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lNLEIDING 

1. Het privaatrecht is meer dan het geheel van positiefrechtelijke 
regels zoals die door de wetgever en de rechtspraak worden uitge
werkt. Het privaatrecht en het burgerlijk recht in het bijzonder, 
worden beheerst door algemene rechtsbeginselen en waarden. Een 
van die beginselen of waarden is de rechtszekerheid. De rechtszeker
heid wordt bij de rechtsvorming als argument gehanteerd. Zowel de 
wetgever als de rechter houden er rekening mee. Men treft rechterlij
ke uitspraken aan waarin uitdrukkelijk of impliciet een beroep op 
de rechtszekerheid wordt gedaan om de eindbeslissing te bei:nvloe
den. In de Parlementaire voorbereiding van recente wetten op het 
vlak van het burgerlijk recht vindt men verwijzingen naar de rechts
zekerheid en tenslotte is ook de rechtsleer niet vies van zulke verwij
zingen. Typisch was bijvoorbeeld de reactie van W. DELVA op het 
voorstel van R. DEKKERS om het huwelijksvermogensrecht van de 
Code Napoleon bij wijze van interpretatie (rechtsvinding) te verbete
ren: ,En wat zou er geworden van het postulaat van de rechtszeker
heid, dat bij iedere juridische ordening als hoogste goed betracht 
moet worden? Want wat baat een rechtsordeningdie dit mist, en wat 
is zij waard?"(l). Zelden wordt echter gepeild naar de grondslag van 

(I) ,En nog over de hervorming van ons Huwelijksvermogensrecht", R. W., 1954-55, 1233-
1236, 1235. 
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het begrip. Zelden wordt uitgemaakt wat onder rechtszekerheid moet 
worden verstaan en a fortiori in welke mate dit een beschermens
waardig goed is(2). 

2. Met deze bijdrage wordt een demystificatie van het begrip 
,rechtszekerheid" beoogd. Het onderwerp is echter te fundamenteel 
en te ruim om een omstandige en uitvoerige bespreking mogelijk te 
maken. Daarom is het opzet in velerlei opzichten beperkt. Ten eerste 
blijft het bij een toelichting van enkele facetten van de rechtszeker
heid. De aandacht gaat daarbij vooral naar het gewicht dat aan de 
rechtszekerheid of aan het rechtszekerheidsargument moet toege
kend worden. Rechtszekerheid is immers fundamenteel maar tegelijk 
ook betrekkelijk. Verder wordt getracht een verband te leggen tussen 
zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer. Vervolgens werd een 
welbepaalde context in acht genomen; de problematiek wordt beke
ken in het raam van het huwelijksvermogensrecht. Als uitgangspunt 
wordt genomen de verhouding die ontstaat wanneer een persoon met 
een gehuwde persoon een overeenkomst sluit of wil sluiten. De 
,contracterende echtgenoot" en de ,derde-medecontractant" zijn 
dus de hoofdrolspelers in het hiernavolgend verhaal. Het huwelijks
vermogensrecht fungeert als achtergrond en de voorbeelden komen 
dan ook uit die rechtstak. Het feit dat de problematiek wordt 
toegespitst op het huwelijksvermogensrecht hoeft daarom nog niet 
vernauwend te werken. Per slot van rekening is het huwelijksvermo
gensrecht toch een species van het vermogensrecht(3). Contracteren 
met een gehuwde persoon blijft toch ook en vooral contracteren. Wat 
hierna over de rechtszekerheid in het huwelijksvermogensrecht zal 
gezegd worden, kan meestal moeiteloos op andere takken van het (al 
dan niet familiaal) vermogensrecht getransponeerd worden. Die 
toespitsing kan overigens nuttig zijn, omdat de rechtszekerheid in het 
huwelijksvermogensrecht, in botsing komt met andere belangen en 
waarden, waardoor het zoeken naar het beschermenswaardig karak
ter van de rechtszekerheid zich des te meer opdringt. 
Tenslotte is de bijdrage eerder bedoeld als een ,reflexie" op de 
problematiek van de rechtszekerheid in het (huwelijksvermo-

(2) H. VANDENBERGHE (,Tussen hamer en aambeeld- Justitia en morgen?", R.W., 
1983-84, 2523-2538, 2530) merkt terecht op dat ,rechtszekerheid" als trefwoord niet eens 
bestaat, althans in de Belgische literatuur. Vandaar misschien dat, buiten de rechtsfilosofie, 
weinig systematisch onderzoek daarover te vinden is. 
(3) Daarom noemt VAN MouRIK zijn werk terecht Huwelijk en vermogensrecht (in Studiepoc
kets privaatrecht, nr. 5, Zwolle, Tj. Willink, 1988). Er is trouwens een ,banalisation", een 
despecificatie van het huwelijksvermogensrecht merkbaar; dat is een van de besluiten van de 
laatste hervorming van het Franse huwelijksvermogensrecht (wet van 23 december 1985). 
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gens)recht dan als een exhaustieve positiefrechtelijke benadering. 
Daaruit volgt dat inzake verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer 
geen volledigheid werd betracht en dat het aantal ervan herleid werd 
tot wat nodig was om de uiteengezette opvattingen te illustreren. 
Deze reflexie gaf ook aanleiding tot het vooropstellen van een aantal 
persoonlijke stellingen, die, zeker naar het einde toe, slechts grof 
geschetst werden, teneinde de omvang van de bijdrage binnen redelij
ke perken te houden. 

HOOFDSTUK I 

DE ZEKERHEID 

AFDELING 1 

ZEKERHEID ALS ABSOLUTE CONTRACTUELE VRIJHEID 

3. De derde-medecontractant is eerst en vooral een contractspartij. 
Hij neemt zoals elke rechtsonderhorige deel aan het rechtsverkeer. 
Hij doet dit voornamelijk door middel van het sluiten van overeen
komsten. Welnu, voor een contractspartij tellen twee zaken(4): op 
de geldigheid van de overeenkomst en van de daaruit voortspruitende 
rechten mag niet worden teruggekomen en vervolgens moet de om
vang van de contractuele rechten, en in het bijzonder het recht van 
verhaal, eveneens onaangetast blijven. De derde-medecontractant 
wil, zoals elke contractspartij, in de eerste plaats zekerheid(5), d.i. 
het overeind blijven van de af te sluiten overeenkomst en het behoud 
van het onderpand en van de uitvoeringsmogelijkheden zoals ze 
zullen worden overeengekomen. 

4. Die zekerheid kan verwezenlijkt worden door de afwezigheid of 
de schrapping van aile bepalingen op grond waarvan de nietigverkla
ring van de overeenkomst kan worden uitgesproken of op grond 
waarvan de eruit voortvloeiende rechten op een of andere wijze 
kunnen worden beperkt. Wat het recht van verhaal betreft, veronder
stelt zekerheid de integrale toepassing van het beginsel vervat in 

(4) Vgl. NIEUWENHUIS, J.H., Drie beginselen van contractenrecht, Deventer, Kluwer, 1979, 
62: ,De twee zekerheden. De rechtszekerheid heeft twee aspecten: orientering en realisering". 
(5) Het begrip ,zekerheid" (,securite") wordt hier dus gebezigd in de zin van onaanvecht
baarheid, onverbreekbaarheid (vgl. een van de betekenissen van het woord ,zekerheid" in 
VAN DALE, Groot woordenboek der Nederlandse taal: , vast-, onveranderlijkheid"; vgl. oak 
RADBRUCH, G., Rechtsphilosophie, Stuttgart, Koehler, 1950, 169, voetnoot 1; COING, H., 
Grundziige der Rechtsphilosophie, Berlijn, De Gruyter, 1985, 145). 
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artikel 7 Hyp.W., met name het beginsel dat ieder die persoonlijk 
verbonden is, gehouden is zijn verbintenissen na te komen onder 
verband van al zijn goederen. 
Zekerheid staat derhalve gelijk met absolute contractsvrijheid en 
consensualisme. Het verband tussen contractsvrijheid en zekerheid 
wordt vaak(6) overschaduwd door het verband tussen de verbinden
de kracht van de overeenkomst en de rechtszekerheid. Maar welke 
relevantie heeft de verbindende kracht van de overeenkomst voor een 
contractspartij indien de andere contractspartij of een derde de 
nietigheid of de niet-tegenwerpelijkheid ervan kan opwerpen? Aileen 
de overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken de partijen 
tot wet. De verbindende kracht van de overeenkomst is in werkelijk
heid een tweederangs-, maar niettemin wezenlijke, voorwaarde voor 
de zekerheid. Wordt de verbindende kracht van de overeenkomst niet 
ten voile verzekerd, dan betekent dit een bijkomende factor van 
onzekerheid. Hierna gaan we ervan uit dat de verbindende kracht van 
de overeenkomst wordt erkend en gewaarborgd. 

5. Wat het huwelijksvermogensrecht, of het contracteren met een 
gehuwde persoon betreft, betekent zekerheid de afwezigheid van 
zowel gemeenrechtelijke als andere, ,huwelijksvermogensrechtelij
ke'' gronden van vernietigbaarheid van de overeenkomst. Ook aan 
de omvang van het recht van verhaal zouden geen beperkingen 
mogen aangebracht worden. 
Minstens zou het huwelijksvermogensrecht buiten en boven de ge
meenrechtelijke gronden, geen bijkomende imperatieve bepalingen 
mogen inhouden op grond waarvan op de contractuele rechten kan 
worden teruggekomen. Zekerheid in het huwelijksvermogensrecht 
komt er dan op neer dat bijkomende onzekerheid wordt vermeden. 
VAN OVEN drukte het uit als volgt: ,het verkeer eischt dat derden 
die met een man of een vrouw handelen, er zoo weinig mogelijk last 
van hebben, dat hun wederpartij gehuwd is"(7). Het feit dat de 

(6) Zie echter bv. DE HARVEN, die in zijn werk Liberte et Securite contractuelles aandacht 
schenkt aan de invloed van de wettelijke imperatieve bepalingen op de zekerheid (in Actualites 
sociales, Universite Libre de Bruxelles, Institut de sociologie Solvay, Brussel, Office de 
publicite, 1945). 
(7) ,Hoe moet, aangenomen dat de getrouwde vrouw volledige handelingsbevoegdheid krijgt, 
het huwelijksgoederenrecht geregeld worden?", Preadvies, Hand. N.J. V., 1927, I, 1-109,23 
en in dezelfde zin, ibid., 26. 

927 



wederpartij al of niet gehuwd is, moet voor de derde-medecontrac
tant irrelevant zijn(8). 
In werkelijkheid eist de zekerheid in het huwelijksvermogensrecht 
dat elk van beide echtgenoten over aile goederen van het gezamenlijk 
,gezinsvermogen" kafl beschikken en dat hij deze goederen met 
schulden kan bezwaren. De derde-medecontractant die met een 
gehuwde of buiten huwelijksverband samenlevende per soon contrac
teert, wordt met een goederenmassa geconfronteerd. Totale irrele
vantie van het gehuwd zijn veronderstelt dan absolute bestuursbe
voegdheid sensu lato van elk echtgenoot of concubijn over deze 
goederenmassa. 

AFDELING 2 

ZEKERHEID IN DE ZIN VAN ABSOLUTE CONTRACTSVRIJHEID IS OP 
RECHTSPOLITIEK VLAK NIET HAALBAAR 

6. Zekerheid in de hogervermelde betekenis is meer dan ooit een 
illusie. Sinds 1804 is het aantal imperatieve bepalingen in het privaat
recht fors gestegen. ,Ce qui frappe d'abord, quand on compare le 
droit actuel au droit contemporain du Code civil, c'est un envahisse
ment de l'ordre public dans les contrats", zegt SAVATIER(9). Waar 
in 1804 op de wilsautonomie slechts enkele zeldzame uitzonderingen 
waren aangebracht(lO), zijn de op straffevan nietigheid voorgeschre
ven grond- en vormvereisten in het huidige contractenrecht, en 
vooral in het domein der bijzondere contracten, alomtegenwoor
dig(11). Men heeft zelfs gesproken van een ,,Jievre des nullites,(12). 

7. De oorzaak van deze evolutie is de erkenning en de honorering 

(8) Zie, naast de verschillende bijdragen van VAN OVEN zelf, DE BRUIJN-SOONS-KLEIJN, Het 
Nederlandse huwelijksvermogensrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1972, 262: ,Deze tweede zuil 
(van de bestuursregeling in het Nederlandse wettelijk stelsel-NG) draagt een fries, waarop het 
volgende opschrift staat vermeld: 'Het moet in beginsel voor derden irrelevant zijn of hun 
wederpartij gehuwd is en zo ja, al of niet in gemeenschap' ". 
(9) SAVATIER, R., La theorie des obligations en droit prive economique, Parijs, Dalloz, 1979, 
nr. 117. 
(10) SAVATIER is een van de weinigen die terecht opmerkt dater precies op het gebied van 
het familiaal vermogensrecht, steeds talrijke imperatieve bepalingen bestaan hebben (ibid., 
nrs. 117 en 118). 
(11) Zie over deze evolutie o.a. KRUITHOF, R., ,Leven en dood van het contract", R. W., 
1985-86, 2731-2768; AssER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, II, Zwolle, Tj. Willink, 1989, 
nrs. 32 e.v.; GHESTIN, J., Traite de droit civil. Les obligations, Le contract, Parijs, LGDJ, 
1980, nrs. 31 e.v. 
(12) DE HARVEN, P., Liberti et Securite contractuel/es. 

928 



in het privaatrecht(13) van de beschermenswaardige belangen van 
een aantal categorieen contractspartijen of nog van het algemeen 
belang. De contractsvrijheid blijft de regel, maar kan beknot worden 
wanneer en inzoverre dit vereist is om de belangen van sommigen of 
om het algemeen belang te beschermen(14). Ook het beginsel vervat 
in artikel7 Hyp.W. is een algemeen doch geen absoluut beginsel(15). 
Men kan stellen dat de wetgever de zekerheid afweegt tegen andere 
waarden(l6), en afweging betekent dater een vergelijk wordt getrof
fen zodat de zekerheid niet in aile gevallen op absolute wijze zal 
kunnen verwezenlijkt worden. 

8. Zoals het contractenrecht op grond van rechtspolitieke overwe
gingen geen absolute zekerheid kan bieden, is het vermijden van elke 
bijkomende onzekerheid in het huwelijksvermogensrecht om dezelf
de redenen niet haalbaar. 
Hierboven (nr. 5) werd gesuggereerd dat de verwezenlijking van de 
absolute zekerheid in het huwelijksvermogensrecht theoretisch mo
gelijk is. Het volstaat inderdaad in de wet te bepalen dat elke 
echtgenoot afzonderlijk(17) rechtsgeldig met de derde-medecontrac
tant kan contracteren, b) dat hij daarbij over aile goederen van dit 
,gezinsvermogen" kan beschikken en c) dat hij al deze goederen 
voor de uitvoering van de aangegane verbintenissen kan verbin
den(18). Er werden zelfs pogingen ondernomen om deze absolute 
zekerheid in het huwelijksvermogensrecht daadwerkelijk te verwe
zenlijken. 

(13) Men heeft het dan ook over de vermaatschappelijking van het contractenrecht of van het 
privaatrecht (KRUITHOF, R., ,Leven en dood van het contract", I.e., 2740; DoMMERING, 
E.J., Algemene belangen in het burgerlijk recht, in Monografieen Nieuw BW, 7, A-Serie, 
Kluwer, 1982, 9). 
(14) Zie o.a. GHESTIN, J., ,L'utile et le juste dans les contrats", D., 1982, Chron., 1-10. 
(15) Zie o.a. DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, VI, Brussel, Bruylant, 1953, 
nrs. 723 en 726. 
(16) In die zin uitdrukkelijk BEEKHUIS, J .H., Contract en contractsvrijheid, rede, Groningen, 
Wolters, 1953, 6; wat art. 7 Hyp.W. betreft, zie VAN REEPINGHEN, Ch., Verslag over de 
gerechtelijke hervorming, I, 514. 
(17) Naast de integrale concurrentiele bestuursbevoegdheid zijn andere formules denkbaar 
zoals het gezamenlijk bestuur of het aileen bestuur door een van de echtgenoten. Maar in beide 
gevallen is het gehuwd zijn van de wederpartij a priori relevant. Het gehuwd zijn impliceert 
immers op zich een bijkomende onzekerheid, een bijkomende nietigheidsgrond, vermits de 
derde-medecontractant niet rechtsgeldig met een resp. eender welke echtgenoot kan contracte
ren. 
(18) Deze problematiek van vertegenwoordigingsbevoegdheid vindt men bijvoorbeeld ook 
terug bij het wettelijk beheer over het vermogen van de niet-ontvoogde minderjarige en bij 
het bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
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9. In het Nederlandse wettelijk stelsel der algehele gemeenschap van 
goederen wordt de in beginsel allesomvattende gemeenschap be
stuurd door de beide echtgenoten afzonderlijk. Maar terwijl elke 
echtgenoot wei bevoegd is om de gemeenschappelijke goederen te 
verbinden, is de , ,rechtstreekse'' bestuursbevoegdheid van elke echt
genoot beperkt tot de goederen die van zijn zijde in de gemeenschap 
zijn gevallen. 
Ook in Belgie werd door gezaghebbende auteurs, met name de 
professoren DEKKERS(l9) en BAETEMAN(20) voorgesteld om het 
stelsel der algehele gemeenschap met concurrentiele bestuursbe
voegdheid van elke echtgenoot als wettelijk stelsel aan te nemen(21). 
Een van de bijkomende voordelen van dit stelsel was de vrijwel 
maximale bescherming van de derden(22), maximale zekerheid dus. 
Tijdens de Parlementaire voorbereiding rees zelfs de vraag of dit 
stelsel niet het enige was dat de echtgenoten op voet van volkomen 
gelijkheid kan stellen en daarbij de rechten van derden vrijwaart(23), 
maar uiteindelijk werd het als wettelijk stelsel van de hand gewezen. 

10. Zoals gezegd bleef het zowel in het ''twee zuilenstelsel'' van VAN 
OVEN als in het stelsel der algehele gemeenschap voorgesteld door 
DEKKERS en BAETEMAN, bij een streven naar maximale zekerheid 
in het wettelijk stelsel. 
Waar de zekerheid, de bescherming van de belangen van de derden
medecontractanten, voor de ontwerper van het Nederlandse wettelijk 
stelsel altijd een absoluut streefdoel is geweest(24), werd de zekerheid 
door de Belgische voorstanders van het stelsel der algehele gemeen-

(19) DEKKERS, R., ,Pour une simplification des regimes matrimoniaux", J.J.P., 1958, 
241-244. Zie reeds DEKKERS, R., ,Over de bervorming van bet buwelijksgoederenrecbt", 
R. W., 1954-55, 1137-1144, 1142 e.v.; bet voorste1 vanDEKKERS werd bijgetreden door BRAHY, 
J., ,Reforme des regimes matrimoniaux. Quelques idees soulevees a !'occasion du projet 
presente par M.le professeur R. Dekkers", Ann. Not., 1959, 5-10; zie tenslotte nog DEKKERs, 
R., ,Twee kapiteins op betzelfde scbip?", R. W., 1959-60, 1385-1392 en dezelfde tekst in bet 
Frans: ,Deux capitaines sur le meme navire?", Ann. Not., 1960, 97-104. 
(20) BAETEMAN, G., ,De bervorming van de buwelijksstelsels in Belgie", R. W., 1960-61, 
1997-2016, 2012, en dezelfde tekst in bet Frans: ,La reforme des regimes matrimoniaux en 
Belgique", J.T., 1961, 381-387, nrs. 24-25, p. 386. 
(21) X., ,De bervorming van bet Huwelijksgoederenrecbt: bet voorontwerp van de beren 
Dekkers en Baeteman", R. W., 1965-66, 1575-1582; zie ook de bespreking ervan in Gedr. St., 
Senaat, 1964-65, nr. 138, 6. 
(22) Zie de bierbovengenoemde bijdragen van DEKKERS en BAETEMAN. 
(23) Gedr. St., Senaat, 1964-65, nr. 138, 6. 
(24) Zie reeds bet preadvies van VAN OVEN in 1927 (supra, voetnoot 7); de auteur bevestigde 
dit opzet in talrijke latere geschriften alsmede in de loop van de Parlementaire voorbereiding 
van de wet (zie de verwijzingen bij DE GROOTH, G., ,Het nieuwe buwelijksgoederenrecbt sinds 
de opheffing van de bandelingsonbekwaambeid van de gebuwde vrouw", R.M. Themis, 1957, 
197-245). 
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schap slechts als een bijkomend voordeel aangemerkt. Inderdaad, in 
het moderne huwelijksvermogensrecht wordt gepoogd een evenwicht 
tot stand te brengen tussen de belangen van de contracterende 
echtgenoot, de belangen van de niet-contracterende echtgenoot en de 
belangen van de derde-medecontractant. Grof geschetst moet de 
wetgever een vergeli}k tot stand brengen tussen autonomie, gezinsbe
scherming en bescherming van het aandeel van de niet-contracteren
de echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen, en tenslotte de 
zekerheid van de derde-medecontractant(25). Zoals eerder opge
merkt, is het streven naar absolute zekerheid ten behoeve van de 
derde-medecontractant in zo'n geval per hypothese uitgesloten. 

11. Absolute zekerheid impliceert trouwens a) een stelsel der algehe
le gemeenschap dat b) dwingend aan aile echtgenoten wordt opge
legd en waarin c) bovendien de concurrentiele bestuursbevoegdheid 
van elke echtgenoot onbeperkt is. Welnu, de rechtspolitieke opties 
van de wetgever, met name het beginsel der contractuele vrijheid, en 
de noodzakelijk bevonden bescherming van de belangen van de 
niet-contracterende echtgenoot of van de gezinsbelangen, hebben 
zowel in Nederland als in Belgie tot gevolg gehad dat geen enkel van 
deze genoemde voorwaarden integraal verwezenlijkt werd: a) gelet 
op het stijgend belang van de persoonsgebonden goederen kan er van 
een echte algehele gemeenschap geen sprake zijn, ook niet in Neder
land waar dit stelsel nochtans op traditie berust; b) de echtgenoten 
kunnen vrij hun secundair stelsel kiezen en ze kunnen het zelfs 
staande het huwelijk wijzigen; c) tenslotte heeft de wetgever in beide 
Ianden de niet-contracterende echtgenoot en het gezin beschermd 
door beperkingen van de bestuursbevoegdheid van de contracterende 
echtgenoot in te voeren(26). 

12. Het besluit is derhalve dat het vermijden van elke bijkomende 
onzekerheid in het huwelijksvermogensrecht rechtspolitiek gezien 
niet haalbaar is. In dit opzicht is er voor de contractspartij geen 

(25) Zie o.a. RENARD, Cl., Le regime matrimonial de droit commun, Brussel, Bruylant, 1960, 
208 en 240; RENAULD, J.G., ,Le projet Wigny de reforme des regimes matrimoniaux", Rev. 
Prat. Not., 1966, 353-373; om die reden werd het eenzijdige opzet van VAN OVEN in Nederland 
fel bekritiseerd (zie, naast DE GROOTH (vorige voetnoot) LurJTEN, E.A.A., ,De algehele 
gemeenschap van goederen, antiquiteit of evergreen?", in Boterbrief en akte, Deventer, 
Kluwer, 1977, 12). 
(26) Vgl. de nuancering van LUIJTEN m.b.t. de eenvoud van het stelsel van VAN OvEN: ,De 
algehele gemeenschap van goederen, antiquiteit of evergreen?", I.e., 13 en 19; zie verder VAN 
MouRIK, M.J.A., ,Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht: een slecht bezocht museum", 
in Boterbrief en akte, 30 e.v.; VAN MOURIK, M.J.A. en KARSTENS-VAN HALSEMA, H.M., 
Huwelijksvermogensrecht MIV, preadvies, Deventer, Kluwer, 1987. 
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wezenlijk verschil tussen het huwelijksvermogensrecht en het ver
bruikersrecht, de pacht- en de huurwetten, en aile soortgelijke wetten 
die, in afwijking van het gemene contractenrecht, de , ,zwakkere 
contractspartij" door middel van bepalingen van dwingend recht 
beschermen, en aldus een bijkomende bron van onzekerheid uitma
ken. 
Het Belgische huwelijksvermogensrecht bevat talrijke bepalingen op 
grond waarvan het behoud van de contractuele rechten van de 
derde-medecontractant kunnen worden aangetast. Net als de meeste 
andere moderne huwelijksvermogenswetgevingen, doet het Belgische 
huwelijksvermogensrecht in vergelijking met het gemeen recht een 
bijkomende onzekerheid ontstaan. 

AFDELING 3 

DE ZEKERHEID IS EEN HOOGST BESCHERMENSWAARDIG GOED, MAAR IS IN 
BEPAALDE VERHOUDINGEN MEER BESCHERMENSWAARDIG DAN IN ANDE

RE VERHOUDINGEN 

13. De vaststelling dat zowel in het gemene contractenrecht als in het 
huwelijksvermogensrecht de absolute zekerheid niet haalbaar is, 
neemt niet weg dat de zekerheid een beschermenswaardig goed is. De 
zekerheid is beschermenswaardig omdat menselijk handelen en 
maatschappelijke samenleving en vooruitgang zonder zekerheid on
denkbaar zijn. De mens heeft steeds een wezenlijke behoefte aan 
zekerheid gehad. Het menselijk handelen bestaat immers niet uit een 
reeks toevallig opeenvolgende, van elkaar losstaande handelingen, 
integendeel. Het menselijk bestaan is een ketting van opeenvolgende 
handelingen die met elkaar in verband staan. Deze belangrijke ge
dachte vindt men bij verschillende auteurs terug. Hun uitspraak is 
het vermelden waard. HOUWING merkt terecht op dat ,in het ver
snelde !even van tegenwoordig de toestand, vooral ook de rechtstoe
stand, waarin wij het ene ogenblik verkeren, de grondslag vormt voor 
wat wij in het volgende ogenblik hebben te doen. En wij hebben 
onmiddellijke zekerheid omtrent dien grondslag nodig"(27). lets 
eerder merkte DE HARVEN in gelijkaardige bewoordingen op dat, 
waar het op aankomt ,c'est que les relations contractuelles qui 
forment chacune la base, la raison d'etre, la justification, le soutien 
de toute une serie d'autres relations contractuelles entre d'autres 
personnes ne soient pas exposees a disparaitre ou a se modifier en 

(27) ,Zekerheid omtrent het recht", rede, in Geschriften van Houwing, Deventer, Kluwer, 
1972, 199-213, 206. 
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telle maniere que !'edifice des constructions sociales successives en 
soit ebranle et qu'a cause du defaut d'un rapport social donne, entre 
deux individus determines, toute une serie d'autres rapports sociaux 
soient modifies au point de compromettre la securite dynamique. 
Tous les arguments qui ont ete developpes sur ce theme, valent aussi 
bien pour le legislateur que pour le juge"(28). 

14. Voor het individu is zekerheid levensnoodzakelijk. De mens 
heeft een wezenlijke(29) behoefte aan zekerheid. Aileen daardoor 
kan hij zijn toekomst vastleggen, zijn levensplan(30) uitstippe
len(31). Zekerheid is dus een onontbeerlijke voorwaarde voor mense
lijke vrijheid en voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van de 
mens(32). Zekerheid als contractsvrijheid zou in dat opzicht als een 
ongeschreven grondrecht kunnen beschouwd worden(33). 
Daarnaast is de zekerheid eveneens een noodzakelijke voorwaarde 
voor elke maatschappelijke ontwikkeling. Zoals de mens zich niet 
zonder zekerheid kan ontplooien, zo is elke samenleving en maat
schappelijke vooruitgang zonder zekerheid onmogelijk(34). 
RADBRUCH(35) vat het voorgaande sam en als volgt: , ,sie (Rechtssi
cherheit-NG) gewahrt die Moglichkeit der Voraussicht in die Zu
kunft und damit der Disposition iiber die Zukunft, sie ist die Grund
lage allen Planens, allen Arbeitens und Sparens, sie bewirkt, dass das 
Leben nicht nur eine Folge von Augenblicken ist, sondern Kontinui
tat hat, dass das Einzelleben ein Glied wird in der Kette der Generatio
nen, sie ist das entscheidende Kennzeichen der Zivilisation sie unter-

(28) Liberte et Securite contractuelles, 89. 
(29) Vgl. o.a. CARBONNIER, J., Flexible droit, Parijs, LGDJ, 1969, 119: ,C'est le besoin 
juridique elementaire et, si l'on ose dire, animal". Het begrip ,animal" vertaalt men best door 
,primair", want ,l'homme differe de !'animal en ce qu'il a memoire et projet" (MoussERON, 
J.M., ,La gestion des risques par le contrat", Rev. Trim. Dr. Civ., 1988, 481-504, 481). 
(30) Zie over die ,plan de vie": MICHAELIDEs-NouAROS, G., ,L'evolution recente de Ia 
notion de droit subjectif", Rev. Trim. Dr. Civ., 1966, 216-235, 219. 
(31) Zie COING, H., o.c., 145 en 148. 
(32) De (rechts)zekerheid wordt dan ook herhaaldelijk in verband gebracht met de vrijheid: 
zie vooral ROBBERS, G., ,Riickwirkende Rechtsprechungsiinderung", JZ, 1988, 481-489, 486; 
zie verder MAZEAUD, H. en L., MAzEAUD, J. en CHABAS, Fr., Lerons de droit civil, Ill, 
Parijs, Montchrestien, 1986, nr. 10; ROMELIN, M., Die Rechtssicherheit, Tiibingen, J.C.B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1924, 14; BEEKHUIS, J.H., ,De verhouding tussen Rechter en Wet", 
WPNR, 1948, nr. 4028, p. 117. 
(33) AssER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht, II, 1989, nr. 45a en de verwijzingen aldaar. 
(34) Zie DEMOGUE, R., ,La securite", in Les Notions Fondamentales du Droit prive, Parijs, 
Rousseau, 1911, 63-87, 63; RADBRUCH, G., ,,La securite en droit d'apres la theorie anglaise'', 
Arch. de phil. du dr. et de soc. jur., 1936, 86-99, 98-99, hierin gevolgd door RouBIER, P., 
Theorie generate du droit, Parijs, Sirey, 1946, 269-270. 
(35) Vorschule der Rechtsphilosophie, Heidelberg, Scherer, 1948, 29, en dit in navolging van 
BENTHAM. 
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scheidet den Kulturmenschen vom Wilden, den Frieden vom Krieg, 
den Mensch en vom Tier''. 

15. Het beschermenswaardige karakter van de rechtszekerheid is 
echter niet altijd even groot en hangt af van de aard van de verhou
ding. In het contractuele rechtsverkeer, ons uitgangspunt, is de 
behoefte aan zekerheid in de zin van onaantastbaarheid van rechts
feiten of -handelingen, zeer duidelijk aanwezig. Het contract is 
immers het middel bij uitstek om de toekomst vast te leggen, om een 
levensplan te verwezenlijken(36). Het contract is ,une tete de pont 
jetee dans le futur"(37). Het contract is als het ware zekerheid(38), 
en dit geldt niet in het minst voor duurcontracten of contracten 
waarvan de werking zich over een langere tijd uitstrekt(39). 
Iedere contractspartij- en wie is dat niet?- heeft dus nood aan 
zekerheid. In dat opzicht kan men spreken van de zekerheid als 
algemeen belang(40). Maar ook binnen het contractuele rechtsver
keer moet men differentH:\ren. Beschermenswaardig is de zekerheid 
vooral wanneer en voor zover een bepaald contract deel uitmaakt van 
een netwerk(41), of, anders uitgedrukt, wanneer en in de mate op 
dit contract werd voortgebouwd. 

16. Uit het voorgaande volgt dan weer dat de behoefte aan zekerheid 
logischerwijze zal toenemen bij een hogere densiteit van het contrac
tueel verkeer op de meest uiteenlopende gebieden(42), bij een snel op 
elkaar volgen van de contractuele verhoudingen zoals in het handels
verkeer(43), bij een groter transactievolume, bij een complexe sa
menhang van contractuele betrekkingen. Het staat ook vast dat 

(36) GHESTIN, J., ,L'utile et le juste dans les contrats", !.c., 4-5. 
(37) CARBONNIER, J., Flexible droit, 120; vgl. RouBIER, P., Les conflits de lois dans le temps, 
I, Parijs, Sirey, 1929, nr. 69. 
(38) Vgl. NIEUWENHUIS, J.H., Drie beginselen van contractenrecht, 61. 
(39) Vgl. DE HARVEN, P., Liberte et Securite contractuelles, nr. 20, p. 53; daarover ook La 
tendance a Ia stabilite du rapport contractue/, DURAND, P. (red.), Parijs, LGDJ, 1960. 
(40) Daarover o.a. DoMMERING, E.J., Algemene belangen in het burger/ijk recht, 2 e.v.; 
GROENENDIJK, C.A., Bundeling van belangen bij de burger/ijke rechter, Zwolle, Tj. Willink, 
1981, 47 e.v. 
(41) Zie HOUWING en DE HARVEN, aangehaald supra, nr. 13; vgl. NIEUWENHUIS, J.H., Drie 
beginselen van contractenrecht, 61-62. 
(42) Anders dan vroeger is er nu bijvoorbeeld nood aan zekerheid in het verkeer van 
onroerende goederen, met als gevolg de doorbraak in Frankrijk van de schijnleer inzake 
onroerende transacties; een dringende behoefte aan zekerheid is er ook in het internationaal 
verkeer, metals gevolg een unificatie van de verwijzingsregels, in afwachting dat het tot een 
eenmaking van het contractenrecht op multinationaal vlak komt. 
(43) Zie DEMOGUE, R., ,Economie de temps et d'activite", in Les Notions Fondtimentales 
du Droit prive, 111-118, 113). 
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bepaalde categorieen contractspartijen aan de zekerheid een buiten
gewoon groot belang hechten. Men denke aan de leveranciers van 
goederen en diensten, van wie de hoofdactiviteit en derhalve het 
bestaan op het afsluiten van contracten berust. Om dezelfde reden 
zal de zekerheidsdosis in het handelsverkeer groter zijn. , ,La securite 
des affaires" is een begrip. Handelaars zijn pas bereid aan het 
economisch verkeer deel te nemen, en zij willen slechts met andere 
handelaars of met particulieren contracteren, wanneer het terugko
men op vroegere overeenkomsten zo goed als uitgesloten is. 
Daarbij komt nog de algemene opmerking dat het huidige maat
schappelijk Ieven gekenmerkt wordt door een snelle ontwikkeling. 
Het gevoel van onzekerheid dat daaruit ontstaat, vermeerdert nog de 
drang naar zekerheid in het rechtsverkeer(44). 

AFDELING 4 

DE GEVOLGEN VAN HET RELATIEF MAAR BESCHERMENSWAARDIG 
KARAKTER VAN DE ZEKERHEID 

17. Het beschermenswaardig karakter van de zekerheid moet logi
scherwijze tot gevolg hebben dat de wetgever het aantal beperkingen 
van de contractuele vrijheid binnen redelijke perken houdt. Een 
onoverzichtelijk aantal imperatieve bepalingen maakt zeker contrac
teren sowieso onmogelijk. Verder moet het toepassingsgebied en de 
draagwijdte van die beperkingen tot het strikt noodzakelijke herleid 
worden. De nietigheid als sanctie mag niet verder reiken dan wat 
nodig is om het gestelde doel te bereiken. Beginselen als ,pas de 
nullite sans texte", ,de handelingsbekwaamheid is de regel, de 
handelingsonbekwaamheid de uitzondering'' en bepaalde gevestigde 
opvattingen zoals de opvatting dat beperkende opsommingen limita
tief moeten worden ge!nterpreteerd, vooral dan wanneer ze afwijkin
gen op de handelingsbekwaamheid of op de beslagbaarheid bevatten, 
zijn een uiting van de drang naar een maximalisering van de zeker-

(44) De eerste helft van deze eeuw werd gekenmerkt door een nooit eerder geziene snelle en 
grondige evolutie van het hele maatschappelijk gebeuren. Het is geen toeval dat juist rond de 
helft van deze eeuw stemmen zijn opgekomen voor meer (rechts)zekerheid. Zie o.a. in Belgie: 
DE HARVEN, P., Liberte et Securite contractuelles; in Frankrijk: RIPERT, G., Le dec/in du 
droit, Parijs, LGDJ, 1949; SAVATIER, R., Les metamorphoses economiques et sociales du 
droit civil d'aujourd'hui, Parijs, Dalloz, 1964; CARBONNIER, J ., Flexible droit; de ondertitels 
- resp. ,L'insecurite juridique", 155; ,Le droit, instrument de securite", nr. 11; ,La part 
du droit dans l'angoisse contemporaine'', 112- zijn veelzeggend. Volgens deze auteurs moet 
vermeden worden dat juist temidden van deze onzekerheid, zelfs het recht geen zekerheid meer 
zou bieden. Ook in Nederland kwam op hetzelfde tijdstip een polemiek op gang met betrekking 
tot het gevaar van de rechtsvinding door de rechter voor de (rechts)zekerheid. 
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heid. Meteen is duidelijk dat niet aileen de wetgever, maar ook de 
rechter hier een grote rol kan spelen(45). Tenslotte kunnen desgeval
lend tegenmaatregelen genomen worden om de beknotting van de 
zekerheid zo gering mogelijk te houden(46). 

18. Er zijn voldoende aanwijzingen dat de wetgever in het huwelijks
vermogensrecht het beschermenswaardig karakter van de zekerheid 
heeft erkend en dat hij de bijkomende onzekerheid binnen redelijke 
perken heeft willen houden. 
Hij heeft eerst getracht aan de derden-medecontractanten quasi
absolute zekerheid te geven op bepaalde, specifieke domeinen. Aan
vankelijk voorzag de wetgever zekerheid voor de derden in verband 
met de bestuursbevoegdheid van de contracterende echtgenoot over 
bankrekeningen en lichamelijke roerende goederen(47). Uiteindelijk 
werd slechts de eerstgenoemde maatregel behouden. Voor de bankin
stelling is het vrijwel irrelevant geworden(48) of de titularis van de 
bankrekening gehuwd is of niet. Ook artikel 222 B.W. verleent 
quasi-absolute zekerheid aan de derde-medecontractant, vermits elke 
echtgenoot het gezinsvermogen kan bezwaren met schulden ten 
behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen. 
Anderzijds heeft de wetgever niet meer bijkomende onzekerheid 
willen invoeren dan nodig was. Het aantal beperkingen is ongetwij
feld beperkt gebleven tot wat noodzakelijk waster bescherming van 
de belangen van het gezin en van het aandeel van de niet-contracte
rende echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen. Ook bij de 
vaststelling van de draagwijdte en de modaliteiten van de sanctie bij 
bevoegdheidsoverschrijding, met name de bevoegdheid om een vor
dering tot nietigverklaring in te stellen, werd met de behoefte aan 
zekerheid rekening gehouden. De sanctie kan in de regel enkel 
toegepast worden indien en voor zover de beschermde belangen dit 
vereisen. De vordering tot nietigverklaring kan enkel door de niet
contracterende echtgenoot en in rechte ingesteld worden, en dit 
binnen een zeer korte vervaltermijn. 

(45) Constructies zoals conversie en partiele nietigheid zijn jurisprudentiele constructies; 
hetzelfde geldt met betrekking tot de uitzonderingen op de restitutieplicht bij voortdurende 
contracten, enz. 
(46) Men denke vooral aan maatregelen waardoor de onzekerheid in de tijd beperkt wordt, 
met name verval- en verjaringstermijnen. 
(47) Zie de amendementen van de regering (Gedr. St., Senaat, 1965-66, nr. 281, 27 e.v. 
(Ontwerp Wigny)) (art. 214-3 en 214-4). 
( 48) Zo mer ken verschillende Franse auteurs terecht op; m. b. t. het Belgische recht is er even we! 
de informatieplicht ex art. 218 lid 3 B.W. 
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Tenslotte heeft de wetgever, hierin gevolgd door de rechtspraak en 
de rechtsleer, de buitengewone bijkomende onzekerheid in het huwe
lijksvermogensrecht aan banden gelegd. Onder buitengewone bijko
mende onzekerheid wordt bedoeld de beperkingen van de contracts
vrijheid die niet voortspruiten uit het primair stelsel of uit het 
wettelijk stelsel, het quod plerumque fit. Daartoe behoren bijvoor
beeld de bedingen in het huwelijkscontract en de bevoegdheidsbeper
kingen die door de rechter worden uitgesproken. Zo wordt de bijko
mende buitengewone onzekerheid die ontstaat door de contractsvrij
heid, door de bevoegdheid van de echtgenoten om zelf de inhoud van 
hun stelsel te bepalen, bijna volledig teniet gedaan door het feit dat 
de wettelijke bepalingen inzake bestuursbevoegdheid, recht van ver
haal en bewijsregeling als dwingend recht aangemerkt worden. 

HOOFDSTUK II 

DE RECHTSZEKERHEID 

AFDELING 1 

HET VERBAND TUSSEN ZEKERHEID EN RECHTSZEKERHEID 

19. De maatregelen die door de wetgever in het huwelijksvermogens
recht werden getroffen om de nadelige gevolgen van deze bijkomen
de onzekerheid te beperken of om op bepaalde gebieden quasi-abso
lute zekerheid te verschaffen, zijn slechts min of meer efficiente 
lapmiddelen. De kern van de problematiek, de belangrijkste oorzaak 
van de onzekerheid in het huwelijksvermogensrecht, blijft onverkort 
voortbestaan. De wettelijke bestuursbevoegdheidsbeperkingen blij
ven een onmiskenbare beperking van de contractuele vrijheid en dus 
van de zekerheid uitmaken. 
Tach brengt niet elke bestuursbevoegdheidsbeperking automatisch 
onzekerheid mee. De onzekerheid ontstaat inderdaad pas dan wan
neer de derde-medecontractant niet onmiddellijk op een nauwkeuri
ge, zekere en definitieve wijze kan uitmaken of de voorgenomen 
rechtshandeling of overeenkomst al dan niet kans maakt om op 
grond van een van de imperatieve wetsbepalingen te worden onge
daan gemaakt. In het huwelijksvermogensrecht(49) zijn het niet de 

(49) Te allen tijde zijn in het huwelijksvermogensrecht bevoegdheidsbeperkingen of -verdelin
gen bekritiseerd, niet als zodanig, maar omdat ze op een onzekere wijze geformuleerd werden, 
of nog omdat ze bij gebreke van een aangepaste bekendmaking, niet kenbaar waren. 
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bestuursbevoegdheidsbeperkingen zelf, en met name de afwijkingen 
van het concurrentieel bestuur, die de onzekerheid meebrengen; het 
is eerder het feit dat de derde-medecontractant niet vooraf, moeite
loos en definitief kan bepalen of de beide echtgenoten bij de voorge
nomen overeenkomst al dan niet sam en moeten optreden of toestem
men, die onzekerheid teweegbrengt. 

20. Alles hangt er dus van af of de derde-medecontractant met 
zekerheid en vooraf kan uitmaken of er beperkingen van de con
tractsvrijheid bestaan, en vervolgens, of hij zich in een van die 
gevallen bevindt. Hij moet er op kunnen rekenen dat hij op zijn 
contractuele rechten zal kunnen staan, ook wanneer ze later in rechte 
worden betwist. Hij moet met andere woorden het resultaat van 
zulke eventuele betwisting kunnen voorspellen. 

Toegepast op het huwelijksvermogensrecht betekent dit dat de derde
medecontractant aan de hand van het geldende positieve huwelijks
vermogensrecht een betrouwbare prognose moet kunnen maken over 
de onaantastbaarheid van de contractuele rechten die hij van de 
gehuwde wederpartij wenst te bekomen. Verder houdt dit in dat hij 
er ook op kan rekenen dat achteraf niet op een juiste prognose kan 
worden teruggekomen, bijvoorbeeld omdat het huwelijksvermo
gensrecht achteraf gewijzigd wordt. Tenslotte moet hij ook de mo
gelijkheid krijgen om in geval van aanvechting, de geldigheid of 
de omvang van deze contractuele rechten in rechte te Iaten erken
nen. 

Welnu, deze drie premissen zijn precies drie aspecten van wat men 
de ,rechtszekerheid" noemt: de kenbaarheid, de stabiliteit en de 
afdwingbaarheid van het recht. Met andere woorden, de zekerheid 
in het contractueel verkeer staat of valt met de rechtszekerheid. 
Wanneer op de contractsvrijheid tal van beperkingen worden aange
bracht, kan er geen zekerheid bestaan zonder rechtszekerheid. De 
rechtszekerheid is dus een noodzakelijke voorwaarde voor de zeker
heid. 

21. Daaruit volgt dat de rechtszekerheid even beschermenswaardig 
is als de zekerheid zelf, en dit om dezelfde redenen als de zekerheid 
(zie supra, nrs. 13 e. v. )'. Uit het verb and tussen zekerheid en rechtsze
kerheid volgt eveneens dat de behoefte aan rechtszekerheid verschilt 
naargelang de aard van de verhouding en naargelang de context 
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waarin de rechtshandeling gesteld wordt(50). Daaruit volgt dan weer 
dat het gewicht van de rechtszekerheid bij de rechtsvorming varieert 
naargelang de aard van de verhouding en de situatie(51). Het recht 
moet uiteraard vooral zeker zijn wanneer het gaat om rechtsregels 
die het gedrag van de rechtsonderhorige bepalen, wanneer de geldig
heid van de voorgenomen rechtshandeling ervan afhangt(52), en 
wanneer deze rechtshandeling bovendien als basis dient voor verdere 
rechtshandelingen. De rechtsregels uit het huwelijksvermogensrecht 
die de bestuursbevoegdheid sensu lato van de contracterende echtge
noot omschrijven, moeten dus ,rechtszeker" zijn. 

22. Nochtans wordt het rechtszekerheidsargument in het jamiliaal 
vermogensrecht vooral ten tonele gevoerd bij rechtsregels die niet 
bijzonder bestemd zijn om als richtlijn voor het menselijk gedrag te 
dienen. 
Zo bestaat er in Nederland een duidelijke stroming om de vaagheid 
in het personen- en familierecht en om de invloed van de rechtspraak 
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, op grond van 
de rechtszekerheid aan te klagen, hoewel vele argumenten pleiten 
voor een relativering van het gewicht van de rechtszekerheid in het 
moderne gezinsrecht(53). 
Ook bij de (interpretatie van) testamenten zou de rechtszekerheid een 
grote rol moeten spelen: ,la securite (l'fune du droit)", zou een 
extensieve interpretatie van artikel 1038 B.W. in de weg staan(54). 

(50) Zie supra, nr. 16; zie verder bijvoorbeeld HENKEL, H., Einfiihrung in die Rechtsphilosop
hie. Grundlagen des Rechts, Miinchen, Beck, 1964, § 30, p. 335, die de ,Orientierungssicher
heit'' vooral ,fiir den Wirtschaftenden Menschen" van belang acht. 
(51) Zie vooral DRION, H., ,Ret rechtszekerheidsargument", in De hanteerbaarheid van het 
recht, Bunde! opstellen opgedragen aan mr. L.D. Pels Rijcken, Zwolle, Tj. Willink, 1981, 1-13, 
3, toegespitst op de rechtsvinding: ,Ret eigen gewicht van het rechtszekerheidsargument zal 
van geval tot geval varieren, zo goed als ook het gewicht van de meeste andere argumenten 
die bij rechterlijke beslissingen een rol spelen"; verder toetst de auteur een aantal arresten van 
de Hoge Raad en onderzoekt hij hoe voor ieder geval het gewicht van het rechtszekerheidsargu
ment moet worden bepaald (ibid., 7 e.v.). 

(52) Vgl., toegespitst op de rechtsvinding, PELS RncKEN, L.D., ,Rechtszekerheid, Assepoes
ter van rechtsvindingstheorieen", in Non sine causa, Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. 0 .J. 
Scholten, Zwolle, Tj. Willink, 1979, 311-318, 314; in dezelfde zin: DRION, H., ,Ret rechtsze
kerheidsargument", I.e., 5; DRION, H., ,Functies van rechtsregels in het privaatrecht", in 
Speculum Langemijer, 31 rechtsgeleerde opstellen, Zwolle, Tj. Willink, 1973, 49-61, 55 e.v. 
(53) Zie 0EELHAND, N., bespreking van ASSER-DE RUITER, I, 1988, R. W., 1988-89, 1037-
1039, 1038 en de verwijzingen aldaar. 

(54) DE PAGE, H., Traite elimentaire de droit civil beige, VIII/2, Brussel, Bruylant, 1973, 
nr. 1197, p. 1357. 
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De repliek van DILLEMANS(55), met name dat de rechtszekerheid 
ook inhoudt dat de bedoeling van de testator wordt nageleefd, is wei 
terecht, doch enigszins overbodig. In de veronderstelling dat het 
testament onmiddellijk door de erfgenamen wordt aangevochten, 
quod plerumquejit, heeft de legataris nooit op de rechten voortsprui
tend uit het legaat kunnen voortbouwen. 
Eenzelfde bedenking kan gemaakt worden met betrekking tot het 
gebruik van het rechtszekerheidsargument in de discussie over het al 
dan niet afwijken van de verbindende kracht van het contract van 
uitsluiting van elke gemeenschap van goederen (, ,koude uitsluiting' ') 
in Nederland(56). Velen vinden het rechtvaardig dat de niet-inkom
stenverwervende echtgenoot ook in dat stelsel bij de ontbinding 
ervan door echtscheiding, in de aanwinsten kan delen. De tegenstan
ders doen o.m. een beroep op de rechtsonzekerheid die daaruit 
voortspruit om deze tendens om te buigen. Maar kan men niet stellen 
dat door het afwijken van de wettelijke regels inzake de verdeling van 
het vermogen na echtscheiding bij ,koude uitsluiting", geen opge
wekte verwachtingen worden beschaamd? Rekenden de echtgenoten 
waarover het gaat bij het opmaken van hun huwelijkscontract op een 
echtscheiding(57) en dus op het aandeel dat zij bij de verdeling van 
het vermogen zouden krijgen. Ging de inkomstenverwervende echt
genoot het contract van zuivere scheiding van goederen aan met de 
bedoeling om bij echtscheiding voort te bouwen op de opgespaarde 
inkomsten? Thans liggen de zaken anders. ,Koude uitsluiting" komt 
bijna niet meer voor; steeds wordt een verrekening van de aanwinsten 
voorzien. Bij de vereffening-verdeling zelf, wordt het belang van de 

(55) Testamenten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, 
W. (ed.), Antwerpen, Standaard, 1977, nr. 242, p. 466. 
(56) Zie o.a. LUIJTEN, E.A.A., ,De Hoge Raad, huwelijksvoorwaarden en de rechtszeker
heid", (II), WPNR, 1988, nr. 5866, p. 168-172, p. 171; zie ook uitvoeriger LUIJTEN, E.A.A., 
,Objectieve goede trouw en/of rechtszekerheid?", in Personenrecht in beweging, 23e Lande
lijk Notarieel Studentencongres Amsterdam, 8 apri11988, in Ars Notariatus, XXXIX, Deven
ter, Kluwer, 1988, 73-93; VAN MouRIK, M.J.A., ,Huwelijkse voorwaarden en de eisen van 
redelijkheid en billijkheid", WPNR, 1987, nr. 5811, p. 1-5, nr. 11; vgl. de reactie van 
PLEYSIER, A.J.H., ,Huwelijkse vporwaarden en de eisen van redelijkheid en billijkheid", 
WPNR, 1987, nr. 5826, p. 243-244 en de reactie van VAN MOURIK, M.J.A. ibid., p. 244; zie 
ook VAN DUNNE, J.M., ,Het beginsel van de goede trouw en de afwikkeling van de 
huwelijksgemeenschap", WPNR, 1987, nr. 5849, p. 607-610; ScHOORDIJK, H.C.F., ,Ameri
kaanse huwelijkse voorwaarden en koude uitsluiting", WPNR, 1989, nr. 5914, p. 251-255. 
(57) Zie o.a. ELZINGA, W.E., ,Echtscheiding en koude uitsluiting", NJB, 1988, 1439-1443, 
1439. 
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rechtszekerheid weer duidelijk. Op de rechten die de echtgenoten uit 
de deling putten, willen zij verder bouwen(58). 

AFDELING 2 

RECHTSZEKERHEID EN RECHTSZEKERHEID 

23. Het begrip ,rechtszekerheid" bevat een groot aantal deelaspec
ten(59), binnen welke de rechtsleer gepoogd heeft een zekere orde
ning te brengen. Het is onmogelijk al deze aspecten zelfs in het kort 
te bespreken. Aileen de aspecten die bijzonder relevant zijn voor de 
rechtsverhouding tussen de contracterende echtgenoot en de der
de-medecontractant, zullen aan bod komen. 
Alvorens daarop verder in te gaan, zal eerst duidelijkheidshalve de 
aandacht gevestigd worden op drie klassieke onderscheiden. 

§ 1. Objectieve en subjectieve rechtszekerheid 

24. In de rechtsleer wordt dikwijls een onderscheid gemaakt tussen 
de zekerheid met betrekking tot het objectieve recht enerzijds, en de 
zekerheid met betrekking tot de subjectieve rechten anderzijds(60). 
De eerste houdt grosso modo in dat de bronnen en de inhoud van 
het recht kenbaar zijn, dat het recht een stabiel karakter vertoont en 
dat de afdwingbaarheid van het recht door de werking van de 
rechterlijke macht verzekerd wordt. De tweede komt erop neer dat 
de rechtsonderhorige zekerheid heeft over het bestaan en het behoud 
van zijn subjectieve rechten. Het is vooral deze laatste soort rechtsze
kerheid, de ,Sicherung durch das Recht"(61), waar het voor de 
derde-medecontractant op aan komt. Hij wil immers dat zijn con
tractuele rechten integraal behouden blijven. Niettemin is het eerste 
aspect van de rechtszekerheid een noodzakelijke voorwaarde voor 
het tweede(62) en verdienen beide aspecten a priori enige aandacht. 

(58) Zie in dit verband HR, 24 mei 1985 (Nolan-Van Aalst), NJ, 1986, nr. 699, andersluidende 
cone!. Adv. Gen. BIEGMAN-HARTOGH, noot WMK en AA, 1985, 629, noot VAN SCHILFGAAR
DE, P.; vgl. HR, 16 januari 1981 (Katwijkse boedelscheiding), NJ, 1981, nr. 312, cone!. Adv. 
Gen. HAAK, noot E.A.A.L. 
(59) Zie vooral ROMELIN, M., Die Rechtssicherheit, 1924, die verschillende ,Rechtssicher
heitsinteressen" onderscheidt; zie ook DEMOGUE, R., ,La securite", in Les Notions Fonda
mentales du Droit prive, 63-87, die het onderscheid maakt tussen ,securite dynamique" en 
,securite statique". 
(60) Zie o.a. CARBONNIER, J., Flexible droit, 114 e.v.; VoGEL, Kl., ,Rechtssicherheit und 
Riickwirkung zwischen Vernunftrecht und Verfassungsrecht", JZ, 1988, 833-839, 834. 
(61) HERSCHEL, W., ,Rechtssicherheit und Rechtsklarheit", JZ, 1967, 727-737, 728. 
(62) Zie de auteurs aangehaald in de voorlaatste voetnoot. 
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§ 2. Rechtszekerheid in de wet en in de rechtspraak 

25. Wezenlijk is evenmin het onderscheid tussen de zekerheid met 
betrekking tot het wettelijk recht en de zekerheid met betrekking tot 
het jurisprudentieel recht(63), omdat rechtspraak, zoals later zal 
blijken, ook recht is dat het gedrag van de derde-medecontractant 
bei'nvloedt; jurisprudentieel recht moet derhalve aan dezelfde vereis
ten inzake rechtszekerheid voldoen. Hierop komen we later nog 
terug. 

§ 3. Rechtszekerheid: techniek en waarde 

26. De rechtszekerheid is een aspect van de wetstechniek(64). Het 
betreft de formele zijde van het recht. Niettemin wordt de rechtsze
kerheid van oudsher als een waarde(65) beschouwd, zij het dan als 
een eerder formele waarde. Daarmee wordt bedoeld dat de rechtsze
kerheid een wezenlijk bestanddeel van het recht is. Er is geen recht 
zonder rechtszekerheid. Met andere woorden, de rechtszekerheid is 
een bestanddeel van de ,Rechtsidee"(66). Het belang van dit be
standdeel van het recht werd sinds het ontstaan van de Code Napo
leon door menig auteur sterk onderlijnd(67). De rechtszekerheid zou 
in de hierarchie van de waarden helemaal bovenaan staan. Naast de 
rechtszekerheid (securite juridique, Rechtssicherheit), worden im
mers traditioneel ook de gerechtigheid of rechtvaardigheid (justice, 
Gerechtigkeit) en de doelmatigheid (progres social, Zweckmassig
keit) tot het wezen van het recht gerekend. Tussen deze bestanddelen 

(63) Zie bv. HENKEL, H., o.c., § 30, p. 335 e.v., Ill en IV; VoGEL, Kl., I.e., 834 (,Gesetzge
bung und Gesetzesanwendung"). 
(64) Zie RoUBIER, P., Theorie generate du droit, nr. 9, p. 74 e.v.; vgl. ROMELIN, M., Die 
Rechtssicherheit, 58-59. 
(65) COING, H., o.c., 142: ,,Zielsetzungen''; DE HARVEN, P., Liberteet Securite contractuel
les, 15: ,ses fins essentielles"; ENGISCH, K., Einfiihrung in dasjuristische Denken, Stuttgart, 
Kohlhammer, 1971, 163: ,allerhiichsten Grundsiitzen jeden Rechts"; RouBIER, P., Theorie 
generate du droit, nr. 31, p. 267-268: ,des 'valeurs' sociales". 
(66) RADBRUCH, G., Rechtsphilosophie, 168; ENGISCH, K., Einfiihrung in das juristische 
Denken, 164; vgl. RouBIER, P., Theorie generate du droit, nr. 31, p. 267-268. 
(67) Zie onlangs nog Proc. Gen. DUMON, ,De opdracht van de hoven en rechtbanken -
enkele overwegingen", R. W., 1975-76, 193-230, 198-199; vgl. ook VEROUGSTRAETE, I., ,De 
invloed van de doctrine op de rechtspraak", in De invloed van de doctrine, Feestbundel20 jaar 
T.P.R., Gent, Story, 1984, 77, voetnoot 47 en de discussie aldaar; de rechtszekerheid wordt 
er vergeleken met een heilige koe; maar hoe heilig de koe ook is, ze blijft een koe; het punt 
is precies te bepalen wanneer .ze rijp is voor de slachting. 
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bestaan spanningen(68). ,Gemeinwohl, Gerechtigkeit und Rechtssi
cherheit iiben das Kondominat tiber das Recht aus - nicht in 
spannungsloser Harmonie, sondern umgekehrt in einem lebendigen 
Spannungsverhaltnis' ' ( 69). Niettegenstaande de vooraanstaande 
plaats die door velen aan de rechtszekerheid wordt toegekend, zal 
ook met de andere waarden moeten rekening gehouden worden. Er 
zal na afweging(70) een evenwicht of een vergelijk (,Ausgleich") 
moeten tot stand gebracht worden(71). Het recht moet immers en 
rechtszeker, en rechtvaardig, en doelmatig zijn, wil het een bevredi
gende maatschappelijke ordening tot stand brengen. Uit de spannin
gen en tegenstrijdigheden tussen de waarden volgt dat de integrale 
verwezenlijking van een van die waarden slechts ten koste van de twee 
anderen kan gebeuren(72). Wil men echter een evenwichtig recht, 
dan zal elke waarde aan bod moeten kunnen komen, en dit vereist 
toegevingen. ,Recht en ordening, moet uit de spanningen, gewekt 
door de tegen elkaar werkende krachten, geboren worden"(73). 

27. Hierdoor wordt bevestigd dat de rechtszekerheid tegelijkertijd 
iets fundamenteel is (een maatschappelijke waarde die niet uit onze 
rechtsordening weg te denken is) en steeds iets relatief is (omdat het 
in samenloop komt met andere waarden). De rechtszekerheid zal 

( 68) RAn BRUCH (Rechtsphilosophie, 168 e. v. en i.h. b. 173; vgl. zijn Vorschule der Rechtsphi
losophie, 30: ,Die drei Wertideen fordern einander, aber zugleich widersprechen sie einan
der") spreekt over ,Antinomien der Rechtsidee", dit zijn onverzoenbare tegenstellingen; de 
meesten houden het echter bij spanningen (PITLO, A., Evolutie in het privaatrecht, Groningen, 
Tj. Willink, 1972, 21-22), tegenstellingen (ENGISCH, K., Einfiihrung in dasjuristische Den ken, 
163) of polen (HENKEL, H., Einfiihrung in die Rechtsphilosophie, § 31, p. 339 e.v. (,Die 
Polaritat der Rechtsidee") en i.h.b. p. 349 e.v.) die wei voor verzoening of vergelijk vatbaar 
zijn. 
De meest in het oog springende spanning is die tussen de rechtszekerheid en de rechtvaardig
heid; zie bv. DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, I, Brussel, Bruylant, 1962, 
m. 13, !itt. B, p. 26-27: ,le besoin de justice et le besoin de securite. L'un et !'autre sont 
essentiels, sans doute, mais malheureusement antinomiques" (maar zie daarover ook infra, 
nr. 67). 
(69) RADBRUCH, G., Aphorismen zur Rechtsweisheit, Gottingen, Vandenhoeck, 1963, nr. 82, 
p. 24. 
(70) Zie HENKEL, H., Einfiihrung in die Rechtsphilosophie, § 31, p. 350. 
(71) HENKEL, H., Einfiihrung in die Rechtsphilosophie, § 31, 349-350; HERSCHEL, W., 
,Rechtssicherheit und Rechtsklarheit", I.e., 732; PITLO, Evolutie in het privaatrecht, 21-22; 
zie ook RADBRUCH, G., Vorschule der Rechtsphilosophie, 30-31; RDMELIN, M., Die Rechtssi
cherheit, 57 e.v. 
(72) Zie o.a. ENGISCH, K., Einfiihrung in das juristische Denken, 163: ,Keiner dieser 
Grundsatze kann rein diirchgefiihrt werden, einer von ihnen muss unter Umstiinden einem der 
anderen ganz oder teilweise geopfert werden"; RDMELIN, M., Die Rechtssicherheit, 57-58. 
(73) DE GROOTH, G., Enige beschouwingen over de conflicten tussen rechtszekerheid en 
levend recht, Rede, Leiden, Univ. Pers, 1947, 4. 
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daarom wellicht nooit op absolute wijze kunnen verwezenlijkt wor
den. ,Die volle Rechtssicherheit ist ein Phantom"(74). 
De vraag is alleen in welke minimale(75) mate de rechtszekerheid 
moet verwezenlijkt worden(76), welk gewicht aan de rechtszekerheid 
moet worden toegekend(77). Bovendien is dat gewicht niet altij d even 
groot. De geschiedenis leert dat het belang dat aan de rechtszekerheid 
als waarde wordt gehecht, met de tijd(78) en naargelang de omstan
digheden varieert(79). 
Hierboven werd reeds aangestipt dat de behoefte aan rechtszekerheid 
in de hier bestudeerde verhouding, met name de rechtsverhouding 
tussen echtgenoten en derden, groot is. Maar de rechtszekerheid, als 
noodzakelijke voorwaarde voor de zekerheid, heeft in het huwelijks
vermogensrecht bovendien een specifieke betekenis. 

AFDELING 3 

DE BIJZONDERE BETEKENIS VAN DE RECHTSZEKERHEID IN HET 
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 

28. In het huwelijksvermogensrecht krijgt de zekerheid, en dus de 
rechtszekerheid en zoals we later zullen zien ook de vertrouwensleer, 
een eigen betekenis. Kan de wetgever niet in een voldoende mate 
zekerheid of rechtszekerheid verstrekken, dan zal de derde-medecon
tractant ofwel weigeren te contracteren, ofwel zichzelf zekerheid 
verschaffen. Meestal opteert hij voor het tweede alternatief. De 
derde-medecontractant verkrijgt immers moeiteloos absolute zeker
heid door de niet-contracterende echtgenoot te laten tussenkomen. 
Er zijn verschillende, al dan niet door de wet voorziene, vormen van 
tussenkomst, gaande van in- of toestemming, medewerking, verza
king aan het recht om de nietigverklaring te vorderen, erkenning van 

(74) ROMELIN, M., Die Rechtssicherheit, 57-58. 
(75) Ibid., 48-49. 
(76) Vgl. RADBRUCH, G., Vorschule der Rechtsphilosophie, 31: ,Die Frage ist eine Massfra
ge". 
(77) V gl. m. b. t. bet rechtszekerheidsargument, DRION, H., ,Het rechtszekerheidsargument", 
I.e., 3. 
(78) Zie o.a. RoUBIER, P., Theorie gemfrale du droit, nr. 31, p. 268-269 en nr. 32; vgl. 
ROMELIN, M., Die Rechtssicherheit, 48-49; HENKEL, H., Einfiihrung in die Rechtsphilo
sophie, § 31, p. 342; vgl. VAN DUNNE, J.M., De magie van het woord, Juristen en hun omgang 
met teksten, Rede, Arnhem, Gouda Quint, 1988, 63 e.v.; de auteur trekt parallellen tussen 
de ontwikkelingsstadia van de maatschappij en de wisselende behoeften aan zekerheid en 
rechtvaardigheid. 
(79) Zie HENKEL, H., Einfiihrung in die Rechtsphilosophie, § 31, p. 350: ,nach den Erforder
nissen des jeweiligen Sachproblems''. 
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de rechtsgeldigheid van de door de contracterende echtgenoot gestel
de rechtshandeling tot het zich hoofdelijk medeverbinden door de 
niet-contracterende echtgenoot. Wordt de overeenkomst door beide 
echtgenoten gesloten of wordt de rechtshandeling door beide echtge
noten gesteld, dan kan op huwelijksvermogensrechtelijke gronden 
op de geldigheid ervan en op de eruit voortspruitende rechten niet 
meer worden teruggekomen. Herhaaldelijk werd tijdens de discussie 
over de in het vooruitzicht gestelde hervorming van het huwelijksver
mogensrecht hierop gewezen en onder meer door M. ERNST-HEN
RION: , ,Le tiers qui contracte avec l'un des epoux craint toujours que 
celui-ci, surtout si c'est la femme, ne soit pas le veritable proprietaire 
ou simplement le gerant de la chose faisant !'objet de la convention, 
et que, par consequent, celle-ci soit susceptible d'annulation. Son 
reflexe est alors de demander toujours !'intervention a l'acte des deux 
conjoints. Cette pratique a pour resultat de rendre les deux epoux 
incapables puisqu'en fait, ils ne peuvent plus agir seuls"(80). 
De vrees voor een systematische en verplichte tussenkomst van de 
niet-contracterende echtgenoot werd ook na het tot stand komen van 
de wet door sommige commentatoren geuit, omdat een aantal bepa
lingen van de wet op een rechtsonzekere wijze geformuleerd wa
ren(81). Sommigen gaven zelfs de raad om die tussenkomst systema
tisch te eisen(82). Tenslotte is uit de praktijk gebleken dat deze vrees 
voor een deel gegrond was(83). 

29. De wetgever was zich van deze problematiek goed bewust. Het 
is geen toeval dat hij op specifieke domeinen aan de derden-medecon
tractanten een quasi-absolute zekerheid wilde verstrekken en dat hij 
elders voor rechtszekere bepalingen geopteerd heeft. Daarmee 

(80) ,A la recherche d'un regime matrimonial legal respectant l'egalite des epoux", Rev. 
Banque, 1962, 867-878, 875-876. 
(81) Zie bv. m.b.t. art. 222 B.W. en meer bepaald het a! dan niet buitensporig karakter van 
de huishoudelijke schuld, ARCHAMBEAU, G., ,Les nouvelles competences du juge de paix 
depuis la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs des epoux", T. Vred., 1976, 
257-288, 269. 
(82) Vgl. de les die J. PAUWELS i.v.m. de toepassing van art. 224 § 1 sub 4 B.W. trekt in de 
noot onder Rb. Gent, 9 mei 1983, R. W., 1983-84, 1295. 
M.b.t. art. 222 B.W., zie ook PAUWELS, J., ,Concubinaat: hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor gezinsschulden?", noot onder Vred. Merksem, 5 maart 1981, R. W., 1981-82, 51-52, nr. 
7, waar de contractu eel bedongen solidariteit als alternatief naast de vertrouwensleer wordt 
voorgesteld; vgl. PONSARD, A., La reforme des regimes matrimoniaux, Parijs, Da!loz, 1966, 
nr. 15. 
(83) Zie bv. DE GAVRE, J., ,Le mariage et le divorce: leurs consequences sur la relation 
banque-client", in La banque dans Ia vie quotidienne, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1986, 
121-187; vgl. in Nederland de teleurstelling van VAN OVEN, J.C., ,Artikel177 B.W.", I, 
WPNR, 1957, nr. 4482, 109-112, 109 e.v. 
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trachtte hij immers de derde-medecontractant te overhalen af te zien 
van de tussenkomst van de niet-contracterende echtgenoot. De 
rechtszekerheid is een middel om bepaalde doelstellingen van de 
wetgever te verwezenlijken: het verzekeren van de autonomie van de 
(beroepsactieve) echtgenoot(84) (bv. art. 218 B.W.), het verschaffen 
van een echte gelijkheid tussen de echtgenoten door middel van een 
principiele concurrentiele bestuursbevoegdheid (bv. het systeem van 
de art. 1416 e.v. B.W.), de vrijwaring van de gezinsbelangen (art. 
222 B.W.) enz. De rechtszekerheid in het huwelijksvermogensrecht 
is er bijgevolg niet zozeer voor de derden-medecontractanten zelf, 
maar vooral voor de echtgenoten. Dat is de bijzondere betekenis van 
de rechtszekerheid in het huwelijksvermogensrecht(85). 

30. Door het systematisch eisen van de tussenkomst van de niet-con
tracterende echtgenoot, ook bij overeenkomsten die zonder enige 
twijfel rechtsgeldig door de contracterende echtgenoot aileen kunnen 
worden afgesloten, wordt het door de wetgever beoogde evenwicht 
tussen autonomie, solidariteit en zekerheid verbroken. De zekerheid 
haalt het ten koste van de autonomie, maar soms ook ten koste van 
het gezinsbelang. De derde-medecontractant heeft immers vat op het 
ganse gezinsvermogen en daartegen heeft de niet-contracterende 
echtgenoot geen enkel verhaal meer. De derden-medecontractanten 
zullen immers geneigd zijn uit de tussenkomst van de niet-contracte
rende echtgenoot het maximum te halen. Zij zullen meer eisen dan 
wat de wet hen normaliter biedt, bijvoorbeeld een hoofdelijke ver
bintenis vanwege de niet-contracterende echtgenoot daar waar de wet 
hoogstens zijn instemming of toestemming oplegt(86). 
Het systeem en de zin van de wet eisen dat de praktijk van de 
verplichte tussenkomst beperkt blijft tot de gevallen waar na een 
redelijk onderzoek vanwege de derde-medecontractant twijfel blijft 

(84) Vooral wanneer de wet geen verhaal heeft voorzien tegen de weigering van de niet-contrac
terende echtgenoot om in de overeenkomst toe te stemmen. 
(85) In werkelijkheid is die betekenis niet eigen aan bet huwelijksvermogensrecht (vgl. bv. de 
positie van de ontvoogde minderjarige die gemachtigd werd om handel te drijven; daarover 
GOTZEN, M., ,Minderjarige kooplieden en vervreemding van onroerende goederen", R. W., 
1981-82, 785-798, nr. 13). AI wie aan bet rechtsverkeer mag en wil deelnemen en niet ten volle 
handelingsbekwaam of bevoegd is, heeft er belang bij dat de beperkingen waaraan hij 
onderhevig is, zo rechtszeker mogelijk geformuleerd worden opdat de derden niet zouden 
aarzelen met hem te contracteren. 
(86) Zie in dat verband de opmerking van J.-L. RENCHON, ,L'incidence des regles de droit 
familial sur certaines operations conclues entre les banques et leurs clients", in Le droit 
bancaire et ses implications sur le droit de Ia famille, Brussel, Fac. Dr. Fac. Univ. Saint-Louis, 
1981, 30; zie ook DE GAVRE, J., I.e., nr. 37; vgl. de opvatting van de Franse commentatoren 
m.b.t. art. 1415 C.civ. zoals gewijzigd door de wet van 23 december 1985. 
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bestaan over de rechtsgeldigheid van de overeenkomst of over de 
omvang van het recht van verhaal(87). De vraag is of het misbruik 
dat sommige derden-medecontractanten van hun feitelijke machts
positie maken, kan beteugeld worden. De niet-contracterende echt
genoot wordt immers voor een moeilijke keuze geplaatst en gedwon
gen. Alleszins moeten de derden-medecontractanten gestimuleerd 
worden om het spel mee te spelen. Derden-medecontractanten die de 
nodige ins panning doen om de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
nate gaan en die afzien van de tussenkomst van de niet-contracteren
de echtgenoot wanneer dit niet nodig is, moeten beloond worden. 
Heeft de wetgever inderdaad te weinig rechtszekerheid voorzien, dan 
moeten de rechtspraak en de rechtsleer alsnog bijkomende zekerheid 
verschaffen, om te beletten dat het systeem van de wet wordt onder
mijnd. 

31. Uit het voorgaande is gebleken dat de zekerheid staat of valt met 
de rechtszekerheid, dat de rechtszekerheid een waarde is die hoewel 
fundamenteel van aard toch een betrekkelijk karakter heeft, en 
tenslotte dat de rechtszekerheid in het huwelijksvermogensrecht een 
specifieke betekenis heeft. Gelet op het belang van de rechtszekerheid 
in het huwelijksvermogensrecht moet onderzocht worden aan welke 
vereisten het , , wettelijk'' huwelijksvermogensrecht moet voldoen om 
absolute rechtszekerheid te bieden, voorzover absolute rechtszeker
heid mogelijk en wenselijk is. Zoniet, dan is het de vraag welke 
minimale dosis rechtszekerheid het huwelijksvermogensrecht moet 
bevatten om goed te kunnen functioneren. Het komt er dus op aan 
de rechtszekerheid op zijn juiste waarde te schatten, het bescher
menswaardig karakter ervan te relativeren, d.i. af te wegen tegen het 
beschermenswaardig karakter van andere betrokken waarden of 
belangen. 
Mocht na dit onderzoek blijken dat de wet van 14 juli 1976 geen 
afdoende mate van rechtszekerheid biedt, dan moet bekeken worden 
in hoeverre daaraan kan worden verholpen. De lege ferenda kunnen 
voorstellen geformuleerd worden. Het is echter genoegzaam bekend 
dat een wetswijziging op het domein van het burgerlijk recht gemak
kelijk een tiental jaren in beslag neemt. Daarom is het aangewezen 
te bestuderen of en in welke mate de rechtspraak, bijgestaan door 
de rechtsleer, de rechtsonzekerheden van het wettelijk recht kan 

(87) Vgl. RENCHON, J.-L., ,L'incidence des regles de droit familial sur certaines operations 
conclues entre les banques et leurs clients", I.e., 30-31; zie ook DE GAVRE, J., ,Le mariage 
et Ie divorce: leurs consequences sur Ia relation banque-client", I.e., nr. 28, p. 60. 
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compenseren door zelf rechtszekerheid te verstrekken. Pas dan kan 
men trouwens een juiste balans opmaken van de rechtszekerheids
graad in het Belgische huwelijksvermogensrecht. 

AFDELINO 4 

DE ,WETTELIJKE" RECHTSZEKERHEID 

32. Tot de rechtszekerheid worden traditioneel drie bestanddelen 
gerekend: de kenbaarheid, de vastheid en de afdwingbaarheid van 
het objectieve recht. Als men de rechtsleer nagaat, is van deze drie 
aspecten de kenbaarheid veruit het belangrijkste. Gelet op het uit
gangspunt, de verhouding tussen de echtgenoten en derden in het 
huwelijksvermogensrecht, zal dit aspect de meeste aandacht krijgen. 
Vermits het burgerlijk recht, en in het bijzonder het familiaal vermo
gensrecht, meer en meer beheerst wordt door de rechtspraak van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zal ook deze recht
spraak bij het onderzoek betrokken worden(88). 

§ 1. De kenbaarheid 

33. Kenbaarheid, berekenbaarheid, voorspelbaarheid veronderstelt 
eerst dat het recht wordt ,vastgezet", dat het recht wordt neerge
schreven in wettelijke bepalingen. D .i. de , ,Positivi tat'' van het 
recht. ,Positivitiit schafft also die erste Grundlage der Rechtssicher-

(88) In het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens staat het rechtszekerheidsbeginsel 
voorop: ,le principe de securite juridique, (est) necessairement inherent au droit de la 
Convention" (E.H.R.M., 13 juni 1979 inzake Marckx, Serie A, nr. 31, §58 in fine). Aile 
beperkingen van fundamentele rechten en vrijheden moeten voorzien zijn door een wet die 
voldoet aan de vereisten van kenbaarheid en voorspelbaarheid. Het Hof heeft in zijn recht
spraak de betekenis en de draagwijdte van deze vereisten omschreven (zie vooral E.H.R.M., 
26 april1979 inzake Sunday Times, Serie A, nr. 30, §§ 46-53; E.H.R.M., 25 maart 1983 inzake 
Silver e.a., Serie A, nr. 61, §§ 85-95; E.H.R.M., 2 augustus 1984 inzake Malone, Serie A, nr. 
82, §§ 66-80; E.H.R.M., 25 maart 1985 inzake Barthold, SerieA, nr. 90, §§ 44-49; E.H.R.M., 
8 juli 1986 inzake Lithgow e.a., Serie A, nr. 102, § 110; E.H.R.M., 24 november 1986 inzake 
Gillow, SerieA, nr. 109, §§ 49-52; E.H.R.M., 26 maart 1987 inzake Leander, SerieA, nr. 116, 
§§50-57; E.H.R.M., 24 maart 1988 inzake Olsson, Serie A, nr. 130, §§ 61-63; E.H.R.M., 
24 mei 1988 inzake Muller e.a., Serie A, nr. 133, §29) (hierna zullen deze arresten enkel 
aangeduid worden met de naam van de zaak). 
De richtlijnen uitgewerkt m.b.t. de vereiste ,prevue par la loi" (,prescribed by law") (zie lid 
2 van de art. 9, 10 en 11 EVRM) gelden volgens het Hof eveneens mutatis mutandis voor de 
gelijkaardige doch anders geformuleerde vereisten van art. Slid 2 EVRM (zie Silver e.a., § 85 
en Malone, §66), art. 1 Prot. nr. 1 (zie Lithgow e.a., § 110) en art. 2 Prot. nr. 4. 
Ook in het recht van de EEG worden zowel het rechtszekerheidsbeginsel als het vertrouwensbe
ginsel als algemene rechtsbeginselen erkend (zie bv. de rubricering in de overzichten van 
rechtspraak van J. AMPHOUX in Cah. Dr. Bur.). 
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beit"(89). Daarom wordt de codificatie van bet burgerlijk recbt in 
bet begin van de negentiende eeuw, bet vastleggen van bet recbt in 
wetboeken, als een bron van recbtszekerheid bescbouwd, naast de 
unificatie van het recht. 
Niettemin is ongescbreven recht, zoals bijvoorbeeld bet jurispruden
tieel recht, niet zonder meer strijdig met het rechtszekerheidsbegin
sel(90). 

34. Ret wettelijk recht moet ken-baar zijn. De derde-medecontrac
tant moet de recbtsregel kunnen terugvinden in bet wettenarsenaal. 
Er mag geen ,incertitude des sources" zijn(91). De rechtsonderbori
ge moet gemakkelijk kunnen te weten komen welke rechtsregels in 
een bepaalde situatie van toepassing kunnen zijn(92). In het burger
lijk recht en in het buwelijksvermogensrecht in het bijzonder lijkt 
deze vereiste geen enkel probleem te zijn: het aantal wettelijke regels 
is beperkt en zeer overzicbtelijk en de complexiteit ervan is niet 
onoverkomelijk. Bekendmaking van de wetgeving is voorgescbre
ven(93). 
In de praktijk zijn de wetsbepalingen door velen niet gekend en 
evenmin kenbaar voor de meesten. Rechtszekerheid staat in eerste 
instantie in functie van de gewone burger. Immers, bet is de gewone 
burger die elke dag talloze rechtsbandelingen stelt en daarbij telkens 
terstond moet kunnen uitmaken welke rechten en plicbten bij daaruit 
put respectievelijk aangaat. Ret is de gewone burger die moet kunnen 
voorspellen dat de recbtshandding geen aanleiding zal geven tot 
betwistingen in rechte. Ret is hem veeleer te doen om processen te 
vermijden dan om in recbte gelijk te halen. De recbtszekerbeid beeft 
een preventieve functie. Ret belang van de rechtszekerheid Iigt voor 
een groot deel buiten de rechtszaal(94). 

(89) HENKEL, H., Einjuhrung in die Reehtsphilosophie, § 30, p. 335; reeds in dezelfde zin 
RADBRUCH, G., Reehtsphilosophie, 169 en Vorschule der Rechtsphilosophie, 28. 
(90) Zie Sunday Times, § 47 e.v. (supra, nr. 32). 
(91) Zie CARBONNIER, J., Flexible droit, 115. 
(92) Zie Sunday Times, § 49: ,Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must 
be able to have an indication that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable 
to a given case"; bevestigd door Silver e.a., § 87; Malone, § 66; Barthold, § 45 (zie supra, 
nr. 32). 
(93) Bekendmaking van de wet is uiteraard een vereiste van kenbaarheid. Zie o.a. de recht
spraak van het Europese Hof voor de Recht en van de Mens (Silver, e.a., §§ 87, 88 en 93 telkens 
in fine en a eontrario; Miiller e.a., § 29 (,publiee, done accessible"). 
(94) Verschillende auteurs hebben om die reden de rechtszekerheid en de kenbaarheid ten 
behoeve van de gewone burger onderstreept (zie HOUWING, Ph. A.N., ,Zekerheid omtrent 
het recht", I.e., 206; vgl. ook DRION, H., ,Het rechtszekerheidsargument", I.e., 1 e.v.; PELS 
RIJCKEN, L.D., ,Rechtszekerheid, Assepoester van rechtsvindingstheorieen", I.e., 311). 
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35. Welnu, de gewone burger, de niet-professionele derde-medecon
tractant(95), kent aileen de grote lijnen van de huwelijksvermogens
wetgeving(96). V oor het overige bestaat er een , , anxiete juridique ... 
une peur de l'inconnaissable, a toutle moins de l'inconnu"(97). De 
burger vertrouwt dan voor negentig ten honderd op zijn eigen 
rechtsgevoel. Hij maakt voor zichzelf uit of de rechtsgeldigheid van 
de voorgenomen rechtshandeling omwille van het onbetamelijk, 
onrechtvaardig karakter ervan kans maakt om achteraf in het ge
drang te komen(98). Voor de overige tien ten honderd vertrouwt de 
gewone burger op juristen. Daargelaten de vraag of juridisch advies 
wel als algemene oplossing bruikbaar is(99), moet men ook de 
kenbaarheid van het recht in hoofde van de praktijkjuristen zelf 
relativeren. Het adagium nemo censetur ignorare legem geldt hier ten 
volle. Toch is het niet moeilijk aan te tonen dat het wettelijk recht 
voor de praktijkjurist niet echt kenbaar is. Het volstaat te verwijzen 
naar de internationalisering van de betrekkingen en de daarmee 
samenhangende toepassing van het vreemde recht. ,Moet de echtge
note mee een internationale borgtocht ondertekenen?" is in het 
huwelijksvermogensrecht een klassieker op dat vlak. Men denke ook 
aan de rechtstreekse werking van het Europese Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en aan de rechtspraak van het Europese Hof 
te Straatsburg die de draagwijdte van de verdragsartikelen aangeeft. 
Voor de niet-gespecialiseerde praktijkjurist is deze steeds talrijker 
wordende jurisprudentie in de praktijk niet kenbaar, omdat ze noch 
gemakkelijk noch snel kan gekend worden(lOO). 

(95) D.i. de derde-medecontractant die niet beroepshalve aan het rechtsverkeer deelneemt. 
Van de professionele derde-medecontractant kan verwacht worden dat hij de wetsbepalingen 
die voor zijn activiteit relevant zijn, kent. 
(96) Vgl. m.b.t. het erfrecht o.a. LAURENT, Chr., noot onder Cass. fr., 6 januari 1930, D., 
1931, 1, (43), 47. 
(97) CARBONNIER, J., Flexible droit, 116. 
(98) Zie bv. BREGSTEIN, M.H., De betrekkelljke waarde der wet, Rede, Zwolle, Tj. Willink, 
1952, 38 e.v. 
(99) Sommige, maar niet aile derden-medecontractanten, hebben de middelen om zich juri
disch advies te verschaffen; vgl. ROMMEL, G., ,De toegang tot het recht", R. W., 1982-83, 
1550-1552, in fine; juridisch advies komt ook dikwijls te laat; de rechtsonderhorige weet 
immers niet wanneer hij advies moet vragen, bv. vooraleer hij een ,compromis" tekent; de 
wetgever verloor dit uit het oog en beschouwde ten onrechte de notariele tussenkomst als een 
onfeilbaar preventief middel. 
(100) Zie daarover VOYAME, J., ,Nul n'est cense ignorer Ia jurisprudence", in Protection des 
droits de l'homme: Ia dimension europeenne. Melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda, 
MATSCHER, F. en PETZOLD, H. (ed.), Keulen, C. Heymans, 1988,673-677, i.h.b.nrs. 10 e.v.; 
kenschetsend is bv. de laattijdigheid van de bekendmaking van arresten van het Hof in de 
Nederlandse Jurisprudentie, als men weet dat de Hoge Raad op sommige domeinen (bv. art. 
8 EVRM) zeer dikwijls naar het EVRM verwijst. 
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36. Kenbaarheid veronderstelt een zekere mate van stabiliteit. Wet
geving die op korte tijd te dikwijls gewijzigd wordt(lOl), kan niet 
verwerkt worden. Een zekere stabiliteit van de wettelijke bepalingen 
is vereist, vooral nu alles constant in beweging is(102). Ook al gelden 
de nieuwe wetten slechts voor de toekomst, zij verhogen het gevoel 
van onzekerheid. De rechtsonderhorige en zelfs de rechtspracticus 
weet niet meer waar hij aan toe is, welke wet vanaf wanneer en tot 
wanneer van kracht is(103), hoe de, meestal ingewikkelde, over
gangsbepalingen luiden, enz. 
Maar , ,Absolute BesHindigkeit ist nicht moglich, weil sich immer 
wieder neue Lagen entwickeln, auf die hin das Recht in irgendeiner 
Weise fortgebildet werden muss"(104). Het recht moet voortdurend 
worden aangepast aan het Ieven, d.i. aan de voortschrijdende en 
nooit eerder geziene evolutie van de techniek en van de ideeen, zoniet 
ontstaat er dood recht, onrecht. 

37. Kenbaarheid is voorspelbaarheid, berekenbaarheid. Wettelijke 
bepalingen moeten op zo'n wijze zijn opgemaakt dat de rechtsonder
horige ze onmiddellijk kan toepassen. De derde-medecontractant 
moet op grond van de wetsbepaling kunnen uitmaken of, in een 
gegeven concreet geval, op de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
of op de omvang van zijn rechten zal kunnen worden teruggekomen. 
De wet moet hem in staat stellen om, desgevallend mits juridisch 
advies, de gevolgen van zijn handelingen redelijkerwijze te kunnen 
voorspellen(l 05). 
Het recht maakt zo'n voorspelling mogelijk wanneer het hanteerbaar 
is, d.w.z. duidelijke, eenvoudige, strikte en vooral gekwantificeerde 
regels bevat: ,La disposition procede ainsi tres souvent par voie 
d'enumeration, de fixation numerique ou de definition limitative: on 

(101) HERSCHEL, W., ,Rechtssicherheit und Rechtsklarheit", I.e., 729. 
(102) Zie daarover supra, nr. 16 in fine. 
(103) RrPERT, G., Le declin du droit, nr. 54; de tijdelijke huurwetten zijn hier het klassieke 
voorbeeld. 
(104) VoGEL, Kl., ,Rechtssicherheit und Riickwirkung zwischen Vernunftrecht und Verfas
sungsrecht", I.e., 835. 
(105) Zie de constante rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te 
Straatsburg: Sunday Times, § 49: ,Secondly, a norm cannot be regarded as a ,law" unless 
it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must 
be able - if need be with appropriate advice - to foresee, to a degree that is reasonable in 
the circumstances, the consequences which a given action may entail"; in dezelfde zin Silver 
e.a., § 88; Malone, § 66; Barthold, § 45; Leander, §51; Olsson, § 61; Miiller e. a., § 29 (zie 
supra, nr. 32). 

951 



a appele cela la substitution du quantitatif au qualitatif"(106). Het 
klassieke voorbeeld is de meerderjarigheid als criterium voor de 
handelingsbekwaamheid. Limitatieve opsommingen maken het recht 
eveneens hanteerbaar. In het huwelijksvermogensrecht werd omwille 
van de rechtszekerheid de voorkeur gegeven aan een limitatieve 
opsomming van de rechtshandelingen voor de rechtsgeldigheid waar
van de toestemming van de andere echtgenoot nodig is. 
Maar zo'n hanteerbaar recht ,zieht z.B. scharfe Grenzen da, wo das 
Leben nur fliessende iibergange kennt, oder nimmt in den Tatbe
stand aiissere Symptome statt der eigentlich gemeinten inneren Tat
sachen auf"(107). Hanteerbaarheid impliceert dus dikwijls ,certai
nes concessions aux depens de la justice"(108). Aan de minderjarige 
die bij machte is zelf over zijn belangen te beslissen, wordt enigszins 
onrecht aangedaan. 
Ook limitatieve opsommingen leiden dikwijls tot onrechtvaardige 
toestanden. Niet-genoemde gevallen die in wezen niet van de opge
somde gevallen verschillen, worden ten onrechte buiten de toepassing 
van de rechtsregel gehouden. De gerechtigheid eist echter dat gelijke 
gevallen op gelijke wijze behandeld worden(l09). Limitatieve op
sommingen bieden dus zekerheid maar leiden dikwijls tot onrecht
vaardigheid, d.i. onrecht. 

38. Voorspelbaarheid veronderstelt precieze en duidelijke rechtsre
gels. Rechtsregels moeten zo nauw mogelijk bij het concrete geval 
aansluiten en mogen niet voor interpretatie vatbaar zijn, zowel wat 
de toepassingsvoorwaarden als wat de rechtsgevolgen ervan betreft. 
Zij moeten als het ware zo weinig mogelijk aan het oordeel van de 
rechter overlaten. Pas dan is de oplossing van concrete problemen 
zoveel mogelijk voorspelbaar. De rechtszekerheid wordt dus het best 
gediend met een uiterst gedetailleerde wetgeving, waarin duidelijke, 

(106) RouBIER, P., Thrforie generate du droit, nr. 9, p. 78; zie ook DABIN, J., Laphilosophie 
de l'ordrejuridique positif, Parijs, Sirey, 1929, nr. 52, p. 209 en La technique de /'elaboration 
du droit positif, Brussel, Bruylant, 1935, 348-349 en verder RADBRUCH, G., Vorschule der 
Rechtsphilosophie, 28. 
(107) RADBRUCH, G., Rechtsphi/osophie, 171. 
(108) ROUBIER, P., Theorie generate du droit, nr. 9, p. 78. 
(109) ScHOLTEN, P., ,Rechtsbeginselen" in Verzamelde Geschriften, I, Zwolle, Tj. Willink, 
1949, 408: ,Niets wordt zoozeer als onrecht gevoeld als de ongelijke behandeling van gelijke 
gevallen ... Gerechtigheid is dan het ideaal, verwerkelijking van den regel, van de gelijkheid"; 
in dezelfde zin: BREGSTEIN, M.H., De betrekkelijke waarde der wet, 21: ,Wanneer een regel 
in een wetstekst is neergelegd, dan is het een vraag van gerechtigheid, niet meer en ook niet 
minder, of een bepaald geval er al dan niet onder is te begrijpen, of er dus gelijkheid is tussen 
de materie waarvoor het voorschrift krachtens zijn zin is bestemd en de te beslissen casus-posi
tie". 
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gespecifieerde regels voor duidelijk omschreven reeksen van gevallen 
worden gesteld(llO). De rechtszekerheid wordt daarentegen het 
meest in gevaar gebracht door het gebruik van zogenaamde vage 
normen. Moet deze traditionele opvatting niet enigszins genuanceerd 
worden? 

a) precieze normen 

39. Een precieze en gedetailleerde wettelijke regeling neemt niet aile 
rechtsonzekerheid weg, integendeel: ,le flou et la complexite des 
categories juridiques sont les sources les plus graves de l'insecurite 
a proscrire"(lll). Er ontstaan met andere woorden onmiddellijk 
problemen van interpretatie. Hoe meer categorieen of woorden, hoe 
meer onduidelijkheid. ,Je mehr Grenzen, urn so mehr Grenzfiille, 
je mehr Grenzfiille, urn so mehr Streitfragen, je mehr Streitfragen, 
urn so mehr Rechtsunsicherheit"(l12). 
Bovendien zijn categorieen, opsommingen en andere detailregelin
gen voor de rechtsonderhorige een echte provocatie om zich aan de 
toepassing van de regel te onttrekken(113). Hij ondermijnt daardoor 
zelf de rechtszekerheid die door het wettelijk systeem geboden wordt; 
bij sommige rechters ontstaat dan immers automatisch de neiging 
naar extensieve toepassing van de rechtsregel. 
Om dezelfde redenen moet de preventieve junctie van precieze bepa
lingen gerelativeerd worden. Processen worden erdoor vermeden, 
maar precieze bepalingen zijn ook een bron van conflicten omdat ze 
voorbijgestreefd zijn en als onrechtvaardig overkomen of nog omdat 
ze de vitters de mogelijkheid geven via allerlei chicanes toch gelijk 
te halen(114). 
Tenslotte moet herhaald worden dat de gewone burger de wet niet 
kent en dat hij dikwijls afgaat op zijn rechtsgevoel. Daarom zegt 
LANGEMEIJER dat ,het oorspronkelijk conflict is ontstaan tussen 

(110) HUMANS VAN DEN BERGH, L.J., Rede, Hand. N.J. V., 1957, II, 11; VAN DUNNE, J.M., 
Riskante rechtsvinding, Rede, Deventer, Kluwer, 1974, 11. 
(111) ATIAS, Cb., ,Les sort des dettes de menage non solidaires en regime legal", D., 1976, 
Cbron., (191), 194. 
(112) RAoBRUCH, G., Aphorismen zur Rechtsweisheit, p. 23, nr. 80; in dezelfde zin ROME
LIN, M., Die Rechtssicherheit, 58. 
(113) Het verbod om de gezinswoning met bypotbeek te bezwaren werd in Frankrijk omzeild 
door bet verstrekken van persoonlijke zekerbeden. In Belgie, waar ook op persoonlijke 
zekerbeden kan teruggekomen worden wanneer ze de belangen van bet gezin in gevaar brengen, 
wordt naar andere middelen uitgekeken (zie Brussel, 5 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 1210). 
(114) Zie in dat verband de gedacbtenwisseling tussen HouwrNo (I.e., 207) en BREGSTEIN, 
(De betrekkelijke waarde der wet, 40). 
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mensen, die toch het recht niet kenden. Dus hoe daar rechtszekerheid 
een rol had kunnen spelen, kan ik niet zien' '(115). De rechtszekerheid 
dient vooral de belangen van de professionele derde-medecontrac
tant die over de middelen beschikt om zich juridisch advies te 
verschaffen. 

40. Absolute voorspelbaarheid betekent dat de wet op zo'n nauw
keurige en gedetailleerde wijze moet worden opgesteld dat de rechts
onderhorige, in casu de derde-medecontractant, vooraf kan uitma
ken wat de definitieve juridische oplossing zal zijn in aile concrete 
gevallen waarin hi} zich hoe dan ook zou kunnen bevinden. De 
wetgever zou derhalve alle concrete gevallen op een uitputtende wijze 
moeten opsommen en regelen. Zo zou de wetgever in het huwelijks
vermogensrecht alle gevallen moeten opsommen waarin sprake is van 
een schuld aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoe
ding van de kinderen (art. 222 B. W. ); hij zou ook een opsomming 
moeten geven van alle mogelijke beroepsschulden (art. 1414 B.W.), 
van alle bestuurshandelingen die noodzakelijk zijn bij de uitoefening 
van een beroep (art. 1417 B.W .), van alle handelingen die strijdig zijn 
met de belangen van het gezin of deze belangen in gevaar brengen 
(vgl. de art. 224, 1415 en 1422 B.W.). 
Zo'n exhaustieve opsomming, en derhalve absolute voorspelbaar
heid van de rechtsgevolgen van een rechtshandeling, is in de praktijk 
zonder meer uitgeslot~n. ,, Tout prevoir, est un but qu'il est impossi
ble d'atteindre", waarschuwde reeds PoRTALIS(l16). Dat zegt ook 
het Europese Hof te Straatsburg: , Those consequences need not be 
foreseeable with absolute certainty: experience shows this to be 
unattainable"(117). 
De wetgever zou niet eens alle toepassingsgevallen onder woorden 
kunnen brengen, die zich heden ten dage zouden kunnen voordoen, 
laat staan alle toepassingsgevallen die zich ooit in de toekomst zullen 

(115) Zie het gesprek met LANGEMEIJER in VAN DUNNE, J .M., BOELES, P. en HEERMA VAN 
Voss, A.J., Aeht civilisten in burger, Zwolle, Tj. Willink, 1977, 154; PELS RucKEN (I.e., 312) 
kan zich met de uitspraak niet verzoenen, hoewel hij eerder erkende dat de niet-juristen slechts 
enkele noties hebben van het privaatrecht (ibid., 311); preventie kan, zoals LANGEMEIJER wil 
aantonen, er dus eventueel aileen zijn voor juridisch geschoolde of door juristen bijgestane 
rechtsonderhorigen; zie reeds PORTALIS, ,Discours pn!liminaire prononce lors de la presenta
tion du pro jet de la commission du Gouvernement", in FENET, Code civil, I, 463-523, 471: 
,Ce serait done une erreur de penser qu'il put exister un corps de lois qui eiit d'avance pourvu 
a taus les cas possibles, et qui cependant fiit ala portee du moindre citoyen"; in dezelfde zin 
RDMELIN, M., Die Reehtssieherheit, 59. 
(116) ,Discours preliminaire", I.e., 467; zie oak ibid., 469 e.v. 
(117) Sunday Times, §49; bevestigd door Silver e.a., §88; Barthold, §47; Olsson, §61 a); 
Muller e.a., § 29 (zie supra, nr. 32). 
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voordoen(118). De werkelijkheid vertoont te veel, ja een oneindig 
aantal schakeringen en nuances die niet onder woorden kunnen 
gebracht worden( 119). N aast de overschatting van de waarde van het 
woord als middel om gedachten kenbaar te maken, is er dus nog de 
overschatting van bet menselijk voorstellingsvermogen(120). En 
HouwiNG besluit: ,Zo bevat iedere wetgeving noodzakelijk leem
ten, in dien zin, dat zich omstandigheden voordoen, die de wetgever 
niet voorzien en waarvoor hij geen regel gesteld heeft, en fouten, in 
dien zin, dat zijn regels naar de letter toepasselijk zijn op omstandig
heden, die hij niet voorzien heeft en die hij, had hij ze voorzien, 
anders geregeld zou hebben"(121). 
In bet huwelijksvermogensrecht zijn er ongetwijfeld leemten en 
fouten. Hoe zit bet bijvoorbeeld met huurkoop? Moet leasing niet 
aan dezelfde regeling onderworpen worden als aankoop op afbeta
ling? Moet de inpandgeving van een gemeenschappelijk goed uit 
vrijgevigheid niet afhankelijk worden gemaakt van de toestemming 
van de niet-contracterende echtgenoot? Moet de zogenaamde ,toe
komstige gezinswoning" niet beschermd worden? 

41. Absolute ojzelfs maximale precisie is trouwens niet altijd wense
lijk. 
Een te grote specificatie of differentiatie, d.i. een regeling van geval 
tot geval, leidt tot de negatie van elke regel en dus van aile recht(122). 
Een van de kenmerken van de rechtsregel is dat hij algemeen en 
abstract is(123). 

(118) ,D' ailleurs, comment enchainer !'action du temps?" zegt PORTALIS (,Discours pnWmi
naire", I.e., 469). 
(119) PoRTALIS, ,Discours preliminaire", I.e., 469; ROMELIN, M., Die Reehtssieherheit, 
25-26, VoGEL, Kl., I.e., 836; zie ook HUMANS VAN DEN BERGH, L.J., I.e., 11. 
(120) HOUWING, Ph.A.N., ,Zekerheid omtrent het recht".l.e., 201; vgl. VAN OVEN, J.C., 
,Wet en rechtszekerheid", NJB, 1948, 1-4, 4: ,Echter, men verwacht toch waarlijk van een 
wetgever niet meer dan hij geven kan; juist omdat hij recht moet geven niet voor een geval 
en wei voor lange tijd, algemeen en stabiel recht, kan hij onmogelijk de stroom der behoeften 
op de voet volgen ... En men verge niet van hem, dat hij de toekomst zo zeer voorzie, dat een 
regel die vandaag billijk schijnt over een aantal jaren niet in bepaalde gevallen onbillijk zal 
blijken te zijn"; in dezelfde zin BREGSTEIN, M.H., De betrekkelijke waardeder wet, 20: ,het 
recht kan nu eenmaal niet meer rechtszekerheid bieden dan in. zijn aard ligt"; vgl. LAU
RENT, Fr., Principes de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, nr. 269, p. 340: ,II suffit de 
rHlechir un instant a I' essence des lois pour se convaincre que Ia necessite de !'interpretation 
resulte moins de leur obscurite ou de leur insuffisance, que de leur nature", en verder, ibid., 
nr. 270. 
(121) Ibid., 201. 
(122) HUMANS VAN DEN BERGH, L.J., Rede, I.e., 11; in dezelfde zin de kritiek van HOUWING 
(,Zekerheid omtrent het recht", I.e., 204) op de rechtsverfijning. 
(123) RouBIER, P., Theorie generate du droit, nr. 3. 
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Daarnaast zijn er vooral belangrijke praktische bezwaren die aan het 
Iicht komen wanneer men de zaak op termijn bekijkt. De geschiede
nis leert, zegt uitgerekend VAN 0VEN(124), dat het recht zich steeds 
heeft moeten aanpassen aan de ontwikkeling van de maatschappij. 
De rechters hebben deze taak op zich genomen daar de wetgever in 
gebreke bleef. Toen de rechtspraak onoverzichtelijk werd, werd 
gecodifieerd en deze gecodifieerde regels werden nadien opnieuw 
door de rechtspraak aangepast. De geschiedenis leert ook dat het 
tempo van deze omwenteling, deze cirkelbeweging(125), alsmaar 
sneller wordt(126). De ontwikkeling van de wetenschap heeft in de 
tweede helft van deze eeuw een nooit geziene vlucht genomen. Het 
recht komt daardoor tot nieuwe inzichten(127). Een wetgever die 
doorgaat met het zoveel mogelijk en gedetailleerd in wettelijke regels 
vast te leggen, begrijpt volgens VAN DUNNE niet waarmee hij bezig 
is, althans in welke eeuw hij bezig is(128). Het aantalleemten en 
fouten kan in deze context alleen maar toenemen. Andermaal zal dit 
tot ongelijke behandeling van gelijke gevallen leiden, wat door de 
rechtsonderhorigen als een onrechtvaardigheid zal ervaren worden. 

42. Het recht moet soepel blijven(129). Het recht moet levend recht 
blijven. Het moet zich kunnen aanpassen aan de wisselende omstan
digheden, nu en in de toekomst(l30). De vraag is niet of het recht 
al dan niet maximale precisie biedt. De vraag is veeleer welke do
sis(l31) precisie en rechtszekerheid de wetgever moet verstrek-

(124) VAN OvEN, J.C., ,Wet en rechtszekerheid", I.e., 1-4; zie ook DE PAGE, H., A propos 
du gouvernement des juges, Brussel, Bruylant, 1931, 45 e.v. 
(125) ,Cirkelgang" (HouwiNG, Ph.A.N., ,Zekerheid omtrent het recht", I.e., 205). 
(126) SAVATIER, R., Les metamorphoses, nr. l. 
(127) Vooral deze onrechtstreekse invloed van de technische vooruitgang op de ontwikkeling 
van het recht is ingrijpend. Zie b. v. het voorwoord van P. DE VROEDE in Teehnologie en reeht, 
DE VROEDE, P. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1987, VI; b.v. niet aileen de ,genetic finger print" 
techniek als zodanig is van belang, dan wei en vooral het feit dat heel ons denken over 
afstamming daardoor op losse schroeven komt te staan. 
(128) De magie van het woord, 12. 
(129) ScHOLTEN, P ., ,De codificatie-gedachte voor honderd jaar en thans", in Gedenkboek 
Burgerli.jk Wetboek 1838-1938, ScHOLTEN, P. en MEIJERS, E.M. (red.), Zwolle, Tj. Willink, 
1938, 1-31, 23. 
(130) VANDER GRINTEN, W.C.L., Reehtsgemeensehap en recht, Rede, Alphen aan den Rijn, 
1953, 17: ,Dit alles kan de wet aileen nooit bieden"; DE PAGE, H., A propos du gouverne
ment des juges, 187: ,La loi vivante n'est plus celle du legislateur". 
(131) Zie RDMELIN, M., Die Reehtssieherheit, 60: ,Es handelt sich tatsiichlich nur urn die 
Frage, inwieweit verniinjtigerweise der Versuch gemacht werden kann und soli, durch voraus
schauende Bestimmung Rechtssicherheit zu schaffen, also urn eine Massfrage". 
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ken(132): een minimale dosis, om toch een afdoende mate van 
voorspelling mogelijk te maken; een beperkte dosis, om toch een 
afdoende speelruimte te Iaten naar de concrete omstandigheden en 
naar de toekomst toe, welke behoefte door DABIN kernachtig wordt 
samengevat als volgt: ,le souci du particulier et du futur"(133). 
Met andere woorden, de verdedigers van de maximale precisie(134) 
moeten beseffen dat een gedetailleerde wetgeving vroeg of laat niet 
meer aangepast is aan de werkelijkheid, aan de heersende rechtsover
tuiging. Zij moeten ook beseffen dat de wetgever niet meer in staat 
is om voortdurend de noodzakelijke aanpassingen aan te bren
gen(l35). Zij moeten derhalve aanvaarden(l36) dat de rechtspraak, 
de zin van de wet volgend, de wet interpreteert en toepast ,a la 
lumiere des circonstances d'aujourd'hui". 
De vraag die dan rijst is of zo'n evolutieve rechtspraak de rechtsze
kerheid op een onaanvaardbare wijze in het gedrang brengt. Leidt 

(132) DABIN, J ., La philosophie de l'ordre juridique positij, nr. 23, p. 85-86: ,Maximum de 
precision d'une part, - afin que les sujets sachent exacternent a quoi s'en tenir; maximum 
de souplesse d'autre part, - afin que Ia regie demeure adequate au cas particuliers et a Ia 
rnobilite de Ia vie: telle est Ia syntbese delicate et parfois l'angoissant dilernrne qui s'irnpose 
au juriste. Evidernrnent, le parfait equilibre de ces exigences contraires ne sera jarnais atteint 
pleinernent'' en ibid., 87: , ,II appartient au juriste d' apprecier dans quelle rnesure Ia loi tiendra 
compte des cas particuliers, soit en rnultipliant Ies categories et les regles speciales, soit en 
assouplissant Ia regie generale et en faisant appel au pouvoir discretionnaire du juge"; zie ook 
ROMELIN, M., Die Rechtssicherheit, 26: ,Das Einfangen des gesarnten Stoffes in festen 
Regeln erscheint aussichtslos. Rechtssicherheit Iiisst sich also nur stiickweise erreichen. Inwie
weit soli das aber versucht werden? Da setzt mit Notwendigkeit der Widerstreit zwischen den 
Erfordernissen der Bestimmtheit des Rechts und dern Streben nach rnoglichst angemessener 
Losung der nicht vorhergesehenen und vorhersehbaren Konflikte ein, der sich vor allern urn 
die dern Richter dern Gesetz gegeniiber einzuriiurnende Stellung dreht". 
(133) DABIN, J., La philosophie de l'ordre juridique positif, nr. 23, p. 87; op dit dubbele 
gevaar van de rechtszekerheid wees ook ROMELIN (Die Rechtssicherheit, 59): ,Wegen der 
Uniibersehbarkeit der Interessenkonflikte bringt nun aber eine solche Regelung stets die 
Gefahr mit sich, dass zahlreiche Fiille in einer schon den Rechtsanschauungen der Gesetzge
bungszeit nicht entsprechenden Weise entschieden werden, und die weitere Gefahr, dass dern 
Wechsel der Lebensverhiiltnisse und der Werturteile nicht geniigend Rechnung getragen 
werden kann". 
(134) Voor een rnooi voorbeeld zie het besluit van NoYON, P.S., ,Rechtszekerheid en 
billijkheid", Advocatenblad, 1951, 185-211, 211. 
(135) DEMOGUE (,L'evolution et la securite", I.e., 14) stelde wei ;voor om de wetgeving op 
herhaalde tijdstippen te herzien. 
(136) Vgl. ROMELIN, M., Die Rechtssicherheit, 52: wanneer het vertrouwen in de wetgever 
zoek is hetzij orndat hij o.a. de rnaatschappelijke evolutie niet volgen kan, of daarentegen 
teveel en slechte wetten rnaakt, ,so wird man unwillkiirlich dazu gedriingt werden, die 
Gefahren des Richterrechts in Kauf zu nehmen in dern Gedanken, wenn doch niernand weiss, 
was Recht ist, oder was in der niichsten Woche Recht sein wird, so kornrnt es auf etwas mehr 
oder weniger Rechtsunsicherheit nicht mehr an". 

957 



zo'n recbtspraak tot onvoorspelbaarbeid van bet recbt , zoals DEMO

GUE vreest(l37)? 

b) vage normen 

43. Vage normen zijn normen die aileen maar een criterium, een 
algemene ricbtsnoer of bet leidend beginsel dat de wetgever voor 
ogen stond, bevatten. De precieze inboud ervan moet door de recbter 
van geval tot geval worden opgevuld. Kenmerkend voor deze vage 
normen is bet feit dat ze aan de recbter een appreciatiebevoegdheid 
toekennen waarvan de omvang kan verscbillen van norm tot norm. 
Tussen precieze en vage normen bestaat dan ook geen principieel 
noch scberp onderscbeid(138). 

44. De recbtspraak benut in bet vermogensrecbt meer dan ooit de 
bestaande open normen, vooral de zogenaamde ,rule of conducts" 
die geroepen zijn om als algemene recbtsbeginselen een overbeersen
de plaats in bet rechtsverkeer te bebben(139). De wetgever maakt ook 
vage normen bij. In de wet van 14 juli 1976 boudende bervorming 
van bet huwelijksvermogensrecht zijn er een bele reeks vage normen 
opgenomen. Sommige wijzen de verplicbte of te mijden bestemming 
van derechtsbandeling aan (zie b.v. art. 222, 1408lid 3, 1415 B.W.), 
andere zijn een afgeleide van bet proportionaliteitsbeginsel (art. 217 
lid 2, 222 lid 2, 224 § 1 sub 3 en 4, 1417 lid 1, 1418 2e B.W.), en 
tenslotte zijn er criteria die wijzen op een te volgen of te mijden 
gedraging (de goede trouw en de medeplicbtigbeid van de derden 
(art. 1422, al. 1 B.W.). Meestal worden die criteria met elkaar 
gecombineerd wat de rechtsonzekerbeid in werkelijkheid verdubbelt. 

45. De vaagbeid en de onzekerbeid die daaruit voortspruit, beeft 
twee oorzaken(140) die met elkaar verband bouden, met name ener-

(137) ,L'evolution et la securite", I.e., 105: ,Et l'on ne peut meconnaitre les services 
remarquables qu'elle (la jurisprudence-NO) peut rendre ici, en faisant progresser le droit peu 
a peu, en comblant des lacunes, en rectifiant des solutions. Seulement un pareil systeme est 
en antinomie absolue avec le principe de la securite. II faut cboisir entre les deux et nous 
n'apercevons aucun terrain de conciliation complete". 
(138) BEEKHUIS, J.H., ,De verhouding tussen Rechter en Wet". I.e., 117, voetnoot 18; zie 
in dezelfde zin DABIN, J., La philosophie de l'ordre juridique positif, nr. 7, p. 28. 
(139) Zie ELDERS, J .L.M., Differentiatie en integratie in het privaatreeht, Rede, Deventer, 
Kluwer, 1983, 10 t.e.m. 13, die de vier algemene rechtbeginselen of gedragsregels noemt die 
heel bet gebied van bet privaatrecht bestrijken: misbruik van recht, zorgvuldigheidsnorm, 
redelijkheid en billijkheid en vertrouwensbeginsel. 
(140) Vgl. DE WILD, A.H., De rationaliteit van het reehterlijk oordeel, Deventer, Kluwer, 
1980, 189 (,intensionele" en ,extensionele" vaagheid of onscherpte). 
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zijds de onzekerheid over de betekenis van het criterium (wat bedoelt 
men met ,het in gevaar brengen van de belangen van het gezin", met 
,noodzakelijk"(l41)?) en anderzijds de onzekerheid bij de toepas
sing ervan op het concrete geval omdat de feitelijke gegevens hier een 
grote rol spelen. Hoe nauwkeuriger de definitie van het begrip, des 
te gemakkelijker zal de toepassing ook zijn. Onnauwkeurige defini
ties en toepassingsproblemen zijn overigens niet eigen aan de vage 
normen. Elk begrip is, zoals reeds werd opgemerkt, min of meer 
precies geformuleerd en geeft ook min of meer aanleiding tot onze
kerheden bij de toepassing ervan. 

46. Het kan moeilijk ontkend worden dat het de derde-medecontrac
tant veel minder moeite kost om na te gaan of de door de contracte
rende echtgenoot te stellen handeling aldan niet op de ,zwarte lijst" 
staat (b.v. art. 224 en 1418 B.W.), dan om bij elke rechtshandeling 
uit te maken of de belangen van het gezin of van de niet-contracteren
de echtgenoot al dan niet in het gedrang komen. Toch is ook de 
stelling dat vage normen zonder meer en op onherroepelijke wijze 
rechtsonzekerheid scheppen, aan nuancering toe. 
Vage normen bieden eerst en vooral ook zekerheid, zij het een andere 
soort zekerheid, met name ,de zekerheid dat er recht zal gesproken 
worden"(142) en deze zekerheid is, niet in het minst voor de gewone 
rechtsonderhorige die toch de wet niet kent, van een hogere orde dan 
de zekerheid dat de rechter zich aan de letter van de wet zal hou
den(143). 
In die context zullen vage normen ook preventief kunnen werken. 
De gewone burger heeft nog meer kans om de afloop van het geschil 
te raden, wanneer hij zich afvraagt of hij fatsoenlijk te werk is 
gegaan, dan wanneer hij zich afvraagt hoe het positieve recht is, want 

(141) Zie b.v. de onduidelijkheid over de betekenis van de term ,noodzakelijk" (art. 1417 
lid 1 B.W.) in de Parlementaire voorbereiding. 
(142) Zie o.a. VAN DER GRINTEN, W.C.L., Rechtsgemeenschap en recht, 18; VAN DER 
WERF, H.G., Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1982, 
13; VAN OVEN, J.C., ,Wet en rechtszekerheid", I.e., 4; vgl. ook het voorwoord bij DE 
HARVEN, P., Liberte et Securite contractuel/es, 6-7. 
(143) Zie PrTLO, A., Evolutie in het privaatrecht, 158: , ... de justiciabelen, die voor alles om 
zekerheid vragen. Deze zekerheid heeft de moderne rechtshantering beoogd hun te brengen, 
in de overtuiging, dat niet slaafse toepassing van de wettekst rechtszekerheid brengt, maar de 
wil aan de justiciabelen toe te kennen waar deze naar billijkheid aanspraak op maken. Men 
mag dan ook met recht zeggen, dat voor de vroegere schijnzekerheid, gebaseerd op een altijd 
min of meer toevallige tekst, een zekerheid van hoger or de in de plaats is getreden, de zekerheid 
die teweeg wordt gebracht door de billijkheid te betrachten. Voor de zekerheid die het woord 
bood is de zekerheid die de rechtvaardigheid biedt in de plaats getreden". 
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dat weet hij toch niet(144). Partijen weten dat de rechter de ratio legis 
als enige richtlijn zal hanteren, omdat de wet hem dit oplegt. Partijen 
zullen niet geneigd zijn de rechtsgeldigheid van hun subjectieve 
rechten te claimen op grond van de letter van de wet. Bij gebreke van 
mogelijke discrepantie tussen de letter en de zin van de wet, wordt 
de ,juristerij" de pas afgesneden. 
,Il est banal", zegt CARBONNIER, , de relever les dangers de 
l'equite: arbitraire et insecurite ( ... ). Il ne faut pas oublier, cepen
dant, que, le plus souvent, par cette sorte d'instinct que l'on appelle 
la conscience morale, les interesses seront avertis du resultat a 
attendre de l'equite, bien plus silrement que s'illeur fallait tirer les 
conclusions d'une serie de raisonnements juridiques, complexes et 
interminables' ' ( 145). 

47. Dit neemt niet weg dat de voorspelbaarheid voor derden-mede
contractanten die juridisch advies vragen, minder groot zal zijn bij 
vage normen. Maar vage normen zijn niet gedoemd om voor eeuwig 
en altijd vaag te blijven; vage normen kunnen tot op zekere hoogte 
rechtszeker gemaakt worden. In het beginstadium van de wet is er 
meestal geen rechtszekerheid, noch over de inhoud van het criterium, 
noch over de toepassingen. ,Junges Recht, das eben erst entstanden 
ist, ist sozusagen gar kein Recht; erst was Generationen besteht, wird 
wirklich als dauernde Ordnung empfunden"(146). Het gevoel van 
onzekerheid van de derden-medecontractanten na de hervorming van 
het huwelijksvermogensrecht is best te begrijpen. 
Met de tijd worden door rechtspraak en rechtsleer bijkomende 
richtlijnen of , wegwijzers"(l47) aangebracht en wordt zelfs een 
systeem uitgebouwd(148). ,En definitive", zegt RouBIER, ,le pro
cede du ,standard" est un procecte d'attente, qui permet a la 
jurisprudence de classer peu a peu les difficultes et d'embrasser 

(144) LANGEMEIJER, G.E., in Acht civilisten in burger, 154. 
(145) CARBONNIER, J., Droit civil, Introduction, Parijs, P.U.F., 1988, 43; zie ook ROME
LIN, M., Die Rechtssicherheit, 62; BREGSTEIN, De betrekkelijke waarde der wet, 38-39, en 
ibid., 40. 
(146) COING, H., Grundzuge der Rechtsphilosophie, 148; in dezelfde zin SAVATIER, R., Les 
metamorphoses, nr. 14, p. 18; ,Celui-ci (le droit-NG) se cherche dans des ebauches encore 
informes. D'une part, a cette epoque de transition, une legislation jeune, faite de slogans et 
de programmes, emaillee de solutions de detail, n'est pas encore du droit". 
(147) VANDERWERF, H.G., Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht, 15. 
(148) RouBIER, P ., Theorie generate du droit, nr. 9, p. 81, in navolging van AL-SANHOURY: 
,Les juges, au-dela de Ia directive qui leur est donnee, introduisent peu a peu des sous-directi
ves plus precises, de telle maniere que progressivement Ia reglementation devient plus comple
te"; vgl. WIARDA, G.J., ,De rechter tegenover vage rechtsnormen", R. W., 1973-74, 177-190, 
190. 
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!'ensemble d'une question nouvelle, avant de poser des regles detail
lees, et du meme coup plus rigides"(149). De rechter gaat dus de taak 
van de wetgever overnemen, maar beschikt voor het vervullen van 
die taak over meer tijd: ,la mise en reuvre du standard depend des 
parties et du juge, - tandis que la regie suppose un standard mis 
en reuvre par la loi"(150). 
SCHOLTEN waarschuwde echter voor een te ver doorgedreven formu
lering en systematisering door de rechtspraak: ,als we maar niet 
meenen", stelt hij, ,dat zulk een formuleering een afsluiting zou 
kunnen zijn, als we maar begrijpen, dat de rechtsontwikkeling voort
gaat en niet alleen voortgaat doordat er nieuwe regels door den 
wetgever worden uitgevaardigd, maar voortgaat ook bij behoud van 
den regel, dagelijks door gedragingen, overeenkomsten, processen, 
rechtspraak, ook door bezinning, wetenschap. Daarvoor moet ope
ning blijven"(151). M.a.w., de voordelen die de rechtspraak in 
vergelijking met de wetgeving biedt, mogen er niet door verloren 
gaan. 
Ook de vrees voor willekeur zal door de bijkomende jurisprudentiele 
regels worden opgevangen. De rechter zoekt spontaan naar objectie
ve criteria(l52) en de rechtsleer zal hem daarbij helpen(153). 

48. Kortom, men kan stellen dat vage normen rechtszekerheid in 
wording zijn, vermits ze vroeg of laat door toepassing nader gepreci
seerd zullen worden. De vraag is dan wei of de rechtspraak, bijge
staan door de rechtsleer, die rechtsonzekerheid in een voldoende 
mate en binnen een aanvaardbare termijn zal kunnen opvangen. 

49. Vage normen kunnen bovendien nuttig zi}n. Het recht blijft 
vloeiend en levend, het past zich aan aan de behoeften van het 

(149) Theorie generate du droit, nr. 9, p. 81. 
(150) DABIN, J., La philosophie de l'ordre juridique positif, nr. 7, p. 30. 
(151) ,De codificatie-gedachte voor honderd jaar en thans", I.e., 23-24. 
(152) Zie b.v. HouwiNG, Ph.A.N., ,Zekerheid omtrent het recht". I.e., 210: ,Ook bij den 
rechter zelf alzo blijkt de behoefte aan objectieve regels, aan uitschakeling van de subjectieve 
waardering, aan beperking juist van de rechterlijke vrijheid te bestaan". 
(153) Zie b.v. de vergelijkingsmethode van WIARDA, Drie types van reehtsvinding, Zwolle, 
1988: ,Streven naar objectivering bij de toepassing van vage rechtsnormen", 105-107 en over 
de vergelijkingsmethode zelf, ibid., 132 e.v. en de verwijzingen in voetnoot 27; daarover 
instemmend o.a. VANDERWERF, H.G., Redelijkheid en billijkheid in het eontraetenreeht, 
21; zie reeds WIARDA, G.J., ,De rechter tegenover vage rechtsnormen", I.e., 190, die het 
opvullen van de vage normen door de rechtspraak als een middel beschouwt om willekeur te 
bannen en om een rechtszekerheid tot stand te brengen. V gl. de operationalisering van vage 
begrippen bij DE WILD, A.H., De rationaliteit van het reehterlijk oordeel, 193 e.v. 
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maatschappelijk verkeer(154). De doeltreffendheid van de wettelijke 
bepaling wordt verzekerd en de gelijkheid, de gerechtigheid is er 
alleszins mee gediend(155). Tevens wordt het mogelijk rekening te 
houden met d~ omstandigheden die eigen zijn aan elke zaak(156). 
Het ware dus verkeerd het inlassen van vage normen op een louter 
negatieve wijze te benaderen omdat het een van de hoofddoelstellin
gen van het recht niet realiseren kan. De wetgever grijpt niet naar 
vage normen uit vrees of uit gemakzucht(157), zoals door de voor
standers van de rechtszekerheid wordt voorgehouden(158). Vage 
normen zijn geen ,noodzakelijk kwaad"(159). Vage normen hebben 
ook hun voordelen. 

50. De voordelen van de vage normen moet men dan ook in de 
globale beoordeling betrekken. De rechtszekerheid is niet het enige 
streefdoel van het recht. 
Om die reden gaat ook(160) het Europese Hofvoor de Rechten van 
de Mens te Straatsburg ervan uit dat al te precieze wetgeving soms 
niet opportuun is: , ,Again, whilst certainty is highly desirable, it may 
bring in its train excessive rigidity and the law must be able to keep 
face with changing circumstances. Accordingly, many laws are inevi
tably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague 
and whose interpretation and application are questions of practi
ce"(161). 
Wanneer de wetgever niet alles kan regelen tot in de details, omdat 

(154) Zie, a contrario, de rechtsleer genoemd supra, nr. 42. 
(155) Vgl. VANDER GRINTEN, W.C.L., Rechtsgemeenschap en recht, 17. 
(156) Zie AL-SANHOURY, A.-A., ,Le Standard Juridique", in Receuil Geny, II, Parijs, 
Duchemin, 1977, 144-156, 144; RoUBIER, P., Theorie generate du droit, nr. 9, p. 79. 
(157) VAN DuNNE, J.M., De magie van het woord, 72. 
(158) Zie vooral HoUWING, Ph.A.N., ,Zekerheid omtrent het recht", I.e., 209-210 en 212; 
vgl. RIPERT, G., Le declin du droit, nr. 55, p. 170, nr. 52, p. 195 ,!'abdication devant le 
danger d'une decision"; zie ook, doch zeer genuanceerd, PoLAK, J.M., ,Theorie en praktijk 
der rechtsvinding", AA, 1985, 734-737, 736. 
(159) Daarom zal de roep om een krachtiger optredende wetgever niet baten (VAN DuN
NE, J.M., Riskante rechtsvinding, 33). 
(160) Zie reeds het verslag van de algemene vergadering der Nederlandse Advocaten-Vereni
ging gehouden in 1951 (Advocatenblad, 1951, 274-281, 281) waaruit blijkt dat vage normen 
niet als een onoverkomelijk bezwaar werden bevonden. Het antwoord is significant, te meer 
omdat het feit dat de rechter tegenwoordig meer en meer rechtsvormend optreedt en zich 
daarbij grote vrijheid veroorlooft tegenover de tekst van de wet, door diezelfde vergadering 
met een kleine meerderheid wei als een bezwaarlijke aantasting van de rechtszekerheid werd 
ervaren (ibid., 281). 
(161) Sunday Times,§ 49, bevestigd door Silver e.a., § 88; Olsson,§ 61; Miiller e.a., § 29 (zie 
supra, nr. 32). 
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de mogelijke toepassingen niet te overzien zijn(l62) of omdat ze aan 
een constante evolutie onderhevig zullen zijn(163), hoewel het oppor
tuun is met de concrete omstandigheden van de zaak rekening te 
houden{l64), kan aan de rechter of de administratie een beoorde
lingsbevoegdheid worden toegekend(165). Dit is niet zonder meer 
strijdig met het rechtszekerheidsbeginsel. Door gebruik te maken van 
deze bevoegdheid - meer bepaald door het uitvaardigen en publice
ren van richtlijnen door de administratie(l66) of door een constan
te(167) en bekendgemaakte(168) rechtspraak van de hoven en recht
banken - wordt de voorspelbaarheid van het recht vergroot. 

c) kiezen tussen vage en precieze normen 

51. Staat, zoals DABIN stelt, de wetgever voor een keuze of zelfs voor 
een dilemma: ,Ou bien le legislateur ne precise pas- et alors, c'est 
le trouble et l'insecurite; ou bien il precise, et son chiffre risque d'etre 
arbitraire, trop uniforme ou en retard sur les faits. II faudra alors, 
entre les deux procedes: de Ia definition a priori par Ia loi et de Ia 
definition a posteriori par le juge, choisir le moins dommageable au 
bien commun ... "(169)? Juister is misschien de stelling dat maximale 
hanteerbaarheid en precisie niet in alle gevallen even wenselijk is. De 
mate en de voordelen van de hanteerbaarheid zullen ook moeten 
worden afgewogen tegen de nadelige gevolgen die erdoor teweegge
bracht worden. Kortom, de wetgever moet niet kiezen maar vooral 

(162) Zie Olsson, § 62, m.b.t. het begrip ,lorsque Ia sante ou le developpement d'un enfant 
se trouvent compromis ou en danger": ,Toutefois, les circonstances pouvant commander Ia 
prise en charge d'un enfant, ou presider a !'execution de pareille decision, sont si diverses qu'on 
ne saurait guere libeller une loi capable de parer a toute eventualite''. 
Zie ook b.v. m.b.t. het controleren van de briefwisseling van gevangenen, Silver e.a., § 88: 
,It would scarcely be possible to formulate a law to cover every eventuality". 
(163) Barthold, § 47: ,Ia concurrence, probleme dont les donnees ne cessent de changer en 
fonction de !'evolution du marche ainsi que des moyens de communication"; Muller e. a.,§ 29: 
,notamment dans leso domaines dont les donnees changent en fonction de !'evolution des 
conceptions de Ia societe" ... ,Les dispositions de droit penal en matiere d'obscenite entrent 
dans cette categorie". 
(164) Het voordeel dat de rechtsonderhorige daarbij kan hebben, werd onderstreept in Gillow, 
§51. 
(165) Silver e.a., §89; Malone, §68; Barthold, §47; Gillow, §51; Olsson, §61c). 
(166) Silver e.a., § 88; Leander, §51. 
(167) Zie Sunday Times, §51 en vgl. §52. 
(168) Muller e. a.,§ 29: ,En l'espece, il echet aussi de souligner qu'il existait une jurisprudence 
constante du Tribunal federal quanta Ia ,publication" d'objets ,obsd:nes". Publiee, done 
accessible, et suivie par les juridictions inferieures, elle completait Ia lettre de !'article 204 § 1 
du code penal". 
(169) DABIN, J., La philosophie de l'ordre juridique positif, nr. 52, p. 209-210; in dezelfde 
zin BEEKHUIS, J.H., ,De verhouding tussen Rechter en Wet", I.e., 117. 

963 



zoeken naar de beste middenweg(170) of naar een juist evenwicht 
tussen de behoefte aan rechtszekerheid en de behoefte aan andere 
waarden zoals de rechtvaardigheid. 
Meteen wordt ook het fundamenteel, maar betrekkelijk karak
ter(171) van de rechtszekerheid bevestigd. De wetgever kan echter 
accenten leggen. Hij zal op sommige gebieden aan een bepaalde 
waarde prioriteit kunnen verlenen, door die technische middelen te 
gebruiken die het meest geschikt zijn om die waarde te verwezenlij
ken. 
Tenslotte moet bij de opties van de wetgever rekening gehouden 
worden met de aanvullende taak van de rechtspraak op het gebied 
van het verschaffen van rechtszekerheid. 

§ 2. Stabiliteit 

52. Eerder werd, voor zoveel als nodig, eraan herinnerd dat het 
wettelijk recht, wil het die naam waard zijn, steeds moet aangepast 
worden aan de maatschappelijke ontwikkeling en aan de heersende 
rechtsovertuiging. Absolute stabiliteit is derhalve uitgesloten. De 
wettelijke rechtsregels zullen vroeg of laat wijzigingen ondergaan. 
Bij de wijziging van de wet komt het subjectieve aspect van de 
rechtszekerheid om de hoek kijken: de vrijwaring van de ,droits 
acquis". Hierna zal even worden ingegaan op de niet-retroactiviteit 
enerzijds en op de onmiddellijke werking van de nieuwe wet ander
zijds(172). 

(170) VAN OVEN, J.C., ,Wet en rechtszekerheid", I.e., 4. 
(171) Vgl. ScHOLTEN, P., ,Over spel en ernst in het Recht", in Verzamelde Gesehriften, I, 
492: ,Wij Ieven in het betrekkelijke, moeten daarin Ieven, het is niet aileen dwaasheid, het 
is hoogmoed en opstand als we het betrekkelijke, ons gegevene, verkleinen, omdat het absolute 
te hoog ligt voor ons reiken"; zie ook ScHOLTEN, P., ,De codificatie-gedachte voor honderd 
jaar en tlians". I.e., 13, i.v.m. de formulering van het recht: ,Het is wat men de rechtszeker
heid noemt, de voorspelbaarheid (tot zekere hoogte) van de rechtsbeslissing, de noodzakelijk
heid van de eenvoudige richtsnoeren bij de handelingen der menschen, die met de formuleering 
door de codificatie wordt gediend. Dit alles is niet het hoogste goed, maar het blijft van 
beteekenis ook voor hem, die de betrekkelijkheid ervan inziet". 
(172) Zie DE PAGE, H., Traite, I, 1962, nrs. 226 e.v., p. 321 e.v.; GHESTIN, J. en Gou
BEAUX, G., Traite de droit civil, Introduction generale, Parijs, LGDJ, 1977, nrs. 330 e.v., 
p. 245 e.v.; MAZEAUD, Ler;ons, Ill, 1986, nrs. 137 e.v., p. 189 e.v.; RouBIER, P., Leseon
flits de lois dans /e temps, I; RENCHON, J .-L., in Traite pratique des regimes matrimoniaux, 
I, uittreksel uit R.P.D.B., Campi. VI, V0 Regimes matrimoniaux (droit interne), Brussel, 
Bruylant, 1985, nrs. 1 e.v., p. 5 e.v.; VAN GERVEN, W., Algemeen dee/, in Beginselen van 
Belgiseh Privaatreeht, DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W., (ed.), Antwerpen, Standaard, 
1973, nrs. 20 e.v., p. 61 e.v.; zie ook AssER-ScHOLTEN, Algemeen dee/, Zwolle, Tj. Willink, 
1974, 136 e.v. 
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a) de niet-retroactiviteit 

53. Het niet-retroactiviteitsbeginsel vervat in art. 2 in fine B.W., 
komt hierop neer dat een nieuwe wet geen rechtsgevolgen kan hebben 
voor het verleden. De derde-medecontractant moet er immers op 
kunnen rekenen dat de subjectieve rechten waarop hij bij het aan
gaan van de rechtshandeling terecht meende aanspraak te kunnen 
maken, niet achteraf gewijzigd, aangetast of ontnomen zullen wor
den. Dat de niet-retroactieve werking van nieuwe wetten is ingegeven 
door het belang van de rechtszekerheid en op het vertrouwensbegin
sel berust, werd met nadruk door DE PAGE beklemtoond: ,D'autre 
part, le principe de la non-retroactivite des lois est la sauvegarde 
indispensable des interets individuels, et la base fondamentale de la 
securitejuridique. II serait inadmissible, economiquement et sociale
ment, que les droits des citoyens, leur fortune, leur condition person
neUe, les effets de leurs actes et de leurs contrats, puissent a chaque 
instant etre modifies, contestes ou supprimes par un changement de 
legislation. Ceux qui se sont conformes ala loi en vigueur au moment 
oil ils ont agi, doivent conserver le prix de la confiance qu'ils lui ont 
faite. Sans ce gage de stabilite, toute vie juridique deviendrait impos
sible. On ne contracterait plus, on n'agirait plus, puisqu'on n'aurait 
aucune certitude de conserver le benefice de son activite"(173). Zo 
zal de derde-medecontractant met bestuursbevoegdheidsbeperkingen 
die door een latere wet worden ingevoerd, geen rekening kunnen en 
moeten houden. Later uitgevaardigde wetten die terugwerkende 
kracht hebben en die de verworven rechten in het gedrang brengen, 
worden traditioneel als de meest duidelijke aantasting van de subjec
tieve rechtszekerheid aangemerkt: ,Donner et reprendre(174) ne 
vaut". Retroactiviteit, zegt RIPERT, ,c'est le non droit absolu, la 
destruction de l'idee de droit"(175). ,Partout oil la retroactivite 
serait admise", verklaart PoRTALIS, ,non seulement la surete 
n'existerait plus, mais son ombre meme"(176). Berekenbaarheid, 
plannen en vrij handelen worden erdoor onmogelijk gemaakt(177). 

(173) DE PAGE, H., Traite, I, 1962, nr. 227, p. 323; zie ook ibid., nr. 231ter, p. 335. 
(174) CARBONNIER, J., Flexible droit, 120. 
(175) (In navolging van LASSALLE), Le dec/in du droit, nr. 58. p. 179. 
(176) Aangehaald bij MAZEAUD, Lerons, 1/1, 1986, nr. 150; vgl. DILLEMANS, R., aange
haald in ,Verslag namens de Commissie voor de Justitie van de Kamer uitgebracht door de 
Heer Baert", Gedr. St., Kamer, B.Z. 1977, nr. 36/3, 11, over de retroactiviteitstheorie: ,Hier 
gaat de rechtszekerheid verloren op grote schaal". 
(177) Terecht beschouwt HENKEL de niet-retroactiviteit als een onderdeel van de ,Orientie
rungsgewissheit" (Einfuhrung in die Rechtsphi/osophie, § 30, p. 336). 
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54. Daarom zijn retroactieve wetten thans zeer zeldzaam. De wet 
van 14 juli 1976 heeft het niet-retroactiviteitsbeginsel gerespecteerd. 
De wetgever heeft er niet eens aan gedacht om aan de nieuwe wet, 
bijvoorbeeld aan de bestuursbevoegdheidsbeperkingen, terugwer
kende kracht te verlenen(178). Maar het niet-retroactiviteitsbeginsel 
is een algemeen rechtsbeginsel. De toepassing ervan strekt zich uit 
tot andere gelijksoortige gevallen van terugwerking. Naast de wette
lijke bestuursbevoegdheidsbeperkingen zijn er bijvoorbeeld ook bui
tengewone bijkomende bestuursbevoegdheidsbeperkingen, met na
me de beperkingen opgelegd door de rechter. Welnu, de rechter kan 
geen voorlopige en dringende maatregelen nemen, meer bepaald 
bestuursbevoegdheidsbeperkingen uitvaardigen, die de verworven 
contractuele rechten van de derde-medecontractant aantasten(179). 

b) de onmiddellijke werking van de wet 

55. In beginsel is de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing. Daar
mee wordt in het conflict tussen rechtszekerheid en vooruitgang, 
levend recht, rechtvaardigheid(180), voor de laatstgenoemde waar
den geopteerd. Maar het gaat andermaal niet om een radicale optie. 
In het contractenrecht, daar waar de behoefte aan rechtszekerheid 
het grootst is, wordt de onmiddellijke toepassing van de wet in 
beginsel uitgesloten, precies omwille van de rechtszekerheid(181), 
behalve wanneer de nieuwe bepalingen dwingend zijn. Uit het dwin
gend karakter moet blijken dat het belang van een onmiddellijke en 
veralgemeende toepassing van deze bepalingen groter is dan de 
nadelen die uit een vermindering van de rechtszekerheid voortsprui
ten; het betekent dat het algemeen belang, dat door de nieuwe wet 
wordt nagestreefd, primeert op de rechtszekerheid(182). 
De wet van 14 juli 1976 houdende hervorming van het huwelijksver
mogensrecht heeft bovendien door middel van overgangsbepalingen 
de spanning tussen rechtszekerheid en vooruitgang nog verzacht. Het 

(178) RENCHON, J.L., I.e., nrs. 64 en 210. 
(179) Zie in dat verband PINTENS, W. en SINTOBIN, N., ,De maatregelen aangaande het 
vermogen van de echtgenoten", in Voorlopige maatregelen tussen eehtgenoten, SENAEVE, P ., 
(ed.), Leuven, Acco, 1989, 219-263, nr. 264, p. 245-246, en de verwijzingen aldaar. 
(180) Over die spanning in het algemeen, zie DEMOGUE, R., ,L'evolution de la securite", I.e., 
95 e.v.; DE PAGE, H., Traite, I, 1962, nr. 228, p. 325; MAZEAUD, Lerons, I/1, 1986, nrs. 138 
en 146. 
(181) Zieo.a.DE PAGE, H., Traite, I, 1962,nr. 228,p. 326,nr. 231quater,p. 340ennr. 232, 
p. 343. 
(182) Zie o.a. GHESTIN, J. en GouBEAUX, G., Traite de droit civil, Introduction generale, 
I, nr. 378. 
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primair stelsel was onmiddellijk van toepassing op aile echtgenoten, 
de imperatieve bepalingen van het wettelijk stelsel slechts na een 
overgangsperiode en voor zover de echtgenoten geen verklaring van 
handhaving van het oude stelsel hadden afgelegd. Bij dit alles komt 
nogmaals tot uiting dat het er steeds op aan komt een juist evenwicht 
te zoeken tussen de rechtszekerheid en andere waarden. 

§ 3. Afdwingbaarheid 

56. Rechtszekerheid is tenslotte ook afdwingbaarheid in rechte van 
de subjectieve rechten. Er moet immers ook zekerheid zijn dat het 
geschil ter beslechting kan worden voorgelegd aan een onafhankelij
ke, onpartijdige en deskundige rechter. De praktische betekenis van 
de afdwingbaarheid voor het (huwelijksvermogens)recht neemt toe 
naarmate de kenbaarheid en de voorspelbaarheid van het recht niet 
door de wetgever verwezenlijkt worden. De derde-medecontractant 
zal pas geneigd zijn een grotere rechtsvindingsbevoegdheid van de 
rechter te aanvaarden, wanneer hij in de rechter vertrouwen kan 
hebben. Want dan heeft hij tenminste de zekerheid dater recht zal 
gesproken worden(183) en dat er met zijn belangen zal worden 
rekening gehouden. Werken met vage normen veronderstelt een 
groot vertrouwen in de rechter(184). 
Het belang dat de derde-medecontractant erbij heeft om op een 
onpartijdige rechter een beroep te kunnen doen, komt vooral tot 
uiting wanneer men inziet dat bij de toepassing van het huwelijksver
mogensrecht, de niet-contracterende echtgenoot in de verhouding tot 
de professionele derde-medecontractant in de regel als de zwakkere 
partij zal beschouwd worden. Niet zelden zal de rechter immers te 
maken hebben met professionele derden-medecontractanten en vaak 
zelfs met derden-medecontractanten die a.h. w. de economische en 
financiele macht symboliseren, zoals verhuurders, energiebedrij
ven(l85), bank- en financieringsinstellingen(186), te meer omdat 

(183) Vgl. CARBONNIER, J., Flexible droit, 117: ,Qu'importe done que Jes reg!es soient 
mouvantes, incertaines, si !'on est assure de toujours trouver des juges equitables?". 
(184) En dit in een tijd waar het vertrouwen in de rechter enigszins zoek is (zie o.a. 
STORME, M., ,La justice: Restaurer Ia confiance", J.T., 1982, 133-136). 
(185) Men raadplege de bestaande rechtspraak over art. 222 B.W., waar op enkele uitzonde
ringen na, de derden-medecontractanten ofwel verhuurders, ofwel energiebedrijven of -verde
lers zijn. 
(186) De centrale positie van de bank- en financieringsinstellingen in het huwe!ijksvermogens
recht en in het familiaal vermogensrecht is onmiskenbaar. In het huwelijksvermogensrecht is 
er geen rechtspraak waarbij deze instellingen niet betrokken zijn. Men vergete ook niet dat 
deze belangengroep noch min noch meer aan de oorsprong ligt van sommige wetten of 
wetswijzigingen op het gebied van het familiaal vermogensrecht. 
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deze derden-medecontractanten de middelen hebben om geschillen 
in rechte te Iaten beslechten. Vooral die derden-medecontractanten 
moeten op de onpartijdigheid en de objectiviteit van de rechter 
kunnen vertrouwen. En daarmee is de bal andermaal in het kamp 
van de rechter. 

AFDELING 5 

DE ,JURISPRUDENTIELE" RECHTSZEKERHEID 

57. Hierboven werd herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de vraag of 
het recht, bijvoorbeeld het huwelijksvermogensrecht, een voldoende 
mate van rechtszekerheid biedt, niet op grond van de wet aileen kan 
beantwoord worden. Veel zal ervan afhangen of de rechtspraak bij 
machte is enerzijds om de rechtsonzekerheid die in het wettelijk recht 
bestaat ingevolge het inlassen van vage normen, te verminderen, en 
anderzijds om de onzekerheid die ingevolge de rechtsvinding ont
staat, op te vangen. 
Alvorens daarop in te gaan, moet aangetoond worden dat het 
jurisprudentieel recht een volwaardig recht is, zodat het eveneens 
moet voldoen aan de eisen van rechtszekerheid. 

§ 1. Jurisprudentieel recht is volwaardig recht 

a) de rechter maakt ook recht voor de toekomst 

58. Traditioneelligt het onderscheid tussen wetgeving en rechterlijke 
beslissing hierin dat de wetgever een algemene regel voor de toekomst 
opstelt, en dat de rechter zich uitspreekt over een welbepaald con
creet geschil(l87). De rechter mag geen oordeel vellen waarin hij een 
regel geeft voor alle, met het concrete geschil gelijk te stellen gevallen 
die zich in de toekomst zullen voordoen(188). 
De rechterlijke uitspraak bevat doorgaans meer dan de beslechting 
van een concreet geschil, meer dan de subsumptie van een concreet 
geval onder een algemene rechtsregel. Naast de beslechting van het 
concrete geschil, het beschikkend gedeelte zelf, zijn er de beschou
wingen die de eindbeslissing schragen: ,Mais ce qui, dans un juge
ment, sert a former la jurisprudence", zegt CARBONNIER, ,c'est ce 
qui s'y trouve de plus abstrait, ayant valeur generale pour d'autres 

(187) Zie art. 6 Ger.W.: ,De rechters mogen in de zaken die aan hun oordeel onderworpen 
zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene regel en als regel geldende beschikking''. 
(188) WEILL, A., Droit civil, Introduction generale, Parijs, Dalloz, 1970, nr. 173. 

968 



cas possibles: non pas la decision qui met fin ala contestation, mais 
les propositions de droit qui ont determine le juge a decider pour l'un 
plutot que pour l'autre"(189). Zowel bet Hof van Cassatie als de 
feitenrecbters(190) zullen bij de toepassing van een wetsbepaling 
telkens de zin, de inboud en de draagwijdte van de recbtsregel 
bevestigen, verfijnen of wijzigen, zoniet expliciet, dan tocb impliciet. 
De recbtsscbeppende taak van de feitenrecbters(191) komt bet best 
tot uiting wanneer de wet een leemte bevat. Dan moet de rechter het 
recht maken omdat er helemaal geen recht is(192). Wanneer de 
wetgever met opzet leemten in de wetgeving heeft gelaten, wordt de 
rechter als bet ware door de wetgever gemandateerd om recht te 
scheppen of minstens om de wet te vervolledigen(193). Hetzelfde 
geldt wanneer de regel niet duidelijk is. Ook dan moet de rechter zich 
uitspreken over de zin, de inhoud en de draagwijdte van de wettelijke 
rechtsregel(194). Het verduidelijken van onduidelijke rechtsregels, 
het vervolledigen van onvolledige rechtsregels en het aanpassen van 

(189) CARBONNIER, J., Droit civil, Introduction, Parijs, P.U.F., 1988, 233; in dezelfde zin 
JESTAZ, Ph., ,La jurisprudence: reflexions surun malentendu", D., 1987, Chron., 11-17, 11; 
LARROUMET, Ch., Droit civil, Introduction a !'etude du droit prive, I, Parijs, Economica, 
1984, nr. 274; SCHOLTEN, P., A/gemeen dee{, 1974, 90. 
(190) Zie RIGAUX, Fr., La nature du controle de Ia Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, 
nr. 22: ,ce serait mutiler la fonction des juridictions de fond que les reduire au jugement du 
fait". 
(191) Het geven van een beslissing is in de eerste plaats een scheppende arbeid (zie in het 
algemeen de voorstanders van de rechtsbinding en o.a. PITLO, A., Het systeem van het 
Nederlandse privaatrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1988, 40: ,Rechtsvinding is rechtsvor
ming"); zie ook o.a. KIRCHHOF, P., ,Richterliche Rechtsfindung, gebunden an Gesetz und 
Recht", NWJ, 1986, 2275-2280, 2275; GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., Traite de droit civil, 
Introduction generale, nrs. 422 e.v. 
(192) Men kan moeilijk ontkennen dat de rechter die een leemte opvult recht schept (cf. 
LARROUMET, Ch., Droit civil, Introduction a !'etude du droit prive, I, 1984, nr. 267, doch 
vgl. ibid., 276). 
(193) Dat de wetgeving steeds leemten vertoont en dat de rechter een algemene lastgeving heeft 
gekregen om die leemten op te vullen, blijkt uit de ,Discours preliminaire" van PORTALIS 
(I.e., 470): ,L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes generales du droit; 
d'etablir des principes feconds en consequences, et non de descendre dans le detail des 
questions qui peuvent naitre sur chaque matiere. 
C'est au magistrat et au jurisconsulte, penetres de !'esprit general des lois, a en diriger 
!'application. 
De lit, chez toutes les nations policees, on voit toujours se former, a cote du sanctuaire des 
lois, et sous la surveillance du h!gislateur, un depot de maximes, de decisions et de doctrine 
qui s'epure journellement par la pratique et par le choc des debats judiciaires, qui s'accroit 
sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment ete regarde comme le 
vrai supplement de la legislation". 
Art. 5 Ger.W. moet dan ook als een algemene opdracht opgevat worden: ,11 contient, ace 
titre, une reconnaissance formelle de la jurisprudence comme source de droit, tout au moins 
a titre suppletif" (DE PAGE, H., Traite, I, 1962, nr. 11, p. 22-23). 
(194) Zie art. 5 Ger.W.: ,Er bestaat rechtsweigering wanneer de rechter weigert recht te 
spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid 
van de wet". 
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voorbijgestreefde rechtsregels(195), worden traditioneel als de drie 
taken van de rechtspraak en als evenveel oorzaken van rechtsvorming 
beschouwd(196). Interpretatie is vaak eerder regelgeving dan regel
toepassing(l97). 
In werkelijkheid bevat elke norm een leemte die pas door de confron
tatie met de feiten van het geval te voorschijn komt. In werkelijkheid 
,vervolmaakt" of ,hermaakt"(198). de rechter bij elke rechterlijke 
beslissing het recht(199) Meer dan ooit biedt de wet een hoogst 
onvolledig beeld van het geldende recht, omdat meer dan ooit de 
rechter de wet moet aanvullen en herschrijven in het licht van de 
alsmaar sneller evoluerende maatschappelijke verhoudingen(200). 

b) de rechtspraak bei"nvloedt het gedrag van de derde-medecontrac
tant en heeft daarom verbindende kracht 

59. Anders dan in sommige andere rechtsstelsels heeft de recht
spraak in ons land geen verbindende kracht. In Belgie is er geen 
precedentenrecht. De rechters zijn gehouden noch tot naleving van 
hun eerdere beslissingen, noch tot naleving van de beslissingen van 
andere en hogere rechters(201). Het gezag van het rechterlijk gewijs
de is uiterst beperkt; het strekt zich niet verder uit dan tot de beslechte 
zaak zelf (art. 23 Ger. W.). De rechtspraak heeft geen verbindende 
kracht, zegt men, maar wel een groot, moreel gezag(202). 

(195) Over de modernisering van het wettelijk recht als belangrijke taak, zoniet de belangrijk
ste taak van het Hof van Cassatie, zie o.a. DE VREESE, A., ,De taak van het Hof van 
Cassatie", T.P.R., 1967, 567-589, nrs. 33 e.v.; DuMoN, F., ,De opdracht van de hoven en 
rechtbanken- enkele overwegingen", R. W., 1975-76, 193-230 en 257-292; DUMON, F., ,Le 
Pouvoir judiciaire Cet inconnu et ce meconnu", J. T., 1981, 457-474, nr. 17: ,Tenir compte 
de I' evolution: la jurisprudence le fait en ayant egard aux lois nouvelles, aux traites internatio
naux dont les normes sont integrees dans notre droit positif, aux transformations que Ia vie 
sociale suscite dans les notions larges et imprecises formulees par les lois et qui sont necessaire
ment influencees par !'evolution des mceurs et des conditions de Ia vie en societe"; cf. 
RuTSAERT, J., ,Hof van Cassatie en ideaal opperste Gerechtshof", R. W., 1980-81, 2089-
2100, 2096-2097. 
(196) Zie o.a. MARTY, G. en RAYNAUD, P ., Droit civil, Introduction generale ill' etude du 
droit, Parijs, Sirey, 1972, nr. 119, p. 217-218. 
(197) PITLO, A., Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 1988, 40. 
(198) LARROUMET, Ch., Droit civil, Introduction ill'etude du droit prive, I, 1984, nr. 284. 
(199) MAZEAUD, Le1;ons, Ill, 1986, nr. 93: ,On pourrait affirmer, sans beaucoup d'exagera
tion, que toute interpretation veritable est creatrice d'une regie de droit nouvelle". 
(200) PITLO, A., Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 1988, 35 en 44. 
(201) Behoudens in het uitzonderlijke geval van art. 1120 Ger. W. 
(202) Zie de verwoording van de traditionele opvatting door ScHOLTEN, P ., Algemeen dee!, 
1974, p. 85-86: , ... dat is geen andere eerbied dan die, welke verschuldigd is aan de uitspraak 
van ieder die verstand heeft van een zaak, waarover hij spreekt"; in dezelfde zin RUTSAERT, J., 
, ,Hof van Cassatie en ideaal opperste Gerechtshof' ', l. c., 2095; VAN GERVEN, W., Algemeen 
dee!, nr. 14, p. 46-47; CARBONNIER, J., Droit civil, Introduction, 1988, 237 e.v. 
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Ook dit ,cliche" is thans in de praktijk onhoudbaar geworden(203). 
In de praktijk blijven de rechters immers over het algemeen bij hun 
eerder genomen beslissing in soortgelijke gevallen en zij sluiten zich 
aan bij de beslissing van andere rechters, a fortiori van hogere 
rechters(204), tenzij(205) de motivering ervan hen kennelijk onrede
lijk lijkt. De rechters zeggen niet met zoveel woorden dat zij hun 
beslissing op precedenten staven, maar dat neemt niet weg dat zij het 
in werkelijkheid doen(206). En waarom doen zij het? Omdat zij hun 
beslissingen niet vernietigd of gecasseerd willen zien? Omdat zij de 
rechtszoekende niet op kosten willen jagen? Ja, voor de feitenrech
ters spelen die argumenten mee, maar de dieperliggende reden is dat 
de rechters niet kunnen voorbijgaan aan de aanspraak van de rechts
onderhorigen op rechtszekerheid. , ,L 'utilisation des precedents judi
ciaires tient encore au fait que les juges sont conscients de ce qu'il 
leur faut satisfaire un besoin de securite(207). Lorsqu'un tribunal a 
donne une solution a pres miire reflexion, il serait contraire a tout bon 
sens qu'il se dejuge aussitot dans un second jugement. Et si de 
nombreuses juridictions ont statue dans le meme sens, va-t-on brus
quement changer Ia solution? Soit ainsi une jurisprudence bien 
etablie qui decide que le proprietaire d'une automobile volee n'en est 
plus le gardien responsable au sens de I' article 1384 § 1er; les justicia
bles en tiennent compte dans leurs relations juridiques, ainsi dans 
l'etablissement des contrats d'assurance. Va-t-on ruiner leur attente? 
Ce serait creer l'insecurite. Aussi les tribunaux ne changent pas 
volontiers la jurisprudence et suivent les precedents; certes la juris
prudence peut subir des revirements, notamment lorsqu'il s'avere 
qu'une solution que l'on croyait correcte a des consequences prati-

(203) Zie reeds ScHOLTEN, P., Algemeen dee/, 1974, p. 86. 
(204) Zie o.a. MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, Introduction generale a !'etude du 
droit, 1972, nr. 117; PITLO, A., Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 1988, 42-43; 
WEILL, A., Droit civil, Introduction generale, nr. 176. 
(205) Over deze uitzondering op het naleven van de rechtspraak van de Hoge Raad, zie 
DRION, J., Stare decisis, Het gezag van precedenten, Rede, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 
1950, 31 e.v. 
(206) ScHOLTEN, P., Algemeen dee/, 1974, 87; zie ook de bekende uitspraak vanDRION: ,De 
precedenten worden doodgezwegen, hoewel iedereen weet dat zij springlevend zijn" (Stare 
decisis, 40). De auteur pleit voor een openlijke verwijzing naar precedenten in vonnissen en 
arresten, i.p.v. een verdoken verwijzing. 
(207) Zie ook in die zin DRION, J., Stare decisis, 27: ,Het beginsel van rechtsgelijkheid 
- en de beginselen van rechtseenheid en rechtszekerheid - vorderen erkenning van de regel 
van stare decisis" en ibid., 32-33; LARROUMET, Ch., Droit civil, Introduction a !'etude du 
droit prive, I, 1984, nr. 285; PITLO, A., Het systeem van het Nederlandseprivaatrecht, 1988, 
43; ScHOLTEN, P., Algemeen dee/, 1974, 88 en 91: ,De berekenbaarheid van het recht is een 
goed, waarom in het maatschappelijk Ieven altijd weer wordt gevraagd". 
Zie ook DuMON, F., ,De rechterlijke macht, onbekend en onbemind", I, I.e., nr. 17. 
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ques facheuses ou ne correspond plus a !'evolution, mais de tels 
revirements sont exceptionnels' '(208). 

60. Inderdaad, een constante rechtspraak van het Hof van Cassatie, 
hierin gevolgd en overgenomen door de feitenrechters, en bijgetreden 
door de rechtsleer en de practici(209), wordt door de· rechters, de 
rechtsonderhorigen en de rechtspractici als geldend recht ervaren. 
Immers, de derde-medecontractant of zijn juridisch adviseur, die 
weten wil of op grond van het huwelijksvermogensrecht op de 
voorgenomen overeenkomst zal kunnen worden teruggekomen, 
wordt in de meeste gevallen niet wijzer met de wettekst. Het recht 
is wet en rechtspraak en zelfs vooral rechtspraak. ,Le droit est ce 
que la jurisprudence le fait. .. '' , ,Le droit de la jurisprudence est 
reellement le droit positif applicable''(210). De wettelijke rechtsregel 
is niet los te denken van zijn interpretatie door de rechter(211). De 
derde-medecontractant die zi}n gedrag naar het heersende recht wit 
richten, gaat onvermijdeli}k voort en bouwt voort op de recht
spraak(212). Ook de rechters kunnen dit niet ontkennen. Zo ontzeg
de Procureur-Generaal DUMON aan de rechtspraak wel enige verbin
dende kracht, maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe: , ,Niette
min be'invloedt zij kennelijk en zeker de wijze waarop de hoven en 
rechtbanken, terecht bezorgd om de rechtszekerheid en de stabiliteit, 
recht spreken en de wetten en rechtsbeginselen toepassen, en ook in 

(208) WEILL, A., Droit civil, Introduction generate, nr. 176, p. 150. 
(209) JESTAZ (,La jurisprudence: reflexions sur un malentendu", I.e., 15) verstaat onder 
,bijtreden" terecht het feit dat de practici de jurisprudentii:He regel als vaststaande regel 
erkennen, zonder dat zij noodzakelijkerwijze met de inhoud ervan akkoord gaan. 
(210) DE PAGE, H., Traite, I, 1962, nr. 10, p. 22; in dezelfde zin RIGAUX, Fr., La nature du 
contr6le de Ia Cour de cassation, nr. 73, p. llO. 
(211) LARROUMET, Ch., Droit civil, Introduction a !'etude du droit prive, I, 1984, nr. 285; 
,elle fait corps avec la loi'', zegt het Franse Hof van Cassatie (zie CARBONNIER, J., Droit 
civil, Introduction, 246); de wet is maar wat het Hof van Cassatie als interpretatie aan de wet 
geeft; dit is dan meteen ook een onrechtstreeks middel om de schending van de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie te sanctioneren (DRION, J., Stare decisis, 29-30); een recbtstreekse 
sanctie, zoals voorziening wegens schending van de recbtspraak, bestaat immers niet (zie 
FETTWEIS, A., Manuel de procedure civile, Luik, Fac. Dr., 1985, nr. 837, voetnoot 1); zie ook 
GHESTIN, J. en GoUBEAUX, G., Traite de droit civil, Introduction generate, nrs. 444 e.v.; zie 
tenslotte ook RIGAUX, Fr., La nature du contr61e de Ia Cour de cassation, nr. 73, p. 109-110: 
,Ainsi, quand le procureur general Leon Cornil affirme que ,les juges ne sont pas lies par 
les precedents judiciaires", il n'exprime qu'une verite formelle, incontestable, mais il faut y 
ajouter que le juge est lie par Ia loi et que Ia loi contient ce que !'interpretation judiciaire y 
a mis". 
(212) Hij gaat voort op de wet zoals die door de beersende rechtspraak wordt gelnterpreteerd. 
Trouwens, wanneer bet Hof van Cassatie verklaart dat de feitenrechter de wet geschonden 
heeft, dan wordt daarmee in werkelijkheid bedoeld dat de recbter de wet niet beeft gelnterpre
teerd zoals bet boorde, d.i. zoals bet Hof van Cassatie de wet interpreteert (LARROUMET, Cb., 
Droit civil, Introduction a !'etude du droit prive, I, 1984, nr. 286; ScHOLTEN, P., A/gemeen 
dee/, 1974, 87). 
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belangrijke mate de rechtzoekenden en hun raadslieden bij de beoor
deling van de zin en de draagwijdte van de rechten en verplichtingen 
die uit onze positiefrechtelijke regels spruiten"(213). 
Niet aileen kan hij de facto niet anders, maar hij wordt er bovendien 
ook toe verplicht. Wil hij bijvoorbeeld op derdenbeschennende 
bepalingen aanspraak kunnen maken, dan zal hij moeten bewijzen 
dat hij te goeder trouw was, d. w .z. dat hij zowel het bestaan als de 
toepassing van de kwestieuze wetsbepaling in het concrete geval niet 
kende of behoorde te kennen. Maatstaf is daarbij de heersende 
rechtspraak(214). Dat is de feitelijke toestand waaraan men niet kan 
voorbijgaan(215) en dat is meteen ook de rechtvaardiging van de 
verbindende kracht van de rechtspraak(216). Hoe kan men immers 
aan de ene kant het vertrouwen van de rechtsonderhorige wekken 
door voor de toekomst te verklaren wat recht is, en anderzijds dat 
vertrouwen nadien beschamen door op die rechtspraak terug te 
komen of door aan vroegere arresten elke verbindende kracht te 
ontzeggen? 
De rechtspraak is recht omdat de practici erop vertrouwen mochten 
dat het recht was. Recht is wat de rechtsonderhorigen en de practici 
als recht mogen beschouwen. En JESTAZ merkt dan ook zeer terecht 
op: ,Et s'il est vrai, comme I' a ecrit Emmanuel Levy, nos droits sont 

(213) ,De rechterlijke macht, onbekend en onbemind", I.e., nr. 17, kol. 545; zie reeds 
DUMON, F., ,De opdracht van hoven en rechtbanken- enkele overwegingen", I.e., 201: ,In 
zoverre de hoven en rechtbanken in de hun voorgelegde gevallen de interpretatie, rechtsvin
ding, coordinatie, harmonisatie die zij reeds in andere gevallen hebben goedgekeurd of die 
vroeger door andere rechtscolleges - zelfs door een hof, ja zelfs in een enkel arrest- werden 
aangenomen, volgen, tot de hunne maken en aan hun eigen vonnissen of arresten ten grondslag 
leggen, in zoverre ook de justitiabelen, hun advocaten, notarissen en rechtskundige adviseurs 
een dergelijke houding of gedragslijn verwachten van de zijde van het rechtscollege dat van 
hun geval of geschil kennis dient te nemen ... wordt deze interpretatie, rechtsvinding, coordina
tie of harmonisatie een regel die zijn bron in de jurisprudentie vindt''; daarop ontzegt de auteur 
echter ,scheppende" kracht aan de rechtspraak, gelet op art. 5 Ger.W. en op het feit dat de 
rechter aileen maar op andere formele rechtsbronnen voortbouwt; vgl. RroAux, Fr., La nature 
du controle de Ia Cour de cassation, nr. 74, p. 111: ,pour qu'ils puissent servir de guide, non 
seulement aux tribunaux, mais encore aux justiciables, il faut que ceux-ci soient, au moins en 
principe, premunis contre les 'revirements de jurisprudence' ". 
(214) Zie voor een mooi voorbeeld uit het huwelijksvermogensrecht, HR, 15 december 1978, 
NJ, 1979, nr. 427, cone!. Adv. Gen. TEN KATE, noot E.A.A.L. enAA, 1979, 264, noot VAN 
DER GRINTEN, W.C.L. en de verdere verwijzingen aldaar. 
(215) Vgl. ScHOLTEN, P., Algemeen dee/, 1974, 89; ,De erkenning van de rechtspraak als 
gezaghebbend wordt ons opgedrongen door de feiten"; JESTAZ, Ph., ,La jurisprudence: 
reflexions sur un malentendu", I.e., 12: , ... je voudrais me comporter tant soit peu en adepte 
de Ia phenomenologie. Car je bute sur un phenomene, a savoir: Ia jurisprudence est enseignee 
et pratiquee comme droit" en ibid., 14. 
(216) Zie JESTAZ, Ph., ibid., 14: ,Si Ia regie jurisprudentielle est incontestee, ne tire-t-elle pas 
sa legitimite de cela meme qu'on Ia reconnait pour telle?" en ibid., 15: ,Comment celle-ci 
(Ia Cour de cassation-NO) pourrait-elle se dejuger des lors que, diiment conseilles par les 
juristes, tous les agents econorniques ont pris leurs decisions, effectue leurs calculs, etc. en 
fonction de Ia nouvelle regie?". 
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des croyances, cela vaut aussi dans une certaine mesure pour le droit, 
pour la regie de droit"(217). 
Kortom, de rechter maakt ook recht voor de toekomst, de derde
medecontractant vertrouwt op dat recht en bijgevolg eist de rechtsze
kerheid dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt en dat de recht
spraak in die zin verbindend zou zijn. Talrijke moderne auteurs 
beschouwen de rechtspraak meer en meer als een autonome, zij het 
subsidiaire, rechtsbron. 

§ 2. De rechtspraak moet voldoen aan de eisen van rechtszekerheid 

Het is nu precies omdat de rechtspraak in werkelijkheid een volwaar
dige rechtsbron is geworden, dat ze aan de minimale eisen inzake 
rechtszekerheid moet voldoen, inzonderheid aan de eisen van ken
baarheid en stabiliteit. 

a) kenbaarheid en voorspelbaarheid 

61. De rechtspraak is recht en rnoet zoals elke rechtsbron eerst en 
vooral kenbaar zijn, zo niet voor de gewone burger, dan toch voor 
de praktijkjurist. Daarom rnoet rechtspraak binnen een redelijke 
termijn gepubliceerd worden en daarorn wordt de rechtspraak op 
systematische en overzichtelijke wijze bijgehouden, ja zelfs op data
banken opgeslagen. Voor de praktijkjurist- niet voor de juridisch 
ongeschoolde derde-rnedecontractant -, is de rechtspraak met be
trekking tot het huwelijksverrnogensrecht kenbaar, althans wat het 
gepubliceerde gedeelte daarvan betreft; het overgrote deel van de 
beslissingen van de feitenrechters wordt imrners niet gepubli
ceerd(218). 
Voorspelbaarheid biedt de rechtspraak alleen indien zij duidelijk en 
precies is. Daarmee wordt in werkelijkheid bedoeld dat rechterlijke 
uitspraken op zo'n rnanier moeten gemotiveerd worden dat de derde
rnedecontractant of zijn juridisch adviseur, de beginselen die tot de 
beslissing hebben geleid, rnoeiteloos uit de uitspraak kan aflei
den(219). ,Paradoxalernent, la Revolution" stelt CARBONNIER, ,en 

(217) Ibid., 16. 
(218) Zie DUNES, A., ,La non-publication des decisions de justice", R.I. D. C., 1986, 757-774. 
(219) Vgl. ScHOLTEN, P.,Algemeen dee/, 1974, 87: ,Deze (derechtszekerheid-NG) zou zeker 
worden gediend, indien de rechter meer openlijk aangaf, wanneer en waarom hij de Hoge Raad 
volgt, ... ". 
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imposant aux juges, pour la garantie des droits individuels, de 
motiver leurs decisions afin que put etre assure le controle de la 
legalite, a forge elle-meme l'arme par laquelle les coups les plus durs 
ont ete portes a l'esprit legaliste"(220). Die duidelijkheid is er niet 
altijd(221). Hier is voor de rechtspraak een belangrijke taak wegge
legd. Vooral het Hof van Cassatie kan hier een zeer aanzienlijke 
bijdrage leveren tot de rechtszekerheid(222). Wanneer het Hof zich 
naar aanleiding van een concrete rechtsvraag op een positieve wijze 
uitspreekt over de draagwijdte van een norm, en de betekenis van 
een wettelijke rechtsregel toelicht, vergroot het de voorspelbaar
heid(223). 

b) stabiliteit 

62. De rechtspraak moet net als het wettelijk recht, stabiel zijn om 
aan de rechtsonderhorige een gevoel van rechtszekerheid te geven. 
Die stabiliteit moet er zijn zowel in de ruimte als in de tijd. Er moet 
dus eenvormigheid en continui"teit zijn. 
Continulteit betekent constante rechtspraak, vastheid en onveran
derlijkheid met betrekking tot de interpretatie van begrippen en 
beginselen en die continulteit wordt verzekerd door het Hof van 
Cassatie. Mutatis mutandis geldt hier wat met betrekking tot de 
stabiliteit van het wettelijk recht werd gezegd. Eenvormigheid bete-

(220) CARBONNIER, J., Droit civil, Introduction, 1988, 242; zie ook ibid., 243: ,C'est la 
motivation qui fait la jurisprudence: supprimez-la, il n'y aura plus de jurisprudence"; ·in 
dezelfde zin zie HERZOG, aangehaald bij DRION, J., Stare decisis, 22, voetnoot 58a); zie ook 
JESTAZ, Ph., ,La jurisprudence: reflexions sur un malentendu", I.e., 17. 
(221) Zie o.a. MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, Introduction generale itl'etude du 
droit, 1972, nr. 119, p. 218: ,il (le droit jurisprudentiel-NG) estincertain, difficile ii connaftre, 
les solutions donnees par les juges sont tres nuancees, tres melees aux faits souvent difficiles 
it generaliser". 
(222) V gl. CARBONNIER, J ., Droit civil, Introduction, 1988, 244: , ,les formules des arrets sont 
souvent enigmatiques, et i1 est plus difficile d'interpreter la jurisprudence que la loi- d'autant 
que la Cour de cassation tend de plus en plus it se reserver des portes de sortie pour le cas 
ou la meme question reviendrait devant elle sous un jour plus (ou moins) favorable, d'ou des 
formules nuancees et chargees d'incidentes"; zie ook ibid., 248 en de verwijzingen aldaar. 
(223) In Nederland wordt de motivering van de cassatiearresten in sommige gevallen thans 
achterwege gelaten (zie de wet van 16 juni 1988); cassatieklachten kunnen afgedaan worden 
met de constatering dat deze niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van 
de rechtszekerheid of de rechtsontwikkeling; voor de discussie daarover en de kritische 
beschouwingen, zie de verwijzingen bij DE WINTER, R., , ,Een motivering voor motivering'', 
NJB, 1987, 566-567; zie ook KooPMANS, T., ,Hogere voorziening naar rechterlijk goedvin
den" NJB, 1985, 1417-1421; zie ook DuMoN, F., ,'Quo vadimus'?", J.T., 1980, (521), 526 
e.v. 
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kent territoriale eenheid, eveneens door het Hof van Cassatie te 
verwezenlij ken(224). 

§ 3. De rechtspraak als aanvullende bron van rechtszekerheid 

a) kan de rechtspraak het rechtsonzeker wettelijk recht alsnog rechts-
zeker rnaken? 

63. De rechtspraak maakt het recht. De rechtspraak bevestigt, ver
fijnt en vult de zin, de inhoud en de draagwijdte van vage of minder 
vage normen aan en kan ongetwijfeld rechtszekerheid scheppen waar 
de wet het op dat punt heeft laten afweten. Het volstaat dat de 
rechtspraak, in het bijzonder het Hof van Cassatie de draagwijdte 
van een vage norm op ondubbelzinnige wijze vaststelt, en dat gebeurt 
ook. De rechtspraak kan zelfs nog meer. Bij de nadere uitwerking 
van de vage normen kan de rechtspraak ,derden-vriendelijk" te 
werk gaan door die interpretatie te kiezen die het meest geschikt is 
om een gemakkelijke en zekere voorspelbaarheid in hoofde van de 
derde-medecontractant mogelijk te maken. 
Van een en ander kunnen toepassingen in de rechtspraak gevonden 
worden(225). 
Aldus heeft het Hof van Cassatie art. 224 § 1 sub 4 B. W. in die zin 
gei:nterpreteerd dat de derde-medecontractant, bij de beoordeling of 
de belangen van het gezin door de persoonlijke zekerheid in gevaar 
gebracht worden, enkel moet rekening houden met de toestand op 
het ogenblik van het stellen van de persoonlijke zekerheid: ,Que le 
peril doit s'apprecier au moment de la conclusion de l'acte et d'apres 
le montant de la silrete accordee par le conjoint, compare a la 
situation de fortune de la famille"(226). Het hoeft geen betoog dat 
de derde-medecontractant zich vooraf over de onaantastbaarheid 
van de persoonlijke zekerheid moet kunnen vergewissen en dat hij 
dan enkel de feiten in aanmerking kan of moet nemen die hij bij het 
afsluiten van het contract kent of behoort te kennen. 
Het Hof van Cassatie heeft zich ook op ondubbelzinnige wijze 
aangesloten bij de heersende leer die de zogenaamde ,retroactivi-

(224) DE VREESE, A., ,De taak van het Hof van Cassatie", l. c., nr. 2. 
(225) Zie en vergelijk de hiernagenoemde gevallen met Cass., 27 november 1987, R. W., 
1988-89, 297. 
(226) Cass., 25 april 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1146, Pas., 1985, I, 1052, J.T., 1985, 388, 
Rev. Not. B., 1986,245, Rec. Gen. Enr. Not., 1985, m. 23296, p. 98 en Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 175. 
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teitsleer" met betrekking tot de overgangsbepalingen van de wet van 
14 juli 1976, had verworpen(227). 

64. De vraag is dus inderdaad niet zozeer of de rechtspraak voldoen
de rechtszekerheid kan verstrekken dan wei of dit binnen een redelij
ke termijn zal geschieden. 
In de regel is er slechts sprake van een constante rechtspraak wanneer 
herhaaldelijk door het Hof van Cassatie, hierin gevolgd door de 
hoven en rechtbanken, in dezelfde zin recht gesproken werd(228). 
Niets belet evenwel dat onder omstandigheden een enkel arrest van 
dit Hof als gevestigde rechtspraak kan doorgaan(229), bijvoorbeeld 
wanneer uit de bewoordingen van het arrest blijkt dat het Hof een 
mijlpaal- of standaardarrest heeft willen vellen(230) of nog wanneer 
het Hof uitdrukkelijk op zijn vroegere rechtspraak terugkomt(231). 
Niets belet eveneens dat bij gebreke van cassatierechtspraak, een 
constante rechtspraak van de hoven van beroep als gevestigde recht
spraak wordt aanvaard(232), hoewel het gezag ervan minder groot 
zal zijn(233). 

65. Men zal opwerpen, en terecht, dat de gevestigde rechtspraak hoe 
dan ook langzaam tot stand komt(234). Vele geschillen worden niet 

(227) Cass., 6 januari 1989, J.T., 1989, 415. 
(228) CARBONNIER, J ., Droit civil, Introduction, 1988, 234; PITLO, A., Het systeem van het 
Nederlandse privaatrecht, 1988, 44; ScHOLTEN, P ., Algemeen dee/, 1974, 90. 
(229) CARBONNIER, J., Droit civil, Introduction, 1988, 234; WEILL, A., Droit civil, Intro
duction generale, nr. 177, p. 152; PITLO, A., Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 
1988, 44. 
(230) CARBONNIER, J., Droit civil, Introduction, 1988, 239: ,arrets d'espece et arrets de 
principe, les premiers determines par les circonstances de fait et s'abstenant d'aborder en 
termes generaux la question de droit, les seconds consacrant a Ia question de droit un examen 
plus approfondi et donnant de la solution une formule generale"; SCHOLTEN, E., Algemeen 
dee/, 1974, 90; zie daarover ook ATlAS, C., ,L'ambigui:te des arrets dits de principe en droit 
prive", J.C.P., 1984, I, nr. 3145. 
(231) PITLO, A., Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 1988, 44; SCHOLTEN, P., 
Algemeen dee/, 1974, 90; vooral dan wanneer de precedenten, waarop het Hof wil terugkomen, 
met naam worden genoemd, zoals in het arrest Boon-Van Loon het geval was: ,Daardoor 
wordt zekerheid gegeven dat men zich op het nieuwe arrest kan orienteren'' (WHH, noot onder 
HR, 27 november 1981, NJ, 1982, nr. 503, p. 1732). 
(232) Met name als men ervan overtuigd is dat het Hof van Cassatie in dezelfde zin zou 
beslissen (JESTAZ, Ph., ,La jurisprudence: reflexions sur un malentendu", I.e., 15). 
(233) ScHOLTEN, P., A/gemeen dee/, 1974, 90; ORION, J., Stare decisis, 34. 
(234) CARBONNIER, J., Droit civil, Introduction, 1988, 244; GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., 
Traite de droit civil, Introduction generale, nrs. 456 e.v.; LARROUMET, Ch., Droit civil, 
Introduction a !'etude du droit prive, I, 1984, nr. 297. 
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in rechte beslecht en indien dit het geval is, dan komen ze slechts
zelden tot bij het Hof van Cassatie en in dat geval is de controle
taak van het Hof van Cassatie beperkt tot de aangevoerde midde
len(235). 
In die tussenperiode kan een eensgezinde rechtsleer alsnog rechts
zekerheid geven. Aldus wordt het buitensporig karakter van een 
huishoudelijke schuld volgens de rechtsleer niet bepaald aan de 
hand van de bestaansmiddelen van het gezin, maar aan de hand van 
de uiterlijke levensstandaard van het gezin. ,Bestaansmiddelen" 
wordt dus gelezen als , ,levensstandaard'' omdat de derde-mede
contractant meestal geen kennis heeft en kan hebben van de be
staansmiddelen van het gezin, met het gevolg dat de rechtszeker
heid van de artikelen 222, lid 2 en 1414 lid 2, 1 in fine B.W., in 
de praktijk illusoir zou zijn. De rol van de rechtsleer is niet te onder
schatten(236). De hoven en rechtbanken zullen aarzelen om van 
een heersende leer af te wijken, en wei om dezelfde redenen als 
degene die ertoe leiden aan vroegere uitspraken een verbindende 
kracht toe te kennen(237). Het Hof van Cassatie zal ook eerder ge
neigd zijn een duidelijk standpunt in te nemen wanneer het kan bo
gen op een eensgezinde rechtsovertuiging(238). Hetzelfde geldt 
met betrekking tot een bij de betrokken juristen(239) of professio-

(235) GHESTIN, J. en GOUBEAUX, G., ibid., nr. 458; zie ook SOETAERT, R., ,Is een cassatie
arrest leesbaar?" R. W., 1978-79, 2609-2624, 2611: ,Als rechter mag het Hof voorts, evenmin 
als de 'gewone' rechter, uit eigen beweging kennis nemen van enig geschil om bepaalde vragen 
die in de rechtspraktijk of rechtsleer mochten zijn gerezen, een oplossing te geven. De rechter 
moet wachten tot de feiten regelmatig bij hem zijn aangebracht. Het hof moet wachten tot 
de rechtsvraag regelmatig is aangebracht" en ibid., 2612: ,het schept geen recht als het 
ogenblik hem gunstig lijkt, maar als de eiser het hem mogelijk maakt". 
Het Franse Hof van Cassatie maakt wei eens gebruik van de techniek van het obiter dictum 
(Cass. fr., 20 mei 1969, D., 1969, 429 en daarover H:EBRAUD, M., Rev. Trim. Dr. Civ., 1969, 
607; zie ook GHESTIN, J. en GouBEAUX, G., Traite de droit civil, Introduction generale, 
nr. 458). 
(236) Over de wisselwerking tussen rechtsleer en rechtspraak, zie VAN DUNNE, J.M., ,De 
voortrekkersrol van de Hoge Raad", WPNR, 1989, nr. 5905, p. 105-109; zie ook VEROUG
STRAETE, I., ,De invloed van de doctrine op de rechtspraak", in Feestbundel 20 jaar T.P.R., 
Gent, Story, 1984, 65-88. 
(237) JESTAZ, Ph., ,La jurisprudence: reflexions sur un malentendu", I.e., 17: ,LaCour de 
cassation aurait d'ailleurs mauvaise grace a dementir ensuite une conviction sur laquelle tout 
le monde a table, avec les consequences que l'on imagine au point de vue de l'insecurite 
juridique". 
(238) Zie b.v. de twee cassatiearresten genoemd supra, nr. 63. 
(239) Over de notariele praktijk en de clausules uitgewerkt door het notariaat, zie MAZEAUD, 
Ler;ons, Ill, 1986, nr. 97 en de verwijzingen; dat zal de rechtspraak echter niet beletten de 
notariele praktijk te veroordelen, a fortiori wanneer de zekerheid van de derden daarmee 
gebaat is (zie b.v. de verwerping door de rechtspraak van het beding nr. 66m.b.t. vermoedens 
van eigendom bij scheiding van goederen (art. 1399 en 1468 B.W.) in Rep. Not., ,Regimes 
matrimoniaux: Ia reforme de 1976, Formulaire commente", 109). 
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nelen(240) gevestigde praktijk(241). Maar de rechtsleer en a fortiori 
de praktijk kunnen niet in dezelfde mate als de rechtspraak zekerheid 
bieden. 
Wellicht kan de duur van de rechtsonzekerheid ook worden ingekort. 
Of de rechtspraak in het nieuwe huwelijksvermogensrecht vijftig jaar 
zal nodig hebben om voldoende rechtszekerheid te verschaffen(242), 
hangt voor een deel af van de derden-medecontractanten en van de 
hoven en rechtbanken zelf. Het hangt afvan de derden-medecontrac
tanten omdat zij door het systematisch eisen van de tussenkomst van 
de niet-contracterende echtgenoot, het ontstaan van rechtspraak 
onmogelijk maken, bij gebreke van geschil. Het hangt af van de 
hoven en rechtbanken omdat zij het ontstaan van een gevestigde 
rechtspraak kunnen versnellen door hun beslissingen te motiveren, 
voorspelbaar te maken. Het Hof van Cassatie zou bovendien moeten 
kunnen tussenkomen, niet aileen wanneer de rechtspraak van de 
lagere rechters verdeeld is of in strijd is met de leer van het Hof van 
Cassatie(243), maar ook om over de interpretatie van vage en minder 
vage normen aanwijzingen te geven, teneinde de rechtspraak meteen 
in de juiste richting te sturen(244) of om het recht ook op dit vlak 

(240) Zie de noot van JBMV onder HR, 6 februari 1987, NJ, 1987, nr. 986, p. 3419; in 
Frankrijk had zich m.b.t. art. 221 C.civ., ingevolge een rondschrijven van de bevoegde 
minister, een bankpraktijk ontwikkeld waarvan het nut en de rechtsgeldigheid konden betwij
feld worden. Niettemin werd deze praktijk zowel door het Hof van Cassatie (pleniaire 
vergadering) als door de wetgever bekrachtigd (wet van 23 december 1985). 
(241) JESTAZ, Ph., ,La jurisprudence: rHlexions sur un malentendu", I.e., 17; zie ook 
VOIRIN, P., ,Les revirements de jurisprudence et leurs consequences", J.C.P., 1959, I, 
nr. 1467, nrs. 5 e.v. 
(242) Zie RENARD, Cl., Le regime matrimonial de droit commun, 310: ,Qu'on n'oublie pas 
qu'en notre matiere, oil les litiges ne se manifestent devant les tribunaux que tres progressive
men!, il faut au moins un demi-siecle a Ia jurisprudence pour apaiser Ies controverses 
inevitables: un legislateur conscient de ses responsabilites a Ie devoir de limiter au maximum 
les sources de conflits dans un domaine oil ils sont specialement penibles et irritants". 
(243) Zie art. 612 Ger.W.: ,voornamelijk wanneer uit die beslissingen een blijvend verschil 
van interpretatie omtrent een rechtspunt blijkt". 
(244) Vgl. de toestand in Nederland: DRION, J., Stare decisis, 29: ,De Procureur-Generaal 
vordert cassatie in het belang der wet om eenheid in een tegenstrijdige lagere rechtspraak te 
brengen of om een ongewenste stroming in die rechtspraak af te dammen"; de taak van de 
Hoge Raad strekt zich uit tot de ,rechtsontwikkeling" (zie o.a. SNIJDERS, H.J., ,Hogere 
voorziening naar behoefte", NJB, 1986, 513-516, 514; vgl. TuNc, aangehaald door Du
MON, F., ,'Quo vadimus'?", J.T., 1980, 521-533, 527: ,exercer une action directrice sur 
!'application du droit, autrement dit guider Ia jurisprudence des juridictions qui lui sont 
inferieures"; zie ook ibid., nr. 24). 
In Belgie sluiten de woorden van art. 1089 Ger.W (vgl. ook art. 612 Ger.W.) niet uit dat 
cassatie in het belang van de wet wordt ingesteld om een bepaalde rechtsontwikkeling tegen 
te gaan of te stimuleren, te meer omdat, zoals SNIJDERS (ibid.) opmerkt, rechtseenheid en 
rechtsontwikkeling niet altijd scherp te scheiden zijn. Cassatie in het belang van de wet in 
privaatrechtelijke aangelegenheden komt weinig voor en wordt zelden besproken (zie de 
schaarse verwijzingen bij MATTHIJS, J., Openbaar ministerie, in A.P.R., Gent, Story, 1983, 
nr. 573, p. 290). 
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voort te stuwen(245). Op die wijze wordt niet aileen tijd gespaard, 
maar worden ook een aantal moeilijkheden, die later bij het recht
trekken van de rechtspraak van de lagere rechters ontstaan, verme
den. 

b) isjurisprudentiiHe rechtsvorming onverzoenbaar met de rechtsze-
kerheid? 

66. Rechtsvinding of rechtsvorming door de rechter wordt over het 
algemeen onverzoenbaar geacht met de rechtszekerheid. Er bestaat, 
zegt men, een antinomie tussen ,Rechtszekerheid en billijk
heid"(246). 
Het hoeft geen betoog dat hoe meer de rechter rechtsvormend te werk 
gaat, hoe minder het recht voorspelbaar wordt. Logischerwijze moet 
de rechtsvorming dan omwille van de rechtszekerheid aan banden 
gelegd worden. De rechtspraak moet zich dan bij de tekst van de wet 
houden en geen aanpassing van de wetsbepaling aan de maatschappe
lijke evolutie dulden. Restrictieve interpretatie en constante recht
spraak is de boodschap. 

- Ben mooi voorbeeld van zo'n restrictieve interpretatie met het oog 
op het verschaffen van rechtszekerheid vindt men in het vonnis van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 30 oktober 
1985(247). De Rechtbank oordeelde eerst dat de inpandgeving van 
effecten in casu geen beschikking onder de levenden uitmaakte en 
niet viel onder toepassing van artikel 1419 B.W. Maar de Rechtbank 
voegde daar ten overvloede aan toe: ,Overwegende dat artikel 1419 

In de recbtsleer (STORME, M., ,Het cassatieberoep in bet belang van de wet", in Actuele 
problemen rond rechtsvinding, Langemeijer dagen, Antwerpen 1975, Antwerpen, U.K.R.A., 
1977, 30-39, 36 e. v .) werd aangestuurd op een verboogd en versneld gebruik van dit cassatiebe
roep, en dit met bet oog op de recbtseenbeid: ,Bovendien zou bet cassatieberoep in bet belang 
van de wet een interessante mogelijkbeid zijn om princiepsarresten uit te Iokken, zonder zware 
kosten aan de partijen op te leggen" (vgl. de door SToRME aangebaalde bijdrage van Proc. 
Gen. Hayoit de Termicourt; vgl. ook RIGAUX, Fr., La nature du controle de Ia Cour de 
Cassation, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 9, p. 16). De auteur wijst er terecbt op dat de 
traditionele maar tbans door de feiten acbterbaalde opvattingen over de recbtspraak, met name 
dat recbterlijke beslissingen niet bindend zijn en dat de recbter niet voor de toekomst recbt 
spreekt, niet van aard zijn bet gebruik van bet cassatieberoep in bet belang van de wet te 
stimuleren (ibid.). 
Zie tenslotte ook JESSURUN o'OLIVEIRA, H.U ., ,Kassatie in bet belang van bet recbt", in 
Speculum Langemeijer, Zwolle, Tj. Willink, 1973, 223-241 en i.b.b. 237 e.v .. 
(245) Daarover STORME, M., ,De acbterkant van bet gerecbt", R. W., 1973-74, 449-462, 
nr. 5. 
(246) Dit was bet tbema en de titel van de preadviezen uitgebracbt n.a.v. de jaarvergadering 
van de Nederlandse Advocaten-Vereniging in 1951, Advocatenblad, 1951, 153, 185 en 275; 
zie in dat verband verder AGOSTINI, E., ,L'equite", D., 1978, Cbron., 7-12, nrs. 2-3. 
(247) R. W., 1986-87, 266; vgl. bet voorbeeld bij DRION, J ., Stare decisis, voetnoot 106; vgl. 
ook PITLO, A., Het systeem van het Nederlandse privaatrecht, 1988, 43. 
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B. W. in restrictieve zin dient te worden ge1nterpreteerd en dit mede 
ter bescherming van de rechten van derden, die duidelijk dienen te 
weten wanneer de toestemming van beide echtgenoten vereist 
wordt". 
Zo kan de rechter ter bevordering van de rechtszekerheid beslissen 
artikel 215 B.W. niet toe te passen op de vervreemding van de 
zogenaamde ,,toekomstige gezinswoning''. In Nederland heeft de 
Hoge Raad echter bewust voor een andere weg gekozen: van een 
woning die bestemd is tot echtelijke woning, maar in feite nog niet 
als zodanig in gebruik is genomen, kan in het algemeen niet gezegd 
worden dat hij niet onder de werking van de artikelen 88 en 89 Ned. 
B.W. valt(248). De reactie van annotator LUIJTEN liet niets aan 
duidelijkheid te wensen over: ,Wat hiervan ook zij, nu art. 1:88 als 
een bepaling van bevoegdheidsbeperkende aard te beschouwen is, 
staat m.i. haar limitatieve aard voorop en is extensieve uitleg of 
analogische toepassing daarvan niet verdedigbaar. Dat hierdoor de 
rechtsonzekerheid wordt vergroot staat m.i. vast"(249). 
Restrictieve en constante interpretatie bevorderen ongetwijfeld de 
rechtszekerheid, maar leiden op termijn naar onrechtvaardig recht. 
De centrale vraag is echter of evolutieve rechtspraak of het omgaan 
van de rechtspraak de rechtszekerheid dermate in het gedrang brengt 
dat de rechtvaardigheid moet worden opgeofferd of ernstig in het 
gedrang moet gebracht worden. 

67. Is rechtsvorming wei strijdig met de rechtszekerheid? Er moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds rechtsvinding als 
het stellen van een nieuwe algemene regel en anderzijds rechtsvinding 
als het afwijken van een algemene regel in een concreet geval omdat 
de toepassing ervan onbillijk zou zijn. Wanneer de rechter leemten 
in het wettelijk recht aanvult of dit recht aanpast aan de wisselende 
omstandigheden, dan formuleert hij een algemene regel(250). Als de 
rechtspraak morgen bevestigt dat artikel 1418 2e B.W. ook van 
toepassing is op leasingcontracten, dan wil dit zeggen dat dit artikel 
van toepassing wordt verklaard op aile soortgelijke concrete gevallen 
in de toekomst en niet aileen op het betrokken concrete geval. De 

(248) HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696, concl. Adv. Gen. BIEGMAN-HARTOGH, noot 
BAAL. 
(249) Ibid., p. 2207. 
(250) Zie o.a. BERTRAND, E., L'esprit nouveau des lois civiles, Parijs, Economica, 1984, 
40-41: ,mais Ia regie demeure juridique, regie de droit parce qu'elle s'applique, indifferem
ment d'une maniere impersonnelle quant aux plaideurs, a tout le genre qu'elle contient". 
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rechter doet niets anders dan wat de wetgever zou gedaan hebben 
indien hij daartoe in staat was. Hij herschrijft de algemene regel. 
Wanneer de rechter daarentegen een borgstelling om billijkheidsre
denen - de financiele toestand van het gezin bij het instellen van de 
vordering tot nietigverklaring is in aanzienlijke mate verslechterd
nietig verklaart, hoewel ten tijde van het aangaan van de persoonlijke 
zekerheid de derde-medecontractant erop vertrouwen mocht dat de 
belangen van het gezin niet in gevaar werden gebracht, is er een 
uitzondering op de algemene regel in dit ene concrete geval. 
De weerslag van beide soorten rechtspraak op de rechtszekerheid is 
zeer verschillend. Billijkheidsrechtspraak is uiteraard per se strijdig 
met de rechtszekerheid, omdat voorspelbaarheid uitgesloten is(251). 
Het aanscherpen of wijzigen van de algemene regel is daarentegen 
op zich geen bron van rechtsonzekerheid. Artikel1418 2e B.W. blijft 
even voorspelbaar als voorheen. Men zou het dus als volgt kunnen 
stellen: de rechtszekerheid is onverzoenbaar met de billijkheid, doch 
niet noodzakelijk onverzoenbaar met de rechtvaardigheid. 
JESTAZ verwoordt het op een voortreffelijke wijze: ,L'equite consis
te en substance a amender le droit pour eviter une injustice particulie
re. Au rebours de l'equite, le jugement exemplaire consiste a com
mettre deliberement une injustice dans le cas particulier parce que 
le juge, au-dela de ce cas, prend en consideration une situation 
generale qui, en toute justice, appelle une certaine motivation de 
principe; motivation qu'il faut bien adopter aujourd'hui sous peine 
d'avoir a se dejuger plus tard"(252). 

68. Toch wordt de rechtspraak die het recht aanvult of die het aan 
de wisselende omstandigheden aanpast, strijdig geacht met de rechts
zekerheid. Dit komt wellicht omdat evolutieve rechtspraak nadelige 
neveneffecten kan hebben op de rechtszekerheid. 
Zo brengt de gelijkstelling tussen gezinswoning en toekomstige ge
zinswoning door de Hoge Raad(253), op zich geen rechtsonzekerheid 
mee: de derden-medecontractanten weten dat voortaan, d.i. vanaf 
de bekendmaking van het arrest, op de vervreemding kan worden 
teruggekomen wanneer het verkochte onroerend goed tot gezinswo-

(251) Terecht verwijst DE PAGE naar een spanning tussen de rechtszekerheid en ,Ia justice 
individuelle" (Traite, I, 1962, nr. 13, !itt. B, p. 26-27). 
(252) 1ESTAZ, Ph., ,La jurisprudence: reflexions sur un malentendu", I.e., 17; zie verder ook 
JESTAZ, Ph., ,Equite", in Enc. Dalloz, V0 Equite, 1972, nr. 5, waar het onderscheid evenwel 
minder scherp is; vgl. DUMON, F., ,Billijkheid en recht", R. W., 1957-58, 1477-1516. 
(253) Supra, nr. 66. 
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ning bestemd is en de niet-contracterende echtgenoot niet in de 
vervreemding heeft toegestemd. Toch is er een toename van de 
onzekerheid. Inderdaad, voor de derde-medecontractant is het veel 
moeilijker om uit te maken wat een toekomstige gezinswoning is dan 
vast te stellen wat een gewone gezinswoning is. Maar als die bijko
mende onzekerheid met passende middelen kan verholpen worden, 
heeft het geen zin om vast te houden aan de rechtszekerheid en aan 
de restrictieve interpretatie van het begrip gezinswoning. Anders 
beslissen zou in strijd zijn met het proportionaliteitsbeginsel. In casu 
heeft de Hoge Raad beslist dat de derde-medecontractant in zo'n 
geval geacht moet worden te goeder trouw te zijn. Door een soepele 
toepassing van de vertrouwensleer wordt de bijkomende rechtsonze
kerheid opgevangen. 

69. Het belangrijkste bezwaar van de evolutieve rechtspraak of het 
belangrijkste neveneffect op het gebied van de rechtszekerheid, is het 
gevolg van het omgaan van de rechtspraak. De nieuwe rechtspraak 
heeft declaratieve werking en werkt terug(254), met het gevolg dat 
de rechtsgeldigheid van voorheen gestelde rechtshandelingen op de 
helling komt te staan. Dit is met name het geval wanneer de 
rechtspraak door een extensieve interpretatie een bijkomende voor
waarde voor de geldigheid van contractanten toevoegt. Het omgaan 
van de rechtspraak wordt gelijkgesteld met rechtsonzekerheid(255). 
Logischerwijze wordt daaruit door de meeste auteurs het besluit 
getrokken dat de rechtspraak dan maar zo weinig mogelijk van zijn 
lijn moet afwijken en zeker niet op die gebieden waar ,in vertrouwen 
op de rechtspraak, op de regel door haar uitgesproken als regel van 
recht in het maatschappelijk Ieven gehele instellingen zijn gebouwd, 
bepaalde verhoudingen van wijde omvang zijn geregeld. Het is dan 
niet de jurisprudentie op zich zelve, maar de jurisprudentie als 
grondslag van en in verband met het feitelijk handelen in de samenle
ving, waarop een beroep wordt gedaan"(256). Als voorbeeld noemt 

(254) Zie SCHOLTEN, P., Algemeen dee/, 137: ,Want wei brengt zulk een ommekeer, juist 
als de wet, bewust nieuw recht, is er een schok, een scheiding in het anders geleidelijk 
veranderend systeem, die we nauwkeurig kunnen dateren, maar van een ,overgang" en zijn 
moeilijkheden is geen sprake, omdat de rechtspraak ook als zij nieuw recht brengt, uitgaat 
van de gedachte dat dit nieuwe a! recht was, voor het werd uitgesproken"; zie GHESTIN, J. 
en GouBEAUX, G., Traite de droit civil, Introduction generale, nr. 460. 
(255) Zie b.v. DE VREESE, A., ,De taak van het Hof van Cassatie", I.e., nrs. 30 en 32. 
(256) SCHOLTEN, P., A/gemeen dee/, 1974, 92; hierin gevolgd door VAN GERVEN, W., 
Algemeen dee/, nr. 14, p. 48-49; zie ook in dezelfde zin DRION, J., Stare decisis, 38-39; 
PITLO, A., Het systeem van het Nederlandseprivaatreeht, 1988, 43; RUTSAERT, J., ,Hofvan 
Cassatie en ideaal opperste Gerechtshof". I.e., 2095 en 2097. 
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SCHOLTEN het geval van de stichting waarvan de geldigheid niet door 
de wet, maar door de rechtspraak werd erkend; maar men kan een 
stap verder gaan en stellen dat wanneer een contract een schakel is 
van een ruimere constructie(257), quod plerumque fit, de rechtsgel
digheid ervan moet gehandhaafd worden om de gehele constructie 
niet aan het wankelen te brengen(258). Als men de leer van 
ScHOLTEN doortrekt, zouden de hoven en rechtbanken zich moeten 
onthouden om door middel van een nieuwe rechtspraak bijkomende 
contractuele geldigheidsvoorwaarden op te leggen, en zouden zij 
moeten wachten op het initiatief van de wetgever om de wet aan te 
passen aan de gewijzigde omstandigheden(259). 

70. De opvatting dat ook evolutieve rechtspraak declaratief is en 
derhalve terugwerkt, klinkt weinig realistisch. Rechtsvinding of -vor
ming veronderstelt uiteraard dat nieuw recht wordt gemaakt of 
alleszins dat het oude wordt herschreven. Laten we veronderstellen 
dat de rechtspraak overgaat tot een extensieve interpretatie van 
artikel 909 B.W .. Hoe kan men dan beweren dat artikel 909 B.W. 
altijd van toepassing is geweest op directeurs van bejaardentehuizen 
als vaststaat dat bejaardentehuizen, zoals we ze nu kennen, niet eens 
bestonden in 1804? Evolutieve rechtspraak die terugwerkt, lijkt wel 
een contradictio in terminis(260). 
Water ook van zij, hierboven werd aangetoond dat de rechtsonder
horige mag en moet voortbouwen op de heersende rechtspraak en dat 
het niet opgaat om dat vertrouwen achteraf te beschamen. 
Het komt er dus gewoon op aan dat gewettigd vertrouwen te bescher
men, zoals men het vertrouwen van de rechtsonderhorige beschermt 
wanneer de wet gewijzigd wordt. De ratio legis van artikel2 B.W. 

(257) Zie daarover supra, nr. 13. 
(258) In die zin ook DRION, J., Stare decisis, 39, waar hij het heeft over ,de gevallen, dat 
men, afgaande op een arrest van het hoogste rechtscollege, op grote schaal overeenkomsten 
sloot of andere rechtshandelingen verrichtte, zodat een herroeping van het precedent een fatale 
verwarring in het rechtsverkeer zou teweegbrengen". 
ScHOLTEN (ibid., 137; vgl. V OIRIN, P., ,Les revirements de jurisprudence et leurs consequen
ces", J.C.P., 1959, I, nr. 1467) minimaliseren de nadelige gevolgen van de terugwerkende 
kracht van de rechtspraak die omgaat; recente gevallen leveren echter het bewijs van het 
tegendeel (zie bv. infra, nr. 73 en HR, 6 februari 1987, NJ, 1987, nr. 986, noot JBMV). 
(259) Zie b.v. PELs-RIJCKEN, L.D., ,Rechtszekerheid, Assepoester van rechtsvindingstheo
rieen", I.e., 314, die, net als ScHOLTEN (Algemeen dee/, 1974, 137), als reden aanvoert dat 
de wetgever, anders dan de rechter, overgangsbepalingen kan formuleren. 
(260) Terecht merkt JESSURUN o'OLIVEIRA op dat ingevolge het uitgesproken evolutieve 
karakter van de rechtspraak, ,de terugwerkende kracht niet meer als het normaal type van 
overgangsrecht bij rechterlijke uitspraken beschouwd hoeft te worden" (,Kassatie in het 
belang van het recht", I.e., 240); de meeste auteurs erkennen dat de rechter recht maakt en 
het recht wijzigt, maar zij verzuimen de logische gevolgen ervan aan te nemen. 
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geldt evenzeer bij wijziging van de rechtspraak(261). Het niet-retro
activiteitsbeginsel is een van de meest fundamentele algemene rechts
beginselen(262) dat niet aileen bij wetswijzigingen van toepassing is, 
doch ook in aile gevailen die daar niet wezenlijk van verschillen, zoals 
de ommekeer van de rechtspraak. 
De stelling van ScHOLTEN die erin bestaat het omgaan van de 
rechtspraak te vermijden wanneer daardoor op vroegere afgewikkel
de rechtstoestanden wordt teruggekomen, is precies het bewijs dat 
daar het schoentje knelt. En E.-L. BACH besluit zijn studie over de 
rechtspraak in de Encyclopedie Dalloz met de volgende bedenking: 
,Mais s'il devait arriver que le Iegislateur ne respecte plus cette ligne 
de conduite (ervoor zorgen dat omgaan enkel mogelijk is in bepaalde 
materies waarbij bestaande verhoudingen niet op de helling worden 
gezet-NG), la creation de droit nouveau par les juges devrait sans 
aucun doute dans le silence de la loi interpretee, etre soumise a la 
restriction qu'etablit !'article 2 du Code civil comme devrait, en toute 
logique, y etre soumise d,ores et deja, notamment en droit penal, 
toute creation judiciaire de droit nouveau par ,interpretation" de 
la loi lorsque !'application qui en resulte est retroactive"(263). 

De gedachtengang die hierboven werd uiteengezet, werd door het 
Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg met zoveel woorden 
gevolgd in het Marckx-arrest, uitgerekend het arrest dat als model 
voor de evolutieve rechtspraak van het Hof wordt aangemerkt. Over 
de toepassing in de tijd van zijn arrest in de zaak Marckx en over 
de gevolgen ervan voor de Belgische wet, zei het Hof hetvolgende: 
,La Cour europeenne des Droits de !'Homme interprete la Conven
tion ala lumiere des conditions d'aujourd'hui, mais eile n'ignore pas 
que des differences de traitement entre enfants ,naturels" et enfants 
,legitimes", par exemple dans le domaine patrimonial, ont durant 
de longues annees passe pour licites et normales dans beaucoup 
d'Etats contractants. L'evolution vers l'egalite a progresse lentement 
et I' on semble avoir songe assez tard a invoquer la Convention pour 
l'accelerer. Le 22 decembre 1967 encore, Ia Commission rejetait en 
vertu de I' article 27 § 2, et ce de plano, une requete attaquant elle 
aussi les articles 757 et 908 du Code civil beige; le probleme ne parait 
pas avoir resurgi devant elle jusqu'en 1974. Eu egard a cet ensemble 

(261) Zie mutatis mutandis het citaat van DE PAGE (supra, nr. 53). 
(262) VAN HoECKE, M., ,De algernene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding", 
syllabus van de lezing gegeven i.h.r. van de cyclus ,Algernene rechtsbeginselen", 1988, 26. 
(263) V0 Jurisprudence, 1973, 1-21, nr. 257. 
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de circonstances, le principe de securite juridique, necessairement 
inherent au droit de Ia Convention comme au droit communautaire, 
dispense l'Etat beige de remettre en cause des actes ou situations 
juri diques anterieurs au prononce du present arret'' ( eigen cursive
ring)(264). 

71. Staat de opvatting dat de rechtspraak declaratieve werking heeft, 
de bescherming van het opgewekte vertrouwen in de vroegere con
stante rechtspraak in de weg? 
In bet arrest Boon-Van Loon deed de Hoge Raad uitspraak over de 
gevolgen in de tijd van zijn gewijzigde opvatting inzake de verreke
ning van pensioenrechten bij de verdeling van een algehele gemeen
schap van goederen, als volgt: ,De eisen van redelijkheid en billijk
heid zullen echter in verband met bet belang van de rechtszekerheid 
in de regel meebrengen dat in deze gevallen een zodanige vordering 
- die de wederpartij niet meer behoefde te verwachten - thans niet 
meer geldend gemaakt kan worden"(265). 
Heeft de Hoge Raad zich de bevoegdheid aangematigd ,om door 
middel van overgangsbepalingen rekening te houden met de belangen 
van hen die hun gedragingen hebben afgestemd op bestaande regels 
zoals zij die konden en mochten begrijpen"(266)? 
Heeft de Hoge Raad gezegd dat aan het arrest terugwerkende kracht 
moet ontzegd worden? Helemaal niet(267). De Hoge Raad heeft 
enkel verklaard dat de eisen van redelijkheid en billijkheid, zeg maar 

(264) E.H.R.M., 29 juni 1979, Serie A, nr. 31, §58; het Hof verwijst daarbij naar het arrest 
Defrenne tegen Sabena (H.v.J., 8 april 1976, Jur., 1976, 455, §§ 69 e.v.) waarin eveneens 
omwille van het vertrouwensbeginsel (,dwingende redenen van rechtszekerheid") (ibid., 
§§ 72-75) de terugwerking van de rechterlijke beslissing wordt uitgesloten. Het Europese Hof 
van Justitie verfijnde zijn rechtspraak in de zaak Denkavit Italiana (zaak 61179, Jur., 1980, 
1223; zie ook de verdere arresten genoemd bij ALEXANDER, W., ,Beperking van de terugwer
kende kracht van rechterlijke uitspraken", R.M. Themis, 1986, 492-502, 497 e.v.). 
In Nederland groeit stilaan de opvatting dat het gewettigd vertrouwen van de rechtsonderhori
gen bij het omgaan van de rechtspraak moet beschermd worden (zie, naast de eerder genoemde 
ALEXANDER en JESSURUN D'0LIVEIRA: KOEMAN, N. S .J., , Verandering van beleid bij admi
nistratie en rechter", NJB, 1982, 981-985; PoLAK, M.V., ,Omgaan en overgaan", WPNR, 
1986, nrs. 5782 en 5783; PoLAK, M.V., ,Algemene beginselen van rechterlijk overgangs
recht", R.M. Themis, 1984, 228-260; ROMBACH, J., ,Hoge Raad 7 maart 1980, NJ, 353, AA, 
575, R. v.d. W., nr. 42: de Hoge Raad citeert het antwerp BW en gaat openlijk om", WPNR, 
1980, nrs. 5541 en 5542, p. 825 e.v., nr. 10; voor Duitsland zie vooral RoBBERS, G., ,Rtic
kwirkende Rechtsprechungsiinderung", JZ, 1988, 481-489 en de verwijzingen aldaar. 
(265) HR, 27 november 1981, NJ, 1982, nr. 503, cone!. Adv. Gen. HAAK, noot I EAAL en 
noot II WHH. 
(266) Wat volgens PELs-RucKEN (,Rechtszekerheid, Assepoester van rechtsvindingstheo
rieen", I.e., 314) aan wie het citaat is ontleend, en volgens anderen aan de wetgever is 
voorbehouden. 
(267) HEEMSKERK, WH, noot onder HR, 27 november 1981, I.e., p. 1732. 
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de objectieve goede trouw, in verb and met het belang van de rechtsze
kerheid in de regel zullen meebrengen dat vorderingen tot verreke
ning van pensioenrechten niet meer geldend zullen kunnen gemaakt 
worden wanneer de algehele gemeenschap reeds verdeeld is toen de 
Hoge Raad omging. De reden is dat de wederpartij zodanige vorde
ring niet meer behoefde te verwachten. Hij mocht erop vertrouwen 
dat de verdeling rechtsgeldig was en dat er niet op kon teruggekomen 
worden. De ware grondslag is dus de objectieve goede trouw, of diens 
spiegelbeeld(268), de bescherming van de subjectieve goede trouw 
van de contractspartij. 

72. Het is de vertrouwensleer, het vertrouwensbeginsel, en niet de 
uitspraak van de Hoge Raad die de grondslag vormt voor de stelling 
dat de contractuele rechten die onder de werking van de vroegere 
constante rechtspraak verkregen werden, onaantastbaar moeten 
zijn. Ook al had de Hoge Raad niets beslist, dan nog kon de 
feitenrechter, bij wie achteraf een vordering tot nietigverklaring van 
een vroeger afgesloten contract werd ingesteld, de vordering onge
grond verklaren indien de contractspartij er inderdaad op vertrou
wen mocht dat de overeenkomst rechtsgeldig was ontstaan. En niets 
belet overigens de wetgever om tussen te komen om dat vertrouwen 
te honoreren(269). 
Kortom, door de vertrouwensleer als grondslag te nemen, worden de 
gewettigde verwachtingen van de contractspartij niet beschaamd en 
wordt de rechtsgeldigheid van het contract gehandhaafd, zonder dat 
afbreuk wordt gedaan aan het declaratief karakter van de rechterlij
ke beslissingen. 
Voorwaarde is wei dat men het niet-retroactiviteitsbeginsel als alge
meen rechtsbeginsel erkent en dat het vertrouwen van de rechtson
derhorige gewettigd is. Zowel de eerste (zie boven) als de tweede 
voorwaarde is vervuld. Dwaling over de interpretatie van de wet 
wordt immers precies aileen dan als verschoonbaar aanvaard wan
neer de dwaling onoverwinnelijk is, met name wanneer de rechtson-

(268) VAN ScHILFGAARDE, P ., ,,Over de verhouding tussen de goede trouw van het handelen 
en de goede trouw van het niet weten", in Goeden trouw, Zwolle, Tj. Willink, 1984, 57-70. 
(269) Zie hierna, nr. 73 en de verhoopte rectificatiewet ingevolge HR, 6 februari 1987, NJ, 
1987, nr. 986, noot JBMV; beroemd in het familiaal vermogensrecht is ook de interpretatieve 
wet van 4 januari 1960 m.b.t. art. 918 B.W. (zie daarover PuELINCKX-COENE, M., Erjrecht, 
Brussel, Story, 1988, nr. 372 en de verwijzingen aldaar). 
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derhorige voortgaat op een constante rechtspraak van het Hof van 
Cassatie die achteraf gewijzigd wordt(270). 

73. Miskenning van de stelling dat evolutieve rechtspraak in de regel 
geen effect mag sorteren met betrekking tot rechtstoestanden die 
voor het omgaan van de rechtspraak zijn afgewikkeld, leidt tot 
weinig realistische toestanden en tot averechtse conclusies. 
Op 15 december 1983 velt het Hof van Cassatie een arrest waarin, 
grof geschetst, tegen de constante rechtspraak in, de Staat en de 
loodsen aansprakelijk worden gesteld voor fouten bij het loodsen 
van schepen. Het gevolg hiervan is dat talrijke slachtoffers van 
vroegere aanvaringen meteen tegen de twee nieuwe schuldenaars 
schadevergoedingsacties instellen. De Belgische Staat ontloopt de 
miljardenvordering door het maken van een wet: daarin wordt 
gezegd dat- ook voor de periode van dertig jaar voorafgaande aan 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet -, de Staat en de loodsen 
niet aansprakelijk (geweest) zijn. 
Aan de wetgever wordt verweten dat hij ,een ongehoord verre 
retroactiviteit" van de wet heeft tot stand gebracht, in strijd met het 
in artikel 2 B. W. vervatte non-retroactiviteitsbeginsel, en zelfs dat de 
wet strijdig is met artikel 1 Prot. nr. 1 (bijgevoegd bij het E. V .R.M.) 
en tenslotte dat zo'n procede onwaardig is voor een Staat die zich 
een rechtsstaat noemt(271). 
Maar met die wet is nagenoeg niets aan de hand. De sleutel van de 
problematiek ligt elders, met name bij de gevolgen van het arrest van 
het Hof van Cassatie(272). 
Wat is er in feite gebeurd? Schadevergoedingsacties tegen Staat en 
loodsen werden tot in 1983 ,nagenoeg steeds" afgewezen(273). Het 
cassatiearrest van 15 december 1983 betekende ,een ommekeer van 
de tot dan toe gevestigde rechtspraak en rechtsleer"(274). In de 
periode voor dit cassatiearrest mochten Staat en loodsen er dus op 

(270) Zie de stelling van FAGNART, J.-L., ,La responsabilite de !'administration du chef 
d'exces de pouvoir", Adm. Publ. (T.), 1979-80, (56) 61, overgenomen door Adv. Gen. VELU 
in zijn cone!. bij Cass., 13 mei 1982, Pas., 1982, I, 1056, 1072. 
(271) VAN OEVELEN, A., ,De wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 
3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen: te verregaande aansprakelijk
heidsvrijstellingen en een ongehoord verre retroactiviteit", R. W., 1988-1989, 946-959. 
(272) VAN OEVELEN zegt dan ook zeer terecht dat de nieuwe wettelijke regeling slechts kan 
begrepen worden als men ze beschouwt tegen de achtergrond van de enige tijd voordien tot 
stand gekomen rechtspraak van het Hof van Cassatie, die de rechtstreekse aanleiding vormt 
tot de wet (ibid., nr. 1), maar hij trekt deze gedachte niet tot het uiterste door. 
(273) Ibid., nr. 4. 
(274) Ibid., nr. 6. 
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vertrouwen(275) dat zij niet aansprakelijk waren. Zij hebben dan 
ook geen voorzieningen getroffen(276). Door terugwerkende kracht 
te verlenen aan het cassatiearrest zou hun toenmalig gewettigd ver
trouwen beschaamd worden. Het in acht nemen van het vertrouwens
beginsel, en niet het ,enorme budgettaire belang" als zodanig(277), 
is dus de ware en ook de afdoende grondslag of rechtvaardiging van 
de latere wet. De wet kan dus bijgevolg geen miskenning van het 
non-retroactiviteitsbeginsel inhouden, of het vertrouwensbeginsel 
schenden of nog strijdig zijn met artikel 1 Prot. nr. 1. De wetgever 
doet precies niets anders dan het vertrouwen te honoreren(278). Hij 
tast geen verwachtingen of rechten aan, want die waren onder de 
gelding van de vroegere constante leer niet eens ontstaan. In werke
lijkheid hebben de slachtoffers er nooit op kunnen vertrouwen twee 
subsidiaire schuldenaars te mogen aanspreken en in werkelijkheid 
hebben zij nooit enig vorderingsrecht gehad. Hoe kan de wet terug
komen op iets dat niet bestaat? Getuigt het optreden van de wetgever 
niet eerder van realisme en rechtvaardigheid(279)? 
De wetgever moest op die wijze ingrijpen, gelet op de traditionele 
opvatting dat de rechtspraak die omgaat, terugwerkt. En die opvat
ting wordt als zo onaantastbaar beschouwd, dat men ze niet eens 
meer vermeldt, hoewel precies daar de oorzaak van het ganse pro
bleem ligt. Toch gaat de wetgever niet helemaal vrijuit, omdat hij 
vijf jaar getalmd heeft om in te grijpen. Daardoor is discriminatie 
ontstaan(280) en is er voor de periode tussen 1983 en 1988 schending 
van het non-retroactiviteitsbeginsel. Het vertrouwen van de slachtof
fers die na 1983 erop vertrouwen mochten dat de Staat hun schade 
zou vergoeden, werd beschaamd. 

(275) Men kan opwerpen dat de Staat na het zgn. ,Flandria-arrest" wei beter rnoest weten 
en zich aan een veroordeling tot schadevergoeding rnoest verwachten. Maar voor zover de 
rechtspraak ook na 1920 in dezelfde zin gevestigd bleef, werd de schijn van exoneratie gewekt. 
(276) Vgl. de bedenking van WEILL geciteerd supra, nr. 59. 

(277) VAN OEVELEN, A., I.e., nr. 16. 
(278) Vgl. ibid., nrs. 18 en 19. 
(279) Laten we, hoven de specifieke feitelijke gegevens van de zaak en in het bijzonder het 
feit dat de Belgische Staat, een financieelkrachtige schuldenaar, in de zaak betrokken is, 
uitkijken naar de toegepaste algernene regel en Iaten we het niet hebben over de vrijstelling 
van aansprakelijkheid voor de toekornst. 
(280) Vgl. de identieke problernen die ontstonden door het uitblijven van de nieuwe afstarn
rningswet bijna tien jaar na het Marckxarrest. De wetgever heeft dan ook zeer terecht de 
verwachtingen van degenen die op het Marckxarrest hadden vertrouwd, gehonoreerd (zie 
art. 107 al. 2 in fine van de wet van 31 rnaart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen 
betreffende de afstarnrning), maar belette daardoor niet dater in andere gevallen discrirninatie 
ontstond (b.v. in niet-afgewikkelde procedures of verdelingen). 
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74. Anders dan in Nederland is men noch in Belgie, noch in Frank
rijk erg vertrouwd met de gedachte dat de rechtsonderhorige die op 
de vroegere rechtspraak heeft vertrouwd, tegen een ommekeer in de 
rechtspraak moet beschermd worden. 
En toch zijn er ook in Belgie situaties bekend, ook in het huwelijks
vermogensrecht, waar de vraag is gerezen of omwille van de rechtsze
kerheid of het vertrouwensbeginsel, aan de declaratieve werking van 
de rechtspraak geen perken moesten gesteld worden. De collusiere
gels in het internationaal privaatrecht zijn dikwijls jurisprudentiele 
regels. Zo is de regel dat, wanneer de zonder contract gehuwde 
echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben, het huwelijksvermo
gensstelsel der echtgenoten wordt bepaald door de nationale wet van 
de man, een door de rechtspraak uitgewerkte en tot voor kort 
unaniem aanvaarde collisieregel(281). De rechtspraak kan die regels 
wijzigen, hij kan ze aanpassen aan de maatschappelijke evolutie. 
Genoemde regel werd inderdaad na het in werking treden van de wet 
van 14 juli 1976, d.w.z. na de invoering van het gelijkheidsbeginsel 
in het huwelijksvermogensrecht, door de rechtspraak gewijzigd in die 
zin dat thans de wet van het land waar de echtgenoten hun eerste 
echtelijke verblijfplaats hebben gevestigd, van toepassing is. 
De declaratieve aard van deze nieuwe rechtspraak zou tot gevolg 
hebben dat het huwelijksvermogensstelsel van aile gehuwden die een 
verschillende nationaliteit hebben, beheerst wordt door de wet van 
de eerste echtelijke verblijfplaats. Sommige echtgenoten die voor 
1976 gehuwd zijn en die jaren onder een bepaald stelsel hebben 
geleefd, worden nu geacht steeds, d.i. vanaf de dag van hun huwelijk, 
onder een ander stelsel te hebben geleefd. 
Men heeft ingezien dat deze toestand niet wenselijk is, noch voor de 
echtgenoten, noch voor de derden. Men heeft ingezien dater ook bier 
een probleem van conflict in de tijd bestond. Daarom heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik in een uitvoerig gemotiveerd 
vonnis, de overgangsregeling van de wet van 14 juli 1976 naar 
analogie toegepast(282). Hoewel de stelling van de Rechtbank, an
ders dan de annotator verwachtte(283), in een later arrest werd 

(281) Zie de verwijzingen in Rb. Luik, 9 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 138, 143. 
(282) Zie Rb. Luik, 9 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 138, noot M.V.: ,qu'une 
modification est done apportee it Ia regle de droit international prive. 
Attendu que l'espece soumise au Tribunal souleve un conflit transitoire de droit international 
prive; qu'il importe en effet de determiner it que) moment le nouveau principe a supplante 
!'ancien"; in dezelfde zin Rb. Nijvel, 6 januari 1987, J.L.M.B., 1987, 1258. 
(283) M. VERWILGHEN stelde immers ,(que) le jugement qui precede fera date dans Ia 
jurisprudence du droit international prive", en men had eraan kunnen toevoegen: ,et dans 
Ia jurisprudence tout court". 
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afgekeurd(284), hebben een aantal gezaghebbende auteurs de mening 
geopperd dat het weinig redelijk is de nieuwe collisieregeling te Iaten 
terugwerken(285). 

HOOFDSTUK Ill 

HET GEWETTIGD VERTROUWEN 

AFDELING 1 

VAN RECHTSZEKERHEID NAAR VERTROUWENSLEER 

75. In de praktijk is er voor de' derde-medecontractant geen absolute 
rechtszekerheid weggelegd, noch over het bestaan en de inhoud van 
de rechtsregel, noch over de toepassing ervan op het concrete geval. 

Eerder werd reeds aangetoond dat de wet soms niet kenbaar is en dat 
a fortiori met de ommekeer van de rechtspraak geen rekening kan 
worden gehouden. 
Dat is echter niet het belangrijkste. 

De onzekerheid met betrekking tot het recht is immers niet aileen 
gelegen in de omschrijving, de inhoud en de betekenis van de abstrac
te en algemene regel, maar ook en vooral in de toepassing ervan op 
het concrete geschil(286). De rechtsregel die in het concrete geval 
uiteindelijk uit de bus zal komen, komt tot stand door een wisselwer
king tussen de onderliggende feiten en de wettelijke of andere rechts
regels. Bij de vraag of een bepaalde bevoegdheidsbeperking van 
toepassing is, is het dan vooral de vraag hoe dejeiten moeten worden 

(284) Bergen, 23 april 1987, J.L.M.B., 1987, 1249, met verwijzing naar de klassieke leer 
verkondigd door RouBIER en GHESTIN dat ommekeer in de recbtspraak geen problemen van 
overgang teweegbrengt. 
(285) Zie ERAuw, J., , ,Ret intertemporeel internationaal privaatrecbt, en de toepassing ervan 
in bet buwelijksvermogensrecbt", T.P.R., 1979, 1-26, nrs. 19 e. v.; ERAuw, J., Beginselen van 
internationaal privaatrecht, Brussel, Story, 1985, 166-167; HEYVAERT, A., ,Het Belgiscb 
internationaal buwelijksvermogensrecbt", T.P.R., 1978, 555 e.v., nr. 36: ,Het gezond ver
stand verzet er zicb trouwens tegen dat de nieuwe regel ... en dus de ,andere" wet, met een 
terugwerkende kracht zou toegepast worden"; VAN HEeKE, G., Internationaa/ Privaatrecht, 
in A.P.R., Brussel, Story, 1986, 579: ,Het realisme gebiedt echter te erkennen dat een 
ongescbreven regel gewijzigd kan worden zoals een geschreven regel en dat bijgevolg ook een 
wijziging in de recbtspraak tot een intertemporeel probleem aanleiding kan geven". 
Hoe zou men trouwens tegelijkertijd de retroactiviteit van de nieuwe buwelijksvermogenswet
geving (Cass., 6 januari 1989, J. T., 1989, 415) met klem kunnen verwerpen, en de collusieregel 
Iaten terugwerken met het gevolg dat die retroactiviteitin een aantal gevallen toch verwezenlijkt 
wordt? 
(286) Zie reeds supra, het onderscheid bij DE WILD, A.H., o.c . . , 189; over bet verband tussen 
definitie en kwalificatie, zie ook ORNU, G., ,,Les definitions dans Ia loi'', in Melanges dedies 
ii Jean Vincent, Parijs, Dalloz, 1981, 77-92, nr. 24. 
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gekwalificeerd. Rechtszekerheid komt dan neer op , ,la possibilite de 
determiner avec precision les faits auxquels sont lies la naissance, le 
changement et la fin des relations juridiques,(287). Het punt is niet 
of de contracterende echtgenoot de gezinswoning mag vervreemden 
zonder de instemming van zijn medeechtgenoot, wat onder buiten
sporigheid in de zin van artikel222 B.W. moet verstaan worden, wat 
, ,het in gevaar brengen van de belangen van het gezin'' betekent, enz. 
Over deze omschrijvingen en definities zal men vroeg of laat de 
rechtspraak en de rechtsleer kunnen raadplegen. V eeleer is het pro
bleem in het concrete geval uit te maken of het inderdaad om een 
gezinswoning gaat, of de schuld buitensporig is gelet op de bestaans
middelen van het gezin, of in casu de belangen van het gezin door 
de borgstelling in gevaar worden gebracht, enz. Kortom, de waarne
ming en de kwalificatie der feiten spelen in de praktijk een vee/ 
belangrijkere rot voor de zekerheid dan de rechtszekerheid. 

76. Op het gebied van de feiten kan in de praktijk geen absolute 
zekerheid bekomen worden. Wellicht zijn een aantal belangrijke 
rechtsfeiten zoals het huwelijk, het huwelijkscontract, de hoedanig
heid van handelaar, enz., voor publicatie vatbaar, maar de raadple
ging ervan wordt in de praktijk soms als niet haalbaar be
schouwd(288). Voor andere relevante feiten, zoals het karakter van 
gezinswoning, is geen wettelijke publicatie voorzien. Aan de basis 
van de onzekerheid ligt een informatiestoornis(289). 
Maar de grondslag van de betrekkelijke zekerheid omtrent feiten ligt 
dieper. De maatschappelijke realiteit dwingt ons ertoe te erkennen 
dat de derde-medecontractant steeds vrede moet nemen met een 
betrekkelijke zekerheid. Waarneming is per hypothese gebrekkig, 
subjectief(290) en onvolledig. In de natuur is niets recht. In de 
maatschappelijke realiteit kan geen enkel feit met absolute zekerheid 
waargenomen en gekwalificeerd worden. Of een schuld, gelet op de 
bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig is, kan niet met absolu
te zekerheid worden vastgesteld, omdat men daartoe nooit over aile 
vereiste gegevens kan beschikken. Of de wederpartij over een geldige 

(287) RADBRUCH, G., ,La securite en droit d'apres Ia theorie anglaise", I.e., 88. 
(288) Zie o.a. VANDER BuRGHT, Gr., Ongekende wetenschap, Rede, Alphen aan den Rijn, 
Tj. Willlink, 1979, 27 en 29 en 32 e.v.; zie in het algemeen DEJONG, G.T., Registers, risico 
en goede trouw, Arnhem, Gouda Quint, 1988, 3; het is toch geen toeval dat bij de laatste 
hervorming van het huwelijksvermogensrecht in Zwitserland het huwelijksgoederenregister 
werd afgeschaft. 
(289) Vgl. DE CORTE, R., ,Informatie tot zekerheid", T.P.R., 1983, 343-362, nr. 2. 
(290) Zie in dat verband HAGE, J.C., Feiten en betekenis, 1987, besproken door MA
RIS, C.W., ,Normen en feiten", NJB, 1989, 603-605. 
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titel beschikt, kan nooit met absolute zekerheid worden vastgesteld 
daar de titels van de vorige verkrijgers misschien een gebrek vertoon
den. Of de contractspartij meerderjarig is kan niet met absolute 
zekerheid worden vastgesteld, want hij kan zijn identiteitskaart 
vervalst hebben of er kan in het uittreksel uit de geboorteakte een 
fout geslopen zijn. 
Kortom, het behoort tot de ,Natur der Sache" in de letterlijke 
betekenis van het woord, dat de derde-medecontractant bij de beoor
deling der feiten, met een betrekkelijke, een ,minder dan absolute" 
zekerheid genoegen moet nemen. Wat hierboven over feiten is ge
zegd, geldt a fortiori voor psychische toestanden zoals de bedoeling 
van de contracterende echtgenoot, de bestemming van een schuld, 
enz. Waarneming en controle van de waarachtigheid van zulke 
toestanden is uiteraard nog moeilijker dan waarneming en controle 
van de juistheid van feiten. Het gevolg hiervan is dat de derde-mede
contractant steeds in min of meerdere mate voortgaat op een toe
stand die niet volledig met de realiteit overeenstemt; hij gaat dus 
steeds voort op een schijnbare toestand. 

AFDELING 2 

GRONDSLAG EN TOEPASSING VAN DE VERTROUWENSLEER 

77. Neemt men aan dat de derde-medecontractant zich op niets 
anders dan op een relatieve zekerheid over de toepassing van de 
rechtsregel kan beroepen om tot de rechtsgeldigheid van de overeen
komst te besluiten, dan moet men achteraf het vertrouwen dat hij 
in de geldigheid van de overeenkomst heeft, erkennen. De vertrou
wensleer, het vertrouwensbeginsel is derhalve gesteund op de ,Natur 
der Sache", de onmiskenbare vaststelling dat waarneming en kwalifi
catie van feiten nooit objectief en volledig kan zijn. De moderne 
grondslagen van de vertrouwensleer, met name de billijkheid en de 
eisen van het verkeer(291), zijn eerder de factoren die de toepassing 
en de draagwijdte van het vertrouwensbeginsel beheersen. 
Inderdaad, het komt er immers op aan vast te stellen tot waar die 
, ,minder dan absolute'' zekerheid moet reiken. In concreto is het de 
vraag tot waar de waarneming en controle, de onderzoeksplicht van 
de derde-medecontractant moet gaan. Het bepalen van die grens 
gebeurt op grond van de eisen van het verkeer, in werkelijkheid op 

(291) Zie o.a. VAN GERVEN, W., A/gemeen dee/, nrs. 78 e.v. 
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grond van het algemeen belang. In het huwelijksvermogensrecht 
moet niet aileen met de eisen van de rechtszekerheid in hoofde van 
de derde-medecontractant rekening gehouden worden, maar ook met 
het belang van de niet-contracterende echtgenoot, bijvoorbeeld .cte 
bescherming van het gezin. Daarom zullen de eisen inzake onderzo·ek 
veel hoger liggen wanneer aan de bescherming van de gezinsbelangen 
veel gewicht wordt toegekend (zie b.v. de art. 215 en224 B.W.)(292), 
dan wanneer het belang van de derde-medecontractant, met name het 
zeker contracteren - en onrechtstreeks daarmee verbonden het 
gezinsbelang- (zie b.v. art. 222 B.W.) vooropstaat. Daarom wor
den de eisen inzake onderzoek in het handelsverkeer doorgaans lager 
gesteld dan in het gewone rechtsverkeer(293), enz. 
De vertrouwensleer verschajt met andere woorden tegelijk zekerheid 
en onzekerheid. Er is zekerheid omdat de derde-medecontractant 
erop vertrouwen mag dat indien hij aan de eisen inzake onderzoek 
voldoet, zijn verwachtingen zullen worden gehonoreerd; er is daaren
tegen onzekerheid omdat ,te goeder trouw" een gedragsnorm is, een 
vage norm waarvan de inhoud andermaal door rechtspraak en 
rechtsleer zal moeten worden ingevuld. En opnieuw belanden we bij 
de rechtspraak. 

78. De vraag is nu of de vertrouwensleer als derdenbeschermende 
maatregel wei in het ganse huwelijksvermogensrecht bruikbaar is. De 
vertrouwensleer voorstellen als maatregel om aan de derde-medecon
tractant zekerheid te verschaffen, heeft maar zin als de maatregel in 
gans het huwelijksvermogensrecht kan worden toegepast. De toepas
sing van dit beginsel wordt wei eens uit bepaalde domeinen uitgeslo
ten of in twijfel getrokken, bijvoorbeeld inzake handelingsonbe
kwaamheid van minderjarigen of anderen. Soms wordt de draag
wijdte ervan geminimaliseerd(294). 
Als algemeen rechtsbeginsel steunend op de ,Natur der Sache", 
moet een veralgemeende toepassing a priori aangenomen worden, 
behoudens in de gevallen waarin de wetgever die toepassing bewust 
en uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Wei moet duidelijk gesteld worden 

(292) HR, 15 december 1978, NJ, 1979, nr. 427. 
(293) CALAis-AuLoY, J., Essai sur Ia notion d'apparence en droit commercial, in B.D.P., 
nr. 17, Parijs, LGDJ, 1961, 291. 
(294) Zie over de toepassing van de vertrouwensleer in het Franse huwelijksvermogensrecht, 
CoRNu, G., ,Jurisprudence en matiere de droit civil", Rev. Trim. Dr. Civ., 1977, 571-572: 
, ... II faut bien voir que le mandat apparent est au bout de Ia cha'ine" ... ,le mandat apparent 
vient vraiment en dernier, comme ultime issue ou moyen de raccroc dont l'abus pourrait 
gommer toutes les precautions du droit matrimonial et tourner toutes Jes regles". 
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dat in bepaalde domeinen de derde-medecontractant bijna altijd niet 
te goeder trouw zal zijn. Zo behoort de derde-medecontractant bijna 
altijd te weten dat de woning die verkocht wordt, al dan niet de 
gezinswoning is, dat de persoon waarmee hij onderhandelt, al dan 
niet meerderjarig is, en ajortiori dater aldan niet een bevoegdheidsbe
perking in de wet is opgenomen (rechtsdwaling). Het volstaat echter 
extreme, maar reele toepassingsgevailen voor de geest te halen om 
te beseffen dat ook in die domeinen de vertrouwensleer ten voile 
speelt: aldus werd de goede trouw erkend van de contractant die met 
een meer dan eenentwintig jaar oude Mexicaan onderhandeld had, 
omdat hij, gelet op de omstandigheden, niet geacht kon worden te 
weten dat de meerderjarigheid in Mexico op vijf en twintig jaar is 
vastgesteld(295); eveneens kan de goede trouw erkend worden van 
hem die een ,toekomstige gezinswoning" koopt, althans indien er 
geen bijzondere omstandigheden voorhanden zijn die twijfel moeten 
doen rijzen(296); tenslotte werd de goede trouw gehonoreerd van de 
buitenlandse firma die een internationale borgstelling niet door de 
echtgenoot van de borgsteiler had laten meetekenen, omdat die 
firma, gelet op de omstandigheden, niet geacht moest worden te 
weten dat het personeel statuut van de borgsteiler die eis stelde(297). 
Kortom, de vertrouwensleer is niet aileen een instrument van rechts
zekerheid, maar ook een instrument van belangenafweging. Door de 
eisen inzake onderzoek te doseren met het algemeen belang als 
criterium, kan men een juist evenwicht tot stand brengen tussen de 
belangen die bij de hier bestudeerde rechtsverhouding betrokken 
zijn, met name de belangen van de niet-contracterende echtgenoot 
en de belangen van de derde-medecontractant. 

BESLUIT 

79. Uit voorgaande beschouwingen moet men besluiten dat de mate
rie van zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer op het eerste 
gezicht misschien oeverloos en complex lijkt, maar dat er toch een 
aantallijnen in kunnen getrokken worden. Op aile niveau's komt het 
fundamenteel doch betrekkelijk karakter van de rechtszekerheid tot 
uiting. Uiteindelijk draait alles rond de vraag welk gewicht aan de 
zekerheid, de rechtszekerheid of nog aan de eisen van het rechtsver
keer moet toegekend worden, wanneer die waarden of belangen in 

(295) Cass. fr., 16 januari 1861, D., 1861, 1, 193, noot (arrest Lizardi). 
(296) HR, 25 februari 1983, NJ, 1983, nr. 696 (a contrario). 
(297) Hof Arnhem, 1 oktober 1986, NJ, 1988, nr. 52. 
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botsing komen met andere waarden of belangen. Dikwijls wordt 
daarbij gestreefd naar een juist evenwicht tussen die belangen of 
waarden en dat wijst op goed recht, op rechtvaardig recht(298). 
Tevens komt tot uiting dat de verschillende facetten van de rechtsze
kerheid met elkaar verband houden. Objectieve (rechtszekerheid) en 
subjectieve rechtszekerheid (vertrouwensleer, niet-retroactiviteitsbe
ginsel) vloeien in elkaar over. De derde-medecontractant hoeft zich 
geen zorgen te maken als een unanieme rechtsleer de vage norm van 
artikel222lid 2 B.W. ,rechtszeker" maakt door een uiterst soepele 
toepassing van de vertrouwensleer. Hij hoeft zich evenmin zorgen te 
maken als de instabiliteit van de wetgeving of van de rechtspraak 
wordt opgevangen door een op het vertrouwensbeginsel gesteunde 
bescherming van de verkregen rechten, enz. 
Tenslotte werd ook duidelijk gemaakt dat rechtszekerheid een zaak 
is van wetgever en rechters samen. De wetgever heeft- zij het niet 
uitdrukkelijk maar niettemin op onmiskenbare wijze -, aan de 
rechtspraak en niet in het minst aan het Hof van Cassatie de heel 
ondankbare taak toevertrouwd om rechtszekerheid te scheppen waar 
de wetgever in gebreke is gebleven. Zoals gezegd heeft het Hof van 
Cassatie die taak in het verleden vervuld, en het heeft voor de 
zekerheid van de derden-medecontractanten nog meer gedaan. Men 
vergete immers niet dat het Franse Hof van Cassatie het vertrouwens
beginsel tot zijn recht heeft Iaten komen en dit tegen de toenmalige 
heersende leer in(299); het heeft ook aan het vertrouwensbeginsel zijn 
ware, moderne en met de werkelijkheid overeenstemmende grond
slag en draagwijdte gegeven(300). 
Het zou spijtig zijn, zoals Procureur-Generaal KRINGS het uitdrukte, 
,dat, wegens de zaken die de rol nutteloos verzwaren, het Hof geen 
tijd meer heeft om zijn hoofdtaak te vervullen, namelijk de eenheid 
bij de uitleg en de interpretatie van de wetten te waarborgen. In een 
tijdperk dat de regeldichtheid van het wettenarsenaal zo dikwijls 
gehekeld wordt, en waar het verwijt wordt gemaakt dat de wetten 
gapende leemten vertonen of gebrekkig opgesteld worden, is die taak 

(298) Zie LANGEMEIJER, G.E., De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht, Zwolle, 
Tj. Willink, 1979, 3: ,zo juist mogelijke afweging van botsende belangen is, tenminste in vele 
gevallen, het kenmerk van de gerechtigheid". 
(299) Zie o.a. Cass. fr., 26 januari 1897, D., 1900, I, 33. Zie ook Cass., 10 december 1942, 
Pas., 1942, I, 312. 
(300) Met name het gewettigd vertrouwen van de derde-medecontractant (Cass. fr., plen. 
verg., 13 december 1962, D., 1963, Jur., 277, noot CALAIS-AULOY, J.). 
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van het Hof des te fundamenteler"(301). Men verwacht veel van het 
Hof van Cassatie, en in het bijzonder dat het rechtszekerheid ver
schaft en tegelijk ook het wettelijk recht levend houdt(302). Maar wie 
anders dan het Hof van Cassatie heeft het vereiste gezag om, niette
genstaande de aanpassing van het wettelijk recht aan de wisselende 
omstandigheden en het voorhanden zijn van vage normen, de mini
male dosis rechtszekerheid te verschaffen? · 
Het ritme van de maatschappelijke ontwikkeling stijgt nog steeds. 
Het gevoel van onzekerheid, het aantal vage norm en en de problemen 
van aanpassing van het recht aan de wisselende omstandigheden(303) 
zal verhoudingsgewijs toenemen; de problematiek van de rechtsze
kerheid zal in de toekomst aan belang toenemen. 

(301) ,Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", R. W., 1987-88, 169-187, 183-184; zie 
reeds DuMoN, F., ,'Quo vadimus?'", I.e., nr. 24. 
(302) Vgl. SoETAERT, R., ,Is een cassatiearrest leesbaar?", I.e., 2610-2611. 
(303) Zie o.a. DE VREESE, A., ,De taak van het Hof van Cassatie", I.e., nr. 37. 
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SUMMARY 

SECURITY, LEGAL SECURITY AND THE APPEARANCE THEORY 

In this article the author examines and attempts to explain certain aspects of "legal 
security" by starting from a concrete situation: the relation between the "third 
contracting party" and the "contracting spouse" in matrimonial law. 

The author emphasizes both the fundamental and relative aspect of legal security. 
The importance of this fundamental value should always be considered carefully 
when it is confronted with other fundamental values, such as justice. 

The author also makes a connection between security, legal security and the 
"appearance-theory". When absolute security, i.e. when absolute contractual free
dom cannot be realized from a political point of view, the restrictions of this 
freedom should be formulated in such a way that the third party will know in 
advance that the contract will be maintained in full. This certainty depends to a large 
extent on the perception and interpretation of the legal facts in question, which 
cannot be realized with absolute certainty. Thanks to the "appearance-theory" it 
is possible to determine in every situation up to what point the third party is bound 
by an obligation of investigation. 

Finally, the author notes and underlines that legal security is important for both 
"statute law" and "case law". The latter should therefore respond to the demands 
of legal security. In addition, two questions arise: can jurisprudence create a system 
of legal security when the legislator has failed to do so? Is progressive jurisprudence 
not an unacceptable blow for legal security? 

SOMMAIRE 

SECURITE. SECURITE JURIDIQUE ET LA THEORIE DE L' APPARENCE 

Dans cet article, !'auteur examine et tente de demystifier certains aspects de la 
,securite juridique" en partant d'une situation concrete: la relation entre le ,tiers
cocontractant" et 1' ,epoux contractant" dans le droit des regimes matrimoniaux. 

Tout au long de !'expose, !'accent est mis sur le caractere fondamental mais, en 
meme temps, relatif de la securite juridique. 11 s 'agit done touj ours d' evaluer le poids 
de cette valeur fondamentale lorsque, dans un type de situations, elle se trouve 
confrontee avec d'autres valeurs fondamentales telles que la justice. 

L'auteur fait egalement le lien entre la securite, la securite juridique et la theorie 
de l'apparence. Lorsqu'une securite absolue, c'est-a-dire lorsqu'une liberte contrac
tuelle absolue n'est pas realisable du point de vue politique, les limitations a cette 
liberte doivent etre formulees de fac;:on a ce que les tiers puissent avoir a l'avance 
la certitude que le contrat envisage sera maintenu integralement. Cette certitude 
depend en grande partie de la perception et de la qualification des faits juridiques 
concernes, qui ne peuvent etre realisees avec une exactitude absolue. A l'aide de Ia 
theorie de l'apparence il est possible de determiner pour chaque type de situations 
jusqu'a quel point le tiers-cocontractant est tenu d'une obligation de recherche. 

Enfin, !'auteur constate et souligne que la securite juridique interesse non seulement 
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le droit ,legal", mais aussi le droit ,jurisprudentiel". Ce dernier doit done repondre 
aux exigences de la securite juridique. De plus, deux questions se posent: la 
jurisprudence est-elle a meme de realiser une securite juridique suffisante Ia ou le 
legislateur ne I' a pas fait? Une jurisprudence evolutive constitue-t-elle une atteinte 
intolerable a Ia securite juridique? 

ZUSAMMENFASSUNG 

lJBER SICHERHEIT, RECHTSSICHERHEIT UND VERTRAUENSSCHUTZ 

In diesem Beitrag untersucht der Verfasser einige Aspekte der Rechtssicherheit und 
versucht diese zu demystifizieren, wobei er einen konkreten Fall als Ausgangspunkt 
nimmt: die Beziehung zwischen dem ,Dritten-Mitkontrahenten" und dem ,kontra
hierenden Ehepartner'' im Ehevermogensrecht. 

Im Laufe seiner Ausfiihrungen wird der grundlegende aber zugleich auch relative 
Charakter der Rechtssicherheit betont. Folglich kommt es immer darauf an, die 
Rechtssicherheit nach ihrer grundlegenden Bedeutuing zu beurteilen, wenn sie in 
einer gewissen Art von Fallen mit anderen grundlegenden Werten wie der Gerechtig
keit zusammentrifft. 

Der Verfasser zeigt auch den Zusammenhang zwischen der Sicherheit, der Rechtssi
cherheit und dem Vertrauensschutz. Wenn auf rechtspolitische Ebene absolute 
Sicherheit, d.h. absolute Vertragsfreiheit, nicht erreichbar ist, miissen die Beschriin
kungen dieser Freiheit so formuliert werden, daB Dritte im voraus die Sicherheit 
einer integralen Einhaltung des geplanten Vertrages haben. Diese Sicherheit hiingt 
wesentlich von der Wahrnehmung und von der Qualifizierung der jeweiligen Rechts
handlungen ab, die an und fiir sich nicht mit absoluter Genauigkeit verwirklicht 
werden konnen. Anhand des Vertrauensschutzes kann fiir Situationen jeder Art 
bestimmt werden, inwieweit der Dritte-Mitkontrahent die Untersuchungspflicht 
erfiillen muB. 

SchlieBlich stellt der Verfasser fest und unterstreicht er, daB die Rechtssicherheit 
nicht nur das , ,gesetzliche'' Recht gilt sondern ebensehr die Rechtsprechung. Letzte
re muB demzufolge ebensehr den Anforderungen der Rechtssicherheit geniigen. 
Dariiber hinaus ergeben sich 2 weitere Fragen: Kann an der Stelle wo der Gesetzge
ber angeblich versagt hat, die Rechtsprechung wohl eine geniigende Rechtssicherheit 
bieten? Bedeutet die evolutive Rechtsprechung eine unzuliissige Beeintriichtigung 
der Rechtssicherheit? 

RESUMEN 

LA SEGURIDAD, LA SEGURIDAD JURIDICA Y LA DOCTRINA DE LA CONFIANZA 

En este articulo el autor estudia algunos aspectos de la seguridad juridica y al mismo 
tiempo intenta desmitificarlos. Por eso, parte de un caso concreto: la relaci6n entre 
el ,tercer contratante" y el ,c6nyuge contratante" en el ,derecho de bienes 
matrimoniales". 
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A lo largo de su exposici6n, el autor acentua el canicter fundamental pero a Ia vez 
relativo de la seguridad juridica. Por consiguiente, es importante juzgar siempre el 
alcance de este valor fundamental cuando, en ciertos casos, este se enfrente con otros 
valores fundamentales, tales como la justicia. 
El autor tambien demuestra Ia relaci6n entre la seguridad, la seguridad juridica y 
la doctrina de la confianza. Si nos es posible llegar a una seguridad absoluta, es decir 
une libertad absoluta de contrataci6n, en el terreno juridico-politico, hay que 
formular las lirnitaciones de esta libertad de tal manera que los terceros puedan estar 
seguros de antemano que sera mantenido integramente el convenio previsto. Esta 
seguridad depende en gran medida de c6mo so observan y se califican los hechos 
juridicos en cuesti6n, lo que nose puede hacer con una exactitud absoluta. Mediante 
la doctrina de la confianza, es posible deterrninar para cada situaci6n en que medida 
el tercer contratante tiene que cumplir una obligaci6n de investigaci6n. 
Finalmente, el autor hace constar y subraya que la seguridad juridica no s6lo atafie 
al derecho ,legal", sino tambien al derecho ,jurisprudencial". Por consiguiente, 
este tambien tiene que reunir las condiciones de la seguridad juridica. Ademas, 
surgen dos cuestiones: z.La jurisprudencia puede dar suficiente seguridad juridica 
en los casos en que ellegislador no fuera completo? z.La jurisprudencia evolutiva 
significa un menoscabo inaceptable de la seguridad juridica? 
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