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1. ,Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenis
sen nate komen, onder verb and van al zijn goederen, hetzij roerende, 
hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige" aldus artikel 7 
van de Hypotheekwet, dat onder deze bewoording het principe stelt 
dat iedere schuldenaar voor de betaling van de door hem aangegane 
schuld instaat met al zijn goederen, ongeacht de aard van deze 
goederen en ongeacht het tijdstip waarop deze goederen in zijn 
vermogen werden opgenomen(l). 
Het noodzakelijk gevolg van dit principe wordt door artikel 8 van 
de Hypotheekwet vastgelegd, te weten, dat de goederen van de 
schuldenaar ,tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldei
sers" strekken. 
Wanneer de schuldenaar evenwel gehuwd is, gelden de door de 
artikelen 7 en 8 Hypotheekwet gestelde regels niet meer op absolute 
wijze en blijken hierop afwijkingen toegepast te moeten worden. 
Deze afwijkingen of correctieven vloeien voort, enerzijds (doch in 
geringe mate) uitde dwingende bepalingen van het primaire huwe
lijksstelsel(2), dit is het fundamenteel huwelijksrecht dat voor alle 

· gehuwden geldt, anderzijds uit de conventionele of wettelijke bepa
lingen die het secundair of aanvullend huwelijksvermogensstelsel van 
de betrokken schuldenaar beheersen. 

2. De hierna volgende uiteenzetting wordt beperkt tot problemen 
van verhaalbaarheid van schulden door een gehuwde persoon aange
gaan. Problemen van bekwaamheid worden niet onderzocht: er 
wordt uitgegaan van de basisregel gesteld door artikel 212, al. 3 

(1) DE PAGE, H., en DEKKERS, R., Traite etementaire de droit civil beige, VI, Brussel, 
Bruylant, 1942, m. 723. 
(2) Over de dwingende aard van het primair huwelijksstelsel, zie BAETEMAN, G., ,Het primair 
huwelijksstelsel", T.P.R., 1978, nrs. 24-26, p. 176. 
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B.W., dat het huwelijk de handelingsbekwaamheid van de echtgeno
ten niet wijzigt, en vragen die kunnen rijzen ingevolge de onbe
kwaamheid van een echtgenoot (minderjarigheid, onbekwaamver
klaring) of de onmogelijkheid om zijn wil te kennen te geven (geestes
ziekte, verwijdering) worden, gezien het toegemeten plaats en tijds
bestek, buiten beschouwing gelaten. 

Evenmin kan uitvoerig onderzocht worden over welke bevoegdheden 
een echtgenoot beschikt om daden van bestuur (in bet algemeen) te 
stellen. Alleen de passieve beschikkingsbevoegdheid (de mogelijk
heid om een deel van zijn vermogen te verbinden) en de weerslag van 
het niet eerbiedigen van bevoegdheidsbeperkingen tegenover de der- . 
de schuldeiser worden nagegaan. 

Ten slotte wordt ook niet ingegaan op de vraag naar de gevolgen 
tussen echtgenoten van door een van hen (of door hen beiden) 
aangegane schulden. 

3. Wei is het nuttig eraan te herinneren dat iedere vraag betreffende 
een schuld in bet huwelijksvermogensrecht en in het bijzonder in het 
stelsel met gemeenschap een dubbel aspekt vertoont. 

In de eerste plaats dient het onderscheid tussen gemeenschappelijke 
en eigen schulden om de passieve samenstelling van de vermogens te 
omschrijven. Gemeenschappelijk zijn de schulden die een last van het 
gemeenschappelijk vermogen vormen en door dat vermogen moeten 
worden gedragen; eigen zijn de schulden die slechts bet persoonlijk 
vermogen van de schuldenaar bezwaren. 

Doch dit onderscheid geldt alleen tussen echtgenoten. 

Tegenover derden- en dat is het tweede aspect- is het onderscheid 
tussen gemeenschappelijke en eigen schulden van een andere aard. 

Het betekent niet dat schuldeisers voor gemeenschappelijke schulden 
alleen verhaal op gemeenschappelijke goederen hebben, noch dat 
eigen schulden uitsluitend op eigen goederen verhaalbaar zouden 
zijn. 

Voor gemeenschappelijke schulden geldt immers als regel dat ze op 
aile goederen (ook de eigen goederen van beide echtgenoten) verhaal
baar zijn, terwijl voor eigen schulden geldt dat ze met de eigen 
goederen van de schuldenaar en met zijn (tot het gemeenschappelijk 
vermogen behorende) inkomsten betaald dienen te worden. Op beide 
regels bestaan overigens uitzonderingen die hierna worden bespro
ken. 

Het verschil tussen de regels die tegenover schuldeisers gelden en 
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degene die tussen echtgenoten toepasselijk zijn kan ook als volgt 
worden toegelicht. 
Tegenover derdeii geldt de vraag: wie betaalt en hoe kan, bij niet
betaling, tot uitvoering van de aangegane verbintenis worden ge
dwongen? Men spreekt van obligatio of van voorlopig passiej. 
Tussen echtgenoten luidt de vraag: wie moet uiteindelijk de last van 
die schuld dragen? Het antwoord ligt, zoals gezegd, vervat in het 
onderscheid tussen gemeenschappelijke en eigen schulden. Werden 
de gelden die tot betaling hebben gediend uit een ander vermogen 
gehaald dan het vermogen dat, in de verhouding tussen de echtgeno
ten, tot de schuld gehouden is, dan dient hieromtrent een verrekening 
plaats te vinden. Dit gebeurt meestal onder vorm van een vergoe
ding(3), die bij de vereffening van het stelsel in rekening wordt 
gebracht(4). Men spreekt van contributio of van definitief passief. 

4. Hierna gaat de aandacht zoals gezegd enkel naar het voorlopig 
passief: de verplichting tegenover derden en de wijze waarop zij de 
nakoming ervan kunnen bekomen. 
De vraag blijft evenwel niet beperkt tot de regeling die door de wet 
is voorzien voor het (meest voorkomend) geval dat de echtgenoten 
gehuwd zijn onder het door de Wet Huwelijksvermogensstelsels(5) 
ingevoerde wettelijk stelsel, bij ontstentenis van huwelijkscontract. 
De rechten van schuldeisers worden ook nagegaan voor het geval de 
echtgenoten gehuwd zijn onder een ander huwelijksstelsel (conven
tionele gemeenschap of zuivere scheiding van goederen) en voor het 
geval de echtgenoten v66r het in werking treden van de wet Huwe
lijksvermogensstelsels in het huwelijk zijn getreden, en niet of slechts 
gedeeltelijk aan de wettelijke bepalingen van het nieuw huwelijksver
mogensrecht zijn onderworpen. 

5. Iedere schuldeiser dient dus te kunnen weten of zijn schuldenaar 
gehuwd is, zo ja wanneer het huwelijk is aangegaan en welk huwe
lijksvermogensstelsel op hem toepasselijk is. 

(3) Zie artikel1432-1438 en 1442-1444 B.W. Indien een persoonlijke schuld van de ene 
echtgenoot door de andere met eigen middelen werd betaald ontstaat hierdoor geen recht op 
vergoeding, maar een persoonlijke schuldvordering, waarop artikel 1450 B. W. toepasselijk is. 
Aileen als de verrekening via het gemeenschappelijk vermogen plaats moet hebben is er sprake 
van een vergoeding. 
(4) Tenzij de gelden die uit het gemeenschappelijk vermogen moeten teruggenomen worden 
reeds in het eigen vermogen zijn teruggekeerd door een wederbelegging (art. 1402-1404 B. W. ). 
(5) Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten 
en de huwelijksvermogensstelsels, B.S., 18 september 1976, in werking getreden op 28 
september 1976. · 

291 



Vooral dat laatste is niet eenvoudig te achterhalen, indien de schuld
eiser geen mededeling gekregen - of gevraagd - heeft van het 
huwelijkscontract van zijn schuldenaar. 
De huwelijksakte(6) vermeldt enkel, overeenkomstig artikel 76, 10° 
B.W. ,de datum van het huwelijkscontract, de naam en de stand
plaats van de notaris die het heeft opgemaakt en het huwelijksvermo
gensstelsel van de echtgenoten", en dit enkel voor echtgenoten 
gehuwd sinds het in werking treden van de wet Huwelijksvermogens
stelsels. Voordien werden alleen de naam van de notaris en de datum 
van het contract vermeld, zodat derden in het duister tastten over de 
inhoud van dit contract. De notaris is immers niet gerechtigd- tenzij 
krachtens een beschikking van de voorzitter van de rechtbank -
kennis hiervan te geven aan anderen dan aan de onmiddellijk belang
hebbende personen, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden (art. 23 
Wet Notarisambt)(7). Schuldeisers zijn uit deze opsomming uitgeslo
ten(8). 
Deze bepaling geldt ook nu ten aanzien van schuldeisers die, hoewel 
ze de aard van het huwelijkscontract kunnen vernemen via de vermel
ding in de huwelijksakte, de juiste inhoud ervan wensen te kennen. 
Voor wijzigingen aan het huwelijksstelsel tijdens het huwelijk aange
bracht gelden de artikelen 1395 § 3 B.W. (vermelding op de kant van 
de huwelijksakte van de datum van de wijzigingsakte, de notaris die 
ze heeft opgemaakt en de datum van de homologatiebeslissing) en 
1396 B.W. dat de mogelijkheid van tegenwerping aan derden van 
bedongen wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel afhankelijk 
stelt van de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebe
slissing in het Belgisch Staatsblad(9). Deze bekendmakingen betref
fen ook hier het enkel bestaan van de akte en Iaten schuldeisers 
evenmin toe van de inhoud ervan kennis te nemen. 
Ten aanzien van een gehuwde handelaar is in een afzonderlijke 
publiciteit van zijn huwelijksvoorwaarden voorzien, nl. door neer
legging ter griffie van de rechtbank van koophandel(lO), van een 
uittreksel uit zijn huwelijkscontract. Overeenkomstig artikel 12 van 

(6) Waarvan eenieder een uittreksel kan bekomen: artikel 45 B.W.- als hij maar weet waar 
het huwelijk werd voltrokken! 
(7) Wet 9 apri11980 houdende aanpassing van de Franse en vaststelling van de Nederlandse 
tekst van de wet 25 Ventose jaar XI op het Notarisambt, B.S., 6 mei en 9 augustus 1980. 
(8) HARMEL, P., Organisation et deonto/ogie du Notariat, in Repertoire Notarial, XI, V, 
Brussel, Larder, 1977, nr. 203. 
(9) Cf. evenwel artikell319 Ger. W. dat van deze bekendmaking vrijstelt indien de wijziging 
niet tot gevolg heeft dat het vorige stelsel wordt vereffend en dat de samenstelling van de 
vermogens wordt gewijzigd. 
(10) Artikel 12 en 14 W. Kh. 
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het wetboek van Koophandel vermeldt het uittreksel evenwel enkel 
, ,of de echtgenoten in gemeenschap gehuwd zijn, met opgave van de 
afwijkingen van het wettelijk stelsel, dan wei of zij een ander stelsel 
hebben aangenomen. Bedingen in het huwelijkscontract of in de akte 
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel die tot doel 
hebben af te wijken van de regels van de verdeling bij helften van 
het gemeenschappelijk vermogen hoeven niet te worden ver
meld"(11). Van de uittreksels wordt overeenkomstig dezelfde bepa
ling aan ieder die erom verzoekt gratis inzage verleend (art. 12, al. 3 
W. Kh.). 
Hieruit blijkt dat de bekendmaking van het huwelijksstelsel van een 
schuldenaar gebrekkig geregeld is, zodat de kennisname hiervan voor 
iedere schuldeiser die vervolgingen wil instellen al een eerste, vooraf
gaand probleem kan stellen, afgezien nog van de gevolgen van de 
niet-nakoming der door de wet voorgeschreven bekendmakin
gen(12). 
In de hierna volgende uiteenzetting wordt er evenwel van uitgegaan 
dat dit gegeven - het huwelijksstelsel van zijn schuldenaar - de 
schuldeiser gekend is. 

HooFDSTUK I 

ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER HET WETTELIJK STELSEL 

AFDELING 1 

TOEPASSINGSGEBIED 

6. De hierna volgende toelichting geldt voor de echtgenoten gehuwd 
onder het wettelijk stelsel, d. w .z. 
- de echtgenoten gehuwd op of na 28 september 1976, die v66r hun 
huwelijk geen huwelijkscontract hebben opgemaakt en sedertdien 
aan hun stelsel ook geen wijziging hebben aangebracht die de samen
stelling van de vermogens wijzigt. 
- echtgenoten gehuwd v66r 28 september 1976, die v66r hun huwe
lijk geen huwelijkscontract hebben opgemaakt en sedertdien aan hun 
stelsel ook geen wijziging hebben aangebracht die de samenstelling 
van de vermogens wijzigt, en die tussen 28 september 1976 en 28 

(11) Het laatste lid toegevoegd bij wet 19 mei 1982 (B.S., 11 juni 1982). 
(12) Zie hierover CASMAN, H., en VAN LooK, M., Huwelijksvermogensstelsels, Brussel, 
CED-Samsom, 1976 (verder verkort geciteerd CASMAN en VAN LooK), 11/3, 4 en 8. 
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september 1977 geen verklaring hebben afgelegd waaruit blijkt dat 
ze hun oud stelsel ongewijzigd wensten te handhaven(l3). Deze 
echtgenoten zijn thans(14) aan alle bepalingen van het nieuw wette
lijk stelsel onderworpen(15). 
- echtgenoten gehuwd v66r 28 september 1976 onder het toen 
geldend wettelijk stelsel van gemeenschap van roerende goederen en 
aanwinsten, dat ze bij huwelijkscontract hadden aangenomen, voor 
zover deze echtgenoten sedert 28 september 1976 bij overeenkomst 
geen wijziging aan de samenstelling van hun vermogens hebben 
aangebracht en zij tussen 28 september 1976 en 28 september 1977 
geen verklaring hebben afgelegd waaruitblijkt dat ze hun oud stelsel 
ongewijzigd wensten te handhaven. Deze echtgenoten zijn thans(16) 
aan alle bepalingen van het nieuw wettelijk stelsel onderworpen(17). 
- echtgenoten v66r 28 september 1976 gehuwd onder enig huwe
lijksstelsel met gemeenschap en die deze gemeenschap v66r 28 sep
tember 1977 in vereffening hebben gesteld op grond van de over
gangsbepalingen van de wet Huwelijksvermogensstelsels(18). Deze 
echtgenoten zijn thans(19) aan alle bepalingen van het nieuw wette
lijk stelsel onderworpen(20). 

(13) De verklaring van handhaving moest bij uittreksel bekendgemaakt worden in de rand van 
de huwelijksakte overeenkomstig artikel 2 van de overgangsbepalingen van de Wet 
Huwelijksvermogensstelsels. Echtgenoten die een dergelijke verklaring hebben afgelegd zijn 
nog steeds onderworpen aan alle bepalingen van het oud huwelijksvermogensrecht. Ze zijn 
gehuwd onder het stelsel van wettelijke gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten, 
zoals geregeld door de artikelen 1400 tot 1449 oud B.W., onder voorbehoud van de 
eerbiediging van de dwingende bepalingen van het primair huwelijksstelsel. Dit 
uitzonderingsgeval wordt hier niet nader besproken (zie hieromtrent CASMAN en VAN LOOK, 
VII, 14-1S). 
(14) Sinds 28 september 1977, of, indien ze voor notaris hebben verklaard zich onmiddellijk 
aan de bepalingen betreffende het wettelijk stelsel te onderwerpen (art. 1, 2°, laatste al. van 
de overgangsbepalingen van de Wet Huwelijksvermogensstelsels), sedert de datum van die 
verklaring, of nog, indien ze hun vorig stelsel hebben vereffend op grond van artikel1, 4° en 
so van zelfde overgangsbepalingen, sedert de afsluiting van die vereffening. 
(1S) Artikel1, 2° van de overgangsbepalingen van de wet Huwelijksvermogensstelsels. 
(16) Zie voetnoot 14. 
(17) Onverminderd hetgeen ze bij huwelijkscontract hebben bedongen betreffende de 
voordelen aan beide echtgenoten of aan een van hen. 
(18) Artikel 1, 4° en so van de overgangsbepalingen van de Wet Huwelijksvermogensstelsels. 
(19) Vanaf de afsluiting van de vereffening: artikel1, 6° van de overgangsbepalingen van de 
wet Huwelijksvermogensstelsels. 
(20) Onverminderd de bedingen in hun huwelijkscontract, die de voordelen toekennen aan 
beide echtgenoten of aan een van hen. 
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AFDELING 2 

EIGEN OF GEMEENSCHAPPELIJKE SCHULD 

§ 1. Algemene Regel 

7. Het mogelijk verhaal van de schuldeisers is in de eerste plaats 
afhankelijk van het eigen of gemeenschappelijk karakter van de 
aangegane schuld. 
Hierbij dient te worden benadrukt dat schulden ontstaan in hoofde 
van de ene of van de andere echtgenoot, of van hen beiden samen, 
en nooit in hoofde van het gemeenschappelijk vermogen. Dit ,ver
mogen" geniet immers geen rechtspersoonlijkheid(21) en kan dus 
geen schulden ,aangaan". 

8. De schulden die het gemeenschappelijk vermogen bezwaren zijn 
noodzakelijkerwijze door het optreden van de echtgenoten ontstaan, 
maar kunnen ook op de totaliteit van de (beide echtgenoten toebeho
rende) gemeenschappelijke goederen worden verhaald. Het gemeen
schappelijk vermogen in zijn geheel vormt in dat geval een bijko
mend onderpand voor de schuldeiser die, in afwijking van arti
kel 1561 Ger. W., er niet toe gehouden is vooraf de verdeling van deze 
onverdeeldheid te vorderen(22), doch integendeel verhaal heeft op 
het geheel van deze onverdeelde goederen. 

9. Voor eigen schulden geldt daarentegen als principe dat de schuld
eisers geen verhaal hebben op de gemeenschappelijke goederen, die 
nochtans gedeeltelijk ook hun schuldenaar toebehoren: de schuldei
sers van de ene of van de andere echtgenoot kunnen dus, niet, zelfs 
met inachtneming van artikel1561 Ger. W., tot uitvoering jegens 
dergelijke goederen overgaan, zolang de gemeenschap niet ontbon
den is. 

10. Deze algemene regel kent evenwel uitzonderingen, op grond 
waarvan sommige eigen schulden ook op andere gemeenschappelijke 

(21) Zie onder gelding van de oude wet: BAETEMAN, G., DELVA, W., en CAsMAN, H., 
,Overzicht van rechtspraak (1961-1971), Huwe!ijksvermogensrecht", T.P.R., 1972 (verder 
verkort geciteerd BAETEMAN, DEL VA en CASMAN, T.P.R., 1972), nr. 70 en ref., en thans: 
BAETEMAN, G., GERLO, J., en ENGELS, C., ,Overzicht van rechtspraak (1976-1981), 
Huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1982 (verder verkort geciteerd als BAETEMAN, GERLO en 
ENGELS, T.P.R., 1982), nr. 96, p. 1056 en ref.; RAUCENT, L., ,Le regime legal - Passif 
commun et passif propre", T.P.R., 1978 (verder verkort geciteerd als RAUCENT, L., T.P.R., 
1978), nr. 7, p. 381. 
(22) RAUCENT, L., T.P.R., 1978, nr. 7.1, p. 381. 
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goederen kunnen worden verhaald, en sommige gemeenschappelijke 
schulden niet op het eigen vermogen van de echtgenoot-niet schulde
naar kunnen worden verhaald. 

§ 2. Toe te passen wet 

11. Of een schuld eigen dan wei gemeenschappelijk is, wordt door 
de wet bepaald, te weten, door de wet die toepasselijk was op het 
ogenblik waarop de schuld is ontstaan(23). 

12. Voor echtgenoten gehuwd v66r 28 september 1976 zullen dus de 
oude wettelijke bepalingen worden toegepast om te beoordelen of 

(23) Hiermee wordt ten aanzien van de toepassing van de overgangsbepalingen van de wet 
Huwelijksvermogensstelsels resoluut gekozen voor de zogebeten continuiteitstheorie; omtrent 
deze keuze beb ik mij verklaard in de laatste aanvulling (5.9.1984) van CASMAN en VAN LooK, 
VII, 9. 
Ik ga er dus van uit dat de nieuwe wet slecbts toepasselijk is vanaf de datum waarop ze in 
werking is getreden en dat aile bandelingen die daarvoor zijn gesteld moeten worden 
beoordeeld op grond van de toen geldende wetgeving. Aldus o.m. DILLEMANS, R., 
Huwelijksvermogensrecht, Antwerpen/ Amsterdam, Standaard, 1979 (verder verkort geciteerd 
als DILLEMANS, o.c.); id., ,Le droit transitoire", in Cinq annees d'application de Ia rejorme 
des regimes matrimoniaux, Bruxelles/Louvain-la-Neuve, Bruylant/Cabay, 1982, nr. 18, 
p. 125; GRAULICH, L., ,Le regime transitoire", in Sept Le~ons sur le reforme des regimes 
matrimoniaux, Liege, Collection scientifique de Ia Faculte de droit 1977, 188-189; R.AucENT, 
L., Droit patrimonial de Ia famille, Les regimes matrimoniaux, Louvain-la-Neuve, Cabay, 
1978, 2° uitg. (verder verkort geciteerd als R.AuCENT); RENcHoN, J.L., ,Dispositions 
transitoires et modificatives", in La reforme des droits et devoirs respectifs des epoux et des 
regimes matrimoniaux, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1977, 371-371; id., Regimes 
matrimoniaux (droit interne), R.P.D.B., Complement VI, Brussel, Bruylant 1983, 
nr. 154-167; CASMAN en VAN LOOK, I.e. 
In de retroactiviteitstheorie daarentegen zouden de nieuwe bepalingen, in bet bijzonder degene 
die betrekking bebben op de actieve en passieve samenstelling van de vermogens, vanaf 28 
september 1977 gelden ten aanzien van aile bestaande goederen en scbulden. Ook scbulden 
aangegaan v66r 28 september 1977 zouden dus eigen of gemeenscbappelijk zijn onder 
verwijzing van de nieuwe wet, en dus wellicbt van aard veranderen, als de oude wet ze als 
gemeenscbappelijk kenmerkten, terwijl ze volgens de nieuwe regels eigen zijn, of omgekeerd. 
Aldus o.m. WEYTS, L., ,Enkele praktiscbe aanwijzingen en bedenkingen m.b.t. de 
overgangsbepalingen van bet nieuw buwelijksvermogensrecbt", R. W., 1976-77, 941-956; 
BAERT, F., ,Nog over de terugwerkende kracbt van de overgangsbepalingen van de wet van 
14juli 1976", R. W., 1976-77, 2241-2258; TRAEST, G., CASMAN, H., enBOUCKAERT, F., ,Het 
nieuw buwelijksvermogensrecbt. De wet van 14 juli 1976", T.P.R., 1977, nr. 173, p. 973-975. 
In de ontbindingstheorie ten slotte blijft de oude wet de bandelingen, die onder baar gelding 
tot stand kwamen bebeersen, maar boudt de overgang naar de nieuwe wet de ontbinding in 
van bet vorige stelsel, zodat aile scbulden van de ecbtgenoten, zowel eigen als 
gemeenscbappelijke, aangegaan voor bet in werking treden van de wet, ten aanzien van bet 
nieuw wettelijk stelsel als eigen scbulden moeten worden bescbouwd. Aldus o.m. HEYVAERT, 
A., ,Het overgangsrecbt", T.P.R., 1978, nr. 41-43, p. 615; id., ,Het overgangsrecbt, de 
rommelzolder van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse recbten en verplicbtingen 
van de ecbtgenoten en de buwelijksvermogensstelsels", R. W., 1976-77, 961-994; ENGELS, C., 
,De werking en de vereffening van buwelijksvermogensstelsels ingevolge bet overgangsrecbt 
van de wet van 14 juli 1976", in Exequatur van vriendschap, Liber discipulorum et amicorum 
E. Spanoghe, Antwerpen, Kluwer Recbtswetenscbappen, 1981, 87-112. 
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een schuld, v66r 28 september 1977 ontstaan(24), eigen is dan wei 
gemeenschappelijk. 
Hierbij geldt als algemene regel(25) dat alle schulden van de man 
gemeenschappelijk waren, terwijl schulden van de vrouw slechts 
gemeenschappelijk waren indien ze met toestemming van de man 
waren aangegaan(26) of in haar hoedanigheid van handelaarster(27). 

13. Voor aile schulden ontstaansedert28 september 1977 geldt, voor 
echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel zoals hoger aange
haald, het nieuw huwelijksvermogensrecht en, voor de bepaling van 
de aard van de schuld, de artikelen 1406 tot 1408 B.W. nieuw. 
Iedere echtgenoot beschikt thans over de bevoegdheid om een ge
meenschappelijke schuld te doen ontstaan: beide echtgenoten hebben 
hieromtrent gelijklopende machten(28), waarbij ze evenwel rekening 
moeten houden met de (voor hen beide geldende) beperkingen hun 
door de wet opgelegd. 
Deze beperkingen vloeien hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend(29), 
voort uit de wettelijke bepalingen inzake het bestuur van het gemeen-

. schappelijk vermogen (art. 1415-1425 B.W.). Bij niet-naleving van 
deze bepalingen is de sanctie, ten aanzien van de mede-contrac
tant(30), of de nietigverklaring, of de beperking van zijn onderpand 
(zie verder). 
ledere schuld die tijdens het huwelijk ontstaat wordt voorts vermoed 
gemeenschappelijk te zijn. De opsomming van eigen schulden 
(art. 1406 en 1407 B.W.) is limitatief, zodat alle andere schulden 
gemeenschappelijk zijn, ook a1 zijn ze in artike11408 B.W. niet 
vernoemd. Tevens vermelt het laatste lid van artikel1408 dat een 
schuld, waarvan niet bewezen is dat ze eigen is, gemeenschappelijk 
is. 
Het vermoeden van gemeenschap is dus dubbel; een schuld is ge-

(24) Of ontstaan v66r de datum waarop het nieuw wettelijk stelsel op deze echtgenoten 
toepassing kreeg: zie voetnoot 14. 

(25) Voor meer details: zie BAETEMAN, DELVA en CASMAN, o.c., T.P.R., 1972, 470-480; 
RENAULD, J., en STIENON, P., Regimes matrimoniaux (premiere partie: Code Napoleon, 
Commentaire), Repertoire notarial, V, Bruxelles, Larcier 1976, 306-318. 
(26) Artikel 1409-1420 B.W. oud. 
(27) Artikel 1426 B.W. oud. 
(28) DELIEGE, A., ,Le regime legal, le passif et le droit des cn\anciers", in Sept Lerons sur 
Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Liege, Collection scientifique de Ia Faculte de droit 1977, 
nr. 46, p. 111 en nr. 49, p. 112. 

(29) Zie oak de bepalingen van het primair stelsel, en het artikel 224 B.W. in het bijzonder. 
(30) Artikel 224 en 1422-1423 B.W.; zie hierover CASMAN, H., ,Het wettelijk stelsel. 
Bestuursbevoegdheden en sanctieregeling", T.P.R., 1978, 445-453. 
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meenschappelijk hetzij omdat de wet niet vermeldt dat ze eigen is, 
hetzij omdat niet kan worden bewezen dat ze aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet om als eigen te worden gekwalificeerd. 

AFDELING 3 

VERHAAL VAN DE SCHULDEISERS 

§ 1. Algemene Regel 

14. De rechten van de schuldeisers worden, ten aanzien van echtge
noten gehuwd onder het wettelijk stelsel zoals hoger aangehaald, 
bepaald door de artikelen 1409 tot en met 1414 B.W. nieuw. 
Deze regeling gaat uit van het onderscheid tussen eigen (art. 1409 tot 
1412) en gemeenschappelijke schulden (art. 1413 en 1414). Doch 
aileen voor de vaststelling van bet eigen of gemeenscbappelijk karak
ter van de scbuld moet in voorkomend geval naar de oude wet worden 
gegrepen: bet verhaal van de schuldeisers wordt thans, ongeacht de 
datum waarop de schuld is aangegaan, uitsluitend door de nieuwe 
wet bepaald(31) (32). 

§ 2. -Gemeenschappelijke · schulden 

1° Het principe: vervolging op aile goederen 

15. Vermits er bij twijfel een vermoeden bestaat dat een bestaande 
schuld gemeenschappelijk is, ten minste als ze contractueel(33) en 
tijdens het huwelijk is ontstaan, mag iedere schuldeiser, zich steu
nend op dat vermoeden, verbaal uitoefenen op aile goederen, zowel 
van het gemeenschappelijk vermogen als van de echtgenoten zelf. 
De scbuldeiser die een uitvoerbare titel heeft tegen een van de 
echtgenoten mag op grond hiervan de betaling vervolgen op alle 
goederen van zijn schuldenaar en op die van zijn of haar ecbtgenoot, 
ongeacht of die goederen eigen zijn of gemeenschappelijk(34). De 
schuldeiser moet daarbij geen welbepaalde volgorde in acht ne-

(31) DILLEMANS, R., o.c., 94; RAuCENT, L., Regimes matrimoniaux (Droit interne), 
R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 1983 (verder verkort geciteerd als RAUCENT, R.P.D.B., vo 
Reg. mat.), nr. 1099; DELIEGE, A., o.c., nr. 7, p. 89. 
(32) De enige uitzondering op deze regel geldt voor echtgenoten die, tijdens het overgangsjaar 
dat op het in werking treden van de Wet Huwelijksvermogensstelsels volgde, verklaard hebben 
hun oud stelsel te willen handhaven (art. 1, 1 van de overgangsbepalingen van deze wet). 
(33) MAHAUX, J., , ,La determination du caractere pro pre ou commun d'une dette d 'un epoux 
enfonction de sa date (avant et apd:s laloi du 14 juillet 1976)", R.C.J.B., 1982, nr. 24, p. 361. 
(34) RAUCENT, R.P.D.B., yo Reg. mat., nr. 1125. 
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men(35): hij mag de vervolgingen beginnen met de goederen die hij 
daarvoor geschikt acht(36), en hij is er met name niet toe gehouden 
de gemeenschappelijke goederen, of de goederen van de echtgenoot
schuldenaar uit te winnen vooraleer hij zijn verhaal op de goederen 
van de mede-echtgenoot mag uitoefenen. 

2° Gevolg: geen toestemming van de mede-echtgenoot vereist 

16. Hieruit volgt dat met name de onroerende goederen die tot het 
gemeenschappelijk vermogen behoren, alsook de door artikel 215 
B.W. beschermde gezinswoning en het daarbij horende huisraad, 
persoonlijk eigendom van de echtgenoot-schuldenaar, kunnen wor
den verkocht door een procedure van uitvoerend beslag zonder dat 
de andere echtgenoot hiervoor de door artikel1418 of door arti
kel 215 B.W. vereiste toestemming dient te geven(37). Het recht om 
tot dergelijk uitvoerend beslag over te gaan berust op de wet 
(art. 1414, eerste lid B.W.) en de aangehaalde artikelen 1418 en 215 
betreffen enkel de beperkingen aan het aktief beschikkingsrecht, niet 
de passieve bevoegdheid om dergelijke goederen te verbinden door 
het aangaan van schulden(38). 

17. Voor het geval van faillissement van de echtgenoot-schuldenaar 
kent artikel 553 Wetboek Koophandel de curator uitdrukkelijk de 
bevoegdheid toe om tot verkoop van eigen of gemeenschappelijke 
goederen over te gaan zonder instemming van de mede-echtge
noot(39), maar deze wettelijke bepaling heeft slechts tot doel het 
vereiste van instemming op te heffen ten aanzien van de curator in 
de mate waarin hij optreedt als beheerder van de goederen van de 
gefailleerde en deze laatste dus vertegenwoordigt: deze uitdrukkelij
ke bepaling strekt er enkel toe om hem in die hoedanigheid meer 
bevoegdheden toe te kennen dan aan de handelaar zelf toekomen. 
Maar in de mate waarin de curator de schuldeisers vertegenwoordigt 
houdt artikel 553 W. Kh. niets meer in dan de bevestiging van een 

(35) CASMAN en VAN LOOK, III/9, 2; TRAEST, G., CASMAN, H., en BoUCKAERT, F., o.c., 
T.P.R., 1976, nr. 106, p. 889; DE PAGE, H., en DEKKERS, R., o.c., X, 1, nr. 373; RENAULD, 
J., o.c., nr. 884. 
(36) Onder voorbehoud van eerbiediging van artikel 1563 Ger. W. 
(37) DILLEMANS,R.,o.c.,nr. 16,p. 52;RAUCENT,L.,o.c.,nr. 66,p. 55;DELIEGE,A.,o.c., 
nr. 44, p. 110; VIEUJEAN, E., ,Principes generaux des rapports patrirnoniaux entre epoux", 
in Sept Ler;ons sur Ia reforme des regimes matrimoniaux, Liege, Collection scientifique de Ia 
faculte de droit, 1977, 28; TIELEMANS, H., o.c., 311-314. 
(38) BAETEMAN, GERLO en ENGELS, o.c., T.P.R., 1982, nr. 17. 
(39) Artikel 1190 Ger. W. legt even wei de curator op voorafgaandelijk om de rnachtiging van 
de rechter-cornrnissaris te vragen. Voor de verkoop uit de hand is de rnachtiging van de 
rechtbank van koophandel vereist (art. 1193 ter Ger.W.). 
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algernene regel die voor aile scbuldeisers van welke scbuldenaar ook 
geldt, en waarvan de ontkenning zou leiden tot een te vergaande 
ontkrachting van de artikelen 7 en 8 Hyp. W., en tot ontzegging van 
krediet aan iedere persoon die onder een gerneenschapsstelsel is 
gehuwd of als enig onroerend goed zijn (gezins) waning bezit(39bis). 
Artikel215 en artikel 1418 bebben overigens tot doel de ene ecbtge
noot enkel te bescberrnen tegen bet optreden van de andere ecbtge
noot, niet tegen bet initiatief van een derde(40). Wei zal in voorko
rnend geval de procedure van beslag tegen beide ecbtgenoten (de 
scbuldenaar en zijn rnede-ecbtgenoot) rnoeten worden vervolgd(41). 

3° Uitzonderingen: Mogelijke onttrekking van eigen of gemeen-
schappelijke goederen (verwijzing) 

18. Wil de ecbtgenoot-niet scbuldenaar de vervolging tegen zijn of 
baar persoonlijke goederen beletten, dan zal bij of zij rnoeten inroe
pen en bewijzen dat de scbuld op die goederen niet verbaalbaar is, 
en betzelfde geldt als een van de ecbtgenoten gerneenscbappelijke 
goederen aan de vervolging wil onttrekken: ook dan rnoet die ecbtge
noot inroepen en bewijzen dat de scbuld niet op gerneenscbappelijke 
goederen verbaalbaar is. 
In welke ornstandigbeden dergelijk verzet kan worden gevoerd wordt 
bierna onderzocbt, docb vooraf dient even aandacbt te gaan naar de 
afzonderlijke vraag betreffende scbulden door beide ecbtgenoten 
aangegaan. 

4° Bijzonder geval van de schulden door beide echtgenoten aange
gaan 

19. Scbulden door beide ecbtgenoten aangegaan zijn steeds verbaal
baar op de drie verrnogens (art. 1413 B.W.), ongeacbt de oorzaak 
van de scbuld(42). 
Of bierbij nog een onderscbeid rnoet worden gernaakt naargelang 
van de aard van de verbintenis van ieder der ecbtgenoten is onduide
lijk. 

(39bis) Cf. TIELEMANS, H., ,Ret huwelijk van de schuldenaar: een ongelukstijding voor de 
schuldeiser", T.P.R., 1981, nr. 16, p. 314. 
(40) DELIEGE, A., o.c., nr. 43. 
(41) ENGELs, C., Uitvoerend beslag op onroerend goed, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen 1981, 95-106. 
( 42) Zie bijvoorbeeld voor de schuld aangegaan met het oog op het ins tell en van een procedure 
van echtscheiding door onderlinge toestemming, met name de kosten en erelonen aan de notaris 
verschuldigd voor het opstellen van de voorafgaande akten: Rb. Brugge, 17 oktober 1983, T. 
Not., 1984, 133. 
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20. In geval van hoofdelijkheid tussen beide echtgenoten-schulde
naars is er geen twijfel mogelijk: de schuldeisers hebben verhaal op 
alle vermogens voor het geheel, zoals voor iedere gemeenschaps
schuld, ook wanneer ze slechts door een echtgenoot is aangegaan. 

21. Hebben de echtgenoten zich slechts samen verbonden, zonder 
hoofdelijkheid, als gezamenlijke schuldenaars, dan ontstaat tegen
strijdigheid tussen enerzijds de gemeenrechtelijke bepaling, krach
tens dewelke gezamenlijk gehouden schuldenaars slechts voor hun 
deel van de schuld kunnen worden aangesproken en anderzijds de 
huwelijksvermogensrechtelijke bepaling krachtens dewelke gemeen
schappelijke schulden op de drie vermogens zonder opgelegde vol
gorde of verplichting tot deling verhaalbaar zijn. 
De eerste stelling leidt ertoe dat het onderpand van de schuldeisers 
in dat geval gevormd wordt door het gemeenschappelijk vermogen 
ten belope van het gezamenlijk deel van beide echtgenoten, en door 
het persoonlijke vermogen ten belope van het respectieve deel van 
elke echtgenoot(43). 
Deze interpretatie werd ook in de parlementaire voorbereiding voor
gehouden(44), maar komt mij thans niet meer als gegrond voor, 
aangezien zij tot gevolg heeft de schuldeisers die verhaal hebben uit 
hoof de van een gemeenschappelijke schuld, waartoe beide echtgeno
ten zich samen hebben verbonden, een beperkter onderpand toe te 
kennen dan wanneer een van de echtgenoten de schuld alleen aan
gaat: in dit laatste geval verleent het gemeenschappelijk karakter van 
de schuld immers ongetwijfeld onbegrensd verhaal op de drie vermo
gens(45). 

22. Dezelfde redenering wordt overigens gevolgd ten aanzien van 
schulden door beide echtgenoten in verschillende hoedanigheid aan
gegaan, nl. wanneer de ene hoofdschuldenaar is en de andere slechts 
(niet hoofdelijk gehouden) borg. Ook die schuld is, zoals een ge
meenschappelijke schuld, op de drie vermogens verhaalbaar overeen
komstig artikel1413 B.W. 
Sommige auteurs(46) leiden hieruit af dat de echtgenoot-borg hier-

(43) RA.UCENT, L., O.C., nr. 441. 
(44) Parl. St., Senaat, 1975-76, nr. 683-2, p. 124. 
(45) In die zin ook: DONNAY, M., o.c., nr. 15, p. 21; RA.UCENT, L., R.P.D.B., yo Reg. mat., 
nr. 1102; DELIEGE, A., o.c., nr. 34; VIEUJEAN, E., o.c., 259; cf. CASMAN en VAN LoOK, 
III/6, 2 en III/8,2; RAUCENT, L., o.c., T.P.R., 1978, nr. 7.2.; TRAEST, G., CASMAN, H., 
BoucKAERT, F., o.c., T.P.R., 1976, nr. 105. 
(46) RAUCENT, L., R.P.D.B., yo Reg. mat., nr. 1122. 
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door het recht verliest het voorrechtvan uitwinning in te roepen: alle 
vermogens zijn zonder onderscheid, zonder beperking en zonder 
rangorde aanspreekbaar op grond van artikel1413 B.W., ongeacht 
de oorzaak van de schuld, zelfs al gaat het om een schuld aangegaan 
in het uitsluitend belang van het eigen vermogen van de hoofdschul
denaar waarvoor de mede-echtgenoot zich borg stelde. Inzake huwe
lijksvermogensrecht wordt er aldus geen onderscheid meer gemaakt 
tussen de echtgenoten die zich, om wat voor reden ook, samen 
verbinden: de hoofdelijke mede-verbintenis, de gezamenlijke gehou
denheid en de borgstelling, brengen ingevolge artikel 1413 B.W. 
dezelfde gevolgen mee ten aanzien van de schuldeisers. Hiervan moet 
volgens Raucent(47) wel het geval worden onderscheiden waarin een 
echtgenoot een persoonlijke schuld aangaat terwijl de mede-echtge
noot daar louter zijn of haar instemmende mee betuigt zonder dat 
hij of zij hierbij enige verplichting op zich neemt. 
Die schuld zal evenwel een eigen schuld blijven, louter op de eigen 
goederen en inkomsten van de schuldenaar verhaalbaar, als ze valt 
onder de opsomming van artikelen 1406 en 1407 B.W., en geen 
verbintenis doen ontstaan in hoof de van de instemmendemede-echtge
noot. 
Is.de schuld gemeens<:;happelii].( lilaar enkel verhaalbaar op de eigen 
goederen van de schuldenaar en op het gemeenschappelijk vermogen 
(art. 1414, al. 2 B.W.), dan heeft de instemming evenmin tot gevolg 
dat de eigen goederen van de instemmende echtgenoot daardoor 
verbonden zouden zijn(48). 
Ten slotte kan de schuld ook gemeenschappelijk zijn omdat ze is 
ontstaan binnen de perk en van de bevoegdheden van de schuldenaar, 
en dan is ze met of zonder instemming van de andere echtgenoot op 
de drie vermogens verhaalbaar. 
De instemming zonder verbintenis heeft dus weinig betekenis. Het 
komt mij voor dat ze enkel voor gemeenschappelijke schulden die 
niet verhaalbaar zijn op het eigen vermogen van de andere echtge
noot (art. 1414, al. 2 B.W.}, zin kan hebben als bevestiging van het 
gemeenschappelijk karakter van de schuld, of als verbintenis om de 
geldigheid van de aangegane schuld niet te betwisten (zie ook verder 
in de tekst); een dergelijke instemming kan ook worden gevraagd 
voor eigen schulden, indien enig risico aanwezig is dat de mede-echt
genoot zou kunnen inroepen dat de schuld, hoewel aangegaan binnen 

(47) RAUCENT, L., o.c., T.P.R., 1978, 382. 
(48) RAUCENT L., o.c., nr. 444, p. 218. 
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de objectieve perken van de bevoegdheden van de echtgenoot, desal
niettemin de belangen van het gezin in gevaar kan brengen: ook in 
dat geval moet de instemming van de mede-echtgenoot ertoe strekken 
hem of haar aan de vordering tot nietigverklaring te doen verzaken. 
In alle andere gevallen kan de instemming de aard van de schuld 
(eigen of gemeenschappelijk) niet beYnvloeden, want een schuld 
wordt niet gemeenschappelijk door het louter feit dat de mede-echt
genoot zulks zou verklaren of bevestigen: het eigen of gemeenschap
pelijk karakter van de schuld die niet door beide echtgenoten is 
aangegaan hangt niet af van hun wil, maar wordt enkel door of 
krachtens de wet bepaald(49). 

§ 3. Onvolkomen gemeenschappelijke schulden: vrijwaring van het 
eigen vermogen van de echtgenoot-niet schuldenaar 

23. Zoals hoger uiteengezet mag iedere schuldeiser zich beroepen op 
het vermoeden dat de schuld gemeenschappelijk is en dus verhaal
baar op alle goederen van beide echtgenoten, zo eigen als gemeen
schappelijke, om de vervolging tegen om 't even welk goed, dat een 
of beide echtgenoten bezit, in te stellen. 

24. De echtgenoot-niet schuldenaar zal zijn eigen goederen aan het 
verhaal van de vervolgende schuldeiser kunnen onttrekken in de 
gevallen waarin het tweede lid van artikel 1414 B.W. voorziet, nl. als 
het gaat om 
1° een schuld door de andere echtgenoot aangegaan ten behoeve van 
de huishouding en de opvoeding van de kinderen, wanneer deze 
schuld lasten meebrengt die, gelet op de bestaansmiddelen van het 
gezin, buitensporig zijn 
2° interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van de 
andere echtgenoot 
3° schulden door de andere echtgenoot aangegaan bij de uitoefening 
van zijn beroep 
4° onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende 
lijn van een der echtgenoten. 

25. Zoals gezegd berust in elk van die gevallen de bewijslast op de 
echtgenoot-niet schuldenaar, die zal moeten aantonen dat de schuld 

(49) In die zin ook: VIEUJEAN, E., ,Le regime legal: passif et gestion", in La reforme des 
droits et devoirs respectifs des epoux et Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Brussel, Editions 
du Jeune Barreau, 1977, 259. 
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waarvan betaling wordt vervolgd onder de gegeven opsomming valt 
en dat het goed waarop verhaal wordt uitgeoefend zijn persoonlijke 
eigendom is. Voor deze laatste bewijsvoering dient hij of zij arti
kel1399, al. 2 B.W. in acht te nemen waarbij zal gelden dat goede
ren, verkregen v66r 28 september 1976 eigen of gemeenschappelijk 
zijn volgens de bepalingen die alsdan golden, terwijl voor goederen 
verkregen na gemelde datum de beoordeling op basis van de nieuwe 
wet geschiedt(50). 

1° Huishoudeli}ke schulden 

26. Schulden aangegaan ten behoeve van de huishouding of de 
opvoeding van de kinderen verbinden in de regel beide echtgenoten 
hoojdelijk, d.w.z. ten belope van het geheel, op grond van arti
kel 222 B.W.(51). 

27. Dergelijke schulden zijn overigens gemeenschappelijke schulden 
overeenkomstig artikel1408, al. 2 B.W. 
Wanneer een dergelijke schuld evenwel buitensporig is, gelet op de 
bestaansmiddelen van het gezin, valt de hoofdelijkheid weg op grond 
van artikel 222 B.W., maar blijft de schuld gemeenschappelijk, 
evenwel slechts verhaalbaar op gemeenschappelijke goederen en op 
de eigen goederen van de echtgenoot die de schuld heeft aange
gaan(52). 

28. De buitensporigheid moet worden bewezen door de echtgenoot
niet schuldenaar(53) en wordt beoordeeld volgens de bestaansmidde
len van het gezin(54), niet volgens het inkomen van de echtgenoot
schuldenaar alleen, en evenmin enkel volgens het inkomen van de 
echtgenoot die het verhaal op zijn eigen goederen wil weren. Tegeno-

(50) Krach tens de continuiteitstheorie: zie voetnoot 23. 
(51) Ziehierover CASMAN en VAN LooK, 1/11, 2-5; RAUCENT, L., o.c., T.P.R., 1978, nr. 10. 
(52) Tenzij de schuld eigen is op grond van artikel1407, al. 3 B.W., omdat ze aangegaan is 
met miskenning van de geldende bestuursregeling; aldus de Jening door een echtgenoot 
aangegaan om een autovoertuig te kopen om de kinderen naar school te kunnen brengen: Rb. 
Neufchiiteau, 23 mei 1984, Rev. Not. B., 1984, 366. 
(53) RENARD, C., DARVILLE-FINET, C., en DE VILLE-SCHYNS, F., ,Exam en de jurisprudence 
(1975-1981), Contrat de mariage et regimes matrimoniaux", R.C.J.B., 1983, nr. 11, p. 421; 
DONNAY, M., o.c., nr. 17. 
(54) CASMAN en VAN LOOK, 1/11, 4; cf. RAUCENT, L., o.c., nr. 444 die een sociologisch 
criterium verkiest: de verwijzing naar de huishoudelijke gewoontes van huisgezinnen met een 
zelfde inkomen. 
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ver derden worden ook de schijnbare ink oms ten en het levenspatroon 
in acht genomen(55), maar tussen echtgenoten zal slechts het werke
lijk gezinsinkomen als criterium gelden(56). De schuldeiser die zich, 
in verband met een schuld aangegaan ten behoeve van de huishou
ding of de opvoeding van de kinderen, op artikel 222 B.W. beroept 
moet de aard van deze schuld bewijzen(57) als hij de solidaire 
veroordeling van de echtgenoten wil bekomen, maar hij kan zich ook 
louter op het (vermoede) gemeenschappelijk karakter van de schuld 
beroepen om beide echtgenoten tot betaling te horen veroordelen. 
Dan kan de echtgenoot-niet schuldenaar nog alleen de buitensporig
heid van de schuld inroepen om zijn of haar eigen goederen aan het 
verhaal van de vervolgende schuldeiser te onttrekken, overeenkom
stig het artikel 1414 B.W. 

2° Interesten 

29. Interesten van eigen schulden zijn lasten van het gemeenschappe
lijk vermogen omdat ook inkomsten van eigen goederen tot het 
gemeenschappelijk vermogen behoren. Uit vrees voor een overdre
ven belasting van de andere echtgenoot werden zijn goederen evenwel 
tegen aanspraak tot betaling uit dien hoofde gevrijwaard(58). 

30. Interesten van schulden aangegaan v66r het huwelijk vallen ten 
laste van de gemeenschap vanaf de datum van het sluiten van het 
huwelijk, pro rata temporis(59). 

3° Beroepsschulden 

a. Algemene · regel 

31. Beroepsschulden zijn gemeenschappelijke schulden omdat ze 
worden aangegaan met het oog op de verwerving van (gemeenschap
pelijke) inkomsten. Alleen indien de beroepsuitoefening bij rechter
lijke beslissing (art. 216 B.W.) verboden werd zijn de schulden die 

(55) Rb. Kortrijk, 9 apri11981, T. Not., 1982, 48; in die zin ook CASMAN en VAN LooK, l/11, 
4; zie ook RENARD, C., DARVILLE-FINET, C., en DE VILLE-SCHYNS, F., o.c., R.C.J.B., 1983, 
nr. 11, p. 421. 
(56) DE PAGE, Ph., ,Les premieres applications de Ia loi du 14 juillet 1976 sur les regimes 
matrimoniaux en matiere de regime legal (Chronique de jurisprudence 1976-1983)", Rev. 
Trim. Dr. Pam., 1984, nr. 9, p. 12. 
(57) Rb. Kortrijk, 9 april 1981, T. Not., 1982, 48. 
(58) Zie hierover CASMAN en VAN LooK, III/6, 6 en de verwijzing naar de parlementaire 
voorbereiding. 
(59) Zie hierover MAHAUX, J., o.c., R.C.J.B., 1982, nr. 24, p. 361; DONNAY, M., ,Regimes 
matrimoniaux, Regime legal, Dettes des epoux", Rec. Gen. Enr. Not., 1978, nr. 22.202, nr. 4, 
p. 10 en nr. 21, p. 25. 
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hieruit voortvloeien eigen (art. 1407, al. 3 B.W.), maar dan nog 
onder voorbehoud van de toepassing van artike11411 B.W. 

32. Beroepsschulden bezwaren evenwel enkel het vermogen van de 
beroepsactieve echtgenoot en het gemeenschappelijke vermogen. De 
eigen goederen van de mede-echtgenoot ( doch niet zijn inkomsten, 
die in gemeenschap vallen) ontsnappen aan het verhaal van schuldei
sers uit dien hoofde. Aldus ook de schuld ontstaan ingevolge achter
stal bij de Rijksmaatschappelijke Zekerheid(60). 

b. Faillissement 

33. Deze regel geldt onverminderd in geval van faillissement van de 
schuldenaar. Artikel 555 Wetboek van Koophandel nieuw, zoals 
gewijzigd door de wet Huwelijksvermogens~telsels, bepaalt inder
daad dat gemeenschappelijke schulden die de gefailleerde bij de 
uitoefening van zijn beroep heeft gemaakt en die niet voldaan zijn 
door de vereffening van het faillissement, niet kunnen worden ver
haald op het eigen vermogen van de echtgenoot van de gefailleerde. 

34. Dezelfde wet Huwelijksvermogensstelsels heeft ook de oude 
artikelen 555 en 560 Wetboek van Koophandel opgeheven, die beide 
vermoedens van eigendom ten voordele van het vermogen van de 
man inhielden, en de bewijsvoering streng reglementeerden. Deze 
bepalingen zijn opgeheven met ingang van 28 september 1976(61), 
en kunnen dus door de curator niet meer ingeroepen worden indien 
het faillissement sedert die datum werd uitgesproken. Indien het 
faillissement evenwel v66r gemelde datum werd uitgesproken behou
den de oude bewijsregels hun gelding(62). 

c. Belastingsschulden 

35. Het in artike11414, al. 3 B.W. vastgestelde principe geldt niet 

(60) Arbh. Brussel, 21 mei 1981, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.887. 
(61) Artikel 47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen van Wet Huwe
lijksvermogensstelsels. Deze bepalingen zijn onduidelijk waar ze de scheiding van goederen 
niet vermelden, noch uitdrukkelijk uitsluiten. Aangenomen moet worden dat de opheffing ook 
(zeker!) in dat stelsel geldt: zie ook verder betreffende de scheiding van goederen. 
(62) Cass., 3 december 1982, R. W., 1983-84, 525. 
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ten aanzien van de inkomstenbelastingen(63). Zelfs wanneer de 
belasting bet beroepsinkomen treft bepaalt artikel 295, al. 1 W.I.B. 
dat deze kan worden ingevorderd op aile eigen goederen en op de 
gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten(64). 

36. Zelfde bepaling voorziet evenwel in een uitzondering die kan 
leiden tot terugkeer tot de regel die in bet huwelijksvermogensrecht 
toepasselijk is voor alle beroepsschulden. De uitzondering betreft de 
roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing. Bedoeld wordt de 
roerende voorheffing die een echtgenoot verschuldigd is uit hoofde 
van aan deze voorheffing onderworpen inkomsten die hij uitbetaalt 
(art. 164, 3° W.I.B.); aldus de voorheffing die een wisselagent op uit 
te keren interesten moet inhouden en aan de Schatkist storten. 
Bedoeld wordt eveneens, de bedrijfsvoorheffing die een echtgenoot 
in zijn hoedanigheid van werkgever moet inhouden op het loon van 
zijn werknemers (art. 180 W.I.B.)(65). 

37. Deze belastingen zijn beroepsschulden die, bij afwijking van de 
regel vermeld in bet eerste lid van artikel 295 W .I. B. doch in overeen
stemming met deze van artike11414, al. 3 B.W., slechts kunnen 
ingevorderd worden op de gemeenschappelijke goederen en op de 
eigen goederen van de echtgenoot-belastingplichtige. 
De eigen goederen van zijn mede-echtgenoot kunnen bijgevolg aan 
dit verhaal ontsnappen, doch hiervoor bepaalt artikel 295 W .I.B. in 
zijn tweede alinea dat de mede-echtgenoot moet aantonen dat deze 
goederen hem eigen zijn, hetzij omdat hij of zij ze v66r bet huwelijk 
bezat (cf. art. 1399, al. 1 B.W.), hetzij omdat ze voorkomen van een 
erfenis of van een schenking van een andere persoon dan zijn 
echtgenoot (cf. zelfde bepaling), hetzij omdat hij ze heeft verworven 

(63) Hoewel oorspronkelijk werd verdedigd dat de wet Huwelijksvermogensstelsels voorrang 
zou hebben op de belastingswet: VAN DE WALLE, T., ,Twee kapiteins op een schip: de wet 
van 14 juli 1976 en de directe belastingen", A/g. Fisc. T., 1977, 107. De herstelwet van 10 
februari 1981 (B.S., 14 februari 1981) heeft evenwel de artikelen 294, 295 en 297 W.I.B. 
gewijzigd om ze aan te passen, enerzijds aan een bepaling van de programma wet van 8 augustus 
1980 volgens dewelke de aanslagen met betrekking tot de ink oms ten van echtgenoten niet meer 
op naam van het ,gezinshoofd" worden gevestigd, maar wei in alle gevallen op naam van 
beide echtgenoten, en anderzijds, aan de wijzigingen die de wet Huwelijksvermogensstelsels 
(zie SALIEN, V., ,Bespreking van de herstelwet inzake fiscale bepalingen van 10 februari 
1981 ", A/g. Fisc. T., 1981, 128-130) in de gehoudendheid tot schulden heeft ingevoerd. 
(64) Zelfde bepaling maakt aileen een uitzondering voor de inkomsten van een echtgenoot die 
hem eigen zijn volgens zijn huwelijksvermogensstelsel. Dergelijke eigen inkomsten komen niet 
voor in het hier besproken wettelijk stelsel. Zie verder bij de scheiding van goederen. 
(65) Zie ook WEYTS, L., ,Verhaalbaarheid van belastingsschulden ten laste van echtgenoten 
in verband met de fiscale notificaties voor directe belastingen en B.T.W.", T. Not., 1981, 
354-357. 
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door middel van fondsen die eigen zijn op grond van zijn buwelijks
vermogensstelsel (cf. art. 1402 en 1404 B.W.). 
Niet aile goederen die eigen zijn volgens bet buwelijksvermogensstel
sel ontsnappen bijgevolg aan bet verbaal van de fiscus voor de 
verscbuldigde roerende en bedrijfsvoorbeffing. 
De ,verdacbte" goederen(66) die eveneens kunnen aangesproken 
worden in bet wettelijk stelsel zijn o.m. 
- de goederen verkregen door een (overigens steeds berroepbare) 
scbenking van de ecbtgenoot-belastingplicbtige 
- de goederen eigen op grond van artikel 1400 B.W., indien ze 
tijdens bet buwelijk met gemeenscbappelijke gelden zijn verkregen 
(aldus onder meer de gereedschappen en werktuigen van de ecbtge
noot-niet scbuldenaar onder voorbeboud van de toepassing van 
art. 1408 Ger. W.) 
- de goederen eigen op grond van artikel1401 B.W., indien ze 
tijdens bet buwelijk met gemeenscbappelijke gelden zijn verkregen 
(ook de persoonlijke voorwerpen, docb niet de persoonlijke recbten 
die niet vatbaar zijn voor beslag(67). 
Verder dient te worden opgemerkt dat voor onroerende goederen 
verkregen door (weder)belegging van eigen gelden de fiscale wet de 
verklaring van wederbelegging in de akte van verkrijging blijkbaar 
niet eist (cf. art. 1402 B.W.). 

38. Uit de tekst en bet commentaar op artikel 295 W.I.B. mag ten 
slotte worden afgeleid dat de invorderbaarbeid van belastingen, die 
specifiek als een beroepsuitgave kunnen worden bescbouwd - ande
re dan de inkomstenbelastingen en de reeds vermelde roerende en 
bedrijfsvoorbeffing - wei aan bet gemeen recbt inzake beroeps
scbulden (art. 1414, al. 3 B.W.) onderworpen zijn, en dat bijgevolg 
bijvoorbeeld de verkeersbelasting van een vervoerondernemer, of de 
belasting op automatiscbe ontspanningstoestellen, gemeenscbappe
lijke scbulden zijn die verbaalbaar zijn op bet gemeenscbappelijk 
vermogen en op bet eigen vermogen van de belastingplicbtigen docb 
niet op bet eigen vermogen van de mede-ecbtgenoot(68). 

(66) SALIEN, V., o.c., I.e. 
(67) LAINE, F., en DEBRUYN, E., La saisie mobiliere, in Repertoire notarial, XIII/III, 
Brussel, Larcier, 1978, nr. 32. 
(68) Omzendbrief Ministerie van FinancH.!n, 5 april1977, Bull. Bel., 1977, nr. 552, p. 1235. 
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4° Onderhoudsschulden tegenover ajstammelingen 

39. Een echtgenoot kan tegenover bloedverwanten in de nederdalen
de lijn - bedoeld worden natuurlijke kinderen of kinderen uit een 
eerder huwelijk geboren die niet tot het gezin behoren - tot een 
onderhoudsverplichting gehouden zijn, die dan ten laste komt van 
zijn eigen vermogen, en van het gemeenschappelijk vermogen. De 
gemeenschappelijke aard van deze schuld houdt een afwijking in aan 
het eigen karakter van voorhuwelijkse schulden, wanneer het gaat 
om onderhoudsgelden aan voorkinderen verschuldigd(69); die afwij
king wordt verantwoord door het feit dat een onderhoudsschuld een 
last is van de inkomsten(70), doch vooral(71) door de overweging dat 
de kinderen die geen dee! uitmaken van het gezin niet in een ongunsti
ger statuut mogen terechtkomen dan (eveneens v66r dit huwelijk 
geboren) kinderen die wei in het gezin worden opgevoed: het onder
houd van deze laatste valt immers ten laste van het gemeenschappe
lijk vermogen overeenkomstig artikel 1408, al. 2 B. W. (72). De ande
re echtgenoot is evenwel niet op zijn eigen goederen tot betaling 
gehouden - wei op zijn (aan het gemeenschappelijk vermogen 
toekomende) inkomsten(73). 

40. Een zelfde overweging geldt evenwel niet ten aanzien van de 
uitkering na echtscheiding aan de gewezen echtgenoot verschuldigd: 
deze is als voorhuwelijkse schuld, een eigen schuld, enkel verhaal
baar op de eigen goederen en de inkomsten van de uitkeringsplichti
ge(74). 

41. Onderhoudsschulden jegens ascendenten zijn gemeenschappe
lijk omdat ze beide echtgenoten verbinden op grond van de artike
len 205 en 206 B.W. 

(69) MAHAUX, J., o.c., nr. 27, p. 363. 
(70) Krachtens het- te pas en te onpas ingeroepen- adagium ,ubi emolumentum, ibi onus). 
(71) Pari. St., Senaat, 1975-1976, nr. 683-2, 40; zie ook CASMAN en VAN LOOK, III/6, 7. 
(72) CASMAN en VAN LooK, III/6, 4. 
(73) CASMAN en VAN LOOK, lll/6, 3-4; RAUCENT, L., o.c., 191; DELIEGE, A., o.c., nr. 28, 
p. 100; contra: VIEUJEAN, E., O.C., nr. 47; MAHAUX, J., o.c., nr. 30, p. 365. 
(74) CASMAN en VAN LooK, III/9, 4-5; cf. onder het oude recht Cass., 23 december 1976, 
J.T., 1977, 306. 
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§ 4. Eigen schulden: vrijwaring van bet gemeenschappelijk vermo-
gen 

42. Wanneer de door een der echtgenoten aangegane schuld een 
eigen schuld is dan is deze schuld uiteraard en conform de regel van 
de artikelen 7 en 8 Hyp. W. verhaalbaar op het eigen vermogen van 
degene die de schuld heeft aangegaan; doch ook, minstens gedeelte
lijk, op het gemeenschappelijk vermogen. 
Vermits de schuldeiser zich kan beroepen op de vermoede gemeen
schappelijke aard van de schuld, komt het de mede-echtgenoot toe 
aan te tonen dat de aangegane schuld eigen is, en bijgevolg niet (of 
minstens niet geheel) op gemeenschappelijke goederen verhaal
baar(75). 
Hiervoor zal de mede-echtgenoot moeten bewijzen dat de schuld kan 
gerangschikt worden onder degene die in de artikelen 1406 en 1407 
B.W. zijn opgesomd(76). 
Het gaat om de hoofdsom van de hierna vermelde schulden - de 
interesten die tijdens het huwelijk vervallen zijn inderdaad ten laste 
van het gemeenschappelijk vermogen (art. 1408, al. 2 B.W.) dat 
eveneens de interesten van eigen goederen omvat(77). 

1° Schulden v66r het huwelijk ontstaan 

43. Het gaat om de schulden die dagtekenen van v66r het huwelijk, 
ook wanneer het bedrag ervan de waarde overtreft van de goederen 
die de echtgenoot-schuldenaar v66r het huwelijk bezat(78); in een 
studie verschenen in de Revue critique de jurisprudence belge onder
zoekt J. Mahaux(79) waar de datum van de schuld zich situeert, 
respectievelijk voor de schuld ontstaan uit een onrechtmatige daad 
(datum van de fout), uit een wisselverbintenis (datum van accept), 
uit een rekening-courant (datum van voorlopige afsluiting), uit een 
borgstelling (datum van het aangaan van de verbintenis door de 
borg), uit contractuele aansprakelijkheid (datum van het afsluiten 
van het contract). Bij regresvordering door de verzekeraar is de 

(75) DELIEGE, A., o.c., nr. 7, p. 89. 
(76) Of, indien de schuld v66r het in werking treden van het nieuw wettelijk stelsel is 
aangegaan, overeenkornstig de oude wettelijke bepalingen als eigen schuld dient te worden 
aangernerkt: zie voetnoot 21. 
(77) Dit principe laat zelfs toe alle lasten die het genot bezwaren op het gerneenschappelijk 
verrnogen te laten wegen: RAucENT, L., o.c., nr. 426, zoals belastingen op het genot van 
eigendorn (onroerende voorheffing bijvoorbeeld), verzekeringspremies, onderhoudswerken in 
de zin van artikel 605 B.W. en dergelijke rneer; zie ook DONNAY, M., o.c., nr. 18, p. 23. 
(78) DONNAY, M., o.c., nr. 4, p. 10. 
(79) O.c., R.C.J.B., 1982, 345-383. 
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datum van de schuld deze van de fout van de verzekerde, niet deze 
van de betaling door de verzekeraar(80). 

2° Lasten van erfenissen en giften 

44. Het gaat om de schulden ten laste van erfenissen, schenkingen 
of legaten(81), tenzij de schenking of bet legaat aan beide echtgeno
ten werden gedaan of aan een van hen met beding dat bet geschonke
ne of bet gelegateerde hun gemeen zou zijn (art. 1405, al. 3 B.W.). 

3° Uitsluitend be/ang van het eigen vermogen 

45. Het gaat om de schulden aangegaan in bet uitsluitend belang van 
het eigen vermogen van de schuldenaar(82). Hiervart zijn slechts 
weinig duidelijke gevallen te vernoemen, omdat veelal ook bet ge
meenschappelijk vermogen voordeel kan hebben uit schulden die bet 
eigen vermogen ten goede komen: de verhoging van de waarde van 
een eigen goed kan bijvoorbeeld leiden tot vermeerdering van de 
opbrengst ervan, en deze verhoogde inkomsten komen dan weer het 
gemeenschappelijk vermogen ten goede(83). 
Ontegensprekelijk eigen in de zin van deze bepaling zijn: de verplich
ting tot betaling van bet saldo van de prijs voor de aankoop van een 
eigen, bij wijze van wederbelegging verkregen goed (wanneer meer 
dan de helft reeds met eigen gelden is betaald: art. 1402, B.W.), tot 
betaling van de prijs voor de verkrijging van een onverdeeld deel in 
een goed waarin die echtgenoot reeds mede-eigenaar is (art. 1400 
B.W.), de opleg bij ruiling of verdeling van eigen goederen en de 
kosten van dergelijke akten van verkrijging, ruiling of verdeling(84). 

46. Omwille van bet probleem dat de toepassing van bet criterium 
van bet , , uitsluitend'' belang van bet eigen vermogen stellen sommige 
auteurs voor dit criterium te vervangen door dat van bet , ,recht
streeks" belang(85). 
Een weinig overtuigende toepassing van de regel van het ,uitslui-

(80) Cass., 5 september 1980, R.C.J.B., 1982, 342, noot MAHAUX. 
(81) RAUCENT, L., o.c., nr. 403, p. 205. Het gaat om schulden van de erflater die de 
erfgenaam of legataris moet dragen en om lasten die aan dergelijke giften zijn verbonden, 
evenals registratierechten op schenkingen en successierechten. 
(82) Zie hierover CASMAN en VAN LOOK, III/5, 5-6, 
(83) Zie hierover CASMAN en VAN LOOK, III/5, 4-5; VIEUJEAN, E., o.c., 275, die het 
uitzonderlijk karakter van dergelijke schulden benadrukt; BAETEMAN, GERLO en ENGELS, 
T.P.R., 1982, nr. 94, p. 1055. 
(84) DoNNAY, M., o. c., nr. 8; Zie ook RAucENT, L, ,Chronique de jurisprudence, Quelques 
questions disputees", J.T., 1984, 510. 
(85) DELIEGE, A., o.c., nr. 12. 
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tend" belang gaf de vrederechter van Hersta1(86) wanneer hij oor
deelde dat de schuld die ontstaat uit het bestaan van een negatief 
saldo op een bankrekening waarop enkel eigen gelden zijn gedepo
neerd, in het uitsluitend belang van het eigen vermogen is aangegaan, 
zonder nate gaan waartoe de opgenomen gelden hebben gediend: het 
vermoeden van gemeenschapsschuld werd m.i. niet met een degelijk 
bewijs omgekeerd(87). Om het verhaal tegen het gemeenschappelijk 
vermogen uit te sluiten was het overigens voldoende in te roepen dat 
door de overschrijding van het beschikbaar saldo op de rekening, een 
lening werd aangegaan; hiervoor is overeenkomstig artike11418, 
al. 2 B.W. de toestemming van beide echtgenoten vereist, zoniet 
blijft de hieruit ontstane schuld eigen op grond van artikel 1407, al. 3 
B.W. (zie verder)(88). 

4° Persoonlijke en zakelijke zekerheden 

47. Het gaat om de schulden ontstaan uit een persoonlijke of zakelij
ke zekerheid gesteld in een ander belang dan dat van het gemeen
schappelijk vermogen(89). 

48. De persoonlijke zekerheidstelling ontstaat aldus bij borgstelling, 
hoofdelijkheid, schuldoverneming, · delcrederebeding, solvabiliteits
verzekering of kredietverzekering(90). 
Niet alleen is de schuld die hieruit ontstaat een eigen schuld, doch 
ze kan ook op verzoek van de mede-echtgenoot nietig verklaard 
worden indien ze de belangen van het gezin schaadt ( op grond van 
art. 224 B.W.)(91). 
De rechtbank van Brussel heeft hiervan een veelbesproken toepassing 
gegeven ten aanzien van de hoofdelijke mede-verbintenis door de 
voorzitter-afgevaardigde-beheerder van een vennootschap, aange-

(86) Vred. Herstal, 29 september 1978, Pas., 1978, III, 64, J.T., 1979, 545 en Rec. Gen. Enr. 
Not., 1980, nr. 22.500, noot. 
(87) Contra: BAETEMAN, GERLO en ENGELS, T.P.R., 1982, nr. 94. 
{88) DE PAGE, Ph., o.c., nr. 8, die terecht ook wijst op de mogelijkheid voor de schuldeiser 
zich op artikel1411 B.W. te beroepen om verhaal tegen het gemeenschappelijk vermogen te 
behouden in de mate waarin dit vermogen voordeel heeft gehaald uit het ontleende bedrag. 
(89) Zie hierover CASMAN en VAN LooK, III/5, 5-6; cf. artikel 224 B.W. 
(90) CASMAN en VAN LOOK, III/5, 6. 
(91) Zie Rb. Gent, 9 mei 1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, nr. 23.066 en R. W., 1983-84, 1293, 
noot J.P. 
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gaan tot meerdere waarborg van de terugbetaling van het aan die 
vennootschap toegestaan krediet(92). 

49. De zakelijke zekerheidstelling ontstaat door hypotheekvestiging 
of inpandgeving. 
Dat de vestiging van hypotheek of inpandgeving van eigen goederen 
slechts eigen schulden doet ontstaan, betekent enkel dat de hypo
theek - of pandrechten - op eigen goederen nl. op de bezwaarde 
goederen- kunnen worden uitgeoefend: dit is een vanzelfsprekende 
evidentie. 
Vestiging van hypotheek of inpandgeving kan evenwel ook met 
betrekking tot gemeenschappelijke goederen plaatsvinden, en dan 
eveneens in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijk 
vermogen. Voor de hypotheek op voor hypotheek vatbare gemeen
schapsgoederen en voor de inpandgeving van een gemeenschappelijk 
handelsfonds vereist artikel 1418, 1 a en b B.W. de toestemming van 
beide echtgenoten (behoudens toepassing van art. 1417, al. 1 B. W.: 
zie verder). De aldus rechtsgeldig gevestigde hypotheekvestiging of 
inpandgeving verleent dan de schuldeiser uiteraard aile rechten die 
aan deze zekerheid verbonden zijn, ongeacht de aard of de oorzaak 
van de daarmee gewaarborgde schuld: uitvoering op de met deze 
zekerheid bezwaarde goederen is dus altijd mogelijk. 
Hetzelfde dient gezegd van de hypotheek die met instemming van 
beide echtgenoten op de gezinswoning is gevestigd (art. 215 B.W.). 

5° Schulden uit een verboden groep 

50. Het gaat om de beroepsschulden wanneer de uitoefening van het 
beroep op grond van artikel 216 B.W. werd verboden(93); het ver
bod van beroepsuitoefening vloeit voort uit een gerechtelijke beslis
sing die, indien het gaat om een handelsactiviteit, in het centraal 
handelsregister wordt gemeld (art. 25,4° wet op het handelsregister). 

(92) Rb. Brussel, 27 maart 1981, J.T., 1981,708, noot GusTIN, J.M., Rev. Not., 1982,572, 
nootSTERCKX, D. enRec. Gen. Enr. Not., 1982, nr. 22.793, nootA.C. Ditvonnis wordt door 
de commentatoren goedgekeurd, behalve in de mate waarin het - overigens ten overvloede 
- de zekerheidstelling gelijkstelt met een akte van vervreemding ten kosteloze titel die 
overeenkomstig artikel 1419 B.W. de toestemming van beide echtgenoten vereist op straffe 
van nietigverklaring overeenkomstig artikel1422 B.W. 
Zie ook: RAucENT, L., R.P.D.B., yo Reg. mat., nr. 1110; en verder over deze problematiek 
HERMANS, P., ,De wet van 14 juli 1976 en de financiele instellingen. Enkele aspecten van 
de relatie", R. W., 1976-77, 2164; JACOBS, R., ,De persoonlijke zekerheid in de wet van 14 
juli 1976: theorie en praktijk", Rev. Banque, 1977, 109. 
(93) Zie hierover CASMAN en VAN LOOK, III/5, 6-7. 
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6° Schulden uit niet toegestane handelingen 

51. Het gaat om de schulden ontstaan uit handelingen die een 
echtgenoot niet mocht verrichten zonder de medewerking van de 
andere echtgenoot, of zonder rechterlijke machtiging(94). 
De handelingen die een echtgenoot niet zonder toestemming van zijn 
of haar mede-echtgenoot of zonder rechterlijke machtiging mag 
stellen zijn opgesomd in de artikelen 1418 en 1419 B. W. Hierbij moet 
ook rekening worden gehouden met de gevallen waarin artikel215 
B.W. de instemming van beide echtgenoten vereist omwille van de 
bescherming van de gezinswoning, hoewel artikel 224 B. W. hiervoor 
in een eigen - doch cumulatief toe te passen - sanctieregeling 
voorziet. 
De toestemming kan onder gelijk welke vorm worden gegeven: een 
geschrift is niet vereist maar vereenvoudigt de bewijsvoering(95). 

52. W anneer een echtgenoot zonder wettige reden zijn toestemming 
weigert voor een handeling die in artikel 1418 of 1419 B.W. is 
vernoemd, of in de onmogelijkheid verleent zijn wil te kennen geven, 
dan kan de rechtbank machtiging verlenen overeenkomstig arti
kel1420 B.W. De rechterlijke machtiging brengt dezelfde gevolgen 
mee als de (ontbrekende)toestemming van de mede-echtgenoot(96). 
Bij overtreding van bevoegdheden is de schuld die uit de handeling 
ontstaat eigen, maar de mede-echtgenoot kan ook de nietigverklaring 
vorderen op grond van artikel1422 B.W.(97). 
Uit het stilzitten van de echtgenoot niet mede-contractant mag geen 
instemming worden afgelegd dus ook geen verzaking aan het recht 
om dit eigen karakter van de schuld in te roepen(98). 

53. Het vereiste van toestemming valt weg als de handeling, hoewel 
vermeld in de artikelen 1418 en 1419 B.W.(99), voor de uitoefening 

(94) Deze rechterlijke machtiging kan worden bekomen in de gevallen vermeld in artikel 1420 
B.W. 
(95) CASMAN en VAN LOOK, III/10, 17. 
(96) DONNAY, M., o.c., nr. 19, p. 24. 
(97) De schuld die ontstaat na nietigverk1aring - op grond van de verplichting de zaken in 
hun oorspronkelijke staat te herstellen- is uiteraard ook een eigen schuld; VIEUJEAN, E., 
o.c., 281. 
(98) RAUCENT, L., o.c., J.T., 1984, nr. 15; DONNAY, M., o.c., nr. llB; contra: HAMBYE, 
J., Regimes matrimoniaux, Repertoire Notarial, nr. 149. 
(99) Hoewel kan worden betwijfeld dat een handeling ten kosteloze titel voor de 
beroepsuitoefening noodzakelijk kan zijn: zie hierover het vonnis van Rb. Brussel, 27 maart 
1981, hoger geciteerd onder voetnoot 89 en de commentaren hierop. 

314 



van het beroep van de optredende echtgenoot noodzakelijk is. Het 
noodzakelijkheidscriterium is zeer moeilijk te beoordelen en schept 
bijgevolg voor de mede-contractant grote onzekerheid(lOO), zodat 
hij meestal toch de mede-verbintenis van de andere echtgenoot zal 
vragen. Het is dan raadzaam dat deze laatste duidelijk laat vaststellen 
in welke hoedanigheid hij instemt: als mede-schuldenaar of aileen om 
het noodzakelijk-professioneel karakter van de schuld te bevestigen, 
en om aldus aan ieder verhaal op grond van artikel 1422 B.W. te 
verzaken. De nietigheid die op grond van deze bepaling steunt is 
inderdaad een relatieve nietigheid; de mede-echtgenoot in wiens 
voordeel ze is voorzien is de enige die zich erop kan beroepen, en hij 
of zij kan er ook aan verzaken(101), en wei zodra de handeling is 
gesteld. 
De tussenkomst van de mede-echtgenoot kan beperkt blijven tot een 
dergelijke verzaking, zodat in zijn of haar hoofde geen verbintenis
sen ontstaan tegenover de schuldeiser die zijn verhaal behoudt op de 
gemeenschappelijke goederen en de eigen goederen van de schulde
naar. Indien de mede-echtgenoot ook de hoedanigheid van schulde
naar neemt, is ook zijn persoonlijk vermogen verbonden overeen
komstig artikel1413 B.W. 

54. Het vereiste van toestemming conform de artikelen 1418 en 1419 
B. W. valt ook weg als de handeling is gesteld in het kader van het 
bestuur van het eigen vermogen: aldus voor de lening aangegaan om 
het saldo te betalen van de aankoopprijs van een gedeeltelijk door 
wederbelegging van eigen gelden verkregen goed(102). Ook hier zal 
de (te) voorzichtige schuldeiser de instemming van de mede-echtge
noot vragen om zich te behoeden tegen een vordering tot nietigver
klaring voor het geval de eigen aard van de schuld zou worden 
betwist. Maar als de mede-echtgenoot hiertoe zijn medewerking 
ontzegt, kan de vordering tot machtiging op grond van artikel 1420 
B.W. niet worden ontvangen: deze bepaling geldt aileen voor het 
bestuur van het gemeenschappelijk vermogen(103). 

(100) CASMAN en VAN LOOK, III/10, 13; GREGOIRE, M., o.c., in Cinq annees d'application 
de Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Bruxelles/Lo.uvain-la-Neuve, Cabay/Bruylant, 1982, 
nr. 63; RENARD, C., ,Le regime legal: la gestion", in Sept Le(:Ons sur Ia rejorme des regimes 
matrimoniaux, Liege, Collection scientifique de la faculte de droit, 1977, 77-78. 
(101) CASMAN, H., ,Het wettelijk stelsel - Bestuursbevoegdheden en sanctieregeling", 
T.P.R., 1978, nr. 54, p. 446. 
(102) RAUCENT, L., ,Chronique de jurisprudence, Regimes matrimoniaux (1976-1983), 
Quelques questions disputees", J.T., 1984, nr. 15, p. 510. 
(103) Rb. Brussel, 21 juni 1983, Rev. Not. B., 1983, 108 en T. Not., 1983, 276. 
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7° Onrechtmatige schulden 

55. Het gaat om de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroor
deling of uit een onrechtmatige daad door de echtgenoot be
gaan(104). 

8° Bewijs 

56. Voor het bewijs kan het eigen karakter van een schuld gelden 
geen bijzondere bewijsregels: het gemeen recht is toepasselijk(105). 

9° Gevolgen 

57. Indien de mede-echtgenoot in de bewijsvoering slaagt, is de 
schuld als eigen schuld nog slechts verhaalbaar op de eigen goederen 
van de schuldenaar en op zijn inkomsten, zodat de schuldeiser slechts 
kan vervolgen op eigen goederen, of op de inkomsten van zijn 
schuldenaar. 

58. Die eigen goederen moet de schuldeiser zelf opzoeken, en hij zal 
hierbij regelmatig stuiten op het vermoeden van gemeenschap dat 
hem zal worden tegengeworpen telkens hij een bestaand goed wil 
aanslaan(106). 
Dit vermoeden van gemeenschap geldt ook voor wat betreft de 
eigendom van tegoeden op een bankrekening: artikel218 B.W. 
schept inderdaad enkel een vermoeden voor wat de beschikkingsbe
voegdheid betreft, en doet geen afbreuk aan artikel 1405, al. 5 
B.W.(107). 
Betwist wordt of ook de schuldeiser die het bewijs van persoonlijke 
eigendom moet leveren zich moet schikken naar de bepaling van 
artikel 1399, al. 2 B.W.(108), dan wel of hij getuigen, vermoedens 
of algemene bekendheid mag inroepen(109). De schuldeiser zou in 
dat opzicht immers niet over minder rechten mogen beschikken dan 
zijn schuldenaar; artikel 1399, al. 2 B.W. zou aldus enkel voor het 
bewijs tegen derden, niet voor het bewijs door derden gelden. 

(104) Zie hierover CASMAN en VAN LOOK, III/5, 7-8. 
(105) CASMAN en VAN LOOK, lll/6, 7 (contra evenwel, ibid., lll/6, 4; DILLEMANS, R., o.c., 
95); RAUCENT, L., o.c., 178; MAHAUX, J., o.c., nr. 35; DONNAY, M., o.c., nr. 5. 
(106) TIELEMANS, H., o.c., nr. 19, p.316. 
(107) Vred. Berchem, 6 september 1979, R. W., 1979-80, 2264. 
(108) TIELEMANS, H., o.c., nr. 20; DELVA, W., ,De contractuele en de gerechtelijke 
scheiding van goederen", T.P.R., 1978, nr. 10, p. 532. 
(109) RAUCENT, L., o.c., nr. 99; VIEUJEAN, o.c., 302; cf. TIELEMANS, H., o.c., nr. 22. 
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59. De inkomsten van de schuldenaar horen tot het gemeenschappe
lijk vermogen maar zijn krachtens artike11409 B.W. toch in het 
onderpand van iedere persoonlijke schuldeiser begrepen, die dus hoe 
dan ook steeds beslag zal kunnen leggen op het loon van de schulde
naar of op hem toekomende huurgelden, verschuldigd uit hoof de van 
de verhuring van eigen goederen. 
Dit kan geen aanleiding geven tot enig probleem zolang het beslag 
onder derden, in handen van de schuldenaar van de inkomsten, 
wordt gelegd. 
Moeilijker wordt het wanneer het inkomen al is ontvangen. Is dan 
nog beslag mogelijk? 
In de rechtsleer worden hieromtrent verschillende standpunten inge
nomen. 
Volgens de meest restrictieve stelling(ll 0) kan slechts sprake zijn van 
inkomsten als ze nog moeten ge'ind worden. 
Na inning zijn de inkomsten immers een deel van het vermogen 
geworden, een deel van het aktief dat zijn oorsprong vindt in een 
inkomen, maar dat geen inkomen meer is. 
Volgens een iets bredere stelling(lll) zijn inkomsten in de zin van 
artikel1409 B.W. ook de inkomsten die werden ontvangen, maar 
nog individualiseerbaar zijn (als ze op een bankrekening werden 
gestort bijvoorbeeld, en aldaar nog berusten - maar dan zonder 
mogelijke vermenging met andere gemeenschappelijke gel
den(ll2)!), of zelfs de inkomsten die werden ontvangen maar nog 
niet aangewend voor de verkrijging van gemeenschapsgoederen. 
De vraag kan, met verwijzing naar de uiteenzetting van A. Delie
ge(113) als volgt worden geillustreerd. De gelden die voortkomen van 
de verhuring van mijn eigen onroerend goed heb ik op mijn bankre
kening gestort. Ik koop er een televisietoestel mee: dit toestel is een 
aanwinst, geen inkomen meer. Ik koop er kasbons mee: zelfde 
oplossing, het gaat om aanwinsten. Ik plaats ze op een termijnreke-

(110) DELIEGE, A., o.c., nr. 36, p. 104-105. 
(111) RAUCENT, L., o.c., nr. 412; id., R.P.D.B., yo Reg. mat., nr. 1113; TIELEMANS, H., 
o.c., nr. 11, p. 308-309; cf. VIEUJEAN, E., ,Principes generaux des rapports patrimoniaux 
entre epoux", in Sept Ler,:ons sur Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Liege, Collection 
scientifique de la faculte de droit, 1977, 33. 
(112) Zie hierover RENARD, C., ,Reflexions a fin de discussion sur l'appartenance a la 
communaute des revenus des biens propres", in Exequatur van vriendschap, Liber 
discipulorum et amicorum E. Spanoghe, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1981, 
153-163. 
(113) O.c., nr. 36. 
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ning: zelfde oplossing ... Ik laat ze op mijn bankrekening berusten: 
zelfde oplossing(l14)? 
Gepubliceerde rechtspraak hieromtrent is mij niet bekend. 

10° Uitzonderlijke uitbreiding tot het gemeenschappelijk vermogen 

60. Behoudens verhaal op de inkomsten kan de schuldeiser uit 
hoofde van een eigen schuld ook en tegelijkertijd, dus in principe 
zonder verplichting om eerst op de eigen goederen van de schulde
naar te vervolgen(115), verhaal hebben op andere gemeenschappelij
ke goederen, in de hierna opgesomde gevallen: 
- in de mate waarin eigen goederen hetzij door vermenging(116) 
hetzij door inbreng in het gemeenschappelijk vermogen zijn opgeno
men. Het verhaal ontstaat dan ten belope van de verrijking van het 
gemeerischappelijk vermogen, d.w.z. niet op de vermengde of inge
brachte maar op aile gemeenschappelijke goederen ten be/ope van de 
waarde van de vermengde of ingebrachte goederen(117). Het bewijs 
van de verrijking moet door de schuldeiser worden geleverd, en hij 
kan hiervoor ov'ereenkomstig artikel1410, al. 2 B.W. beroep doen 
op vermoedens en getuigenissen, doch niet op de algemene bekend
heid(118); 
- in de mate waarin het gemeenschappelijk vermogen voordeel 
heeft genoten van de verboden beroepsuitoefening, van de niet 
toegelaten handeling, van het strafbaar feit of van de onrechtmatige 
daad(l19). 
Ook hier berust de bewijslast van het voordeel op de schuldeiser die 
getuigenissen en vermoedens kan inroepen (art. 1411, al. 2 B.W.), 
doch niet op de algemene bekendheid; 

(114) Hetzelfde probleem stelde zich v66r echtgenoten die (vooral voor de hervorming van 
het huwelijksvermogensrecht) waren gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen met 
vennootschap (of gemeenschap van aanwinsten): in vele dergelijke stelsels vielen alleen de 
aanwinsten, niet de inkomsten in de gemeenschap en rees dus de vraag wanneer de inkomsten 
aanwinsten werden. Zie hierover DEL VA, W., ,Het huwelijksvermogensstelsel van scheiding 
van goederen met gemeenschap van aanwinsten", Tongeren, G. Michiels, 1952, nr. 70, en, 
recenter, DELIEGE, A., ,Separation de biens avec societe d'acquets: est-ce la fin?", R.C.J.B., 
1978, 243-259. 
(115) DONNAY, M., o.c., nr. 5. 
(116) Door teloorgaan van het bewijs of door niet verwezenlijken van wederbelegging na 
tegeldemaking van een eigen goed: TIELEMANS, H., o.c., nr. 25 en id., nr. 26 over de 
(on)mogelijkheid hiertegen op te komen door middel van de zijdelingse of van de pauliaanse 
vordering. 
(117) DELIEGE, A., o.c., nr. 39. 
(118) Zie hierover CASMAN en VAN LOOK, III/7, 4-5; VIEUJEAN, E., o.c., 307 meent dat de 
schuldeiser ook de algemene bekendheid kan inroepen tegen de echtgenoot van zijn 
schuldenaar, opdat hij over niet minder rechten dan deze laatste zou beschikken. 
(119) Zie hierover CASMAN en VAN LooK, III/7, 6. 
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- op de helft van de netto-baten van het gemeenschappelijk vermo
gen indien het eigen vermogen van de schuldenaar ontoereikend is 
om de schuld ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een 
onrechtmatige daad te voldoen (art. 1412 B.W.)(120). 

60. De gevallen waarin voor de betaling van eigen schulden verhaal 
openstaat op (een deel van de) gemeenschappelijke goederen zullen 
in de praktijk wellicht weinig toepassing vinden gezien de zware 
bewijslast die op de schuldeiser rust(121). 
Aileen de laatste regeling ontsnapt aan dit bezwaar, maar de toepas
sing ervan gaat gepaard met twee andere problemen, nl. de - hier 
wei opgelegde - voorafgaande uitwinning van de eigen goederen van 
de schuldenaar en het feit dat de persoonlijke schuldeiser slechts zal 
worden betaald op de helft van de netto-baten, dus nadat voorrang 
is gegeven aan aile schuldeisers die verhaal hebben op het geheel van 
de gemeenschappelijke goederen(122). 

HOOFDSTUK II 

ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER EEN NIEUW CONVENTIO
NEEL GEMEENSCHAPSSTELSEL, ANDER DAN DE ALGEHELE 

GEMEENSCHAP 

AFDELING 1 

TOEPASSINGSGEBIED 

62. De hierna volgende toelichting geldt voor de echtgenoten ge
huwd onder een nieuw conventioneel gemeenschapsstelsel, ander dan 
het wettelijk stelsel, d.w.z. echtgenoten gehuwd op of na 28 septem
ber 1976 en die een stelsel met gemeenschap hebben aangenomen, 
ander dan het wettelijk stelsel, m.a.w. een stelsel waarin de gemeen
schap anders is samengesteld dan overeenkomstig artikel 1405 B. W. 
Meestal zal het gaan om een gemeenschap waarin bedingen van 

(120) Zie hierover CASMAN en VAN LOOK, III/7, 7-8. 
(121) VIEUJEAN, E., o.c., 310; TIELEMANS, H., o.c., nr. 20. 
(122) Zie hierover DONNAY, M., o.c., nr. 12; RAUCENT, L., o.c., nr. 422 en o.c., T.P.R., 
1978, 393; deze auteur wijst er ook op dat vergoedingen niet zullen opgenomen worden in de 
op te maken balans die moet toelaten de netto-baten te becijferen. Eigen goederen die in het 
gemeenschappelijk vermogen zijn opgenomen en tot vergoeding aanleiding geven worden dus 
in de netto-baten meegerekend; in die zin ook: TRAEST, G., CASMAN, H., en BoucKAERT, 
F., o.c., T.P.R., 1976, nr. 105, p. 888. Contra: VAN HAESEBROUCK, D., ,Wette!ijk stelsel 
- Vermogensrechten van schuldeisers", in Het nieuw huwe/ijksvermogensrecht, Brugge, 
V.Z.W. Broederschap van de Westvlaamse Notarissen, 1977, nr. 46, p. 54. 
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inbreng zijn opgenomen, ter uitbreiding van het gemeenschappelijk 
vermogen overeenkomstig artikel 1452 en volgende B.W. 

AFDELING 2 

EIGEN OF GEMEENSCHAPPELIJKE SCHULD 

63. Voor deze echtgenoten bepaalt artikel 1452 B.W. dat de schul
den die dagtekenen van v66r het huwelijk en de lasten van erfenissen, 
schenkingen en legaten ,ten laste (komen) van het gemeenschappe
lijk vermogen, naar verhouding van de waarde van de gemeenschap
pelijk geworden goederen ten tijde van de inbreng, vergeleken met 
de waarde van de gezamenlijke goederen bedoeld in artikel 1399". 
Deze bepaling geldt even wei enkel in de verhouding tussen de echtge
noten(l23). 

64. Tegenover derden geldt het gemeen recht (art. 1390 B.W.) zoals 
bepaald in de artikelen 1409 tot 1414 B.W. en zoals hierboven 
besproken. 
In het bijzonder zal artikel 1410 B.W. toepassing vinden, ingevolge 
de inbreng van goederen zoals bedongen in het huwelijkscontract: 
het verhaal van de persoonlijke schuldeiser op de gemeenschappelij
ke goederen vermeerdert ten bel ope van de waarde van het ingebrach
te goed. 
Indien de inbreng op onroerende goederen slaat zal deze wijziging 
in de eigendom bekend zijn gemaakt door overschrijving in de 
registers van de hypotheekbewaarder krachtens artike11 Hypotheek
wet. 

(123) Pari. St., Senaat, 1975-76, nr. 683-2, 79; VIEUJEAN, E., o.c., 263; TIELEMANS, H., o.c., 
T.P.R., 1978, nr. 19; DONNAY, M., o.c., nr. 31. 
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HooFDSTUK III 

ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER HET NIEUW STELSEL VAN 
ALGEMENE GEMEENSCHAP 

AFDELING 1 

TOEP ASSINGSGEBIED 

65. ,Komen de echtgenoten overeen dat er tussen hen algehele 
gemeenschap zal zijn, dan brengen zij al hun tegenwoordige en 
toekomstige goederen in het gemeenschappelijk vermogen, met uit
zondering van die welke van persoonlijke aard zijn en van de rechten 
die uitsluitend aan de persoon verbonden zijn", aldus artike11453, 
eerste lid B.W. · 
De algehele gemeenschap is de term die, in de nieuwe wet Huwelijks
vermogensstelsels, de vroegere ,algemene gemeenschap" aanduidt. 
De hierna volgende toelichting geldt voor echtgenoten die dit stelsel 
hebben gekozen op of na 28 september 1976. 

AFDELING 2 

EIGEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE SCHULDEN 

66. Artike11453, al. 3 B.W. bepaalt dat de algehele gemeenschap 
,tot alle schulden" gehouden is. 
Deze lakonieke uitdrukking mag niet letterlijk worden begre
pen(124). 
In het bijzonder wat het verhaal van de schuldeisers betreft, mag deze 
bepaling niet tot gevolg hebben dat de schuldeisers voor aile schul
den, ongeacht hun aard, aile gemeenschappelijke goederen kunnen 
aanspreken, dus ook voor schulden die ontstaan zijn door bijvoor
beeld het stellen van een bestuurshandeling zonder toestemming van 
de mede-echtgenoot, wanneer deze toestemming vereist was(125). 
Een dergelijk gevolg zou de volledige ontkrachting betekenen van de 
wettelijke bestuursregeling die nochtans ook in het stelsel van algehe
le gemeenschap dwingend is opgelegd (art. 1451 B.W.). 

(124) DEROUAUX, B., ,Clauses modifications du regime legal et autres conventions 
matrimoniales", in Sept Ler;ons sur Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Liege, Collection 
scientifique de la faculte de droit, 1977, 170-171. 
(125) In die zinook: WATELET, P., ,Le contrat demariage", Rev. Not. B., 1977, 390; contra: 
DONNAY, M., o.c., nr. 32. 
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67. De regel van artikel 1453 B.W. mag dus slechts zo worden 
uitgelegd, dat ook de schulden die v66r het huwelijk zijn aangegaan 
en de lasten van tijdens het huwelijk verkregen erfenissen, schenkin
gen en legaten gemeenschappelijke schulden zijn, mede in de zin van 
artikel 1414, al. 1 B.W. Zoals de goederen die v66r het huwelijk zijn 
verworven en de tijdens het huwelijk verkregen erfenissen, schenkin
gen en legaten in de algehele gemeenschap worden opgenomen, zo 
ook moet het daarmee overeenstemmend passief ten laste van de 
gemeenschap vallen. Dit is trouwens een logische toepassing van 
artikel 1410 B.W. op dit stelsel. 
Voor deze schulden zullen de schuldeisers dus verhaal hebben op alle 
gemeenschapsgoederen en, voor zover zij er zijn, op de eigen goede
ren van beide echtgenoten. 
Maar andere schulden, die krachtens artikel1407 B.W. eigen zijn, 
blijven uitsluitend ten laste van de echtgenoot-schuldenaar (hoe 
beperkt het onderpand van de schuldeiser dan ook zij), behoudens 
verhaal op de inkomsten (art. 1409 B.W.) en op andere gemeen
schappelijke goederen uit hoofde van artikel 1411 of 1412 B.W. 
Ook het tweede lid van artikel 1414 B. W. vindt in het stelsel van 
algehele gemeenschap toepassing, hoe gering ook de omvang van de 
goederen die op grond van deze bepaling aan het verhaal van de 
schuldeisers kunnen worden onttrokken. 

HOOFDSTUK IV 

ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER EEN ,OUD" CONVENTIO
NEEL GEMEENSCHAPSSTELSEL 

AFDELING 1 

TOEP ASSINGSGEBIED 

68. De hierna volgende toelichting geldt voor echtgenoten die v66r 
28 september 1976 gehuwd zijn onder een stelsel van gemeenschap 
(waarbij de samenstelling van deze gemeenschap verschilde van deze 
van de wettelijke gemeenschap van roerende goederen en aanwin
sten), die sedertdien geen conventionele wijziging aan deze samen
stelling hebben aangebracht en die hun vorig stelsel niet in vereffe
ning hebben gesteld v66r 28 september 1977(126). 

(126) Artikel 1, 4° van de overgangsbepalingen van de Wet Huwelijksvermogensstelsels. Ook 
bier wordt het geval uitgesloten van echtgenoten die hebben verklaard hun vorig stelsel 
ongewijzigd te willen handhaven; zie voetnoot 13. 
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Deze gemeenschap kan bijvoorbeeld een gemeenschap van aanwin
sten zijn (al of niet aan het stelsel van scheiding van goederen 
toegevoegd), of een algemene gemeenschap, of iedere gemeenschap 
die anders is samengesteld dan uit roerende goederen en aanwin
sten(127). 

69. Voor deze echtgenoten gelden thans nog steeds de bepalingen, 
hetzij van hun huwelijkscontract, hetzij aanvullend van de oude wet, 
met uitzondering van de bepalingen betreffende het bestuur van de 
gemeenschap en van de eigen goederen, en betreffende de gemeen
schappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers(128). 
Hiervoor gelden thans respectievelijk de artikelen 1415 tot 1426 
B.W. nieuw en de artikelen 1408 tot 1414 B.W. nieuw. 
Voor al het overige gelden nog de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek van 1804(129). 

AFDELING 2 

EIGEN OF GEMEENSCHAPPELIJKE SCHULDEN 

70. Voor het verhaal van schuldeisers gelden thans dus de artike
len 1409 tot 1411 B.W., zoals boger besproken, waarbij de schuldei
sers rekening moeten houden met het eigen of gemeenschappelijk 
karakter van de schuld. 

71. Voor schulden aangegaan v66r het in werking treden van de wet 
Huwelijksvermogensstelsels zullen de schuldeisers zich nog naar de 
oude bepalingen moeten richten om het eigen dan wei gemeenschap
pelijk karakter ervan vast te stellen. 

72. Voor schulden aangegaan sedert 28 september 1977 geldt, over
eenkomstig de overgangsbepalingen, artikell408 B.W. nieuw voor 
de omschrijving van de gemeenschappelijke schulden. 

(127) CASMAN en VAN LooK, VII/16; cf. de aldaar aangehaalde auteurs die het criterium 
eerder zien in het bestuur van de bedongen gerneenschap, of nog in de bedoeling van de 
echtgenoten. 
(128) Artikel 1, 3° overgangsbepalingen van de wet Huwelijksverrnogensstelsels. 
(129) Deze bepalingen blijven dan ook overeenkornstig artikel 47 van de opheffings- en 
wijzigingsbepalingen van de Wet Huwelijksverrnogensstelsels toepasselijk bij wijze van 
overgangsrnaatregel ,in zoverre zij noodzakelijk zijn voor de werking en de vereffening van 
hun huwelijksverrnogensstelsels". Zie over deze laatste zinssnede verder in de tekst. 
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73. Op basis van welke bepalingen moet dan het eigen karakter van 
de schuld worden beoordeeld? De artikelen 1406 en 1407 B.W. nieuw 
zijn niet toepasselijk verklaard, maar het zou toch vreemd zijn de 
nieuwe bepalingen wei toe te passen voor de gemeenschappelijke 
schulden en niet voor de (correlatief vast te stellen) eigen schulden. 
Hoe zouden overigens de schulden, zoals in artikel1407 B.W. opge
somd, moeten worden gekwalificeerd als dat artikel niet toepasselijk 
is? Men kan toch moeilijk teruggrijpen naar de oude wetgeving 
(waardoor iedere schuld van de man weer een gemeenschapsschuld 
moet zijn), terwijl de nieuwe bestuursregeling al is ingevoerd met de 
gelijke bevoegdheid van de echtgenoten als essentiele basis. Hierdoor 
zou deze bestuursregeling overigens dode letter blijven, vermits de 
handelingen gesteld zonder de nodige toestemming van de mede
echtgenoot schulden zouden doen ontstaan die toch ten laste van de 
gemeenschap zouden worden gelegd . . . als ze van de man zouden 
uitgaan. 
De logica en het gezond verstand vereisen dat ook in de conventionele 
gemeenschapstelsels artike11407 B.W. toepassing vindt(130). 
Bijgevolg zal in dit stelsel ook het karakter van eigen schuld op basis 
van dit artikel worden vastgesteld. 

AFDELING 3 

VERHAAL VAN SCHULDEISERS 

74. Voor het verhaal van de schuldeiser die betaling van een dergelij
ke eigen schuld wil bekomen gelden de artikelen 1409 tot 1412 B.W. 
Voor gemeenschappelijke schulden gelden zoals gezegd respectieve
lijk de artikelen 1408 en 1413-1414 B.W. -met de nodige correctie 
ten aanzien van de algemene gemeenschap(131). 
De schuldeisers zullen hun verhaal op eigen dan wei gemeenschappe
lijke goederen uitoefenen overeenkomstig de nieuwe bepalingen, 
maar voor het bepalen van het eigen of gemeenschappelijk karakter 
van de schuld, zullen ze zich uitsluitend moeten richten naar de 
bepalingen van het huwelijkscontract, en, aanvullend, naar de bepa
lingen van de oude wet(132). 

(130) RENCHON, J.L., O.C., nr. 271; cf. DILLEMANS, O.C., 198. 
(131) Zie supra over het gemeenschappelijk karakter van de schulden v66r het huwelijk 
aangegaan en van de las ten van giften en erfenissen wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder 
dit stelsel. 
(132) Zie voetnoot 129 en verder in de tekst. 
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AFDELING 4 

BEWIJS 

75. Ook voor de bewijsvoering gelden enkel het bestaande (op dat 
punt ongewijzigde) huwelijkscontract en de oude wet, onder voorbe
houd van wat hierna volgt. 
De oude wet kent inderdaad ook een vermoeden van gemeenschap: 
aile tijdens het huwelijk verkregen goederen, en aile bestaande roe
rende goederen, worden geacht tot de gemeenschap te behoren. 
Bewijs van persoonlijke eigendom mag op grond van de oude wet, 
slechts geleverd worden door een boedelbeschrijving of een staat in 
behoorlijke vorm(133). 
Bij afwezigheid van een dergelijk document, zou het vermoeden van 
gemeenschap onomkeerbaar worden - althans ten aanzien van de 
man. 
Voor de vrouw was bepaald dat bij het ontbreken van boedelbeschrij
ving het bewijs van de omvang van haar eigen goederen door aile 
middelen, zelfs door algemene bekendheid mag worden geleverd 
(art. 1504 B.W.). 

76. Dit artikel is theoretisch in stand gehouden krachtens de ophef
fingsbepalingen van de wet Huwelijksvermogensstelsels voor zover 
het noodzakelijk is , voor de werking en de vereffening" van het 
stelsel(l34). 
Zoals elders is betoogd moet dit als volgt worden begrepen, dat een 
dergelijke bepaling slechts in stand is gehouden als ze niet onverenig
baar is geworden met de nieuwe, dwingend opgelegde bepalingen van 
het nieuw huwelijksvermogensrecht, bijvoorbeeld met de bepalingen 
betreffende de gelijkheid van de echtgenoten en hun gelijke bevoegd
heden inzake het bestuur. Het essentieel onderscheid dat in arti
kel 1504 wordt gemaakt tussen de positie van de man en die van de 
vrouw is m.i. wei strijdig met hun principiele gelijkheid, zodat dat 
artikel als opgeheven moet worden beschouwd(135). 

(133) Artikel 1499 B.W. oud. 
(134) Artikel 47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen van de Wet 
Huwelijksvermogensstelsels. 
(135) Zie over de grondslag van deze interpretatie CASMAN en VAN LooK, VII/17; 
HEYVAERT, A., ,Ret overgangsrecht", T.P.R., 1978, 26-27; RAUCENT, L., o.c., nr. 1126; 
RENCHON, J.L., o.c., nr. 284. Contra: Brussel, 13 maart 1984, J. T., 1984, 534, waarin wordt 
gesteld dat het vermoeden van gemeenschap zoals verwoord in artikel 1499 B.W. oud, niet 
door getuigen, vermoedens of algemene bekendheid mag worden geleverd, omdat artikel 1399 
op echtgenoten gehuwd v66r het in werking treden van de Wet Huwelijksvermogensstelsels 
onder een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, niet 
toepasselijk is, ook niet in de verhouding tussen de echtgenoten. 
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De nieuwe regeling inzake het bewijs (art. 1399 B.W.) is op deze 
echtgenoten weliswaar niet uitdrukkelijk toepasselijk verklaard, 
maar zou toch als gemeen recht kunnen gelden; zoniet moet worden 
verwezen naar de algemene beginselen inzake bewijsvoering en geldt 
voor echtgenoten gehuwd v66r 28 september 1976 onder een stelsel 
van conventionele gemeenschap, behoudens de in het huwelijkscon
tract bedongen bewijsregels - die niet aan derden tegenstelbaar zijn 
maar door derden kunnen worden ingeroepen(136) -, geen afwij
kende regeling voor de bewijsvoering die tot de omkering van het 
vermoeden van gemeenschap moet leiden. 

HOOFDSTUK V 

ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER HET STELSEL VAN SCHEI
DING VAN GOEDEREN 

AFDELING 1 

TOEP ASSINGSGEBIED 

77. De hierna volgende toelichting geldt voor alle echtgenoten ge
huwd onder het stelsel van scheiding van goederen, ongeacht de 
oorsprong van het stelsel (huwelijkscontract, conventionele over
gang naar dit stelsel tijdens het huwelijk, of gerechtelijke scheiding 
van goederen), en voor echtgenoten gehuwd zowel v66r als na 28 
september 1976(137). 

AFDELING 2 

EIGEN SCHULDEN 

78. Kenmerkend voor het stelsel van scheiding van goederen is dat 
het ook scheiding van schulden teweeg brengt: iedere echtgenoot 
staat enkel in voor de schulden in zijn hoofde ontstaan, zowel v66r 
als tijdens het huwelijk, ongeacht de oorzaak of de oorsprong van 
de schuld. 

(136) Onder het oude recht: RENAULD, J., o.c., nr. 1647; BAETEMAN, DEL VA en CASMAN, 
o.c., T.P.R., 1972, nr. 279; thans: RAucENT, L., o.c., nr. 1017. 
(137) Het nieuwe recht is op echtgenoten die v66r het in werking treden van de wet 
Huwelijksvermogensstelsels zijn gehuwd slechts toepasselijk in de mate waarin het dwingende 
bepalingen invoert: aldus artikel 1469 B.W., het primair stelsel is uiteraard ook toepasselijk: 
CASMAN en VAN LooK, VII/22, en de aldaar geciteerde referenties. 
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Overeenkomstig de artikelen 7 en 8 Hyp. W. staat deze echtgenoot 
met a/ zijn goederen in voor schulden door hem aangegaan of in zijn 
hoofde ontstaan. 

79. In principe is een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van 
scheiding van goederen, niet gehouden tot betaling van de schulden 
door de andere echtgenoot aangegaan, behoudens uiteraard indien 
ze zich samen hebben verbonden- in welk geval het gemeen recht 
toepasselijk zal zijn, al naargelang het om een gezamenlijk dan wei 
hoofdelijk aangegane verbintenis gaat(l38). 
Op het principe van niet-gehoudenheid tot de schuld door de mede
echtgenoot aangegaan stelt artikel 222 B. W. een uitzondering voor 
schulden aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoe
ding van de kinderen (voor zover deze schuld niet buitensporig is, 
gelet op de bestaansmiddelen van het gezin): een dergelijke schuld 
verbindt beide echtgenoten, met hoofdelijkheid tussen hen, zodat 
ieder van hen voor het geheel van de schuld kan worden aangespro
ken. 

AFDELING 3 

VERHAAL VAN DE SCHULDEISERS 

80. De schuldeiser die de betaling vervolgt van schulden die uitslui
tend verhaalbaar zijn op de persoonlijke goederen van zijn schulde
naar zal zich dan ook tot deze goederen moeten beperken. 

81. Ook dejiscus zal in de regel de betaling van belastingen, ingeko
hierd op naam van een echtgenoot, slechts op de eigen goederen van 
de belastingplichtige kunnen invorderen. Hoewel artikel 295 W.I.B. 
als regel stelt dat belastingen op naam van een echtgenoot ingeko
hierd ook op de andere kunnen worden ingevorderd, ongeacht het 
huwelijksvermogensstelsel, zullen - in het stelsel van scheiding van 
goederen - de eigen goederen van de andere echtgenoot toch aan 
de vervolging ontsnappen als deze laatste kan aantonen: 

(138) Artikelen 1220 en 1197 B.W.; zie ook DELVA, W., ,Het stelsel van conventionele 
scheiding van goederen", T.P.R., 1978, 534-535 en, voor een toepassingsgeval van een 
gezamenlijk aangegane schuld, zonder hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid: Rb. Aarlen, 17 
november 1977, Jur. Liege, 1977-78, 189. 
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- dat hij deze goederen v66r zijn huwelijk bezat, door erfenis of 
schenking van een andere dan zijn echtgenoot verkreeg; 
- of dat hij ze met dergelijke eigen middelen of met eigen inkomsten 
verkreeg (art. 295, lid 2, 1° tot 4° W.I.B.). 
De inkomsten zelf, hoewel niet in artikel 295 W.I.B. vermeld, ont
snappen in het stelsel van scheiding van goederen ook aan het verhaal 
van de fiscus uit hoofde van belastingen van de mede-echtge
noot(139). Deze regel geldt voor aile belastingen: personenbelasting, 
bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, verkeersbelasting, 
e.d.m.(140). 
Voor de onroerende voorheffing dient te worden opgemerkt dat ze 
nog steeds op naam van de man aileen kan worden ingekohierd 
(art. 156 W.I.B.), in welk geval de man belastingsplichtige is in de 
zin van artikel 295 W.I.B.(141). 

AFDELING 4 

BEWIJS 

82. Tegen de schuldeiser die zijn verhaal moet beperken tot de eigen 
goederen van zijn schuldenaar zal eventueel worden ingeroepen dat 
het goed de schuldenaar niet toebehoort: hiervoor dient artikel 1399, 
al. 3 B.W. te worden in acht genomen, dat overeenkomstig arti
kel 1468 B.W. ook voor de scheiding van goederen geldt(142). 
De bijzondere vermoedens die golden ingeval van faillissement van 
de man zijn sedert 28 september 1976 afgeschaft, ook voor de 

(139) Comm. I.B., 294/11; dit commentaar is nog gebaseerd op het oud artikel294 W.I.B., 
maar blijft toepasselijk op het (op dit punt ongewijzigd) artikel 295 W.I.B. zoals het thans 
luidt, na de wet van 10 februari 1981 (zie voetnoot 63). 
(140) Bull. Bel. 1982, 606/5, 82. 
(141) Zelfde referentie. 
(142) Rb. Kh. Brussel, 2 april 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 400 en B.R.H., 1979, 607; 
Beslagr. Namen, 20 februari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 161- en dit ongeacht de datum van 
het huwelijk: RENARD, C., DARVILLE-FINET, C., en DE VILLE-SCHYNS, F., o.c., R.C.J.B., 
1983, nr. 54. Voorbehoud dient te worden gemaakt voor de persoonlijke goederen uit hun 
aard, waarvoor geen bijzonder bewijs kan worden geeist: zie CASMAN en VAN LooK, V 12, 
15. 
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echtgenoten die v66r gemelde datum het stelsel van scheiding van 
goederen hadden aangenomen(143). 

AFDELING 5 

ONVERDEELDEGOEDEREN 

83. De vervolgende schuldeiser kan op een bijzondere moeilijkheid 
stuiten als de goederen die hij wil uitwinnen niet uitsluitend aan zijn 
schuldenaar toebehoren, doch onverdeelde eigendom zijn van de 
schuldenaar en van diens mede-echtgenoot(144). 
Het probleem dat hierna wordt onderzocht stelt zich evenwel enkel 
wanneer de schuldeiser slechts een der echtgenoten als schuldenaar 
heeft(145). Zodra de schuld beide echtgenoten verbindt, hoofdelijk 
- als gevolg van artikel 222 B.W., van een overeenkomst of indien 
het gaat om een handelsschuld -, ondeelbaar of gezamenlijk, mag 
de schuldeiser betaling vervolgen op de onverdeelde goederen die 
beide echtgenoten toebehoren zonder vooraf de verdeling te moeten 

(143) De overgangsbepalingen van de Wet Huwelijksvermogensstelsels zijn bieromtrent 
bijzonder onduidelijk omdat ze gewoonweg de scbeiding van goederen niet vermelden, maar 
wei in de bandbaving van de oude bepalingen voorzien voor ecbtgenoten gebuwd onder een 
ander stelsel dan de gemeenschap: artikel 47 van de opbeffings- en wijzigingsbepalingen van 
de wet Huwelijksvermogensstelsels; bieronder zouden dus ook de oude artikelen 553 tot 560 
Wb. Kh. zijn begrepen. De recbtsleer oordeel evenwel zowat unaniem dat bet stelsel van 
scbeiding van goederen onttrokken is aan bet overgangsstelsel van de Wet 
Huwelijksvermogensstelsels en dat ten aanzien van dit stelsel bet oude buwelijkscontract blijft 
gelden, beboudens toepassing van de nieuwe dwingende bepalingen ingevoerd door de wet 
Huwelijksvermogensstelsels (zie voetnoot 137). Afgescbafte bepalingen van bet Burgerlijk 
Wetboek en van bet Wetboek van Koopbandel zijn zeker voor deze ecbtgenoten niet in stand 
gebouden. Zie GRAULICH, L., o.c., 186; RAUCENT, L., o.c., nr. 1136; RENCHON, J.L., o.c., 
nr. 353-370, met enige aarzeling nog, maar reeds met meer overtuiging dan in Cinq annees 
d'application de Ia rejorme des regimes matrimoniaux, o.c., 169-172 en met berziening van 
zijn stand punt zoals verwoord in Le droit transitoire, Brussel, Edition du J eune Barreau 1977, 
399; zie ook HEYVAERT, A., o.c., T.P.R., 1978, nr. 14 en RENARD, C., DARVILLE-FINET, 
C., en DE VILLE-SCHYNS, F., o.c., R.C.J.B., 1983, nr. 53; adde CASMAN, H., noot onder 
Kb. Antwerpen, 29 juni 1977, R.W., 1977-78, 183; BAX, M., noot onder Antwerpen, 29 
september 1981, R. W., 1982-83, 30; DUMON, Y., en VAN BUGGENHOUT, C., ,Over de 
recbtstoestand van de van goederen gescbeiden vrouw in bet faillissement van baar man", 
B.R.H., 1978, 505-514. 
De afscbaffing gaat evenwel slecbts in per 28 september 1976, en geldt dus slecbts voor 
faillissementen na die datum uitgesproken: Cass., 3 december 1982, R. W., 1983-84, 525; zie 
ook Kb. Brussel, 2 april 1979, geciteerd. 
Contra: BAETEMAN, ENGELS en GERLO, o.c., T.P.R., 1982, nr. 158. 
(144) Bij onverdeeldbeid tussen een ecbtgenoot en een derde geldt terzake bet (bier niet 
besproken) gemeen recbt. 
(145) CASMAN, H., ,De Ia propriete indivise entre epoux separes de biens et de ses effets 
vis-a-vis des tiers", R.C.J.B., 1974, nr. 10 en nr. 22 en de referenties. Zie ook, docb ten 
onrecbte beperkt tot de boofdelijke verbintenis, ENGELS, C., o.c., nr. 118. 
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vorderen(146); in dat geval moeten de vervolgingen ook tegen heiden 
worden ingesteld(147). 
Heeft de schuldeiser evenwel slechts verhaal tegen een echtgenoot, 
dan kan hij het onverdeeld aandeel van zijn schuldenaar niet zonder 
meer aanslaan. Hij zal overigens wellicht een verschillende houding 
moeten aannemen, naargelang het om onroerende dan wel om roe
rende goederen gaat. 

a) Onroerende onverdeelde goederen 

84. Ter zake geldt artikel1561 Ger. W. dat bepaalt dat uitvoerend 
beslag op een onverdeeld aandeel in een onroerend goed van de 
schuldenaar door zijn schuldeiser niet kan worden vervolgd v66r de 
verdeling of de veiling. 
De schuldeiser moet dus vooraf de veiling of de verdeling vorderen 
en hij zal zijn rechten slechts kunnen uitoefenen op het aandeel dat 
aan zijn schuldenaar toekomt. 
De schuldeiser heeft het recht om deze veiling of verdeling, die plaats 
heeft overeenkomstig de artikelen 1207 en volgende Ger. W., te 
vorderen, maar hij moet desgevallend de overeenkomst van onver
deeldheid, gesloten v66r de vordering van de verdeling(148) in acht 
nemen. 
Een dergelijke overeenkomst van onverdeeldheid kan de schuldeiser 
worden tegengeworpen als zij in de registers van de hypotheekbe
waarder is overgeschreven (art. 815, al. 3 B.W.). 
De schuldeiser die uit hoofde van artikel1561 Ger. W. de veiling of 
de verdeling vordert, handelt krachtens een eigen recht en niet in 
naam van zijn schuldenaar(149). Hij is derhalve niet gehouden door 
de beperking, die artikel 215 B.W. aan de schuldenaar oplegt, en die 
deze laatste verbiedt tijdens het huwelijk de verdeling of de veiling 
te vragen van bet onverdeeld onroerend goed dat het gezin als 
voornaamste woning dient(150). 

(146) Rb. Nijvel, 6 maart 1954 en 4 januari 1956, Rev. Not. B., 1959, 103-196. 
(147) Cass., 18 augustus 1958, Rev. Not. B., 1959, 205. 
(148) Artikel 1561 Ger. W. vermeldt ,voor de vordering tot verdeling of voor de akte tot 
vestiging van de hypotheek", voor het geval de schuldeiser over een dergelijke zekerheid 
beschikt; indien het goed onverdeeld aan beide echtgenoten toebehoort zal de schuldeiser 
waarschijnlijk de hypotheekvestiging op het hele goed hebben bedongen, en dan kan hij 
uiteraard meteen uitwinnen, zonder de verdeling te moeten vorderen: ENGELS, C., o.c., nr. 95. 
(149) CASMAN, H., o.c., R.C.J.B., 1974, nr. 12ende referenties; LEDOUX, J.L., ,Les saisies, 
Chroniques de jurisprudence", J. T., 1984, nr. 143. 
(150) ENGELS, C., O.C., nr. 128. 
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Zoals gezegd(151) biedt artikel 215 B.W. enkel een bescherming 
tegen het optreden van een echtgenoot, niet tegen het initiatief van 
een derde(152), en kan dat artikel overigens niet worden ingeroepen 
om gemeenrechtelijke bepalingen inzake het verhaal van schuldeisers 
(art. 7 en 8 Hyp. W. en art. 1561 Ger. W.) te ontkrachten. 

b) Roerende onverdeelde goederen 

85. Roerende goederen kunnen onverdeeld toebehoren aan beide 
van goederen gescheiden echtgenoten, hetzij ingevolge gezamenlijke 
verkrijging, hetzij ingevolge het vermoeden van mede-eigendom dat 
artikel 1468 B.W. heeft ingevoerd voor het geval geen der echtgeno
ten zijn eigendom kan bewijzen. 
Dit artikel is op 28 september 1976 door de wet Huwelijksvermogens
stelsels ingevoerd en geldt ten aanzien van de echtgenoten die na deze 
datum het stelsel van scheiding van goederen hebben aangenomen. 
Echtgenoten die v66r die datum waren gehuwd hadden dikwijls een 
met artikel1468 B.W. overeenstemmend vermoeden in hun huwe
lijkscontract ingelast- doch ook niet altijd: sommige huwelijkscon
tracten bevatten een vermoeden van eigendom ten voordele van een 
enkele echtgenoot. 
Vermoedens van eigendom in het huwelijkscontract opgenomen zijn 
echter aan derden niet tegenstelbaar, hoewel derden ze wel in hun 
voordeel kunnen inroepen(l53). 

86. Roerende goederen waaromtrent geen bewijs van eigendom geldt 
overeenkomstig artikel1399, al. 2 B.W. zullen meestal en hoofdza
kelijk de lichamelijke roerende goederen zijn die zich in de waning 
van de echtgenoten bevinden. 
Hieromtrent gold v66r de wet Huwelijksvermogensstelsels het vol
gende voor wat betreft het recht van de schuldeisers hierop beslag 
te leggen(154). 
Wanneer roerende goederen van de echtgenoot-schuldenaar met die 
van zijn mede-echtgenoot feitelijk vermengd zijn, - zodat het bezit 
ervan niet exclusief noch ondubbelzinnig in hoofde van die echtge-

(151) Zie supra, p. 6. 
(152) Zie ook DEL VA, W., o.c., 207; TIELEMANS, H., o.c., 329, nr. 33; VIEUJEAN, E., o.c., 
in Sept Le{:ons sur Ia rejorme des regimes matrimoniaux, nr. 4. 

(153) Zie supra en de referenties in voetnoot 130; adde DEL VA, W., o.c., nr. 36; DILLEMANS, 
R., o.c., 187. 
(154) Zie hierover DELVA, W., ,De la preuve de la propriete des biens mobiliers dans la 
separation de biens", R.C.J.B., 1955, 132; CAsMAN, H., o.c., R.C.J.B., 1974, nr. 19-20; adde 
HEYVAERT, A., ,Bezit geeft verscheidene titels", T.P.R., 1983, 169-195. 
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noot vaststaat - dan oordeelden rechtsleer en rechtspraak dat de 
derde schuldeiser het bewijs niet moest leveren van de eigendom, in 
hoof de van zijn schuldenaar, van welbepaalde goederen, maar inte
gendeel dat hij zich op de vermenging mocht beroepen om staande 
te houden dat aile roerende goederen die zich in de gezinswoning 
bevinden aan zijn schuldenaar toebehoren; dit uiteraard onder voor
behoud van het recht van de mede-echtgenoot die geen schuldenaar 
is, om zijn goederen op te eisen, mits bewijs van zijn eigendom(155). 
De mede-echtgenoot kon dus niet inroepen dat de goederen waarop 
beslag werd gelegd ook aan hem, in onverdeeldheid met de schulde
naar, toebehoorden: hij of zij moest zijn exclusief eigendomsrecht 
bewijzen. 
Hierin heeft artikel 1468 B.W. verandering gebracht, door het ver
moeden van mede-eigendom aan derden, dus ook aan de beslagleg
gende schuldeiser tegenstelbaar te maken(156). 
De beslagleggende schuldeiser mag dus wei aile aanwezige goederen 
in beslag nemen(157), maar hij zal de tenuitvoerlegging moeten 
staken indien de mede-echtgenoot van zijn schuldenaar bewijst dat 
hij of zij gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen, en 
indien hij of zij, hetzij zijn/haar persoonlijke eigendom bewijst ten 
aanzien van (sommige van) de in beslag genomen goederen, hetzij 
het vermoeden van artikel1468 B.W. inroept(158). 
Wellicht beschikt de schuldeiser over de nodige bewijsmiddelen om 
het vermoeden van mede-eigendom omver te werpen (door vergelij
king met de lijst in het huwelijkscontract opgenomen, door vergelij
king met een bestaande inventaris, of door vaststelling van het strikt 
persoonlijk karakter van het in beslag genomen goed bijvoorbeeld). 

(155) Cass., 12 februari 1948, Pas., 1948, I, 100 en Cass., 16 september 1954, Pas., 1955, I, 
3, conclusies Proc. gen. Hayoit de Termicourt, en R.C.J.B., 1955, 129, noot DELVA, W.; 
DONNAY, M., ,La preuve de Ia proriete des bien meubles sous le regime de Ia separation de 
biens", Rec. Gen. Enr. Not., nr. 19.140. 
(156) CASMAN en VAN LoOK, V/2, 16; RAUCENT, L., o.c., nr. 994; id., R.P.D.B., V0 Reg. 
mat., nr. 1581; DELVA, W., o.c., T.P.R., 1978, nr. 13; HEYVAERT, A., o.c., T.P.R., 1978, 
nr. 35; DEROUAUX, B., ,Clauses modificatives du regime legal et autres conventions 
matrimoniales", in Sept Le(:ons sur Ia rejorme des regimes matrimoniaux, Collection 
scientifique de la faculte de droit, Liege, 1977, 180 en noot 34; TIELEMANS, H., o.c., nr. 34. 
(157) HEYVAERT, A., o.c., T.P.R., 1983, nr. 35; DELVA, W., o.c., T.P.R., 1978, 534; 
RAUCENT, L., nr. 994; BAETEMAN, GERLO en ENGELS, o.c., T.P.R., 1982, nr. 145. 
(158) Voor een toepassingsgeval inzake faillissement, zie Kh. Brussel, 2 april 1979, geciteerd; 
contra: LEDOUX, J.L., o.c., nr. 104 die geen wijziging ingevolge de wet 
Huwelijksvermogensstelsels noteert. 
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Zoniet moet hij de verdeling vorderen om verder te kunnen uitvoeren 
op hetgeen aan de schuldenaar toevalt(159). 
Bij de parlementaire voorbereiding van de Wet Huwelijksvermogens
stelsels werd bevestigd(160) dat de wetgever van de vroegere recht
spraak, die steunde op de feitelijke vermenging, wilde afstappen, 
maar hieruit leiden sommige auteurs(161) m.i. te categoriek af dat 
geen beslag meer mogelijk is op onverdeelde roerende goederen: 
juister is het te stellen dat de beslagprocedure mag worden ingezet 
maar dat ze zal worden geschorst(162) als het vermoeden van mede
eigendom wordt ingeroepen, tot de schuldeiser het tegenbewijs kan 
leveren of tot na de verdeling. 
Voor het tegenbewijs dient de schuldeiser zich te schikken naar 
artikel 1399, al. 2 B.W., tenzij de (m.i. gegronde) stelling wordt 
gevolgd dat deze laatste bepaling enkel geldt voor het bewijs tegen
over derden, terwijl voor het bewijs door derden de middelen in 
artikel1399, al. 3 B.W. opgesomd, kunnen worden ingeroe
pen(163). 

87. Blijft de vraag of de schuldeiser ook de goederen die het huisraad 
vormen in de zi:h van artikel 215 B.W. kan Iaten verkopen. 
Als de goederen persoonlijk toebehoren aan de schuldenaar is reeds 
aangetoond dat artikel215 B.W. geen bescherming kan bieden tegen 
beslag door de schuldeiser(164). 
Als de goederen onverdeeld zijn moet de vraag vanuit een ander hoek 
worden bekeken. 
De schuldeiser moet immers eerst de verdeling uitlokken. Doet hij 
dit niet krachtens artikel1561 Ger. W. (omdat deze beperking aileen 
geldt ten aanzien van onroerende goederen), dan moet hij zich 

(159) HEYVAERT, A., o.c., T.P.R., 1983, nr. 35; zie ook id., ,Civielrechtelijke aspecten van 
gezinnen zonder huwelijk", P.U.C. W. DELVA, 1984, nr. 72 waarin deze auteur pleit voor 
de uitbreiding van de toepassing van deze regel tot concubinerenden ondanks Cass., 10 juni 
1976, R. W., 1976-77, 601 en Pas., 1976, I, llOI. 
(160) Pari. St., Senaat, 1975-76, nr. 683-2, 88. 
(161) TIELEMANS, H., o.c., nr. 37; DEROUAUX, B., o.c., 180, die stelt ,les cnlanciers ne 
peuvent plus saisir la totalite des biens confondus" aldus aangehaald in R.P.D.B., yo Reg. 
mat., nr. 1581. Hierover schrijft DELVA, W., o.c., T.P.R., 1978, 533, voetnoot 11 dat 
Derouaux zich hieromtrent ,ongelukkig uitspreekt". 
(162) Via de procedure van verzet conform artikel 1514 Ger. W. 
(163) In die zin: RAUCENT, L., nr. 994 enR.P.D.B., yo Reg. mat., nr. 1581; contra: DEL VA, 
W., o.c., T.P.R., 1978, nr. 10 en BAETEMAN, GERLO en ENGELS, T.P.R., 1982, nr. 144. Zie 
ook supra p. 15 en de voetnoten 104 en 105. 
(164) Zie suprap. 6-7; adde DEL VA, G., ,La saisie-execution mobiliere", T.P.R., 1980, 321; 
DELVA, W., ,Doelgerichte vermogens de gezinswoning en het gezinshuisraad door de wet 
beschermd", T. Not., 1978, 207. 
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steunen op artikel 1166 B.W.: hij oefent dan bet recht van zijn 
schuldenaar uit. Bijgevolg moet hij desgevallend de beperkingen in 
acht nemen die ook voor de schuldenaar gelden en kan hij de 
verdeling niet vorderen als zijn schuldenaar dat niet kan, bijvoor
beeld omdat artikel 215 B.W. hem dat verbiedt(165). 
Omdat deze uitlegging leidt tot feitelijke onbeslagbaarheid van bet 
gezinshuisraad dat eigendom is van echtgenoten gehuwd onder het 
stelsel van scheiding van goederen, doch alleen als ten aanzien van 
dat huisraad bet vermoeden van artikel1468 B.W. wordt ingeroe
pen, wijzen sommige auteurs ze af, en roepen in dat de schuldeisers 
ook voor de vordering tot verdeling van roerende onverdeelde goede
ren over een eigen recht beschikken, zoals ze dat hebben m.b.t. 
onverdeeld onroerende goederen. 
Deze oplossing komt het probleem van de schuldeiser tegemoet, 
maar hiervoor moet een wettelijke grondslag aanwezig zijn: die kan 
enkel worden gevonden in artikel 1561 Ger. W. als deze bepaling een 
algemene regel inhoudt die ook voor roerende goederen geldt(166), 
wat niet algemeen aanvaard wordt(167). 
Ten slotte moet er nog worden aan herinnerd dat bet voor de 
schuldeiser niet vereist is vooraf de verdeling te vorderen als hij 
beslag willeggen op bet huisraad uit hoofde van een huishoudelijke 
schuld of uit hoofde van enige andere schuld tot betaling waarvan 
beide echtgenoten, met of zonder hoofdelijkheid, gebonden 
zijn(168). 

(165) RAucENT, L., o.c., nr. 994, die de (vrij hypothetische) mogelijkheid voorbehoudt, voor 
de schuldeiser, om bij wege van de zijdelingse vordering een beroep te doen op de rechter, 
zich steunend op artikel215 § 1, al. 3 B.W.; zie ook in die zin CASMAN en VAN LooK, V/2, 
17 en cf. TIELEMANS, H., o.c., nr. 39; cf. voor bet bijzonder geval van een beslag op 
gezinshuisraad ten verzoeke van een echtgenoot tegen zijn mede-echtgenoot: Beslagr. Brugge, . 
13 november 1979, R. W., 1980-81, 2084. 
(166) TIELEMANS, H., o.c., nr. 37; zieookDELEVAL, G. en VANCOMPERNOLLE, J.,Aper{:U 
des regles communes aux saisies conservatoires et aux voies d' execution, Brussel, Edition J eune 
Barreau, 1982, nr. 37. 
(167) RAUCENT, L., o.c., 450, 44; DE LEVAL, G., o.c., T.P.R., 1980, 323; zie ook de 
referenties aangehaald in CASMAN, H., o.c., R.C.J.B., 1974, nr. 18. 
(168) Zie supra p. 23 en voetnoot 145. 
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