaan (art. 1413 B.W.), bv.
bij het verrichten van rechtshandelingen, andere dan deze van beheer
(art. 1417, tweede lid B.W.).
Wie het onderscheid voor relevant acht, gaat echter voorbij aan het
wezen van de gezamenlijke uitoefening van eenzelfde beroep door
man en vrouw. Zo is het voor een derde die met een van de echtgenoten contracteert van geen belang of het contract slaat op een handeling van beheer, dan wei om een andere handeling. Hoofdzakelijk
is het de derde om te doen dat hij op de drie vermogens een verhaal
heeft (artt. 1413-1414, eerste lid B.W.). Dit lijkt vanzelfsprekend
daar de echtgenoot die een handeling van beheer stelt in de zin van
artikel 1417, tweede lid B.W., zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van lasthebber van de andere echtgenoot handelt. M.b.t.
andere handelingen dan die van beheer - waarvoor de medewerking
van beide echtgenoten is vereist- zullen de drie vermogens a fortiori
verbonden zijn, gesteld dat beide echtgenoten daadwerkelijk zijn
opgetreden(32).
D.

ASSOCIATIEVE VORMEN VAN SAMENWERKING

24. De bepaling van artikel 1417, tweede lid B. W. roept onvermijdelijk de vraag op naar associatieve vormen van samenwerking tussen
man en vrouw. Weyts heeft in zijn proefschrift op indringende wijze
aangetoond dat man en vrouw een V.O.F. kunnen vormen, ook al
hebben zij nagelaten hiervan een bijzondere akte op te maken. Het
bestaan van een V.O.F. zal echter moeten blijken uit het openlijk en
duurzaam samen handel drijven en uit de inbreng; de inbreng kan
zich echter tot arbeid beperken. De samenwerkingsvorm moet evenwei de samenwerkingsplicht overschrijden zoals die voortvloeit uit
artikel 213 B.W.(33).
Zijn de gevolgen verbonden aan de oprichting van een V .O.F. tussen
echtgenoten van die aard dat zij de bestuursregeling zoals geregeld
door artikel1417 e.v. B.W. kunnen ombuigen?
Algemeen wordt aanvaard dat wanneer echtgenoten samen een ven(32) Is dit niet het geval, dan is de schuld ontstaan uit de handeling niettemin geldig,
onverminderd het recht voor de andere echtgenoot om op grond van artikel 1422 B. W. de
nietigheidsverklaring van de handeling te vorderen, doch verbindt zij slechts het eigen
vermogen en de inkomsten en het gemeenschappelijk vermogen binnen de perken van
artikel1411 B.W.
(33) WEYTS, L., Vennootschappen met echtgenoten, Antwerpen, Kluwer, 1980, nr. 363 e. v.,
p. 340.
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nootschap oprichten met volkomen rechtspersoonlijkheid en met
afgescheiden vermogen, de bestuursregeling uit het vennootschappenrecht ingeschakeld wordt op de goederen die ingebracht werden.
De echtgenoten moeten zich dus hieraan onderwerpen(34).
Anders is bet gesteld wanneer de echtgenoten een V.O.F. tot stand
brengen. Daar neemt men aan dat bepaalde aspecten van de bestuursregeling uit bet huwelijksvermogensrecht van openbare orde
zijn(34bis). Dit geldt o.m. voor de regeling uitgewerkt door artikel 1417, tweede lid B. W. Elke conventionele afwij king die steun
zoekt bij de bestuursregeling van bet algemeen vennootschapsrecht
(art. 1859 B.W.) moet dus voor onbestaand worden gehouden.
25. Derden kunnen daarentegen bij bet vennootschappenrecht steun
zoeken, naar gelang bet hen al dan niet tot voordeel strekt.
Aldus beschikken derden over een optierecht in deze zin dat zij bet
bestaan van de vennootschap kunnen erkennen of ontkennen (art. 10
§ 4 venn. wet); ook kunnen zij zich beroepen op artikel 11 venn. wet
om elke rechtsvordering onontvankelijk te doen verklaren die zou
zijn ingesteld door echtgenoten van wie bewezen is dat zij een V.O.F.
hebben gevormd.
Tenslotte kunnen de schuldeisers uit de erkenning van de vennootschap duidelijk voordeel halen namelijk wanneer een handeling
andere dan van louter beheer werd verricht zonder de medewerking
van de andere echtgenoot (art. 1417, tweede lid B.W.). Daar waar
de schulden hieruit ontstaan volgens de bepalingen van bet huwelijksvermogensrecht slechts in beperkte mate op bet gemeenschappelijk vermogen kunnen verhaald worden (art. 1411 B.W.), zijn de
echtgenoten in hun hoedanigheid van vennoten, volgens de bepaling
van artikel 17 venn. wet, hoofdelijk aansprakelijk, ook al heeft
slechts een enkele echtgenoot zich verbonden.
De derde die zich hierop beroept, moet echter bewijzen dat de
echtgenoten een V.O.F. hebben aangegaan.

(34) Zie ons verslag in Comite voor Studie en Wetgeving 1980, dossier nr. 4088-4089, p. 72;
L., o.c., nr. 294, p. 274.
(34bis) WEYTS, L., o.c., nr. 360, p. 337-338.

WEYTS,
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HOOFDSTUK III

ONTBINDING VAN HET STELSEL

§ 1. Ontbinding door overJijden

A.

ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

26. Bij ontbinding van het stelsel door overlijden, komen huwelijksvermogensrecht en erfrecht in het geding. Meestal komt dan een
onverdeeldheid tot stand waarin de langstlevende echtgenoot en de
kinderen hun rechten kunnen doen gelden op de goederen van de
gemeenschap. In zoverre de handelszaak gemeenschappelijk
was(35), maakt ook zij deel uit van die onverdeelde goederen.
Het kan echter gebeuren dat de overlevende echtgenoot aileen opkomt, namelijk wanneer de overledene geen descendenten achterlaat.
Krachtens artikel 745 bis § 1. B.W. (wet van 14 mei 1981) verkrijgt
hij dan als erfgenaam aile goederen van het gemeenschappelijk
vermogen. In deze onderstelling zal de langstlevende echtgenoot de
gemeenschappelijke handelszaak voortzetten en erover als voile eigenaar over beschikken.
Laat de overledene kinderen achter, dan ontstaat er een onverdeeldheid tussen de langstlevende en de kinderen.
Eerstgenoemde verkrijgt, benevens de helft van de gemeenschappeIijke goederen, het vruchtgebruik op de andere helft (art. 745 bis § 1.
B.W.). Het deel van de kinderen is derhalve met vruchtgebruik
bezwaard.
In zoverre de handelszaak eigen goed was van de overledene, bekomen de erfgerechtigden hierin hun aandeel in blote eigendom; krachtens de rechten die toekomen aan de langstlevende, verkrijgt eerstgenoemde het vruchtgebruik op de eigen goederen van de vooroverleden echtgenoot.
27. Nu is het zo dat niemand kan gehouden zijn in onverdeeldheid
te blijven, tenminste zo de onverdeeldheid toevallig d.i. buiten de wil
van partijen, tot stand kwam (art. 815 B.W.).
Naar klassieke rechtsleer ontstaat geen onverdeeldheid tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(36). Dit principe heeft echter in de wet
van 14 mei 1981 geen erkenning gevonden.
(35) BAETEMAN, G., ENGELS, C., en GERLO, J., ,Overzicht van rechtspraak Huwelijksvermogensrecht 1976-81", T.P.R., 1982, nr. 113, p. 1064.
(36) REQUETTE, F., Traite de l'usujruit, Brussel, Larcier, 1936, nr. 10, p. 55.
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Artikel 745 quater B.W. laat integendeel toe dat de erfgenamen en
de langstlevende echtgenoot volgens bepaalde modaliteiten het
vruchtgebruik kunnen omzetten.
Omzetting geschiedt ofwel door afstand van de goederen met vruchtgebruik bezwaard, ofwel door uitbetaling van een geldsom of van een
rente, al naar gelang de rechtbank beslist (art. 745 sexies § 2.
B.W.)(37).
Voorts zij opgemerkt dat het vruchtgebruik geheel of ten dele kan
worden omgezet (art. 745 quater§ 1. B.W.) en dat omzetting geweigerd wordt wanneer het vruchtgebruik slaat op de gezinswoning en
op het daarin aanwezige huisraad (art. 745 quater§ 4. B.W.).
Zo de handelszaak met vruchtgebruik is bezwaard, is men er dus lang
niet zeker van dat bij omzetting van het vruchtgebruik de handelszaak aan de langstlevende zal toevallen, ook niet wanneer hij in feite
met de exploitatie van de handelszaak belast is.
B.

0VERNAME VAN DE HANDELSZAAK DOOR DE LANGSTLEVENDE

28. Evenmin als de wet tot wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, de weduwe of weduwnaar veilig stelt, biedt de wet
van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen een
waterdichte oplossing voor de toebedeling van de hamielszaak _aa_n
de langstlevende. Weliswaar verleent de wet de voorkeur bij voorrang aan de overlevende echtgenoot om een landbouwexploitatie of
handelszaak over te nemen (art. 3 en art. 4, wet van 16 mei 1900),
doch ze koppelt de overname ervan aan de overname van het onroerend goed waarin het bedrijf gevestigd is. Bovendien is de overname
dan nog afhankelijk van het kadastraal inkomen van het onroerend
goed (63.000,- frank), zodat de wet de voorkeur niet laat spelen bij
overname van het onroerend goed met een boger kadastraal inkomen.
29. Biedt het erfrecht dus geen afdoende bescherming, hoe is het dan
gesteld met het huwelijksvermogensrecht? Krachtens artike11446
B.W. kan de langstlevende echtgenoot zich het gemeenschappelijk
onroerend goed doen toewijzen dat dient voor de uitoefening van zijn
(37) DEMBLON, P ., ,La conversion et le rachat", in Les droits successoraux du conjoint
survivant (Rencontres notariat U.C.L.), Brussel, 1981, randnr. 15, p. 62; RAucENT, L., Les
droits du conjoint survivant, Brussel, Swinnen, 1981, nr. 108, p. 103; CASMAN, H., ,Het
nieuw erfrecht van de langstlevende echtgenoot", in Het nieuw erjrecht van de /angst/evende
echtgenoot, eerste commentaar op de wet van 14 mei 1981, Antwerpen, Kluwer, 1982, 20;
CASMAN, H., en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende echtgenote, Antwerpen, Kluwer,
1982, nr. 463, p. 169.
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beroep samen met de roerende goederen die aldaar aanwezig zijn
voor beroepsdoeleinden. Ongetwijfeld gaat het hier om beroepsgoederen en eerder hebben wij erop gewezen dat de handelszaak hierbij
hoort. Dit stelt echter voorop dat bewust onroerend goed samen met
de beroepsgoederen gemeenschappelijk zouden zijn; is de handelszaak integendeel een eigen goed, dan valt men terug op het erfrecht(38).
Anderzijds is overname slechts toegelaten wanneer tegelijk met de
handelszaak het onroerend goed wordt overgenomen. De wetgever
heeft dus de langstlevende echtgenoot in de kou Iaten staan wanneer
deze een handelszaak in een huurhuis exploiteert.
Wenst de langstlevende echtgenoot toch zekerheid, dan moet het
recht van overname van de gemeenschappelijke handelszaak bij
middel van een beding van vooruitmaking in het huwelijkscontract
worden opgenomen (art. 1457 B.W.). Uiteraard heeft deze clausule
slechts uitwerking wanneer de handelszaak gemeenschappelijk is.
Inderdaad, een beding dat strekt tot overname van een eigen handelszaak zal gebrandmerkt kunnen worden als een overeenkomst over
een niet opengevallen nalatenschap en als zodanig voor nietigverklaring vatbaar zijn(39).
30. Dan blijft aileen de mogelijkheid over voor de eerststervende om
bij testament in het voordeel van de langstlevende te beschikken over
de voile eigendom van de handelszaak, doch dergelijk legaat mag dan
ook het voorbehouden gedeelte van de kinderen niet aantasten
(art. 913 B.W.). De wet van 14 mei 1981 heeft echter het erfrecht van
de langstlevende echtgenoot aanzienlijk verruimd in deze zin dat
lui dens de bepaling van artikel 1094 de giften gedaan aan de langstlevende het recht van vruchtgebruik onverkort Iaten, tenzij de eerststervende anders zou hebben bepaald. Cumulatie van gifte en erfrechtelijk vruchtgebruik is dus de norm, afschaffing van het vruchtgebruik de uitzondering(40). Bij testament kan de erflater tenslotte
aan zijn erfgenamen het recht ontnemen om de omzetting te vorderen, zodat de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik in dit geval
mag behouden. Evenwei is deze beschikking zonder gevolg t.a. v. de
kinderen uit een vorig huwelijk wier recht van omzetting door de
(38) CASMAN, H., en VAN LooK, M., o.c., Ill, 20-6; Verslag BAERT, 251 en 252.
(39) CEREXHE, E., ,La clause de reprise sur prisee portant sur un bien de Ia communaute
en droit beige et en droit fran~ais", Rev. prat. not., 1960, 373-395; BARETTE, L., ,Les pactes
sur successions futures", Rec. Gen. Enr. Not., 1962, nr. 20.518, p. 324.
(40) Onder voorbehoud van het recht van de overlevende op de reserve in vruchtgebruik
(art. 915 bis B.W.).
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wetgever onaantastbaar werd verklaard (art. 745 § 2. B.W.)(41).
Derhalve strekt de testamentaire beschikking aileen de overlevende
echtgenoot uit een eerste huwelijk tot voordeel. Zij kan ingeroepen
worden om de langstlevende in bet bezit van de handelszaak te Iaten.
C.

BESTUUR VAN DE HANDELSZAAK BIJ ERFENIS TOEGEVALLEN
AAN MINDERJARIGEN

31. Overlijden heeft onverdeeldheid tot gevolg. Het houdt nochtans
niet in dat de zaken die in onverdeeldheid zijn gevallen, niet verder
moeten bestuurd worden. M. b. t. de handelszaak zullen precies maatregelen moeten getroffen worden om de exploitatie ervan veilig te
stellen; houdt de exploitatie op, dan verdwijnt immers de handelszaak. Voor minderjarigen betekent dit bet teloorgaan van een belangrijk element van de nalatenschap, waarvoor de langstlevende in
voorkomend geval aansprakelijk kan gesteld worden.
Gebruikelijk is bet dat wanneer de langstlevende echtgenoot de
handelszaak wenst voort te zetten, hij met toepassing van artikel 8,
Boek I, Titel I, W. Kh. aan de familieraad om toestemming vraagt
teneinde namens de minderjarigen de handel voort te zetten. De
beslissing van de familieraad die onderworpen is aan de homologatie
van de rechtbank, heeft tot gevolg dat de langstlevende echtgenoot
niet 111eer in eigen naam, maar voor rekening van de minderjarigen
handel drijft, wetshalve de kinderen- met uitsluiting van delangstlevende - de hoedanigheid van handelaar verkrijgen(42). Zijn er
verschillende minderjarigen, dan kan hun openlijk en duurzaam
handelen zelfs resulteren in bet bestaan van een V.O.F., al treedt de
overlevende echtgenoot als hun wettelijke vertegenwoordiger op.
Hoe dan ook, het zullen de minderjarigen zijn die failliet worden
verklaard, zo de handelszaak over de kop gaat; de overlevende ouder
die aan de gevolgen van bet faillissement ontsnapt, is echter wei over
het beheer van de teloorgegane handelszaak rekenschap verschuldigd.
Met de wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de
langstlevende echtgenoot, is de rechterlijke machtiging waarvan
hierboven spraak, overbodig geworden. De langstlevende echtgenoot
verkrijgt immers het vruchtgebruik op de goederen van de nalatenschap van de eerststervende (art. 745 bis § 1. B.W.) en kan de
handelszaak zonder enige machtiging als vruchtgebruiker blijven
(41) DEMBLON, P., o.c., 71.
(42) Cass., 30 januari 1914, Pas., 1974, I, 77, cone!. Proc. Gen.
L., Handboek, 2e druk, Brussel, I, nr. 151, p. 175.
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exploiteren. Hij neemt de exploitatie ervan waar , ,jure proprio'' en
niet meer, zoals onder de oude wet, ten behoeve van de minderjarigen(43).
32. Derhalve stelt hij aileen handelsdaden en verkrijgt hierdoor de
hoedanigheid van handelaar. De kinderen daarentegen ondergaan
aileen maar het vruchtgebruik zodat zij bij de exploitatie van de
handelszaak hoegenaamd niet betrokken zijn. Zij zijn dan ook geen
handelaar. Daaruit volgt dan dat het faillissement slechts jegens de
overlevende ouder kan worden uitgesproken.
Wei is te bedenken dat de kinderen bij het bereiken van de meerderjarigheid om afrekening kunnen vragen aan de langstlevende echtgenoot. Deze laatste is immers als voogd verantwoording verschuldigd
met toepassing van artikel 417 B.W. Dit is des te belangrijker daar
bij afwezigheid van slotrekening elke schikking getroffen tussen hem
en de meerderjarig geworden minderjarige nietig is (art. 472 B.W.).
Dit geldt inzonderheid voor elke schikking die een toebedeling van
de handelszaak bevat, o.m. als gevolg van de uitoefening van het
recht van omzetting(44).
Anderzijds is de langstlevende bij het beeindigen van het vruchtgebruik ook rekenschap verschuldigd. Hij moet m.b.t. de handelszaak
die hij exploiteert de verplichtingen naleven die de wet aan de
vruchtgebruiker heeft opgelegd (art. 600 t.e.m. 616 B.W.) en er
bovendien over waken dat hij de zaak in stand houdt (art. 578 B. W.).
Is de handelszaak als gevolg van het faillissement teniet gegaan, dan
kan hij hiervoor door de blote eigenaar tot schadeloosstelling veroordeeld worden. De veroordeling zal echter meestal onuitvoerbaar zijn
gezien de insolvabiliteit van de gefailleerde.
§ 2. Ontbinding door echtscheiding
A. BESTUUR VAN DE HANDELSZAAK TIJDENS DE PROCEDURE
33. Bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding komen eveneens problemen aan de orde i.v.m. het bestuur van de handelszaak.
De moeilijkheden vinden hun oorsprong in de bepalingen van artikelen 1278 en 1304 Ger. W.B. die in een verschillende regeling hebben
voorzien m.b.t. de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk,
tussen de echtgenoten onderling en t.o.v. derden.
(43) VAN GINDERACHTER, J., O.C., nr. 308 e.v.
(44) Het belang van de slotrekening kan nooit genoeg worden beklerntoond. Alhoewel de
nietigheid van de beschikking als gevolg van de afwezigheid van siotrekening betrekkelijk is,
kan elke belanghebbende ze inroepen. Er is geen benadeling vereist (DE PAGE, I, nr. 235).
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Voor derden zullen de gevolgen slechts optreden vanaf de overschrijving van het echtscheidingsvonnis; tussen echtgenoten werkt de
echtscheiding echter terug tot de dag van het verzoekschrift, respectievelijk van de eerste verschijning(45), naargelang de echtscheiding
bekomen werd op grond van bepaalde feiten of door onderlinge
toestemming(46).
Het betekent dus dat wat ook de afspraken zouden zijn die de
echtgenoten onderling zouden hebben getroffen, deze aan derden
niet kunnen tegengeworpen worden.
Gezien er tijdens de procedure ofwel door de voorzitter van de
rechtbank voorlopige maatregelen worden getroffen (art. 1280 Ger.
W.B.), en hierbij uitspraak kan gedaan worden over het voorlopig
bestuur van de handelszaak, ofwel een regeling daaromtrent tussen
de echtgenoten zelf wordt getroffen, is de echtgenoot die in voorkomend geval ermee belast werd, bevoegd om het gemeenschappelijk
vermogen t.o.v. derden te verbinden. Hij treedt hier krachtens een
bevoegdheidsdelegatie op die steunt op een rechterlijke beslissing(47).
Handelt hij binnen de per ken van de hem verleende bevoegdheid, dan
ontstaan rechten en verplichtingen deels voor eigen rekening als
mederechtigde in de gemeenschappelijke handelszaak, deels voor
rekening van de gemeenschap zelf.
Het verhaalrecht van de schuldeisers blijft dus onverkort bestaan,
alsof er geen echtscheidingsprocedure was ingeleid. Evenwel zullen
de echtgenoten, als gevolg van de retroactieve werking van het
echtscheidingsvonnis, onder mekaar moeten afrekenen, gelet op de
onverdeeldheid, die ,ab initio" is ingetreden.
Zo is het dat de exploitant-gewezen echtgenoot over de inkomsten
van de handelszaak verantwoording moet afleggen en in voorkomend geval voor zijn wanbeheer aansprakelijk zal kunnen gesteld

(45) Wordt de echtscheiding op tegeneis toegewezen, dan geldt als datum, de dag van de
neerlegging van de conclusies (BAX, M., ,Echtscheiding op grond van bepaalde feiten", in
Het echtscheidingsrecht in Belgie, Gent, Story-Scientia, nrs. 55-56, p. 39.
(46) Het staat de rechter evenwel vrij in een procedure van echtscheiding op bepaalde feiten
of op grond van feitelijke scheiding, met inachtneming·van bijzondere omstandigheden, een
vroegere datum te bepalen (art. 1278 Ger. W.B.); DE BusSCHERE, C., ,Echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding", in Het echtscheidingsrecht in Belgie, Gent, Story-Scientia,
1977, randnr. 206 e.v., p. 142.
(47) VAN GERVEN, W., o.c., nr. 147, p. 477.
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worden, inzonderheid wanneer de handelszaak in waarde aanzienlijk
is verminderd(48).
Na de echtscheiding vervalt de dichotomie. De echtgenoten zijn dan
definitief uit mekaar, zowel wat aangaat hun vermogensrelatie onderling als t.a.v. derden. De toestand van onverdeeldheid is dus
definitief geconsolideerd.
B. BESTUUR VAN DE HANDELSZAAK NA DE ECHTSCHEIDING

34. In een bijdrage gewijd aan de handelszaak, huwelijksvermogensrecht en echtscheiding(49) hebben wij erop gewezen dat de rechtstoestand waarbij een van de gewezen echtgenoten de handelszaak
verder uitbaat, gekwalificeerd kan worden hetzij als contract van
bezoldigd beheer, hetzij als contract van verhuring van de handelszaak. Hanteert men een van deze rechtsfiguren, dan mag men niet
voorbijgaan aan de belangrijke gevolgen die uit de onderscheiden
kwalificaties voortvloeien. Het contract van bezoldigd beheer verschilt immers van het contract van verhuring van de handelszaak
hierin dat in het eerste geval de eigenaar van de handelszaak handelaar is, terwijl in het tweede geval de huurder van de handelszaak
handelaar is.
De schuldeiser verkeert t.a.v. de huurder van de handelszaak in een
moeilijke positie; op de handelszaak als zodanig heeft de schuldeiser
geen vat en is het hem aileen toegelaten die bestanddelen van de
handelszaak in beslag te nemen die de handelaar exploitant zelf heeft
verworven. Daarentegen zijn de handelingen van de bezoldigde
beheerder toerekenbaar aan de eigenaar van de handelszaak en is de
handelszaak dan ook voor beslag vatbaar(50).
35. Ten slotte kunnen de onderliggende rechtsbetrekkingen tussen
de gewezen echtgenoten waarvan slechts een belast blijft met de
exploitatie van de handelszaak, wijzen op het bestaan van een
handelsvereniging bij wijze van deelneming (art. 176 venn. wet). De
exploitant van de handelszaak treedt naar buiten toe als handelaar
op, terwijl de andere-eigenaar of mede-eigenaar van de handelszaak

(48) Cass., 18 maart 1977, R.C.J.B., nr. 15, p. 475, noot, BAETEMAN, G., en GERLO, J.,
,Les depenses faites par l'un des ex-epoux au cours de l'indivision post-communautaire";
Brussel, 13 november 1963, Pas., 1964, II, 293; Rb. Brussel, 10 mei 1073, Rec. Gen. Enr. Not.,
1974, nr. 21.835, p. 324.
(49) BoucKAERT, F., o.c., T.P.R., 1982, nr. 42-47, p. 968.
(50) FREDERICQ, L., Handboek, 2e druk, I, nr. 389 en 391, p. 423; VANRYN, J., HEENEN,
J., Droit commercial, 2e druk, nr. 452 en 453, p. 409; Gent, 3 juni 1970, R. W., 1970-71, 34.
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voor derden onbekend blijft(51). Aileen de exploitant is onbeperkt
aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap; de andere
venoot die in de schaduw blijft, loopt slechts gevaar die goederen te
verbeuren welke hij de vennootschap heeft ter beschikking gesteld,
voor zover de schuldeiser erachter komt dat deze stille vennoot is en
hem door middel van een zijdelingse vordering tot verantwoording
roept.
Deze vorm van vennootschap past volledig in de hierboven aangehaalde hypothese. Want al hebben de gewezen echtgenoten hiervan
geen geschrift opgemaakt, toch is de vennootschap geldig opgericht.
Er wordt immers aanvaard dat de oprichting van een vennootschap
bij wijze van deelneming geen geschrift vereist, doch aileen een
overeenkomst waarvan het bestaan door aile middelen kan bewezen
worden.
Het contract van bezoldigd beheer en de verhuring van de handelszaak dragen ertoe bij de verhouding tussen gewezen echtgenoten
beter te omschrijven wanneer de handelszaak een eigen goed is. Is
daarentegen de handelszaak gemeenschappelijk, dan is confusie
tussen respectievelijk huurder en handelaar, respectievelijk eigenaar
van de handelszaak onoverkomelijk in zoverre de deelgenoot die de
handelszaak exploiteert, tegelijk mede-eigenaar is.
De vennootschap bij wijze van deelneming leidt niet tot die confusie
omdat de aansprakelijkheid van de zaakvoerder onbeperkt is, of hij
mede-eigenaar is of niet, en de stille vennoot slechts gehouden is tot
beloop van zijn onverdeeld aandeel in de handelszaak.
§ 3. Vergoedingsrekeningen
A. WETTELIJK STELSEL

36. Bij scheiding en deling komt ook het vraagstuk van de verrekening van de vergoedingen aan de orde. Hierbij brengen wij uitsluitend onder de aandacht de meerwaarde die een eigen handelszaak
heeft verkregen tijdens het huwelijk.
lnzoverre de meerwaarde haar oorzaak vindt in de verarming van het
gemeenschappelijk vermogen - (en dus niet in de persoonlijke
verdienste van de handelaar of in zuivere herwaarderingsmeerwaarden) - kan zij van de handelszaak niet worden afgesplitst en wei

{51) Kh. Brussel, 29 september 1972, Rev. prat. soc., 1974, 169; contra: Brussel, 17 september
1975, Rev. prat. soc., 1977, 125; VANRYN, J., en HEENEN, J., o.c., 1e druk, nr. 450, p. 312.
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omdat de handelszaak een algemeenheid van goederen uitmaakt die
niet kan worden opengebroken(52).
Vergoeding zal dus aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigd zijn, zonder dat de handelszaak daardoor het karakter van eigen
goed verliest. Voor de omvang van de vergoeding is anderzijds
artikel 1435 B.W. richtinggevend: ze moet gelijk zijn aan de waardevermeerdering die het transfer uit het gemeenschappelijk vermogen
naar het eigen vermogen tot gevolg heeft gehad, terwijl de vergoeding
nooit kleiner mag zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen.
De wijze van verrekening is ook maar billijk. Zij komt tegemoet aan
de materiele verzuchtingen van de ene echtgenoot die door inzet en
bijstand bijgedragen heeft tot de ver.dere uitbouw van de handelszaak
eigen aan de andere echtgenoot. Voorts is zij in eenklank met het
principe zelf van de vergoedingsrekeningen inzoverre de echtgenoot
van de exploitant zich heeft ingezet om de eigen handelszaak van de
andere tot bloei te brengen en daardoor het gemeenschappelijk
vermogen heeft verarmd.
B. SCHEIDING VAN GOEDEREN
37. In dit verb and is het treffend hoe de rechtspraak de van goederen
gescheiden echtgenoot heeft bedacht voor de arbeid waaruit de
andere echtgenoot alleen voordeel heeft gehaald.
38. Aan de nood om de echtgenoot te belonen voor het werk dat hij
gepresteerd heeft, wordt tegemoetgekomen door de handelszaak als
onverdeeld te aanzien en zulks ongeacht de bijdrage van iedere
echtgenoot(53). De aangewende techniek werd om begrijpelijke redenen niet ontleend aan de verrekening van de vergoedingen: de vergoedingsrekeningen stoelen immers op vermogensverschuiving tussen
gemeenschappelijk en eigen vermogen en kunnen derhalve als zodanig niet worden toegepast op het stelsel van zuivere scheiding van
goederen.
In het stelsel van zuivere scheiding van goederen kunnen de prestaties
van beide echtgenoten nog in evenwicht worden gebracht, wanneer
beide partners hetzelfde beroep hebben uitgeoefend. Zoals eerder
werd aangetoond, vormen echtgenoten die op duurzame en openlijke
wijze handel drijven een V.O.F., al behoort de handelszaak slechts
aan een van hen toe.
(52) BoucKAERT, F., o.c., T.P.R., 1982, 957. Rb. Leuven, 13 maart 1963, Rec. Gen. Enr.
Not., 1965, nr. 20.751.
(53) Antwerpen, 18 oktober 1977, R. W., 1978-79, 906, noot CASMAN, H.
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Gesteld dat deze voorwaarden vervuld zijn, dan kan de echtgenoot
die geen eigenaar is van de handelszaak, naar aanleiding van de
ontbinding van het huwelijk, de ontbinding van de vennootschap
vorderen (art. 1865, 5° B.W.) en zijn aandeel in de tijdens het
huwelijk niet uitgekeerde winsten vorderen volgens een verdelingssleutel ontleend aan de vennootschapswet(54). In het wettelijk stelsel
zijn aan deze techniek bezwaren verbonden omdat de tijdens het
huwelijk gereserveerde winsten in principe toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen en het evenwicht beter kan worden hersteld d.m. v. vergoedingsrekeningen.
Besluit

De tijd dringt en we moeten besluiten.
1. Met het oog op de kwalificatie van een handelszaak als eigen goed,
is het noodzakelijk dat een consensus zou bereikt worden over de
bestanddelen van de handelszaak, en dat men zich inzonderheid zou
bezinnen over de vraag of schuldvorderingen, banktegoeden, in
casso en schulden, erin begrepen zijn.
Het antwoord hierop is bevestigend want anders dan bij verkoop
waar de wil van partijen meestal leidt tot uitschakeling van deze
componenten, _heeft_ de _band.elailr clie _in_het _llu~c;:lij k treedt al~
eigenaar van de handelszaak, activa en passiva tot zijn beschikking;
als zodanig kunnen zij door het loutere feit van het huwelijk aan de
handelszaak niet onttrokken worden. Hieruit volgt dan dat schuldvorderingen, banktegoeden, in casso en schulden tijdens het huwelijk
met de handelszaak samen evolueren en er een geheel mee uitmaken.
Van de handelszaak moeten in beginsel , ,gereedschappen en werktuigen" onderkend worden. Deze onderscheiden vlaggen dekken dezelfde lading niet. Evenwel wanneer gereedschappen en werktuigen door
de handelszaak opgeslorpt worden, zijn zij aan de handelszaak
ondergeschikt en volgen zij dezelfde kwalificatie.
2. Wat nude bestuursregeling m.b.t. de handelszaak betreft, zijn de
desbetreffende bepalingen te vinden in het huwelijksvermogensrecht.
De verkrijging van een gemeenschappelijke handelszaak, is een zaak
van gezamenlijk bestuur, behoudens wanneer de echtgenoot-handelaar als beroepsbeoefenaar verkrijgt. Exclusief bestuur geldt dus bij
de exploitatie van de handelszaak, waar de echtgenoot-handelaar
autonoom optreedt.
(54) CASMAN, H., noot onder Antwerpen 18 oktober 1977, R. W., 1978-79, 910; WEYTS, L.,

o.c., nr. 391.
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De toestand is verschillend voor echtgenoten die samen een zelfde
beroep uitoefenen. Voor andere daden dan daden van beheer, zegt
de wet, is de medewerking van beide echtgenoten vereist. Het feit dat
zij dan beide optreden kan aileen maar de schuldeisers tot voordeel
strekken; gezien het samenwerkingsverband, moet men aannemen
dat de drie vermogens verbonden zijn.
Voorts kan hechte samenwerking wijzen in de richting van een
onregelmatig opgerichte vennootschap, derwijze dat de schuldeisers
uit het vermoeden van solidariteit belangrijke voordelen kunnen
halen.
3. Bij ontbinding van het stelsel door overlijden, komt het erfrecht
van de langstlevende echtgenoot aan bod. Nochtans het erfrecht,
noch het huwelijksgoederenrecht verlenen aan de langstlevende echtgenoot een absoluut recht om de gemeenschappelijke handelszaak
over te nemen. Het recht van overname moet dan maar bij huwelijkscontract d.m.v. een beding van vooruitneming of bij testament
worden toegekend.
Overlijden heeft onverdeeldheid tot gevolg. Laat de overledene minderjarigen na, dan is het gebruikelijk dat de langstlevende echtgenoot
met het oog op de voortzetting van de handel door de minderjarige
kinderen, de familieraad en de rechtbank om machtiging verzoekt.
Deze machtiging houdt in dat de kinderen voortaan de hoedanigheid
van handelaar verkrijgen.
Met de wet van 14 mei 1981 tot wijziging van het erfrecht van de
langstlevende echtgenoot, is de rechterlijke machtiging een overbodige formaliteit geworden. Immers kan de langstlevende echtgenoot als
vruchtgebruiker aileen de handel voortzetten zonder eenderwelke
machtiging te behoeven.
4. Bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding, ontstaat een
paradoxale toestand die zijn oorzaak vindt in de retroactieve werking
van de echtscheiding.
De scheiding van goederen werkt immers tussen de echtgenoten
vanaf de inleiding van de procedure terug, terwijl t.a.v. derden de
toestand van onverdeeldheid eerst vanaf de overschrijving van het
vonnis effecten sorteert.
De procedure tast dus de rechten van derden niet aan; deze oefenen
dus hun verhaalrecht uit alsof er geen echtscheidingsprocedure was
ingesteld. Na de echtscheiding kan de verhouding tussen de gewezen
echtgenoten van wie een met de exploitatie van de handelszaak belast
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blijft, van contractuele of van vennootschapsrechtelijke aard zijn.
Iedere kwalificatie brengt haar specifieke gevolgen teweeg t.a.v. de
schuldeisers. Is hun verhouding van die aard dat zij tegemoetkomt
aan de vereisten gesteld voor een handelsvereniging in deelneming,
dan vloeit hieruit voort dat de exploitant onbeperkt aansprakelijk is
voor de schulden, terwijl de andere partner slechts tot beloop van
zijn inbreng gehouden is.
5. Waar het stelsel van de vergoedingsrekeningen ongetwijfeld billijk overkomt wanneer een van de echtgenoten zich ten koste van het
gemeenschappelijk vermogen heeft verrijkt, kan dergelijke techniek
niet gehanteerd worden voor echtgenoten die gescheiden zijn van
goederen.
Vandaar dat de rechtspraak de echtgenoot heeft bedacht die door
arbeid en vlijt tot de verdere uitbouw van de eigen handelszaak van
de andere echtgenoot heeft bijgedragen. Nu eens is de rechter van
oordeel dat de handelszaak in onverdeeldheid aan beide echtgenoten
toebehoorde, dan eens dat de echtgenoten in wezen een vennootschap hebben opgericht.
Deze rechtspraak verdient alle lof, nu zij de leemten van de wet door
rechtsvinding op passende wijze heeft aangevuld.
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