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HOOFDSTUK I 

RET PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL (art. 212-224 B.W.) 

AFDELING 1 

ALGEMEEN(*) 

1. Dit overzicht is een vervolg op het overzicht van rechtspraak gepubli
ceerd in T.P.R. van 1990 dat de jurisprudentievan de jaren 1982 tot en met 
1988 behandelde. 
Nu wordt de rechtspraak bekeken van de jaren 1989 tot en met 1995. Enkele 
algemene werken uit deze peri ode omtrent het huwelijksvermogensrecht zijn 
o.a. het handboek huwelijksvermogensrecht van Prof. Gerlo (Gerlo, J., 
Handboek huwelijksvermogensrecht, Brugge, Die Keure, 1992, 302 p.) 
waarvan de eerste uitgave reeds verscheen in 1989, maar dat thans in de 
tweede druk aandacht heeft besteed aan de Wet van 20 februari 1991 die het 
art. 215 § 2 B.W. heeft gewijzigd en aan de Wet van 19 januari 1990 tot 
wijziging van de artikels 1095 en 1397 van het Burgerlijk Wetboek, de studie 
van N. Coipel dat de toepasselijke wet op de gevolgen van het huwelijk 
onderzoekt (Coipel, N., ,Reflexions sur la loi applicable aux effets du 
mariage", Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 141-179), en het uitgebreid werk 
van N. Geelhand inzake de belangenafweging binnen het huwelijksvermo
gensrecht (Geelhand, N., Belangenafweging in het huwelijksvermogens
recht: De be Iangen van de niet-contracterend echtgenoot versus de be Iangen 
van de derde-medecontractant. Dee! I. Het vertrouwensbeginsel als instru
ment van belangenafweging in het burgerlijk recht, i.h.b. in het huwelijksver
mogensrecht, Gent, Mys & Breesch, 1994,953 p.). Eveneens dienen vermeld 
te worden: Koninklijke Fed. van Belg. Not. De evolutie van de huwelijks
contracten, met bijdragen van J. Gerlo, H. Casman, J. De Cuyper, J.L. Snyers, 
R. Van Fricks, A. Verbeke". Gerlo, J. ,Actuele problemen van huwelijksver
mogensrecht" in Notariele Aktualiteit, 1991, II, 117-143; De Page, P., ,Chro
nique de jurisprudence, les regimes matrimoniaux (janvier 1984-decembre 
1992)", J.T., 1994, 49-64; Masson, J.P., ,Examen de jurisprudence (1984-
1990), Les personnes", R.C.J.B., 1992, 391-492; en Heyvaert, A., Het perso
nen- en familierecht ont(k)leed. Theorieen over personen- en gezinsrecht rond 
een syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys & Breesch, 1995, 434 p. 

§ 1. De samenwoningsverplichting (art. 213 B.W.) 

1. De eigenlijke samenwoningsverplichting 

2. De samenwoningsplicht behoort tot het wezen van het huwelijk. Bij 
beoordeling van het begrip ,samenleven als echtgenoten" in het licht van 
artikel 213 B.W. dient onderzocht te worden of de echtgenoten in de echte-

(*) Dit onderdeel werd opgesteld door Bodart, K., assistent aan de Faculteit der Rechts
geleerdheid van de V.U.B. 
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lijke verblijfplaats, zijnde de plaats waar de echtgenoten hun huwelijksver
plichtingen volbrengen, als gehuwden met elkaar omgaan. De omstandigheid 
dat de echtgenoten zich op verschillende adressen hebben ingeschreven in de 
bevolkingsregisters en een verschillende woonplaats hebben waar zij geacht 
worden hun hoofdverblijf te hebben, impliceert niet dat bet ,samenleven" 
van de echtgenoten uitgesloten is. (Rb. Gent, 27 april 1989, T.G.R., 1989, 
145-146). Het behouden van een verschillende woonplaats rekening houdend 
met de gezondheidstoestand van een der echtgenoten en bet korte huwelijks
leven, is geen reden om bet huwelijk als geveinsd te beschouwen, zeker niet 
wanneer de echtgenoten al jaren als partners samenleefden. Er anders over 
beslissen zou atbreuk doen aan bet concept van bet huwelijk in extremis in 
articulo mortis. (Rb. Brussel, 16 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 
62). 
De weigering om de partner in de echtelijke woonst te vervoegen is een 
zware belediging in de zin van artikel231 B.W. en een grond tot echtschei
ding (Rb. Hasselt, 12 april 1989, T.B.B.R. , 165-166). Aldus kan bet niet 
naleven van de samenwoningversplichting indirect gesanctioneerd worden. 
De plicht tot samenwonen kan slechts effectief gerealiseerd worden wanneer 
in onderling overleg een gemeenschappelijke verblijfplaats wordt bepaald 
(zie infra nr. 3 - art. 214 B.W.). Deze verblijfplaats waar de samenwo
ningsplicht wordt uitgeoefend kan verschillen van de eigen woonplaats van 
de beide echtgenoten (Heyvaert, A., o.c., 265, nr. 752). 

2. De echtelijke verblijfplaats (art. 214 B. W.) 

3. De keuze van de echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in 
gemeenschappelijk overleg bepaald en geeft dan ook weinig aanleiding tot 
betwisting. De vrederechter die bevoegd is om bij onenigheid uitspraak te 
doen wordt derhalve slechts zelden geconfronteerd met dergelijke proble
matiek. 
Sporadische uitspraken hebben vooral te maken met de beroepssituatie. Zo 
bepaalde de vrederechter van Leuven (2e kanton) dater geen aanleiding was 
tot verplaatsing van de verblijfplaats naar Duitsland waar de man als be
roepsmilitair was gekazerneerd, daar de kazernering van verzoeker in Duits
land slechts tijdelijk was, beide echtgenoten bij bet aangaan van bet huwelijk 
besloten hadden om in Belgie hun verblijfplaats te nemen, en ze thans 
effectief een eigen woning in bet Leuvense aan bet oprichten waren (Vred. 
Leuven (2e kanton), 8 februari 1991, R. W., 1991-92, 475-476); Zie ook 
Masson, J.P. en Massage, N., ,Chronique de jurisprudence. Les personnes 
(1991 a 1993)", J.T., 1994, 725 (737), nr. 65). 
Indien de vrederechter geconfronteerd wordt met dergelijke betwisting, kan 
hij enkel een keuze maken tussen de door de echtgenoten voorgestelde 
plaatsen. Er anders over beslissen zou strijdig zijn met de persoonlijke 
vrijheid der echtgenoten (Heyvaert, A., o.c., p. 266, nr. 754; Zie ook 
Tobback, K., Personen en familierecht: Artikelsgewijs commentaar met 
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overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., Kluwer, artikel 214 B.W., 
nr. 10). 

Wanneer de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, wordt hun 
huwelijksstelsel bepaald door de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats 
(Van Heeke, G. en Rigaux, F., ,Examen de jurisprudence (1981-1990), Droit 
international prive (Conflits de lois)", R.C.J.B., 1991, (143) 162-163 en de 
daar aangehaalde rechtspraak: Rb. Luik, 2 april1990, J.L.M.B., 1990, 1201; 
Rb. Nivelles, 15 april1990, J.T., 1990, 162). 
De keuze van een gemeenschappelijke ( echtelijke) verblijfplaats brengt in 
dergelijke omstandigheden belangrijke gevolgen met zich mee en zal wel
overwogen dienen te gebeuren. 

§ 2. De getrouwheidsverplichting (art. 213 B.W.) 

1. De inhoud van die verplichting 

4. De getrouwheid impliceert de onthouding van sexuele omgang met 
iemand anders dan de medeechtgenoot (Heyvaert, A., o.c., p. 268, nr. 760). 
De huwelijksplicht van trouw raakt de openbare orde, en de miskenning 
ervan door een van de echtgenoten brengt niet meteen de opheffing van 
diezelfde plicht in hoofde van de andere mee. Zolang iedere affectieve band 
niet definitief verdwenen is, zal de eigen ontrouw niet het beledigend 
karakter van het overspel van de andere echtgenoot ontnemen (Antwerpen, 
30 juni 1992, Turnh. Rechtsl., 1993, 42). 
Volgens de Rechtbank van Hasselt hoeft een echtgenoot-eiser in echtschei
ding het beledigend karakter van het overspel van de andere echtgenoot niet 
te bewijzen. Deze laatste draagt wel de bewijslast wanneer het beledigend 
karakter ervan betwist wordt. Omdat een echtscheiding een wijziging van de 
staat van personen tot gevolg heeft en dus de openbare orde raakt, moet de 
rechter ten gronde het beledigend karakter van het ingeroepen overspel 
ambtshalve nagaan. Zo kan hij zelfs bij stilzwijgen van de echtgenoot
verweerder tot het besluit komen dat het overspel niet beledigend is. Dit is 
in het bijzonder het geval wanneer het overspel slechts tien jaar na de 
feitelijke scheiding van partijen werd vastgesteld en de feitelijke scheiding 
bovendien het gevolg was van een voorafgaande afspraak tussen de partijen. 
Ret overspel kan dan niet beschouwd worden als een beledigende en 
schuldige tekortkoming aan de getrouwheidsplicht (Rb. Hasselt, 4 juni 
1991, Limb. Rechtsl., 1991, 147-148). 
De bekentenis van het overspel door de tegenpartij vormt een toegelaten 
bewijsmiddel voor zover elk gevaar van collusie uitgesloten is. Dit laatste is 
het geval wanneer andere bewijsstukken, in casu gemeentelijke getuigschrif
ten van woonst, de gedane bekentenis bevestigen. Dit feit als dusdanig wordt 
als beledigend aangenomen (Rb. Hasselt, 10 januari 1995, Limb. Rechtsl., 
1995, 60). De omzichtigheid waarmee bekentenissen in briefwisseling be
naderd moeten worden, werd in een eerder vonnis al benadrukt zonder 
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uitdruk:kelijk te zinspelen op ,collusie" (Rb. Antwerpen, 24 november 1994, 
R. W, 1994-95, 509). 
Recente arresten van het Rof van Cassatie stellen evenwel dat het ongeoor
loofd karakter van een overspel niet kan aangevoerd worden door diegene 
die aansprakelijk is voor het doden van de overspelige echtgenoot of diens 
concubinaire partner om zich aan de burgerrechtelijke gevolgen van zijn fout 
ex artikels 1382 en 1393 te onttrekken (Cass., 1 februari 1989, Pas., 1989, I, 
582, concl. adv. gen. Declercq, R.; Cass. 15 februari 1990,Arr. Cass., 1989-
90, 776; Pas., 1990, I, 694). Riermee neemt het Rof van Cassatie uitdruk
kelijk afstand van zijn arrest van 19 december 1978 waarbij gesteld werd dat 
het overspelig karakter van een relatie indruiste tegen de verplichtingen 
voortvloeiend uit het huwelijk en aldus de wettelijke bepalingen van open
bare orde schond en bijgevolg de beeindiging van die relatie geen verlies van 
een wettig voordeel uitmaakte. Thans stelt het Rof uitdruk:kelijk dat het 
overspelig karakter van het samenwonen niet uitsluit dat het belang bij een 
vergoeding rechtmatig is. Ret Rof van Cassatie beschouwt het overspel als 
een feitelijke toestand die het priveleven raakt, welke thans niet meer onder 
de toepassing van de strafwet valt. Niettegenstaande de getrouwheidsver
plichting van openbare orde is, bevestigt het Rof van Cassatie hiermee de 
theorie van de relatieve onrechtmatigheid van de overspelige relatie. 

2. De vaststelling van het overspel 

5. Ret Rof van Beroep te Mons was van oordeel dat geen gerechtsdeur
waarder kon worden aangesteld om een homosexuele relatie vast te stellen, 
zelfs indien de vaststelling ervan voor de mede-echtgenoot een grove beledi
ging kan zijn. Volgens dit Rof moet het overspel begrepen worden, bij 
ontstentenis van uitdruk:kelijke wettekst, als de sexuele relatie die een 
gehuwde man of vrouw onderhoudt met een persoon van het andere geslacht, 
niet-mede-echtgenoot. De overwegingen van het Rof zijn interessant daar ze 
uitdrukkelijk verwijzen naar de voorbereidende werkzaamheden en het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Bij de invoeging, zo stelt 
het Rof, van art. 1016bis in het Ger.W. dat toelaat omhet bewijs van overspel 
als grond tot echtscheiding te laten vaststellen door de gerechtsdeurwaarder 
heeft een lid van de Senaatscommissie van Justitie opgemerkt dat het 
onaanvaardbaar is om het overspel anders te beoordelen dan andere on
trouwe daden waarvan de belediging zelfs zwaarder kan doorwegen en dat 
het om die reden beter was om de term overspel te vervangen door een meer 
algemene bewoording ,zware belediging-injure grave", waarop hem geant
woord werd dat volgens de gangbare doctrine een man die een homosexuele 
relatie heeft, eveneens overspel pleegt. Ret Rof was echter van oordeel dat 
hier van een onjuiste premisse werd uitgegaan en dat om die reden niet kon 
verondersteld worden dat de wetgever aan de term overspel een andere 
betekenis heeft willen geven dan traditioneel werd aangenomen in de recht
spraak en rechtsleer die overigens unaniem is op dat vlak. Bovendien over
woog het Rof dat uit diezelfde voorbereidende werkzaamheden blijkt dat de 
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procedure van vaststelling door een gerechtsdeurwaarder een vernederend 
karakter inhoudt en een inbreuk impliceert op het priveleven dat juist door 
art. 8.1. .E.V.R.M. gewaarborgd wordt. Om die reden moet art. 1016bis 
restrictief gei'nterpreteerd worden. Bijgevolg kunnen, bij ontstentenis van 
een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die aan het begrip ,overspel" een 
nieuwe betekenis geeft ofwel aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg de bevoegdheid geeft om een gerechtsdeurwaarder aan te stellen om 
elke vorm van echtelijke ontrouw vast te stellen, enkel de sexuele betrek
kingen tussen een getrouwde vrouw of man met een persoon van het andere 
geslacht buiten de partner het voorwerp uitmaken van een vaststelling door 
een gerechtsdeurwaarder. Deze laatste kan bijgevolg niet worden aangeduid 
om homosexuele relaties vast te stellen (Mons, 29 maart 1988, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1989, 385-388). 
Deze stelling wordt ook bevestigd door een recent vonnis van de burgerlijke 
rechtbank te Antwerpen (Rb. Antwerpen, 24 november 1994, R.W., 1995, 
509-512 met noot Aps, F.) dat nochtans via een omweg de vaststellingen 
door de gerechtsdeurwaarder als dusdanig in aanmerking neemt om tot het 
beledigend karakter te kunnen besluiten. W anneer immers de machtiging tot 
vaststelling van een vermoedelijke overspelige relatie in de traditionele 
betekenis, hetgeen door de wetgever bij de invoeging van art. 1016bis 
bevestigd werd o.ndanks andere - volgens de Rechtbank van Antwerpen 
terechte - opvattingen in de senaatscomrnissie, is toegestaan, dan kan de 
gerechtsdeurwaarder overgaan tot legale vaststellingen. Dit laatste wordt 
evenwel betwist in de bijgevoegde noot daar het om vaststellingen gilltt 
buiten de strikte vereisten van de wet en bijgevolg om een inbreuk op het 
prive-leven. De vraag kan evenwel gesteld worden of - gezien de ver
schillende interpretatie die aan het begrip overspel wordt gegeven in de 
rechtsleer (traditioneel en recent) en de gewijzigde opvattingen terzake in de 
maatschappij - het aan de rechter niet toebehoort om een verruimde 
interpretatie te geven aan het begrip overspel overeenkomstig de hem ter 
beschikking staande interpretatieregels binnen de grenzen van de wet en door 
het begrip overspel te gebruiken in zijn etymologische en dus beoogde 
gebruikelijke betekenis, nl. geslachtsgemeenschap van iemand met een vaste 
relatie met een ander dan zijn vaste partner (van Dale, Groot Woordenboek 
der Nederlandse Taal, p. 2189). 

§ 3. De hulp- en bijstandsverplichtingen (art. 213 B.W.) 

6. De hulp- en bijstandsverplichtingen worden in de echtelijke samenwoonst 
nageleefd en bestaan uit de gewone onderhoudsplicht tussen echtgenoten en 
de verplichting om elkaar vriendschap en genegenheid te betonen (Heyvaert, 
A., o.c., p. 269, nr. 763 en p. 272, nrs. 779-781). 
In een arrest van 27 september 1990 stelt het Hof van Cassatie dat de 
hulpverplichting tussen echtgenoten zoals voorzien door art. 213 B.W. een 
dwingend karakter heeft. De verplichting voor de ouders om aan hun 
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kinderen levensonderhoud, opvoeding en een passende opleiding te ver
schaffen overeenkomstig art. 203 B.W. is volgens het Hof evenwel van 
openbare orde (Cass., 27 september 1990, Rev. Not. B., 1991, 195-200; 
Pas., 1991, I, 87-90). 

In een ander arrest stelt het Hof van Cassatie dat uit art. 213 B. W. (juncto met 
de artikels 221 B.W. en 1280, § 5 Ger.W.) niet kan worden afgeleid dat een 
onderhoudsgeld niet wettig zou kunnen gevraagd en toegekend worden 
m.b.t. een periode voorafgaand aan de datum van de inleiding van de eis 
in rechte (Cass., 11 januari 1991, Pas., I, 430-431; J.T., 1991, 564). De 
hulpverplichting geldt immers tijdens en zolang het huwelijk duurt (in de
zelfde zin: Cass. 14 december 1990, J.T., 1991, 559, Pas., 1991, 371). 

De rechter in kort geding die een beslissing neemt inzake voorlopige maat
regelen tijdens een procedure tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten, 
kan beslissen dat de man aan zijn hulpverplichting t.a.v. zijn echtgenote 
voldoet, wanneer hij instaat voor de maandelijkse aflossingen van drie 
gemeenschappelijke schulden, tezamen met het voordeel in natura dat aan 
de echtgenote wordt toegekend het gemeenschappelijk huis te bewonen (Rb. 
Luik, 9 mai 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 89-91). 

Wanneer beide echtgenoten feitelijk gescheiden leven, kan een onderhouds
uitkering aileen worden toegekend wanneer de eiser bewijst dat het ontstaan 
en het voortduren van die feitelijke scheiding aan de andere echtgenoot te 
wijten is (Vred. Sint-Pieters-Woluwe, 22 september 1989, fur. Liege, 1989, 
1470). 

Begrafeniskosten maken in principe deel uit van de lasten van de nalaten
schap. In geval echter het actief van de nalatenschap ontoereikend is, maken 
deze kosten deel uit van de onderhouds- en bijstandsplicht ex art. 213 B.W. 
De onderhoudsplichtige schuldenaar moet wei in staat zijn te betalen. Bijge
vblg is een onvermogende geen schuldenaar van de onderhoudsplicht (Vred. 
Westerlo, 12 oktober 1993, Turnh. Rechtsl., 1993, 93). 

AFDELING II 

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING (ART. 215 B.W.) 

Algemeen: Tobback, K., Personen- enfamilierecht: Artikelsgewijs commen
taar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, artikel 215 B.W.; 
Parandreou, M., ,Le regime juridique des biens destines a I' usage commun 
des epoux: Belgique", R.I.D.C., 1990, 1167-1197 en Van Oevelen, A., ,De 
wet van 22 december 1989 op de bescherming van de gezinswoning", 
T.B.B.R., 1990, 183 en 269. 

§ 1. De voornaamste gezinswoning 

7. Ret onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient en het 
daarin aanwezige huisraad kunnen niet worden vervreemd, respectievelijk 
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gehypothekeerd of in pand worden gegeven zonder de instemming van de 
andere echtgenoot. 

Onder ,instemmen met" wordt begrepen het zich akkoord verklaren met wat 
de andere echtgenoot beslist of doet zonder dat dit een toestemming als 
contractpartij impliceert (Heyvaert, A., o.c., p. 270, nr. 769). 

De Rechtbank van Brussel benadrukt bij de toepassing van deze regel dat de 
uitoefening van het beschikkingsrecht verlamd wordt door het hoger belang 
van de familiale kern (echtgenoot en kinderen). Bijzonder in deze zaak was 
de omstandigheid dat de echtgenotes van zowel koper als verkoper niet 
aanwezig waren bij de ondertekening van een verkoopscompromis. Evenwel 
had de notaris in het compromis een uitdrukkelijke clausule van sterkmaking 
doen opnemen. Zijn verantwoordelijkheid kwam om die reden niet in het 
gedrang. De sterkmaker daarentegen werd wei tot de betaling van schade
vergoeding veroordeeld omdat deze zijn verbintenis van sterkmaking niet 
had kunnen waarmaken. Diens echtgenote had immers niet aileen de sterk
making niet bekrachtigd maar was eveneens gerechtigd om overeenkomstig 
art. 215 B.W. haar instemming te weigeren (Rb. Brussel, 5 maart 1990, 
T. Vred., 1991, 39; Pas., 1990, III, 105-108; Waarvan akte, 1991, 31; Rec. 
Gen. Enr. Not., 1991, 410). Het Hof van Cassatie had reeds in dezelfde zin 
geoordeeld door te stellen dat een echtgenoot krachtens artikel 215, lid 3 
B.W. niet aileen kan beschikken over de rechten op een gezinswoning. 
Derhalve is de akte waarbij de man de gezinswoning heeft verkocht en zich 
sterk heeft gemaakt dat zijn echtgenote de verkoop zou bekrachtigen, nietig 
(Cass. civ., 11 oktober 1989, D.S., 1990, 310, noot Le Guidec, R., J.C.P~ 
1990, II, nr. 21.549, noot Henry, M.; Rev. Trim. Dr. Civ., 1991, 387, noot 
Vareille, B.). 

Het Hof van Beroep te Luik bevestigde in zijn arrest het vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik van 21 december 1992 dat de vordering 
tot machtiging van de verkoop van het gemeenschappelijk onroerend goed 
dat als gezinswoning dienst deed afwees. De bescherming van de gezinswo
ning oversteeg volgens de eerste rechter de wil van beide echtgenoten of van 
een van hen om afzonderlijk te gaan wonen of om tot ontbinding van het 
huwelijk over te gaan. Het Hof treedt deze stelling bij door eraan toe te 
voegen dat de bescherming van de gezinswoning niet aileen het koppel 
aanbelangt, maar ook het belang van de andere farnilieleden en meer in 
het bijzonder de kinderen. Bovendien diende de eiser aan te tonen dat de 
instemming van de andere echtgenoot zonder ernstige redenen werd gewei
gerd, wat in casu niet het geval was. De economische motieven door de 
appellant aangehaald beletten volgens het Hof de mogelijkheid voor de 
andere echtgenoot om de preferentiele toewijzing van de gezinswoning te 
verkrijgen in het kader van de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk 
W etboek. Het Hof veroordeelde echter niet we gens het tergend en roekeloos 
karakter van de vordering daar de bewoording ,gewichtige redenen" aan
gehaald in artikel 215 B.W. § 3 een appreciatiebevoegdheid laat aan de 
rechter (Luik, 26 november 1993, R.G. 30.570/93, J.L.M.B., 1994, 21, 
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aangehaald in Panier, C., ,Jurisprudence-Droit de la famille", J.L.M.B., 
1994, 1438). 

In zoverre de hypotheek op een gezinswoning die onder de toepassing valt 
van art. 215 B.W. door beide echtgenoten werd toegestaan, kan de hypo
thecaire schuldeiser op geldige wijze een uitvoerend beslag op dat onroerend 
goed leggen (Rb. Brussel, 6 februari 1990, Pas., 1990, III, 87-88). 

Alhoewel het artikel 215 B.W. een aantal regels inhoudt die de rechten van 
de echtgenoten beschermen tegen beschikkingsdaden die een van hen zou 
kunnen stellen i.v.m. de gezinswoning, worden niettemin de rechten van de 
schuldeisers der echtgenoten als prioritair beschouwd met het gevolg dat 
artikel 215 B.W. geen enkele onbekwaamheid met zich meebrengt voor 
iedere echtgenoot om goederen te bezwaren bij het aangaan van schulden. 
Voornoemd artikel biedt immers bescherming aan de echtgenoot tegen 
zijn partner en niet tegen derden. De lezing van het artikel 215 laat even
min toe tot een onbeslagbaarheid te besluiten (Zie hiervoor Ledoux, J.L., 
,Saisie immobiliere de biens appartenant a uncouple", Rev. Not. B., 1994, 
110-117). 

8. Het begrip gezinswoning moet volgens het Hof van Beroep te Brussel 
restrictief gei'nterpreteerd worden. In casu betrof het kwestieuze goed een 
terrein gescheiden van de eigenlijke gezinswoning door een openbare weg. 
Volgens het Hof zou het een misbruik (,abusif") zijn de bescherming van 
art. 215 B.W. uit te strekken tot een terrein dat in de eerste plaats met een 
zuiver speculatief karakter werd aangekocht (Brussel, 10 juni 1988, Rev. 
Gen. Enr. Not., 1990, 178-182). Het bijzonder statuut dat aan de gezinswo
ning en het daarin aanwezige huisraad wordt toegekend, nl. het collectief 
eigendomsrecht en de onschendbaarheid, brengt met zich mee dat het recht 
op bewoning en gebruik niet kan worden aangezien als een belastbaar 
voordeel in natura of onderhoudsgeld daar de rechtelijke beslissing die de 
gezinswoning toewijst aan een der echtgenoten deze laatste niet meer rechten 
toekent dan reeds gewaarborgd werden door art. 215 B.W. (Gent, 24 mei 
1988, T. Vred., 1989, 108; Alg. Fisc. T., 1988, 319, noot Timbal, P. en Van 
Den Keybus, H.). 

Nnttig voor het genot van de echtelijke verblijfplaats zijn twee garages, zelfs 
wanneer een niet altijd gebruikt wordt door de echtgenoten (Gent, 27 juni 
1988, onuitgegeven, aangehaald door De Page, Ph., J.T., 1994, 52, nr. 8). 

Wanneer de feitelijke scheiding een hele tijd geduurd heeft en duidelijk blijkt 
dat de echtgenoten ook niet meer willen samenwonen, kan de echtgenoot die 
geen eigenaar is van het onroerend goed dat tot voornaamste gezinswoning 
diende zich niet beroepen op de wettelijke bescherming van art. 215 B.W. 
(Rb. Tongeren, 24 november 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 19-22; R. W., 
1990-91, 437-441 met noot Van de Wiele, P.). Volgens de Rechtbank van 
Tongeren moet de aanspraakmaker op de wettelijke bescherrning bewijzen 
dat hij noch schuldig is aan de scheiding, noch aan het voortduren ervan (Zie 
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ook Van de Wiele, P., ,De kwalificatie van de gezinswoning bij feitelijke 
scheiding", R.W., 1990-91, 438-441). 

Met artikel 215 B.W. heeft volgens advocaat-generaal E. Liekendael, de 
wetgever de gehuwde echtgenoten en het gezin duidelijk willen beschermen. 
Het omoerend goed wordt niet beschermd maar slechts geviseerd wanneer 
het dienst doet als gezinswoning (Cass., 16 juni 1994, A.J.T., 1994-95, 473 
met concl. Liekendael en noot Wauters-Lambein, K. en Wauters, W.). In 
casu wordt daarom door het Hof van Cassatie artikel 215 B.W. niet toe
gepast, maar wordt aangeknoopt bij de wet die de huwelijksgevolgen regelt 
(lex patriae communis der echtgenoten). Contra: Rb. Brussel, 5 maart 1990, 
T. Vred., 1991, 39 waarin aangenomen wordt dat de nationaliteit van de 
echtgenoten en hun huwelijksvermogensstelsel de toepassing van artikel215 
B.W. niet bei'nvloeden. Deze bepaling is van dwingend recht en geldt voor 
alle echtgenoten van zodra hun woonplaats in Belgie is gelegen. De echt
genote client haar uitdrukkelijke toestemming te geven tot de verkoop van de 
gezinswoning. 

Artikel 215 B.W. is evenwel niet van toepassing op de verkoop van de 
gezinswoning die eigendom is van een vennootschap, waarin beide echtge
noten die gezinswoning ingebracht hebben (Kortged. Nijvel, 24 juli 1992, 
onuitgegeven, aangehaald door De Page, P., J.T., 1994, 52, nr. 9; Contra: Rv. 
Mechelen, 5 oktober 1992, T.R. V., 1994,462, noot X.; R. W., 1996, 884, noot 
Vander Meersch, B.). In dit vonnis stelt de rechter dat artikel215 B.W. van 
t<2epas_Sing_Nij(t _ J:)ij_ de onderhandse verkoop van de gezinswoning die 
ingebracht is in een vennootschap. B. Van ber Meersch bekritiseert deze 
laatste uitspraak waarbij de rechter zich duidelijk door de billijkheid heeft 
laten leiden (,miskenning van gerechtvaardigde belangen"). De regeling 
van artikel 215 B.W. client weliswaar te worden nageleefd indien de volle 
eigendom van een gezinswoning, zelfs indien gedeelten voor beroepsdoel
einden wordt gebruikt, wordt ingebracht in een vennootschap, maar er moet 
een onderscheid gemaakt worden naargelang de ingebrachte woning een 
eigen goed, een gemeenschappelijk of onverdeeld goed van de echtgenoten 
betreft. Bij inbreng van een eigen goed client de andere echtgenoot louter zijn 
instemming daartoe te verlenen. T.a.v. een gemeenschappelijk goed dienen 
de artikelen 215 en 1418-1420 cumulatief toegepast te worden wat de toe
stemming van de andere echtgenoot vereist. Een onverdeeld goed wordt 
beheerst door de cumulatieve toepassing van het artikel 215 en de regeling 
inzake de onverdeelde mede-eigendom. Voor de inbreng van het onverdeeld 
aandeel in de gezinswoning is de loutere instemming voldoende. Wanneer 
echter de geheelheid van de onverdeelde gezinswoning wordt ingebracht is 
de toestemming van de andere echtgenoot noodzakelijk. Van zodra de ge
zinswoning echter is ingebracht in de vennootschap wordt deze een vermo
gensbestandeel daarvan en geldt de bescherming van artikel 215 B.W. als 
dusdanig niet meer aangezien noch de ene, noch de andere echtgenoot nog 
enig zakelijk recht op dat omoerend goed bezit hetgeen een vereiste is voor 
de toepassing van artikel215 B.W., daar naar Belgisch recht met ,rechten op 
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het onroerend goed" enkel zakelijke rechten worden bedoeld. De echtge
noten beschikken enkel nog over aandelen. De gezinswoning zelf die inge
bracht werd in de vennootschap behoort aan een afzonderlijke rechtspersoon 
toe die over een afgescheiden vermogen beschikt. Het komt derhalve aan de 
vennootschap toe met inachtneming van het statutair doel en de bepalingen 
van de vennootschapswetgeving om maatregelen te nemen. Uiteraard mag 
hierdoor niet het persoonlijk belang van een bestuurder nagestreefd worden 
of andermans belang geschaad. Om dit te beoordelen client echter wel het 
vennootschapsrecht en niet het huwelijksvermogensrecht als maatstaf ge
nomen te worden (Van der Meersch, B., ,Geldt de bescherming van de 
gezinswoning ook nog na inbreng ervan in een vennootschap?", noot onder 
Rb. Mechelen, 5 oktober 1992, R. W., 1196, 885). 

Zie ook: Van Den Keybus, H., ,Onderhoudsuitkering tijdens de feitelijke 
scheiding", Alg. Fisc. T., 1989, 6-11. over het fiscaal statuut van de gezins
woning en X., ,De wisselwerking tussen de bepalingen van het primair 
huwelijksstelsel en het vennootschapsrecht", T.R. V., 1994, 464-465, noot 
onder Rb. Mechelen, 5 oktober 1992). 

§ 2. De gehuurde (gewezen) voornaamste gezinswoning 

9. Het recht op de huur van de gezinswoning behoort in toepassing van 
artike1 215 § 2 B.W. toe aan beide echtgenoten. Hieronder wordt begrepen 
het recht op de huur van de voornaamste gezinswoning zonder dat de niet
contracterende partij gebonden wordt als medecontractant voor de verbinte
nissen van de huurder (Heyvaert, A., o.c., 271, nr. 774). 

Ben beschikking van de vrederechter in toepassing van artikel 223 B.W. 
waarbij een der echtgenoten gemachtigd wordt afzonderlijk te verblijven in 
de gehuurde gezinswoning, heeft slechts relatieve werking. Het gezag van 
gewijsde van deze beschikking kan niet ingeroepen worden door de derde 
verhuurder nu deze beschikking hem niet tegenstelbaar is. De echtgenoot die 
de wooing diende te verlaten ingevolge de uitvoerbaarheid van de beschik
king op basis van artikel 223 B.W. niettegenstaande het beroep dat hij heeft 
ingesteld, behoudt zijn rechten op de huur. De vrederechter is immers niet 
bevoegd om de contractuele relatie tussen verhuurder en huurder te wijzigen 
wanneer hij een beschikking vaststelt met toepassing van artikel 223 B.W. 
Hij regelt immers enkel de modaliteiten van de huwelijksverplichtingen 
waarbij hij een van die plichten om evidente redenen voorlopig schorst 
(Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 15 september 1994,A.J.T., 1995-96, 134, noot 
Hofstrossler, P.). 
De feitelijk gescheiden echtgenoot die een huurcontract afsluit, wordt geacht 
te handelen in het belang van het eigen vermogen. De andere echtgenoot is 
bijgevolg niet aansprakelijk voor de huurverplichtingen (Antwerpen, 4 fe
bruari 1992, De Verz., 1992, 725). 
De vordering tot verlenging van de huur van een wooing die als voornaamste 
gezinswoning dienst doet wegens buitengewone omstandigheden, is toelaat-
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baar daar artikel215 B.W. welimperatiefis, maar niet van openbare orde. De 
relatieve nietigheid van artikel224 B.W. (zie infra nr. 71) kan slechts worden 
ingeroepen door de andere echtgenoot (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 4 okto
ber 1988, R. W., 1989-90, 518). Artikel215 B.W. werd ingevoerd ter bescher
ming van de echtgenoten en niet van derden. 
Bij betwisting tussen een echtgenoot-huurder en de eigenaar-huurder over de 
huurprijs bij huurvernieuwing, is het voorstel inzake de huurhernieuwing en 
de nieuwe huurprijs niet tegenstelbaar aan de echtgenote die voor het eerst in 
de procedure betrokken werd in graad van beroep. Derhalve wordt de oude 
huur voortgezet, ook al zijn de echtgenoten gehuwd met scheiding van 
goederen (Parijs, 5 januari 1992, D.S., 1992, I.R. 130). 
Aan het huurrecht wordt niet geraakt door het pandbeslag zodat artikel 215 
§2 B.W. niet van toepassing is (Rb. Antwerpen, 18 december 1989, R.W., 
1989-90, 1065). 
De beslagleggende schuldeiser heeft de instemming van de echtgenoot 
schuldeiser niet nodig zoals voorzien in artikel 215 § 2 B.W. wanneer het 
bezit van de echtgenoot van de beslagene precair is (Beslagr. Antwerpen, 29 
januari 1990, T. Not., 1993, 235, noot Verbeke, A.). 

Het samenwonen van een gehuwd man tijdens zijn huwelijk met een andere 
vrouw dan zijn wettelijke echtgenote is strijdig met de openbare orde en 
goede zeden. Dit geldt evenzeer voor het huurcontract dat het scheppen en 
bestendigen van deze relatie tot voorwerp heeft. De vorderingen van beide 
samenwonenden om het exclusief huurrecht te verkrijgen van het goed 
waarin-z1fsamenwoonden,-i.sn1{i-toelaat6a-ar -daaraie-huiq~rondslag vinden 
in een nietig contract (Vred. Bilzen, 30 september 1991, T. Vred., 1992, 
16). 

§ 3. De gehuurde toekomstige voornaamste gezinswoning 

10. Zie hierover de principes vermeld in het vorig overzicht (T.P.R., 1990, 
166, nr. 21). 

§ 4. De vordering tot betaling van achterstallige huurgelden en 
huurlasten 

11. Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de verhuurder die met 
de beide huurders-gehuwden de huurovereenkomst ondertekent en deze die 
enkel door een van beide echtgenoten is ondertekend. W anneer de echtge
noot die de gezinswoning heeft verlaten de huurovereenkomst niet heeft 
ondertekend en de desbetreffende woning zelf niet !anger als gezinswoning 
beschouwt, vervalt voor deze echtgenoot het huurrecht en de ingebouwde 
bescherming van artikel 215 B.W. Derhalve is deze echtgenoot niet gehou
den tot betaling van achterstallige huurgelden voor de periode gedurende 
dewelke de woning niet !anger het karakter van gezinswoning heeft. Dit 
laatste aspect moet concreet beoordeeld worden op basis van de feitelijke 
omstandigheden. De ontstane schulden zijn dan evenmin als huishoud-
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schulden te beschouwen in toepassing van artikel 222 B.W. (zie infra nr. 33 
e.v.), aangezien er geen huishouding meer is. De vordering tot solidaire 
veroordeling in betaling van achterstallige huurgelden en wederverhurings
vergoeding wordt om voormelde redenen niet toegewezen (Vred. Sint-Ni
klaas, 29 mei 1989, T. Vred., 1989, 318; R. W, 1990-91, 680 met noot). 
De Rechtbank van Namen is echter van oordeel dat artikel 215 § 2 B.W. 
zowel een actieve als passieve hoofdelijkheid creeert in hoofde van de 
echtgenoten-medehuurders die blijft bestaan zolang het huwelijk duurt, 
ook voor de echtgenoot die het huurcontract niet heeft ondertekend. Deze 
laatste is solidair gehouden tot de achterstallige huurgelden en de weder
verhuringsvergoeding zelfs bij feitelijke scheiding, ook wanneer die ge
machtigd werd door een rechterlijke beslissing, tot en met de opzegging 
van de huurovereenkomst. Zelfs indien toepassing wordt gemaakt van de 
regel dat de hoofdelijkheid niet wordt vermoed en van artikel 215 § 2 B.W. 
dat slechts een gezamenlijke verbintenis doet ontstaan in hoofde van beide 
echtgenoten-huurders, dan moet er nog altijd rekening worden gehouden met 
artikel 222 B.W. volgens welke bepaling deze huurgelden eveneens worden 
beschouwd als een hoofdelijke huishoudelijke schuld. De schuldeiser kan 
derhalve deze solidariteit inroepen zolang hij te goeder trouw is. Dit laatste 
wordt vermoed en dient door de andere partij weerlegd te worden (Rb. 
Namen, 28 januari 1991, J.T., 1991, 316; Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 48). 
Deze laatste zienswijze sluit aan bij de conceptie gezinswoning en huis
houdsschulden en geeft meer rechtszekerheid. De eerste opvatting vindt 
steun in de inhoud van de beschermregeling en haar grondslag, de samen
woning (Baeteman, G., ,De bescherming van de gezinswoning", T.P.R., 
1985, 368, nr. 37 e.v.). 

§ 5. De opzeg en de vordering tot geldigverklaring huurverbreking 

12. Wanneer beide echtgenoten voor ontvangst van de aangetekende opzeg
brief tekenen die aan hen gezamenlijk was gericht, is de opzeg geldig tenzij 
een van beide echtgenoten bewijst geen kennis te hebben kunnen nemen van 
het schrijven. Uit de tekst van artikel215 B.W. kan nergens worden afgeleid 
dat er voor de opzeg aan beide echtgenoten uitdrukkelijk twee afzonderlijke 
,stukken" door de wetgever worden vereist. Evenmin zijn twee afzonder
lijke dagvaardingen noodzakelijk. Ieder kan afzonderlijk gedagvaard worden 
bij een en dezelfde exploot (Vred. Deinze, 9 augustus 1988, T.G.R., 1989, 
101;R.W, 1990-91, 1095). 
Ret cassatiearrest van 22 maart 1991 bevestigt het principe dat de huuropzeg 
aan de echtgenoten-huurders, met een enkele aangetekende brief, geldig is 
als elke echtgenoot voor ontvangst tekent en daadwerkelijk kennis heeft 
genomen van de opzeggingsbrief (Cass. 22 maart 1991, T.G.R., 1991, 57; 
Arr. Cass., 1990-91, 782; R.W., 1991-92, 846; Pas., 1991, I, 693). Ret Rof 
van Cassatie neemt hiermee duidelijk stelling en beschouwt de feitelijke 
vaststellingen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent in haar vonnis 
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van 9 juni 1989 (Rb. Gent, 9 juni 1989, T.G.R., 1989, 146) als niet stiijdig 
met de wettelijke bepalingen terzake. Dit vonnis werd in beroep gewezen en 
hervormt het vonnis van het vredegerecht van Gent van 16 januari 1989 dat 
stelde dat zelfs indien de huur aanvankelijk door een van beide echtgenoten 
werd aangegaan, heiden krachtens artikel 215 § 2 B.W. een onverdeeld 
huurrecht op de gezinswoning hebben. De opzegging moet derhalve aan 
elke echtgenoot afzonderlijk ter kennis worden gebracht. De opzegging aan 
heiden in een gezamenlijke brief werd niet vatbaar voor geldigverklaring 
geacht ook al werd bewezen dat elke echtgenoot kennis had van de opzeg
gingsbrief (Vred. Gent, 16 januari 1989, T. Vred., 1989, 304; T.G.R., 1989, 
154). 

De verhuurder heeft de plicht de opzegging aan beide echtgenoten ter kennis 
te brengen, ook aan die echtgenoot die de huurovereenkomst van de gezinsc 
woning niet mede ondertekend heeft en nadien met gerechtelijke machtiging 
die woning verlaten heeft. De echtgenoot client zelf te oordelen of hij verder 
de wettelijke bescherrning van de gezinswoning wenst (Vred. Sint-Niklaas, 
31 januari 1989, T. Vred., 1989, 307). Deze client wel in te staan voor de 
gerechtskosten en de huurschade ontstaan ten tijde van de samenwoning (Zie 
in dezelfde zin het in paragraaf 4 besproken vonnis van 29 mei 1989 van 
hetzelfde vredegerecht dat stelde dat de echtgenoot de gerechtskosten had 
kunnen verrnijden wanneer hij de verhuurder op de hoogte had gebracht van 
het feit dat hij niet langer wenste een beroep te doen op de bescherrning van 
artikel 215 B.W.) (zie nr. 11 hiervoor). 

13. De hierboven besproken regeling, vastgelegd in artikel 215 § 2 B.W. 
werd door de wet van 20 februari 1991 inzake de woonhuurwetgeving 
aangevuld met een bepaling die stelt dat elk der echtgenoten de nietigheid 
van de documenten betreffende de opzeggingen, kennisgevingen en explo
ten, die aan de andere echtgenoot worden toegezonden of van deze laatste 
uitgaan, kan inroepen indien de verhuurder kennis heeft van hun huwelijk. 
Het Hof van Cassatie heeft zich reeds over deze regeling uitgesproken in zijn 
arrest van 7 april 1994 (Cass., 7 april 1994, R. W., 1994-95, 256; R. Cass., 
l994, 174, noot Tobback, K., J.L.M.B., 1994, 1454). In casu ging het ver
huurde goed door verkoop over op nieuwe eigenaars die niet op de hoogte 
waren van het huwelijk van de echtgenoot-huurder. Het verkoop-comprornis 
verwees uitdrukkelijk naar de bewoning van het goed door de mondelinge 
huurovereenkomst met de heer P.M. De omstandigheid dat de huur door 
iemand anders werd betaald heeft geen invloed op de beoordeling van de 
zaak. De nieuwe eigenaars werden nooit op de hoogte gebracht van het 
huwelijk, noch n.a.v. de opzeggingsbrief, noch n.a.v. de oproeping tot 
rninnelijke regeling. De opzegging aan de ene echtgenoot aileen is om die 
reden geldig betekend geworden. 

Het Vredegerecht van Sint-Jans-Molenbeek werd reeds in 1992 met de 
overgangsproblematiek geconfronteerd. Omdat het huwelijk van de huurder 
plaats had voor de wetswijziging en ingevolge de overgangsmaatregelen van 
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de wet van 20 februari 1991 is het door deze laatste wet gewijzigde artikel 
215 van het Burgerlijk Wetboek in casu niet van toepassing. Bovendien 
diende de verhuurder op de hoogte te zijn van het huwelijk aangezien bij de 
dagvaardingen aan de echtgenoot-huurder betekend telkens een uittreksel 
van het rijksregister was gevoegd waarin duidelijk vermeld stond dat de 
betrokkene gehuwd was. De omstandigheid dat de echtgenoten-huurders 
gemachtigd werden afzonderlijk te wonen, doet geen afbreuk aan de toepas
sing van artikel 215 B.W. (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 1 december 1992, 
T. Vred., 1993, 344, noot Hubeau, B.). 

14. Het Hof van Cassatie behandelt in zijn arrest van 25 november 1993 het 
probleem van de opzeg door de verhuurder voor eigen gebruik in bet kader van 
artikel 4, § 1, littera a) van de wet van 22 december 1989 op de bescherrning 
van de gezinswoning. De kwestieuze opzeg gebeurde per brief gedateerd op 
21 mei 1990, die evenwel pas verzonden werd op 6 juni 1990 met de vermel
ding dat de opzegtermijn ingaat op 1 juni 1990. De Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Brussel besloot dat de opzeg nietig was, omdat de wettelijk 
voorgeschreven vormvoorwaarden niet werden nageleefd. Het beroep tot 
geldigverklaring van de gegeven opzeg werd derhalve niet toegewezen. Het 
Hof van Cassatie huldigt echter een andere stelling. Ervan uitgaand dat geen 
enkele wetsbepaling de opzeg die verkeerdelijk het vertrekpunt van de op
zegterrnijn weergeeft of nalaat de vertrekdatum te preciseren, nietig verklaart, 
dat de wet van 22 december 1989 enkel vereist dat de verhuurder zijn wil het 
goed persoonlijk te betrekken duidelijk te kennen geeft en de identiteit van de 
persoon die het goed betrekt duideli jk preciseert, en er verder rekening 
gehouden wordt met een termijn van zes maanden tussen de kennisgeving 
en het vertrek van de huurder, komt het Hof van Cassatie tot het besluit dat de 
opzeg geldig werd gegeven. De gevolgen van de opzeg worden enkel uitge
steld tot de datum waarop de opzeg had moeten worden gegeven, zijnde de 
betekening van de opzeg. Vanaf dat ogenblik loopt de termijn van zes 
maanden (Cass., 25 november 1993, Pas., 1993, I, 988; T.B.B.R., 1995, 284, 
nr. 4, noot Hubeau, B.). Hier schuilt toch wei duidelijk het gevaar van 
antidatering en miskenning van de bedoeling van de wetgever. Het is aan de 
verhuurder om de termijn van zes maanden te respecteren op een duidelijke en 
niet mis te verstane wijze. Onjuiste vermeldingen van data brengen enkel 
onnodige verwarring en betwistingen met zich mee. 

15. De huuropzegging van de gezinswoning gestuurd aan de man of de 
vrouw is niet geldig zelfs wanneer het oorspronkelijk huurcontract slechts 
door een echtgenoot werd aangegaan (Rb. Mechelen, 29 juni 1992, T. Not., 
1992, 429). 

Wanneer de opzeg uitgaat van slechts een echtgenoot, kan de ongeldigheid 
ervan worden ingeroepen wanneer de andere echtgenoot bewijst geen kennis 
te hebben kunnen nemen van de aangetekende opzegging door die andere 
echtgenoot (Vred. Deinze, 9 augustus 1988, T.G.R., 1989, 101). 
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Indien twee echtgenoten samen een huurovereenkomst aangaan betreffende 
een woning die tot gezinswoning moet dienen, is artikel 215 § 2 B.W. niet 
van toepassing. Derhalve is de opzegging door de verhuurder met een 
aangetekende brief op naam van beide echtgenoten-huurders deze laatsten 
tegenwerpelijk en kunnen zij niet ontkennen dat zij beiden samen kennis 
kregen van de opzegging (Vred. Ninove, 17 januari 1990, R.W., 1990-91, 
1205). 
Artikel 215 B.W. dat de gezinswoning beschermt is overeenkomstig de 
laatste alinea van de tweede paragraaf niet van toepassing op de pachtcon
tracten. Bovendien viseert dit artikel de hypothese dat de huur onderschreven 
werd door een der echtgenoten (Rb. Verviers, 3 november 1993, Rev. Not. B., 
1994, 119). 

AFDELING III 

DE UITOEFENING VAN EEN BEROEP (art. 216 B.W.) 

16. In artikel216 B.W. zijn twee onderscheiden bepalingen opgenomen. De 
eerste paragraaf regelt voor de echtgenoten de mogelijkheid om een beroep 
naar vrije keuze uit te oefenen zonder instemming van de andere echtgenoot. 
Die vrijheid is niet absoluut. 
De andere echtgenoot kan zich immers wenden tot de Rechtbank van Eerste 
Aanleg en in spoedeisende gevallen tot de voorzitter van deze Rechtbank 
wanneer de-beroepskeuze-de-zedelijke of stoffelijke-belangen van de an den~ 
echtgenoot of de rninderjarige kinderen ernstig benadeelt. Inzake openbare 
mandaten is het de andere echtgenoot niet toegelaten zich te wenden tot de 
rechterlijke macht daar dit een inmenging zou betekenen in de democratische 
werking van verkiezingen. (Zie Masson, J.P., ,Examen de jurisprudence 
(1984-1990) Les personnes", R. C.J.B., 1992, 470, nr. 73). 
De tweede bepaling stelt het gebruik in beroepsbetrekkingen door de ene 
echtgenoot van de naam van de andere echtgenoot afhankelijk van diens 
instemming die enkel om gewichtige redenen kan worden ingetrokken. 
Ben van de gevolgen van de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding 
is dat de vrouw de mogelijkheid verliest om nog langer de naam van de man 
te dragen. Uitzonderlijk wordt echter door de rechtspraak aangenomen dat ze 
dat wel zou kunnen voor beroeps- en handelsdoeleinden (Baeteman, G., 
Overzicht van het Personen- en Gezinsrecht, Brussel, Story-Scientia, 4° 
druk, 1993, 125 nr. 209 en 473 nr. 765). Zo stelde het Hof van Beroep te 
Luik dat de vrouw zich toch mag beroepen op een intellectueel recht om de 
naam van haar echtgenoot ook na de echtscheiding als pseudoniem te blijven 
gebruiken bij de uitgave van literaire of professionele werken, indien zij 
tijdens het huwelijk onder die naam enige bekendheid heeft verworven o.m. 
door de uitgave van didactische werken (Luik, 1 december 1992, Rev. trim. 
dr. Jam., 1994, 716; Zie ook Pin tens, W., ,De invloed van het huwelijk op de 
naam van de echtgenoten", De Burg. St., 153-159 en Roodhooft, J., Per-
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sonen- en familierecht: Artikelsgewijs commentaar met overzicht van recht
spraak en rechtsleer, losbl., Kluwer, artikel 216 B.W.). 

AFDELING IV 

INNING, BESTEDING EN BESTUUR VAN INKOMSTEN (art. 217 en 218 B.W.) 

17. De vrijheid van beroepsuitoefening overeenkomstig art. 216 B.W. wordt 
praktisch mogelijk gemaakt door de bepalingen van de artikelen 217 en 218 
die voorzien in een financiele autonomie. 
Iedere echtgenoot is immers vrij om zonder de instemming van de andere 
echtgenoot een depositorekening te openen of een brandkast te buren waar
over alleen hij wordt geacht bet bestuur of de toegang te hebben. Dit heeft 
volgens een vonnis van de Rechtbank van Gent, o.i. terecht, tot gevolg dat de 
andere echtgenoot, die weliswaar door de bewaarnemer en/of de verhuurder 
op de hoogte moet worden gesteld van bet bestaan van deze rekening of 
brandkast, geen nadere inlichtingen kan inwinnen nopens de tegoeden op 
naam van de ene echtgenoot. Daar de regels van bet primair huwelijksstelsel 
ten volle gelden tot aan de ontbinding van bet huwelijk, verhindert artikel 
218, tweede lid B.W., dan ook dat de man voor de ontbinding bij de bank 
inlichtingen kan inwinnen over de verrichtingen van zijn echtgenote op de 
door haar geopende depositorekeningen (Rb. Gent, 11 januari 1994, T.G.R., 
1994, 77, met noot). 
Indien de bankier echter in gebreke blijft om in toepassing van artikel 218, 
lid 3 B.W. de andere echtgenoot op de hoogte te brengen van de opening van 
een rekening door de ene echtgenoot, blijft de titularis van die rekening 
niettemin bet uitsluitend bestuur behouden. De door de andere echtgenoot 
afgehaalde gelden dienen op basis van artikel 1376 B.W. terugbetaald te 
worden aan de bank (Vred. Messancy, 7 december 1988, Jur. Liege, 1989, 
927). 
Het negatief saldo van een bankrekening die door de man aileen werd 
geopend, zonder medeweten van diens echtgenote, wordt niet gekwalificeerd 
als ,hoofdelijke" schuld, als bovendien blijkt dat de echtgenoten al geen 
huishouding meer vormden bij bet ontstaan van deze schuld. Wanneer bet 
eigen karakter van de schuld niet kan bewezen worden, kan de bank zich 
principieel wel verhalen op de drie vermogens. Evenwel heeft de bank geen 
vordering tegen de echtgenoot niet-titularis van de bankrekening wanneer zij 
haar verplichting om de echtgenoot te verwittigen van bet openen van de 
rekening in toepassing van artikel218 B.W. niet is nagekomen (Rb. leper, 7 
september 1990, T.B.B.R., 1992, 242, noot Gerlo, J.; zie verder nr. 170). 
Zie ook Roodhooft, J., Personen- en familierecht: Artikelsgewijs commen
taar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl. Kluwer, artikel 217 
en 218 B.W. 
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AFDELING V 

LASTGEVING, GERECHTELIJKE INDEPLAATSSTELLING EN 
VERTEGENWOORDING (art. 219 en 220 B.W.) 

18. Reeds in een vorig overzicht van rechtspraak (Baeteman, G, Gerlo, J., 
Guldix, E., De Mulder, W. en Luypaers, P., ,Overzicht van rechtspraak. 
Huwelijksvermogensrecht (1982-1988)", T.P.R., 1990, 153-225 (170) werd 
benadrukt dat de onmogelijkheid om zijn wil te kennen te geven ruim wordt 
ge'interpreteerd. Indien de man niet kan worden aangesproken om bij te 
dragen in de lasten van het huwelijk omdat zijn verblijfplaats onbekend is, 
kan door de Vrederechter in toepassing van artikel 220, § 3 aan de vrouw een 
inkomstendelegatie worden toegestaan (Vred. Marchienne-au-Pont, 10 de
cember 1981, J.T., 1982, 361). De vrederechter van Diest bevestigt deze 
zienswijze in een vonnis van 13 maart 1989 en voegt er aantoe dat het be grip 
,afwezigheid" in ruime zin moet worden ge!nterpreteerd en aldus ook de 
tijdelijke verwijdering omvat, en bijgevolg niet beperkt moet worden tot de 
technische opvatting ervan volgens boek I, titel IV van het Burgerlijk Wet
hoek (Vred. Diest, 13 maart 1989, T. Vred., 1989, 308). 

Wanneer de onmogelijkheid van een echtgenoot om zijn wil te kennen te 
geven bestaat uit een lichamelijke en geestelijke aandoening en deze heeft 
nagelaten overeenkomstig art. 219 B.W. een lasthebber aan te stellen en 
hij ook geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, kan de rechtbank van 
eerste aanleg de andere echtgenoot machtigen om op grond van artikel 
220, § 2 B.W. in de plaats gesteld te worden om al zijn bevoegdheden of 
een deel daarvanilit te oeferi.en. Zo besliste de Rechtbank van Oudenaarde in 
een vonnis van 30 oktober 1990 dat in dergelijke omstandigheden de echt
genote in de plaats van haar man gesteld kan worden voor de verkoop van het 
vruchtgebruik op een onroerend goed dat zij in gemeenschappelijk bezit 
hadden (Rb. Oudenaarde, 30 oktober 1990, R. W., 1991-92, 1264, met noot). 
De Rechtbarik van Luik had reeds in een eerder vonnis van 23 april 1990 
eveneens diezelfde opvatting aanvaard door te stellen dat wanneer een van de 
echtgenoten, in casu de vrouw, krankzinnig blijkt te zijn en een procedure tot 
onbekwaamverklaring hangende is waarbij nog geen voorlopige bewind
voerder kon worden aangesteld, de andere echtgenoot gemachtigd kan 
worden om met toepassing van artikel 220 B.W. zijn echtgenote te verte
genwoordigen in de handelingen van beheer van diens patrimonium en om 
de handelingen bepaald in artikel215 § 1 B.W., aileen te verrichten. Evenwel 
kon volgens dezelfde Rechtbank deze machtiging niet uitgebreid worden tot 
al de handelingen die opgesomd worden in de artikelen 1417, § 2, 1418 en 
1419 B.W. en die normalerwijze onder de regels van het gezamenlijk of 
gemeenschappelijk bestuur vallen. Artikel1420 B.W. voorziet immers in de 
mogelijkheid om de machtiging te verlenen om dergelijke specifieke han
delingen de verrichten zonder dat op deze basis een algemene machtiging tot 
bestuur kan gevraagd worden. Het inroepen van artikel 1420 B.W. werd 
daarom door de Rechtbank niet ontvarikelijk verklaard (Rb. Luik, 23 april 
1990, J.L.M.B., 1990, 1207, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991,72, noot De Page, P. 
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en Pas. 1991, III, 4). De Vrederechter van Soignies daarentegen was van 
oordeel dat hij aan de echtgenoot van de te beschermen persoon het voor
lopig beheer kon toevertrouwen van de eigen goederen van deze persoon 
en van diens rechten in het gemeenschappelijk vermogen, en dat de artike
len 220 en 1420 B.W. uitdrukkelijk voorzien in het verlenen van de machti
ging tot het beheren en het verkopen van de gemeenschappelijke goederen 
door de echtgenoot van diegene die zich in de onmogelijkheid bevindt om 
de eigen wil te kennen te geven. Niettemin kon de verkregen verkoopprijs 
niet alleen en zonder toezicht beheerd worden door de verkopende echtge
noot daar diens verzoek gebaseerd was op de bepalingen van de wet van 18 
juli 1991. Aldus aanvaardde hij uitdrukkelijk om zijn beheer te onderwerpen 
aan het gerechtelijk toezicht op grond van artikel 488bis, § 2 en 3 B.W. 
(voorlopige bewindvoerder) (Vred. Soignies, 2 april 1992, J.L.M.B., 1994, 
426). 

19. Deze betwisting in de rechtspraak over het al dan niet gezamenlijk 
gebruiken van artikel220 en artikel 1420 B.W. bestaat ook in de rechtsleer. 
Door Van Der Meersch werd een overzichtelijke studie gewijd aan de 
rechterlijke machtiging en de gerechtelijke indeplaatsstelling zoals bepaald 
in artikel220 § 1 en 2 B.W. (VanDer Meersch, B., ,De rechterlijke machti
ging en de gerechtelijke indeplaatsstelling", R. W., 1991-92, 1077-1082). Hij 
stelt vast dat sommige auteurs van oordeel zijn dat de gerechtelijke inde
plaatsstelling enkel mogelijk is voor het concurrentieel en het privatief 
bestuur van het gemeenschappelijk vermogen, daar voor het gemeenschap
pelijk bestuur een specifieke machtigingsregel bestaat in artikel1420 B.W., 
terwijl andere auteurs daarentegen menen dat de indeplaatsstelling zowel 
voor het concurrentieel, het exclusief, als het gemeenschappelijk bestuur 
mogelijk is aangezien de wet spreekt over ,al zijn bevoegdheden of een deel 
van zijn bevoegdheden". Volgens Van Der Meersch kunnen be ide stellingen 
genuanceerd worden. Een bijkomende machtiging op basis van artikel1420 
is volgens hem enkel nodig indien de specifieke handelingen van de artikelen 
1417 § 2, 1418 en 1419 B.W. noch expliciet noch impliciet tot de bevoegd
heden behoren waarvoor machtiging wordt verleend op basis van artikel 220 
§ 2 B.W. Dit verantwoordt hij door te stellen dat zowel artikel1420 B.W. als 
artikel220 § 2 B.W. aan dezelfde toetsingscriteria moeten beantwoorden, nl. 
het belang van het gezin. Bovendien zou een bijkomende machtiging op 
basis van artikel 1420 B.W. het moeilijker maken om de handelingen van 
gezamenlijk bestuur van het gemeenschappelijk vermogen alleen te stellen in 
vergelijking met het bestuur van het eigen vermogen van de andere echtge
noot. Verder is het zo - zie supra - dat de gerechtelijke indeplaatsstelling, 
die trouwens facultatief is rekening houdend met het opportuniteitscriterium 
van het gezinsbelang, kan gelden voor alle of een deel van de bevoegdheden. 
Ze kan m.a.w. algemeen zijn of op bepaalde rechtshandelingen slaan, en alle 
of een deel van de bevoegdheden van beheer, genot en beschikking om
vatten. De rechter zal dus duidelijk moeten bepalen wat tot de toegekende 
bevoegdheid behoort en hij kan hieraan veiligheidsmaatregelen verbinden 
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zoals de verplichting om een boedelbeschrijving op te maken en rekenschap 
af te leggen. Beide echtgenoten, zowel de gerechtelijk indeplaatsgestelde als 
de andere echtgenoot die weer in staat is zijn wil te kennen te geven, kunnen 
de rechtbank verzoeken de indeplaatsstelling in te trekken. 

Het herroepbaar karakter van de lastgeving tussen echtgenoten tijdens het 
huwelijk gegeven, werd uitdrukkelijk opgenomen in de tweede en laatste 
paragraaf van artikel 219 B.W. en wordt beschouwd als van dwingend recht. 
Hierin wijkt het derhalve af van de gemeenrechtelijke herroepbaarheid die 
slechts van aanvullende of suppletieve aard is. Onherroepelijke mandaten 
tussen echtgenoten kunnen bijgevolg niet worden gegeven, noch a priori 
worden opgenomen in het huwelijkscontract. Een recent cassatiearrest van 
28 januari 1993 stelt de problematiek van de van nature onherroepelijke 
mandaten, met name de mandaten van gemeenschappelijk belang, aan de 
orde (Cass., 28 juni 1993, F. Rechtspr., 1993, afl. 15, 12, Pas., 1993, I, 628; 
De Wolf, A., Personen- en familierecht: Artikelsgewijs commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl. Kluwer, artikel 129 B.W., 
nr. 12). Uit dit arrest leidt De Wolf af dat het dwingend karakter van de 
herroepbaarheid van het mandaat tussen echtgenoten in artikel219 B.W. de 
overhand haalt op de onherroepbaarheid van nature. 

AFDELING VI 

DE VERPLICHTING TOT BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK 
(art. 221 B.W.)(*) 

§ 1. Algemeen 

20. Volgens artikel221 eerste lid B.W. draagt iedere echtgenoot in de lasten 
van het huwelijk bij naar zijn vermogen. 

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat, wanneer een van beide echtgenoten 
deze verplichting niet nakomt, de andere zich onverminderd de rechten van 
derden, door de vrederechter kan Iaten machtigen, om met uitsluiting van 
zijn echtgenoot, diens inkomsten of de inkomsten uit de goederen die hij 
krachtens hun huwelijksvermogensstelsel beheert, alsook aile andere hem 
door derden verschuldigde geldsommen te ontvangen onder de voorwaarden 
en binnen de perken die het vonnis bepaalt. 
In het vorige overzicht van rechtspraak (1982-1988, T.P.R., 1990, nr. 36, 
172-173; zie eveneens Gerlo, J., Handboek huwelijksvermogensrecht, die 
keure, 1989, nr. 111, 63-64; Casman, H. en Van Look, M., Huwelijksver
mogensstelsels, losbladig, Brussel, CED Samsom, I/10, 5-6) werd een kort 
overzicht gegeven van de historische evolutie van de wettelijke regeling van 
de bijdrageplicht van artikel 221 B.W. en de relatie tot de hulpverplichting 
voorzien in artikel 213 B.W. beschreven. 

(*) Dit deel werd geschreven door Baeke, A.M., assistent aan de Faculteit der Rechtsgeleerd
heid van de V.U.B. 
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§ 2. De Iasten van bet huwelijk 

1. Algemene inhoud 

21. 1. Met de wet van 14 juli 1976 heeft de wetgever de bijdrageplicht 
omschreven ais betrekking hebbende op ,lasten van het huwelijk". Hiermee 
werd de tendens in rechtspraak en rechtsleer, die voorstander was van een 
brede interpretatie van het vroegere begrip ,lasten van de huishouding", 
bekrachtigd. 
2. De lasten van het huwelijk omvatten alle kosten die door het samenleven 
van de echtgenoten ontstaan. De kosten hebben betrekking op het persoonlijk 
onderhoud van de echtgenoten, alsook het onderhoud en de opvoeding van 
de kinderen - alle kinderen die deel uitmaken van het gezin, ongeacht of ze 
van een of van beide echtgenoten zijn - kortom aile kosten van het dagelijks 
leven (Gerlo, J., o.c., nr. 112, 64; Casman, H. en Van Look, M., o.c., I/10, 8). 

Onder de lasten van het huwelijk worden zowel de materiele behoeften -
kosten van huisvesting, kleding, voeding, geneeskundige verzorging, enz. -
van de echtgenoten en kinderen begrepen, als de geestelijke en culturele 
behoeften - lektuur, ontspanning, vakantie, sport, enz. 

W anneer de rechter de bijdrage in de lasten van het huwelijk bepaalt, heeft hij 
de mogelijkheid om de bestanddelen ervan aan te duiden en ze afzonderlijk te 
preciseren, namelijk welk gedeelte bestemd is voor het onderhoud van de 
gemeenschappelijke kinderen en welk gedeelte bestemd is voor de andere 
huishoudkosten (Rb. Brussel, 21 november 1989, T.B.B.R., 1990, 348). 

Begrafeniskosten zijn een last van de nalatenschap. Indien het actief echter 
ontoereikend of onbestaande is, dan maken de begrafeniskosten deel uit van 
de onderhoudsplicht, ongeacht of de onderhoudsplichtige erfgenaam de 
naiatenschap heeft verworpen (Vred. Borgerhout, 1 maart 1990, T. Vred., 
1991, 50-51; Vgl. Vred. Westerlo, 12 oktober 1993, Turnh. Rechtsleven, 
1993, 93, supra nr. 6). 

Naar Marokkaans recht is de echtgenoot, gedurende het huwelijk, verplicht 
aileen in te staan voor het onderhoud van zijn echtgenote. De kosten van een 
vliegtuigticket behoren tot de lasten van het huwelijk en komen uitsluitend 
ten laste van de echtgenoot (Vred. Sint-Gillis, 23 april1987, T. Vred., 1989, 
112). Men kan zich afvragen of het feit dat de echtgenoot aileen moet instaan 
voor het onderhoud van de echtgenote, niet strijdig is met het beginsel van 
gelijkheid tussen de echtgenoten, principe dat van Belgische internationale 
openbare orde is. Het is dan ook ten onrechte dat de vrederechter beslist dat 
de lasten van het huwelijk, waaronder het vliegtuigticket, uitsluitend moeten 
worden gedragen door de echtgenoot, op grond van zijn nationale wet. De 
vrederechter had de kosten van het vliegtuigticket evenwel ten laste kunnen 
leggen van de echtgenoot, omdat hij zijn echtgenote tijdens een vakantie, 
gewoonweg had achtergelaten in Marokko. 
Levensverzekeringspremies zijn geen lasten van het huwelijk, omdat zij 
bestemd zijn voor de samenstelling van een kapitaal ten voordele van een 
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enkele echtgenoot, kapitaal dat hem eigen blijft (Rb. Luik, 22 februari 1993, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 487). 

2. De kosten van de aankoop van een gezinswoning 

22. Een bijzonder probleem stelt zich rond de vraag in welke mate de kosten 
voor de aankoop van een gezinswoning beschouwd kunnen worden als lasten 
van het huwelijk. 

Sommige auteurs maken een onderscheid tussen het deel van de afbetalingen 
van een hypothecaire lening dat beantwoordt aan de terugbetaling van het 
geleend kapitaal en dus een investering is enerzijds, en het deel van de 
afbetalingen dat de interesten dekt en overeenstemt met de woonkosten, te 
vergelijken met de huurprijs, en dus een last van het huwelijk is anderzijds 
(Gerlo, J., o.c., nr. 114, 64-65, met verwijzing naar Rb. Brussel, 18 juni 1964, 
R.C.J.B., 1971, 202, noot Baeteman, G., ,Le statutjuridique des immeubles 
acquis conjointement par deux epoux separes de biens"). 

Ret Hof van Cassatie heeft echter uitdrukkelijk geoordeeld dat de verplich
ting voor elke echtgenoot bij te dragen in de lasten van het huwelijk zich 
uitstrekt tot alle lasten die voortvloeien uit de aankoop en het onderhoud van 
het gemeenschappelijk huis (Gerlo, J., o. c., nr. 115, 65 en de daar vermelde 
verwijzingen Cass., 22 april1976, Arr. Cass., 1976, 249; Pas., 1976, I, 914; 
R. W., 1976-77,993, noot Casman, H.; R.C.J.B., 1978, 127, noot Renard, C.; 
Zie ook de-rechtspraak in.die zin-vermeldin_het_vorige mrerzicht yan 
rechtspraak, T.P.R., 1990, nr. 35, 171; De Page, P., ,Chronique de jurispru
dence. Les regimes matrimoniaux (janvier 1984-decembre 1992)", J.T., 
nr. 17, 53). 

Belangrijk is, dat het Hof van Cassatie met het ,gemeenschappelijk huis" 
niet het gezamenlijk door de echtgenoten bewoonde huis bedoelt, maar wel 
het gezamenlijk door hen heiden verkregen huis. De rechtspraak heeft aan de 
gezamenlijke verkrijging door beide echtgenoten een bijzondere betekenis 
willen geven. 

Anders zou uit de stelling van het Hof van Cassatie moeten worden afgeleid 
dat ook de verkrijging van de gezinswoning op naam van een echtgenoot, nl. 
degene die de prijs ervan betaalt, aan de andere rechten toekent op deze 
woning. De echtgenoot die inkomsten ontvangt, moet deze bij voorrang 
besteden aan de lasten van het huwelijk, maar mag het overige, in een stelsel 
van scheiding van goederen, aanwenden zoals hij zelf wil, bijvoorbeeld voor 
het aankopen van een onroerend goed, dat dan eventueel gebruikt wordt als 
gezinswoning. Aileen de lasten die met huishuur gelijkgesteld kunnen wor
den, zijn echter lasten van het huwelijk, omdat aileen deze kosten voort
vloeien uit het gezinsleven. Dit heeft tot gevolg, dat wanneer de echtgenoot, 
die het goed koopt, voor de betaling ervan inkomsten aanwendt, die moesten 
worden gebruikt voor de lasten van het huwelijk, de andere echtgenoot, die 
ten gevolge daarvan meer dan naar evenredigheid heeft moeten bijdragen, de 
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door de echtgenoot niet geleverde bijdrage kan terugvorderen (Casman, H., 
noot onder Cass., 22 april1976, R.W., 1976-77, 1002). 

Een goed voorbeeld daarvan is het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
te Luik van 22 maart 1987 (T.B.B.R., 1988, 132). Enkel de interesten van het 
geleende kapitaal vallen onder artikel221 B.W., alsook de terugbetaling van 
zowel interesten als kapitaal van leningen aangegaan voor verbeterings
werken aan de gezinswoning. 

23. Een vonnis in de onderzochte periode ( dat dan weer een verkeerde 
toepassing maakt van het Cassatie-arrest van 1976), is dat van de rechtbank 
van eerste aanleg te Luik van 22 februari 1993 (Rev. Trim. Dr. Pam., 1993, 
487). De rechter moest oordelen of de aflossingen - kapitaal en interesten 
- van een hypothecaire lening, door een van de echtgenoten aileen - meer 
bepaald door de man - betaald met betrekking tot de verwerving van een 
onroerend goed door de vrouw en dit in een stelsel van zuivere scheiding van 
goederen, moeten worden gekwalificeerd als lasten van het huwelijk. De 
notaris die belast was met de vereffening van de vermogensbelangen, 
steunde zijn redenering op het Cassatie-arrest van 24 april 1976, dat voor 
elke echtgenoot de verplichting inhoudt om bij te dragen in de lasten van het 
huwelijk, zijnde onder meer alle lasten die voortvloeien uit de aankoop en het 
onderhoud van het gemeenschappelijk huis. De notaris is echter van mening 
dat de stelling van het Hof van Cassatie moet worden genuanceerd, in de zin 
dat de bedoeling van de partijen moet worden nagegaan. Dit betekent dat 
moet worden onderzocht of er een evenwicht bestaat tussen de prestaties van 
elke van de echtgenoten, ongeacht of ze geldelijk, materieel of moreel zijn. 
Op grond van de feitelijke elementen komt de notaris tot de vaststelling dater 
wel degelijk een evenwicht is tussen de bijdragen van elk van de echtgenoten 
en dat de man geen recht heeft op terugbetaling van de door hem gedane 
aflossingen. Deze redenering zou, los van de beoordeling van de feitelijke 
elementen, juist zijn voor zover zij betrekking zou hebben op een gezamen
lijk verworven onroerend goed, wat in casu niet het geval is. 

De man gaat niet akkoord met de door de notaris voorgestelde vereffening en 
maakt de zaak aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik. 

De rechter maakt in eerste instantie een onderscheid tussen de interesten en de 
afbetalingen van de hoofdsom van de hypothecaire lening. W at de betaling van 
de interesten betreft, is het volgens hem- terecht- onbetwistbaar, dat zij 
vergelijkbaar zijn met de woonkosten en als dusdanig lasten van het huwelijk 
zijn. De uitgaven die betrekking hebben op de betaling van de hoofdsom van 
de hypothecaire lening, zijn evenwel niet noodzakelijk lasten van het huwelijk. 
De rechter waarschuwt voor een te absolute interpretatie van het Cassatie
arrest van 1976, meer in het bijzonder omdat de feitelijke situatie essentieel 
verschillend is. In casu hebben beide echtgenoten niet gemeenschappelijk een 
gezinswoning verworven. De eigendom behoort uitsluitend aan de vrouw toe. 
In dat geval is het volgens de rechter belangrijk de bedoeling van de partijen te 
achterhalen, met name of de terugbetaling door de man, van de door zijn 
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vrouw aangegane lening, niet moet worden gezien als een vergoeding voor het 
ter beschikking stellen van de waning aan het gezin, waarvan het kind van zijn 
eerste huwelijk, deel uitmaakt en voor het feit dat de vrouw de opvoeding en 
het onderhoud waarnam van alle kinderen behorende tot het gezin, en niet als 
een persoonlijke investering van de vrouw, die ze met eigen financiele 
middelen zou hebben moeten realiseren. 
V olgens de rechter kan uit de feiten worden besloten dat de echtgenoten 
afspraken hadden gemaakt inzake de bijdrage in de lasten van het huwelijk 
en dat in die context was overeengekomen dat de man de hypothecaire lening 
zou afbetalen. Daarnaast moet worden nagegaan of de beide echtgenoten, 
volgens de regels van het primair huwelijksstelsel, op voet van gelijkheid en 
naar vermogen hebben bijgedragen tot de globale lasten van het huwelijk. De 
rechter constateert een discrepantie tussen de prestaties van beide echtge
noten en beslist dat de helft van de door de man gedane aflossingen aan hem 
moeten worden terugbetaald, na aftrek van de interesten, die ontegenspreke
lijk lasten van het huwelijk zijn. 
Dezelfde redenering moet worden gevolgd met betrekking tot kosten die 
werden gedaan te verbetering van de gezinswoning. 
Hoewel de rechter uitdrukkelijk de aandacht vestigt op het feit dat de feite
lijke situatie - de waning is verkregen door een echtgenoot - verschillend 
is van die in het Cassatie-arrest, steunt hij niettemin zijn volledige redenering 
- ten onrechte - op het bewuste cassatiearrest. De rechter komt tot de 
vaststelling dat de betaling van de hoofdsom van de hypothecaire lening, 
geleC6p de feiteliji(e omstandigheden, moet-worden beschouwd als-een-last 
van het huwelijk. In onze zienswijze had de rechter in eerste instantie moeten 
oordelen dat de kapitaalaflossingen geen lasten van het huwelijk waren en 
bijgevolg de vrouw moeten veroordelen tot de volledige terugbetaling van 
deze bedragen. In tweede instantie had de rechter moeten onderzoeken of elk 
van beide echtgenoten, na weglating van het bedrag aan kapitaalaflossingen, 
voldoende en naar vermogen hadden bijgedragen in de lasten van het 
huwelijk. Uit de feitelijke omstandigheden zou dan zijn gebleken dat de 
man in verhouding te weinig had bijgedragen, wat betekent dat hij tot 
betaling daarvan zou moeten worden veroordeeld. Het uiteindelijke resultaat 
zou waarschijnlijk ongeveer hetzelfde geweest zijn, met dien verstande dat 
de beoordeling op een andere en juistere rechtsgrond zou zijn gesteund. 

§ 3. De bijdrage naar vermogen 

24. 1. De verplichting van iedere echtgenoot om in de lasten van het 
huwelijk bij te dragen naar vermogen, is een evenredige wederkerige wette
lijke verplichting. 
Dit betekent dat de echtgenoten niet alleen moeten bijdragen ,naar ver
mogen", maar eveneens volgens hun ,mogelijkheden". De verplichting om 
bij te dragen in de lasten van het huwelijk heeft niet tot gevolg dat iedere 
echtgenoot een gelijk aandeel moeten leveren (Gerlo, J., o.c., nr. 117, 65). De 
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omvang van de lasten moet in concreto bepaald worden, rekening houdend 
met de levensstandaard van de echtgenoten en met de mogelijkheden van 
iedere echtgenoot om bij te dragen in de lasten. De rechter is verplicht alle 
aanwijzingen op te sporen die verband houden met de ware toestand van 
inkomsten en lasten van de partijen. Hij zal moeten nagaan of een van de 
echtgenoten niet de facto beschikt over een beroepsinkomen en of die echt
genoot, gelet op zijn leeftijd en gezondheidstoestand, niet de mogelijkheid 
heeft om, ware het slechts gedeeltelijk, in zijn ofhaar onderhoud te voorzien. 
De rechter die verzuimt om, dit element in concreto te onderzoeken, zoals 
door eiser in besluiten gevraagd, motiveert zijn beslissing onvoldoende 
(Cass., 19 februari 1987, Pas., 1987, I, 734, J.T., 1987, 466, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1990, 330-332. Zie oak het vorige overzicht van rechtspraak 
T.P.R., 1990, nr. 35, p. 171). 
2. Het bestaansrninimum dat door het O.C.M.W. wordt uitgekeerd is geens
zins bedoeld als vervanging van het onderhoudsgeld. Het wordt slechts 
uitgekeerd wanneer er geen of slechts een ontoereikend onderhoudsgeld 
wordt betaald. Het recht op bestaansrninimum is niet bedoeld om de ali
mentatieplicht uit te hollen (Vred. Hamme, 29 augustus 1989, T. Vred., 1991, 
79). 
3. De bijdrageverplichting behoort tot het personele statuut en is bijgevolg 
onderworpen aan de gemeenschappelijke nationale wet van de echtgenoten, 
evenwel onder voorbehoud van de exceptie van openbare orde, wanneer de 
nationale wet de Belgische rninimumnorm niet haalt. Bepaalde regels van het 
primair huwelijksstelsel bevatten immers essentiele principes, zoals de ge
lijkheid der echtgenoten binnen het huwelijk, beginsel dat behoort tot de 
Belgische internationale openbare orde. 
Artikel221 eerste lid B.W., dat de echtgenoten op voet van gelijkheid plaatst 
voor wat betreft de bijdrageverplichting, is een regel van openbare orde, die 
in Belgie van onrniddellijke toepassing is op alle gehuwde koppels, die 
wonen op het Belgische grondgebied. Artikel 221 eerste lid B.W. huldigt 
een principe dat van internationale openbare orde is en de Belgische rechter 
verplicht elke buitenlandse norm, die daar rechtstreeks mee in conflict komt 
uit te sluiten (Rb. Luik, 30 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 417). Wanneer het 
overeenkomstig de nationale wet van de partijen vastgestelde onderhouds
geld beneden een naar Belgische maatstaven aanvaardbaar minimum ligt kan 
de rechter het onderhoudsgeld in billijkheid bepalen, zonder nog rekening te 
houden met die gemeenschappelijke nationale wet (Vred. Sint-Niklaas, (II) 3 
april 1990, T. Vred., 1990, 370). 
4. Algemeen wordt aangenomen dat de verplichtingen vervat in artikel 221 
B.W. met inbegrip van de evenredigheidsregel de openbare orde raken. 
Zulks vormt echter geen beletsel voor de echtgenoten om in hun huwelijks
contract of in een latere overeenkomst een regeling uit te werken omtrent de 
omvang van hun respectievelijke geldelijke bijdragen naar vermogen. Deze 
regeling is slechts geldig voor zover zij niet door de omstandigheden is 
achterhaald (Gerlo, J., o.c., nr. 17, 66; Tillemans, D., ,De maatregelen 
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aangaande het onderhoudsgeld", in Voorlopige maatregelen tussen echtge
noten, Senaeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, nr. 133-136, 143-146). De 
lasten van het huwelijk worden in gemeen overleg bepaald, en kunnen niet 
eenzijdig door een van beide echtgenoten worden gewijzigd (Casman, H. en 
Van Look, M., o.c., I/10, 8). 
Sinds 28 september 1976 hebben de clausu1es in een huwelijkscontract, die 
de bijdrage van elke echtgenoot in de las ten van het huwelijk regelen, slechts 
de waarde van een vermoeden juris tantum (Rb., Brussel, 23 mei 1990, 
T.B.B.R., 1990, 347 met noot). 
Dit is in overeenstemming met de rechtspraak aangehaald in het vorige 
overzicht van rechtspraak (T.P.R., 1990, nr. 35, 171) waaruit kan worden 
afgeleid dat de bepalingen van een huwelijkscontract, als dusdanig niet 
volstaan om aan te tonen dat elk van de echtgenoten naar vermogen heeft 
bijgedragen in de lasten van het huwelijk (Zie ook verder nr. 29 e.v.). 

§ 4. De maatregelen bij gebreke aan spontane nitvoering: de ontvangst-
machtiging 

1. Algemeen 

25. 1. Zowel de bijdrage- als de hulpverplichting wordt in natura in de 
echtelijke verblijfplaats uitgevoerd. Zij kan geleverd worden door middel 
van financiele prestaties, maar ook door de vervulling van taken die nood
zakelijk zijn voor het gemeenschappelijk leven, zoals huishoudelijke arbeid, 
medewerking aanhet-beroep van de-andere-enz; (Casman,-R en Van Look, 
M., o.c., I/10, 10). 
De algemene opvatting is dat, met uitzondering van artikel 223 tweede lid 
B.W., een van de echtgenoten, bij een foutieve tekortkoming aan de wette
lijke verplichting van hulp en bijdrage in de lasten van het huwelijk tussen 
echtgenoten en t.a.v. de kinderen, van de andere echtgenoot een uitkering 
kan vorderen- als algemene sanctie op de niet-naleving van de verplichtin
gen van artikel203, 213 en 221 B.W.- of een ontvangstmachtiging- als 
bijzondere sanctie geregeld in artikel221 tweede lid B.W. Het is dan ook niet 
mogelijk preventief een sommendelegatie te vragen (Casman, H. en Van 
Look, M., o.c., I/10, 11). G. Baeteman vraagt zich af of het wel aangewezen 
is zowel de sommendelegatie als de onderhoudsuitkering te blijven beschou
wen als sanctie en of het niet meer aangewezen is heiden veeleer te be
schouwen als middelen die de nadelige gevolgen van uit de hand gelopen 
feitelijke omstandigheden kunnen verhelpen (Baeteman, G., ,De uitvoering 
van onderhoudsverplichtingen", in Personen en familierecht. Gezin en recht 
in een postmoderne samenleving, Storme, M. (ed.), Postuniversitaire Cyclus 
Willy Delva, 1993-1994, Gent, Mys & Breesch, 188). 
2. In het vorige overzicht van rechtspraak (T.P.R., 1990, nr. 37, 174) werd 
de aandacht gevestigd op het feit dat beide sancties essentieel verschillend 
zijn. Bij de ontvangstmachtiging ontvangt de echtgenoot-eiser in naam van 
de andere echtgenoot, terwijl bij de onderhoudsuitkering de echtgenoten 
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respectievelijk schuldeiser en schuldenaar zijn van elkaar. Er werd in dat 
kader verwezen naar een Cassatie-arrest van 15 november 1985 (Cass., 15 
november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 367; Pas., 1986, I, 314 en J.T., 1987, 
464), dat zegt dat wanneer de onderhoudsuitkering en de ontvangstmachti
ging samen worden toegestaan, de ontvangstmachtiging niet mag worden 
uitgesproken als maatregel voor de tenuitvoerlegging van de veroordeling tot 
de onderhoudsuitkering. 
In de onderzochte periode beslist de vrederechter van Hamme, dat hoewel in 
het verzoekschrift niet met zoveel woorden sprake is van ontvangstmachti
ging, doch gelet op de verwijzing naar artikel 221 B.W. moet worden 
verondersteld dat de vordering mede een machtiging beoogt om het onder
houdsgeld rechtstreeks te ontvangen (Vred. Hamme, 29 augustus 1989, 
T. Vred., 1991, 79). Het is duidelijk dat de vrederechter de ontvangstmachti
ging beschouwt als een uitvoeringsmaatregel voor het toegestane onder
houdsgeld, wat in strijd is met de hoger vermelde Cassatierechtspraak. Een 
tweede kritiek is dat de vrederechter, met miskenning van artikel 1138, 2° 
Ger.W., uitspraak doet over een niet gevorderde zaak. De machtiging om het 
loon te ontvangen kan niet ambtshalve door de rechter worden verleend, 
maar alleen op vraag van de partij. Door een dergelijke machtiging te 
verlenen terwijl verweerster dit niet had gevraagd, doet het vonnis uitspraak 
over een niet gevorderde zaak en miskent zo het algemeen rechtsbeginsel van 
artikelll38, 2°, Ger.W. (Cass., 24 maart 1994, R. W., 1994-95, 829 en J.T., 
1994, 479; Pas., 1994, I, 303). 

2. Het voorwerp van de maatregel 

26. 1. Door de ontvangstmachtiging wordt een van beide echtgenoten door 
de rechter gemachtigd om rechtstreeks en met uitsluiting van de andere 
echtgenoot, een deel of het geheel van de aan deze laatste toekomende 
geldsommen, te innen, en dit om ze te gebruiken voor de betaling van de 
lasten van het huwelijk. Waar vroeger de nadruk werd gelegd op inkomsten 
uit arbeid - ,loondelegatie" - is het voorwerp van de sommendelegatie in 
de loop der jaren sterk uitgebreid. 
2. Een ontvangstmachtiging kan worden uitgevoerd zowel op de inkomsten 
uit arbeid, als op de inkomsten uit de goederen die de verweerder krachtens het 
huwelijksvermogensstelsel beheert evenals op alle andere door derden ver
schuldigde geldsommen (Zie vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1990, 
nr. 39, 174 en de daar vermelde rechtspraak: mbt. de opzeggingsvergoeding 
Cass., 3 mei 1982, Pas., 1982, I, 1000; Arr. Cass., 1981-82, 1069; mbt. de 
werkloosheidsuitkering Vred. Menen, 23 juli 1981, Pas., 1983, III, 1). 
3. Overeenkomstig artikel221 tweede lid B.W. wordt een ontvangstmachti
ging toegekend onder de voorwaarden en binnen de perken die het vonnis 
bepaalt. De ontvangstmachtiging kan toegestaan worden voor bepaalde of 
onbepaalde tijd (Casman, H. en Van Look, M., o.c., 1110, 15; Gerlo, J., o.c., 
nr. 22, 69). 
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3. De aard van de sanctie 

27. I. V olgens de klassieke opvatting is de ontvangstmachtiging die de 
vrederechter aan een echtgenoot verleent, geen uitvoerend beslag onder 
derden, maar kan ze worden gekwalificeerd als een lastgeving via gerechte
lijke weg, een bijzonder gerechtelijk mandaat of meer genuanceerd een 
gerechtelijke aanstelling: de rechter verleent aan de ene echtgenoot het recht 
om met uitsluiting van de andere, maar wei in zijn naam geldsommen, die 
aan deze laatste toekomen, te ontvangen. 

In tegenstelling tot de onderhoudsuitkering, doet een sommendelegatie geen 
schuldvordering van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere ontstaan. 
De machtiging tot inning van geldsommen komt dus niet neer op de ver
oordeling tot het betalen van een onderhoudsgeld. De machtiging doet geen 
nieuwe rechten tussen de echtgenoten en derden ontstaan. De titularis van de 
ontvangstmachtiging oefent slechts de schuldvordering van de onderhouds
plichtige ten opzichte van de derde-schuldenaar uit (Gerlo, J., o.c., 1992, 
nr. 120, 67; Tillemans, D., l.c., nr. 197, 193; Baeteman, G., l.c., nr. 45, 189; 
zie eveneens de verschillende verwijzingen terzake in het vorige overzicht 
van rechtspraak, T.P.R., 1990, nr. 41, 175; Rb. Kortrijk, 10 maart 1980, R. W., 
1982-83, 1738, noot Seynaeve, P., ,De sanctie van de niet-naleving van een 
ontvangstmachtiging door de derde-schuldenaar"; Arbr. Brugge, 22 oktober 
1982, R.W., 1982-83,2630, noot Senaeve, P.; Vieujean, E., R.C.J.B., 1986, 
nr. 98, 591-592). Deze klassieke opvatting geeft aanleiding tot problemen 
wanneer de ontvangstmachtiging in beroep wordt afgeschaft of verminderd. 
De vraag is dan of de, tengevolge van de uitvoerbaarheid bij voorraad, ten 
onrechte reeds ontvangen en uitbetaalde bedragen kunnen worden terug
gevorderd. Door het karakter van gerechtelijk mandaat kan de opheffing of 
vermindering geen terugwerkende kracht hebben. Van een onverschuldigde 
betaling is evenmin sprake, omdat de eiser de bedragen niet heeft ontvangen 
voor eigen rekening en in eigen naam en de bevoegdheid tot inning werd 
overgedragen met een bepaalde bestemming, met name de bijdrage in de 
lasten van het huwelijk. Verschillende oplossingen zijn voorgesteld. Terug
betaling zou enkel mogelijk zijn wanneer de eiser een fout heeft begaan door 
de bedragen niet te gebruiken als bijdrage in de lasten van het huwelijk. Een 
andere oplossing is dat de uitvoering bij voorraad gebeurt op risico van 
degene die de uitvoering gelast. Of nog, dat de gemachtigde echtgenoot de 
grenzen van zijn mandaat niet te buiten mag gaan (Baeteman, G., l.c., nr. 45, 
190). 

Het creeren van een feitelijk voorrecht door artikel1412 tweede lid Ger.W., 
ten voordele van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot die op grond van 
artikel 221 B.W. een ontvangstmachtiging geniet (zie hiervoor uitgebreid 
punt 4: De samenloop van de ontvangstmachtiging met een loonsoverdracht 
(nr. 28)), is voor sommige auteurs een voldoende grondslag om af te stappen 
van de klassieke opvatting van het gerechtelijk mandaat. 

Voornamelijk de Franstalige rechtsleer meent er te kunnen uit besluiten dat 
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de sommendelegatie een vereenvoudigd beslag onder derden is of eerder een 
bijzonder middel van · tenuitvoerlegging voor onderhoudsverplichtingen 
(Baeteman, G., l.c., nr. 46.b, 191 met verwijzing in voetnoot 86 naar de 
desbetreffende rechtsleer). Volgens M. Th. Meulders-Klein ligt een veroor
deling uit hoofde van een schuldvordering impliciet doch zeker aan de basis 
van een sommendelegatie. Een sommendelegatie kan immers slechts worden 
toegekend na vaststeiling van een foutieve tekortkoming aan de verplichting 
bij te dragen in de lasten van het huwelijk en de veroordeling heeft dan ook 
samen met haar grondslag gezag van gewijsde (Baeteman, G., I.e., nr. 46.b, 
192 met verwijzing naar Meulders-Klein, M. Th., ,Les vicissitudes de Ia 
delegation de sommes a Ia lumiere de Ia loi du 31 mars 1987", T.B.B.R., 
1988, nr. 30, 36). 

Volgens Vieujean daarentegen wijzigt het instellen van een voorrecht of 
voorrang zoals door artikel1412 tweede lid Ger.W., beperkt tot de inkomsten 
uit arbeid en niet tav. andere sommen, de sommendelegatie niet van aard 
(Vieujean, E., ,Examen de jurisprudence (1970-1975), Les Personnes", 
R.C.J.B., 1978, nr. 74, 310; zie ook Gerlo, J., o.c., nr. 120, 67 en 68). 

Baeteman sluit zich aan bij de Franstalige rechtsleer eraan toevoegend dat 
de conceptuele quasi-voiledige versmelting van de hulp en bijdrage verplich
ting in de rechtspraak van het Hof van Cassatie, de assimilatie van de 
uitvoeringen en de veralgemening van de regeling betreffende de berichten 
van beslag en delegatie, veel verder gaat dan een gewone delegatie. De 
sommendelegatie wordt een aangepaste uitvoeringswijze van gerechtelijke 
beslissingen, naast en samen met de beslagen (Baeteman, G., l.c., nr. 46.b, 
192 met verwijzing naar Tillemans, D., l.c., nr. 200, 198). 

2. Volgens de klassieke opvatting is het inherent aan de Iastgeving dat een 
sorrtmendelegatie niet met terugwerkende kracht voor het verleden, kan 
worden verleend, doch enkel voor de toekomst. De inkomstendelegatie 
kan aileen betrekking hebben op inkomsten die de andere echtgenoot ge
rechtigd is te ontvangen vanaf de datum van het vonnis (Casman, H. en Van 
Look, M., o.c., I/10, 11; Gerlo, J., o.c., nr. 120, 68. heiden met verwijzing 
naar Cass., 14 september 1973, Pas., 1974, I, 33, noot Krings, E., en 
Tillemans, D., nr. 208, 203-204). 

De sommendelegatie slaat zowel op tegenwoordige als toekomstige schul
den. Dit blijkt uit artikel221 eerste lid B.W. dat uitdrukkelijk bepaalt dat de 
sommendelegatie kan worden tegengeworpen aan ,aile tegenwoordige en 
toekomstige derden-schuldenaars" (Casman, H. en Van Look, M., o.c., 1110, 
11). 

3. Een bijzonder probleem is of een sommendelegatie, voor de toekomst 
toegestaan, verleend kan worden voor lasten van het huwelijk, waartoe in het 
verleden niet werd bijgedragen. 

Aangenomen wordt dat de rechter bij het toekennen van een ontvangst
machtiging, rekening kan houden met de las ten die op de echtgenoot -eiser 
rusten, en namelijk met het feit dat deze echtgenoot gedurende de periode 
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voor de beschikking alle lasten van de huishouding alleen te dragen had. De 
rechter kent hiermee geen achterstallige bedragen toe, maar stelt soeverein 
bet bedrag vast dat de ene echtgenoot in de toekomst gerechtigd is te 
ontvangen in de plaats van de andere als bijdrage in de lasten van het 
huwelijk. Dit betekent dus dat de rechter een ontvangstmachtiging kan 
verlenen voor lasten van bet huwelijk, waartoe in bet verleden niet of 
onvoldoende werd bijgedragen (Gerlo, J., o.c., nr. 120, 68; Tillemans, D., 
l.c., nr. 208, 204, heiden met verwijzing naar E. Krings, noot onder Cass., 
14 september 1973, Pas., 1974, I, 33). 

4. De samenloop van de ontvangstmachtiging met een loonoverdracht 

28. 1. Artikel 221 tweede lid B.W. bepaalt, dat de onvangstmachtiging 
gebeurt ,onverrninderd de rechten van derden", wat in eerste instantie zou 
betekenen dat de echtgenoot-gemachtigde geen persoonlijk recht kan putten 
uit de delegatie. De echtgenoot-gemachtigde heeft geen schuldvorderings
recht ten opzichte van de andere echtgenoot of de derde-schuldenaar en hij 
heeft een recht op samenloop of voorrang ten opzichte van de schuldeisers 
van zijn partner. 
Door artikel 1412, tweede lid B.W. wordt echter een feitelijk voorrecht ge
creeerd ten voordele van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot die op grond 
van artikel221 B.W. titularis is van een ontvangstmachtiging m.b.t. bet loon, 
ten aanzien van de overige schuldeisers van de onderhoudsplichtige. 
Ingevolge artikel 1412 tweede lid Ger.W. zijn de bedragen die aan een 
werknemer verschuldigd zijn, slechts vatbaar voor overdracht of beslag op 
andere gronden, tot beloop van bet bedrag, dat is vastgesteld overeenkomstig 
de bepalingen van artikel1409 en 1410 Ger.W., betreffende de goederen die 
niet in beslag kunnen worden genomen, verrninderd met de bedragen die aan 
de echtgenoot zijn betaald krachtens de ontvangstmachtiging van artikel221 
B.W. De echtgenoot-gemachtigde heeft dus bet recht betaald te worden bij 
voorrang op de schuldeisers van de andere echtgenoot. 
Het systeem van artikel 1412, tweede lid Ger.W. blijft beperkt tot de ont
vangstmachtiging die betrekking heeft op bet loon, en bij uitbreiding op de 
vervangingsinkomsten die aan de onderhoudsplichtige werknemer worden 
uitbetaald, en kan niet veralgemeend worden tot de situatie waarin de ont
vangstmachtiging betrekking heeft op andere inkomsten (Tillemans, D., l.c., 
nr. 199, 197., Gerlo, J., o.c., nr. 131, 74, vorig overzicht van rechtspraak, 
T.P.R., 1990, nr. 42, 176-179). 
Een laatste uitbreiding van deze ,uitzonderingsregeling" werd doorgevoerd 
met de wet van 14 januari 1993. Artikel1409bis Ger.W. heeft tot gevolg dat 
de schuldenaar die niet beschikt over inkomsten als bedoeld in artikel 1409 
Ger.W. -loon en soortgelijke inkomsten- andere inkomsten, berekend 
overeenkomstig de artikelen 1409 en 1411 Ger.W. kan behouden. De arti
kelen 1390bis tot 1390quater Ger. W. worden aangepast en aangevuld. 
In bet vorige overzicht van rechtspraak werd uitgebreid ingegaan op de 
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samenloopproblematiek, en de verschillende rechtstheoretische stellingen, 
die een verklaring moeten bieden voor de ,onverenigbaarheid" tussen het 
bijzonder karakter van de sommendelegatie als lastgeving en de voorrang
regeling voorzien in artikel 1412 tweede lid Ger.W. (vorig overzicht van 
rechtspraak, T.P.R., 1990, nr. 42, 176-179 en de daar vermelde rechtspraak 
en rechtsleer). 
In de onderzochte periode bevestigt het Hof van Cassatie (Cass., 14 septem
ber 1989, Pas., 1990, I, 53) de klassieke opvatting, die de ontvangstmachti
ging bestempelt als een gerechtelijke aanstelling, met het gevolg dat de 
begunstigde niet beschikt over een recht op samenloop of voorrang ten 
opzichte van andere schuldeisers van de onderhoudsplichtige echtgenoot, 
tenzij in de gevallen bedoeld in artikel 1412 tweede lid Ger.W., dit wil 
zeggen voor de gelden vermeld in de artikelen 1409 en 1410 Ger.W. en dit 
zonder onderscheid naargelang de anterioriteit van de ontvangstmachtiging 
ten opzichte van het derdenbeslag, omdat dit onderscheid een toevoeging aan 
de wettekst is. 
Zowel de eerste rechter, als de rechter in graad van beroep oordeelden in 
deze zaak dat de regel van artikel 1412 tweede lid Ger.W. uitsluitend van 
toepassing was in het geval dat een derdenbeslag wordt betekend na een 
sommendelegatie op grand van, in casu, artikel 221 B.W. Het Hof van 
Cassatie besliste dat de rechter in beroep het artikel1412 tweede lid Ger.W. 
schond door te oordelen dat de titularis van een loonsoverdracht, waarvan de 
uitvoering is gestart voor de sommendelegatie, bij voorrang recht heeft op de 
beslagbare massa. Het Hof van Cassatie bevestigt hiermee de stelling, dat 
wanneer het gedeelte van het loon, waarop beslag kan worden gelegd, reeds 
uitgeput wordt door een sommendelegatie, toegekend in het kader van artikel 
1412 eerste lid, 1° Ger.W., andere derdenbeslagen op het loon niet meer 
kunnen worden uitgevoerd, ongeacht de anterioriteit. 
2. Aangezien een sommendelegatie niet gelijk staat met een loonbeslag of 
loonsoverdracht, moet de rechter, overeenkomstig artikel 1412, eerste en 
tweede lid Ger.W., bij het bepalen van het bedrag ervan, geen rekening 
houden met de artikelen 1409-1410 Ger.W., dat de overdraagbaarheid en 
beslagbaarheid van de inkomsten gradueel beperkt (Gerlo, J., o.c., nrs. 131-
132; Tillemans, D., l.c., nr. 198, 195). 
Een delegatie kan dus uitgebreid worden tot het volledige loon. De grenzen 
van artikel1409 Ger.W. zijn wel van toepassing op het saldo van het loon na 
aftrek van de delegatie (Casman, H. en Van Look, M., o.c., 1/10, 15). 

§ 5. De bijdrage in de lasten van bet huwelijk bij feitelijke scheiding 

1. Algemeen 

29. T.a.v. de algemene gevolgen van het huwelijk, kan een feitelijke schei
ding slechts een uitzonderingstoestand zijn, waarbij het essentieel is dat ze 
voorlopig van aard is en onder voorbehoud van hetzij de hervatting van het 
echtelijk samenleven, hetzij van de ontbinding van het huwelijk. De feite-
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lijke scheiding kan niet rechtsgeldig georganiseerd worden als gelijkwaar
dige relatievorm, wat strijdig zou zijn met de openbare orde of minstens met 
dwingende verplichtingen. Wat niet betekent dat een feitelijke scheiding als 
onregelmatige toestand ook automatisch onrechtmatig of onwettig is (Tille
mans, D., o.c., nr. 110, 124). 

2. De schuldvraag 

30. J. Het onderhoudsvraagstuk bij feitelijke scheiding wordt opgelost aan 
de hand van het schuldcriterium (zie het vorige overzicht van rechtspraak, 
T.P.R., 1990, nr. 43, 179, en de daar vermelde rechtspraak). De naleving van 
de bijdrageverplichting in natura moeten door de fouten en tekortkomingen 
van de verweerder onmogelijk zijn geworden. Ook de schuld van de echt
genoot-verweerder aan het voortduren van de feitelijke scheiding moet 
worden aangetoond, met dien verstande dat de echtgenoot ten aanzien van 
wie de schuld bewezen wordt, behoudens tegenbewijs, eveneens vermoed 
wordt schuldig te zijn aan het voortduren ervan (Tillemans, D., l.c., nr. 112, 
125; Casman, H. en Van Look, M., o.c., I/10, 11-12. met talrijke verwijzin
gen naar toepasselijke rechtspraak). Bovendien kan aileen de echtgenoot die 
zelf zijn bijdrageverplichting, alsook zijn andere verplichtingen vervult, 
recht hebben op een ontvangstmachtiging. De schuldvraag dient door de 
rechter ten gronde beoordeeld te worden. 
De echtgenoot die naar aanleiding van een feitelijke scheiding, op grond van 
artikel 221 B.W., -een onaerl:H:mdsuitketing/ontvangstmachtiging-vordert; 
moet bewijzen dat de echtgenoot ten aanzien van wie de naleving van 
bedoelde onderhoudsplichten wordt gevorderd, schuldig is aan het ontstaan 
van deze onregelmatige toestand, met andere woorden dat deze feitelijke 
scheiding hem subjectief toerekenbaar is (Vred. Fosses-la Ville, 9 oktober 
1991, J.L.M.B., 1992, 966; Rev. Reg. Dr., 1992, 236). 
Aangezien de echtgenoot niet aantoont dat zijn echtgenote medeverantwoor
delijk is voor het voortduren van de feitelijke scheiding, bestaat er tegen de 
toekenning van een inkomstendelegatie geen bezwaar. De echtgenote wei
gerde terug te keren, omdat haar man in de echtelijke woonst nog steeds 
samenwoont met een andere vrouw (Vred. Hamme, 29 augustus 1989, 
T. Vred., 1991, 79). 
Een vordering tot onderhoud op grond van de artikelen 221 en 213 B.W. is 
slechts gegrond als de echtgenoot-eiser bewijst dat de feitelijke scheiding en 
het voortduren ervan te wijten is aan de fout van de echtgenoot-verweerder. 
Indien dit bewijs niet kan worden geleverd kan evenwel toepassing worden 
gemaakt van artikel 223 B.W., aangezien de rechter in het kader van die 
procedure het schuldvraag niet dient te onderzoeken (Vred. Sint-Pieters 
Woluwe, 22 september 1989, J.L.M.B., 1989, 1470). In dezelfde zin oordeelt 
de vrederechter van Boom. De door artikel221 B.W. voorziene inkomsten
delegatie kan slechts uitgesproken worden ten voordele van die echtgenoot, 
die bewijst dat de andere echtgenoot op schuldige wijze tekortkomt aan zijn 
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huwelijksverplichtingen. Eiseres op hoofdeis bewijst nergens rechtsgeldig 
dat verweerder op hoofdeis zijn verplichtingen niet nakomt. Dat eiseres geen 
aanspraak kan maken op een inkomstendelegatie op grond van artikel 221 
B.W., neemt niet weg dat haar een onderhoudsgeld in het kader van artikel 
223 B.W. kan worden toegekend (Vred. Boom, 3 juli 1990, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 408). 

2. Naar aanleiding van een echtscheiding op grond van een feitelijke schei
ding, kan de weerlegging van het schuldvermoeden, bepaald in artikel 306 
B.W., niet gebeuren door te steunen op het vonnis van de vrederechter, 
gewezen in het kader van artikel 221 B.W. Het vonnis van de vrederechter 
heeft een ander karakter en rechtsgrond en bindt de rechter ten gronde in de 
echtscheidingseis niet. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de vrede
rechter om zich uit te spreken over de schuld in een echtscheidingsprocedure 
(Rb. Hasselt, 17 maart 1992, Pas., 1992, III, 65). 

3. Het is geenszins vereist dat de echtgenoten nog samenwonen. In het 
vorige overzicht van rechtspraak werd aan dit element reeds uitvoerig 
aandacht besteed naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt (Rb. Hasselt, 12 november 1979, R. W, 1981-82, 1565, noot 
Pauwels, J.M.). Deze rechtbank oordeelde dat er sprake moest zijn van een 
,huishouding", niet in de zin van een formele huwelijksband, maar in de zin 
van het behoud van zekere banden van materiele of affectieve aard, wat moet 
worden beoordeeld in functie van de concrete omstandigheden. Dit vonnis 
gaf aanleiding tot kritiek van J.M. Pauwels, die in zijn noot bij het vonnis van 
mening was dat het bestaan van een (gezins)huishouding niet moest worden 
bewezen, verwijzend naar een Cassatie-arrest van 28 maart 1969 (Cass., 
28 maart 1969, R. W, 1969-70, 421., Pas., 1969, I, 673, Arr. Cass., 1969, 
713). 

Casman en Van Look merken met betrekking tot deze materie op dat het 
geenszins vereist is dat de feitelijke scheiding van voorbijgaande aard is: 
een dergelijke redenering zou tot gevolg hebben dat de echtgenoot die 
zich aan de samenwoningsplicht onttrekt, zich hierop zou kunnen beroepen 
om bevrijd te worden van zijn bijdrageplicht (Casman, H. en Van Look, M., 
o.c., I/10, 12, met verwijzing naar het vermeld Cassatiearrest van 28 maart 
1969). 

4. De Belgische internationale openbare orde vereist dat inzake gevolgen 
van het huwelijk de nationale wet van de echtgenoten wordt toegepast (Van 
Heeke, G. en Lenaerts, K., Internationaal privaatrecht, A.P.R., Gent, E. Sto
ry-Scientia, 1989, nr. 473 ev., 225). 

In het vorige overzicht van rechtspraak (T.P.R., 1990, nr. 45, 182) was er nog 
enige verdeeldheid vast te stellen rond de vraag of een vrederechter die 
geconfronteerd wordt met de vraag om zich uit te spreken over de rechts
kracht in Belgie van de verstoting volgens Marokkaans recht, de bevoegd
heid hiertoe had. In de onderzochte periode zijn de rechters van mening dat 
zij die bevoegdheid inderdaad hebben. 
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De vrederechter van Borgerhout besteedt in haar vonnis bijzondere aandacht 
- door uitgebreid te verwijzen naar rechtspraak en rechtsleer - aan het 
motiveren van haar bevoegdheid om te oordelen over de erkenning van de 
verstoting in Belgie en beslist dat inzake de staat van de personen de rechter 
van de hoofdvordering ook de rechter van de exceptie blijft. Met betrekking 
tot de erkenning in de Belgische internationale privaatrechtelijke orde van de 
eenzijdige verstoting, merkt de vrederechter op dat er 2 strekkingen kunnen 
worden waargenomen in de Belgische rechtspraak. Enerzijds wordt de 
verstoting zonder akkoord van de echtgenote beschouwd als strijdig met 
het beginsel van de gelijkheid tussen de geslachten (bijvoorbeeld Vred. Sint
Gillis-Brussel, 23 april 1987, T. Vred., 1989, 114; Vred. Sint-Jans-Molen
beek, 22 december 1992, .T. Vred., 1993, 124, noot Rommel, G., ,Troost
geschenk en aanvaarding van de verstoting"), en anderzijds - meteen de 
grootste strekking - wordt de eenzijdige verstoting strijdig geacht met de 
open bare orde, wanneer de rechten van de verdediging niet werden geeerbie
digd. De vrederechter steunt zich in haar vonnis op de tweede strekking en 
oordeelt dat de eenzijdige verstoting in Belgie niet kan worden erkend omdat 
de rechten van de verdediging van de vrouw worden miskend. De echtgenote 
had zelfs geen enkel bericht of bevestiging van de eenzijdige akte van 
verstoting ontvangen (Vred. Borgerhout, 17 november 1988, T. Vred., 
1989, 123). 

De vrederechter van Sint-Gillis onderzoekt de verstoting naar haar erkenning 
in Belgie en beslist dat de verstoting naar Marokkaans recht de gelijkheid 
tussen de echtgenoten miskent en bijgevolg de Belgische openbare orde 
schendt. Hij beslist verder dat rekening houdend met het Belgisch burgerlijk 
recht en het Belgisch internationaal publiek recht, een tweede huwelijk in 
strijd is met de onderhoudsplichten jegens de eerste echtgenote, en daarmee 
ook geen rekening gehouden kan worden bij de bepaling van de lasten van de 
echtgenoot (Vred. Sint-Gillis-Brussel, 23 april1987, T. Vred., 1989, 114). In 
dezelfde zin onderzoekt hij in een gelijkaardige zaak eveneens de erkenning 
van de verstoting en beslist dat de Algerijnse eenzijdige verstoting strijdig is 
met de Belgische internationale openbare orde, tenzij de weggezonden 
echtgenote in de verstoting berust, waardoor zij dezelfde gevolgen sorteert 
als een echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding (Vred. Sint
Gillis, 5 mei 1988, T. Vred., 1989, 123, in dezelfde zin Rb. Brussel3 oktober 
1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385; Rb. Brussel, 8 januari 1991, J.T., 
1991, 372). De vrederechter van Sint-Gillis beslist in een andere zaak dat de 
vrederechter titularis is van notariele bevoegdheden en in die hoedanigheid, 
de echtgenote geldig akte kan verlenen van haar aanvaarding van de ( een
zijdige) verstoting (Vred. Sint-Gillis-Brussel 23 april 1987, T. Vred., 1989, 
112). De aanvaarding van het troostgeschenk geldt niet als aanvaarding van 
de verstoting daar het bestemd is voor het onderhoud van de vrouw tijdens de 
wettelijke wachttijd (Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 22 december 1992, 
T. Vred., 1993, 124, noot Rommel, G., ,Troostgeschenk en aanvaarding 
van de verstoting"). 
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§ 6. Procedure - Bevoegdheidsproblemen 

31. 1. Op grond van artikel628, 2° Ger.W. is de vrederechter van de laatste 
echtelijke verblijfplaats uitsluitend bevoegd voor geschillen betreffende 
artikel 221 B.W. 

Vanaf de neerlegging van een verzoekschrift tot echtscheiding kan de vrede
rechter echter niet meer worden gevat om een inkomstendelegatie (artikel 
221, zesde lid B.W. en 1280 Ger.W.) of onderhoudsgeld (artikel 591, 7° 
Ger.W.) toe te staan. 

In het geval dat een verzoekschrift tot echtscheiding is neergelegd en 
voorlopige maatregelen zijn gevraagd aan de rechter in kortgeding, nadat 
de vrederechter reeds gevat is om uitspraak te doen over een vordering 
gegrond op artikel 221 B.W., blijft de vrederechter bevoegd om een som
mendelegatie toe te kennen voor de periode lopende tot op de dag dat de 
voorzitter uitspraak doet over de voorlopige maatregelen. De bevoegdheid 
moet inderdaad beoordeeld worden op het ogenblik van het inleiden van de 
vordering (Vz. Luik, 29 oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 562). 

2. De toepassing van het adagium ,onderhoudsgelden laten geen achter
stallen" is door het Hof van Cassatie verworpen naar aanleiding van de 
hulpplicht vervat in artikel213 B.W. (Cass., 10 januari 1958, Pas., 1958, I, 
478; Cass., 20-Jebruari 1964, Pas., 1964, I, 657) en naar aanleiding van de 
onderhoudsplicht ouderlkind vervat in artikel 203 § 1 B.W. (Cass., 2 juni 
1978, R. W., 1978-79, 904;Arr. Cass., 1978, 1173; Pas., 1978, I, 1142; Cass., 
6 februari 1986, J.T., 1987, 464; Luik, 26 november 1986, Rev. Reg. Dr., 
1987, 25; Vred. Brasschaat, 30 juni 1976, R. W., 1976-77, 1266, noot Pintens, 
W.). De recente rechtsleer merkt op dat deze Cassatierechtspraak in feite 
een algemeen beginsel inzake het onderhoudsrecht betreft en ten aanzien 
van aile onderhoudsverplichtingen kan worden toegepast (Tillemans, D., 
l.c., nr. 180, 175, met verwijzing naar Gerlo, J, ,Onderhoudsgelden", 
T.P,R., 1985, 158, nr. 23; Renehan, J.L., ,L'adage ,Aliments ne s'arreragent 
pas"·, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 84, nr. 10; Swennen, L., ,De onderhouds
plicht in burgerlijk recht: algemene beginselen", in Onderhoudsgeld, De
partement Rechten U.I.A. (ed.), Brussel, Ced-Samsom, 1978, 21, nr. 34; 
Vieujean, E., ,Examen de jurisprudence, Personnes (1965-1969)", R.C.J.B., 
1970, 568-569). 

Deze terugwerkende kracht van een onderhoudsuitkering wordt in de onder
zochte periode bevestigd door een Cassatie-arrest van 11 januari 1991. 
Volgens het Hof van Cassatie mag uit de artikelen 213, 221 B.W. en 
1280, vijfde lid Ger.W. niet worden afgeleid dat een onderhoudsgeld niet 
gevorderd mag worden voor het tijdperk dat voorafgaat aan de inleiding van 
de rechtsvordering (Cass., 11 januari 1991, Pas., 1991, I, 430, J.T., 1991, 
564, Arr. Cass., 1990-91, 488; met verwijzing naar Cass., 25 mei 1984, Arr. 
Cass., 1983-84, 1245; Cass., 2 september 1988, Arr. Cass., 1988-89, 4, met 
concl. adv. gen. du Jardin, J.). Uit de artikelen 213 en 221 B.W. en 1280, 
vijfde lid Ger.W. volgt niet, dat een uitkering tot levensonderhoud niet wettig 
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kan worden gevorderd en toegekend met betrekking tot een periode, die de 
datum van de inleiding van de rechtsvordering voorafgaat en indien de 
toepassingsvoorwaarden daartoe bestaan. 

N ochtans beslist de vrederechter van Fosses-la-Ville, dat een onderhouds
geld gevorderd op grond van artikel 221 B.W., slechts verschuldigd is vanaf 
het inleiden van de vordering, zonder retroactiviteit tot op de dag dat de 
beschikking, waarbij een onderhoudsgeld voor beperkte duur toegekend op 
grond van artikel 223 B.W., ophoudt gevolgen te hebben (Vred. Fosses-la
Ville, 9 oktober 1991, J.L.M.B., 966; Rev. reg. dr., 1992, 236). Masson en 
Massage (,Chronique de jurisprudence. Les personnes". (1991-1993), J.T., 
1994, nr. 66, 738) merken bij de bespreking van dat vonnis op dat de 
vrederechter de niet-retroactiviteit kon rechtvaardigen op grond van feite
lijke omstandigheden - de onderhoudsgerechtigde echtgenote wachtte na
genoeg twee jaar vooraleer ze een nieuwe vordering instelde -maar dat dit 
niet de algemene regel mag zijn. 

3. De verplichtingen vervat in de artikelen 213 en 221 B.W. zijn verbonden 
aan de hoedanigheid van echtgenoot en vervallen van rechtswege bij de 
ontbinding van het huwelijk door echtscheiding. Zulks brengt mee dat de 
beschikking van de vrederechter, in het kader van artikel 221 B.W., uitwer
king blijft hebben tot ze wordt gewijzigd door een maatregel van de recht
bank of van de voorzitter in kort geding (artikel 221, zesde lid B.W.) of bij 
gebreke daarvan tot de ontbinding van het huwelijk - zijnde de overschrij
ving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand 
(Cass., 22 oktober-I98I,-Pas., 1982, C272;Rev. Trim. Dr. F'am.; 1981, 398; 
Cass. 3 november 1994, J.T., 1995, 236; Bergen, 21 maart 1989, Rev. Not. B., 
1989, 527; Vz. Luik, 12 oktober 1988, J.L.M.B., 1989, 352; Rb. Namen, 
18 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 354; Vred. Sint-Niklaas II, 3 april 1990, 
T. Vred., 1990, 370). 

De beschikking van de vrederechter op grond van artikel 221 B.W. betref
fende de onderhoudsplicht tussen echtgenoten en ten aanzien van de kinde
ren, blijft evenwel uitvoerbaar, niettegenstaande de neerlegging van het 
verzoekschrift tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed en niettegen
staande er reeds een beschikking werd genomen door de voorzitter in kort 
geding, omdat daarin niet werd geoordeeld over het onderhoudsgeld, doch 
enkel over de machtiging tot afzonderlijke woonst (Vz. Luik, 13 november 
1989, J.L.M.B., 1990, 747). 

De beslagrechter is bevoegd om vast te stellen dat de rechterlijke beslissing, 
waarbij de echtgenoot wordt veroordeeld om bij te dragen in de lasten van 
het huwelijk, door de overschrijving van de echtscheiding vervallen is (Cass., 
3 november 1994, J.T., 1995, 236). 

4. De uitvoerbaarheid van de betrokken onderhoudsveroordelingen wegens 
achterstallige terrnijnen, berekend tot de datum van de overschrijving, blijft 
evenwel mogelijk na de ontbinding van het huwelijk, om de eenvoudige 
reden dat zij steunen op een schuldvordering van de ene echtgenoot opzich-
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tens de andere (Tillemans, D., nr. 191, 185-186 met verwijzing naar Gent, 14 
juni 1984, R. W, 1984-85,2397, met noot Bax, M.; Bes1agr. Luik, 5 februari 
1986, fur. liege, 1986, 322). 

De ontvangstmachtiging is daarentegen een inningsbevoegdheid en geen 
schu1dvordering wegens onderhoudsp1ichten tussen echtgenoten. Er kan dan 
ook geen sprake zijn van achterstal1en en de ontvangstmachtiging kan na de 
ontbinding van het huwelijk niet meer ge1dig worden uitgevoerd. D. Tille mans 
meent evenwe1 dat de ontvangstmachtiging ook na de ontbinding van het 
huwelijk verder zou kunnen worden uitgevoerd met betrekking tot vervallen 
termijnen tot op de datum van overschrijving, voor zover de ontvangstmachti
ging zou fungeren a1s uitvoeringsmaatrege1 van een veroordeling tot een 
onderhoudsuitkering op grond van de artike1en 213 en 221 B.W. (Tillemans, 
D., l.c., nr. 191, 186). Deze zienswijze gaat we1 in tegen de reeds hoger 
geciteerde Cassatierechtspraak (Cass., 15 november 1985, Arr. Cass., 1985-
86, 367; Pas., 1986, I, 314. en J.T., 1987, 464) die stelt dat wanneer de 
onderhoudsuitkering en de ontvangstmachtiging samen worden toegestaan, 
de ontvangstmachtiging niet mag worden uitgesproken als maatrege1 voor de 
tenuitvoer1egging van de veroordeling tot de onderhoudsuitkering. 

5. Na het vervallen van de ontvangstmachtiging, tengevo1ge van de ontbin
ding van het huwe1ijk, heeft de onderhoudsp1ichtige niet het recht om 
bedragen terug te vorderen die naderhand nog zouden zijn betaa1d, tenge
vo1ge van zijn eigen na1atigheid (Casman, H. en Van Look, M., o.c., I/10, 15 
met verwijzing naar Rb. Brusse1, 17 mei 1978, R.W., 1978-79, 1506). Het 
niet betekenen van een beschikking die het bedrag van de ontvangstmachti
ging vermindert, ontneemt de onderhoudsplichtige, ondanks zijn eigen na1a
tigheid, niet het recht om het tevee1 terug te vorderen (Bergen, 21 maart 
1989, Rev. Not. B., 1989, 527). 

32. 1. W e1ke rechter is bevoegd indien de derde-schu1denaar geen gevo1g 
geeft aan het vonnis van de vrederechter? 

De meerderheid van rechtspraak en rechts1eer is van mening dat de gewone 
bevoegdheidsrege1s moeten worden toegepast (artike1 568 en 590 Ger.W.). 
De verantwoording hiervoor is dat het vonnis, dat een ontvangstmachtiging 
toestaat, geen tite1 voor bes1ag is, zodat de bes1agrechter onbevoegd is. 
Naarge1ang van de waarde van de vordering zal dan ofwe1 de vrederechter, 
ofwe1 de rechtbank van eerste aan1eg bevoegd zijn. Men kan de vrederechter 
echter moei1ijk bevoegd achten op grond van artike1 591, 7° Ger.W. 

Wanneer een uitkering tot 1evensonderhoud met een ontvangstmachtiging 
door de vrederechter aan een echtgenoot wordt toegekend, is de vordering 
van de echtgenoot-gemachtigde tegen de derde-schu1denaar die huurder is 
van een onroerend goed dat aan beide echtgenoten gemeen is, geen vordering 
betreffende het levensonderhoud, waarvan de vrederechter kennis neemt op 
grond van artike1591, 7° Ger.W. De gewone rege1s inzake bevoegdheid zijn 
van toepassing, waardoor de rechtbank van eerste aan1eg bevoegd is wanneer 
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het bedrag van de vordering het bedrag van de bevoegdheid van de vrede
rechter te hoven gaat (Arr. rb. Brussel, 4 september 1989, Pas., 1990, III, 24). 

Sommige auteurs (Senaeve, P., ,De sanctie van de niet-naleving van een 
ontvangstmachtiging door de derde-schuldenaar", noot onder Rb. Kortrijk, 
10 maart 1980, R.W., 1982-83, 1738; Senaeve, P., ,Ontvangstmachtiging. 
Aard. V ordering van de aangestelde echtgenoot tot verkrijging van een titel 
ten laste van de in gebreke blijvende derde-schuldenaar. Bevoegde rechter" 
noot onder Arr. Rb. Brugge, 22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2630; Top, F., 
,Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht: problemen bij de evenredige 
verdeling", T.P.R., 1983, nr. 11, 367) zijn van mening dat de arbeidsrecht
bank bevoegd is in gevallen waar de derde-schuldenaar de werkgever is van 
de andere echtgenoot en wel omdat de vordering van de gemachtigde be
trekking heeft op de uitbetaling van het loon van diens echtgenoot door de 
werkgever en in die zin volgens artikel 578, 1° Ger.W. een geschil inzake 
arbeidsovereenkomsten is Gerlo (o.c., nr. 126, 71) betwist de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank om drie redenen. In de eerste plaats is er geen sprake 
van een arbeidsgeschil aangezien het gaat om een vordering van de echtge
noot-gemachtigde ten opzichte van de werkgever van zijn echtgenoot. Ver
volgens is de arbeidsrechtbank niet bevoegd indien het gaat om wedden van 
overheidspersoneel en tenslotte kan een sommendelegatie ook uitgevoerd 
worden op andere inkomsten dan loon. Het aanvaarden van de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank kan volgens J. Gerlo alleen aanleiding geven tot 
bevoegdheidsversnippering. 

2. De onderhoudsuitkering heeft een essentieel wijzigbaar, veranderlijk 
karakter. Het recht op wijziging ontstaat vanaf het ogenblik dat de onder
houdsfactoren gewijzigd zijn of de rechtmatigheid van de onderhoudsaan
spraak ter discussie komt. De rechtbank en de voorzitter in kort geding zijn 
gebonden door het gezag van gewijsde van de beslissing van de vrederechter 
die een inkomstendelegatie heeft toegestaan en het is enkel wanneer er een 
wijziging is ingetreden in de geldelijke toestand van de partijen dat de 
voorafgaande beslissing van de vrederechter mag worden gewijzigd (Gerlo, 
J., o.c., nr. 124, 69-70). Dit heeft tot gevolg dat de wijziging of afschaffing 
met terugwerkende kracht kan worden toegekend voor een periode die 
voorafgaat aan de inleiding van de vordering tot herziening (Tillemans, 
D., o.c., nr. 185, 179). Een retroactieve hervorrning van de vorige onder
houdsveroordeling kan evenwel geen betrekking hebben op de periode die 
reeds onder toepassing van de vorige uitspraak beoordeeld werd, namelijk de 
periode die voorafging aan de vorige veroordeling, gelet op het hieraan. 
verbonden gezag van gewijsde (Tillemans, D., o.c., nr. 187, 181, met verwij
zing naar Antwerpen, 11 februari 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 194). 

Dit betekent eveneens dat een rechter in beroep slechts tot uitvoering kan 
overgaan voor zover er chronologisch nieuwe elementen aanwezig zijn, 
behoudens uiteraard de beoordeling van het rniddel tot beroep zelf. Elemen
ten, die de partij die er belang bij had reeds had kunnen inroepen in eerste 
aanleg, kunnen in deze optiek niet ingeroepen worden voor de rechter in 
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beroep (Tillemans, D., o.c., nr. 189, 183, met verwijzing naar een onuit
gegeven arrest van het Hof van beroep te Brusse1 van 12 november 1987). 

Het Hof van Cassatie bes1ist in een arrest van 14 december 1989 dat het 
gezag van gewijsde van een eerste beschikking, waarin geen rekening wordt 
gehouden met de (beweerde) opneming van ge1den uit de gemeenschappe
lijke rekening door de man, wordt geschonden door een tweede beschikking, 
bevestigd in hoger beroep, die deze opneming als nieuwe omstandigheid 
aanvoert. In deze zaak had de vrouw aan de eerste rechter gevraagd dat de 
rekeninguittreksels, van de door haar echtgenoot geopende rekening bij een 
Luxemburgse bank, zouden worden voorgelegd. De rechter was op die vraag 
niet willen ingaan omdat hij meende voldoende op de hoogte te zijn van de 
toestand (Cass., 14 december 1989, Arr. Cass., 1989-90, 534; Pas., 1990, I, 
477). 

In zijn arrest van 8 november 1991 oordeelt het Hof van Cassatie dat het 
gezag van gewijsde niet wettig kan worden ontzegd aan een door de rechter 
over een geschilpunt gewezen eindbeslissing, op de enkele grond dat ge
bleken is dat, op het tijdstip van de uitspraak reeds feitelijke gegevens of 
bewijsstukken bestonden welke door de procespartijen of althans door een 
van hen niet aan de rechter zijn kunnen worden voorgelegd. In casu wist de 
man ruim een maand voor het arrest van het hof van beroep, met betrekking 
tot de uitkering na echtscheiding, dat zijn gewezen echtgenote als poets
vrouw tewerkgesteld was. De dag voordat de man weet kreeg van dat 
gegeven, had het Hof reeds de debatten gesloten en de zaak in beraad 
genomen. De man vroeg geen heropening van de debatten op grond van 
artikel 772 Ger.W., maar vorderde een paar maanden na de uitspraak van het 
Hof van Beroep de afschaffing van de uitkering op grond van een nieuw feit, 
met name de tewerkstelling van de vrouw. Zowel in eerste aanleg als in 
hoger beroep werd zijn vordering afgewezen. Het Hof van Cassatie stelt dat 
de mogelijkheid om onderhoudsbeslissingen te herzien indien er nieuwe of 
gewijzigde omstandigheden voorhanden zijn, niet gesteund is op de relati
viteit van het gezag van gewijsde, zoals - in casu - de artikelen 209 en 
301, derde lid B.W. (de zaak had betrekking op een onderhoudsuitkering na 
echtscheiding). 

Volgens J. Gerlo, in zijn noot onder het cassatie-arrest, had het Hof van 
Cassatie, om in overeenstemming te zijn met zijn vroegere arresten, kunnen 
beslissen dat het bestreden arrest het gezag van gewijsde van een vroegere 
beschikking niet heeft geschonden, aangezien de belanghebbende partij de 
heropening van de debatten had kunnen vragen om bijkomende gegevens 
voor te leggen. Het Hof verwerpt evenwel het cassatiemiddel door te ver
wijzen naar het begrip ,nieuwe of gewijzigde omstandigheden". J. Gerlo is 
van mening dat het Hof van Cassatie met dit arrest .terugkomt op zijn 
vroegere rechtspraak en een strengere houding aanneemt, tenzij het de 
bedoeling is het debat voortaan te voeren rond het begrip ,nieuwe feiten" 
(Cass., 8 november 1991, Pas., 1992, I, 194, R. W, 1991-92, 1388, noot 
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Gerlo, J., ,Gezag van gewijsde, nieuwe feiten en wijziging van onderhouds
uitkering"). 
3. Het hoger beroep tegen een beschikking van de vrederechter, uitgespro
ken op grond van artikel221 B.W., moet worden ingesteld binnen de termijn 
van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving van de bestreden beslissing 
(artikel 1253quater Ger.W.). Wanneer de kennisgeving gebeurt op 30 juni, 
begint de termijn voor hoger beroep te lopen op 1 juli, zonder dat die termijn 
kan verlengd worden op grond van artikel 50, tweede lid Ger. W. Het hoger 
beroep ingesteld op 12 augustus is dan ook te laat ingesteld (Cass., 6 juni 
1991, Pas., 1991, I, 877). 

AFDELING VII 

HUISHOUDELUKE- EN OPVOEDINGSSCHULDEN (art. 222 B.W.) 

(zie Vandecavey, B., ,Questions relatives aux paiements et recuperations 
d' allocations familiales", J. T. T., 1993, 165-172) 

1. De algemene regel en zijn inhoud 

33. Iedere schuld, door een der echtgenoten aangegaan, ten behoeve van de 
huishouding en de opvoeding van de kinderen, verbindt, overeenkomstig 
artikel 222 B.W., de andere echtgenoot hoofdelijk. Hij kan echter niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schulden die, gelet op de bestaansmidde-
1~1! ~!l_Qet _gezin _l)uiten~p_gl'ig~iin. ____ _ 

- ---

Uit een restrictieve lezing van artikel222 B.W. zou kunnen afgeleid worden 
dat het aileen schulden van contractuele aard betreft. Het Franse Hof van 
Cassatie heeft in een recent arrest gesteld dat ook niet-contractuele schulden 
- bijvoorbeeld een bezetting ter bede - onder het toepassingsgebied van 
artikel222 B.W. vailen, voor zover zij nuttig zijn voor het huishouden of de 
opvoeding van de kinderen (Adriaenssens, K., Personen- en familierecht: 
Artikelsgewijs commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
losbl., Kluwer Rechtswetenschappen, artikel 222-4 B.W., nr. 9 met verwij
zing naar Cass. fr., 7 juni 1989, D.S., 1990, 21, noot Massip, J.). 
Terwijl in artikel 221 B.W. het begrip lasten van de huishouding werd 
vervangen door lasten van het huwelijk, verwijst artikel 222 B.W. naar de 
huishouding. 
Artikel222 B.W. heeft betrekking op alle schulden die worden aangegaan ter 
aanschaf en bezorging van wat nodig is voor het normale gezin, in acht 
genomen de uiterlijke levenswijze en de gekende bestaansmiddelen van het 
gezin (Adriaenssens, K., o.c., B.W. art. 222-5, nr. 10). 

2. Voorbeelden 

34. De meerderheid van de rechtspraak is van mening dat er slechts sprake 
kan zijn van schulden van de huishouding, indien er niet aileen een huwelijk 
is, maar ook een effectief huishouden bestaat, in de zin van een werkelijke 
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samenleving tussen de echtgenoten (Rb. Charleroi, 14 maart 1989, T.B.B.R., 
1990, 348; Vred. Borgerhout, 21 februari 1990, T. Vred., 1992, 133, Rb. 
Namen, 28 januari 1991, J.T., 1991, 316). 
Deze voorwaarde van effectief samenleven zal prob1emen stellen in geval 
van een feitelijke scheiding, waar geen sprake meer is van een huishouding. 
Artikel 222 B.W. is dan ook niet meer van toepassing op schulden die 
aangegaan werden na het ontstaan van de feitelijke scheiding. 
De rechtbank van leper oordeelde dat er moeilijk sprake kan zijn van een 
huishoudelijke schuld in de hypothese dat kinderloze echtgenoten op het 
ogenblik van het ontstaan van de schuld reeds maandenlang feitelijk ge
scheiden leefden en deze feitelijke scheiding door een beschikking van de 
voorzitter in kort geding tijdens de echtscheidingsprocedure werd bekrach
tigd (Rb. leper, 7 september 1990, T.B.B.R., 1992, 242, noot Gerlo, J.). 

De Rechtbank van Charleroi bevestigt nogmaals uitdrukkelijk het algemeen 
principe dat de schulden verbonden aan het verbruik van elektrische energie 
huishoudelijk van aard zijn en onder toepassing vallen van artikel 222 B.W. 
(Rb. Charleroi, 2 oktober 1991, Iuvis, 1994, 197). 
Ook de schuld we gens achterstallige huur van gastoestellen en gasverbruik is 
een schuld ten behoeve van de huishouding. Beide echtgenoten zijn dan ook 
hoofdelijk gehouden ongeacht hun huwelijksstelsel (Antwerpen, 12 oktober 
1993, Iuvis, 1994, 238). 
Hospitalisatiekosten (en kosten voor geneeskundige verzorging) worden 
evenzeer beschouwd als schulden in de zin van art. 222 B.W. waartoe beide 
echtgenoten hoofdelijk zijn gehouden (Bergen, 21 maart 1989, Rev. Not. B., 
1989, 533). 

3. Het schuldcriterium 

35. Adriaenssens is evenwel van mening dat de schuld aan de feitelijke 
scheiding beschouwd moet worden als een interne aange1egenheid tussen de 
echtgenoten, waarmee de schuldeiser als derde niets te maken heeft 
(Adriaenssens, K., o.c., artikel 222-9 B.W., nr. 24; met verwijzing naar De 
Busschere, C., De feitelijke scheiding der echtgenoten, Gent-Leuven, E. 
Story-Scientia, 1985, 2de uitgave, 162, 259-260). 

4. De vertrouwensleer 

36. Bepaalde auteurs zijn van mening dat de vereiste van samenwoning kan 
gerelativeerd worden ten aanzien van derden op grond van de vertrouwens
leer, waarbij de derden mogen voortgaan op de door de echtgenoten ver
wekte schijn. Het huwelijk schept immers een vermoeden van samenwonen 
en dus automatisch van het bestaan van gezamenlijke huishouding. De 
derde-schuldenaar mag er dan ook op vertrouwen dat de echtgenoten effec
tief samenwonen, wat betekent dat hij de schulden ten behoeve van het 
huishouden aangegaan door een echtgenoot en los van het feit of die schuldig 
is of niet, kan verhalen op beide echtgenoten. De derde mag voortgaan op de 
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door de echtgenoten verwekte schijn (Adriaenssens, K., o.c., artikel 222-9 
B.W., nr. 24; Casman, H. en Van Look, M., o.c., 1/11, 5; De Page, P., 
,Chronique de jurisprudence. Les regimes matrimoniaux. (janvier 1984-
decembre 1992)", J.T., 1994, nr. 18, 53; Vred. Menen, 23 mei 1990, T. Vred., 
1992, 103; Rb. Namen, 28 januari 1991, J.T., 1991, 316; Rb. Antwerpen, 22 
januari 1991, R. W, 1990-91, 1413). 

Om de vertrouwensleer te kunnen inroepen is evenwel vereist dat de derde
schuldeiser te goeder trouw is. 

Vrij algemeen wordt aanvaard dat voor schulden aangegaan ten behoeve van 
de opvoeding van de kinderen, zijnde alle kinderen die deel uitmaken van het 
gezin, de echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn, ook als er geen huishouding 
meer is, zoals in het geval van een feitelijke scheiding (Gerlo, J., o.c., nr. 134, 
75; Casman, H. en Van Look, M., o.c., 1/11, 4). 

In een zaak voor de Rechtbank van Kortrijk trachtte de eiseres haar vordering 
tot betaling van een gas- en elektriciteitsrekening op grond van artikel 222 
B.W. te steunen op de plichten van de echtgenoten tot samenwonen, onder
houd en bijstand waarbij zij zich op de schijntoestand van het huwelijk 
beroept zelfs bij feitelijke scheiding zolang de echtscheiding niet overge
schreven is. De Rechtbank stelde echter dat de hoofdelijke betalingsplicht 
beoogt de huishouding kredietwaardiger te maken en dat bij een feitelijke 
scheiding geen sprake meer is van huishouding. Voor het wegvallen ervan 
bestaat bovendien geen meldingsplicht (Rb. Kortrijk, 29 september 1989, 
R. W, _1989:-:~0(verkort), 826-827). 
Eenmaal de feitelijke scheiding voorhanden is, kan men niet meer van een 
huishouden spreken. De solidariteit tussen de echtgenoten blijft echter spelen 
wanneer de derde-medecontractant die er zich op beroept, afgaat op de 
schijnbare toestand en niet op de hoogte was of kon zijn van de feitelijke 
scheiding (Gerlo, J., Handboek huwelijksvermogensrecht, Brugge, Die 
Keure, 1989, 75). 

5. De solidariteit 

37. Een hoofdelijke huishoudelijke schuld kan voor het geheel vervolgd 
worden op ieder der echtgenoten, in het wettelijk stelsel of meer algemeen in 
stelsels met een gemeenschappelijk vermogen dan wel met scheiding van 
goederen gehuwd, evenwel rekening houdende met de andere bepalingen uit 
het primair stelsel of secundair huwelijksvermogensstelsel (Gerlo, J., o.c., 
nr. 136, 75-76; zie verder over de verhaalbaarheid nr. 173). 

De hoofdelijkheid van artikel 222 B.W. speelt niet meer voor schulden die 
zijn aangegaan na de ontbinding van het huwelijk, zelfs niet voor schulden 
ten behoeve van gemeenschappelijke kinderen (Casman, H. en Van Look, 
M., o.c., 1/11, 4). 

Artikel 222, tweede lid B.W. sluit de hoofdelijkheid evenwel uit voor 
schulden die gelet op de bestaansmiddelen van het gezin buitensporig zijn. 

De bestaansmiddelen van het gezin zijn niet de werkelijke inkomsten van de 
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echtgenoten, die nagenoeg onmogelijk gekend kunnen zijn door derden. Er 
zal evenwel rekening gehouden worden met de uiterlijke levensstandaard 
van het gezin en niet met die welke door een der echtgenoten ostentatief naar 
buiten wordt gevoerd. Niet aileen de huidige inkomsten, maar ook de nor
maal te verwachten toekomstige inkomsten van het gezin komen in aanmer
king (Adriaenssens, K., o.c., artikel222-12 B.W., nr. 30; Casman, H. en Van 
Look, M., o.c., 1/11, 6). 

Wat uiteindelijk buitensporig is, zal afhangen van de discretionaire beoorde
ling van de feitenrechter. 

Artikel222 B.W. geeft geen specifieke regeling inzake aard en gevolgen van 
de hoofdelijkheid, zodat de gemeenrechtelijke regeling (artikelen 1200 en 
1216 B.W.) inzake hoofdelijkheid van de schuldenaars van toepassing is 
(Casman, H. en Van Look, M., o.c., 1/11, 5). 

Zo besliste het Arbeidshof van Luik in zijn arrest van 28 september 1993 dat 
in geval onverschuldigde kinderbijslagen terechtgekomen zijn in het ge
meenschappelijk vermogen van de echtgenoten dit een schuld doet ontstaan 
voor de opvoeding van de kinderen zoals bedoeld wordt in artikel 222 B.W. 
waarbij de schuldeiser van het onverschuldigde betaalde de hoofdelijke 
veroordeling tot terugbetaling kan bekomen. In casu werd de kinderbijslag 
betaald aan de grootmoeder die als beheerder instond voor de bestemming 
ervan, te weten het onderhoud van het begunstigde kind. V oor de litigieuse 
periode werd echter ten onrechte aangenomen dat het kind nog steeds door 
zijn grootouders werd opgevoed (Arbh. Luik, 28 september 1993, J.T.T., 
1994, 178). 

Het financieringscontract tot aankoop van een gezinsauto waartoe beide 
echtgenoten zich hoofdelijk en ondeelbaar hebben verbonden, verplicht 
iedere echtgenoot tot betaling van de algehele schuld. Wederzijdse eisen 
tot vrijwaring inzake het effectief gebruik en genot van de wagen en de 
verrichte afbetalingen zijn enkel van belang in het kader van een procedure 
van vereffening en verdeling na echtscheiding (Vred. Antwerpen ill, 30 april 
1993, T. Vred., 1993, 341). Ook in het geval de andere echtgenoot bij een 
overeenkomst tot aankoop op afbetaling van een gezinswagen het exemplaar 
bestemd voor de kredietmaatschappij niet heeft ondertekend samen met de 
vermelding ,voor akkoord", wordt de aanschaf van het voertuig beschouwd 
als een huishoudelijke schuld hetgeen de hoofdelijkheid met zich meebrengt, 
te meer daar er geen aanwijzingen zijn dat de aankoop niet in verhouding 
staat met de bestaansmiddelen en de levensstandaard van het gezin. Boven
dien kan de echtgenote bezwaarlijk bet buitensporig karakter van de schuld 
aanhalen wanneer zij uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aankoop door het 
ondertekenen van het contract en de akte van loonsafstand (Antwerpen, 
21 december 1993, R. W., 1994-1995, 674). 

De · echtgenoten zijn eveneens hoofdelijk gehouden tot de schulden ten 
behoeve van de huishouding die bestaan uit vervallen premies van een 
farniliale verzekeringspolis en een brandpolis. Deze gehoudenheid blijft 
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bovendien bestaan ongeacht de tussengekomen feitelijke scheiding. Niet
tegenstaande de vrederechter van oordeel was dat de hoofdelijkheid slechts 
geldt zolang er nog een huishouden is, beschouwde hij terecht de tijdens de 
feitelijke scheiding vervallen prernies als een schuld die ontstaan was bij het 
afsluiten van de overeenkomst (Vred. Borgerhout, 21 februari 1990, T. Vred., 
1992, 133). 
De kosten voor hospitalisatie van een van de echtgenoten tijdens de periode 
van feitelijke scheiding kunnen volgens het Hof van Beroep te Gent door de 
schuldeiser niet worden verhaald op de andere echtgenoot wanneer er geen 
sprake meer is van ,huishouding" in de zin van de artikelen 222 en 1408 
B.W. (Gent, 18 december 1992, T.G.R., 1993, 95). Het Hof van Beroep te 
Brussel bevestigt eveneens het principe dat de solidariteit tussen de echtge
noten slechts speelt wanneer aangetoond wordt dat de gemaakte kosten 
werden gedaan ten behoeve van het huishouden. Dit bewijs wordt volgens 
het Hof niet geleverd wanneer de echtgenoten reeds meer dan tien jaar 
gescheiden leefden en de schuldeiser hiervan op de hoogte was (Brussel, 
24 januari 1995, J.T., 1995, 384). Met dit arrest hervormt het Hof een vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 7 september 1990 waarin de 
echtgenote werd beoordeeld tot betaling van de hospitalisatiekosten op grond 
van de overweging dat de feitelijke scheiding geen einde stelt aan de 
hulpverplichting en dat bovendien het echtscheidingsvonnis slechts tegen
stelbaar is aan derden na overschrijving in de registers van de Burgerlijke 
Stand. Het Hof was echter van oordeel dat derden zich niet konden beroepen 
op de hulpverplichting-van art-213 B .W. tussen echtgenoten onderling om 
hun vordering te staven (zie supra). 
De hoofdelijkheid voor huishoudelijke schulden op basis van artikel 222 
B.W. bestaat evenzeer voor (achterstallige) huurgelden met betrekking tot de 
gezinswoning waar de echtelijke verblijfplaats is gevestigd. Artikel 215 § 2 
B.W. doet zowel een actieve als een passieve hoofdelijkheid ontstaan. Deze 
solidariteit neemt slechts een einde bij de opzegging van het huurcontract of 
de ontbinding van het huwelijk. De feitelijke scheiding der echtgenoten of de 
opzegging door een der echtgenoten van het huurcontract vormt geen belet
sel voor de toepassing van het principe van de solidariteit (In deze zin: Rb. 
Namen, 28 januari 1991, J.T., 1991, 316, Rev. Trim. Dr. Jam., 1992, 48; 
Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 9 oktober 1989, T. Vred., 1990, 124; Cass. Civ. 
(Fr.), 13 oktober 1992, Bull. Civ., 1992, I, nr. 251, 166; Rep. Defr., 1993, 
708, n. Massip, J.). · 

6. Een uitzondering 

38. AI in een vroeger vonnis werden de kosten van de gebruikte nutsvoor
zieningen niet als schuld ten behoeve van de huishouding bij feitelijk ge
scheiden echtgenoten beschouwd (Rb. Charleroi, 14 r'naart 1989, T.B.B.R., 
1990, 348-349). 
Nietternin werd nadien gesteld dat de feitelijke scheiding slechts een einde 
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maakt aan de hoofdelijke gehoudenheid voor schulden ten behoeve van het 
huishouden, in concreto levering van gas en electriciteit, T.V.-abonnement, 
auteursrechten e.a., vanaf het ogenblik waarop de derde schuldeiser verwit
tigd werd (Vred. Menen, 23 mei 1990, T. Vred., 1992, 103-104). 
De rechtbank van Brussel was eveneens van oordeel dat de feitelijke schei
ding van de partijen geen oorzaak van ontbinding van het wettelijk stelsel is 
(zie art. 1427 B.W.) en dus geen beletsel vormde voor de toepassing van 
artikel 222 B.W. (Rb. Brussel, 26 maart 1993, J.L.M.B., 1994, 1181, noot 
S.N.). De feiten in het geciteerd vonnis van de Rechtbank van Brussel 
sloegen op medische prestaties geleverd in de periode 31 augustus 1980 
tot 26 augustus 1983, waar de andere echtgenoot pas op 26 april 1983 door 
een beschikking van de Vrederechter van Etterbeek afzonderlijk kon gaan 
wonen. 
De vrederechter van Soignies kwam tot een totaal ander oordeel dan de 
Rechtbank van Brussel en beschouwde een weduwe, die feitelijk gescheiden 
leefde en daarenboven verzaakte aan de nalatenschap, niet gehouden tot de 
hospitalisatiekosten van haar echtgenoot die het gevolg waren van de wettige 
zelfverdediging van een persoon die hij had aangevallen (Vred. Soignies, 
5 januari 1988, T. Vred., 1989, 209-210). Ook de Rechtbank van Antwerpen 
erkende de mogelijkheid om het vermoeden van het bestaan van een huis
houden waarop de artikelen 222 en 1408, tweede lid B.W. gebaseerd zijn, te 
ontkrachten. Dit bewijs werd geleverd doordat de echtgenote wiens hospi
talisatiekosten het voorwerp uitmaakten van een vordering ex artikel 222 
B.W., de echtelijke woonst had verlaten en zich schuldig had gemaakt aan 
schriftvervalsing en verduistering t.a.v. van haar echtgenoot en haar schoon
ouders waarvoor zij bovendien correctioneel was veroordeeld (Rb. Antwer
pen, 22 januari 1991, R. W, 1990-91, 1413). 

AFDELING VIII 

DE DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN (art. 223 B.W.) 

§ 1. Grof plichtsverzuim of ernstige verstoring van de verstandhouding 

1. Algemeen 

39. Artikel 223 B.W. bepaalt dat indien een der echtgenoten grovelijk zijn 
plicht verzuimt, de vrederechter, op verzoek van de andere echtgenoot, 
dringende en voorlopige maatregelen beveelt betreffende de persoon en de 
goederen van de echtgenoten en de kinderen. Hetzelfde geschiedt op verzoek 
van een der echtgenoten indien de verstandhouding tussen hen ernstig 
verstoord is. 
Een beroep op de vrederechter is, in het kader van artikel 223 B.W., niet 
aileen mogelijk voor grove tekortkomingen met betrekking tot de persoon
lijke verplichtingen tussen echtgenoten, maar kan eveneens te maken hebben 
met het beheer van de gemeenschappelijke of zelfs eigen goederen van elk 
van de echtgenoten, alsook met betrekking tot het bestuur over de persoon en 

183 



de goederen van de kinderen. Kortom, elke tekortkoming aan een plicht ten 
opzichte van de andere echtgenoot, de kinderen of zelfs derden, waardoor de 
morele of materiele belangen van de gezinsleden geschaad worden, kan door 
een maatregel op grond van artikel 223 B.W. gesanctioneerd worden (Cas
man, H. en Van Look, M., o.c., I/12, 7; Gerlo, J., o.c., nr. 138, 79; Rommel, 
G., ,De vrederechter en artikel223 B.W.", T. Vred., 1986, nr. 2, 163). 
Het staat vast dat de vrederechter bevoegd is om dringende maatregelen te 
bevelen met betrekking tot de persoon en de goederen van de echtgenoten en 
van de kinderen wanneer een van de echtgenoten zijn plicht grovelijk 
verzuimt of hun verstandhouding ernstig is verstoord (Vz. Brussel, 28 au
gustus 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 405; J.T., 1991, 373). 

2. De ernstige verstoring van de verstandhouding 

40. 1. De vordering op grond van artikel223 B.W. is ontvankelijk vanafhet 
ogenblik dat de verstandhouding ernstig verstoord is (Vred. Brussel, 26 okto
ber 1993, T. Vred., 1993, 373, noot Grandhenry, F.). Door het invoeren van 
het begrip ,ernstige verstoring van de verstandhouding" heeft de wetgever 
duidelijk de bedoeling gehad om preventief gerechtelijk optreden mogelijk te 
maken, zonder de echtgenoten evenwel toe te laten bij het kleinste incident 
beroep te doen op de vrederechter (Casman, H. en Van Look, M., o.c., I/12, 
8). Een maatregel wegens grof plichtsverzuim kan daarentegen opgevat 
worden als het sanctioneren van een miskenning van een huwelijksverplich
ting (Vorig overzicht, T.P.R., 1990, nr. 60, 189, met verwijzing naar Rom~ 
mel, G., ,De vrederechter en artikel 223 B.W.", T. Vred., 1986, nr. 1, 163). 
Het (dreigende) grof plichtsverzuim of de ernstige verstoring van de ver
standhouding kan door alle rechtsmiddelen bewezen worden, inclusief ge
tuigen. 
Het bewijs van de ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de 
echtgenoten, blijkt uit het feit dat de echtgenoot de echtelijke verblijfplaats 
heeft verlaten zonder afdoende wettige reden en hij is gaan samenwonen met 
een bijzit (Vred. Menen, 21 juni 1988, T. Vred., 1989, 116, bevestigd door 
Rb. Kortrijk, 20 oktober 1988, T. Vred., 1989, 119). 
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelt dat de eerste rechter 
terecht heeft beslist dat de vordering op grond van artikel223 eerste lid B.W. 
ontvankelijk is. Appellant is ernstig tekortgekomen aan zijn verplichtingen 
door zijn echtgenote en familie te verlaten, om haar in Marokko te verstoten 
en volgens mohammedaans recht te huwen met een tweede vrouw (Rb. 
Brussel, 8 januari 1991, J.T., 1991, 372). 
De alcoholproblemen van de echtgenoot hebben een nefaste invloed op de 
echtelijke relatie, met een ernstige verstoring van de verstandhouding tot 
gevolg. Ben vrederechter, die gevat wordt op grond van artikel 223 B.W., 
heeft tot taak te zoeken naar de meest geschikte oplossing die een echtelijke 
en familiale cohesie terug mogelijk moet maken en niet de verdere ontbin
ding van de echtelijke relatie in de hand werkt. De vrederechter van Waver is 
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dan ook van mening, dat vooraleer dringende en voorlopige maatregelen te 
bevelen - in casu een afzonderlijke woonst -, aan de echtgenoot, op diens 
eigen verzoek, een laatste kans moet worden gegeven om zijn verantwoorde
lijkheid op te nemen en bet nodige te doen om zijn ( drank)probleem op te 
lossen. De zaak wordt in voortzetting gezet op een zestal weken, waarna de 
evolutie van de situatie door de vrederechter zal worden geevalueerd, en 
eventueel noodzakelijke maatregelen zullen worden bevolen (Vred. Waver, 
29 april1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 559). J.P. Masson en N. Massage 
vragen zich, met be trekking tot dit vonnis, terecht af of bet wei aangewezen 
is om ten alle prijze een verzoening tussen echtgenoten te betrachten, als de 
verstandhouding emstig is verstoord (Masson, J.P. en Massage, N., ,Chro
nique de jurisprudence. Les personnes. (1991 a 1993)", J.T., 1994, nr. 67, 
738). 

De emstige verstoring van de verstandhouding blijkt uit het feit dat de 
echtgenoot zijn vrouw, tegen haar eigen godsdienstige - Islamitische -
overtuiging in, heeft aangezet tot een abortus (Vred. Sint-Gillis, 22 juni 
1989, T. Vred., 1994, 164). 

Rechters specifieren in hun vonnissen echter niet altijd de oorzaak die aan de 
basis ligt van een grof plichtsverzuim of een emstige verstoring van de 
verstandhouding (Vred. Sint-Jans Molenbeek, 21 juni 1988, T. Vred., 1989, 
106, Vred. Gent III, 8 december 1988, T. Vred., 1989, 300). 

2. De actuele grondige verstoring van de verstandhouding blijkt met zeker
heid uit de vaststelling van overspel door de echtgenote. In tegenstelling tot 
het verweer van de overspelige echtgenote, betekent een vaststelling van 
overspel niet noodzakelijk dat eiser de echtscheiding wil vorderen. De 
vordering op grand van artikel 223 B.W. is toelaatbaar en de rechter is 
bevoegd om dringende maatregelen te bevelen (Vred. Heme, 23 mei 1990, 
T. Vred., 1991, 84). Masson en Massage wijzen erop dat de vordering 
toelaatbaar was geweest zelfs wanneer de eiser had verklaard te willen 
scheiden. De verklaring van de echtgenoot niet te willen scheiden heeft 
hoe dan ook geen enkele bindende kracht (Masson, J.P. en Massage, N., 
,Chronique de jurisprudence. Les personnes. (1991 a 1993)" J.T., 1994, 
nr. 67, 738). Ook Van Altena (,De dringende voorlopige maatregelen bij de 
vrederechter (art. 223 B.W.) en hun toepassing in de echtscheidingsprak
tijk", R. W., 1989-90, nr. 6, 705) hekelt in zijn artikel het leugenprobleem 
rond artikel 223 tweede lid B.W. en het aldan niet achteraf starten van een 
echtscheidingsprocedure. Iedere gehuwde behoudt altijd bet recht om, onder 
de door de wet bepaalde voorwaarden, een echtscheiding te vorderen, on
geacht datgene wat zij of hij tevoren voor de vrederechter heeft beweerd. Dat 
betekent dater voor een gedaagde, inzake artikel 223 tweed lid B.W., geen 
bescherming mogelijk is tegen een valse verklaring afgelegd in de rechtszaal. 
Dit kan verregaande gevolgen hebben omdat een dringende voorlopige 
maatregel, naar aanleiding van een daarbij aansluitende echtscheidingsvor
dering, in de praktijk dikwijls wordt bevestigd in de gewone voorlopige 
maatregel van de voorzitter (Van Altena, R., l.c., nr. 7, 705). 
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3. In bet vorige overzicht van rechtspraak (T.P.R., 1992, nr. 61, 190, met 
verwijzing naar Panier, C., ,L'article 223 du Code Civil. Conditions d'ap
plication, mesure ordonnees, regles de procedure", J.T., 1983, nr. 8 ev., 627; 
Pauwels, J., ,Ernstige verstoring van de verstandhouding- Moet er bloed 
vloeien?", noot onder Vred. Ninove, 19 mei 1982, R. W, 1983-84, 2255) 
werd reeds aandacht besteed aan de vraag of de loutere indiening van bet 
verzoekschrift bet bewijs inhoudt van het grof plichtsverzuim en de ernstige 
verstoring van de verstandhouding. Het standpunt van J. Pauwels, dat de wet 
te eng wordt ge'interpreteerd en er geen bloed hoeft te vloeien opdat de 
vrederechter mag optreden, komt in de onderzochte periode tot uiting in een 
tweetal vonnissen. Ernstige verstoring ontstaat in zekere zin reeds doordat 
een van beide partijen buiten de andere om een verzoek bij de vrederechter 
indient. In de praktijk komt de toepassing van artikel 223 B.W. hierop neer, 
dat van de partijen geen bewijs meer wordt gevorderd in verband met grof 
plichtsverzuim of ernstig verstoorde verstandhouding (Van Altena, R., o.c., 
R.W., 1989-90, nr. 5, 705; met citaat van De Lange, G., ,Bedenkingen over 
artikel223 B.W.", in Van vrederechter tot gezinsrechter: over de dringende 
en voorlopige maatregelen bij huwelijksmoeilijkheden, IUS nr. 3, Antwer
pen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1981, 82; in dezelfde zin Masson, J.P., 
,Examen de jurisprudence. (1984 a 1990) Les personnes.", R.C.J.B., 1983, 
nr. 105, 388; Rommel, G., T. Vred., 1986, nr. 3, 164). 

De vrederechter van Sint-Niklaas is van mening dat wie zich goed voelt bij 
zijn partner geen maatregelen vraagt aan de rechter. Het is dan ook redelijk te 
stellen dat hetneerleggen van een verzoekschrift, behoudens niet-toelaatbare 
afspraken, voldoende bewijst dat de verstandhouding verstoord is. De rechter 
wijst de vordering echter af als onontvankelijk bij gebrek aan dringend 
karakter. Eiseres had gedurende acht jaar bet overmatig drinken van haar 
echtgenoot geduld vooraleer om dringende maatregelen te verzoeken (Vred. 
Sint-Niklaas, 4 september 1990, T. Vred., 1991, 148). 

De vrederechter beoordeelt soeverein en naar gelang de omstandigheden het 
bestaan van een ernstige verstoring van de verstandhouding. Dit betekent dat 
de rechter zelfs preventief kan ingaan op de vraag van een echtgenoot en 
onder aanvoering dat de verstandhouding ernstig moet verstoord zijn niet 
moet wachten tot de toestand verergert. Dit betekent echter niet dat de enkele 
verklaring van een van beide echtgenoten volstaat. Het feit dat een echtge
noot een advocaat raadpleegt en ondanks diens waarschijnlijke verzoenings
poging toch besluit een verzoekschrift neer te leggen, om vervolgens te 
verschijnen ter zitting, is een ernstige aanduiding dat de houding van die 
echtgenoot niet kan worden bestempeld als een bevlieging (Vred. Vise, 26 
mei 1988, T. Vred., 1989, 109). 

4. Een gelijkaardige redenering is terug te vinden in de zienswijze dat de 
verstandhouding tussen echtgenoten ernstig verstoord kan zijn ook alleven 
de echtgenoten conventioneel feitelijk gescheiden of hebben ze hun proble
men conventioneel geregeld: echtgenoten die het eens zijn over hun onenig
heid, zijn het oneens (Gerlo, J., o.c., nr. 139, 79; Masson, J.P., R.C.J.B., 1983, 
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nr. 5, 389). De feitelijke scheiding bewijst objectief de ernstige verstoring 
van de verstandhouding (Rommel, G., T. Vred., 1986, nr. 3, 164). 
Een feitelijke scheiding van welbepaalde duur (twintig maanden) sluit een 
echtelijke crisissituatie niet uit (ernstige verstoring van de verstandhouding), 
noch bet tijdelijk karakter ervan. De wetgever heeft de maximale duur van 
een verstoorde verstandhouding niet bepaald (Rb. Brussel, 16 juni 1992, 
Pas., 1992, III, 91). 
De vrederechter van V erviers verklaart daarentegen, ten onrechte, de vorde
ring op grond van artikel 223 B.W. onontvankelijk omdat eiseres aanvoert 
dat zij niet meer wenst samen te leven met haar echtgenoot en dat een 
verzoening volgens haar niet meer mogelijk is. De vrederechter motiveert 
zijn vonnis op grond van de redenering dat de fundamentele doelstelling van 
artikel 223 B.W. niet is een definitieve scheiding te bekrachtigen- waarbij 
bet volstaat dat een van beide partijen die mening is toegedaan -, maar 
daarentegen partijen moet helpen een evenwicht en verstandhouding in hun 
relatie terug te vinden, wat natuurlijk de medewerking van beide echtgenoten 
verondersteld (Vred. Verviers, 3 februari 1993, J.L.M.B., 1993, 187). 
5. Het is echter niet mogelijk om in het kader van artikel 223 B.W. aan de 
vrederechter de bekrachtiging te vragen van een door de echtgenoten zelf 
opgestelde voorafgaande regeling van hun feitelijke scheiding. De rechter 
zou hiermee zijn medewerking verlenen aan de organisatie van een quasi
echtscheiding. In een dergelijk geval is er geen sprake van een conflictsi
tuatie (Tillemans, D., ,De maatregelen aangaande het onderhoudsgeld", in 
Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, Senaeve, P. (ed.), Leuven, 
Acco, 1989, nr. 147 en 148, 154, met de daar vermelde verwijzingen). 
Niettemin betekent een overeenkomst met betrekking tot de schorsing van 
de huwelijksplichten niet impliciet dat er geen ernstige verstoring van de 
echtelijke verstandhouding is: de crisis kan immers een welomschreven 
beperkte aangelegenheid betreffen, bijvoorbeeld bet bewaringsrecht of het 
bezoekrecht over de kinderen enz. (Rommel, G., T. Vred., 1986, nr. 3, 164). 
Het feit dat de echtgenoten reeds anderhalf jaar feitelijk gescheiden leven en 
een ,modus vivendi" hebben uitgewerkt tot regeling van de gezinssituatie en 
tot voorbereiding van een echtscheiding door onderlinge toestemming waar
tegen een van de echtgenoten zich nu verzet, belet niet dat hun onderlinge 
verstandhouding ernstig verstoord is. Die verstoring geeft, onverschillig de 
oorzaak ervan, aanleiding tot bet treffen van dringende en voorlopige maat
regelen. Artikel223 B.W. laat een rechter niet toe een pseudo-echtscheiding 
te organiseren. Hij dient echter wei tussen te komen om een verdergaande 
verstoring te vermijden, voortvloeiend uit de afwezigheid van regeling en de 
gevolgen daarvan (De vrederechter citeert een onuitgegeven vonnis in boger 
beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 14 oktober 1988, 
inzake ARV 878/88). Tussen echtgenoten was betwisting ontstaan over de 
hoegrootheid van de alimentatiebijdrage, de modaliteiten van bet ,omgangs
recht" en de gebruiksverdeling van bepaalde roerende (gemeenschappelijke) 
goederen (Vred. Gent III, 8 december 1988, T. Vred., 1989, 300). 
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6. De enkele bewering van een echtgenoot dat de verstandhouding tussen 
hem en zijn echtgenote ernstig verstoord is of dat hij aileen wenst te wonen, 
volstaat niet opdat een op artikel 223 B.W. steunende vordering gegrond 
verklaard zou worden (Gerlo, J., o.c., nr. 139, 79; Vred. Vise, 26 mei 1988, 
T. Vred., 1989, 109). 

V olgens de rechtbank van eerste aanleg te Brussel was de eerste rechter terecht 
van oordeel, dat noch de enk:ele verklaring van een van de echtgenoten dat de 
scheiding definitief is, noch het feit dat zij reeds verschillende maanden 
gescheiden Ieven, volstaat om, naar aanleiding van een vordering op grond 
van artikel 223 B.W., maatregelen te bevelen betreffende de goederen en de 
persoon van de echtgenoten en de kinderen. De maatregelen waren evenwel 
gerechtvaardigd door het feit dat de echtgenoot zijn vrouw totaal aan haar lot 
had overgelaten, haar de toegang tot de echtelijke woning had ontzegd, 
waardoor zij bij gebrek aan eigen beroepsinkomsten in een precaire situatie 
was beland (Rb. Brussel, 3 oktober 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385). 

De ernstige verstoorde verstandhouding die door de beide echtgenoten wordt 
toegegeven bij de ondervraging door de rechter, blijkt eveneens uit hun 
beider vorderingen en de verklaringen van derden door partijen aangebracht. 
De vrederechter besluit hieruit dat voorlopige maatregelen, zoals voorzien in 
artikel 223 B.W., zich opdringen (Vred. Boom, 3 juli 1990, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 408). 

7. Het al dan niet aanwezig zijn van een grof plichtsverzuim of een ernstige 
verstoring van de verstandhouding wordt beschouwd als zijnde een bevoegd
heidskwestie en heeft tot gevolg dat in geval van onbevoegdheid de -ge~ 
meenrechtelijke procedureregels moeten worden toegepast. Dit betekent 
concreet dat de vrederechter zijn bevoegdheid niet kan ontkennen zonder 
de zaak te verwijzen naar een andere rechter, ofwel naar de arrondissements
rechtbank, wanneer hij ambtshalve de onbevoegdheid opwerpt, ofwel naar de 
bevoegde rechter, in het geval de verwerende partij de onbevoegdheid wel 
opwerpt maar de verzending naar de arrondissementsrechtbank niet wordt 
gevraagd door de eisende partij (Senaeve, P., ,De procesrechtelijke aspecten 
van de voorlopige maatregelen", in Voorlopige maatregelen tussen echtge
noten, Senaeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, nr. 325, 287-288). 

Dat de situatie niet altijd duidelijk is, blijkt uit de rechtspraak. 

Zoals reeds eerder gezegd staat het vast dat de vrederechter bevoegd is om 
dringende maatregelen te bevelen met betrekking tot de persoon en de 
goederen van de echtgenoten en van de kinderen wanneer een van de echt
genoten grovelijk zijn plicht verzuimt of hun verstandhouding ernstig is 
verstoord (Vz. Brussel, 28 augustus 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 405, 
J.T., 1991, 373). 

Somrnige rechters zijn van mening dat de vordering ontvankelijk is wanneer 
vaststaat dat de verstandhouding ernstig is verstoord of er een grof plichts
verzuim is (Vred. Waver, 29 april 1991, Rev. Trem. Dr. Fam., 559; Vred. 
Brussel, 26 oktober 1993, T. Vred., 1993, 373, noot Grandhenry, F.; Rb. 
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Brussel, 8 januari 1991, J.T., 1991, 372; Vred. Sint-Niklaas, 4 september 
1990, T. Vred., 1991, 148; Vred. Verviers, 3 februari 1993, J.L.M.B., 1993, 
187). 
De vrederechter van Herne maakt zelfs een combinatie door te oordelen dat 
de vordering toelaatbaar is en hij bevoegd is om dringende maatregelen te 
nemen, nu de actueel grondige verstoring van de verstandhouding met 
zekerheid blijkt (Vred. Herne, 23 mei 1990, T. Vred., 1991, 84). 

§ 2. Het dringend en voorlopig karakter van de maatregelen 

1. Het dringend karakter 

a. Algemeen 

41. De vereiste van een dringend karakter slaat op de maatregelen en niet op 
het verzuim of de verstoorde verstandhouding. Hoewel dit principe door de 
meerderheid van rechtsleer en rechtspraak wordt verdedigd, besteedt P. 
Senaeve aandacht aan de discussie die nog bestaat rond de vraag op welke 
concrete omstandigheden een rechter zijn beoordeling van het dringend 
karakter moet steunen: de toestand van de echtelieden, de te bevelen maat
regelen, of beide (Senaeve, P., ,De procesrechtelijke aspecten van de voor
lopige maatregelen", in Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, Se
naeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, nrs. 328-332, 289-291). De vrederechter 
kan slechts maatregelen bevelen die door het plichtsverzuim van een echt
genoot of de verstoring van de echtelijke verstandhouding vereist zijn om 
een verder bijkomend nadeel voor een echtgenoot, de kinderen en voor het 
gezin in zijn geheel te voorkomen (Casman, H. en Van Look, M., o.c., 1/12, 
9). Dringendheid is voorhanden zodra schade te vrezen is, ongeacht of de 
schade onherstelbaar is of niet (Rommel, G., ,De vrederechter en artikel 223 
B.W.", T. Vred., 1986, nr. 4, 165). 
Er kunnen geen maatregelen genomen worden op grond van artikel223 B.W. 
nu geen hoogdringendheid voorhanden is (Rb. Brussel, 28 augustus 1990, 
J.T., 1991, 373). 

b. Voorbeelden 

42. 1. De voorwerpen (schilderijen, beelden, tapijten, enz.) waarvan ver
weerster de aflevering vraagt, behoren niet tot de noodzakelijke behoeften. In 
dit verband brengt een vrederechter van Gent in herinnering dat de maat
regelen die hij treft enkel een dringend karakter moeten vertonen. Het 
objectief van de maatregelen is het instandhouden van het huwelijk en dat 
is niet verenigbaar met de onttakeling van de gezinswoning. In dezelfde zaak 
oordeelt de rechter dat zolang de financiele tussenkomst tot betaling van de 
studiekosten van de kinderen spontaan gebeurt, de rechter niet hoeft tussen te 
komen in problemen op financieel vlak, die zich in werkelijkheid niet 
permanent, dringend, onverwacht en acuut stellen (Vred. Gent III, 8 decem
ber 1988, T. Vred., 1989, 300). 
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2. Ret schijnbaar permanent karakter van de scheiding - partijen leven 
verschillende maanden feitelijk gescheiden -, zoals ze momenteel aan bet 
licht komt, verhindert de eerste rechter geenszins om dringende voorlopige 
maatregelen te nemen op grond van artikel 223 B.W. Ret is inderdaad 
aanvaard dat bet dringend karakter in bet kader van dit artikel, een voor
waarde is die betrekking heeft op de te nemen maatregelen en niet op de te 
regelen situatie (Rb. Brussel, 3 oktober 1990, Rev. Tr. Dr. Fam., 1990, 385. 
met verwijzing naar Panier, C., ,Problemes d'application des art. 221 et 223 
du Code Civil", in Le contentieux conjugal, Ed. du Jeune Barreau, Liege, 
1984, 3). 

3. De rechter verantwoordt zijn beslissing, dat de gevorderde onderhouds
uitkering dringend is, niet naar recht, op grond van de vaststelling dat gelet 
op de tijdslimiet van de vroegere maatregelen en de nog steeds bestaande 
verstoorde verstandhouding tussen de echtgenoten, nieuwe maatregelen 
dienen te worden bevolen, zonder de schuldvraag te stellen en zonder een 
tijdsbeperking vast te stellen (Cass., 29 mei 1989, R. W., 1989-90, 540, noot 
Gerlo, J., ,Niet tijdelijk"? Neen, niet dringend!"; Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 
342; Pas., 1989, I, 1026). 

De vrederechter van Sint-Niklaas maakt een verkeerde toepassing van dit 
beginsel (Vred. Sint-Niklaas I, 4 september 1990, T. Vred., 1991, 148). Een 
verstoorde verstandhouding is onvoldoende om een vordering op grond van 
de artikelen 221 en 223 B.W. ontvankelijk te verklaren. In de eerste plaats is 
vereist d~t de gevra~gdeJUaatregelen een dringend karakter vertonen. Of de 
maatregelen dringend zijn, h-angt-aTvande-appredat.levan de recht(£Deie. 
appreciatie is echter slechts mogelijk nadat de zaak een normale behandeling 
heeft gekend, dit wil zeggen na bet gebruikelijke gesprek met de partijen in 
raadkamer, gepaard gaande met de trouwens verplichte poging om de 
partijen te verzoenen. Ret is noodzakelijk kennis te nemen van de grond 
van de zaak om te concluderen tot bet al dan niet dringend karakter van de 
gevraagde maatregelen. Ret is juist door na een onderzoek van de grond van 
de zaak te besluiten dat een dergelijk hoogdringend karakter om verschil
lende redenen niet voorhanden is en de vordering als onontvankelijk moet 
worden afgewezen, dat de vrederechter een verkeerde beoordeling maakt. 
Verweerder wil zelf vrede in zijn gezin, hij is noch agressief, noch bedreigt 
hij zijn huisgenoten. Daarenboven werkt hij regelmatig en geeft hij zijn loon 
af. Ret feit dat hij sinds het begin van het huwelijk, acht jaar geleden, 
overmatig drinkt, bewijst de hoogdringendheid niet, aangezien eiseres a1 
die jaren heeft gewacht om dringende maatregelen te vorderen. Volgens de 
vrederechter vertonen de gevraagde maatregelen geen dringend karakter. Of 
zoals Masson en Massage (J.T., 1994, nr. 68, 738) het in hun overzicht van 
rechtspraak uitdrukken: als men gedurende een zekere tijd iets heeft verdra
gen, dan wordt men verzocht dat ook verder te doen. De vrederechter geeft 
eiseres wel een tip voor het geval zij effectief iets wenst te ondememen tegen 
de onhoudbare echtelijke situatie -de vrederechter erkent in zijn vonnis wel 
dat de verstandhouding ernstig is verstoord. Aangezien de samenwonings-
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verplichting niet manu militari kan worden afgedwongen, volstaat bet dat 
eiseres de gezinswoning verlaat, al dan niet met machtiging van de rechter, 
om vervolgens de gepaste maatregelen te vragen. Het was aldus voor de 
vrederechter voldoende geweest, dat eiseres in ondergeschikte orde het recht 
gevraagd had om de echtelijke woning te verlaten, om aan de zaak een 
dringend karakter te kunnen toekennen. 

c. De discretionaire bevoegdheid 

43. De noodzaak om tot maatregelen over te gaan behoort tot de discretio
naire beoordeling van de rechter, naargelang van de omstandigheden en 
ondermeer de dringendheid die zijn tussenkomst vereisen (Vred. Gent III, 
8 december 1988, T. Vred., 1989, 300; Vred. Sint-Niklaas I, 4 september 
1990, T. Vred., 1991, 148). 

d. Dringendheid en langdurige scheiding 

44. 1. In het vorige overzicht van rechtspraak werd reeds gewezen op de 
controverse die bestaat rond het al dan niet dringend karakter van de 
gevraagde maatregelen in geval van een feitelijke scheiding (T.P.R., 1990, 
nr. 68, 197-198 en de daar vermelde rechtspraak). 
2. Volgens Gerlo is een vrij belangrijk deel van rechtspraak en rechtsleer ten 
onrechte van mening dat een vrederechter bij gebrek aan hoogdringendheid, 
onbevoegd is om maatregelen te nemen wanneer de feitelijke scheiding reeds 
geruime tijd duurt of wanneer de echtgenoten conventioneel feitelijk ge
scheiden zijn of hun feitelijke scheiding hebben geregeld (Gerlo, J., o.c., 
nr. 140, 80). Ook Rommel (,De vrederechter en artikel223 B.W.", T. Vred., 
1986, nr. 5, 165-166) is die mening toegedaan. De wet stelt geen andere 
voorwaarden, zeker niet dat er een gezin, een huishouding, laat staan enige 
schuld voorhanden moet zijn. Met andere woorden bet bestaan van een aldan 
niet langdurige conventionele feitelijke scheiding is niet dienend bij de 
beoordeling van de dringendheid. De steeds herhaalde opwerping kan wor
den samengevat in een zin: de vrederechter wil niet het risico lopen zijn 
medewerking te verlenen aan ,de organisatie van een feitelijke scheiding" 
(Rommel, G., T. Vred., 1986, nr. 5, 166; zie punt 3 Het verbod de feitelijke 
scheiding te organiseren). 
3. Een anderhalf jaar durende feitelijke scheiding belet geen urgentie indien 
uit de afwezigheid van regeling een verdergaande verstoring te vrezen is 
(Vred. Gent III, 8 december 1988, T. Vred., 1989, 300). 
Het schijnbaar permanent karakter van de scheiding - partijen Ieven ver
schillende maanden feitelijk gescheiden -, zoals ze momenteel aan het Iicht 
komt, verhindert de eerste rechter geenszins om dringende voorlopige maat
regelen te nemen op grond van artikel223 B.W. Het dringend karakter heeft 
immers betrekking op de maatregelen, niet op de echtelijke situatie (Rb. 
Brussel, 3 oktober 1990, Rev. Tr. Dr. Fam., 1990, 385). 
Zelfs na een betrekkelijk langdurige feitelijke scheiding kan de vrederechter 
maatregelen nemen op grond van artikel 223 B.W. indien plots voor een 
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partij daartoe de noodzaak bestaat (Vred. Sint-Niklaas, 31 januari 1989, 
T. Vred., 1989, 307). 

2. Het voorlopig karakter 

a. Algemeen 

45. De vrederechter moet in het kader van artikel 223 B.W. ten grande 
uitspraak doen over een situatie die kan evolueren. Het is daarom verant
woord dat de maatregelen steeds worden uitgesproken onder voorbehoud van 
een latere wijziging van de toestand. De bevolen maatregelen hebben slechts 
gezag van gewijsde rebus sic stantibus, tot op het ogenblik dat de situatie 
tussen echtgenoten is gewijzigd. Hierin ligt de juiste betekenis van het 
voorlopige karakter van de maatregelen op grand van artikel 223 B.W. 
Volgens P. Senaeve sluit het voorlopig karakter van de maatregelen geens
zins uit dat de vrederechter ze kan bevelen, ook allijkt de ontstane situatie 
van scheiding definitief (Senaeve, P., ,De procesrechtelijke aspecten van de 
voorlopige maatregelen", in Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, 
Senaeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, nrs. 335-336, 292-293; zie hiervoor 
verder: het verbod de feitelijke scheiding te organiseren, nr ... ). 

b. Beperking in de tijd 

46. Volgens sommige rechters betekent het voorlopig karakter dat de maat
regelen nuodzakelijk beperkt dienen-te worden in-de tijd (Vred. Sint-Gillis, 
14 september 1989, T. Vred., 1994, 164; Vred. Turnhout, 15 oktober 1993, 
Turn. Rechtsl., 1993, 121; Vred. Boom, 3 juli 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 408). Herhaalde verlengingen van de in de tijd beperkte maatregelen 
zijn eveneens in strijd met dit voorlopig karakter. H. Casman en M. Van 
Look maken geen onderscheid tussen ,tijdelijk" en ,voorlopig". Volgens 
hen heeft de beschikking gewezen op grand van artikel 223 B.W. een 
essentieel tijdelijk karakter. Artikel 223 heeft tot doel acute crisissituaties 
op te lassen en niet de rechten tussen echtgenoten op definitieve wijze te 
beslechten (Casman, H. en Van Look, M., o.c., I/12, 9; zie eveneens het 
vorige overzicht van rechtspraak en de talrijke verwijzingen naar de recht
spraak: T.P.R., 1990, nr. 66, 195-197). 
De rechtbank van Brussel oordeelt dat de eerste rechter zich terecht bevoegd 
heeft verklaard om dringende en voorlopige maatregelen te bevelen, maar 
dat hij, om in overeenstemming te blijven met het Cassatie-arrest van 
26 november 1986, de maatregelen had moeten beperken in de tijd (Rb. 
Brussel, 3 oktober 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385). 
Ook vrederechters koppelen de begrippen voorlopig en tijdelijk aan elkaar, 
door te stellen dat het duidelijk is dat de maatregelen die de vrederechter bij 
toepassing van artikel 223 B.W. kan nemen, ,uit hun aard" voorlopig en 
tijdelijk zijn, staande het huwelijk en met het oog op de instandhouding ervan 
(Vred. Gent III, 8 december 1988, T. Vred., 1989, 300). 
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c. Geen noodzakelijke beperking in de tijd 

47. Volgens Gerlo en Senaeve wordt de bovenstaande zienswijze terecht 
verworpen door een belangrijk deel van rechtsleer en rechtspraak (Gerlo, J., 
o.c., nr. 143, 80; Senaeve, P., o.c., nr. 338, 294; zie ook Gerlo, J., ,Niet 
tijdelijk? Neen, niet dringend! ", noot onder Cass., 29 mei 1989, R. W., 1989-
90, 540). De onderliggende, niet steeds uitgesproken, reden waarom rechters 
een tijdsbeperking voorzien, is de vrees medewerking te verlenen aan de 
organisatie van de feitelijke scheiding (Rommel, G., ,De vrederechter en 
artikel 223 B.W.", T. Vred., 1986, nr. 7, 167). 

Enerzijds volgt uit het feit dat voor de maatregelen voorzien door artikel 223 
lid 3 B.W. uitdrukkelijk een tijdsbeperking is voorgeschreven, a contrario uit 
de afwezigheid van een dergelijke tijdsbeperking in de eerste en tweede 
leden van datzelfde artikel moet worden afgeleid dat voor die maatregelen 
geen tijdsbeperking wordt vereist. Anderzijds zijn de woorden ,voorlopig" 
(in afwachting van iets meer definitief) en ,tijdelijk" (voor enige tijd) geen 
synoniemen.De maatregelen zijn dan in die zin voorlopig dat zij ten gronde 
een voorlopige situatie regelen, zonder dat daardoor een situatie voorlopig 
wordt geregeld in afwachting van een nadere uitspraak over de grond. 

Dit sluit nochtans niet uit dat de vrederechter een tijdsduur kan verbinden aan 
aile of aan een gedeelte van de door hem bevolen maatregelen, maar dan op 
grond van een appreciatie van de grond van de zaak in het concrete geval, en 
niet als een automatisme dat in aile gevallen uit het wettelijke voorschrift 
zou voortvloeien (Senaeve, P., ,Procesrechtelijke aspecten ... ", o.c., nr. 339, 
295). 

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel bepaalt in die zin dat de maat
regelen op grond van artikel223 B.W. niet noodzakelijk en verplicht moeten 
beperkt worden in de tijd, voornamelijk wanneer ze gesteund zijn op artikel 
223, lid 1 B.W. (Rb. Brussel, 8 januari 1991, J.T., 1991, 371; in dezelfde zin 
Vred. Menen, 21 juni 1988, T. Vred., 1989, 116). 

De tijdsbeperking wordt niet vereist, noch door de wetgever, noch door het 
Hof van Cassatie. De term ,voorlopig" als adjectief van de term ,maat
regelen" is geen voorwaarde noch beperking van de bevoegdheid van de 
vrederechter, maar heeft betrekking op de aard van de bevolen maatregelen, 
te weten dat zij gewijzigd of opgelegd kunnen worden afhankelijk van de 
omstandigheden. De eerste rechter overschrijdt niet de grenzen van zijn 
bevoegdheid of miskent niet de draagwijdte van artikel 223 B.W. door te 
beslissen dat de maatregelen van toepassing blijven tot op het ogenblik dat de 
echtgenote een lucratieve activiteit heeft gevonden, en hij op verzoek van de 
meest gerede partij, de situatie van de partijen opnieuw onderzoekt (Rb. 
Namur, 5 april1990, J.T., 1990,677, met verwijzing naar Vieujean, E., ,Les 
personnes. Examen de jurisprudence (1976-1983)", R.C.J.B., 1986, nr. 107, 
625 ev.). 

Het Hof van Cassatie neemt in zijn arrest van 28 november 1986 een 
ingewikkeld standpunt in met betrekking tot het ,voorlopig karakter" van 
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de maatregelen door te bepalen dat de in artikel 223 B.W. bedoelde maat
regelen er niet mogen toe leiden een feitelijke scheiding op bestendige wijze 
te organiseren, ook al wordt het voorlopig karakter van de maatregelen niet 
alleen door de duur ervan bepaald (Gerlo, J., o.c., nr. 145, 81. Gerlo, J., 
T. Vred., 1989, nr. 16-19, 297-298). Het arrest wordt onder het nr. 53 
uitvoerig besproken in verband met het schuldcriterium en het verbod de 
feitelijke scheiding te organiseren. 

3. De wijziging van de genomen maatregelen 

a. De gronden tot wijziging 

48. 1. De maatregelen gelden ,rebus sic stantibus", zodat elke echtgenoot 
de wijziging of intrekking (artikel1253quater e Ger.W.) van de beschikking 
kan vorderen van zodra de omstandigheden, die aanleiding hebben gegeven 
tot de voorlopige maatregelen, zijn gewijzigd. De vordering tot wijziging of 
intrekking is slechts toelaatbaar voor zover zij steunt op omstandigheden die 
gewijzigd zijn sinds de vorige beschikking (Gerlo, J., T. Vred., 1989, nr. 7-8, 
293). 
Het begrip ,gewijzigde omstandigheden" moet soepel worden gei"nterpre
teerd. Het is geenszins vereist dat er sprake zou zijn van een ,nieuw" 
element. Een ,gewijzigde" situatie volstaat. In die optiek kan ook het 
tijdsverloop een wijziging of intrekking rechtvaardigen (Senaeve, P., l.c., 
nr. 450, 350; Casman, H. en Van Look, M., o.c., I/12, 10). 

2. De voorlopige maatregelen die een vrederechter beveelt met toepassing 
van artikel223 B.W. hebben, net zoals de beschikkingen in kortgeding, een 
beperkt gezag van gewijsde. De rechter zal zijn beslissing kunnen wijzigen, 
indien de omstandigheden, waarop hij zijn vorige beslissing heeft gesteund, 
zijn gewijzigd en voorzover hij opnieuw is gevat (Rb. Luik, 18 januari 1989, 
J.L.M.B., 1989, 499). 
Er is geen sprake van nieuwe elementen, wanneer een partij, die ingevolge 
een beschikking op grand van artikel 223 B.W. een onderhoudsgeld moet 
betalen en moet bijdragen in de terugbetaling van een hypothecaire lening, te 
laat (na het verstrijken van de beroepstermijn) vaststelt dat zij de gevolgen 
van de maatregelen onvoldoende heeft ingeschat. Een vordering tot wijzi
ging - in casu vermindering van het onderhoudsgeld en opheffing van de 
bijdrage in de terugbetaling van de hypothecaire lening - ingesteld op 
dergelijke gronden is niet ontvankelijk, gelet op het gezag van gewijsde 
ingeroepen door verweerster (Vred. Vise, 14 november 1991, J.T., 1992, 
253). 
De ouder, die het hoederecht over de kinderen heeft, vraagt een verhoging 
van het onderhoudsgeld, omdat zij om ,private" en ,'persoonlijke" redenen 
een loopbaanonderbreking heeft genomen, waardoor haar inkomen van 
52.948 fr. per maand teruggevallen is op 9.349 fr., vermeerderd met een 
kinderbijslag van 8.486 fr. De vrederechter van Vise oordeelt dat hoewel de 
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kinderen niet het slachtoffer mogen worden van deze situatie, eiseres zeer 
vaag blijft met betrekking tot de redenen die geleid hebben tot de loop
baanonderbreking, met het gevolg dat het niet gerechtvaardigd is de vader te 
verplichten om een beslissing te ,financieren" waarvan niet is aangetoond 
dat ze niet het gevolg is van een bevlieging. Het toestaan van een verhoging 
van het onderhoudsgeld van de kinderen zou in feite resulteren in het indirect 
toekennen van een onderhoudsgeld aan de moeder (Vred. Vise, 24 november 
1988, J.T., 1989, 96.- het vonnis heeft wei betrekking op het toekennen van 
een verhoging na echtscheiding). 

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel is van mening dat de verslechte
ring van de materiele situatie, gevolg van de liquidatie van het handelsfonds 
en van zijn verhuis naar Marokko, Iauter en aileen te wijten is aan appellant 
zelf, die zijn vrouw naar marokkaans recht wil verstoten. Daarenboven 
bewijst hij geenszins zijn huidige precaire toestand. Het feit dat hij op relatief 
korte termijn een onroerend goed met een K.l. van 54.600 fr. heeft kunnen 
verwerven en terzelfdertijd een hypothecaire lening van 1.000.000 fr. na
genoeg volledig heeft terugbetaald, bewijst voor de rechter in beroep af
doende dat het onderhoudsgeld voor de vrouw en het kind door de eerste 
rechter correct en billijk werd bepaald en dater geen reden is om het bedrag 
ervan te wijzigen (Rb. Brussel, 3 oktober 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 
385). 

3. Rommel daarentegen is van mening dat het verzoek van een echtge
noot niet gebaseerd hoeft te zijn op nieuwe elementen. Artikel1253quater, e 
stelt volgens hem een dergelijke voorwaarde niet. Het volstaat dat de echt
genoot een rechtmatig belang ( artikel 17-18 Ger. W.) heeft bij zijn vordering 
en dat het gevraagde gerechtvaardigd is (Rommel, G., T. Vred., 1986, nr. 8, 
167). 

Rommel bevestigt, in zijn hoedanigheid van vrederechter te Sint-Gillis, deze 
stelling: onder de te bevelen maatregel past het dat de vrederechter in zijn 
bevelschrift vermeldt dat het de partijen vrij staat zich opnieuw voor hem aan 
te bieden zonder dat het inleiden van het verzoekschrift onderworpen is aan 
enig nieuw element. Die interpretatie vloeit voort uit de samenhang van de 
tekst van artikel1253quater, e Ger.W., dat dergelijke vereiste niet stelt, en de 
bevoegdheidstoekenning aan de vrederechter (art. 223 B.W.), bij voorrang 
bezorgd om pacificatie door verzoening, wat de opheffing veronderstelt van 
elke hinderpaal voor de rechtstreekse toegang tot de rechter (Vred. Sint
Gillis, 1 december 1989, T. Vred., 1989, 95). 

Volgens P. Senaeve is de vereiste van nieuwe elementen nochtans vanzelf
sprekend, zelfs wanneer de wettekst niet uitdrukkelijk vereist dat de eiser in 
herziening veranderde omstandigheden inroept. Het is immers moeilijk 
aanvaardbaar dat echtgenoten een procedure nogmaals zouden overdoen 
zonder aan de vrederechter gewijzigde omstandigheden te doen kennen. 
Een tweede argument is dat de maatregelen gezag van gewijsde hebben 
rebus sic stantibus, met het gevolg dat een beslissing het gezag van gewijsde 
van de vorige beslissing schendt, als ze niet zou worden gesteund op 
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gewijzigde omstandigheden. Kortom zonder uitdrukkelijke wettekst is het 
volgens P. Senaeve niet aanvaardbaar om, met betrekking tot dringende 
voorlopige maatregelen, af te wijken van de algemene regels inzake gezag 
van gewijsde (Senaeve, P., ,Procesrechtelijke aspecten ... ", o.c., nr. 450, 
350). 

b. De bevoegde rechter 

49bis. De herziening moet worden gevorderd voor de rechter die in eerste 
aanleg bevoegd is, ook al werd de uitspraak waarvan de herziening of 
intrekking wordt gevorderd, gewezen in hoger beroep zodat de echtgenoten 
over twee instanties blijven beschikken. Hangende het hoger beroep tegen de 
vroegere beschikking, dient de wijziging ervan op grond van nieuwe ele
menten gevraagd te worden voor de rechter in hoger beroep, op grond van de 
volledige devolutieve werking van het hoger beroep (Vred. Sint-Jans-Mo
lenbeek, 14 maart 1989, J.T., 1989, 383; zie ook Senaeve, P., o.c., nr. 454, 
353, met verwijzing naar de nrs. 406-407 en 413-417). In het gemeenrechte
lijke procesrecht geldt de regel van de volledige devolutieve werking van het 
hoger beroep, hetgeen betekent dat door het instellen van hoger beroep, 
zowel tegen een eindvonnis als tegen een vonnis alvorens recht te doen, 
automatisch het geschil zelf volledig aanhangig is bij de rechter in hoger 
beroep (art. 1068, lid 1 Ger.W.). De rechter in hoger beroep is gevat van 
het gehele geschil, waarvan de eerste rechter gevat was, maar ook van die 
punten welke nog niet door de eerste rechter werden beslecht. Wanneer 
noger oeioep wordt -aangetekelfdTegeh de- be-schikkingvan de vrederechter; 
respectievelijk de voorzitter, en een van de echtgenoten wenst, hangende het 
hoger beroep, op grond van nieuwe feiten een wijziging te bekomen van 
maatregelen die door de eerste rechter bevolen werden, maar waartegen 
hoger beroep werd ingesteld, dient de vordering, zelfs ambtshalve - de 
devolutieve werking is van openbare orde - door de eerste rechter ontoe
laatbaar te worden verklaard, wanneer ze voor die eerste rechter wordt 
ingesteld. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep is de zaak 
aanhangig bij de rechter in hoger beroep, met inbegrip van de vraag tot 
wijziging van zekere voorlopige maatregelen op grond van feiten, die zich 
hebben voorgedaan sinds de sluiting der debatten voor de eerste rechter 
(Senaeve, P., ,Procesrechtelijke aspecten ... ", o.c., nrs. 406,413 en 414, 329 
ev.). 
In die zin besliste de vrederechter van Waver dat de devolutieve kracht van 
het hoger beroep tot gevolg heeft dat de rechter in graad van beroep met 
betrekking tot dringende en voorlopige maatregelen op grond van artikel 223 
B.W., kennis mag nemen van het volledige geschil, met inbegrip van de 
vordering tot hemieuwing, ingesteld enkele dagen voor het verstrijken van 
de terrnijn gedurende dewelke de dringende en voorlopige maatregelen 
geldig waren en nadat hoger beroep werd aangetekend. Deze regel is zelfs 
van toepassing wanneer nieuwe feiten zich hebben voorgedaan na de be
streden beschikking (Vred. Waver, 30 januari 1993, J.L.M.B., 1993, 307 met 
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noot; zie eveneens Rb. Brussel, 3 oktober 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 
385). 

4. Vergelijking met de voorlopige maatregelen tijdens de echtscheidings-
procedure 

50. I. Oak door de voorzitter in het kader van met toepassing van artikel 
1280 Ger.W. genomen maatregelen zijn ,voorlopig" in de zin dat ze steeds 
vatbaar zijn voor wijziging of herziening tijdens de echtscheidingsprocedure, 
voor zover zij gesteund wordt op omstandigheden of gegevens die sinds de 
vorige beschikking zijn gewijzigd (Cass., 28 september 1978, R. W., 1978-79, 
2780; Arr. Cass., 1979, 131; Pas., 1979, I, 141; J.T., 1979, 216; Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1978, 337, noot Renehan, J.L.). Het Hof van Cassatie bevestigt 
zijn stelling in een arrest van 14 december 1989 (Cass., 14 december 1989, 
Pas., I, 1990, 477, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 358, J.L.M.B., 1990, 730). 
In de loop van de echtscheidingsprocedure vraagt een van de echtgenoten de 
afschaffing van de voorlopige maatregelen, omdat de andere echtgenoot 
nalaat het door haarzelf ingeleide geding tot echtscheiding verder te zetten, 
door het niet houden van een getuigenverhoor. 
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, oordeelt dat de voorlopige 
maatregelen die hij heeft bevolen in de loop van een echtscheidingsgeding 
van kracht blijven tot aan de overschrijving in de registers van de burgerlijke 
stand van het vonnis of arrest dat echtscheiding toelaat of tot op het ogenblik 
dat het vonnis of arrest dat de vordering afwijst in kracht van gewijsde is 
getreden. De voorzitter kan zijn beschikking enkel wijzigen of intrekken 
voorzover de omstandigheden zouden gewijzigd zijn. Het feit dat de echt
genoot die het geding in echtscheiding heeft ingediend de rechtspleging niet 
verder zet, brengt geen wijziging aan de omstandigheden die tot de bevolen 
maatregelen hebben geleid. De echtgenoot die een einde wil zien komen aan 
de maatregelen kan de andere echtgenoot enkel dagvaarden voor de recht
bank in vervallenverklaring van zijn vordering, doch kan niet in kart geding 
de afschaffing van de bevolen maatregelen vorderen (Rb. Antwerpen, 
26 maart 1991, T.B.B.R., 1992, 79). 
De regel is' dat de ingeroepen gewijzigde omstandigheden zich hebben 
voorgedaan sinds de vorige beschikking, hoewel het Hof van Cassatie in 
zijn arrest van 28 september 1978 niet uitdrukkelijk stelt dat een vordering 
tot wijziging uitsluitend in dat geval toelaatbaar is. Hiermee blijft de vraag 
open of de rechter bij een wijzigingsverzoek rekening kan houden met 
gegevens die de belanghebbende echtgenoot zelf niet kende op het ogenblik 
van de eerste beschikking (Senaeve, P., o.c., nr. 451-453, 351-352; Gerlo, J., 
T. Vred., 1989, nr. 7, 293). Het is op grand van het cassatie-arrest evenwel 
duidelijk dat de vordering tot wijziging van een beschikking niet kan 
gesteund zijn op elementen die de belanghebbende partij op dat ogenblik 
nagelaten heeft in te roepen. 
Dit was eveneens de mening van het Hof van Beroep te Mons. De voorzitter 
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van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet omtrent voorlopige 
maatregelen mag, behoudens gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten, 
zijn beschikking niet wijzigen of intrekken op grond van elementen die reeds 
voor de uitspraak van de beschikking bestonden, maar die een partij heeft 
nagelaten te doen gelden (Mons, 3 april 1990, Pas., 1990, II, 198). 

2. Wanneer een verzoekschrift tot echtscheiding wordt neergelegd nadat de 
vrederechter uitspraak heeft gedaan over voorlopige maatregelen, dan kun
nen deze maatregelen worden gewijzigd, doch zonder retroactiviteit (Mons, 
19 november 1991, J.T., 1992, 301; J.L.M.B., 1992, 968; in dezelfde zin 
Mons, 7 april 1992, Pas., 1992, II, 56). 

De kortgedingrechter, die een vorige beschikking op grond van gewijzigde 
omstandigheden wijzigt, kan deze nieuwe beschikking echter niet laten 
terugwerken tot een periode voorafgaand aan de dagvaarding waardoor hij 
gevat werd, zelfs niet wanneer de wijziging betrekking heeft op onderhouds
gelden (Senaeve, P., l.c., nr. 453, 352). 

Masson en Massage vergelijken deze regel, in hun overzicht van rechtspraak, 
met de rechtspraak die aanvaardt dat, na een echtscheiding, de vrederechter 
een beslissing van de voorzitter, betreffende de bijdrage in de kosten van het 
onderhoud van de kinderen, kan wijzigen eventueel met terugwerkende 
kracht (Masson, J.P. en Massage, N., ,Chronique de jurisprudence. Les 
personnes. (1991 a 1993)" ., J.T., 1994, nr. 70, 738). 

Na de echtscheiding is opnieuw de vrederechter bevoegd om kennis te 
nemen van betwistingen over _het onderhoudsgeld _vo_ar de kindere_n._H~ 
bedrag van het onderhoudsgeld, zoals het werd bepaald door de voorzitter in 
kortgeding, kan door de vrederechter, zelfs retroactief met inbegrip van de 
periode van de echtscheidingsprocedure, opgeheven of verminderd worden 
(Cass., 14 mei 1990, R.C.J.B., 1992, 39, noot Masson, J.P., ,La suppression 
et la reduction retroactives d'une pension alimentaire"). 

5. De aard van het dringend en voorlopig karakter 

51. Een probleem dat ook in het vorige overzicht van rechtspraak (T.P.R., 
1990, nr. 69, 198-201) ruimschoots aan bod is gekomen, is de aard van het 
criterium dat de gevorderde maatregel dringend moet zijn. 

V olgens somrnigen is de vereiste een bevoegdheidskwestie. Indien de drin
gendheid niet aanwezig is, moet de rechter zich onbevoegd verklaren (Cas
man, H. en Van Look, o.c., I/12, 9). Anderen stellen dat het probleem de 
grond van de zaak raakt, en niet de ontvankelijkheid van de eis of de 
bevoegdheid (vergelijken met: Cass., 11 mei 1990, Pas., 1990, I, 1050 
mbt. de bevoegdheid van de voorzitter in kortgeding). De voorzitter, rechts
prekend in kort geding, die vaststelt dat er geen hoogdringendheid voor
handen is, verklaart de bij hem aanhangig gemaakte vordering ongegrond. 
Deze beslissing put de rechtsmacht van de voorzitter uit, met het gevolg dat 
hij de zaak niet moet verwijzen naar een andere rechter, noch dat hij zelf 
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uitspraak moet doen over de grond van de zaak; (Closset-Marchal, G., 
R.C.J.B, 1995, nrs. 18 en 19, 653). 
De meerderheid van de rechtspraak is van mening dat de afwezigheid van bet 
dringend karakter van de gevorderde maatregelen de onontvankelijkheid van 
de eis met zich meebrengt (Senaeve, P., o.c., nr. 333, 291-292; Rommel, G., 
,De vrederechter en artikel223 B.W.", T. Vred., 1986, nr. 4, 165; Rommel, 
G., ,Bevoegdheid, urgentie en voorlopigheid in bet sociaal kort geding. 
Tendenzen en perspectieven", J.T.T., 1982, 65). 
Nu de gevraagde maatregelen geen dringend karakter hebben, client de 
vordering als onontvankelijk te worden afgewezen (Vred. Sint-Niklaas, 
4 september 1990, T. Vred., 1991, 148). Hoe groot de verwarring wel is 
mag blijken uit bet feit dat in de korte samenvatting van bet vonnis gesproken 
wordt van ,ontoelaatbaarheid". 
De vrederechter van Sint-Niklaas oordeelt dat een verstoorde verstandhou
ding onvoldoende is om een vordering op grond van de artikelen 221 en 223 
B.W. ontvankelijk te verklaren. Op de eerste plaats is vereist dat de ge
vraagde maatregelen een dringend karakter vertonen (Vred. Sint-Niklaas I, 
4 september 1990, T. Vred., 1991, 148). 

§ 3. Het voorwerp van de maatregelen 

1. Algemeen 

52. 1. De bevoegdheid van de vrederechter met betrekking tot de maat
regelen die hij kan nemen op grond van artikel223 B.W. is zeer ruim, voor 
zover hij geen maatregelen beveelt waarvan de bevoegdheid uitdrukkelijk 
aan een andere rechter is toegewezen en die geen afbreuk doen aan de 
persoonlijke vrijheid en bet eigendomsrecht (Gerlo, J., o.c., nr. 146, 82). 
De vrederechter kan alle maatregelen nemen, die hem gepast lijken, betref
fende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen. Naar 
aanleiding van een Cassatie-arrest van 1 april1960 (Pas., 1960, I, 894, Arr. 
Cass., 1960, 710, R. W., 1959-60, 1889) werd vrij algemeen aangenomen dat 
de vrederechter, bij bet bevelen van dringende en voorlopige maatregelen, 
naar goeddunken mag handelen volgens de concrete omstandigheden en op 
grond daarvan zelfs maatregelen kan opleggen die door geen van beide 
echtgenoten werden gevraagd. In die zin beslist de vrederechter van Gent 
dat hij maatregelen kan bevelen die niet expliciet door een van de echtge
noten werden gevraagd (Vred. Gent III 8 december 1988, T. Vred., 1989, 
300; met verwijzing naar een onuitgegeven vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg van 14 oktober 1988 gewezen in boger beroep inzake ARV 
878/88). Zowel Senaeve (,De procesrechtelijke aspecten ... , o.c., nrs. 392-
393; 322-323) als Vieujean (,Chronique de jurisprudence. Personnes", 
R.C.J.B., 1986, nr. 112, 647) zijn van mening dat bet Cassatie-arrest niet 
betekent dat een vrederechter met toepassing van artikel 223 B.W. ultra 
petita kan statueren. Volgens hen stelt bet arrest enkel dat een rechter, die 
niet gevorderde voorlopige maatregelen beveelt, zich niet schuldig maakt 
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aan bevoegdheids- of machtsoverschrijding- de enige twee gevailen waar
in v66r 1976 beroep mogelijk was -, voorzover die maatregelen tot zijn 
bevoegdheid behoren. Het Cassatie-arrest van 1960 is volgens Senaeve (,De 
procesrechtelijke aspecten ... , o.c., nr. 394, 324. zelfs achterhaald door een 
recenter arrest van 13 november 1987 (Pas., 1988, I, 313; Arr. Cass., 1988, 
313) dat stelt dat de rechter die definitief bevolen dringende en voorlopige 
maatregelen op eigen initiatief wijzigt zonder dat daartoe een verzoek is 
uitgegaan van een van beide echtgenoten, zowel artikel1253quater, e Ger.W. 
als artikel 1138, 2° Ger.W., dat de rechter verbiedt ultra petita te beslissen, 
schendt (Zie ook mbt. tot het ultra petita statueren van de vrederechter: 
Gerlo, J., T. Vred., 1989, nr. 9-11, 294; Gerlo, J., o.c., nr. 147, 82-84). Het 
Cassatie-arrest van 24 maart 1994 bevestigt uitdrukkelijk het verbod om ultra 
petita te statueren door te beslissen dat de machtiging om het loon te 
ontvangen - weliswaar met toepassing van de artikelen 221 B.W. en 
1280 Ger.W.- niet ambtshalve door de rechter kan worden verleend, maar 
aileen op vraag van een van de echtgenoten. Het bestreden vonnis doet, door 
een dergelijke machtiging te verlenen terwijl verweerster dit niet had ge
vraagd, uitspraak over een niet gevorderde zaak en miskent het algemeen 
rechtsbeginsel dat in artikel 1138, 2° Ger.W. is vastgelegd (Cass., 24 maart 
1994, R.W, 1994-95,829, J.T., 1994, 479; Pas., 1994, I, 303). 

2. Artikel 223 B.W. vermeldt uitdrukkelijk doch niet limitatief een aantal 
mogelijke maatregelen (artikel 223 derde tot vijfde lid B.W.): het verbod 
eigen of gemeenschappelijke onroerende goederen en schepen te vervreem
den of te hypothekeren en het verbod roerende goederen te vervreemden of te 
verpanden, het verbod meubelen te verplaatsen en het toewijzen van het 
persoonlijk gebruik ervan aan een van beide echtgenoten, de verplichting 
voor de echtgenoot die de roerende goederen onder zich heeft borg te steilen 
of van een voldoende gegoedheid te doen blijken. 

3. Hoewel artikel 223 B.W. de mogelijkheid tot verzoening niet als vereiste 
stelt, blijken sommige vrederechters veel belang te hechten aan hun ver
zoenende rol in een procedure van dringende en voorlopige maatregelen. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar de ernstige verstoring van de 
verstandhouding werd verwezen naar het vonnis van de vrederechter van 
Waver, van 29 april 1991, die een verzoening op een vrij originele manier 
tracht te bevorderen. (Zie hiervoor nr. 40). 

De vrederechter van Sint-Gillis meent dat het niet aileen zijn taak is om 
echtgenoten met het oog op het behoud van de echtelijke samenleving, 
trachten te verzoenen. De verzoenende rol van de vrederechter gaat verder, 
namelijk wanneer uit het onderzoek van de oorzaken blijkt dat de ernstige 
verstoring van de verstandhouding onornkeerbaar is, moet de keuze en de 
duur van de maatregelen zodanig zijn opgevat dat het de partijen toelaat om 
op een vreedzame wijze te kunnen scheiden (Vred. Sint-Gillis, 14 september 
1989, T. Vred., 1994, 164). 

Dat de vrederechter zeer veel be lang hecht aan die verzoenende rol moge ook 
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blijken uit de (proza.lsche) motivering van een vonnis van 1 december 1988. 
De eigenheid van de vrederechter bestaat in de bezorgdheid om pacificatie. 
Aangezien de conventionele vrede belangrijker is dan de gerechtelijke vrede, 
is bet de plicht van de vrederechter zijn beslissingen zodanig te motiveren dat 
ze geschikt zijn om een conventionele vrede te schragen. Hieruit vloeit voort 
dat, in culturele aangelegenheden, de vrederechter de verplichting heeft 
bewoordingen te gebruiken die zo aanvaardbaar mogelijk zijn voor de 
betrokken culturen en die tevens een harmonisering in de hand werken 
(Vred. Sint-Gillis, 1 december 1988, T. Vred., 1989, 94). 
In dezelfde zin oordeelt hij in een vonnis van 18 januari 1991 dat wanneer de 
vrederechter voorlopige maatregelen beveelt op grond van de ernstige ver
storing van de verstandhouding, de doeltreffendheid van de maatregelen een 
onderzoek naar de oorzaken vereist (Vred. Sint-Gillis, 18 januari 1990, 
T. Vred., 1994, 166). 

2. Het verbod de feitelijke scheiding te organiseren en het schuldcriterium 

53. 1. Bij de bespreking van artikel221 B.W. werd er reeds op gewezen dat 
bet vaste cassatierechtspraak is dat de echtgenoot, die in geval van een 
feitelijke scheiding voor de vrederechter een onderhoudsuitkering of een 
ontvangstmachtiging vordert op grond van de artikelen 213 en 221 B.W., 
moet bewijzen dat bet ontstaan en eventueel bet voortduren van de feitelijke 
scheiding te wijten zijn aan de schuld van de andere echtgenoot. Het 
voortduren van de feitelijke scheiding wordt vermoed - een vermoeden 
juris tantum - te wijten te zijn aan de echtgenoot die schuld heeft aan bet 
ontstaan ervan. De onderhoudsuitkering en de sommendelegatie kunnen 
worden begrepen als een sanctie op de niet-uitvoering van de hulp- en 
bijdrageverplichting. 
Er is geen betwisting meer over de mogelijkheid voor de vrederechter, om in 
bet kader van artikel223 B.W., een onderhoudsgeld of sommendelegatie toe 
te kennen. Betwisting was er echter wel over de vraag of de schuldvereiste, 
die een inhoudelijke toepassingsvoorwaarde is van de artikelen 213 en 221 
B.W., ook moest worden toegepast wanneer in bet kader van dringende 
voorlopige maatregelen op grand van artikel223 B.W., een onderhoudsgeld 
of sommendelegatie werd gevorderd. 
Deze problematiek heeft zich gesteld na bet invoeren van ,de ernstig 
verstoorde verstandhouding" als voorwaarde, naast bet grof plichtsverzuim, 
voor de toepassing van artikel 223 B.W. door de wet van 14 juli 1976, 
waardoor de dringende en voorlopige maatregelen hun louter sanctionerend 
karakter hebben verloren. 
De verschillende opvattingen betreffende de schuldvraag in bet kader van 
artikel 223 B.W. en de opeenvolgende cassatie-arresten die daaromtrent van 
belang zijn, werden uitvoerig behandeld in bet vorige overzicht van recht
spraak (T.P.R., 1990, nrs. 78 tot 82, 209-215). 
Een belangrijke stap in de richting van een definitieve beslechting van de 
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discussie was het cassatie-arrest van 28 november 1986 (Pas., 1987, I, 395; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1987,318, noot Renchon, J.L.; Rev. Not. B., 1987, 543, 
noot Pouleau, V., ,L'article 223 du Code Civil: enfin la paix judiciaire?"; 
R.C.J.B., 1989,287, noot Lampe, M.F., ,Les pouvoirs dujuge de paix en cas 
de manquement grave ou de perturbation serieuse de l'entente conjugale"; 
J.L.M.B., 1987, 211, noot Panier, C.; J.T., 1987, 464; T. Vred., 1987, 133). 

Ret cassatie-arrest van 28 november 1986 stelt dat de rechter die, op grond 
van artikel223 tweede lid B.W., de plicht tot samenwoning der echtgenoten 
tijdelijk schorst, voor de duur van de feitelijke scheiding ook een uitkering 
tot onderhoud of een inkomstendelegatie als daarmee gepaard gaande drin
gende voorlopige maatregel (kan) toekennen, zonder dat hij zich hoeft uit te 
spreken over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feite
lijke scheiding schuld treft. De in die bepaling bedoelde maatregelen mogen 
er evenwel niet toe leiden een feitelijke scheiding van de echtgenoten op 
bestendige wijze te organiseren (Vred. Sint-Jans Molenbeek, 21 juni 1988, 
T. Vred., 1989, 106). 

Ret Rof van Cassatie bevestigt in een arrest van 2 juni 1988 (J.T., 1989, 74-
75; R. W., 1989-90, 686; Pas., 1988, I, 1187; Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 333; 
J.L.M.B., 1991, 117) zijn standpunt terzake. 

Duidelijk is dat het schuldcriterium bij het toekennen van een onderhouds
geld of ontvangstmachtiging niet speelt indien aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: (Gerlo, J., ,Artikel223 B.W. en het Rof van Cassatie", T. Vred., 
1989,nr.l6,297;Gerlo,J.,,Niet,tijdelijk"?-Neen, niet ,dringend~'L'',noot 
onder Cass., 29 mei 1989, R.W., 1989-90, 540). 

1. de vordering is ingeleid op grond van artikel223, lid 2 B.W., dus van een 
ernstig verstoorde verstandhouding; 

2. de vrederechter heeft de samenwoningsverplichting tijdelijk geschorst; 

3. het onderhoudsgeld wordt toegekend voor de duur van de feitelijke 
scheiding; 

4. de maatregelen mogen er niet toe leiden een feitelijke scheiding op 
bestendige wijze te organiseren. 

Ret schuldcriterium speelt dus niet als de vrederechter de samenwonings
verplichting ,tijdelijk" schorst, met andere woorden de geldigheid in de tijd 
beperkt, zonder dat de duur ervan werd gepreciseerd. Uit de overwegingen 
van het cassatie-arrest blijkt dat dit een uitzondering is op de regel dat de 
vrederechter de dringende voorlopige maatregelen die hij beveelt niet moet 
beperken in de tijd. 

Uit het vorige overzicht van rechtspraak mocht reeds blijken dat, ondanks het 
cassatie-arrest van 28 november 1986, de problematiek van het a1 dan niet 
toepassen van het schuldcriterium nog steeds aanleiding geeft tot controver
sen (T.P.R., 1990, nr. 63, 191 en nr. 82, 213-214), wat ondermeer ook blijkt 
uit de uiteenlopende commentaren bij het Cassatie-arrest van 28 november 
1986 (Zie de hierboven geciteerde verwijzingen). 
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De onduidelijkheid rond de precieze draagwijdte van het cassatie-arrest 
blijkt ook in de onderzochte periode bestaan. 

2. De overweging van het ,organiseren van een feitelijke scheiding" is vaag 
en daardoor vatbaar voor verschillende interpretaties. Het cassatie-arrest laat 
immers het antwoord open op de vraag in welke gevallen het bevelen van 
dringende voorlopige maatregelen al dan niet aanleiding geeft tot het orga
niseren van een feitelijke scheiding (Senaeve, P., o.c., ill. 348, 298). Concreet 
betekent dit immers dat de vrederechter een grote appreciatievrijheid heeft 
bij het al dan niet (herhaald) verlengen van voorlopige maatregelen: hij kan 
een, twee, drie, ... maal verlengen, voor zes maand, een jaar, ... bepaalde 
maatregelen verlengen, andere niet, bepaalde maatregelen voor onbepaalde 
duur bevelen, andere niet... (Gerlo, J., ,Artikel 223 B.W. en het Hof van 
Cassatie", T. Vred., 1989, ill. 19, 298). Het aldan niet bestaan van een 
definitieve verstoring van de verstandhoudiJ;J.g zal dus afhankelijk zijn van d~ 
subjectieve appreciatie door de vrederechter van de echtelijke moeilijkhe
den. Eenzelfde feitelijke situatie kan door verschillende vrederechters anders 
worden ingeschat, met het gevolg dat voor de ene rechter dringende en 
voorlopige maatregelen gerechtvaardigd lijken, terwijl dit voor de andere 
juist niet het geval is. 

Uit artikel 223 B.W. kan de rechter niet de macht putten een pseudo-echt
scheiding te organiseren. Een feitelijke scheiding van anderhalf jaar belet 
niet dat er sprake is van urgentie, indien uit de afwezigheid van regeling 
verdergaande verstoring te vrezen is. De vrederechter van Gent weigert 
evenwel de aflevering als maatregel op grond van artikel 223 B.W. van 
een aantal voorwerpen, waaronder schilderijen, beelden, tapijten en een deel 
van de wijnkelder. Deze voorwerpen beantwoorden volgens de rechter niet 
aan noodzakelijke behoeften en hebben als dusdanig geen dringend karakter. 
Een dergelijke maatregel zou daarenboven niet verenigbaar zijn met het 
objectief van artikel 223 B.W., met name het instandhouden van het huwe
lijk. Verweerster heeft met de gevraagde maatregelen enkel tot doel het 
gemeenschappelijk vermogen nu al verder op te splitsen (Vred. Gent III, 
8 december 1988, T. Vred., 1989, 300). 

Het nog steeds afkeurend moreel vooroordeel ten opzichte van een feitelijke 
scheiding - terwijl ze nu toch een wettelijk bevestigd concept is - is nog 
niet volledig verdwenen en komt zelfs tot uiting in de beslissingen van de 
vrederechters waarbij zij weigeren een ,scheiding permanent te organise
ren". Het is volgens de vrederechter van Givegnee duidelijk dat op grond van 
artikel223 B.W. geen feitelijke scheiding mag georganiseerd worden. Maar 
betekent dit dat een vordering op grond van artikel223 B.W. onontvankelijk 
moet verklaard worden, omdat ze pas ingesteld is na enkele maanden of zelfs 
jaren feitelijke scheiding? Artikel 223 B.W. voorziet terzake geen enkele 
terrnijn (Vred. Givegnee, 11 oktober 1988, J.T., 1989, 168). 

De rechtbank van Brussel oordeelt dat de eerste rechter zich terecht bevoegd 
heeft verklaard om dringende en voorlopige maatregelen te bevelen, maar 
dat hij, om in overeenstemrning te blijven met het Cassatie-arrest van 
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26 november 1986, de maatregelen had moeten beperken in de tijd (Rb. 
Brussel, 3 oktober 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385). 

Een verstoorde verstandhouding en een scheiding van twintig maanden 
kunnen volgens de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die uitspraak 
doet in graad van beroep niet bestempeld worden als definitief, louter en 
alleen door het verstrijken van de tijd. De maatregelen van artikel223 B.W. 
kunnen afhankelijk van de feitelijke situatie, die volledig subjectief is waar 
het persoonlijke relaties betreft, wel degelijk na twintig maanden nog een 
dringend en voorlopig karakter hebben. De eerste rechter heeft door het 
toewijzen van maatregelen voor een periode van twee jaar dan ook niet 
meegewerkt aan het organiseren van een feitelijke scheiding (Rb. Brussel, 16 
juni 1992, Pas., 1992, III, 91). 

3. Wat het schuldcriterium betreft is J. Gerlo van mening dat de redenering 
van het Hof van Cassatie is dat het schuldcriterium speelt wanneer een 
sommendelegatie of onderhoudsgeld als dringende voorlopige maatregel 
wordt toegekend voor onbepaalde duur. Zijn de maatregelen daarentegen 
beperkt in de tijd, dan speelt het schuldcriterium niet en kan er ook geen 
sprake zijn van een latere aanrekening (Gerlo, J., T. Vred., 1989, nr. 18,297-
298, in dezelfde zin Tillemans, D., o.c., nr. 121, 135). 

De vrederechter van Sint-Pieters Woluwe is dezelfde mening toegedaan en 
stelt, verwijzend naar het Cassatie-arrest van 26 november 1986, dat de 
rechter bij de toepassing van artikel 223 B.W. zich niet uit te spreken heeft 
over de vraag wie van beide echtgenoten schuld heeft aan een- feitelijke 
scheiding. Het doel van de maatregelen voorzien door artikel223 B.W., met 
name de echtgenoten de periode toe te kennen waarin ze tot een duidelijk 
standpunt kunnen komen over het al dan niet verder zetten van het echtelijk 
leven, vereist echter dat die maatregelen beperkt worden in de tijd (Vred. 
Sint-Pieters Woluwe, J.L.M.B., 1989, 1470). 

Ook de rechtbank van Brussel is van mening dat de vrederechter op grond 
van artikel 223 B.W., een onderhoudsgeld mag toekennen aan een der 
echtgenoten, wanneer hij tijdelijk de plicht tot samenwoning tussen de 
echtgenoten schorst, zonder dat hij zich moet uitspreken over de schuld
vraag, op voorwaarde evenwel dat hij het voordeel van dit onderhoudsgeld 
beperkt in de tijd. De rechter bevestigt in dit vonnis de maatregel bevolen 
door de vrederechter, maar beperkt hem tot een periode van zes maanden 
(Rb. Brussel, 17 november 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 15). 

De vrederechter van Sint-Niklaas vraagt zich, met betrekking tot de vaste 
cassatierechtspraak over het schuldcriterium, dan ook terecht af in welke 
gevallen dringende voorlopige maatregelen aldan niet een feitelijke schei
ding op bestendige wijze organiseren en probeert daarop een antwoord te 
formuleren. Hij merkt op dat de rechter in bepaalde omstandigheden niet 
anders kan dan zijn medewerking verlenen aan een feitelijke scheiding, 
niettegenstaande het verbod tot organisatie van een dergelijke scheiding. 
Als immers een bepaalde partij het huwelijk voor bekeken houdt en vraagt 
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afzonderlijk te mogen wonen, kan de rechter niet anders dan die vraag 
inwilligen en bij niet verzoening de maatregel verlengen in de tijd. De 
wetgever kan er ook niemand toe verplichten na zekere tijd een echtschei
ding in te leiden. De vrederechter concludeert hieruit dat degene die niet 
meer wil samenwonen met zijn huwelijkspartner, onbeperkt in de tijd bet 
recht heeft om een beroep te doen op de rechter om de andere verbod te horen 
opleggen de woning te betreden. Dit is geen verboden organisatie van 
een feitelijke scheiding. Er is echter een uitzondering, namelijk op bet gebied 
van bet onderhoudsgeld kan de rechter niet blijvend zijn medewerking 
verlenen aan bet organiseren van een feitelijke scheiding door aan de 
behoeftige partij een in tijd onbeperkt onderhoudsgeld toe te kennen, enkel 
gesteund op de verstoorde verstandhouding. Ret is volgens de vrederechter 
dan ook zonder meer duidelijk dat bet arrest van 28 november 1986 geen 
verbod oplegt de schuldvraag te onderzoeken. In bepaalde omstandigheden 
zal een onderzoek naar de schuldvraag noodzakelijk zijn omdat bet toeken
nen van onderhoudsgeld aan de behoeftige partij, enkel gesteund op een 
verstoorde verstandhouding, slechts mag leiden tot een in de tijd beperkt 
toestand, op gevaar af de financieel sterkere partij te benadelen ten voordele 
van de financieel zwakkere partij (Vred. Sint-Niklaas, 18 april1989, T. Vred., 
1989, 314). 
4. D. Tillemans meent uit de Cassatierechtspraak te mogen afleiden dat bet 
schuldcriterium in beginsel behouden blijft wanneer een ontvangstmachti
ging of onderhoudsuitkering als dringende voorlopige maatregel wordt ge
vorderd in bet kader van een ernstig verstoorde verstandhouding. Op grond 
van bet arrest van 28 november 1986 kan de rechter echter afhankelijk van de 
feitelijke situatie, bet schuldcriterium eventueel buiten beschouwing laten en 
oordelen op louter alimentaire basis (met verwijzing naar Vred. Vise, 27 
april 1987, J.L.M.B., 1987, 1240, met noot Panier, C.; Rb. Brussel, 16 
februari 1988, J.L.M.B., 1988, 709; Vred. Brussel, 15 januari 1988, T. Vred., 
1988, 178; Vred. Herve, 22 januari 1988, J.L.M.B., 1988, 179). Aangenomen 
dat de ernstig verstoorde verstandhouding aanvaard zou worden, lijkt de 
uitsluiting van bet schuldcriterium bij de beoordeling van de gegrondheid 
van de onderhoudsvordering alleszins niet te verantwoorden indien de echt
genoten langdurig of minnelijk feitelijk gescheiden leven. 
Uit de voorzichtige formulering meent hij eveneens te kunnen afleiden dat de 
uitsluiting van bet schuldcriterium slechts uitzonderlijk, om redenen eigen 
aan bet gezinsconflict, kan geschieden, telkens wanneer er sprake is van 
aanwijsbare subjectieve schuld. Wanneer er duidelijk aanwijsbare schuld 
aangetoond kan worden, kan geen onderhoudsuitkering of ontvangstmachti
ging worden toegestaan aan de schuldige echtgenoot (Tillemans, D., o.c., 
nr. 120, 133-134). 
Deze zienswijze is in de onderzochte periode ook terug te vinden in een 
tweetal vonnissen. 
De vrederechter van Sint-Gillis komt tot de bevinding dat de toerekenbaar
heid van de feitelijke scheiding een persoonlijke rijpheid veronderstelt in 
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verhouding tot de eigenheid van het huwelijk. De beide echtgenoten zijn van 
Marokkaanse afk:omst, met dien verstande dat de vrouw zeer strikt blijft 
vasthouden aan de islarnitische godsdienst en de Marokkaanse gebruiken, 
terwijl de man een meer westerse leefwijze heeft en zelfs een naturalisatie 
overweegt. De minderjarigheid van de echtgenote en haar lage schoolop
leiding bewijzen haar onrijpheid om met deze dualistische levenswijze om te 
gaan. De schuld in hoofde van de meerderjarige echtgenoot wordt verzwaard 
door het feit dat hij wel een passende opleiding heeft genoten en zijn 
bijstandsplicht ten opzichte van een migrerende en dus ontwortelde echt
genote niet na komt. De vrederechter oordeelt dat de scheiding niet te wijten 
is aan de vrouw en veroordeelt haar echtgenoot tot een onderhoudsgeld 
(Vred. Sint-Gillis, 22 juni 1989, T. Vred., 1994, 163). 

De rechtbank van eerste aanleg te Leuven meent uit de Cassatierechtspraak 
over het schuldcriterium te mogen afleiden dat het schuldcriterium alleszins 
kan worden toegepast wanneer ab initio duidelijk vaststaat dat de schuld voor 
de echtscbeiding - de rechter bedoelt waarschijnlijk feitelijke scheiding -
aan een van beide echtgenoten te wijten is en wanneer de feitelijke scheiding 
naar een quasi-permanente toestand geevolueerd is. De scbuld van de echt
genote die op grond van artikel 223 B.W. een onderhoudsuitkering vordert 
blijkt volgens de rechtbank afdoende uit het feit dat zij, weliswaar na talrijke 
echtelijke ruzies, baar echtgenoot en twee kinderen verlaat om te gaan 
samenwonen met een andere man. Bovendien bestaat de feitelijke scheiding 
op het ogenblik van de uitspraak reeds meer dan drie jaar en beeft eiseres niet 
bewezen dat haarechtgenoot eveneens enige-fout beeft-aan-de-feitelijke 
scheiding. Met deze uitspraak volgt de rechter duidelijk het standpunt van 
D. Tillemans terzake, waarnaar hij ook verwijst (Rb. Leuven, 9 februari 
1994, T.B.B.R., 1995, 139). 

5. Het Hof van Cassatie schijnt wel soms moeite te bebben met zijn eigen 
vaststaande rechtspraak. In een arrest van 29 mei 1989 oordeelde bet Hof van 
Cassatie dat de vrederechter op grond van artikel 223 B.W. aan een van de 
feitelijk gescbeiden echtgenoten een dringende onderhoudsuitkering kan 
toekennen, zonder uitspraak te moeten doen omtrent wie van beide echtge
noten schuld treft met betrekking tot de feitelijke scheiding. Weliswaar 
dienen de maatregelen bevolen door de vrederechter boogdringend en voor
lopig te zijn. In plaats van het bestreden vonnis gewoonweg te vernietigen op 
grond van het arrest van 28 november 1986, omdat bet een onderhoudsgeld 
toekent, zonder uitspraak te doen over de schuldvraag, vernietigt het Hof het 
bestreden vonnis op een andere grond: ,wanneer de rechter, zonder de 
schuldvraag te stellen en zonder tijdsbeperking, op grond van artikel 223 
B.W. een onderhoudsuitkering beveelt, aileen vaststellende dat gelet op de 
tijdslimiet van de vroegere maatregelen en de nog steeds bestaande ver
stoorde verstandhouding tussen de echtgenoten, nieuwe maatregelen dienen 
te worden bevolen, verantwoordt hij op grond van die vaststelling niet naar 
recht de beslissing dat de gevorderde onderhoudsuitkering dringend is" 
(Cass., 29 mei 1989, R. W., 1989-90, 540, noot Gerlo, J., ,Niet ,tijdelijk"? 
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Neen, niet ,dringend" !"; Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 342; Pas., 1989, I, 
1026). 
6. In een pas uitgesproken arrest van 30 november 1995 (E.J. 1996, 90, noot 
Senaeve, P.), herhaalt het Hof van Cassatie zijn stelling verwoord in de 
arresten van 28 november 1986 en 2 juni 1988, dat de vrederechter, die op 
grond van artikel 223, derde lid B.W. de plicht tot samenwoning van de 
echtgenoten voorlopig (i.p.v. tijdelijk) opschort, voor de duur van de feite
lijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud of een ontvangstmachtiging 
als dringende voorlopige maatregel mag vaststellen, zonder zich uit te 
spreken over de schuldvraag m.b.t. de feitelijke scheiding, maar dat die 
maatregelen er niet toe mogen leiden de feitelijke scheiding te organiseren. 
Daaraan wordt echter toegevoegd dat ,uit het enkele feit dat de rechter de 
bevolen maatregelen niet beperkt in de tijd, niet noodzakelijk volgt dat hij de 
feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze organiseert". 
Eensdeels komt het Hof van Cassatie duidelijk terug op de opvatting die het 
in de arresten van 1986 en 1988 vooropstelde: in geval van toepassing van 
artikel 223, tweede lid B.W. kan de vrederechter bij schorsing van de 
samenwoningsverplichting een onderhoudsgeld toekennen zonder de schuld
vraag te moeten onderzoeken en zonder die maatregelen in de tijd te moeten 
beperken. Toch mag dat dan niet Ieiden tot de organisatie van de feitelijke 
scheiding. Verschillende vragen rijzen: in de eerste plaats heeft de bepaling 
van artikel 223, tweede lid B.W. een heel andere orientatie gekregen dan de 
artikelen 221 en 223, eerste lid B.W. Vervolgens wordt het heel moeilijk een 
onderscheid te maken tussen de opheffing van samenwoningsplicht met de 
toekenning van een onderhoudsgeld, zonder beperking in de tijd en zonder 
antwoord op de schuldvraag enerzijds en de niet-organisatie van de feitelijke 
scheiding anderzijds. Tenslotte en dat is dan een principiele vraag: is het niet 
beter dat de vrederechter de feitelijke scheiding echt organiseert- nu ze een 
grond is tot echtscheiding - eerder dan die over te Iaten aan de echtgenoten 
of beter gezegd aan de sterkste van heiden. 

3. De afzonderlijke woonst 

54. 1. Een beschikking gewezen op grond van artikel223 B.W., waarbij een 
van de echtgenoten gemachtigd wordt afzonderlijk te verblijven in de ge
huurde echtelijke woning, is enkel en aileen tegenstelbaar aan de echtge
noten zelf. Deze beschikking is niet tegenstelbaar aan de verhuurder en kan 
de contractuele relatie van de verhuurder ten overstaan van zijn huurders niet 
wijzigen. 
Ondanks de beschikking, die een van de echtgenoten toelaat afzonderlijk te 
verblijven, blijft de huur van het onroerend goed toebehoren aan beide 
echtgenoten gezamenlijk. De echtgenoot die de woning heeft verlaten be
houdt zijn rechten op de huur (Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 9 oktober 1989, 
T. Vred., 1990, 124). 
2. De vrederechter van Vise beslist dat aangezien op het gelijkvloers van de 
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echtelijke woning de apotheek van de echtgenoot gevestigd is, hem die ook 
moet worden toegewezen, terwijl de verdiepingen van het huis worden 
toegekend aan de echtgenote (Vred. Vise, 26 mei 1988, T. Vred., 1989, 
109). In dezelfde zin heeft de vrederechter van Brussel echtgenoten toege
laten een afzonderlijke verblijf te hebben op verschillende verdiepingen van 
de echtelijke woonst. De maatregel was ingegeven door de bezorgdheid van 
de vrederechter een echtgenoot de toegang tot de woning niet te ontzeggen 
zonder dat zijn scbuld vaststond. Bij de invoering van artikel 223 in het 
Burgerlijk Wetboek, had de wetgever immers geenszins de bedoeling de 
onschuldige echtgenoot en vader systematisch te verdrijven uit de echtelijke 
woonst (Vred. Brussel VIII, 26 oktober 1993, T. Vred., 1993, 373, noot 
Grandhenry, F.). 

4. Onderhoudsgeld of ontvangstmachtiging 

55. Bij de begroting van het onderboudsgeld moet er van uitgegaan worden 
dat de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de mogelijkheid moet worden 
gesteld de staat en de welstand uit de tijd van het gemeenscbappelijk leven 
aan te houden. Het bedrag van de onderhoudsbijdrage moet worden vastge
steld rekening houdende met de respectieve inkomsten en behoeften der 
echtgenoten. Br dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat de 
man samenwoont met een bijzit, die met haar inkomen normaliter ook mee 
betaalt in de gewone onkosten en lasten van het huwelijk (Vred. Menen, 
21 juni 1988;-T Vr~d;~1989;116): - · 
Ben personeelslid van een internationale organisatie heeft bovenop zijn loon 
een bijkomende gezinstoelage waarvan de echtgenote, die het hoederecht 
over kinderen heeft, de volledige betaling vordert. V olgens de rechter moet 
een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de kinderbijslag als on
derdeel van het Belgisch sociaal zekerheidsstelsel, waarvan de kinderen -
in feite de moeder - de enige begunstigden zijn en anderzijds de ter 
discussie zijnde vergoeding, die de vader krijgt uitgekeerd op grond van 
het feit dat bij deel uitmaakt van bet personeel van een internationale 
instelling en welke begrepen is in zijn loon. Die gezinstoeslag komt in zijn 
geheel niet toe aan de ouder met bet boederecht, maar zal wei als onderdeel 
van het loon bij de berekeningsbasis van het onderhoudsgeld betrokken 
worden (Mons, 6 oktober 1994, J.T., 1995, 217). 
Aangezien de inkomsten, die werden aanvaard door de administratie van de 
belastingen, belacbelijk laag zijn, mogen zij worden bescbouwd als niet 
overeenstemmend met de werkelijkheid. De rechtbanken zijn niet gehouden 
geloof te hechten aan de in een belastingaangifte vermelde inkomsten, zelfs 
niet wanneer deze werden aanvaard door de fiscus. Ben juiste begroting van 
de inkomsten kan steeds gebeuren op grond van andere significante en 
convergerende aanwijzingen. Het is volgens de rechtbank duidelijk dat de 
belastingaangiften van 1987, 1988 en 1989 niet overeenstemmen met de 
levenswijze van appellant, die met die inkomsten een gezin van vijf personen 
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kan onderhouden, naar Marokko kan reizen en er een huwelijksschat betaalt 
voor een jonge echtgenote (Rb. Brussel, 8 januari 1991, J.T., 1991, 372). 
Volgens de vrederechter van Turnhout stemt het belastbaar inkomen niet 
overeen met de werkelijkheid en is het geen weerspiegeling van de beste
dingsmogelijkheden van verweerder. Het onderhoudsgeld moet worden be
rekend op grond van het netto basisinkomen, daarbij ermee rekening hou
dend dat de alimentatie voor 80% fiscaal aftrekbaar is en dit mogelijk 
aanleiding kan zijn tot een restitutie van belasting die het netto-inkomen 
wellicht zal verhogen. Aangezien daarover nog geen uitsluitsel kan worden 
gegeven is dit een voldoende reden voor de vrederechter om zijn beslissing in 
de tijd te beperken. Verder houdt de vrederechter rekening met het feit dat 
eiseres kinderverzorgster is en in het verleden gewerkt heeft als onthaalmoe
der, waaruit mag worden verondersteld dat zij een gelijkaardige activiteit kan 
uitoefenen en er inkomsten kan uithalen (Vred. Turnhout, 15 oktober 1993, 
Turn. Rechtsl., 1993, 121). 
Hoewel de echtgenote, die een onderhoudsgeld vordert, geen inkomsten 
heeft uit een eigen beroepsactiviteit en de rechter in het ongewisse wordt 
gelaten over haar werkelijk vermogen, mag haar vermogenstoestand volgens 
de vrederechter van Boom riant genoemd worden. Hij leidt deze vasts telling 
onder meer af uit het feit dat eiseres niet betwist dat zij tijdens het huwelijk 
de helft van het huishoudgeld bijdroeg. De vrederechter is dan ook van 
mening, dat zij zelf maandelijks een zelfde bedrag als het onderhoudsgeld 
waartoe hij de echtgenoot veroordeelt, uit eigen rniddelen moet bijpassen 
(Vred. Boom, 3 juli 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 408). 

5. Boedelbeschrijving en verzegeling 

56. 1. De vrederechter kan ook andere dan de in de wet bepaalde maat
regelen vaststellen daar hij over een discretionaire bevoegdheid beschikt. 
Hoewel de rechtspraak terzake verdeeld is kan een ,ernstig belang" een 
verzegeling van de gemeenschappelijke roerende goederen, als voorlopige 
maatregel met toepassing van artikel 223 B.W. rechtvaardigen. De zegel
legging is een uitzonderingsprocedure die enkel kan worden gevoerd in de 
hypothese dat een ,ernstig belang" in het gedrang komt en kan zeker niet 
systematisch worden ingeroepen met het oog op een latere procedure op 
grond van artikel223 B.W. De vrederechter van Vise verwerpt de vordering, 
van oordeel zijnde dat een dergelijk ernstig belang niet in het gedrang is, 
aangezien er geen reden is om aan te nemen dat de andere echtgenoot van 
plan is om bepaalde gemeenschappelijke goederen te vervreemden, temeer 
dat hij niet ervan op de hoogte is dat zijn echtgenote de echtelijke woning 

· wenst te verlaten (Vred. Vise, 17 juni, 1988, J.L.M.B., 1989, 497, noot 
Panier, C. die verwijst naar ,Problemes d'application des articles 221 et 
223 du code civil", in Le contentieux conjugal, Liege, Ed. Jeune barreau, 
1984, 47-48; Pintens, W. en Sintobin, N., ,De maatregelen aangaande het 
vermogen van de echtgenoten", in Voorlopige maatregelen tussen echtge
noten, Leuven Acco, 1989, nrs. 255-257, 238-240). 
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2. Ter bescherming van de patrimoniale rechten van partijen kan de vrede
rechter het nuttig achten over te gaan tot een boedelbeschrijving met waar
deschatting van het roerend gemeenschappelijk bezit van partijen. De vrede
rechter stelt daartoe een notaris aan (met uitsluiting van de notarissen die 
reeds rechtstreeks of onrechtstreeks in het latent geschil tussen partijen zijn 
opgetreden), met dien verstande dat partijen de vrijheid behouden de in
ventarisbewerkingen te laten bijwonen en eraan mee te werken (Vred. Gent 
III, 8 december 1988, T. Vred., 1989, 300; zie mbt. de verzegeling Pintens, 
W. en Sintobin, N., I.e., nrs. 258-260, 241-242). 
3. Naar aanleiding van een procedure op grond van artikel223 B.W., neemt 
de vrederechter maatregelen met betrekking tot de meubelen van de partijen. 
Het na deze beschikking vervreemden van die meubelen is een inbreuk op 
artikel 507, tweede lid Sw. (Bedrog - Het in zijn belang vernietigen, 
beschadigen of wegmaken van roerende goederen die het voorwerp zijn 
van een maatregel uitgevaardigd zoals bedoeld in artikel 223 B.W.). het is 
daarbij van geen belang te onderzoeken of de betekening van de beschikking 
van de vrederechter regelmatig is. De inbreuk op artikel507, tweede lid Sw. 
vereist niet dat de rechterlijke beslissing officieel ter kennis wordt gebracht 
van de vervolgde, door een betekening of een kennisgeving: het volstaat dat 
de betrokkene kennis heeft gehad van de draagwijdte van de beschikking 
(Brussel, 17 oktober 1990, J.T., 1991, 241, met verwijzing naar Gent, 9 maart 
1976, R.W., 1977-78, 1369, met noot). 
Op grond van artikel 223 derde lid B.W. kan de rechter verbieden bepaalde 
goederen te verVreemden of te- vetplaatsen. Wie zich niet houdt-aan dit 
verbod wordt veroordeeld met de straffen voorzien door artikel 507 tweede 
lid Sw., ongeacht of de maatregelen zijn opgelegd door de vrederechter dan 
wel door de voorzitter van de rechtbank, die deze maatregelen kan bevelen in 
toepassing van artikel 1280 Ger.W. (Cass., 7 november 1989, Pas., 1990, I, 
289; Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 350). 

6. Blokkering of terbeschikkingstelling van gelden 

57. De meubelen bedoeld in artikel 223 B.W. kunnen bestaan uit geld
sommen op een spaarrekening (Cass., 7 november 1989, Pas., 1990, I, 
289; Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 350). 

7. Hoede- en bezoekrecht 

58. 1. De vrederechter die dringende en voorlopige maatregelen neemt over 
de hoede over de kinderen, laat zijn beslissing afhangen van een pure 
belangenafweging waarbij het belang van de kinderen doorweegt. Met dit 
uitgangspunt beslist de vrederechter te Boom het hoederecht toe te kennen 
aan de vader op grond van een aantal overwegingen die in het nadeel van de 
moeder spelen. De moeder zou te emotioneel reageren - weliswaar tov. 
haar echtgenoot en n.a.v. hun echtelijke moeilijkheden - waardoor het 
volgens de rechter minder gemakkelijk zou zijn om de kinderen een serene 
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opvoedingssfeer te bieden. In die omstandigheden zal de kans op verzoening 
groter zijn, indien de kinderen aan de vader worden toevertrouwd. Andere 
elementen die de vrederechter in bet nadeel van de moeder acht, zijn 
enerzijds bet feit dat zij aileen Frans spreekt met de kinderen, terwijl ze in 
een eentalig Nederlands milieu opgroeien en zijzelf perfect tweetalig is en 
anderzijds dat hoewel zij geen beroepsactiviteit heeft, zij toch een belangrijk 
deel van haar tijd besteedt aan ontspanningsactiviteiten, terwijl ze de vol
maakte ,vrouw aan de haard" had kunnen zijn (Vred. Boom, 3 juli 1990, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 408). In beroep werd deze beschikking vernietigd 
met betrekking tot de maatregelen ten opzichte van de kinderen. 

2. De wet van 13 april 1995 houdende de gezamelijke uitoefening van het 
ouderlijk gezag (B.S., 21 mei 1995), waarbij de traditionele regeling ver
vangen wordt door het principe dat de ouders samen verantwoordelijk 
blijven voor de minderjarige kinderen, brengt ook voor de toepassing van 
artikel 223 B.W. een belangrijke wijziging met zich mee betreffende bet 
hoede- en bezoekrecht over de rninderjarige kinderen. De innovatie van de 
wet is dat ook bij niet-samenlevende ouders bet gezag over de persoon van de 
kinderen, evenals het bestuur over de goederen steeds automatisch door 
beide ouders gezamenlijk verder wordt uitgeoefend, en dit zolang er geen 
rechter tussenkomt om er anders over te beslissen. De exclusieve.uitoefening 
van het gezag door een van de ouders, wordt hiermee een uitzondering, 
waarvoor een rechterlijke beslissing noodzakelijk is (Zie mbt. tot bet co
ouderschap: Deli, D., Co-ouderschap, studiedag Centrum voor Beroepsver
volmaking in de Rechten, Antwerpen, 23 oktober 1995; Senaeve, P., ,Ach
tergrond van de hervorrning van het ouderlijk gezag en van het omgangs
recht. Overgangsrecht" in studienarniddag De wet op het co-ouderschap en 
het omgangsrecht, Leuven, 23 mei 1995; Uytendaele, R., ,Het co-ouder
schap in de praktijk", in studienarniddag De wet op het co-ouderschap en het 
omgangsrecht, Leuven, 23 mei 1995; Uytendaele, R., ,De maatregelen 
aangaande de kinderen", in Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, 
Leuven, Acco, 1989, 90-103; Gerlo, J. en Wylleman, A., ,Naar eenjuridi
sche erkenning van co-ouderschap?", R.W., 1988-89, 105-118). 

59. De onderzochte periode dateert grotendeels van voor de wet van 13 april 
1995, zodat daaromtrent nog geen vonnissen beschikbaar waren. Nietternin 
zijn er in de rechtspraak van voor de wet reeds beslissingen in de zin van co
ouderschap. 

1. De echtgenoten kunnen volgens de vrederechter van Vise gezamenlijk het 
bewaringsrecht uitoefenen over de kinderen, terwijl het materieel bewarings
recht aan de echtgenote wordt toegewezen (Vred. Vise, 26 mei 1988, 
T. Vred., 1989, 109). 

De vrederechter van het achtste kanton van Brussel vindt beide ouders even 
,geschikt" en ,bekwaam" en in ieder geval even ,bereid" om alles op te 
offeren voor de hoede en bet behartigen van de persoonlijke en materiele · 
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belangen van hun kinderen. De gepaste oplossing lijkt hem dan ook het co
ouderschap. 
De vrederechter snijdt tevens een ander probleem aan, dat ondertussen 
eveneens bij de wet is geregeld, met name het hoorrecht van de kinderen. 
Hij is daaromtrent van mening, dat in afwachting van een wetswijziging, 
niets hem verbiedt officieus de kinderen te verhoren naar aanleiding van een 
plaatsbezoek. Hij meent die bevoegdheid te kunnen afleiden uit het Inter
nationaal Verdrag van 20 november 1989 over de rechten van het kind van de 
Verenigde Naties, dat de toegetreden staten, waaronder Belgie, ertoe aanzet 
minderjarige kinderen te laten verhoren door de bevoegde rechter, wanneer 
zij dit wensen (Vred. Brussel VIII, 26 oktober 1993, T. Vred., 1993, 372, noot 
Grandhenry, F., ,L'audition de l'enfant mineur dans une cause qui lui 
concerne"; zie mbt. het V erdrag inzake de rechten van het kind: V erhellen, 
E., ,Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind" in Kinderrechtengids, 
Gent Mys & Breesch, 1-24; Alen, A. en Pas, W., ,De direkte werking van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, in Kinderrechtengids, Gent, 
Mys & Breesch, 1-25). 
In zijn bespreking onder dit vonnis onderzoekt Grandhenry de procedurale 
aspecten waarmee een vrederechter wordt geconfronteerd, in het geval hij 
het wenselijk acht de kinderen te horen, vooraleer dringende en voorlopige 
maatregelen te bevelen die hen aanbelangen. Voor de wetswijziging van 
1995 is het Internationaal Verdrag van 20 november 1989 over de rechten 
van het kind, de enige ( wettelijke) basis waaruit een rechter zijn bevoegdheid 
kan putten om een minderjarig kind te horen. F. Grandhenfy roonteclfter aan 
dat het bepaald niet evident is om deze internationale regel op een efficiente 
en bovenallegale marrier toe te passen in het kader van artikel 223 B.W .. 
Het gerechtelijk wetboek (met verwijzing naar Closset-Marechal, G., ,As
pects de droit judiciaire", in La Convention sur les droits de l 'enfant et Ia 
Belgique, Kluwer, 1992, 141) biedt enige, zij het een beperkte, soelaas in het 
kader van de artikelen 936 ev., op grond waarvan de rechter een expertise 
kan laten uitvoeren door een psycholoog, geneesheer of sociaal assistent. De 
hoge kosten, pleegvormen en tijdsduur maken een dergelijke onderzoeks
maatregel omslachtig. Het verhoor van de kinderen als getuigen stuit op het 
verbod van artikel961 tweede lid Ger.W. om descendenten te horen in zaken 
waar hun ascendenten tegengestelde belangen hebben. Ook de persoonlijke 
verschijning van partijen in het kader van artikel 992 Ger.W. biedt geen 
oplossing, aangezien de kinderen geen partij zijn in de zaak. 
Rest dan enkel nog de oplossing waarvoor de vrederechter van Brussel heeft 
geopteerd: het ,officieus" horen van de kinderen met het akkoord van de 
partijen en hun raadsman, buiten hun aanwezigheid, al dan niet geakteerd in 
een proces-verbaal. Volgens Grandhenry is het een snelle origine1e oplossing 
de kinderen te horen naar aanleiding van een plaatsbezoek in de echtelijke 
woonst. De vrederechter meent ook die bevoegdheid te kunnen afleiden uit 
het Internationaal Verdrag over de rechten van het kind dat een dergelijk 
hoorrecht voorziet. Hiermee volgt de vrederechter de stelling dat de bepalin-
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gen van het verdrag behoren tot het Belgisch positief recht aangezien ons 
land partij is bij het verdrag. Dit is niet de mening van Procureur-generaal bij 
het Hof van Cassatie Krings (,La mise en oeuvre de la Convention des 
Nations Unies sur les droits de l'enfant et la Belgique", in La Convention sur 
les droits de !'enfant et Ia Belgique, Kluwer, 1992, 84), die van mening is dat 
wat dit probleem betreft het Verdrag geen directe werking heeft en dat enkel 
de Belgische wetgever die materie kan regelen. Met de wetswijziging van 
1995 is er een einde gekomen aan deze controverse. 

Minder problemen rond het hoorrecht stelden zich wanneer de voorzitter van 
de rechtbank op grond van artikel 1280 Ger.W. in een echtscheidingsproce
dure, voorlopige maatregelen moest nemen, onder meer met betrekking tot 
de kinderen. De voorzitter kon immers het parket verzoeken over te gaan tot 
een verhoor van de kinderen. Een mogelijkheid waarover de vrederechter, 
die zetelt zonder openbaar ministerie, niet beschikt. 

In die zin besliste de rechtbank van eerste aanleg te Luik, dat een vrijwillige 
tussenkomst van de kinderen ontvankelijk is, maar niet gegrond, aangezien 
de rechter hen zelf niet kan horen, gelet op de geldende procedureregels. Aan 
het verlangen van de kinderen om gehoord te worden kan de rechter evenwel 
tegemoetkomen door de procureur des Konings uit te nodigen tot een verhoor 
van de kinderen via de geeigende instanties (Vz. Luik, 30 juni 1993, 
J.L.M.B., 1993, 1282). 

2. Een moeder met het hoederecht over haar zeven-jarige zoon, vraagt de 
rechter aan de vader het verbod op te leggen om tijdens de uitoefening van 
het bezoekrecht, het kind mee te nemen naar de bijeenkomsten van de 
religieuze gemeenschap de ,Baptisten". De moeder vreest dat haar zoon 
zal worden gei:ndoctrineerd om de strenge levensbeschouwelijke, sociale en 
morele regels van die gemeenschap onvoorwaardelijk aan te nemen, wat 
volgens haar een normale ontplooiing van een kind zou belemmeren. De 
rechter stelt, dat in principe beide ouders dienen te beslissen over de opvoe
ding van hun kinderen, maar dat wanneer dit onmogelijk is de rechter beslist 
in het belang van het kind. Op een leeftijd van zeven beschikt een kind amper 
over een ,oordeel des onderscheids" om geestelijk zelfstandig en bewust te 
kunnen oordelen over de ideeen en levenswijze van dergelijke radicale 
gemeenschappen, wat dus niet raadzaam is, zeker niet wanneer een van de 
ouders niet akkoord gaat met een dergelijke opvoedingswijze. Een verbod 
om het kind, tijdens de uitoefening van het bezoekrecht in contact te brengen 
met de religieuze gemeenschap is dan ook gerechtvaardigd. De rechter stelt 
dat dit zelfs in overeenstemming is met de zienswijze van de Baptisten en 
citeert uit een pamflet, waarin ze vooropstellen dat: ,Een van onze rotsvaste 
overtuigingen is dat niemand als christen geboren wordt maar dat ieder het 
dient te worden ... ". Er is eerst een zelfstandig oordeel vereist van de 
kandidaat-bekeerling, wat voor een kind van zeven dus duidelijk nog niet 
mogelijk is. In laatste instantie motiveert hij zijn beslissing door te verwijzen 
naar de vaste rechtspraak (met verwijzing naar Baeteman, G., e.a., ,Over
zicht van rechtspraak. Personen- en familierecht", T.P.R., 1988, nr. 266) 
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luidens welke in principe de ouder, aan wie het kind werd toevertrouwd, de 
keuze bepaalt van de filosofische opvoeding van het kind (Vred. Antwerpen 
V, 11 mei 1993, T. Vred., 1995, 151). 
De vrederechter van Gent volgt de redenering van de moeder, dat morali
teitsredenen - overspelig concubinaat - gekoppeld aan de leeftijd van het 
kind - aankomende puberteit - het verbod rechtvaardigen om tijdens de 
uitoefening van het omgangsrecht het kind in contact te brengen met de 
bijzit. De rechter merkt evenwel op dat de naleving van een dergelijk verbod 
in de praktijk twijfelachtig lijkt (Vred. Gent III, 8 december 1988, T. Vred., 
1989, 300). 
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel ,reserveert" een bezoekrecht voor 
de vader, zonder evenwel de modaliteiten ervan vast te leggen. Uit de feiten 
was namelijk gebleken dat een niet verwaarloosbaar risico bestond dat de 
vader tijdens de uitoefening van het bezoekrecht het kind zou ontvoeren naar 
zijn familie in Marokko, waar hij blijkbaar zijn woonplaats had (Rb. Brussel, 
3 oktober 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385). 
De vrederechter van Grivegnee vindt de vrees van de vader gewettigd, 
omtrent de invloed die de bijzit van de moeder gaat hebben op de opvoeding 
van zijn kind. Verder feliciteert hij de moeder dat zij minnelijk een bezoek
recht heeft gegeven aan de vader, dat hij dan ook gerechtelijk bevestigt 
(Vred. Grivegnee, 11 oktober 1988, J.T., 1989, 168). 
3. Het opleggen van een dwangsom wordt slechts sporadisch toegepast. In 
d~ o11derzochte periode leggen twee rechters een dwangsom op ter eerbiedi
ging van het bezoekrecht van deandere echtgenoot. De moeder heeff hd 
recht haar kind regelmatig te zien, terwijl het de plicht is van de vader dit 
bezoekrecht mogelijk te maken, en zelfs bij weigering van het kind, dit ertoe 
aan te zetten bij zijn moeder op bezoek te gaan. Voor elke door een ge
rechtsdeurwaarder vastgesteld ongerechtvaardigde weigering tot uitoefening 
van bet bezoekrecht, zoals door de eerste rechter bepaald, legt de rechter een 
dwangsom op van 5.000 fr. per keer (Rb. Tongeren, 14 januari 1992, Limb. 
Rechtsl., 1992, 187, noot die verwijst naar Vred. Kraainem, 3 juni 1980, 
R.W., 1981-82, 237; Jeugdrb. Dinant, 16 mei 1983, Jur. Liege, 1983, 378; 
Renchon, J.L., ,Le recours a l'astreinte dans les relations familiales", in Dix 
ans d'application de l'astreinte, 26 oktober 1990, Creadif). Ook de vrede
rechter van Halle legt een dwangsom op (van 3.000 fr.), die de stipte naleving 
van het bezoekrecht moet garanderen, evenwel slechts afdwingbaar vanaf het 
ogenblik dat de bezoekgerechtigde ouder officieel meedeelt dat hij zijn 
vuurwapen heeft ingeleverd (Vred. Halle, 13 februari 1993, R.W., 1991-
92, 375). 

8. Andere maatregelen 

60. I. Onder de voorlopige dringende maatregelen die een vrederechter kan 
nemen in het echtelijk geschil is er de plaatsopneming, in het bijzonder van 
de echtelijke woning. De samenhang van de artikelen 223 B.W. (urgentie), 
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1011 Ger.W. (verhoor van getuigen nav. de plaatsopneming) en 945 en 1011 
Ger.W. (onmiddellijk gerechtelijk debat) laat het houden van de zitting toe 
op de bezochte plaats, meer bepaald de echtelijke verblijfplaats (Vred. Sint
Gillis, 1 december 1989, T. Vred., 1989, 95). In dezelfde zin is de vrede
rechter van het achtste kantc;m van Brussel van mening dat hij niet eerder 
maatregelen kan nemen, die overeenstemmen met de wensen van de partijen, 
dan nadat hij de echtelijke woning heeft gezien. De vrederechter wil immers 
de echtgenoten toestaan afzonderlijke verdiepingen van de echtelijke woning 
te betrekken. Hij wil er zich eerst van gewissen of het onroerend goed een 
dergelijke regeling toelaat. Ter gelegenheid van dit plaatsbezoek, belet niets 
de rechter om, in afwachting van een wetswijziging, de kinderen officieus te 
verhoren (Vred. Brussel VIII, 26 oktober 1993, T. Vred., 1993, 372, noot 
Grandhenry, F., ,L'audition de l'enfant mineur dans une cause qui lui 
concerne" zie hiervoor nr. 59). 
2. De vrederechter van Halle beveelt in het kader van een procedure op 
grond van artikel 223 B.W., dat de echtgenoot zijn vuurwapen bij de 
bevoegde overheid moet indienen (Vred. Halle, 13 februari 1991, R. W., 
1991-92, 375). 
3. Hoewel het beheer van het gemeenschapsvermogen in principe toebe
hoort aan beide echtgenoten samen, kan het tengevolge van de onenigheid 
tussen partijen, toevertrouwd worden aan een van beide echtgenoten, onder 
last van verantwoording aan zijn wederpartij (Vred. Gent, 8 december 1988, 
T. Vred., 1989, 300). 

§ 4. De procedure 

61. I. De procedure betreffende dringende voorlopige maatregelen met 
toepassing van artikel 223 B.W. wordt beheerst door de artikelen 1253ter 
tot 1253octies van het Ger.W. en wordt ingeleid bij schriftelijk verzoek
schrift (artikel1253ter Ger.W.). De procedureregels van de artikelen 736 ev. 
Ger.W., die betrekking hebben op de overlegging van de stukken in een 
tegensprekelijk procedure, zijn niet van toepassing. 
De rechter client binnen de vijftien dagen een beschikking te geven, die door 
de griffier per gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht van beide echtgenoten 
overeenkomstig artikel 1253 quater, b Ger.W. Deze beschikking is in prin
cipe uitvoerbaar bij voorraad. 
Overeenkomstig artikel 1253quater, d Ger.W., is boger beroep mogelijk, 
ongeacht het bedrag van de vordering. Verzet is mogelijk op grond van 
artikel 1253quater, c Ger.W. Voor beide rechtsmiddelen begint de termijn 
van een maand te lopen vanaf de kennisgeving. 
De gewone regels voor de berekening van de gerechtelijke termijnen zijn van 
toepassing (de artikelen 48 ev. Ger.W.), namelijk de dies ad quo wordt niet 
meegeteld, de dies ad quem wei. 
2. De tegenstrijdigheid tussen de artikelen 635, 2° en 628, 2° Ger.W. kan 
opgelost worden door te verwijzen naar de essentiele beginselen van Euro-
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pees recht, namelijk dat een kind met een nationaliteit van een van de 
lidstaten op Belgisch grondgebied niet minder rechten kan hebben dan een 
kind van Belgische nationaliteit. In dit geval hadden beide ouders de Duitse 
nationaliteit, hun laatste echtelijke woonplaats was gelegen in Parijs en na de 
feitelijke scheiding van partijen leefde de moeder met haar kind in Luik 
(Vred. Grivegnee, 11 oktober 1988, J.T., 1989, 168). 

3. Een rechter doet, als lid van een kamer met drie rechters, uitspraak over 
een boger beroep ingesteld tegen een vonnis waarbij de vrederechter met 
toepassing van artikel223 B.W. dringende en voorlopige maatregelen heeft 
bevolen. Nadien wordt bij dezelfde rechter, als dienstdoende voorzitter in 
kortgeding, een vordering aanhangig gemaakt strekkende tot voorlopige 
maatregelen naar aanleiding van een echtscheidingsprocedure tussen de
zelfde partijen. Het hof van beroep te Gent oordeelt dat deze rechter, 
aangezien uit de omstandigheden blijkt dat hij geen raad heeft gegeven, niet 
gepleit of geschreven heeft over het geschil en evenmin geacht moet worden 
er vroeger kennis van te hebben genomen als rechter, op verzoek van een van 
de partijen, niet kan worden gewraakt op grond van artikel 828, 2° Ger.W. 
(Gent, 13 oktober 1988, Pas., 1989, II, 77). 

Het enkele feit dat een en dezelfde rechter kennis neemt van een vordering 
strekkende tot het bekomen van een onderhoudsgeld na echtscheiding, nadat 
hij reeds in dezelfde zaak en in dezelfde hoedanigheid uitspraak heeft gedaan 
over een vordering strekkende tot het verkrijgen van een onderhoudsgeld 
tijdens een echtscheidingsprocedure, is geen schending van artikel 292 
Ger.W. Evenmin is er reden om te veronderstellen dat de rechter partijdig 
zou zijn geweest in zijn beslissing, wat in strijd is met artikel6 § 1 E.V.R.M. 
(Cass., 22 juni 1990, Pas., 1990, I, 1210). 

4. De vrederechter is op grond van artikel223 B.W. de bevoegde rechter om 
dringende en voorlopige maatregelen te bevelen met betrekking tot de 
persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen. In het geval 
van absolute hoogdringendheid kan de vrederechter, op grond van artikel 708 
Ger.W., beschikking geven om de termijnen van dagvaarding te verkorten, 
en zelfs, indien daartoe grond bestaat, verlof verlenen om binnen dezelfde 
dag en op het gestelde uur te dagvaarden. Een eenzijdige procedure op grond 
van artikel 584 Ger.W. vereist een absolute noodzaak en is enkel gerecht
vaardigd wanneer de geeigende procedure, in casu met toepassing van artikel 
223 B.W., elke doeltreffendheid zou missen. In de onderzochte periode 
wijzen drie rechters in kort geding de vordering af bij gebrek aan hoog
dringendheid (Vz. Arion, 22 november 1991, T.B.B.R, 270; Vz. Namen, 24 
maart 1989, J.T., 1989, 383; Vz. Brussel, 28 augustus 1990, J.T., 1991, 373; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 405). 

5. De beslissing van de vrederechter, waarbij hij uitspraak doet over de 
schuldvraag, naar aanleiding van een vordering tot onderhoudsgeld met 
toepassing van artikel223 B.W., heeft geen gezag van gewijsde ten aanzien 
van de beslissing die de rechtbank op grond van artikel 306 B. W. neemt over 
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de schuldvraag terzak:e echtscheiding (Cass., 3 januari 1992, Arr. Cass., 
1991-92, 390; Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 474; Pas., I, 1992, 384). 

§ 5. De bevoegdheid 

1. De temporele bevoegdheid 

62. 1. De temporele bevoegdheid wordt beoordeeld op het ogenblik waarop 
bet geding wordt ingeleid en hangt niet af van bet tijdstip waarop de rechter 
uitspraak: doet (Cass., 9 september 1988, Pas., 1989, I, 34). De vrederechter 
kan slechts kennis nemen van vorderingen met toepassing van de artikelen 
221 en 223 B.W., voorzover deze werden ingeleid voor het aanhangig mak:en 
van de echtscheidingseis. Eenmaal de echtscheidingsprocedure is ingeleid, is 
enkel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om te 
beslissen over de voorlopige maatregelen die in de loop van de echtschei
dingsprocedure worden gevraagd (artikel 1280 Ger.W.). 
Wordt een verzoekschrift met toepassing van artikel 223 B.W. ingediend, 
vooraleer het verzoekschrift tot echtscheiding wordt neergelegd en heeft de 
voorzitter zetelend in kort geding nog geen beschikking genomen met 
toepassing van artikel1280 Ger.W., dan blijft de rechtbank van eerste aanleg 
zetelend in beroep, net zoals de vrederechter, bevoegd om maatregelen te 
bevelen en de duur ervan te bepalen (Rb. Marche-en-Famenne, 13 september 
1990, T.B.B:R., 1991, 77). 
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding en, 
in boger beroep, het hof, blijven bevoegd om uitspraak: te doen omtrent de 
voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de kinderen, zelfs na de 
overschrijving van het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding wordt 
toegestaan, op voorwaarde dat ze worden gevat voor de overschrijving van 
de echtscheidingsbeslissing (Cass., 9 september 1988, Pas., 1989, I, 34; 
Mons, 7 november 1990, Pas., 1991, II, 54). 

2. De vrederechter van Torhout wordt, tengevolge van het nieuwe echt
scheidingsrecht geconfronteerd met een bijzonder temporeel bevoegdheids
probleem. Sinds de nieuwe echtscheidingswet, wordt immers met de dag
vaarding tot echtscheiding tegelijkertijd de vorderingen betreffende de voor
lopige maatregelen ingesteld. W ordt op de inleidingszitting geen overeen
stemming bereikt betreffende deze maatregelen, dan wordt de zaak: door
verwezen naar de rechter in kortgeding. De vrederechter werd 
geconfronteerd met bet feit dat het verzoekschrift, dat de zaak: bij hem 
aanhangig maak:te, ingeleid werd op dezelfde dag waarop de dagvaarding 
in echtscheiding werd betekend. Wie van beide was nu bevoegd: de vrede
rechter of de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg? De vrederechter 
ontwikkelde, volledig terecht, de volgende redenering. Enkel de datum van 
de inleidingsak:te is doorslaggevend. Wordt de zaak bij dagvaarding ingeleid, 
dan is de datum van de betekening van de dagvaardiging het referentiepunt 
waarop de zaak: bij de rechter aanhangig wordt gemaak:t, voor zover de zaak: 
op de algemene rol wordt ingeschreven voor de in de dagvaarding aange-
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geven zitting (Cass., 1 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 111; Pas., 1991, 
I, 102; J.T., 1992, 475, noot Romain, J.F., J.T.T., 1990, 433). Bij een tegen
sprekelijk verzoekschrift is de datum van de neerlegging ter griffie van 
belang. De bevoegdheid van de rechter in kortgeding moet dan ook worden 
beoordeeld met inachtneming van het ogenblik van de betekening van de 
dagvaarding en niet op de datum van de verwijzing naar de rechter in 
kortgeding. De vrederechter beslist dat hij enkel kennis kan nemen van 
vorderingen op grond van artikel223 B.W., indien ze worden ingeleid voor 
de inleiding van de echtscheidingsvordering. In dit geval werd de vordering 
met toepassing van de artikelen 221 en 223 B.W. niet voor de vordering 
in echtscheiding ingeleid. En gelijktijdig is niet voor, volgens de vrede
rechter (Vred. Torhout, 27 oktober 1994, A.J.T., 1994-95, 195, met noot 
Taelman, P., ,Temporele bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen", met 
verwijzing naar een onuitgegeven arrest van het Hof van Cassatie van 4 maart 
1994, A.R.C. 93.0218.N. evenals naar talrijke rechtsleer). Opmerkelijk is wel 
dat de vrederechter de vordering als ontoelaatbaar afwijst, terwijl hij zich 
onbevoegd had moeten verklaren, met verwijzing naar de bevoegde recht
bank. 
3. De kortgedingrechter, gevat om uitspraak te doen over voorlopige maat
regelen in de loop van een echtscheidingsprocedure, blijft bevoegd wanneer 
partijen afstand doen van geding met betrekking tot de echtscheidingseis. De 
afstand van geding heeft geen terugwerkende kracht. De bevoegdheid moet 
worden beoordeeld op het ogenblik van rechtsingang en niet op het ogenblik 
dat_derechter_uitspraak doet~ Qp h~tJ>ge]lbli1c_ilat dt!_ .Kortgedi{lg!echter we!_d 
gevat, namelijk in de loop van de echtscheidingsprocedure was hij, en niet de 
vrederechter bevoegd, zodat hij ook na de afstand van geding met betrekking 
tot de echtscheidingsprocedure bevoegd blijft (Arrrb. Luik, 23 maart 1989, 
J.L.M.B., 1989, 1462). 

2. De uitwerking in de tijd van de bevolen dringende voorlopige 
maatregelen 

63. 1. De beschikking van de vrederechter die, zelfs na een verzoekschrift 
tot echtscheiding, met toepassing van artikel 223 B.W. dringende en voor
lopige maatregelen beveelt, blijft uitwerking hebben na het neerleggen van 
een verzoekschrift tot echtscheiding, tot op het ogenblik dat een beschikking 
van de voorzitter in kortgeding tussenkomt, tenzij deze maatregelen geen 
uitwerking meer hebben ingevolge het verstrijken van de door de vrede
rechter bepaalde termijn (Mons, 19 november 1991, J.L.M.B., 1992, 968, 
J.T., 1992, 301; Mons, 7 april1992, Pas., 1992, II, 56; Rb., Namen, 24 maart 
1989, J.T., 1989, 383), of bij gebreke daaraan tot op het ogenblik van de 
overschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burger
lijke stand (Rb. Luik, 8 mei 1989, J.L.M.B., 1989; 1204; Rev. Not. B., 1990, 
48). 
Evenzo blijft de beschikking van de kortgedingrechter haar uitwerking 
hebben, zolang de echtscheiding niet definitief is, met name zolang het 
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echtscheidingsvonnis niet is overgeschreven in de registers van de burger
lijke stand (Brussel, 23 oktober 1989, Pas., II, 1990, 92). Ret onderhoudsgeld 
dat in de loop van een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg wordt toegekend aan een der echtgenoten 
persoonlijk, vormt immers een uitvoeringsmodaliteit van de verplichting 
tot hulpverlening (Mons, 7 november 1990, Pas., 1991, II, 54). 

2. De voorlopige maatregelen, die de vrederechter beveelt, met betrekking 
tot de kinderen blijven, bij gebreke aan een beschikking van de voorzitter in 
kort geding, gelden na de overschrijving van de echtscheiding (Rb. Namen, 
18 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 354). 

De beschikking van de kortgedingrechter, waarin hij overeenkomstig artikel 
1280 Ger.W. als voorlopige maatregel een onderhoudsgeld voor het onder
houd en de opvoeding van de kinderen toekent, blijft uitwerking hebben na 
de overschrijving van het echtscheidingsvonnis. De beschikking is een 
uitvoerbare titel voor de schuldeiser, die onverrninderd uitvoerbaar blijft, 
zolang hij niet wordt vervangen door een andere titel, die hem tegenspreekt 
of die het bedrag erv'an vermindert, onder voorbehoud van het recht van de 
schuldenaar om de onverschuldigde achterstallen terug te vorderen. Ret is de 
schuldenaar, die beweert dat hij van zijn onderhoudsplicht ontheven is, die 
de vermindering of de afschaffing ervan in rechte moet vorderen. De onder
handse akte, die de onderhoudsplichtige bevrijdt van de betaling van het 
onderhoudsgeld voor de kinderen, heeft geen enkele waarde, de beschikking 
van de kortgedingrechter blijft onverkort uitwerking hebben (Luik, 9 maart 
1989, J.T., 1989, 551; Pas., 1989, II, 236). 

3. De beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
zetelend in kortgeding, die de eerder door de vrederechter genomen maat
regelen wijzigt of afschaft, kan slechts uitwerking hebben op de datum van 
de uitspraak en niet met terugwerkende kracht tot hetzij de dag van de 
dagvaarding in kortgeding, hetzij de dag van de indiening van de eis tot 
echtscheiding (Mons, 19 november 1991, J.L.M.B., 1992, 968, J.T., 1992, 
301; Mons, 7 april 1992, Pas., 1992, II, 56). 

3. Het tussengeschil over de staat van de persoon 

64. Net zoals bij de bespreking van artikel 221 B.W., rijst ook hier de vraag 
of in het kader van een procedure met toepassing van artikel 223 B.W. de 
vrederechter bevoegd is om zich uit te spreken over een tussengeschil over de 
staat van de persoon, en dan voomamelijk de huwelijkse staat van partijen. 
Waar dit vroeger aanleiding gaf tot betwisting, is het nu algemeen aanvaard 
dat de rechter die kennis neemt van de hoofdvordering bevoegd is om zich uit 
te spreken over de exceptie, met dien verstande dat een onderscheid moet 
worden gemaakt naargelang het tussengeschil betrekking heeft op de huwe
lijkse staat, dan wel een probleem van afstamrning is (Gerlo, J., ,Artikel223 
B.W. en het Rof van Cassatie", T. Vred., 1989, nrs. 12-13, 294-295; Gerlo, 
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J., o.c., nr. 173, 95-96; Senaeve, P., ,Procesrechtelijke aspecten ... ", l.c., 
nrs. 398-405, 325-329). 
Wordt de vrederechter, in het kader van artikel 223 B.W., op incidentele 
wijze geconfronteerd met een geschil inzake de huwelijkse staat van de 
partijen, dan moet hij daar zelfuitspraak over doen (Vred. Sint-Gillis, 23 april 
1987, T. Vred., 1989, 112; Vred. Sint-Gillis, 15 oktober 1987, T. Vred., 1989, 
114; Vred. Namen, 20 oktober 1988, T. Vred., 1989, 101; Vred. Sint-Jans
Molenbeek, 21 juni 1988, T. Vred., 1989, 106 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 
23; Rb. Brussel, 3 oktober 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385). Heeft het 
tussengeschil evenwel betrekking op afstamming, dan moet hij bet prejudi
cieel geschil verwijzen naar de burgerlijke rechtbank (Cass., 21 mei 1987, 
Pas., 1987, Pas., 1987, I, 1161; R.W., 1987-88, 1357; Rev. Trim. Dr. Fam., 
1987, 352, met noot Panier, C.; Ann. Fac. Dr. Liege, 1988, 16, met noot 
Kohl, A.,; Vred. Borgerhout, 17 november 1989, T. Vred., 1989, 123). 
Wanneer evenwel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg wordt 
geconfronteerd met een tussengeschil, ongeacht of het de huwelijkse staat of 
de afstamming betreft, zal hij steeds moeten verwijze.n naar de burgerlijke 
rechtbank. 
Gerlo is van mening dat deze verschillende oplossingen, naar gelang van de 
rechtsmacht, niet te rechtvaardigen zijn; vrederechter en voorzitter hebben 
eenzelfde rol en er is geen reden om een geschil betreffende de huwelijkse 
staat anders te behandelen dan een geschil over de afstamming (Gerlo, J., 
o.c., nr. 173, 95-96). 

AFDELING IX 

NIETIGVERKLARING (art. 224 B.W.) 

65. De wetgever heeft de echtgenoten vrij ruime bestuursbevoegdheden 
toebedeeld. Wanneer een der echtgenoten deze bevoegdheden aanwendt in 
strijd met sommige verbodsbepalingen van het primair stelsel, of deze be
voegdheid aanwendt op een manier die de belangen van het gezin in gevaar 
brengt, kan de andere echtgenoot de nietigverklaring van de betwiste han
delingen vorderen. 

1. Handelingen, schenkingen en persoonlijke zekerheden 

66. Overeenkomstig artikel224, § 1, 1 B.W. kunnen de handelingen die een 
der echtgenoten stelt in strijd met de beschermingsregels van artikel 215 
B.W. worden nietigverklaard. 
Onverminderd de toekenning van schadevergoeding, kunnen de daden van 
beschikking met betrekking tot de gezinswoning gesteld door de ene echt
genoot zonder instemming van de andere echtgenoot of zonder vervangende 
rechterlijke machtiging, worden nietigverklaard op verzoek van de andere 
echtgenoot. 
Verder moeten ook alle opzeggingen, kennisgevingen en exploten in verband 
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met de gehuurde gezinswoning uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk. 
Worden deze handelingen gesteld door een echtgenoot aileen, zonder de 
medewerking van de andere echtgenoot of zonder vervangende rechterlijke 
machtiging, dan kan deze laatste zich beroepen op artikel 224, § 1, 1 B.W. 
om de nietigverklaring van de betwiste handeling te vorderen. 

Artikel 224, § 1, 2 B.W. bepaalt dat handelingen door een der echtgenoten 
gesteld met overtreding van een krachtens art. 223 B.W. gevraagd of ver
kregen verbod tot vervreemding of hypothekering van onroerende goederen 
verricht na de overschrijving van het desbetreffende verzoekschrift of von
nis, kunnen worden nietigverklaard. 

67. Ret niet-naleving van een rechterlijke beschikking genomen op grond 
van artikel223 B.W. i.v.m. roerende goederen wordt met de strafsanctie van 
artikel 507, tweede lid Sw., en niet met de nietigverklaring gesanctioneerd. 
De strafsanctie van artikel507, tweede lid Sw. is zowel op de echtgenoot als 
op de medeplichtige van toepassing (Tobback, K., ,Wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten", in Comm. Pers., Casman, H., Heyvaert, K. 
en Pauwels, J.M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, losbl.; art. 224-4, 14, nr. 7; 
Casman, H. en Van Look, M., Huwelijksvermogensstelsels, CED-samsom, 
losbl., 1113, 6). 

T.a.v. beschikkingen m.b.t. roerende goederen geldt wel de gemeenrechte
lijke sanctie van de niet-tegenstelbaarheid aan de benadeelde echtgenoot. 
Enig bedrog moet niet bewezen worden: het bestaan van de gerechtelijke 
beschikking volstaat om de onwettigheid van de bestreden handeling vast te 
steilen (Tobback, K., ,Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtge
noten", o.c., B.W. art. 224-4, 14, nr. 7; Baeteman, G., Engels, C. en Gerlo, J., 
,Overzicht van rechtspraak (1976-1981) Huwelijksvermogensrecht", 
T.P.R., 1982, nr. 70, 1034). 

Sommige auteurs steilen dat de derde-medecontractant die in het bezit is van 
het roerend goed, bescherrning geniet op grond van art. 2279 B.W. (Baete
man, G., ,Ret primair huwelijksstelsel", T.P.R., 1978, 294). Anderen daar
entegen menen dat aan die derden het beroep op artikel 2279 B.W. moet 
worden ontzegd omdat anders de specifieke bescherrning van het huisraad 
precair wordt (Tobback, K., o.c., B.W. art. 224-5, 15, nr. 7). 

Roerende zaken die het voorwerp uitmaken van een maatregel voorzien in 
artikel223 B.W., en die bijgevolg onder de toepassingssfeer van artikel 507, 
tweede lid Sw. kunnen vailen, zijn niet aileen roerende lichamelijke goede
ren, maar ook besparingen ondergebracht op een spaarrekening (Cass., 7 
nov. 1989, Pas., 1990, I, 289; Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 350). 

Bovendien is niet vereist dat de beschikking genomen op grond van artikel 
223 B.W. aangezegd of betekend is geworden opdat artikel 507, tweede lid 
Sw. van toepassing zou zijn. Evenrnin is vereist dat de betekening regelmatig 
is gebeurd. Opdat artikel 507, tweede lid Sw. van toepassing zou zijn, 
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volstaat bet dat de betrokk:ene er kennis van heeft (Rb. Brussel, 17 oktober 
1990, J.T., 1991, 241). 

Het meenemen van meubels uit bet gemeenschappelijk huis, ondanks het 
verplaatsingsverbod dat de vrederechter heeft opgelegd bij wijze van drin
gende maatregel, volstaat om onder toepassing van artikel 507, tweede lid 
Sw. te vallen. Er moet niet worden aangetoond dat de meegenomen goederen 
werden verkocht, vervreemd, vernietigd of beschadigd (Antwerpen, 11 de
cember 1991, R.W., 1991-92, 961; Antwerpen, 9 maart 1989, R.W., 1989-
1990, 1399, noot Traest, Ph.). 

68. Schenkingen door een der echtgenoten gedaan waardoor de belangen 
van bet gezin in gevaar worden gebracht kunnen eveneens worden nietigver
klaard op verzoek van de andere echtgenoot (artikel 224, § 1, 3 B.W.). Dit 
artikel heeft alleen betrekking op de schenkingen van eigen goederen. 
Schenkingen van gemeenschapsgoederen zijn immers verboden, tenzij ze 
met de toestemming van de andere echtgenoot worden gedaan (art. 1419 
B.W.) (Tobback, K., o.c., B.W. art. 224-5, 15, nr. 9). 

69. Ook persoonlijke zekerheden die door een der echtgenoten zijn gesteld, 
kunnen op vraag van de andere echtgenoot worden nietigverklaard wanneer 
ze de belangen van het gezin in gevaar brengen (art. 224, § 1, 4 B.W.). 
Artikel 224, § 1, 4 B.W. maakt geen onderscheid tussen borgstellingen die 
worden verleend in bet kader van een beroepsactiviteit en deze die gesteld 
zijn in het kader_vanlletprive-leven(Cass., 27 november 1987, Pas., 1988, I, 
381). 

Om een vordering tot nietigverklaring te kunnen instellen op grond van 
art. 224, § 1, 4 B.W. is de hoedanigheid van echtgenoot vereist. In casu 
vorderde de ex-echtgenote, na de overschrijving van de echtscheiding, op 
grond van art. 224 B.W., § 1, 4 B.W. de nietigverklaring van een solidaire 
borgstelling die de man tijdens bet huwelijk had aangegaan voor de ver
bintenissen van een vennootschap die vervolgens failliet ging. Door de 
vordering van de vrouw te verwerpen bevestigde bet Hof van Beroep te 
Antwerpen de uitspraak van de Rechtbank van eerste aanleg. Het Hof 
steunde zijn beslissing op de overweging dat de bepalingen van hoek I, titel 
V, hoofdstuk VI (waarin art. 224 B.W.) op alle gehuwden van toepassing 
zijn, maar niet meer kunnen worden ingeroepen indien het huwelijk door 
echtscheiding is ontbonden. De bepaling van art. 224 B.W., zou net als alle 
andere bepalingen van bet primair stelsel slechts geldig blijven tot de on thin
ding van bet huwelijk (Antwerpen, 8 maart 1994, R.W., 1993-1994, 1372; 
Antwerpen, 6 maart 1995, R.W., 1995-1996,91, noot Bouckaert, F.). 

Dit arrest is vatbaar voor kritiek. Het hoeft geen betoog dat de vordering tot 
nietigverklaring moet steunen op een tijdens bet huwelijk aangegane borg
stelling. Dit impliceert echter niet dat bet huwelijk nog moet bestaan op het 
ogenblik dat de vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld. Bovendien is 
het zo dat bet gevaar voor de belangen van bet gezin moet worden beoor-
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deeld op het ogenblik dat de persoonlijke zekerheid werd gesteld. Indien aan 
deze voorwaarden is voldaan belet niets dat de echtgenoot een vordering tot 
nietigverklaring instelt binnen de voorgeschreven termijn van een jaar, te 
rekenen van de dag die volgt op deze waarop de betwiste handeling ter 
kennis is gekomen. Het feit dat de echtgenoten in die tussentijd zijn ge
scheiden mag hieraan geen afbreuk doen. Bovendien kent artikel 224, § 2, 
tweede lid B.W. in geval van overlijden van de echtgenoot, aan diens 
erfgenamen een nieuwe termijn van eenjaar toe. In dat geval is het huwelijk 
toch ook reeds ontbonden? (Bouckaert, F., ,Toepasselijkheid van art. 224 

· B.W.", noot onder Antwerpen, 6 maart 1995, R. W, 1995-1996, 92). 

Wanneer een echtgenote de door haar echtgenoot aangegane leningsover
eenkomst tekent met de vermelding ,voor akkoord", impliceert dit geens
zins dat zij zich hoofdelijk borg heeft gesteld, doch vormt dit uitsluitend de 
uitdrukking van haar wil enkel in de akte tussen te komen om afstand te doen 
van het haar door artikel224, § 1, 4 B.W. toegekende recht de nietigheid in te 
roepen (Luik, 17 april1990, Act. Dr., 1991, 233, noot Forges, M.). 
De instemming van de ene echtgenoot met de door de andere echtgenoot 
aangegane persoonlijke zekerheid, maakt van deze eerste dus geen contracts
partij. Hij verzaakt alleen aan zijn recht de nietigheid van die persoonlijke 
zekerheid op te werpen (Meinertzhagen-Limpens, A., ,De borgtocht", in 
Bijzondere overeenkomsten, aktuele problemen", Herbots, J.H. (ed.), Ant
werpen, Kluwer, 1980, 367). 

Wanneer een gehuwde een persoonlijke zekerheid verschaft zonder mede
werking van zijn echtgenoot is het de medecontractant dus aan te raden 
minstens de instemming van de andere echtgenoot te bekomen om de 
potentiele nietigheid van de relatief nietige rechtshandeling op te heffen 
(Herbots, J.H. en Pauwels, C., ,Bijzondere overeenkomsten 1982-1989", 
T.P.R., 1989, nr. 485, 1420). 

2. Gevaar voor de belangen van het gezin 

a. De mogelijke benaderingen 

69. Zowel schenkingen door een der echtgenoten gedaan, als persoonlijke 
zekerheden door een der echtgenoten gesteld, kunnen op vraag van de andere 
echtgenoot worden nietigverklaard wanneer ze de belangen van het gezin in 
gevaar brengen. 

Sommige auteurs zijn van oordeel dat de woorden ,kunnen worden nietig
verklaard" wijzen op het facultatieve karakter van de nietigheid (Tobback, 
K., o.c., B.W. art. 224-10, nr. 19, 20; over de problematiek van het aldan niet 
facultatief karakter van de nietigverklaring zie: Geelhand, N., ,De borgstel
ling (art. 224, § 1 en sub 4, B.W.) of de confrontatie tussen gezinsbelang, 
autonomie en derdenbescherming", R. W, 1988-89, 273; Casman, H., en Van 
Look, M., o.c., I/13, 20). 

In deze opvatting zou de rechter, zelfs wanneer de voorwaarden van artikel 
224 B.W. vervuld zijn, kunnen weigeren de nietigverklaring uit te spreken 
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wanneer hij van oordeel is dat schadevergoeding een voldoende sanctie 
uitmaakt (Heyvaert, A., Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed, Theorieen 
over personen- en gezinsrecht rand een syllabus van de Belgische techniek, 
Gent, Mys & Breesch, 1995, 279, nr. 801). Bij het bepalen van de sanctie 
(nietigverklaring of schadevergoeding) zou de rechter rekening kunnen 
houden met de goede trouw van de derde, de kwade trouw van de echtgenoot 
die de nietigverklaring vordert, ... (Tobback, K., l.c., B.W. art. 224-10, nr. 19, 
20). 

Anderen menen daarentegen dat de overtreding van een wettelijke bescher
mingsmaatregel (art. 224, § 1, 1 B.W.: bescherming van de gezinswoning en 
het huisraad) of van een gerechtelijke uitspraak (art. 224, § 1, 2 B.W.), een 
verplicht uit te spreken nietigheid met zich meebrengt indien ze gevorderd 
wordt (Baeteman, G., ,De bescherming van de gezinswoning", in Het 
Familierecht geactualiseerd, Post-universitaire cyclus Willy Delva 1984-
85, Storme, M., Baeteman, G. en Gerlo, J. (ed.), Gent, Storme, 1985, 365; 
Baeteman, G., ,Het primair huwelijksstelsel", 364; T.P.R., 1985, nr. 33, 304; 
T.P.R., 1978, nr. 158, 293). Wanneer een van beide echtgenoten een scherr
king heeft gedaan, of een persoonlijk zekerheid heeft verleend (art. 224, § 1, 
3 en 4 B.W.) komt de rechter wel een zekere appreciatievrijheid toe, in die 
zin dat hij moet nagaan of de betwiste rechtshandeling de belangen van het 
gezin in gevaar brengt (Vastersavendts, A., Familiaal Vermogensrecht, deel 
1 Huwelijksvermogensrecht, VUB-uitgave, 27). 

De goede trouw van de derde-medecontractant staat de nietigverklaring van 
de-overeenkomst opgrondvan_:artikel224-B.W. niet in de_weg zegLeen 
cassatiearrest van 27 november 1987 (Pas., 1988, I, 381, zie hierover: Gerlo, 
J., Handboek huwelijksvermogensrecht, Brugge, Die Keure, 1992, 91; Baete
man, G., Gerlo, J., Guldix, E., De Mulder, W. en Luypaers, P., ,Overzicht 
van rechtspraak Huwelijksvermogensrecht ( 1982-1988)", T.P.R., 1990, 223; 
Ledoux, J.L., ,Les suretes personnelles", in Quinze annees d'application de 
la reforme des regimes matrimoniaux, Louvain-la-Neuve, Academia Bruy
lant, 1991, 160). Wel kan de ter goede trouw zijnde derde in geval van 
nietigverklaring van de rechtshandeling aanspraak maken op een schade
vergoeding (Baeteman, G., ,De bescherming van de gezinswoning", o.c., 
T.P.R., 1985, 366; Raucent, L., ,Un epoux peut-il porter caution sans le 
consentement de son conjoint?" inActuele problemen uit het notarieel recht, 
Antwerpen, Kluwer, 1985, 165; De Page, Ph., ,Chronique de jurisprudence, 
Les regimes matrimoniaux (janvier 1984- decembre 1992)", J.T., 1994, 
53; Gerlo, J., o.c., 92). 

b. Toepassingen 

70. Een borgtocht ten belope van 5.100.000 fr. die door een echtgenoot 
wordt gesteld kan door de rechtbank worden nietigverklaard op vordering 
van de andere echtgenoot die er niet in heeft toegestemd, om reden dat de 
belangen van het gezin in gevaar worden gebracht. In casu had het gezin een 
inkomen van 58.000 fr. per maand, was er een minderjarig kind ten laste en 
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was er een onroerend goed waarvan het netto-inkomen 3.000 fr. per maand 
bedroeg. Bovendien waren de spaargelden gei"nvesteerd in de vennootschap 
die een kredietopening bekwam waarvoor de borgtocht werd verleend. 

Om te beoordelen of de belangen van het gezin in gevaar worden gebracht, 
dient de toestand van bet gezin in acht te worden genomen zoals deze 
bestond wanneer de borgtocht werd gesteld (Rb. Brussel, 11 februari 1994, 
Pas., 1995, III, 70; Baeteman, G., Gerlo, J., Guldix, E., De Mulder, W. en 
Luypaers, P., ,Overzicht (1982-1988)", l.c., T.P.R., 1990, nr. 92, 224; 
Ledoux, J.L., ,Les suretes personnelles", o.c., 161 e.v.). 

Hieruit blijkt duidelijk dat bet gevaar voor bet gezinsbelang moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de situatie die bestond op het ogenblik dat 
de persoonlijke zekerheid werd gesteld. Met latere gebeurtenissen mag er 
dus geen rekening worden gehouden. Bovendien moet bet bedrag ten belope 
waarvan de echtgenoot persoonlijk zekerheden heeft verleend, vergeleken 
worden met de financiele toestand van het gezin (Rb. leper, 12 oktober 1993, 
T.B.B.R., 1994, 409; Casman, H. en Van Look, M., o.c., 23; Tobback, K., 
o.c., B.W. art. 224-8, nr. 15, 18). 

De omschrijving ,de belangen van bet gezin" dient ruim gei"nterpreteerd te 
worden. Onder ,gezin" worden niet aileen de ouders en de kinderen die 
onder hetzelfde dak wonen verstaan, maar ook de kinderen die gehuwd zijn 
of die de woonplaats van de ouders hebben verlaten, en in voorkomend geval 
ook de kinderen uit een eerste huwelijk over wie de echtgenoot het recht van 
bewaring niet heeft of had (Casman, H. en Van Look, M., o.c., 21; Tobback, 
K., o.c., B.W. art. 224-6, nr. 9, 16). 

Zo is bet gezinsbelang niet in bet gedrang gebracht wanneer een der echt
genoten zich borg heeft gesteld ten belope van 200.000 fr., terwijl de echt
genoten een onroerend goed van een zekere waarde bezitten dat als gezins
woning fungeert, het inkomen van de echtgenoot-borgsteller toereikend is 
om bij te dragen in de lasten van gezin, de kredietopening waarvoor een 
borgstelling is verleend tot doel had de inkomsten van de echtgenoot te doen 
toenemen, twee andere personen zich samen met de echtgenoot borg hebben 
gesteld voor dezelfde schuld en uit niets blijkt dat op het ogenblik dat de 
zekerheid werd verleend, de schuldenaar reeds in een slechte financiele 
toestand verkeerde (Antwerpen, 19 september 1990, Pas., 1991, II, 35). 

Het contract van inpandgeving en van borgstelling door een echtgenoot 
aileen aangegaan, kan worden nietigverklaard indien dit de belangen van 
bet gezin in gevaar brengt. 

Het gevaar voor de belangen van bet gezin moet worden beoordeeld op het 
ogenblik dat de handeling wordt verricht en volgens het bedrag van de door 
de echtgenoot verleende zekerheid vergeleken met de financii:He toestand van 
bet gezin (art. 224 B.W.). 

De persoonlijke lening op afbetaling door een echtgenoot aangegaan kan 
slechts worden nietig verklaard voor zover de lening niet noodzakelijk is 
voor de huishouding of de opvoeding van de kinderen, voorzover de lening is 
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aangegaan in het kader van het bestuur van het gemeenschappelijk ver
mogen, en voor zover door de eiser bet bewijs van benadeling wordt geleverd 
(art. 1418, 2, e B.W.). (Gent, 24 november 1994, A.J.T., 1994-1995, 485). 

3. Draagwijdte van de nietigverklaring 

71. Aangezien art. 224 B.W. een dwingende wetsbepaling is, zal de betwiste 
rechtshandeling gesanctioneerd worden met relatieve nietigheid (Herbots, 
J.H. en Pauwels, C., ,Bijzondere overeenkomsten 1982-1989", l.c., nr. 485). 
Dit betekent dat ze alleen kan worden ingeroepen door de beschermde 
echtgenoot (of zijn erfgenamen) en alleen in verband met een handeling 
verricht door de andere echtgenoot. De echtgenoot die de handeling heeft 
gesteld en de medecontractant kunnen de nietigverklaring bijgevolg niet 
vorderen. Oak de rechter mag noch ambtshalve, noch op vraag van een 
derde de nietigheid uitspreken (Baeteman, G., ,De bescherrning van de 
gezinswoning", o.c., T.P.R., 1985, n. 33 ev., 364 ev.; Verwilghen, M. en 
Beguin, E., ,Chronique de jurisprudence: Les regimes matrimoniaux (1977-
1984)", J.T., 1986, 392; Tobback, K., o.c., B.W. art. 224-9, nr. 18, 19). 

Het is de echtgenoten niet toegelaten op voorhand te verzaken aan de 
wettelijke bescherrning. W el kan de relatief nietige overeenkomst worden 
bevestigd door de beschermde echtgenoot, hetzij op het ogenblik dat de 
vernietigbare rechtshandeling wordt gesteld, hetzij achteraf, op voorwaarde 
dat de echtgenoot die instemt bekwaam is (Raucent, L., ,Un epoux peut-il 
porter caution sans le consentement de son conjoint?", o.c., 164; Tobback, 
K., o.c., B.W. art. 224-10, nr. 18, 20). 

4. Schadevergoeding 

72. Op grond van artikel 224 § 1 B.W. kan de beschermde echtgenoot 
schadevergoeding vorderen, zowel in het geval dat de nietigverklaring niet 
wordt uitgesproken, als in het geval dat de nietigverklaring wordt uitge
sproken, maar de benadeling hierdoor nog niet helemaal ongedaan werd 
gemaakt (Comm. Pers., art. 224-13, p. 23; Baeteman, G., Engels, C. en 
Gerlo, J., ,Overzicht van rechtspraak Huwelijksvermogensrecht 1976-
1981", T.P.R., 1982, nr. 70, 1034). 
De echtgenoot die handelde in strijd met artikel 224 B.W. kan ook veroor
deeld worden tot het betalen van een schadevergoeding aan de derde
contractant te goeder trouw die schade lijdt ten gevolge van de nietigverkla
ring (Ledoux, J.L., ,Les suretes personnelles", o.c., 164). 

5. Verjaring 

73. Art. 224, § 2 bepaalt dat de vordering tot nietigverklaring moet worden 
ingesteld binnen de termijn van een jaar na de dag waarop de handeling ter 
kennis is gekomen van de echtgenoot-eiser. Deze terrnijn kan ten vroegste 
beginnen lopen vanaf de dag dat de betwiste rechtshandeling werd gesteld, 
ook al was de beschermde echtgenoot op de hoogte van voorafgaande 
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onderhandelingen. Indien de beschermde echtgenoot zich slechts na de 
kennisgeving bewust wordt van bet gevaar van die handeling voor bet 
gezinsbelang, gaat de terrnijn niettemin in vanaf de kennisgeving (Casman, 
H. en Van Look, M., Huwelijksvermogensstelsels, CED-samsom, losbl., I, 
20; Herbots, J.H. en Pauwels, C., ,Bijzondere overeenkomsten 1982-1989", 
o.c., T.P.R., 1989, nr. 485, 1420; Tobback, K., o.c., B.W. art. 224-14, nr. 25, 
24; Ledoux, J.L., ,Les suretes personelles", o.c., 161). 

Aangezien bet hier gaat om een vervaltermijn, is deze niet vatbaar voor 
schorsing of stuiting. 
Wie zich beroept op bet verval van art. 224 § 2 B.W., moet bewijzen dat de 
echtgenoot-eiser op bet ogenblik van bet instellen van de vordering reeds 
gedurende meer dan een jaar kennis had van de rechtshandeling waarvan hij 
de vernietiging vraagt (Antwerpen, 19 september 1990, Pas., 1991, II, 35; 
Rb. leper, 12 oktober 1993, T.B.B.R., 1994, 409; Baeteman, G., ,De bescher
ming van de gezinswoning", o.c., T.P.R., 1985, 367, nr. 35, 367; Gerlo, J., 
o.c., 92; Delcroix, L., ,Les consequences du mariage sur I' octroi des suretes 
reelles", Waarvan Akte, 1995, 145; Tobback, K., o.c., B.W. art. 224-14, 
nr. 25, 24). 

Indien de echtgenoot overlijdt voor het verval is ingetreden, beschikken zijn 
erfgenamen over een nieuwe terrnijn van een jaar vanaf het overlijden 
(art. 224, § 2 B.W.). 

6. Procedure 

74. De vordering tot nietigverklaring op grand van artikel224 B.W. is zowel 
wat de bevoegdheid ratione materiae als ratione loci betreft, onderworpen 
aan de procedureregels van gemeen recht. 
De bijzondere processtelling van de artikel 1253ter e.v. Ger.W. die van 
toepassing is bij geschillen tussen echtgenoten kan niet worden toegepast 
aangezien ook derden betrokken zijn bij een nietigverklaring. 

Ook de bevoegdheid wordt geregeld op grond van bet gemeen recht (art. 569 
en 590 Ger.W.). Dit betekent dat de vrederechter bevoegd is voor de 
vorderingen die bet bedrag van 75.000 fr. niet te hoven gaan, terwijl de 
rechtbank van eerste aanleg uitspraak zal doen over vorderingen die dit 
bedrag overschrijden (Gerlo, J., o.c., 92; Vastersavendts, A., o.c., 28; Baete
man, G., ,Het primair huwelijksstelsel", o.c., T.P.R., 1978, nr. 161, 295; 
Tobback, K., o.c., B.W. art. 224-16, nr. 28, 26). 

Territoriaal gezien is de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats be
voegd (art. 628, 2° Ger.W.). 

7. Internationaal privaatrecht 

75. Het volgende geval heeft een belangrijk principearrest van het Hof van 
Cassatie uitgelokt. De Banque Sud Beige had een kredietopening toegestaan 
aan een sportclub uit La Louviere. Als waarborg hebben verschillende leden 
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en supporters van de club zich hoofdelijk borg gesteld, weliswaar zonder 
medeweten van hun respectievelijke echtgenotes. 

Na een tijdje krijgt de club met financiele moeilijkheden af te rekenen, en 
spreekt de bank de borgen aan. Daarop aansluitend stellen verschillende 
echtgenotes een vordering in voor de rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
ten einde de nietigverklaring van de borgstelling te bekomen op grond van 
artikel 224, § 1, 4 B.W .. De moeilijkheid in dit geval bestond erin dat de 
meeste borgen, evenals hun echtgenotes, de Italiaanse nationaliteit hadden. 
Dit extrane'iteitselement werd door de bank aangegrepen om te stellen dat 
artikel 224, § 1, 4 B.W. niet door hen kon worden ingeroepen (en het 
Italiaanse recht kent geen analoge bepaling). 

Het Hof van Beroep van Bergen bevestigde het vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg door te stellen dat artikel224, § 1, 4 B.W. een wet van politie is 
in de zin van artikel 3, eerste lid B.W., waardoor ze van toepassing is op 
eenieder die op bet grondgebied woont. Dit zou de reden zijn waarom 
artikel 224, § 1, 4 B.W., ongeacht de nationaliteit van de partijen, steeds 
zou kunnen worden ingeroepen om de nietigverklaring van borgstellingen 
aangegaan door een echtgenoot aileen te bekomen. De enige vereiste om een 
beroep te kunnen doen op artikel 224, § 1, 4 B.W. zou volgens bet Hof van 
Bergen zijn dat de akte (in casu de borgstelling) in Belgie moet zijn onder
tekend (Bergen, 20 juni 1989, Rev. Not. B., 1990, 245; J.L.M.B., 1989, 1217). 

De bank nam geen genoegen met deze uitspraak en stelde cassatieberoep in. 

Het Hof van Beroep van Bergen werd door bet Hof van Cassatie niet 
gevolgd. Het Hof van Cassatie stelde namelijk dat bet beschermingsstelsel 
waarin artikel 224, § 1, 4 B.W. voorziet, zo nauw is verbonden met het 
huwelijk en zijn gevolgen, dat bet de staat en bekwaamheid van de personen 
betreft (art. 3, derde lid B.W.) en bijgevolg in principe onderworpen is aan de 
wet van de Staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtge
noten. Wanneer de echtgenoten op het ogenblik waarop het geschil rijst een 
verschillende nationaliteit hebben, moet hiervoor, in principe, naar de wet 
van de eerste echtelijke verblijfplaats worden verwezen (Cass., 25 mei 1992, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 181; Pas., 1992, I, 839; R.C.J.B., 1994,664, noot 
Watte, N., ,Les regimes matrimoniaux, les conflits de lois dans l'espace et 
dans le temps"; J.L.M.B., 1992, 938, noot Nudelhole, S.; T.B.B.R., 1993, 
455, noot Couwenberg, 1.; R.W., 1992-1993, 332; T. Not., 1992, 432, noot 
Bouckaert, F.; over internationaal privaatrechtelijke problemen, zie Gent, 
24 januari 1995, A.J.T., 1994-1995, noot Wouters, W.). 

Ook op 9 september 1993 heeft het Hof van Cassatie een arrest geveld dat 
zeer belangrijk is op internationaal privaatrechtelijk vlak (Cass., 9 september 
1994, R.C.J.B., 1994, 668; noot Watte, N. aangehaald). 

Het betrof een vordering die door een Belgische vrouw, gescheiden van haar 
inmiddels overleden Italiaanse echtgenoot, werd ingesteld tegen de Belgi
sche Staat. De vrouw wilde de opheffing bekomen van een hypothecaire 
inschrijving die de fiscus had genomen tot zekerheid van terugbetaling van 
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onbetaalde belastingen van de man. De goederen waarop die inschrijving 
werd genomen waren verworven tijdens het huwelijk en werden naar aan
leiding van de echtscheiding in 1983 toebedeeld aan de vrouw. Het huwelijk 
werd in 1952 afgesloten in Belgie. Aangezien de gehuwden geen huwelijks
overeenkomst hadden afgesloten, was hun huwelijksvermogensstelsel on
derworpen aan de Italiaanse wet, namelijk een stelsel van scheiding der 
goederen. Indertijd was het immers zo dat het huwelijksvermogensstelsel 
van echtgenoten van verschillende nationaliteit, geregeld werd door de 
nationale wet van de man. 

De Belgische Staat stelde nu dat de Belgische wet in de plaats van · de 
Italiaanse wet was gekomen omwille van de in Belgie ingevoerde gelijkheid 
der echtgenoten die onder meer tot gevolg had dat de wet van de echtelijke 
verblijfplaats van toepassing was als de echtgenoten van verschillende 
nationaliteit waren. Volgens de Belgische Staat was hun huwelijksstelsel 
dus gewijzigd in dat van gemeenschap van aanwinsten. Dit brengt mee dat 
die belastingschulden als gemeenschappelijke schuld gekwalificeerd konden 
worden, waardoor ze verhaalbaar werden op het vermogen van elk der 
echtgenoten en op het gemeenschappelijk vermogen. 

Het Hof van Cassatie volgde het Hof van Beroep van Bergen (Bergen, 
16 september 1991, J.L.M.B., 1992, 614) dat de schrapping en de opheffing 
van de hypothecaire inschrijving be val op grond van het feit dat de Italiaanse 
wet die van toepassing was op het ogenblik van de afsluiting van het 
huwelijk, van toepassing bleef. 

Het Hof van Cassatie stelt dat een nieuwe wet normaal gezien van toepassing 
is, niet alleen op situaties die ontstaan na het van kracht worden van de 
nieuwe wet, maar ook op de toekomstige gevolgen van situaties die ontstaan 
zijn onder de oude wet en die uitwerking krijgen of waarvan de uitwerking 
zich verder zet op het ogenblik dat de nieuwe wet van kracht is geworden. 
Nochtans wordt van deze regel afgeweken wanneer de onmiddellijke toepas
sing van de nieuwe wet afbreuk zou doen aan vroegere situaties die zich 
reeds volledig voltrokken hebben. 

Het wettelijk stelsel waaraan de echtgenoten, gehuwd zonder huwelijkscon
tract, zijn onderworpen is zodanig nauw verbonden met de instelling van het 
huwelijk zelf, dat het bepalen van de wet die van toepassing is op de 
vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk moet worden beschouwd 
als zijnde definitief voltrokken op het ogenblik dat het huwelijk zelf werd 
afgesloten. 

Bijgevolg zijn de overgangsbepalingen van de wet van 14 juni 1976 vreemd 
aan de toepassing in de tijd van een nieuwe Belgische regel inzake wets
conflicten. Zij hebben alleen betrekking op de toepassing in de tijd van 
wettelijke bepalingen die zijn opgelegd aan echtgenoten wier huwelijksver
mogensstelsel is onderworpen aan de Belgische wet (Cass., 9 september 
1993, Pas., 1993, I, 665, concl. Adv. Gen. Liekendael, E., R.C.J.B., 1994, 
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668 met een uitgebreide bespreking, van Watte, N., ,Les regimes matrimo
niaux, les conflits de lois dans l'espace et dans le temps"). 

AFDELING X 

HET PRIMAIR STELSEL EN HET CONCUBINAAT(*) 

76. Op het eerste gezicht lijkt een bespreking van het concubinaat in het 
kader van een overzicht van rechtspraak huwelijksvermogensrecht misschien 
vreemd. Een aantal vonnissen en arresten verklaart dit echter. Vastgesteld 
moet worden dat ongehuwd samenlevenden naar aanleiding van betwistin
gen die opduiken bij het verbreken van hun relatie - bij ontstentenis van een 
aangepaste wettelijke of contractuele regeling - vaak een beroep trachten te 
doen op de regels die gelden tussen gehuwden. 
In welke mate sommige rechters, overigens ten onrechte, de regels van het 
primair stelsel hebben toegepast op concubinerenden zal hieronder blijken. 
Ook wordt nagegaan welke aanvaardbare juridische middelen worden ge
hanteerd om aan een geschil tussen concubinerenden alsnog een billijke 
oplossing te geven. 
Het Burgerlijk Wetboek van 1804 geeft geen oplossing aan wat thans een 
maatschappelijke realiteit is. Een wet is er nog niet, maar er zijn wel reeds 
een aantal voorstellen en ontwerpen in die zin ingediend in de Kamer en de 
Senaat (Wetsvoorstel van Swennen, G. tot instelling van een instapregeling 
voor samenwonenden, nadien overgenomen door Merchiers, N. Voorts een 
wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract 1fig-ei:Hend door-Mayeui, 
Y., Simons, H., Maingrain, 0. en Vogels, M., Gedr. St., Kamer, 1993-1994, 
nr. 1340/1, 2672. Het meest recent is het wetsvoorstel betreffende het 
samenlevingscontract dat werd ingediend door Boutmans, E. en Jonckheer, 
P., Gedr. St., Senaat, B.Z., 1995, nr. 114/1, 1). 

1. Begrip 

77. P. Senaeve omschrijft het concubinaat als de op seksualiteit gebaseerde 
bestendige levensgemeenschap tussen twee personen van verschillend ge
slacht die niet met elkaar gehuwd zijn (Senaeve, P., Concubinaat, de buiten
huwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, 19). 
Een op seksualiteit gebaseerde levensgemeenschap kan echter ook bestaan 
tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Daarom lijkt het aangewezen 
om het concubinaat te omschrijven als ,een op seksualiteit gebaseerde 
bestendige levensgemeenschap van twee personen die niet met elkaar ge
huwd zijn". 
Uit de besproken vonnissen en arresten blijkt echter dat het tot op heden 
alleen heterogene koppels zijn die een vordering hebben ingesteld voor de 

(*) Dit onderdeel werd geschreven door R. Pascariello, assistente aan de Faculteit der Rechts-
geleerdheid van de VUB. · 
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hoven en rechtbanken. In het kader van dit overzicht moet het concubinaat 
dan ook opgevat worden in de meer restrictieve betekenis ervan (d.i. de 
omschrijving van Senaeve, P.). 

2. Geoorloofdheid van het concubinaat 

78. De houding van de burgerlijke wetgever ten opzichte van het concubi
naat was er een van onverschilligheid. Het burgerlijk recht ignoreerde het 
concubinaat: ,Les concubins se passent de la loi, la loi se desinteresse 
d'eux" (gezegde toegeschreven aan Napoleon, zie Senaeve, P., o.c., 25 en 
verwijzing aldaar; Heyvaert, A., Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed, 
Theorieen over personen- en gezinsrecht rand een syllabus van de Belgische 
techniek, Gent, Mys & Breesch, 1995, nr. 679, 241). 

Uit een analyse van vonnissen en arresten blijkt echter dat er een duidelijke 
aanwezigheid bestaat van het concubinaat, waarbij een onderscheid gemaakt 
wordt tussen het eenvoudig concubinaat en het overspelig concubinaat. 

Het eenvoudig concubinaat wordt sinds geruime tijd door rechtspraak en 
rechtsleer niet langer in strijd geacht met de openbare orde en de goede zeden 
(Gent, 9 april1990, R. W., 1991-1992, 1434, onrechtstreeks blijkt dit ook uit 
Cass. 1 februari 1989, Pas., 1989, I, 582, Arr. Cass., 1988-1989, 654, J.T., 
1989, 354, R.W., 1989-1990, 83; Cass., 15 februari 1990, Arr. Cass., 1989~ 
1990, 776, Pas., 1990, I, 694; J.T., 1990, 216, R.W., 1990-1991, 339; 
Heyvaert, A., o.c., nr. 682-683, 244). 

Het overspelig concubinaat daarentegen wordt nog steeds als ongeoorloofd 
beschouwd (Gent, 9 april1990, R. W., 1991-1992, 1434). Nochtans moet ook 
het ongeoorloofde karakter van het overspelige concubinaat enigszins ge
temperd worden omwille van de door het Hof van Cassatie ontwikkelde 
theorie van de relatieve onrechtmatigheid. Het Hof stelt namelijk dat bij het 
overlijden van de bijzit de onrechtmatigheid van het overspelige concubinaat 
aileen kan worden ingeroepen door de echtgenoot van de getroffene, voor 
zover deze zich beledigd acht. De aansprakelijke dader daarentegen kan het 
ongeoorloofde karakter van het overspelig concubinaat niet aanvoeren om 
zich aan de burgerlijke gevolgen van zijn fout te onttrekken (Cass. 1 februari 
1989; Cass. 15 februari 1990, l.c., 339; Recente evoluties in het burgerlijk 
recht 1987-1992, Deel1, Personen- en Familierecht, Familiaal Vermogens
recht, Mellaerts, J., Roodhooft, J. en Wynant, L. (ed.), Tijdschrift voor 
Belgisch Burgerlijk Recht, Kluwer, 1993, 74). 

Ook het Hof van Beroep van Gent oordeelde dat hoewel de verhouding van 
een gehuwde persoon met een ander dan zijn wettige partner weliswaar een 
ongeoorloofd karakter heeft, daar die verhouding indruist tegen de plicht van 
getrouwheid die binnen het huwelijk geldt, dient aangenomen te worden dat 
het gaat om een betrekkelijk ongeoorloofde situatie, in die zin dat aileen de 
beledigde echtgenoot zich op het ongeoorloofde karakter ervan kan beroepen 
(Gent, 9 april1990, R.W., 1991-1992, 1434). 
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3. Zijn de regels van het primair stelsel naar analogie van toepassing op 
concubinerenden? 

79. Tussen concubinerenden doen zich zeer vaak problemen voor die, wan
neer ze zich voordoen tussen gehuwden, opgelost worden met toepassing van 
de artikelen 213 t.e.m. 224 B.W .. 
Er is de vraag of concubinerenden elkaar hulp en bijstand verschuldigd zijn; 
moeten concubinerenden bijdragen in de lasten van de huishouding naar hun 
vermogen? Wordt de gezinswoning van concubinerenden eveneens be
schermd? Bestaat er tussen concubinerende hoofdelijkheid voor de huis
houdelijke schulden? Kunnen concubinerenden ook een beroep doen op de 
procedure van de dringende en voorlopige maatregelen? 

Uit de besproken vonnissen en arresten blijkt dat dit een controversiele 
materie is. 
Rechters die, verkeerdelijk, van oordeel zijn dat het huwelijk en het con
cubinaat op dezelfde wijze moeten worden behandeld, hebben weinig of 
geen problemen. Zij passen, wanneer dergelijke problemen zich voordoen 
tussen concubinerenden, gewoon het primair stelsel toe. 
Deze voorstanders van de assimilatie tussen huwelijk en concubinaat doen 
steeds een beroep op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om 
hun redenering te ondersteunen (Willekens, H., ,De werking van grond
rechten in de verhouding tussen samenwonende sexuele partners" in De 
toepasselijkheid van grondrechten in private verhoudingen, Rimanque, K., 
(ed.), Antwetpen, Kluwer, 1982, 387; Heyvaert; A-., ,,Civielrechtelijke as~ 
pecten van gezinnen zonder huwelijk", T.P.R., 1985, 86). 

Zo stelt de vrederechter van Aalst dat het bestaan van een wettelijke regeling 
van de wederzijdse rechten en plichten van gehuwden en de afwezigheid van 
zo'n wettelijke regeling voor ongehuwd samenwonenden in strijd is met de 
artikelen 8 en 14 E.V.R.M. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
is immers van oordeel stelt hij, dater geen onderscheid mag worden gemaakt 
tussen het zogenaamd ,wettig" gezin en het zogenaamd ,onwettig" gezin, 
en dat beide gezinsvormen de bescherming moeten genieten van artikel 8, lid 
1, E.V.R.M. (arrest Marckx van 13 juni 1979 en het arrest Johnson van 18 
december 1986). Verder stelt de rechter dat het huwelijk geen voldoende 
objectieve grand vormt om een onderscheiden behandeling te rechtvaardi
gen. Daarom moet volgens hem het ongehuwd samenwonen op een gelijk
aardige wijze als een huwelijk worden beschermd. Hieruit concludeert hij dat 
de verplichtingen tot hulp (art. 213 B.W.) en tot bijdrage in de gezinslasten 
(art. 221 B.W.) ook moeten gelden tussen ongehuwd samenwonenden (Vred. 
Aalst, 11 juni 1991, R. W., 1993-1994, 1307; T. Vred., 1992, 11). 

Ook de arrondissementsrechtbank van Tongeren beroept zich op een soortge
lijke redenering. Ze stelt namelijk dat blijkens herhaalde beslissingen van het 
Europees Hof van de Rechten van de Mens (Marckx arrest) zowel het wettig 
gezin als het onwettig gezin op basis van art. 8, 1 E.V.R.M. beschermd 
worden. Artikel 14 E.V.R.M. (discriminatieverbod) gebiedt om gezinnen 
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zonder huwelijk een verregaande gelijkaardige bescherming te geven als 
deze die is uitgewerkt voor bet huwelijksgezin. Bijgevolg dienen de bepalin
gen van art. 215,221,223 en 224 B.W. ook toegepast te worden op gezinnen 
zonder huwelijk (Arrondrb. Tongeren, 1 april 1992, Limb. Rechtsl., 1993, 
59). 

80. Anderzijds is er een strekking die, terecht, weigert de regels van bet 
primair stelsel toe te passen op concubinerenden (Gent, 25 maart 1991, 
T.G.R., 1991, 110; Baeteman, G., Overzicht van Personen- en Gezinsrecht, 
Brussel, Story-Scientia, 1991, 538 e.v.). 

Een man stelde na de beeindiging van zijn concubinaatsrelatie, voor de 
vrederechter een vordering in op basis van artikel 223 B.W. tegen zijn ex
partner. N aast een machtiging om afzonderlijk verblijf te houden, vroeg hij 
bet hoederecht over hun rninderjarig kind en de aanstelling van een notaris 
voor bet opstellen van een inventaris. De vrederechter meende niet bevoegd 
te zijn om kennis te nemen van de vordering, gezien ,zijn bevoegdheid op 
grond van artikel 594, 19° Ger.W. om kennis te nemen van de vorderingen 
ingesteld met toepassing van art. 214 e.v. B.W. slechts geldt voor geschillen 
tussen echtgenoten en niet bij analogie op concubinerenden kan worden 
toegepast". Daarop verwees hij de zaak, met toepassing van artikel 640 
Ger.W. naar de Arrondissementsrechtbank. 

De noot onder bet vonnis van de Arrondissementsrechtbank bekritiseert 
terecht de uitspraak van de vrederechter in die zin dat de vrederechter de 
op grond van artikel 223 B.W. ingestelde vordering als ontoelaatbaar had 
moeten afwijzen, in plaats van zich onbevoegd te verklaren, waardoor de 
zaak werd verwezen naar de arrondissementsrechtbank. De eiser had immers 
niet de vereiste hoedanigheid - nl. gehuwd zijn - om de vordering op 
grond van artikel 223 B.W. in te stellen.Bovendien is bet zeer opmerkelijk 
dat de eiser machtiging vraagt afzonderlijk verblijf te houden. Voor con
cubanten bestaat er immers geen samenwoningsverplichting. Artikel 213 
B.W. geldt aileen voor gehuwden en kan niet naar analogie op concubine
renden worden toegepast. Is de vrije uittreding immers niet essentieel bij een 
concubinaat? 

Geschillen tussen ex-samenwonende partners zijn na de verbreking van de 
concubinaatsrelatie onderworpen aan de algemene regels van bevoegdheid en 
procedure. Dit betekent dat de vrederechter op grond van art. 591, 7 Ger.W. 
bevoegd is om kennis te nemen van onderhoudsvorderingen. Voor geschillen 
betreffende de uitoefening van bet ouderlijk gezag zal de jeugdrechtbank 
bevoegd zijn op basis van de artikelen 347 en 377 B.W. Een vordering tot 
vereffening en verdeling van de goederen die zich in onverdeeldheid bevinden 
tussen de ex-samenwonenden, moet worden ingesteld voor de rechtbank van 
eerste aanleg (art. 569, 4 Ger.W.). Op grand van art. 1148 Ger.W. is de 
vrederechter bevoegd een verzegeling te bevelen indien een ernstig belang 
aanwezig is in hoofde van een der ex-samenwonenden (Arrondrb. Gent, 8 april 
1991, R. W, 1992-1993, 1033, noot Poelemans, B.). 
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Verder is er het wel erg expliciet vonnis van de rechtbank van Brussel waarin 
de rechter stelt dat het concubinaat - in tegenstelling tot het huwelijk -
geen enkel juridisch gevolg teweegbrengt. Het B.W. verbiedt niets aan 
concubinerenden, maar kent hen anderzijds evenmin rechten toe. Bijgevolg 
kan gesteld worden dat de regels van het primair stelsel niet naar analogie 
met het huwelijk kunnen toegepast worden op ongehuwd samenwonenden. 
Dit is de reden waarop de rechter oordeelt dat eiseres geen rechtsfeit heeft 
begaan door de concubinaatsverhouding te beeindigen en haar ex-concubant 
verdere toegang tot de woning waar zij het exclusief eigendomsrecht van 
bezat, te verbieden. Artikel 215 B.W. is immers niet van toepassing op 
concubinerenden (Rb. Brussel, 10 december 1991, T.B.B.R., 1992, 78). 
Ook zeer duidelijk in zijn bewoordingen is de rechter die in zijn vonnis zegt 
dat het concubinaat geen juridische gevolgen teweegbrengt en de artikelen 
1280 Ger.W. en 215 B.W. niet naar analogie met het huwelijk toegepast 
kunnen worden op het concubinaat. Algemeen kan er gesteld worden dat de 
regels van het primair stelsel niet getransponeerd kunnen worden op onge
huwd samenwonenden (Rb. Brussel, 10 december 1993, J.T., 1994, 191). 
Ook de Kortgedingrechter van Luik stelt dat eenieder vrij is om al dan niet 
toe te treden tot het huwelijk. Wanneer men kiest voor het huwelijk heeft dit 
tot gevolg dat de echtgenoten bepaalde rechten krijgen, en dat ze anderzijds 
onderworpen zullen zijn aan bepaalde verplichtingen. Personen die niet in 
het huwelijk wensen te treden zullen bijgevolg niet onderworpen worden aan 
het juridisch regime dat van toepassing is op het huwelijk (Vz. Luik, 30 
oktober 1991, J.L.M.B., 1992, 564). 
Dat een assirnilatie tussen huwelijk en concubinaat niet mogelijk is blijkt ook 
uit het feit dat wanneer de echtscheidingsconvenant bepaalt dat de alimen
tatie een einde neemt bij een nieuw huwelijk, zulks niet mag worden uit
gebreid tot de hypothese van een feitelijk samenleven (Gent, 23 februari 
1993, R. W, 1992-1993, 1407). 
Deze rechters die terecht weigeren de primaire rechtsregels op concubine
renden toe te passen, zullen - bij gebrek aan een specifieke regeling voor 
concubinerenden - een beroep moeten doen op het gemeen recht (Heyvaert, 
A., o.c., nr. 687, 247). Hierbij is het aangewezen dat ze dit gemeen recht op 
een creatieve aanwenden om alsnog tot een billijke oplossing te komen. 

4. Bestaat er een verplichting tot hulp en bijstand tussen concubinerenden? 

81. Voorstanders van de assirnilatie tussen huwelijk en concubinaat stellen 
dat de hulpverplichting van artikel213 B.W. en de verplichting om in functie 
van zijn vermogen bij te dragen in de lasten van de huishouding van artikel 
221 B.W. eveneens van toepassing is op concubinerenden (Willekens, H., 
l.c., 398). 
Het overgrote deel van de rechtspraak en de rechtsleer is echter van oordeel 
dat de artikelen 213 B.W. en 221 B.W. die van toepassing zijn op gehuwden, 
niet gelden voor concubinerenden. Impliceert dit dan automatisch dat onge-
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huwd samenwonenden elkaar geen hulp en bijstand verschuldigd zijn, en dat 
ze niet moeten bijdragen in de lasten van de samenleving in functie van hun 
vermogen? 

Het Hof van Beroep van Bergen meent dat dit inderdaad het geval is. In zijn 
arrest van 6 oktober 1994 stelt het Hof namelijk dat behoudens anders
luidende overeenkomt, er tussen concubinerenden geen hulpverplichting 
bestaat en evenmin verplichting om bij te dragen in de lasten van de feitelijke 
huishouding. W anneer partners tafel en bed delen, zal het vaak zo zijn dat ze 
ook hun inkomsten en uitgaven delen. De verhouding wordt evenwel bepaald 
door de concubinerenden zelf. Wanneer die verdeling onbillijk is, of zelfs 
helemaal niet bestaat, kan de partner die er het slachtoffer van wordt er niet 
ten persoonlijke titel tegen opkomen (Bergen, 6 oktober 1994, J.T., 1995, 
300). Elke partner blijft dus volledig vrij in de bepaling van de hoegrootheid 
van zijn bijdrage. Bij een conflict omtrent de financiele inbreng moet de 
benadeelde concubant een keuze maken: hij kan erin berusten, of hij kan het 
concubinaat verbreken (Roodhooft, J., ,Onderhoudsrecht en concubinaat", 
in Concubinaat, De buitenhuwelijkse tweerelatie, Senaeve, P., (ed.), Leuven, 
Acco, 1992, 123). 

82. Een aantal rechters zijn echter van oordeel dat concubinerenden wel een 
morele verplichting hebben om in functie van hun middelen, bij te dragen in 
de lasten van de samenleving en van de huishouding, hetzij door een deel van 
hun inkomsten hiervoor aan te wenden, hetzij door huishoudelijke taken op 
zich te nemen. De grondslag van deze onderhoudsplicht tussen concubine
renden is volgens deze rechters een natuurlijke verbintenis. De natuurlijke 
verbintenis is een gewetensplicht die in rechte niet afdwingbaar is, maar die 
wel kan omgezet worden in een civielrechtelijke afdwingbare verbintenis, 
hetzij door een begin van uitvoering, hetzij door een belofte van uitvoering. 
Bijgevolg zijn de betalingen en de bijdragen die vrijwillig zijn gedaan in het 
kader van een concubinaatsrelatie geldig. 

Dit is volgens het Hof van Beroep van Luik de reden waarom er naar 
aanleiding van de beeindiging van het concubinaat geen terugvordering 
mogelijk is van de gedane betalingen en de geleverde prestaties (Luik, 20 juni 
1990, J.L.M.B., 1992, 157). De rechtbank van Turnhout stelt dat de kosten 
van de huishouding door de concubinerenden elk voor de helft gedragen 
moeten worden (Rb. Turnhout, 6 januari 1986, Turnh. rechtsl., 1989, 11). 

83. Een van de belangrijkste aspecten van het concubinaat is wellicht dat het 
op eender welk ogenblik door elk van de concubinerenden beeindigd kan 
worden. De vraag die zich dan stelt is te weten of er een onderhoudsuitkering 
kan worden toegekend aan een ex-concubant. 

De voorstanders van deze onderhoudsuitkering na de beeindiging van het 
concubinaat doen een beroep op verschillende rechtsfiguren om deze ,on
derhoudsplicht" te verantwoorden: de natuurlijk verbintenis, de quasi-delic
tuele aansprakelijkheid of het bestaan van een contract sui-generis. 
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Sommige auteurs zijn van oordeel dat wanneer een der partners gedurende 
het concubinaat zijn natuurlijke verbintenis tot bijstand vrijwillig nakomt, dit 
met zich meebrengt dat die verplichting tot bijstand blijft bestaan na de 
verbreking van het concubinaat. Gedurende het concubinaat is de concubant 
immers niet verplicht om zijn natuurlijke verbintenis tot bijstand na te 
komen. Door deze natuurlijke verbintenis vrijwillig na te komen, aanvaardt 
de concubant de financiele afhankelijkheid van zijn partner en verbindt hij 
zich ertoe de bijstand zelfs na de verbreking van de relatie voort te zetten. 
Deze auteurs menen dat dit geen aantasting is van de vrijheid waardoor het 
concubinaat wordt gekenmerkt, aangezien de concubant gedurende het con
cubinaat burgerrechterlijk niet verplicht is om bijstand te verlenen aan zijn 
partner (Herbots, J., ,Ret concubinaat in het verbintenissenrecht" in o.c., 
Senaeve, P. (ed.), 75). 
Wij zijn echter de mening toegedaan dat deze natuurlijke verbintenis een 
einde neemt bij de verbreking van het concubinaat. 
De theorie van de natuurlijke verbintenis werd door de rechter toegepast in 
een geval waar de eiseres haar eigen beroepsactiviteit en inkomen had laten 
varen om zich volledig aan verweerder te wijden. De kosten van het feitelijk 
gezin werden bovendien alleen door de verweerder gedragen. Deze hulp van 
verweerder was als een natuurlijke verbintenis te beschouwen die hij ook na 
het beeindigen van de verhouding moest naleven, teneinde eiseres bij wijze 
van schadevergoeding een levensonderhoud te helpen verzekeren daar zij 
geen eigen inkomen had. Bovendien was eiseres 53 jaar waardoor haar 
kansen op de cirbeias-marKreerder- gering waren:---- ------ ---------- -
Wel werd aan eiseres geen ontvangstmachtiging toegekend aangezien de 
rechter terecht oordeelde dat deze rechtsfiguur van artikel 221 B.W. slechts 
specifiek bij moeilijkheden tussen echtgenoten kan worden toegepast (Kort 
Ged. Gent, 7 maart 1990, T.G.R., 1990, 86). 
J. Pauwels daarentegen stelt dat het niet redelijk is aan te nemen dater een 
natuurlijke verbintenis tot onderhoud van de partner ontstaat die blijft voort
bestaan over de grenzen van het samenwonen heen. Volgens hem mag van 
alimentatie na de beeindiging van de concubinaatsrelatie geen sprake zijn 
tenzij de partners een redelijke vergoeding conventioneel hebben bedongen 
(Pauwels, J.M., ,Verbreking van ongehuwd samenwonen: recht op alimen
tatie?", noot onder Rb. Gent, 9 januari 1984, R.W., 1984-1985, kol. 2961 
e.v.). 

84. Ret toekennen van een onderhoudsuitkering na de verbreking van het 
concubinaat steunen op de quasi-delictuele aansprakelijkheid mag niet mis 
begrepen worden. Ret feit van de verbreking van de concubinaatsrelatie op 
zichzelf kan nooit een fout uitmaken in de zin van de artikelen 1382-1383 
B.W. (Vandenberghe, H., De juridische betekenis van het concubinaat, 
Leuven, 1970, 165; Verheyden-Janmart, N., ,Les effets patrimoniaux de 
l'union libre et de sa rupture", in L'union libre - Actes du colloque du 
16 octobre 1992, Bruxelles, Bruylant, 1992, 51). Een concubinaatsverhou-
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ding kan immers slechts bij onderling goedvinden bestendigd worden. Door 
toe te treden tot een precaire buitenhuwelijkse relatie, worden de gevolgen 
aanvaard die een mogelijke verbreking met zich mee kan brengen (Rood
hooft, J., ,Alimentaire apsecten van de beeindiging van de buitenhuwelijkse 
tweerelatie", noot onder Rb. Leuven, 3 juni 1991, R. W., 1992-1993, 131). 

Daarentegen kan de fout wei gelegen zijn in de omstandigheden waarin de 
relatie werd verbroken. 

Dit komt duidelijk naar voor in het arrest van het Hof van Beroep te Luik 
waarin wordt gesteld dat de concubinaatsverhouding in tegenstelling tot het 
huwelijk geen enkel juridisch gevolg teweegbrengt. De verbreking van een 
concubinaatsverhouding kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding 
wanneer ze ontijdig geschiedt, d.w.z. wanneer de fout gelegen is in de 
bijzondere omstandigheden waarin de verhouding verbroken werd. In het 
voorliggende geval kon niet worden gesteld dat de verbreking van de con
cubinaatsverhouding enkel te wijten was aan de fout van de man, wanneer ze 
eigenlijk het gevolg is van een ernstige onverenigbaarheid van karakters 
tussen de concubinerenden, zelfs indien deze onverenigbaarheid is gebleken 
als gevolg van een tragisch verkeersongeluk waarvan de vrouw het slacht
offer is geweest (Luik, 18 april 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 141). 

Dezelfde redenering ligt aan de basis van het arrest waarin wordt gesteld dat 
het eenzijdig verbreken van het concubinaat door een partner principieel niet 
van enige schuld doet blijken en dus geen aanleiding kan geven tot enige 
vorm van vergoeding, compensatie of onderhoudsbijdrage van de andere 
partner. Daar kan aileen sprake van zijn wanneer de beeindiging van de 
concubinaatsrelatie gebeurt in strijd met de regels van de voorzichtigheid en 
voorzorg van de artikelen 1382-1383 B.W. In casu werden de regels van de 
voorzichtigheid en voorzorg geschonden doordat de ene partner de concubi
naatsrelatie beeindigde, waardoor de andere partner ineens zonder bestaans
middelen kwam te staan. De verbrekende partner had immers nagelaten, 
hoewel hij de materiele mogelijkheid had, voorzieningen te treffen die de 
hulpbehoevende partner moesten toelaten die nieuwe toestand binnen een 
redelijke termijn te overbruggen onder levensomstandigheden welke deze 
van hun afgebroken samenleven zoveel als mogelijk evenaren. Wanneer de 
beeindiging van een concubinaat irreversibel leidt tot een onmiddellijke, 
tijdelijke hulpeloosheid van een van de partners, zou diens prive-leven 
binnen het concubinaat, waaronder zijn vrijheid om het te verbreken, niet 
geeerbiedigd worden door de andere, voldoende vermogende partner. 

Het Hof stelt dat dit echter niet geldt op lange termijn daar het concubinaat 
fundamenteel een onbestendig karakter heeft. Bij het bepalen van de duur 
van de voorzieningen moet rekening worden gehouden met de leeftijd van 
ge'intimeerde en haar professionele reclasseringsmogelijkheden. In casu 
werd gezien de feitelijke omstandigheden een overbruggingsbijdrage van 
tien maanden verantwoord geacht (Gent, 25 maart 1991, T.G.R., 1991, 110). 

Uit dit arrest blijkt dat de economische afhankelijkheid van de partner 
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bewerkstelligen of vergroten een fout kan zijn in de zin van art. 1382-1383 
B.W. 

85. In de rechtsleer wordt ook de zienswijze verdedigd van het contract sui
generis: uit de samenleving van concubanten is een overeenkomst van 
onbepaalde duur ontstaan, die door beide concubanten kan worden opgezegd 
mits nalevingvan een redelijke opzegtermijn. Indien de relatie wordt ver
broken zonder deze opzegtermijn te eerbiedigen, zal de verbrekende partner 
veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding (Heyvaert, A., 
,Het concubinaat in de burgerrechtelijke praktijk", in Artikelsgewijs Comm. 
Pers., Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 33, 20). Het voordeel van deze theorie 
bestaat hierin dat aan de concubant de tijd gegeven wordt om de nodige 
maatregelen te nemen n.a.v. de verbreking van de relatie. De zwakte van 
deze theorie is echter dat het bestaan van een contractuele relatie tussen de 
concubanten niet zomaar aanvaard kan worden, behalve wanneer ze effectief 
een overeenkomst hebben gesloten. V erder is het ook twijfelachtig of het 
voorwerp van dit sui-generis contract wel geoorloofd is. Het onderhouden 
van persoonlijke relaties kan immers niet het voorwerp van een overeen
komst zijn (Roodhooft, J., o.c., 137-138). 
Anderzijds is er een strekking in de rechtspraak en in de rechtsleer die stelt 
dat de concubant die door de partner in de steek wordt gelaten, geen aan
spraak kan maken op een uitkering tot onderhoud, tenzij dit conventioneel is 
bepaald. 
Noch.-de- tneorie van de natuurlijke · verbintenis; ·noch- de -quasi ~delictuele 
aansprakelijkheid, noch het bestaan van een contract sui-generis kan worden 
aangevoerd om de onderhoudsaanspraak te gronden (Rb. Leuven, 3 juni 
1991, R.W., 1992-1993, 130). 
Niets belet echter dat concubinerenden een eenzijdige ofwederkerige onder
houdsverbintenis opnemen in een overeenkomst. 

5. Huur in het kader van een concubinaatsrelatie 

86. Ingevolge het huwelijk wordt de gezinswoning beschermd door artikel 
215 B.W. Indien de gezinswoning eigendom is van een der echtgenoten 
aileen moet er een beroep gedaan worden op artikel215, 1 B.W. Betreft het 
een gehuurde gezinswoning, dan worden de echtgenoten beschermd door 
artikel 215, 2 B.W. 
Degenen die menen dat de regels van het primair huwelijksstelsel eveneens 
van toepassing zijn op het concubinaat zullen bij een geschil i.v.m. de 
waning eenvoudigweg artikel 215 B.W. toepassen op de concubinerenden 
(Heyvaert, A. en Willekens, H., Beginselen van het gezins- en familierecht 
na het Marckx-arrest, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1981, 84; 
Willekens, H., o.c., 398; Heyvaert, A., ,Civielrechtelijke aspecten van 
gezinnen zonder huwelijk", in Het familierecht geactualiseerd, in Post
universitaire cyclus Willy Delva 1984-85, Gent, 1985, 37; o.c., 86, nr. ll1). 
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Het overgrote deel van de rechtspraak en rechtsleer dat van mening is dat de 
regels van het primair stelsel niet kunnen worden toegepast op concubine
renden, doet een beroep op het gemeen recht en tracht alsnog tot billijke 
oplossingen te komen. 

Wanneer een van de partners het exclusief eigendomsrecht heeft van de 
woning, begaat die concubant volgens de Brusselse rechter geen rechtsfeit 
door de concubinaatsverhouding te beeindigen en haar ex -concubant de 
verdere toegang tot de woning te verbieden. Artikel 215 B.W. is immers 
niet van toepassing op concubinerenden (Rb. Brussel, 10 december 1991, 
T.B.B.R., 1992, 78). Zijn beide concubanten onverdeeld mede-eigenaar van 
het onroerend goed, dan zal in geval van verstoring van de verstandhouding, 
het onroerend goed op grond van de billijkheid voorlopig toegewezen 
worden aan een van heiden. Hierbij houdt de rechter rekening met de 
concrete omstandigheden van de zaak. W eliswaar gaat het om een voor
lopige toewijzing van het onroerend goed, d.w.z. tot op het ogenblik van de 
verdeling of de verkoop van het goed op vraag van een der concubanten (Rb. 
L~ik, 21 maart 1994, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 278). 

87. Gaat het om een gehuurde woning, dan zijn er twee mogelijkheden: een 
concubant heeft de huurovereenkomst aileen gesloten, of beide concubanten 
hebben de huurovereenkomst gesloten. 

Wanneer de huurovereenkomst is afgesloten door een concubant aileen, is de 
situatie van de ongehuwd inwonende partner zeer precair. De concubant die 
de huurovereenkomst heeft afgesloten is immers de enige huurder. De 
ongehuwde inwonende partner wordt niet van rechtswege medehuurder 
(zoals dit wel het geval is voor gehuwden op basis van artikel 215, 2 B.W.). 

Dit heeft voor gevolg dat de huurder zijn ex-concubant ten allen tijde de 
verdere toe gang tot de woning kan verbieden. In de rechtsleer neemt men aan 
dat de huurder in dat geval wel een redelijke opzegtermijn moet geven aan de 
ex-concubant ten einde hem de mogelijkheid te geven de nodige maatregelen 
te nemen (Herbots, J., o.c., 96; Pauwels, Ch., noot onder Vred. Hamme, 
21 november 1989, R.W., 1990-1991, 514). P. Senaeve stelt dat de positie 
van de concubant die de huurovereenkomst niet heeft afgesloten, deze is van 
een bezitter ter bede. Dit betekent dat hij het voorrecht heeft om met de 
huurder/eigenaar het genot van het pand te hebben tot wederopzegging toe. 
Dit recht dat de samenlever heeft kan door de huurder/eigenaar ten alle tijde 
worden opgezegd, mits naleving van een redelijke opzegtermijn (Senaeve, 
P., ,Overeenkomsten tussen en met samenlevende personen andere dan 
echtgenoten", in De overeenkomst vandaag en morgen, XVIe Postuniver
sitaire cyclus Willy Delva, 1989-90, Storme, M., Merchiers, Y. en Herbots, J. 
(ed.), 1990, 429). 

In het geval dat beide concubanten de huurovereenkomst hebben afgesloten, 
zijn de problemen nog groter bij de beeindiging van de concubinaatsrelatie. 
De ongehuwd samenwonenden die medehuurders zijn, hebben immers hei
den recht op het rustig genot van het gehuurde goed. In principe zou de ene 
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huurder zijn medehuurder dus niet uit het gehuurde goed kunnen zetten. Is er 
echter sprake van hoogdringendheid, dan kan de ene huurder zich wenden tot 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kort geding om een 
uitspraak bij voorraad te bekomen waarbij de medehuurder uit het gehuurde 
goed wordt gezet. 
Evenwel mag de uitgesproken maatregel geen nadeel toebrengen aan de zaak 
zelf. Dit betekent dat de maatregel bij voorbaat geen definitieve aantasting 
mag inhouden van het huurrecht van de uitgedreven concubant. 
Ook wanneer de vordering niet spoedeisend is, moet de rechterlijke macht 
bevoegd geacht worden om geschillen tussen concubant-medehuurders op te 
lossen. Aangezien het gaat om de verhuring van een onroerend goed, zal de 
vrederechter bevoegd zijn op basis van artikel 591, 1 Ger.W. (Senaeve, P., 
o.c., XVI Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 429). 
Medehuur veronderstelt immers naast een overeenkomst tussen de verhuur
der en de huurders, ook een stilzwijgend akkoord tussen de huurders onder
ling waarin zij overeenkomen het huurcontract samen te ondertekenen en 
het genot van het gehuurde goed te delen. W anneer nu een medehuurder 
het rustig genot van de medehuurder verstoort, moet dit gesanctioneerd 
kunnen worden door de uitdrijving van een der medehuurders (Herbots, J., 
o.c., 94). 

88. In een vonnis werd door de vrederechter van Hamme de billijkheid en de 
goede trouw ingeroepen om zijn beslissing te motiveren. De verstandhou
dmg tussen-twee ongehuwd samenwonenden die samen-een liliuroVeteen= 
komst hadden gesloten was totaal zoek geraakt. Eiseres vorderde bij hoofdeis 
dat zij het rustig genot krijgt van haar vroegere verblijfplaats, en dat 
verweerder wordt veroordeeld het pand te verlaten op straffe van uitdrijving. 
Bij tegeneis vorderde verweerder echter o.m. dat zijn ex-concubant verbod 
wordt opgelegd hem te komen storen in zijn verblijfplaats op straffe van 
uitdrijving. Eiseres steunde haar vordering hoofdzakelijk op de eis van 
,redelijkheid en billijkheid", en subsidiair op een toepassing van analogie 
van de artikelen 215, § 2 B.W. en 223 B.W .. 
Terecht stelt de rechter dat de specifieke regels die voor het huwelijk gelden, 
niet bij analogie op het concubinaat kunnen worden toegepast. Nietternin is 
hij van oordeel dat het vaak verantwoord lijkt om aan een geschil tussen 
concubinerenden eenzelfde oplossing te geven als deze die geldt voor het 
geval dat een gelijkaardig geschil bestaat tussen gehuwden. Voorts stelt de 
vrederechter dat een beroep doen op hem om een regeling te treffen m.b.t. 
uitoefening van de huurdersrechten verantwoord is gelet op artikel 1135 
B.W. De vrederechter van Hamme was namelijk van oordeel dat wanneer 
twee ongehuwd samenwonenden een huurovereenkomst sluiten, de billijk
heid met zich meebrengt dat, wanneer de verstandhouding zodanig verstoord 
is dat het samenleven niet langer houdhaar is, een van hen uiteindelijk het 
recht op genot exclusief zal mogen uitoefenen. In casu werd het recht op 
exclusief genot verleend aan eiseres omwille van het feit dat de ontrouw van 
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verweerder de directe aanleiding was voor het beeindigen van de samenwo
ning, en om al te pijnlijke confrontaties te vermijden. De betrokken woning 
bevond zich namelijk in dezelfde straat als de woning van de ouders van 
eiseres (Vred. Hamme, 21 november 1989, R.W., 1990-1991, 514). 
De vrederechter van Kortrijk daarentegen is een andere mening toegedaan. 
Hij oordeelt dat concubinerende medehuurders tegen elkaar geen vordering 
tot uitdrijving kunnen instellen, wegens strijdigheid van een dergelijke 
vordering met artikel 8 E.V.R.M. Dit artikel stelt dat eenieder recht heeft 
op eerbiediging van zijn gezinsleven. Inmenging van enig openbaar gezag is 
m.b.t. de uitoefening van dit recht, slechts toegestaan voor zover de wet dit 
voorziet (art. 8 2 E.V.R.M.). De vrederechter stelt dater geen bepaling is die 
hem de mogelijkheid geeft de verweerder verbod op te leggen de door hem 
gehuurde woning te betreden wegens het enkele feit dat de verstandhouding 
in het gezin dat hij vormt met eiseres verstoord is (Vred. Kortrijk II, 9 februari 
1988, T. Vred., , 1989, 51). 
Ook de vrederechter van Bilzen oordeelde dat de vordering die voor hem was 
ingesteld niet toelaatbaar was. In casu betrof het namelijk twee samen
wonenden waarvan een nog gehuwd was. Hij stelde dat wanneer samen
wonenden, waarvan een nog gehuwd is, medehuurders zijn en elkaar het 
exclusief genot van het gehuurde goed betwisten, hun vordering ontoelaat
baar is omdat ze steunt op een overeenkomst die strijdig is met de goede 
zeden. Daarenboven is die overeenkomst, nog steeds volgens die vrede
rechter, ook strijdig met de openbare orde omdat het huwelijk tot nog toe de 
enige wettelijk erkende basiscel is van de gemeenschapsopbouw, waarop 
heel het personenrecht rust. Een huurcontract dat tot voorwerp heeft het 
scheppen en bestendigen van een personenrelatie die strijdig is met de 
openbare orde en de goede zeden, heeft een ongeoorloofde oorzaak en is 
nietig. Een vordering die berust op een dergelijk nietig contract als rechts
grond, is niet toelaatbaar, omdat de verzoekster er geen recht uit kan putten 
en alzo geen aanspraak kan maken op enig rechtmatig belang om deze 
vordering in te leiden (Vred. Bilzen, 30 september 1991, T. Vred., 1992, 16). 
Ongehuwd samenwonenden zouden echter ook kunnen anticiperen op even
tuele huurgeschillen door contractueel te bepalen wie van de concubanten 
recht heeft op de preferentiele toewijzing van het huis ingeval van beeindi
ging van de relatie. 

6. Zijn de concubinerenden hoofdelijk aansprakelijk voor huishoudelijke 
uitgaven? 

89. In het kader van een huwelijk is artikel 222 B.W. van toepassing. Het 
eerste lid bepaalt dat de echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn voor de schuld 
die door een der echtgenoten is aangegaan ten behoeve van de huishouding 
en de opvoeding van de kinderen. 
Een kleine minderheid van rechters en rechtsgeleerden die oordelen dat de 
regels van het primair stelsel ook van toepassing zijn op concubinerenden, 
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transponeren ook deze regel -ten onrechte - op ongehuwd samenwonen
den (Heyvaert, A., o.c., 86). Artikel222 B.W. is namelijk een uitzonderings
regel die eng geinterpreteerd moet worden, d.w.z. dat hij moet worden 
toegepast naar zijn volle draagwijdte, maar niets meer (Pauwels, J., ,Con
cubinaat: hoofdelijke aansprakelijkheid voor gezinsschulden?", noot onder 
Vred. Merksem, 5 maart 1981, R.W., 1981-1982, 51). De meeste rechters 
weigeren de regels van het primair stelsel toe te passen op concubinerenden. 
Welke rechtsfiguren kunnen de derde-schuldeisers dan inroepen om de 
ongehuwd samenwonenden toch hoofdelijk aansprakelijk te stellen? 

Het Hof van Beroep van Antwerpen steunt zich hiervoor op het huishoudelijk 
mandaat. Het stelt dat concubinerenden aan elkaar moeten terugbetalen wat 
door de ene of de andere met eigen gelden werd bekostigd, aankopen en 
uitgaven die bestemd zijn voor het gemeenschappelijk gebruik of verbruik 
van beide partners moeten geacht worden gedaan te zijn met toepassing van 
het huishoudelijk mandaat (Antwerpen, 22 maart 1989, Tumh. rechtsl., 

. 1989, 112). 

Ongehuwd samenwonenden kunnen elkaar inderdaad een mandaat (art. 1998 
B.W.) geven. Dat mandaat kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn. Een 
mandaat is slechts uitdrukkelijk wanneer het bewijs daarvan kan worden 
geleverd. Een stilzwijgend mandaat kan gemeenrechtelijk zijn, of kan ge
steund worden op de gebruiken. Zo'n huishoudelijk mandaat is een stilzwij
gend mandaat dat gesteund is op de gebruiken. Voor de schuldeiser bestaat 
het voordeel hierin dat hij aileen de omvang en niet het bestaan van zo'n 
huishoudelijk mandaat moet bewijzen (Rooilllooff, J:, a.C::,-176r---

In de rechtspraak en de rechtsleer wordt echter overwegend een beroep 
gedaan op de vertrouwensleer om de schuld die door een concubant is 
aangegaan te verhalen op de medeconcubant (Roodhooft, J., o.c., 172; 
Senaeve, P., o.c., XVI Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 429). Vaak 
wekken personen die ongehuwd samenleven naar buiten uit de schijn dat 
ze gehuwd zijn. Indien de schuldeiser te goeder trouw was, wat betekent dat 
hij werkelijk dacht met gehuwden te handelen, kan hij de vertrouwensleer 
inroepen waardoor de schijn voor werkelijkheid moet worden genomen. 
V oor de schuldeiser betekent dit dat hij de medeconcubant kan aanspreken 
voor de schulden die door zijn partner zijn aangegaan. 

Aangezien er geen wettelijke solidariteit bestaat, kan de schuldeiser de 
hoofdelijkheid uitdrukkelijk bedingen. In dat geval kan hij elk van de 
concubinerenden voor het geheel aanspreken. Hoofdelijkheid wordt echter 
nooit vermoed, ze moet steeds uitdrukkelijk bedongen zijn in de overeen
komt (art. 1202 B.W.). 

7. Staat de procedure van de dringende voorlopige maatregelen oak open 
voor concubinerenden? 

90. Gehuwden kunnen beroep doen op de procedure van de dringende 
voorlopige maatregelen (art. 223 B.W.) indien een der echtgenoten grovelijk 
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zijn plicht verzuimt of indien de verstandhouding tussen de echtgenoten 
ernstig verstoord is. Ook op dit punt is Willekens de mening toegedaan dat 
artikel 223 B.W. op ongehuwd samenwonenden zou moeten worden toe
gepast (Willekens, H., o.c., 398). 

De rechtspraak weigert echter in de regel artikel223 B.W. bij analogie toe te 
passen op ongehuwd samenwonenden (Vred. Hamme, 21 november 1989, 
R.W, 1990-1991, 514). 
Wel kan een van de concubinerenden, bij hoogdringendheid zich wenden tot 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, ten einde een uitspraak bij 
voorraad te bekomen (art. 584 Ger.W.). 

8. Besluit 

91. Hoewel er in de rechtspraak en de rechtsleer hieromtrent enige ver
deeldheid bestaat, is het zo dat de regels van het primair stelsel niet worden 
toegepast op concubinerenden. De essentie van het concubinaat bestaat er 
immers in dat elke partner de relatie op ieder ogenblik moet kunnen ver
breken, zonder dat er een bepaalde procedure moet worden gevolgd. Boven
dien hebben heterogene samenwonende koppels de mogelijkheid toe te 
treden tot het wettelijk huwelijk. Doen zij dit niet, dan zijn ze niet gehouden 
de plichten na te leven die volgen uit het huwelijk. Ze kunnen dan echter 
evenmin aanspraak maken op de rechten die enkel door het huwelijk worden 
verlqegen. 

Anderzijds lijkt het aangewezen dat ook met betrekking tot het concubinaat 
een zekere wettelijke bescherming wordt uitgewerkt, zonder dat er een 
volledige gelijklopende regeling met het huwelijk tot stand moet worden 
gebracht. In dergelijk geval zou het onderscheid tussen gehuwden en on
gehuwd samenwonenden immers zinloos worden en zou er een inbreuk 
gepleegd worden op de vrijheid een gezin te vormen zonder te huwen 
(Heyvaert, A., o.c., nr. 695, 250). 
Concubinerenden die bepaalde aspecten van hun relatie toch willen regelen, 
kunnen een concubinaatsovereenkomst sluiten. Wat hun persoon zelf betreft, 
mogen ze in dergelijke overeenkomst geen bepalingen opnemen die strijdig 
zijn met de openbare orde of de goede zeden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet 
de verbintenis aangaan om levenslang of minstens gedurende een bepaalde 
tijd samen te gaan leven. Evenmin kunnen ze een verbintenis tot sexuele 
trouw aangaan. Op patrimoniaal vlak geldt ook de vereiste conformiteit met 
de bepalingen met de openbare orde en de goede zeden. N ochtans kunnen de 
concubinerenden anticiperen op bepaalde vermogensrechtelijke problemen 
door in die concubinaatsovereenkomst vast te leggen welke de bijdrage van 
elkeen zal zijn in de kosten van de samenleving, ... (Heyvaert, A., o.c., 
nr. 691-693, 248). 
Zolang er geen specifieke wetgeving bestaat, zullen concubinerenden dus 
vallen onder het gemeen recht voor de regeling van hun onderlinge betwis
tingen. 
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HooFDSTUK II 

ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING 
TOT HET HUWELIJKSCONTRACT EN DE WIJZIGING VAN HET 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL (art. 1387-1397 B.W.) 

AFDELING 1 

DE VORMVEREISTEN VAN HET HUWELIJKSCONTRACT: 
EEN PLECHTIGE AKTE 

92. Het huwelijkscontract is een plechtige akte, opgemaakt door twee 
notarissen of door een notaris bijgestaan door twee getuigen (art. 1392 
B.W. en art. 9 Wet 25 Ventose jaar XI). 
De naam, de voomaam en de woonplaats van de instrumentaire getuigen 
moeten in de akte vermeld worden, bij gebreke waarvan artikel 68 van de 
VentOse-wet toepassing vindt (art. 12, lid 2 Ventosewet). 
Dit artikel verklaart een notariele akte nietig indien ze niet door alle partijen 
is ondertekend. De akte geldt als onderhands geschrift indien ze door alle 
partijen is ondertekend. 
Welk is de sanctie indien de identiteit van de getuigen niet is vermeld in het 
huwelijkscontract maar de akte door alle partijen, inclusief de getuigen, is 
ondertekend? 
Dergelijk huwelijkscontract geldt slechts als onderhands geschrift, beslist de 
rechtbank te Hassett, in een vonnis van 27 augustus 1991 (Not. Fisc. M. 
1992, 110). 
Neen, stelt De Busschere in zijn noot onder dit vonnis, de nietigheid van de 
notariele akte (het instrumentum) heeft ook de nietigheid van de erin vervatte 
huwelijksvoorwaarden (het negotium) tot gevolg, zoniet wordt het plechtig 
karakter van het huwelijkscontract miskend: ,forma dat esse rei" (De Bus
schere, C., ,Het huwelijkscontract en artikel 12, lid 2 van de VentOsewet", 
Not. Fisc. M., 1992, 111. In dezelfde zin: Antwerpen, 28 oktober 1992, R. W., 
1992-93, 1096, noot, dat het vonnis van de rechtbank te Hasselt hervormt. Zo 
ook Cass., 4 februari 1904, Pas., 1904, I, 121; Brussel, 16 januari 1956, Pas., 
1957, II, 199.) 
Artikell318 B.W., luidens hetwelk een akte die omwille van vormgebreken, 
geen authentieke akte is, als onderhands geschrift geldt indien zij door de 
partijen ondertekend is, is niet van toepassing op plechtige contracten zoals 
het huwelijkscontract. Bij gebrek aan de vermelding van de identiteit van de 
getuigen is het huwelijkscontract, naar vorm en inhoud, absoluut nietig. 
Omdat de gerechtelijke nietigverklaring ex tunc werkt, zijn de echtgenoten 
gehuwd onder het wettelijk stelsel sinds de dag van hun huwelijk. 
Eenzelfde sanctie geldt als in het slot van de akte, geen melding is gemaakt 
van het feit van de ondertekening van de akte door de getuigen (Art. 14 en 68 
Ventosewet; Rb. Dendermonde, 8 juli 1991, Not. Fisc. M., 1991, 322, noot 
De Busschere, C.). 
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93. Indien een vormelijke nietigheid aan een wijzigingsakte kleeft, wordt 
deze niet gedekt door de gerechtelijke homologatiebeslissing (De Busschere, 
C., ,De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk. 
Enkele aspecten uit de praktijk", R. W., 1993-94, 67; vlg. art. 356 § 1 B.W. 
inzake adoptie, a contrario). 

AFDELING 2 

VERBODEN EN TOEGELATEN BEDINGEN 

§ 1. Algemeen 

94. De echtgenoten mogen in hun huwelijkscontract of hun wijzigingsakte 
niets bedingen dat strijdig is met 
a) de openbare orde of de goede zeden (art. 1387 B.W.); 
b) de regels die hun wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen; 
c) de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij; 
d) de regels die de wettelijke erfopvolging bepalen (art. 1388 B.W.). 

Indien dergelijke bedingen worden ingelast in een huwelijkscontract v66r het 
huwelijk gesloten is, is in beginsel alleen het gebrekkig beding nietig, tenzij 
het zo innig verbonden is met het geheel dat de nietigheid van het deel de 
nietigheid van het geheel tot gevolg moet hebben. In de gevallen a, c en d 
gaat het om een absolute nietigheid, omdat bepalingen van openbare orde 
geschonden worden, in geval b gaat het om een betrekkelijke nietigheid, nu 
meer en meer aangenomen wordt dat de bepalingen van het primair stelsel, 
ook deze in verband met persoonlijke huwelijksverplichtingen, imperatieve 
bepalingen zijn die enkel private belangen beschermen (Zie Cass., 1 februari 
1989 en 15 februari 1990, Not. Fisc. M., 1991, 114, noot Gerlo, J., ,Het 
concubinaat en het Hof van Cassatie"). 

95. Indien dergelijke bedingen worden ingelast naar aanleiding van een 
wijziging van huwelijksvermogensstelsel, kan de rechter ze niet homologe
ren, hetgeen impliceert dat hij de nietigheid ervan ambtshalve moet opwer
pen (Ook van de bedingen vermeld onder b. Vgl. Senaeve, P., ,Homologatie 
van een akte van wijziging van het huwelijksvermogensstelsel bij feitelijke 
scheiding", noot onder Rb. Kortrijk, 22 januari 1982, R. W, 1982-83, 463). 

Daar de rechter de wijzigingsakte niet gedeeltelijk kan homologeren, zal de 
homologatie van de wijzigingsakte in haar geheel dienen geweigerd te 
worden (Rb. Luik, 2 april 1990, J.L.M.B., 1990, 1201, noot Nudelhole, S.; 
Rb. Gent, 18 november 1993, T.B.B.R., 1995, 142. Anders: Rb. Namen, 
10 mei 1989, J.L.M.B., 1990, 1196, kritische noot Nudelhole, S., ,De 
l'homogation partielle d'une convention modificative de regime matrimo
nial", Rec. Gen. Enr. Not., 1991, 317). 

In artikel 2 van een wijzigingsakte wordt bedongen, enerzijds dat de echt
genoten geacht worden van dag tot dag naar vermogen bijgedragen te hebben 
in de lasten van het huwelijk, anderzijds dat de man onderhoudsgeld ver-
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schuldigd zal zijn aan zijn vrouw in geval van voorlopige of voortdurende 
feitelijke scheiding. De rechtbank acht zich niet bevoegd omtrent het tweede 
punt en homologeert de wijziging na schrapping van de tweede alinea van 
artikel 2. Ten onrechte (Rb. Namen, 10 mei 1989, gecit.). 
De akte slechts gedeeltelijk homologeren gaat in tegen de principiele contract
vrijheid van de partijen; een gedeeltelijke homologatie kan trouwens het 
evenwicht van het contract verstoren (Coene, M., ,Actuele problemen inzake 
conventionele wijziging van huwelijksvermogensstelsels ", T.P.R., 1982, 194 ). 

§ 2. Verboden bedingen 

96. Verboden bedingen zijn o.m. 
- een contractuele erfstelling in vruchtgebruik, met vrijstelling van de 

verplichting tot wederbelegging, of met een clausule van onomzetbaarheid 
of omzetbaarheid alleen op verzoek van de langstlevende echtgenoot (zie 
art. 745ter en quater B.W.) (Rb. Gent, 11 juni 1992, T. Not., 1993, 170, met 
noot Bouckaert, F.). 

- het beding in het huwelijkscontract dat afwijkt van de dwingende bewijs
regels t.o.v. derden die door de artikelen 1399 en 1468 B.W. worden 
opgelegd (Zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 227) of dat onweerlegbare 
bewijsvermoedens tussen echtgenoten vastlegt (Zie evenwel De Page, Ph., 
en De Stefani, I., ,La presomption de propriete dans le regime de separa
tion de biens", T.B.B.R., 1990, 203-204); 

- het beding waarin onder een g-emeimschapsstelsel gehuwae echfgenoteniii 
algemene termen afzien van iedere mogelijke vergoeding (Rb. Antwerpen, 
11 april1989, R. W, 1989-90, 267; T. Not., 1989, 326; Rec. Gen. Enr. Not., 
1990, 383; Rb. Gent, 11 juni 1992, gecit.; De Page, Ph., ,Derogations 
conventionnelles au regime des recompenses", in: Dix annees d' applica
tion de la reforme des regimes matrimoniaux, nr. 9, 37. Vgl. evenwel Rb. 
Luik, 16 mei 1994, Rec. Gen. Enr. Not., 1995, nr. 24.467, 122). 

- het bedingen van een niet coherent huwelijksvermogensstelsel, zoals b.v. 
een stelsel van algemene gemeenschap, waarvan de actieve en passieve 
samenstelling van de vermogens en het bestuur zouden beheerst worden 
door de Nederlandse wetgeving, en de ontbinding, vereffening en verde
ling, met inbegrip van de vergoedingsregeling, zouden beheerst worden 
doorhetBelgischrecht (Rb. Antwerpen, 24 september 1987, T. Not., 1988, 
115, noot Libert, C., Rec. Gen. Enr. Not., 1989, nr. 23682, 64). 

§ 3. Toegelaten bedingen 

97. Toegelaten bedingen zijn o.m. 
- een beding van vooruitmaking met keuzemogelijkheid (Antwerpen, 

6 december 1989, dat Rb. Antwerpen, 19 januari 1989, hervormt, R. W., 
1989-90, 1225 en 1228, noot De Decker, H. Anders: Rb. Antwerpen, 8 
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december 1988, T. Not., 1990, 21; Beman, R., ,Het beding van faculta
tieve voorafname", T. Not., 1990, 3). 

- een beding van verzaking aan het recht van natrekking op een eigen grond 
ten voordele van de gemeenschap of de andere echtgenoot (De Busschere, 
C., o.c., Not. Fisc. Maandbl., 1990, 211-212 en de referenties aldaar); deze 
horizontale eigendomssplitsing wordt beheerst door de Opstalwet en kan 
dus maximaal vijftig jaar duren, onverminderd de mogelijkheid van ver
nieuwing (Cass., 15 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1230; R. W, 1988-89, 
572; Pas., 1988, I, 1142; J.T., 1988, 475; Rev. Not. B., 1988, 473). Het Hof 
van Beroep van Brussel stelt in zijn arrest van 4 februari 1993 (Not. Fisc. 
M., 1993, 156, noot De Muylder en Verstappen, J., T. Not., 1993, 439) dat 
dergelijke afstand niet mogelijk is, omdat het gemeenschappelijk ver
mogen geen rechtspersoonlijkheid heeft. Zulks kan dan wei verwezenlijkt 
worden door een kleine wijziging (zie Casman, H., ,Huwelijkscontracten 
met gemeenschap", in De evolutie, o.c., 1995, 77-78). 

- een beding van toebedeling van de gemeenschap voor de helft in voile 
eigendom en voor de wederhelft in vruchtgebruik met vrijstelling van de 
verplichting van de vruchtgebruiker tot wederbelegging van de /roerende 
goederen en/of met een clausule van onomzetbaarheid van het vruchtge
bruik (Gent, 30 april 1992, T. Not., 1992, 482, noot Coene, M., ,De 
omzetbaarheid van vruchtgebruik dat bij huwelijksvoordeel werd toege
kend") 
De artikelen 745ter en 745quater B.W. i.v.m. de verplichting tot belegging 
van geldsommen en omzetting van effecten aan toonder enerzijds en het 
recht van omzetting van het vruchtgebruik anderzijds zijn weliswaar 
dwingende bepalingen, maar zij zijn enkel van toepassing op het bij 
erfrecht verkregen vruchtgebruik, niet op vruchtgebruik door de langst
levende echtgenoot verkregen als huwelijksvoordeel, ten bezwarende titel 
(Van Oosterwijck, G., ,Huwelijksvoordelen en contractuele erfstellin
gen", in: Het familierecht geactualiseerd, 238-240. Van deze artikelen 
kan niet afgeweken worden m.b.t. een bij contractuele erfstelling verleend 
vruchtgebruik, want dit betreft de nalatenschap: zie Coene, M., ,Op zoek 
naar de draad van Ariadne in het doolhof van beschikkingen tussen echt
genoten", T.B.B.R., 1992, 22). 

- een beding dat afwijkt van de wettelijke bepalingen i.v.m. de berekening 
van het bedrag van de vergoedingen of de verrekening van de vergoedin
gen. 

§ 4. Voorwaardelijke en alternatieve bedingen 

98. Aangenomen wordt dat de inwerkingtreding zelf van het huwelijkscon
tract of de wijzigingsakte, op dwingende wijze door de wet geregeld, niet 
afhankelijk kan gesteld worden van de vervulling van een voorwaarde of het 
verstrijken van een terrnijn (Raucent, L., Regimes matrimoniaux, Louvain-
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la-Neuve, 1986, nr. 305, 253; De Busschere, C., o.c., R. W, 1993-94, 66; 
Casman, H., Notarieelfamilierecht, 14, nr. 29). 

Algemeen aanvaard is tevens dat de uitwerking van overlevingsrechten -
bedingen van vooruitmaking of ongelijke verdeling en contractuele erfstel
lingen - afhankelijk kan gesteld worden van de vervulling van een voor
waarde- b.v. de ontbinding van het huwelijk ofhuwelijksvermogensstelsel 
door overlijden (Casman, H., Notarieelfamilierecht, nr. 30, 14; Renauld, J., 
Regimes matrimoniaux, Brussel, 1971, nr. 387, 266). 

Niets belet dat alternatieve overlevingsrechten worden bedongen (Zie Du 
Faux, H., ,Huwelijkscontract. Alternatieve overlevingsrechten", T. Not., 
1973, 2 e.v.; Rousseau, L., ,L' attribution du patrimoine commun: attribution 
alternative et conditions resolutoires", in: Liber Amicorum L. Raucent, 
Louvain-la-Neuve, 1992, 363 e.v.; De Busschere, C., ,Consultatiecentrum. 
Uit de notariele praktijk: familierecht en huwelijksvermogensrecht", Nota
rius, 1994, nr. 6, 35) of dat overlevingsrechten worden bedongen met lasten 
voor de langstlevende echtgenoot (Rb. Gent, 25 juni 1992, T. Not., 1993, 173 
(betaling begrafeniskosten en successierechten). 

99. Moeilijker te beantwoorden is de vraag of goederen kunnen ingebracht 
worden onder voorwaarde van ontbinding van het huwelijk door overlijden. 

Bepaalde goederen inbrengen of een algehele gemeenschap bedingen onder 
voorwaarde dat het huwelijk door overlijden ontbonden wordt (Wordt het 
huwelijk ontbonden door echtscheiding, dan worden de echtgenoten gea~ht 
gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel) lijkt niet verzoenbaar met de regel 
van de bestendigheid van het huwelijksvermogensstelsel: ,dergelijke rege
ling zou strijdig zijn met het principe dat het huwelijksstelsel een normatieve 
daad is, en dus een statuut moet vastleggen waardoor zowel tegenover derden 
als tussen echtgenoten wordt bepaald welke regels hun vermogensverhou
ding beheersen" (Casman, H., Notarieelfamilierecht, 14. In dezelfde zin: De 
Busschere, C., o.c., R. W, 1993-94, 66; T.G.I. Straatsburg, 17 september 
1987, Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23.911, 383). 

100. Maar het gewenste resultaat kan langs een andere, juridisch correcte, 
weg bereikt worden: 

- De echtgenoot die bepaalde goederen inbrengt, kan bedingen dat de 
ingebrachte goederen hem zullen terugkeren indien het huwelijk door 
echtscheiding wordt ontbonden, zonder aanrekening op de waarde van 
zijn kavel (Casman, H., o.c., 46-47) 

- Ook de terugname van aile tegenwoordige en toekomstige ingebrachte 
goederen, ingeval van ontbinding van een algehele gemeenschap door 
echtscheiding, kan als een modaliteit van de verdeling verwoord worden 
(zie Casman, H., ,Huwelijkscontracten met gemeenschap", 72 e.v.). 

In Frankrijk, meer bepaald in Elzas-Lotharingen, is volgende praktijk vrij 
courant inzake huwelijkscontracten: de echtgenoten huwen onder algehele 
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gemeenschap, met toevoeging van enerzijds een verblijvingsbeding voor bet 
geval van ontbinding van deze algehele gemeenschap door overlijden en 
anderzijds volgend beding: ,En cas de dissolution de la comrnunaute pour 
une autre cause que le deces de l'un des epoux, comrne aussi au cas oi'lla 
dissolution de la communaute se produirait par le deces de l'un des epoux, 
mais posterieurement a la date d' assignation en divorce consecutive a 
1' echec de la tentative de conciliation, chaque epoux reprendra les biens 
apportes par lui en mariage et ceux qui lui sont advenus pendant la duree de 
la communaute a titre personnel, ainsi que ceux que I' article 1404 du Code 
civil declare propres par leur nature et le surplus sera partage par moitie entre 
eux. Chaque epoux reprendra en nature, sans le concours ni la participation 
de 1' autre epoux, les biens existants alors ou ceux qui leur auraient ete 
substitues; mais cette reprise en nature ne pourra prejudicier aux droits 
valablement constitues pendant la duree de la communaute. Si les biens a 
reprendre ont ete alienes a titre onereux pendant la duree de la communaute, 
la reprise aura lieu en valeur; cette reprise portera, au choix du conjoint 
beneficiaire de la reprise, sur le prix d'alienation ou sur la valeur, au moment 
de la dissolution de la communaute du bien aliene selon son etat au jour de 
1' alienation". 
Dit beding wordt geldig bevonden door bet Hof van Beroep te Colmar 
(Colmar, 16 mei 1990, Reg. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24005, Rep. Defr., 
1990, art. 34.917, 1361, noot Champenois, G.; J.C.P., ed. Not., 1991, II, 
17,noot Simler, P., dat T.G.I. Straatsburg, 17 september 1987, gecit., her
vormt) en door de Franse rechtsleer (Champenois, G. en Simler, P., gecit. 
noot; Lucet, F. en Vareille, B., ,Jurisprudence fran~aise en matiere de droit 
civil- Regimes matrimoniaux", Rev. Trim. Dr. Civ., 1991, 171-174). 
Het beding bevat geen voorwaarde, want de terugname van de ingebrachte 
goederen geschiedt niet retroactief - er wordt niet retroactief een gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten ingesteld - de echtgenoten zijn gedurende 
gans hun huwelijk gehuwd onder algehele gemeenschap Het statuut van de 
goederen, bet verhaalrecht van de schuldeisers en de bestuursregels varieren 
niet en de rechten van de schuldeisers tijdens de werking van bet stelsel zijn 
gevrijwaard. 
Besluit: niets belet de echtgenoten, gelet op hun contractuele vrijheid, 
bijzondere bedingen van vereffening-verdeling van de gemeenschapsgoede
ren in een huwelijkscontract of in de wijzigingsakte, die verschillen naar 
gelang van ontbinding van hun stelsel door overlijden of echtscheiding, in te 
lassen. 
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de terugname van ingebrachte goederen 
bij echtscheiding te bedingen. 

101. Niet strijdig met bet bestendigheidsbeginsel lijkt de inbreng van een 
onroerend goed (zonder onderscheid tussen de inbreng van een tegenwoordig 
of toekomstig goed) onder opschortende voorwaarde van het bekomen van 
een bouwvergunning (Zie Gerlo, J., ,Huwelijkscontract - Algemene be-
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ginselen", in: De evolutie in de huwelijkscontracten, Kon. Fed. Belg. Not., 
(ed.), Kluwer rechtsw., 1995, 15-16; Anders: De Busschere, C., o.c., Nota
rius, 1994, nr. 6, 40-41). De voorwaarde is niet louter potestatief, want 
evenzeer afhankelijk van de wil van de overheid als van deze van de echt
genoten. 

AFDELJNG 3 

DE WIJZIGING VAN HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 

§ 1. Taal van de wijzigingsprocedure 

102. Indien de echtgenoten hun (laatste) echtelijke verblijfplaats hebben in 
het Nederlandse taalgebied, met inbegrip van de randgemeenten met een 
bijzonder taalstatuut, dient het verzoekschrift tot homologatie van een wijzi
gingsakte op straffe van nietigheid ingediend te worden in het Nederlands, 
zelfs al zijn de wijzigingsakte en de eventuele andere akten opgesteld in de 
Franse taal en ook al begrijpen de echtgenoten geen Nederlands. Dit blijkt uit 
de samenlezing van de artikelen 2, 3, lid 2, 9 en 40 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Zie De Busschere, C., ,De 
procedure tot homologatie van de wijziging van het huwelijksvermogens
stelsel en de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken. Toepassing 
op echtgenoten wonende in een gemeente van het administratief arrondis
sement Halle-Vilvoorde", T. Not., 1994,34 e.v.). 
De-nietigheid;-van-ambtswege door-de rechter uitgesproken, treft zowel de 
vorm als de inhoud van de akte (Cass., 13 februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 
720; Pas., 1984, I, 664). 
Ook de bekendmakingen van het uittreksel uit het verzoekschrift en het 
uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad dienen in 
het Nederlands te gebeuren, behoudens, wat dit laatste betreft, wanneer de 
partijen, conform artikel 7 van de wet van 15 juni 1935, de voortzetting van 
de rechtspleging in het Frans hebben gevraagd. 

§ 2. De bevoegde rechtbank 

103. Het verzoekschrift tot het bekomen van de homologatie van de wijzi
gingsakte moet ingediend worden bij de rechtbank van eerste aanleg van de 
laatste echtelijke verblijfplaats (art. 1395 § 1 B.W. en art. 628, 2° Ger.W.). 
Vraag is of voormelde regel m.b.t. de territoriale bevoegdheid al of niet de 
open bare orde raakt? 
Meestal wordt deze vraag negatief beantwoord, met verwijzing naar artikel 
630 Ger.W. dat de rechter niet toestaat de onbevoegdheid van ambtswege 
vast te stellen (R.P.D.B., Compl. VI, V

0 Regimes matrimoniaux, droit interne, 
Brussel, 1983, 785, nr. 990; Casman, H., ,Les difficultes rencontrees par la 
pratique en matiere de changement de regime matrimonial", in: Cinq annees 
d'application de la reforme des regimes matrimoniaux, Louvain-la-Neuve, 
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1981, 201, nr. 27; Casman, H. en Van Look, M., Huwelijksvermogensstel
sels, Brussel, losbladig, ll-5, 18). 

Volgens Senaeve kan uit het gegeven dat de homologatieprocedure een 
procedure van willige rechtsmacht betreft - aileen als de wetgever dit 
uitdrukkelijk voorziet, zoals bij echtscheiding door onderlinge toestemming 
(art. 1288bis Ger.W.) kan de zaak gebracht worden voor de rechtbank naar 
keuze van de echtgenoten - en uit bet feit dat de bevoegdheidsregel terzake 
ook vervat is in art. 1395, § 1 B.W.- zodat de bevoegdheidsregel deelt in 
het openbare orde-karakter van de wijzigingsprocedure- afgeleid worden 
dat de territoriale bevoegdheidsregel in casu wei van openbare orde is 
(Senaeve, P., Handboek van familieprocesrecht, Leuven, 1986, nr. 68, 61. 
In dezelfde zin: De Busschere, C., ,Wijziging van het huwelijksstelsel 
tijdens bet huwelijk. Enkele capita selecta", Not. Fisc. M., 1990, 197), zodat 
de rechter zijn onbevoegdheid ambtshalve kan opwerpen (Rb. Leuven, 27 
februari 19787, Jura Falconis, 1977-78, 381, noot Verbiest, F.). 

§ 3. De publiciteit 

104. Bedongen wijzigingen van bet huwelijksvermogensstelsel kunnen aan 
derden eerst worden tegengeworpen vanaf de dag van de bekendmaking van 
een uittreksel uit de homologatiebeslissing in bet Belgisch Staatsblad 
(art. 1396 B.W.), door de zorg van beide echtgenoten. 

Luidens artikel 1319, eerst lid Ger.W. zijn zij hiervan vrijgesteld indien de 
wijziging van bet huwelijksvermogensstelsel niet tot gevolg heeft dat bet 
vorige stelsel wordt vereffend of dat de bestaande samenstelling van de 
vermogens wordt gewijzigd. 

Dit is onder meer bet geval wanneer de wijziging beperkt blijft tot het 
toevoegen van een verblijvingsbeding ten gunste van de langstlevende echt
genoot (Gent, 23 december 1988, T. Not., 1989, 259, noot De Vroe, J., Rec. 
Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23.896, 354). 

Met verwijzing naar artikel 1319 Ger.W. wordt aangenomen dat, in geval 
van kleine wijziging, de publicatie in het Belgisch Staatsblad niet vereist is 
om de wijziging aan derden tegenstelbaar te maken (Zie nochtans Casman, 
H. en Van Look , M., o.c., II/5, 18.5; Baeteman, G., en Casman, H., 
,Homologatie van wijzigingen van bet huwelijksstelsel", in Liber amicorum 
Frederic Dumon, Antwerpen, 1983, 50; Raucent, L., in R.P.D.B., Tw. 
Regimes matrimoniaux (droit interne), nr. 1008). 

Nochtans kunnen zich ook in geval van kleine wijziging problemen van 
tegenwerpelijkheid van de wijziging aan derden stellen. In geval van inlas
sing van een verblijfsbeding behouden de gemeenschapschuldeisers welis
waar hun verhaal tegen beide echtgenoten op grond van artikel 1440 B.W., 
maar de persoonlijke schuldeisers van de eerstoverledene, die verwachten 
dat na diens overlijden de helft van de gemeenschap in de nalatenschap 
wordt opgenomen, moeten toezien dat ingevolge bet verblijfsbeding de 
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gemeenschap geheel en in voile eigendom aan de langstlevende is toegekend 
(Casman, H., Notarieel familierecht, Gent, 1991, 150). 

De wijziging kan hen aileen maar tegenstelbaar zijn zo ze hiervan op de 
hoogte zijn, m.a.w. zo een zekere vorm van publiciteit aan de homologatie
beslissing is gegeven. Derden zijn ook de persoonlijke schuldeisers van de 
kinderen van de overleden echtgenoot (zie de casus voorgelegd aan Gent, 
23 december 1988, gecit.). Zijn zij gebonden door het in kracht van gewijsde 
treden van de homologatiebeslissing of is ook t.o.v. hen een zekere publici
teit vereist, gelet op de rechten die de kinderen in de nalatenschap van hun 
rechtsvoorganger genieten? 

M. Coene komt tot het besluit dat kleine wijzigingen tegenstelbaar zijn aan 
derden vanaf de vermelding van de wijziging in de kant van de huwelijksakte 
(Coene, M., ,Actuele problemen inzake conventionele wijziging van huwe
lijksvermogensstelsels", in: Het familierecht geactualiseerd, Gent, 1985, 
193; Gent, 23 december 1988, gecit.). 

105. De vermelding van de wijziging in de kant van de huwelijksakte is 
zeker van belang indien de wijziging betrekking heeft op de inbreng van een 
toekomstig goed: vrij algemeen wordt aanvaard dat deze wijziging via de 
kleine procedure kan geschieden (Zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 230-
232), ook al bei"nvloedt zij, reeds v66r de verdeling, de samenstelling van de 
vermogens, en vergroot zij, reeds tijdens de werking van bet huwelijksver
mogensstelsel, het onderpand van bepaalde gemeenschappelijke schuldeisers 
(met een verhaal-op 2 vermogens); 

106. Meer en meer wordt gesteld dat de wijzigingsprocedure van huwelijks
vermogensstelsels, deels uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek en deels in 
het Gerechtelijk Wetboek, coherentie mist en te omslachtig is. Meerdere, 
soms verregaande hervormingsvoorsteilen werden geformuleerd: 

- afschaffing van de vereiste van rechterlijke homologatie van de wijzi
gingsakten (Zie Coene, M., o.c., 225; Lejeune, M., ,La mutabilite des 
regimes matrimoniaux. Faut-il changer la loi compte tenu des enseigne
ments de la pratique?", in: Dix annees d' application de la reforme des 
regimes matrimoniaux, Brussel, 1987, 241; wetsvoorstel Stengers en 
cons., Pari. St., Kamer, 1992-93, nr. 819/1). 

afschaffing van de vereiste van homologatie van bedingen van ongelijke 
verdeling en contractuele erfstellingen ( Comite voor Studie en. Wetgeving, 
Dossier, 4062-4063). 

- afschaffing van de homologatieprocedure in geval van kleine wijziging 
(Baeteman, G. en Casman, H., o.c., 53; DeWulf, C., ,Over de wenselijk-. 
heid van de hercodificatie van het farniliaal vermogensrecht", in: Liber 
memorialis Fran(:ois Laurent, Brussel, 1989, 504). 

- vervanging van de grote wijzigingsprocedure door een procedure van 
verzet door schuldeisers en kinderen, binnen een beperkte terrnijn na 
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publicatie in het Belgisch Staatsblad (Baeteman, G., ,Pour une reforme de 
la mutabilite des conventions matrimoniales: une simplification du droit", 
Rev. Trim. Dr. Fam.,, 1991,451. Zie ook Baeteman, G., ,En nog over de 
gerechtelijke achterstand", T.P.R., 1993, 2). 

§ 4. De afstand van het recht van natrekking en wijzigingsprocedure 

107. Ret huwelijksvermogensstelsel, hoewel niet langer onveranderlijk, 
heeft nog steeds, zowel tussen echtgenoten als tegenover derden, een be
stendig en duurzaam karakter (Zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 228). 

De echtgenoten kunnen geen overeenkomsten sluiten die tot gevolg hebben 
de wijze van samenstelling, de vereffening of verdeling van hun huwelijks
vermogensstelsel te wijzigen, zonder naleving van de in de artikelen 1394 tot 
1396 B.W. gestelde vereisten. Aan dit beginsel kan rechtstreeks, noch 
omechtstreeks atbreuk worden gedaan. 

Zo kan een echtgenoot tijdens het huwelijk slechts afstand doen van zijn 
recht van natrekking op een eigen goed in het kader van een wijzigings
procedure (Sterckx, D., ,Renonciation a accession et changement de regime 
matrimonial", kritische noot onder Bergen, 1 februari 1995, Rev. Not. B., 
1995, 201; anders: Bergen, 1 februari 1995, Rev. Not. B., 1995, 200 (kleine 
wijziging). 

Ret beding van verzaking aan het recht van natrekking ten behoeve van de 
huwgemeenschap, opgenomen in de akte van eigendomsverkrijging door de 
man van een bouwgrond, waarop later de gezinswoning zal worden opge
richt, is absoluut nietig, ook al is de echtgenote tussengekomen en mede
verschenen (Brussel, 4 februari 1993, T. Not., 1993, 438; Not. Fisc. M., 1993, 
156, noot Van Muylder, A. en Verstappen, J., ,De doodsteek van de verza
king aan natrekking in het voordeel van het gemeenschappelijk vermogen". 
Zie ook Van Muylder, A. en Verstappen, J. ,Actuele problemen inzake het 
recht van natrekking, de verzaking daaraan en het recht van opstal", T. Not., 
1992, 304). 

Vraag blijft of de kleine dan wel de grote wijzigingsprocedure moet gevolgd 
worden indien een echtgenoot tijdens het huwelijk afstand wil doen van het 
recht van natrekking op het gebouw dat op een eigen grond wordt opgericht. 

De grote wijzigingsprocedure dient gevolgd te worden zo aangenomen wordt 
dat hierdoor de samenstelling van de vermogens dadelijk veranderd wordt 
(In die zin: Rousseau, L., ,La construction d'une habitation par des epoux 
communs en biens sur un terrain propre a l'un d'eux. Renonciation au droit 
d'accession", Rev. Not. B., 1994, 217; Sterckx, D., ,Renonciation a acces
sion et changement de regime matrimonial", noot onder Bergen, 1 februari 
1995, Rev. Not. B., 1995, 201.); het recht van natrekking zelf is immers een 
vermogensbestanddeel. 

De kleine wijzigingsprocedure volstaat indien, naar analogie met wat alge
meen aanvaard wordt m.b.t. de inbreng van toekomstig goed, aangenomen 
wordt dat de samenstelling van de vermogens niet dadelijk veranderdt door 
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de verzaking aan het recht van natrekking op een nog op te richten gebouw 
(In die zin: Bergen, 1 februari 1995, Rev. Not. B., 1995, 200; Deliege, A., 
,Renonciation a accession et regime matrimonial", Liber amicorum Leon 
Raucent, 144; Casman, H. ,Enkele suggesties voor het opstellen van huwe
lijkscontracten met keuze voor een gemeenschapsstelsel", in: De evolutie 
van de huwelijkscontracten, 78; zie verder nr. 137). 

§ 5. Wijzigingsprocedure en echtscheidingsprocedure 

103. In het vorig overzicht (T.P.R., 1990, 227-228; adde: Rb. Luik, 11 okto
ber 1993, J.L.M.B., 1994, 1184; T.B.B.R., 1994, 413) werd er reeds op 
gewezen dat geen enkele wettekst echtgenoten verbiedt tijdens hun feitelijke 
scheiding hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen, voor zover zij niet 
expliciet hun samenwoningsverplichting opheffen. 
Zelfs het feit dat de echtgenoten een procedure van echtscheiding of schei
ding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten of door onderlinge 
toestemming hebben ingeleid, is in beginsel geen beletsel voor de wijziging 
van het stelsel (De Busschere, C., o.c., Not. Fisc. M., 1990, 190; de Ville
Schijns, F., noot onder Rb. Luik, 29 april1977, Rev. Not. B., 1977, 351), b.v. 
het ongedaan maken van overlevingsbedingen. Er moet wel rekening mee 
gehouden worden in de verhoudingen tussen echtgenoten wegens de retro
actieve ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen tot op de dag van 
de dagvaarding of de eerste verschijning. In geval van echtscheiding door 
onderlinge toestemming dient de homologatierechter na te gaan of er geen 
tegenstrijdiglieid bestaaltussen-de· regelingsakte voorafgaaiid -aan de ecfit:.: 
scheiding door onderlinge toestemming en de wijziging van het huwelijks
stelsel waarvan de homologatie wordt gevraagd (Rb. Namen, 27 april1988, 
J.L.M.B., 1990, 1221). 

§ 6. Grote of kleine wijziging 

109. Van een grote wijziging is sprake zo deze de vereffening van het vorig 
stelsel of een dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens 
tot gevolg heeft (Zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 229-232). 
Er is dadelijke verandering in de samenstelling van de vermogens in geval 
van inbreng van een tegenwoordig goed, geen dadelijke verandering in geval 
van inbreng van een toekomstig goed. 
Wanneer heeft een wijziging van huwelijksvermogensstelsel de vereffening 
van het vorig stelsel tot gevolg? Luidens artikel 1427, 4° B.W. wordt het 
wettelijk stelsel ontbonden door de overgang naar een ander huwelijksver
mogensstelsel. Luidens artikel1430, eerste lid B.W. heeft de ontbinding van 
het (wettelijk) stelsel vereffening en verdeling tot gevolg. 
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A. Overgang van gemeenschap van goederen naar scheiding van goederen 

110. De overgang van het wettelijk stelsel of van om het even welk gemeen
schapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen gaat gepaard met 
de ontbinding en de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk ver
mogen: bijgevolg moet de grate wijzigingsprocedure gevolgd worden (Coe
ne, M., o.c., in: Het familierecht geactualiseerd, 178; Casman, H., Notarieel 
familierecht, 136.). Ook al zouden er in feite geen gemeenschappelijke 
goederen of schulden te verdelen zijn en ook al zouden er geen vergoedings
rekeningen dienen opgemaakt te worden, moet dit nagegaan kunnen worden. 

B. Overgang van een ruimere gemeenschap naar een meer beperkte 
gemeenschap 

111. Bij overgang van een ruimere gemeenschap naar een meer beperkte 
gemeenschap kan bezwaarlijk gesteld worden dat er van ontbinding en 
vereffening-verdeling van een vorig stelsel sprake is (Coene, M., o.c., 179; 
Casman, H., o.c., 138).: daar de wijziging slechts gevolgen heeft vanaf de 
wijzigingsakte behouden de bestaande gemeenschappelijke goederen en 
schulden hun statuut. Vereffening-verdeling van het vorig stelsel is aileen 
nodig als de echtgenoten de nieuwe meer beperkte gemeenschap van nul 
willen starten (Coene, M., l.c., noot 12); van een dadelijke verandering van 
de samenstelling van de vermogens is er dan evenrnin sprake. 
De grate wijzigingsprocedure moet bijgevolg niet gevolgd worden bij over
gang van een algehele gemeenschap naar een gemeenschap van roerende 
goederen en aanwinsten, een gemeenschap van aanwinsten (Zie Gent, 
27 september 1992, T. Not., 1993, 169) of een vennootschap van aanwinsten 
(b.v. met uitsluiting van de inkomsten van eigen goederen) ook al wordt het 
onderpand van de gemeenschappelijke schuldeisers met verhaal op twee 
vermogens voor de toekomst allicht kleiner. 

C. Overgang van een scheiding van goederen naar een gemeenschap of 
vennootschap van aanwinsten 

112. Ook al wordt in artikel 1467 B.W. verwezen naar de ontbinding van 
een stelsel van scheiding van goederen, nergens is er sprake van een 
specifieke vereffening-verdeling na ontbinding van dit stelsel. Integendeel, 
de echtgenoten kunnen ten allen tijde de verde ling van onverdeelde goederen 
vorderen. Ingeval van overgang van een stelsel van scheiding van goederen 
naar het wettelijk stelsel blijven de eigen goederen van de echtgenoten en 
hun beider aandeel in overdeelde goederen persoonlijk, omdat de wijziging 
zonder terugwerkende kracht geschiedt en slechts gevolgen heeft vanaf de 
wijzigingsakte. De regel van artikel 1396 B.W. is van dwingend recht zodat 
de echtgenoten in de wijzigingsakte niet kunnen bepalen dat het nieuwe 
stelsel retroactief geldt vanaf de dag van het huwelijk (vgl. De Busschere, C., 
o.c., R. W, 1993-94,66, nr. 6). Zij kunnen wel eigen of onverdeelde goederen 
inbrengen in de gemeenschap). 
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Deze overgang kan bijgevolg gebeuren via de kleine procedure (Coene, M., 
o.c., 181; Renard, C., Darville-Finet, C. en De Ville-Schijns, ,Examen de 
jurisprudence ( 197 5 a 1981 ). Contrat de mariage et regimes matrimoniaux", 
R. C.J.B., 1983, 446). Alleen in geval de echtgenoten ter gelegenheid van de 
wijziging eigen of onverdeelde goederen in het gemeenschappelijk vermo
gen inbrengen moet de grote procedure gevolgd worden, gelet op de dade
lijke verandering in de samenstelling van de vermogens (Coene, M., l.c., Rb. 
Oudenaarde, 2 mei 1978, T. -Not., 1978, 274; Rec. Gen. Enr. Not., 1978, 
nr. 22.318, 446, noot; Gent, 19 januari 1995, R. W, 1995-96, 676). Ook de 
toevoeging van een vennootschap van aanwinsten aan een stelsel van schei
ding van goederen kan via de kleine wijzigingsprocedure gebeuren (Rb. 
Antwerpen, 27 oktober 1981, T. Not., 1981, 368, Rec. Gen. Enr. Not., 1982, 
nr. 22720, 136, noot A.C.), tenzij bestaande goederen worden ingebracht 
(Renard, C., Darville-Finet, C. en de Ville-Schijns, o.c., R.C.J.B., 1983, 447). 

D. Overgang van een scheiding van goederen of gemeenschap van 
aanwinsten naar een gemeenschap van roerende goederen en 
aanwinsten of algemene gemeenschap 

113. Bij overgang van een stelsel van scheiding van goederen of van een 
stelsel van gemeenschap van aanwinsten naar een stelsel van gemeenschap 
van roerende goederen en aanwinsten of naar een algehele gemeenschap 
dient dan weer de grote wijzigingsprocedure gevolgd te worden (Rb. Brussel, 
6 juni 1978, Rev. Not. B., 1978, 652, noot Raucent, L., Rec. Gen. Enr. Not., 
1979, nr. 22386, 188 met noot), omdat alle tegenwoordige (roerende) goe
deren van de echtgenoten gemeenschappelijk worden en er aldus een dade
lijke verandering van de samenstelling van de vermogens plaatsvindt. Ook al 
zouden de echtgenoten beweren geen tegenwoordige (roerende) goederen te 
bezitten, moet dit kunnen nagegaan worden (Renard, C., Darville-Finet, C., 
en de Ville-Schijns, o.c., R.C.J.B., 1983, 447). 
Aangenomen moet worden dat in deze stelsels alle tegenwoordige eigen 
(roerende) goederen vanaf het ogenblik van de wijzigingsakte automatisch 
gemeenschappelijk worden, zonder dat daartoe een uitdrukkelijk beding van 
inbreng vereist is. 

E. Overgang naar een fundamenteel verschillend stelsel 

114. Bij overgang naar een fundamenteel verschillend stelsel, b.v. op het 
vlak van verhaalrecht van de schuldeisers en bestuursregeling, vergoedings
en vereffeningsregels, dient de grote wijzigingsprocedure gevolgd te wor
den, ook al is er geen verandering van de samenstelling van de vermogens. 
Dit is o.m. het geval: 
- zo echtgenoten die hun vroeger conventioneel stelsel van gemeenschap 

van aanwinsten, bij authentieke akte opgemaakt tijdens het overgangsjaar, 
gehandhaafd hebben, wensen over te gaan naar het huidige wettelijk 
stelsel (Zie De Busschere, C., o.c., Not. Fisc. M., 1990, 196); 
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- zo echtgenoten gehuwd onder het Nederlands stelsel van algehele ge
meenschap wensen over te gaan naar het Belgisch stelsel van algehele 
gemeenschap (Rb. Antwerpen, 31 maart 1988, T. Not., 1988, 205; Rec. 
Gen. Enr. Not., 1988, nr. 23.615, 309). 

§ 7. De beoordelingsbevoegdheid van de homologatierechtbank 

115. De homologatierechter oefent tegelijk een wettigheidscontrole en een 
opportuniteitscontrole uit. 
Het toezicht van de homologatierechter is viervoudig. 
Hij moet zich vergewissen van de volgehouden toestemming van de echtge
noten en het naleven van de wettelijke pleegvormen enerzijds, nagaan of de 
wijziging niet ingaat tegen dwingende wetsbepalingen en tegen de belangen 
van het gezin of van de kinderen en de rechten van derden anderzijds. 

A. De toestemming van de echtgenoten 

116. Artikel1395 B.W. vereist dat beide echtgenoten tijdens de gehele duur 
van de procedure gezamenlijk optreden teneinde overwegende be'invloeding 
van de ene op de andere tegen te werken en de standvastigheid van hun wil te 
doen blijken. 
Daarom zal de homologatie geweigerd worden indien een van de echtge
noten in de loop van de procedure zijn toestemming intrekt of overlijdt 
(Cass., 2 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1035; Pas., 1979, I, 1025; R. W., 
1979-80, 47; T. Not., 1980, 72, met conclusie proc. gen. Duman, F.; Rev. Not. 
B., 1979, 589, noot Eeckhaute, M.; J.T., 1979, 750, noot Sterckx, D.; Rec. 
Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.461, 41, noot A.C.; Rev. Trim. D. Fam., 1979, 
381, concl. Duman, F. Zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 232-233). 
Het Hof werd tijdens de besproken peri ode gevolgd door Antwerpen, 31 ja
nuari 1990, R. W., 1990-91, 264, noot; Rec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 23.939, 
68, noot; Bergen, 4 februari 1994, J.L.M.B., 1994, 1175, noot S.N.; Rb. 
Neufchateau, 4 januari 1989, Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23.909, 378, 
noot; Rb. Antwerpen, 30 juni 1989, R.W., 1990-91, 266, noot; Rb. Luik, 
25 september 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 68; Rb. Antwerpen, 10 
januari 1990, T. Not., 1990, 181; Rb. Gent, 11 oktober 1990, T.B.B.R., l992, 
261; Rb. Brugge, 26 maart 1991, T. Not., 1991, 333, noot Desmaricaux, B. 
(zelfs niet als de kinderen tussenkomen om hun instemming met de wijziging 
te betuigen). 
Door het overlijden is het huwelijksstelsel ontbonden en heeft de homologa
tieprocedure haar voorwerp verloren. 
Ten onrechte weigeren nog vele rechters zich neer te leggen bij het cassa
tiearrest van 2 mei 1979 (Rb. Brussel, 1 april1987, T.B.B.R., 1988, 133; Rb. 
Antwerpen, 1 december 1987, R.W., 1988-89, 548; Rb. Antwerpen, 19 ja
nuari 1989, R. W., 1990-91,266, noot; Rec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 23.941, 
70, noot; Rb. Aarlen, 13 oktober 1989, J.L.M.B., 1990,518, noot Nudelhole, 
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S.; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23.895, 352; Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 
47). 

Kinderen en schuldeisers, die niet tussengekomen zijn, kunnen bij wege van 
derdenverzet opkomen tegen het homologatievonnis, gewezen na overlijden 
van een echtgenoot (Gent, 2 april 1982, T. Not., 1982, 294, noot), en dit 
gedurende dertig jaar zo het vonnis hun niet werd betekend. 

De rechtbank zal dan de bestreden beslissing vernietigen, doch aileen ten 
aanzien van degene die derdenverzet instelde (art. 1130 Ger.W., Rb. Ant
werpen, 10 januari 1990, T. Not., 1990, 181; Rev. Not. B., 1992, 49, noot 
R.D.V.). De beslagrechter is bevoegd, ingeval een derdenverzet hangende is, 
de tenuitvoerlegging van de beslissing op te schorten: Beslagrb. Gent, 
31 december 1979, J.T., 1980, 746; Rev. Not. B., 1980, 144, noot Sterckx, D.) 

117. Aangenomen wordt dat het overlijden van een echtgenoot na de 
homologatiebeslissing m.b.t. een kleine wijziging zonder invloed blijft, zelfs 
al werden de vereiste publiciteitsmaatregelen nog niet vervuld (Coene, M., 
o.c., 197): deze hebben immers slechts betrekking op de tegenstelbaarheid. 

Minder eensgezindheid bestaat omtrent de gevolgen van het overlijden van 
een echtgenoot na de beslissing (in eerste aanleg of beroep) die een grote 
wijziging homologeert. 

V olgens Coene dient ook de vierde en laatste notarit'He akte waarbij de 
vereffening en overdracht van de goederen wordt vastgesteld verleden te 
worden tijdens het leven van beide echtgenoten wil de wijziging doorgang 
vinden (Coene, M., o.c., 222). 

Zij steunt zich op de overwegingen in het cassatierarrest van 2 mei 1979 ,dat 
deze wil gedurende de ganse homologatieprocedure door iedere echtgenoot 
dient te worden gehandhaafd en zelfs in het door artikel 1395, paragraaf 4 
bepaalde geval, na de verleende homologatie" en ,dat de mogelijkheid tot 
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel en de aanwending van de 
daartoe noodzakelijke wettelijke formaliteiten strikt persoonlijke rechten 
zijn, welke door beide echtgenoten samen dienen uitgeoefend te worden". 

Casman wijst er op dat eens de wijzigingsakte door de rechtbank is geho
mologeerd, de overeenkomst voor beide echtgenoten definitief en dus dwin
gend is geworden. N a het overlijden van een der echtgenoten zou de laatste 
akte kunnen verleden worden met medewerking van diens erfgenamen 
(Casman, H., o.c., 163, die tevens de gedwongen uitvoering bepleit zo een 
van de echtgenoten zijn medewerking weigert te verlenen aan de laatste akte) 
of van een bijzonder authentiek volmachtdrager door hen aangesteld. Aan
genomen wordt dat deze akte door een authentiek volmachtdrager kan 
ondertekend worden. Aileen een persoonlijke verschijning via volmacht
houder tijdens de homologatieprocedure is uitgesloten (anders: Rb. Antwer
pen, 28 november 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 311, noot Kohl, A.) of 
door de overledene zelf krachtens een uitdrukkelijk beding aangesteld. 
Artikel 2003, luidens hetwelk de lastgeving eindigt bij overlijden van de 
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1astgever is niet van openbare orde (Cass., 17 juni 1957, Arr. Cass. 1957, 
867; Pas., 1957, I, 1234). 

B. Het naleven van de wettelijke pleegvormen 

112. De homo1ogatierechter contro1eert de regelmatigheid van de proce
dure, o.m. de naleving van de taalwet, de ondertekening van het ver
zoekschrift door beide echtgenoten, de vervulling van de voorafgaande 
formaliteiten - boedelbeschrijving en regelingsakte - in geval van grote 
wijziging. Hij gaat tevens na of de wijzigingsakte, en eventueel de boedel
beschrijving en regelingsakte voldoen aah de wettelijke vormvereisten. 
Ben notariele boedelbeschrijving voldoet niet aan de wettelijke vereisten 
wanneer niet vermeld is aan wie de ge'inventariseerde goederen toebehoren, 
geen vermelding van schulden is gedaan of geen verklaring van afwezigheid 
van enige schuld is opgenomen, en uit de akte zelf niet blijkt dat de eed die de 
verschijnende partijen werd opgelegd inhoude1ijk werkelijk voldeed aan de 
wettelijke vereisten (Gent, 19 januari 1995, R. W., 1995-96, 676). 
De verme1ding van de inbreng van een eigen onroerend goed in de huwe-
1ijksgemeenschap in de regelingsakte volstaat niet. Omdat de huwelijksge
meenschap pas na die rege1ingsakte ontstaat door en in de wijzigingsakte, 
moet die onroerende inbreng ook in de wijzigingsakte zelf uitdrukkelijk 
worden vermeld en moet deze akte tot daadwerke1ijke overdracht of aanwij
zing van onroerende zakelijke rechten ten hypotheekkantore worden over
geschreven (Gent, 19 januari 1995, gecit.). 

C. Geen ajbreuk aan de be Iangen van het gezin of van de kinderen en aan de 
rechten van derden 

119. De opportuniteitscontrole van de rechter vergt een beoordeling en een 
afweging van de belangen in concreto, en niet in abstracto (Zie De Bus
schere, C., o.c., R.W., 1993-94, 75-76 en de voorbeelden en referenties 
aldaar). Daarom ook beoordeelt, volgens het Hof van Cassatie, de feiten
rechter op onaantastbare wijze of de voorgeste1de wijziging geen afbreuk 
doet aan de belangen van het gezin of van de kinderen en aan de rechten van 
derden (Cass., 1 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1157; Pas., 1979, I, 1134; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 5; Rec. Gen. Enr. Not., 1981, nr. 22.617,206. Zie 
evenwel Coene, M., o.c., 203. Het Hof kan algemene richtlijnen geven 
omtrent het gezinsbelang. (Raucent, L., ,Chronique de jurisprudence. Regi
mes matrimoniaux (1976-1983). Quelques questions disputees", J.T., 1984, 
508, nr. 10). 

1. Belangen van het gezin of van de kinderen 

120. De rechtbank moet enerzijds de belangen van de echtgenoten tegenover 
mekaar, anderzijds deze van de echtgenoten tegenover de kinderen afwegen. 
Het belang van een echtgenoot kan b.v. in het gedrang komen als het 
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huwelijkscontract alleen de andere echtgenoot begunstigt (Casman, H., 
Notarieel familierecht, 141). 

Omdat de stietkinderen door artikel1465 B.W. beter beschermd worden dan 
de kinderen door art. 1458 en 1464 B.W. moet over de belangen van de 
stietkinderen niet strenger gewaakt worden dan over de belangen van de 
kinderen (Antwerpen, 23 november 1988, Rev. Not. B., 1989, 397; Bergen, 
11 januari 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 36; Rb. Oudenaarde, 24 oktober 
1989, R. W, 1989-90, 788; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23.884, 325). 

2. Rechten van schuldeisers 

121. Onder de schuldeiseys moeten niet alleen de schuldeisers begrepen 
worden wier schuldvordering bestaat op het ogenblik van de wijzigingsakte, 
maar ook de schuldeisers wier schuldvordering ontstaat tijdens de homolo
gatieprocedure v66r het homologatievonnis of -arrest (Gerlo, J., ,Tussen
komst en toezicht van de rechter bij het sluiten van farnilierechtelijke 
overeenkomsten", in: De overeenkomst vandaag en morgen, Kluwer, 
Rechtw. 1990, 467; Verbeke, A., ,Bescherming van schuldeisers bij wijzi
ging van huwelijksvermogensstelsel van gemeenschap van goederen naar 
scheiding van goederen. Een vergelijking tussen het Belgische en het Franse 
recht", T. Not., 1993, 94 ): de rechter moet rekening houden met de rechten 
van alle hem bekende schuldeisers, die overigens kunnen tussenkomen 
gedurende de ganse duur van de homologatieprocedure en t.a.v. wie de 
wijziging slechts uitwerking heeft vanaf de publicatie van de homologatie-=
beslissing in het Belgisch Staatsblad (Luik, 30 juni 1987, Rev. Not. B., 1988, 
153, noot De Valkeneer, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 165). 

Een ,eventuele" schuldeiser, b.v. een schuldeiser over wiens vordering tot 
schadevergoeding nog geen definitieve uitspraak werd gedaan, kan be
schouwd worden als een schuldeiser die de benadeling van zijn rechten 
kan inroepen (Antwerpen, 30 maart 1988, R. W, 1989-90, 80, noot Coene, 
M.; Rev. Not. B., 1989, 67; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, 357, noot.). 

122. De rechten van de schuldeisers zullen niet gemakkelijk geschaad 
worden door de wijziging van het stelsel op zichzelf (Zie Rb. Luik, 11 okto
ber 1993, Rev. Not. B., 1995, 303 m.b.t. de wijziging tijdens de verdachte 
periode v66r de faillietverklaring met instemming van de curator). Bij 
overgang van een gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van 
goederen worden de gemeenschapsschuldeisers beschermd door artikel 1440 
eerste lid B.W. (Rb. Leuven, 14 december 1993, T.B.B.R., 1995, 406). 

Bij overgang van eigen goederen naar een gemeenschappelijk vermogen 
worden de persoonlijke schuldeisers beschermd door artikel 410 B.W. (Zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1990, 237). 

Het gevaar voor de persoonlijke schuldeisers zal niet zozeer in de wijziging 
zelf liggen, maar veeleer in de wijze waarop, in geval van overgang van 
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gemeenschap naar scheiding van goederen, het vorig stelsel in concreto 
wordt vereffend en verdeeld. 

De verdeling kan, in het kader van de dading die de echtgenoten daaromtrent 
mogen sluiten, zo worden georganiseerd dat: 

- aan de echtgenoot-schuldenaar vrijwel geen goederen van de gemeen
schap toekomen (Rb. Antwerpen, 26 oktober 1983, R. W., 1984-85, 1794, 
noot Coene, M., Rec. Gen. Enr. Not., 1985, nr. 23.178, 195; Antwerpen, 
30 maart 1988, R. W., 1989-90, 88, noot Coene, M.; Rev. Not. B., 1989, 67; 
Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23.897, 357, noot; Antwerpen, 2 mei 1990, 
T. Not., 1990, 277. Rb. Luik, 21 februari 1994, Rev. Not. B., 1995, 304. 
Vgl. Antwerpen, 13 december 1989, T. Not., 1990, 332); 

- de goederen die aan de echtgenoot-schuldenaar worden toebedeeld schro
melijk overgewaardeerd worden en deze die aan de andere echtgenoot 
toevallen sterk ondergewaardeerd worden (Luik, 30 juni 1987, Rev. Not. 
B., 1988, 153, noot De Valkeneer, R.; Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 165); 

- de goederen die gemakkelijk te verduisteren zijn worden toebedeeld aan 
de echtgenoot-schuldenaar, terwijl alle onroerende goederen in de kavel 
van de andere echtgenoot worden geplaatst; 

- uitstel van betaling van een overnamesom wordt verleend aan de echtge-
noot-schuldenaar (Verbeke, A., o.c., 96). 

Ook al homologeert de rechtbank alleen de wijzigingsakte, haar controlebe
voegdheid strekt zich ook uit over de voorafgaande regelingsakte en boedel
beschrijving, zodat zij kan weigeren de wijzigingsakte te homologeren, 
indien de rechten van de schuldenaars worden geschaad in de regelingsakte. 

123. In een arrest van 25 maart 1994 beslist het Hofvan beroep te Gent dat, 
wanneer een uittreksel uit het verzoek en de homologatiebeslissing in het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt werden door de zorg van beide echtge
noten, de schuldeisers van een der echtgenoten enkel met toepassing van 
artikel 1319bis Ger.W. kunnen opkomen tegen de vereffening die met 
bedrieglijke benadeling van hun rechten is geschied, binnen een termijn 
van een jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing in het 
Belgisch Staatsblad. In casu werd overgestapt van een gemeenschap van 
goederen naar een scheiding van goederen om de gemeenschappelijke wa
ning, toebedeeld aan de vrouw, aan het verhaal van de persoonlijke schul
deisers van de man te onttrekken en het betrof een delictuele schuld van de 
man waarvoor de gemeenschap subsidiair kan aangesproken worden. De 
homologatiebeslissing werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 
16 juli 1988 en de notariele slotakte werd verleden op 26 juli 1988, terwijl de 
persoonlijke schuldeiser (verzekeringsmaatschappij) van de man slechts op 
12 februari 1990 dagvaardde tot nietigverklaring van de regelings- en wijzi
gingsakte, de homologatiebeslissing en de slotakte. 

Derden-verzet tegen de homologatiebeslissing is dan niet meer mogelijk, 
omdat uit de voorbereidende werken van de wet van 14 juli 1976 blijkt dat 
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het gemene recht van de artikelen 1122 e.v. Ger.W. buiten werking is gesteld 
door het bijzonder recht van artikel 1319bis Ger.W. voor zover de bepalin
gen nopens de publiciteit zijn nageleefd: ,lex specialis derogat lex generali" 
(Gent, 25 maart 1994, R.W., 1995-96, 572). 

AFDELING 4 

DE BEKWAAMHEID OM EEN HUWELIJKSCONTRACT TE SLUITEN 

§ 1. Minderjarigen 

124. Het nieuwe artikel1397, eerste lid ]?.W., zoals gewijzigd bij art. 37 W. 
19 januari 1990, bepaalt: 
;,De minderjarige die bekwaam is om een huwelijk aan te gaan, kan toe
stemmen in alle overeenkomsten die het huwelijkscontract kan bevatten; de 
daarin door hem gemaakte overeenkomsten en schenkingen zijn geldig, mits hij 
in het contract is bijgestaan door zijn ouders of een van hen. Bij ontstentenis 
van die bijstand, kan voor die overeenkomsten en schenkingen door de 
jeugdrechtbank machtiging worden verleend" (Zie ook artikel1309 B.W. waar 
sprake is van ,toestemming" i.p.v. ,machtiging" van de jeugdrechtbank en 
artikel1095 B.W. waar eveneens sprake is van toestemming van de jeugdrecht
bank en waar nu ook voor schenkingen bijstand van de ouder(s) volstaat. 
Een minderjarige, al of niet ontvoogd, heeft een bijzondere handelingsbe
kwaamheid inzake het sluiten van een huwelijkscontract: hij kan daarin daden 
van-beh€er-€ln b€schikking-stdl€n-zonder-vertegenwoordigd-te worden~-- ---
Voor deze bijzondere bekwaamheid zijn twee voorwaarden gesteld: 
a. de minderjarige moet vrijstelling van leeftijdsvereiste verkregen hebben 

van de jeugdrechtbank overeenkomstig artikel145 B.W. en toestemming 
tot het huwelijk van zijn ouder(s) of vervangende toestemming van de 
jeugdrechtbank overeenkomstig artikel 148 B.W.; 

b. de minderjarige moet bijgestaan worden door zijn ouders of een van hen 
of gemachtigd worden door de jeugdrechtbank. 

A. Bijstand van de ouder(s) 

125. Gelet op het persoonlijk karakter van een huwelijkscontract werd voor 
het regime van bijstand i.p. v. dit van vertegenwoordiging gekozen. 
De minderjarige treedt zelf als partij open tekent zelf het huwelijkscontract. 
Daar artikel 1397 B.W. in algemene bewoordingen spreekt van de bijstand 
,door zijn ouders of een van hen" volstaat de bijstand van een ouder, 
ongeacht of beide ouders leven of slechts een van hen, ongeacht de ouders 
gehuwd zijn of samenleven, ongeacht wie van beide niet samenlevende 
ouders het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de 
minderjarige uitoefent, en zelfs ongeacht de vraag of beide ouders of slechts 
een van heiden toestemming tot het huwelijk verleenden. Theoretisch is het 
voortaan mogelijk dat de ouder die weigert toe te stemmen in het huwelijk 

262 



bijstand verleent in het huwelijkscontract, al zal in de praktijk de ouder die 
toestemrning verleende tot het huwelijk meestal bijstaan. 
Bijstand van grootouders, familieraad of voogd is nooit vereist, omdat zij 
niet moeten toestemmen in het huwelijk van de minderjarige wiens beide 
ouders overleden zijn. 

126. Bijstand betekent dat effectieve raad, hulp en voorlichting wordt ver
leend en dat degene die bijstaat aanwezig is bij het verlijden van de akte en 
erin tussenkomt. 
Het verlenen van toestemming in een voorafgaande authentieke akte is uit 
den boze, omdat de wet gewaagt van bijstand ,in het contract" (Rep. Not., 
t. V, Regimes matrimoniaux (Code Napoleon), Brussel 1976, nr. 418, 231; 
Casman, H., Notarieelfamilierecht, nr. 347, 114). 

Wel wordt aangenomen dat degene die bijstand moet verlenen zich in de akte 
laat vertegenwoordigen door een bijzondere bij authentieke volmacht aan
gestelde lasthebber, zonder dat hierbij vereist is dat de volmacht de integrale 
tekst van het huwelijkscontract of de voornaamste bedingen ervan of zelfs 
het gekozen huwelijksvermogensstelsel zou vermelden (Casman, H., l.c.,). 

B. Machtiging door de jeugdrechtbank 

127. Machtiging door de jeugdrechtbank is vereist ,bij ontstentenis van 
bijstand" van de ouders of een van hen. 
Dit houdt in dat de machtiging van de jeugdrechtbank moet verkregen 
worden, niet alleen wanneer beide ouders of de enige ouder weigeren bij
stand te verlenen. Het is mogelijk dat de ouder(s) toestemmen in het huwe
lijk, maar weigeren bijstand in het huwelijkscontract te verlenen: in dat geval 
dient de minderjarige zelf machtiging aan de jeugdrechtbank te vragen 
(Casman, H., o.c., nr. 346, 114), maar ook wanneer beide ouders of de enige 
ouder in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven, of wanneer 
beide ouders overleden zijn, ook al is in dat geval geen toestemrning tot het 
huwelijk nodig. De machtiging zal door de jeugdrechtbank alleen verleend 
worden op voorlegging van een ontwerp van het huwelijkscontract waaraan 
de jeugdrechtbank dan haar goedkeuring zal verlenen (Casman, H., o.c., 
nr. 348, 115), zoniet zou de machtigingsvereiste geen zin hebben. 

128. Een huwelijkscontract gesloten door een minderjarige zonder bijstand 
of machtiging is betrekkelijk nietig (Zie Rep. Not., o.c., 233-235). 

129. Wil de gehuwde minderjarige nog v66r zijn meerderjarigheid een 
wijziging aanbrengen aan zijn huwelijksvermogensstelsel, dan heeft hij de
zelfde bijstand of machtiging, ook al gewaagt artikel1397, 3e lid B.W. alleen 
van ,bijstand", nodig als voor het sluiten van het huwelijkscontract. Voor de 
daaropvolgende homologatieaanvraag is geen bijstand vereist (art. 1397, 
derde lid B.W.). 
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§ 2. Andere onbekwamen 

130. Een persoon die met toepassing van de wet van 18 juli 1991 onder voor
lopig bewind werd gesteld, blijft, in tegenstelling tot een gerechtelijk onbe
kwaamverklaarde of een verlengd minderjarige, bekwaam op het persoonlijk 
vlak: hij kan, zonder toestemming of bijstand, een geldig huwelijk sluiten, 
tenzij hij in de onmogelijkheid verkeert om geldig toestemming te geven. 
Wanneer personen onder voorlopig bewind voor aile patrimoniale handelin
gen vertegenwoordigd worden door hun voorlopig bewindvoerder stelt zich 
de vraag of deze vertegenwoordiging ook het sluiten van een huwelijkscon
tract omvat. 
Gelet op het persoonsgebonden karakter van een huwelijkscontract, moet, 
naar analogie met de regeling voor minderjarigen, en voor zover de persoon 
onder voorlopig bewind in staat is zijn toestemming te geven, hier de bijstand 
door de voorlopige bewindvoerder bepleit worden (Zie Taeymans, J.P., ,Le 
contrat de mariage des personnes protegees par la loi du 18 juillet 1991", 
Rev. Not. B., 1995, 182-187). 

HOOFDSTUK III 

HET WETTELIJK STELSEL (art. 1398-1450 B.W.) 

AFDELING 1 

ACTIEF(*) 

§ 1. Goederen eigen omwille van hun oorsprong. Bewijs 

131. Waar tussen echtgenoten het eigendomsrecht op een goed dat niet van 
persoonlijke aard is kan geleverd worden door aile middelen, en zelfs door 
algemene bekendheid (art. 1399, derde lid B.W.), gelden ten overstaan van 
derden de limitatief in artikel 1399, tweede lid B.W. opgesomde bewijs
middelen. 
Ook indien een echtgenoot gehuwd onder een gemeenschapsstelsel tegen
over beslaggevende schuldeiser een vordering tot revindicatie van eigen 
goederen instelt, dient hij het eigen karakter van de gerevindiceerde goede
ren te bewijzen d.m.v. de bewijsmiddelen waarvan sprake in artikel 1399, 
tweede lid B.W. (Cass., 3 november 1988, Pas., 1989, I, 239, noot; Rec. Gen. 
Enr. Not., 1990, nr. 23.893, 348, noot). Als gevolg hiervan is de revindice
rende echtgenoot aan een strenger bewijsregime onderworpen dan elke 
andere revindicant die op grond van artikel 1514 Ger.W. met aile middelen 
van recht inclusief vermoedens en getuigenbewijs zijn rechten kan bewijzen 

(*) W. De Mulder, assistent aan Faculteit der Rechtswetenschappen van RUG, heeft als 
medewerker de afdelingen actief en passief opgesteld. 
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(Dirix, E. en Broeckx, K., Beslag, A.P.R., Antwerpen, 1992,306 e.v., nr. 588 
e.v.). 

Het eigen karakter van een goed kan tegenover derden bij gebrek aan 
boede1beschrijving of bezit volgens de bepalingen van artikel 2229 B.W. 
bewezen worden door de voorlegging van titels met vaste dagtekening, 
bescheiden van een openbare dienst, vermeldingen in regelmatig gehouden 
of opgemaakte registers of door bescheiden of borderellen door de wet 
opgelegd of door het gebruik bekrachtigd. 

Er zal geen sprake kunnen zijn van een bezit overeenkomstig artikel 2229 
B.W. indien de echtgenoot-revindicant zich niet op een ,afzonderlijk" bezit 
kan beroepen (Beslagr. Antwerpen, 29 januari 1990, T. Not., 1993, 235, noot 
Verbeke, A.). 

Het bewijs van immatriculatie is een document van een openbare dienst 
terwijl de aankoopfactuur van een wagen een document is dat door de wet is 
opgelegd overeenkomstig artikel1399, tweede lid B.W. (Luik, 21 september 
1992, Pas., 1992, II, 99). Betrouwbare aankoopbons, bestelbons en facturen 
zijn bescheiden door de wet opgelegd of door het gebruik bekrachtigd (Gent, 
28 november 1989, T. Not., 1991, 228). 

132. Er bestaat in rechtspraak en rechtsleer onenigheid over de bewijskracht 
van een lijst van eigen goederen opgenomen in of gehecht aan het huwelijks
contract (zie Casman, H., ,Over de bewijskracht van authentieke akten", Liber 
amicorum Marcel Briers, Gent, 1993, 27-36; Casman, H. en Verbeke, A., 
,Bewijskracht van een lijst van eigen goederen in het huwelijkscontract", noot 
onder Antwerpen, 10 januari 1994, R. W, 1994-95, 572-574; Verbeke, A., 
,Revindicatie door de echtgenoot van de beslagen schuldenaar", T. Not., 1993, 
219-232; Verbeke, A., ,De bewijskracht van een notariele akte in het kader 
van een beslagprocedure", noot onder Antwerpen, 28 april 1993, T. Not., 
1993, 292-299; Verbeke, A., ,Beslag en huwelijksvermogensrecht", Zeker
heden en Executierecht. Actuele problemen, Leuven, 19 november 1993, 35-
43, nrs. 55-63; Broeckx, K., ,De beoordeling van de eigendomsbewijzen bij 
revindicatie", noot onder Antwerpen, 23 februari 1994, Not. Fisc. M., 1995 1, 
30, nr. 12; Dirix, E., ,Eigendomsbewijs door vermeldingen in een huwelijks
contract", noot onder Antwerpen, 28 april1993, R. W., 1993-94, 1364-1365). 

Algemeen wordt aanvaard dat dergelijke lijst enerzijds niet kan beschouwd 
worden als een boedelbeschrijving, maar anderzijds toch een zekere bewijs
kracht heeft. 

Zo oordeelt het Hof van beroep te Gent dat de lijst van goederen opgenomen 
in het huwelijkscontract weliswaar niet beschouwd kan worden als een 
boedelbeschrijving zoals bedoeld in artikel 1399 B.W. maar dat dit niet 
betekent dat de eigen verklaringen van de echtgenoten nopens hetgeen zij 
inbrengen geen enkele bewijskracht zouden hebben tegenover derden. Een 
beslagleggende schuldeiser kan derhalve deze vermelding in het huwelijks
contract niet zomaar negeren of van valsheid betichten of als volledig 
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ongeloofwaardig van de hand wijzen, aileen op grond van het feit dat de 
vrouw schulden had en er dus belang bij kon hebben haar goederen op naam 
van haar man te zetten. Er moeten redenen bestaan om te twijfelen aan de 
geloofwaardigheid van de vermeldingen in het huwelijkscontract (Gent, 
28 november 1989, T. Not., 1991, 228). De beslagrechter te Antwerpen 
vonnist in dezelfde zin door te argumenteren dat aan een lijst opgenomen 
in het huwelijkscontract toch enige bewijswaarde kan worden verleend, 
zeker wanneer deze werd opgesteld op een onverdacht tijdstip nl. ruim 
twintig jaar geleden. De lijst moet evenwel een identificatie van de gere
vindiceerde goederen toelaten en dat is niet het geval m.b.t. goederen waar
van sprake in de akte en die inrniddels werden vervangen (Beslagr. Ant
werpen, 19 september 1989, T. Not., 1993, 233). 

133. Welke de juiste bewijskracht is, is evenwel omstreden. Meer bepaald 
stelt zich de vraag of de vermeldingen in het huwelijkscontract of in een lijst 
gehecht aan het huwelijkscontract aanleiding geven tot een omkering van de 
bewijslast ten gunste van de echtgenoot-revindicant. 

In een arrest van 28 april1993 oordeelt het Hofvan beroep te Antwerpen dat 
het feit dat de eenzijdige verklaring in een authentieke akte werd opgenomen 
helemaal niets verandert aan de bewijslast van die eenzijdige verklaring 
gezien zij door de notaris aileen werd ,geakteerd" en de notaris noch de 
echtheid noch de oprechtheid ervan naging of bevestigde. Men kan zich ten 
aanzien van derden geen eigendomsbewijs verschaffen door akte te laten 
nemen van een eelfzijofge verklaring ineen autfieritie"Ke-akte, die-verner aoor 
niets wordt gestaafd. Een dergelijke eenzijdige verklaring in het huwelijks
contract geldt slechts tot bewijs van het tegendeel zonder dat een inschrijving 
wegens valsheid vereist is t.o.z. het huwelijkscontract. Inzake revindicatie 
heeft de beslagrechter een soevereine appreciatiebevoegdheid omtrent de 
eigendomstitels en om die reden moet het tegenbewijs van de inhoud van de 
verklaring van het huwelijkscontract niet noodzakelijk door de beslagleg
gende partij geleverd worden (Antwerpen, 28 april1993, T. Not., 1993, 289 
noot Verbeke, A.; R.W, 1993-94, 1364-1365 noot Dirix, E.; Beslagr. Ant
werpen, 29 januari 1990, T. Not., 1993, 235). Hetzelfde standpunt wordt 
verdedigd door Dirix en Broeckx (l.c.): de vermeldingen in het huwelijks
contract leiden niet tot een omkering van de bewijslast en het beoordelen van 
de vermeldingen blijft behoren tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van 
de beslagrechter. Deze vermeldingen impliceren immers niet het bestaan van 
een overeenkomst houdende overdracht van gerechtigheden maar zijn enkel 
een vaststellingsovereenkomst. Het kan niet dat partijen zichzelf een bewijs
titel verschaffen (Dirix, E., ,Eigendomsbewijs door vermeldingen in een 
huwelijkscontract", noot onder Antwerpen, 28 april 1993, R. W., 1993-94, 
1364-1365). 

134. Casman en Verbeke (l.c.) daarentegen aanvaarden het eigendomsbe
wijs door de revindicant op grond van een lijst in het huwelijkscontract, 
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behoudens tegenbewijs door de beslaglegger. Zij verwijzen hiervoor naar de 
principes betreffende de bewijskracht van authentieke akten. De authentieke 
vaststellingen in een dergelijke akte hebben bewijskracht erga omnes, tot 
inschrijving wegens valsheid. De oprechtheid van de verklaringen van de 
partijen wordt, in zoverre ze verband houden met de beschikking, vermoed, 
tot bewijs van het tegendeel (art. 1320 B.W.). Het behoort in die visie niet tot 
de soevereine appreciatiebevoegdheid van de beslagrechter om verklaringen 
in een notariele akte te negeren, indien het tegenbewijs niet wordt geleverd. 
De beslagleggende schuldeiser kan dan het tegendeel bewijzen met alle 
middelen van recht en de beslagrechter zal dan gebruik kunnen maken van 
zijn soevereine bevoegdheid tot appreciatie om door de derde ingeroepen 
middelen van tegenbewijs te beoordelen. Dit standpunt werd bijgetreden 
door het Hof van beroep te Antwerpen in een arrest van 10 januari 1994 
(R. W, 1994-95, 571, noot Casman, H. en Verbeke, A.). Ret Hof stelt dat 
,waar het huwelijkscontract een bevestiging inhoudt van beide betrokken 
partijen over het eigendomsrecht van een van hen, het een wederzijdse 
verklaring betreft waaraan dezelfde bewijskracht moet worden toegekend 
zoals bepaald in artikel 1320 B.W." en vervolgt dat, daar deze verklaringen 
verband houden met de beschikking van de akte, aan deze wederzijdse 
verklaring bewijskracht moet worden verleend tot het bewijs van het tegen
deel, dat door alle middelen van recht kan worden geleverd. Aangezien dit 
tegenbewijs niet wordt geleverd, slaagt de revindicatie van de vrouw en 
wordt het uitvoerend beslag opgeheven. 

135. In het licht van het voorgaande kunnen de principes inzake bewijs
levering op grond van artikel1399, lid 2 B.W. als volgt samengevat worden: 

1) De revindicerende echtgenoot mag enkel de bewijsmiddelen aanwenden 
vermeld in artikel 1399, tweede lid B.W.; met eventuele andere bewijs
middelen mag de rechter hoegenaamd geen rekening houden. 

2) Indien de revindicerende echtgenoot zich beroept op de boedelbeschrij
ving of op het bezit overeenkomstig artikel 2229 B.W. zal er geen 
kwalificatieprobleem rijzen. 
W el zal voorafgaandelijk een betwisting kunnen ontstaan aangaande de 
kwalificatie m.b.t. de andere in artikel1399, tweede lid B.W. opgesomde 
bewijsmiddelen. Vallen de aangevoerde bewijsmiddelen onder de in de 
wet opgesomde bewijsmiddelen, of niet? De beslagrechter zal vooraf
gaandelijk dit punt moeten beslechten.Zo zullen vermeldingen in een 
huwelijkscontract kunnen aanvaard worden omdat ze voorkomen in een 
titel met vaste dagtekening. 

3) Eenmaal de door de echtgenoot-revindicant voorgelegde bewijsmiddelen 
worden aanvaard als behorende tot een van de categorieen opgesomd in 
artikel 1399, tweede .lid B.W. zal de bewijswaarde tegenover derden 
telkenmale dezelfde zijn, nl. het is een bewijswaarde tot bewijs van het 
tegendeel. De inventaris heeft tegenover de derde-schuldeiser geen be
wijskracht erga omnes (Beslagr. Gent, 18 juni 1984, T. G.R., 1985, 19; 
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Van Sinay, Th., Verstappen, J., Boedelbeschrijvingen inzake familiaal 
vermogensrecht enfaillissementen, Gent, 1992, 27-28, nr. 42). Hetzelfde 
geldt voor de andere opgesomde bewijsrniddelen. Er kan niet zonder 
meer gesteld worden dat de bewijswaarde van de bescheiden van een 
openbare dienst of vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte 
registers, bescheiden of borderellen door de wet opgelegd of door het 
gebruik bekrachtigd, geringer is dan deze van titels met vaste dagtekening 
en dat de bewijswaarde ervan soeverein door de beslagrechter zal ge
apprecieerd worden. 

4) Geconfronteerd zijnde met de voorgelegde en aanvaarde bewijsrniddelen 
zal de beslagrechter met alle rniddelen van recht - vermoedens en 
getuigenverhoor inbegrepen - het tegendeel kunnen bewijzen. Hij zal 
dit ook m.b.t. de inventaris kunnen doen. 
Het is op dit niveau dat de soevereine bevoegdheid tot appreciatie van de 
beslagrechter zal spelen. 
In feite komt het erop neer dat van zodra de beslaglegger het tegenbewijs 
zal trachten te leveren, de beslagrechter van zijn soevereine appreciatie
bevoegdheid kan gebruik maken. 

5) Indien de beslaglegger het tegenbewijs niet kan of niet wenst te leveren, 
kan hij nog steeds bvb. de pauliaanse vordering instellen tegen bepaalde 
rechtshandelingen waarbij de revindicant in het verleden partij was. 

136. Artikel 1399, tweede lid B.W. legt de bewijsrniddelen vast die de 
echtgenoten mogen aanwenden tegenover derden teneinde hun eigendoms
recht op een goed te bewijzen, maar indien de schuldeiser uit hoofde van een 
eigen schuld verhaal wil uitoefenen op een echtgenoot zal de vraag rijzen 
over welke bewijsrniddelen de schuldeiser beschikt om, in afwijking van het 
vermoeden vastgelegd in artikel1405, 4 B.W., de persoonlijke eigendom van 
de echtgenoot-schuldenaar op een bepaald goed te bewijzen. Dirix en 
Broeckx menen dat een schuldeiser niet in een slechtere positie mag ge
plaatst worden dan zijn schuldenaar en dat hij dienvolgens het bewijs mag 
leveren overeenkomstig artikel 1399, derde lid B.W., nl. door alle rniddelen 
(Dirix, E. en Broeckx, K., o.c., nr. 597, 310). 

§ 2. Goederen eigen omwille van hun aard 

A. Toebehoren van eigen onroerende goederen of rechten 
(art. 1400, r B. W.) 

137. Een sedert lang betwist punt betreft de geldigheid van een verzaking aan 
het recht van natrekking in het voordeel van het gemeenschappelijk vermogen 
en dit buiten het kader van een wijzigingsakte om (zie hierover nr. 97). 
Het probleem doet zich in de eerste plaats voor wanneer onder een stelsel van 
gemeenschap gehuwden tijdens het huwelijk een wooing bouwen op een 
eigen bouwgrond van een van hen met verzaking aan natrekking ten voordele 
van de huwgemeenschap. 
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Sommige auteurs menen dat een dergelijke afstand niet mogelijk is omdat 
zonder de wettelijk voorgeschreven procedure het huwelijksstelsel niet kan 
gewijzigd worden ( o.a. Deliege, A., ,Renonciation a accession et regime 
matriomonial", in Liber Amicorum lion Raucent, 142; Casman, H., Notarieel 
Familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, m. 128, 38; Cuvelier, A., ,Regimes 
matrimoniaux, regime legal, terrain propre a un epoux, construction a y eriger 
a frais commons, reflexions sur certains procedes tenant d'eviter les effets 
normaux du regime", Rec. Gen. Enr. Not., 1981, m. 22649). 

Andere auteurs stellen dat een dergelijke afstand van het recht van natrek
king in het voordeel van het gemeenschappelijk vermogen wei degelijk 
mogelijk is. (Voor een overzicht van de diverse standpunten zie Van Muyl
der, A. en Verstappen, J., ,Aktuele problemen inzake het recht van natrek
king, de verzaking daaraan, en het recht van opstal", T. Not., 1992, 304-305, 
m. 44 en Rousseau, L., ,La construction d'une habitation par des epoux 
commons en biens sur un terrain propre a l'un d'eux. Renonciation au droit 
d'accession", Rev. Not. B., 1994, 215). 

In de besproken peri ode heeft het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 
4 februari 1993 de eerste stelling gevolgd. 

Een beding in de akte van eigendomsverwerving van de bouwgrond waarop 
de gezinswoning werd gebouwd houdende verzaking aan het recht van 
natrekking ten voordele van de huwgemeenschap is wei degelijk een wijzi
ging van het huwelijksstelsel, strijdig met o.m. de bepaling van artikel1400, 
eerste lid B.W. die van openbare orde is en dus nietig bij toepassing van de 
artikelen 1394 en 1395 B.W. 

Nu de gemeenschap ten voordele waarvan appellant afstand deed van het 
recht van natrekking geen rechtspersoonlijkheid heeft, kon er gedurende het 
huwelijk enkel een overeenkomst tot stand komen tussen echtgenoten waar
bij degene die eigenaar is van het perceel grond eenzijdig afstand zou doen 
van gezegd recht. 

Aannemende dat het recht waarvan afstand werd gedaan wei een venale 
waarde had en dat het ten kosteloze titel werd afgestaan, stelt het Hof voor 
zover nodig vast dat de appellant de schenking die hij deed herroept en dat de 
oorzaak ervan trouwens is verdwenen gezien de ontbinding van het huwelijk 
door echtscheiding (Brussel, 4 februari 1993, Not. Fisc. M., 1993, 158, noot 
van Muylder, A. en Verstappen, J., T. Not., 1993, 439 met noot). 

138. Er bestaan evenwel nog andere bezwaren tegen het procede (zie bier
over De Busschere, C., ,Wijziging van het huwelijksstelsel tijdens het 
huwelijk. Enkele capita selecta", Not. Fisc. M., 1990, 211, m. 92 en Van 
Muylder, A. en Verstappen, J. ,Aktuele problemen inzake het recht van 
natrekking, de verzaking daaraan en hetrecht van opstal", o.c.,Not. Fisc. M., 
1993, nr. 44-46). Een bijkomend en fundamenteel bezwaar vloeit voort uit de 
gelijkstelling van de verzaking van natrekking met de vestiging van een recht 
van opstal. In de besproken peri ode werd nogmaals bevestigd dat het afstand 
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doen van het recht van natrekking noodzakelijkerwijs het verlenen van een 
opstalrecht inhoudt (Cass., 19 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1230; J.T., 
1988, 475; Pas., 1988, I, 1142; Rev. Not. B., 1988, 473; R.W., 1988-89, 572; 
zie voor de bespreking van dit arrest Van Muylder, A. en Verstappen, J., 
,Aktuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan 
en het recht van opstal", Not. Fisc. M., 1993) metals gevolg een beperking in 
de tijd tot maximum vijftig jaar. Bovendien druist het procede regelrecht in 
tegen het streven om de verbrokkeling van het juridisch statuut van een 
entiteit tegen te gaan. Zoals reeds vastgesteld, is Casman de mening toege
daan dat het probleem met een kleine wijziging kan opgelost worden (Cas
man, H., o.c., in De evolutie van huwelijkscontracten, 78). 

B. Toeheboren van eigen waardepapieren (art. 1400, 2° B.W.) 

139. B. Wauters onderzoekt het toepassingsveld van art. 1400, 2° B.W. 
(Wauters, B. ,Vennootschappen en ex-echtgenoten. Fase voorafgaand aan 
het uitspreken van de echtscheiding", in Postuniversitaire cyclus Vennoot
schapsrecht, K.U. Leuven, Campus Kortrijk, 1995). Uit de parlementaire 
voorbereiding van art. 1400, 2° B.W. kan worden afgeleid dat de wetgever 
naar Frans voorbeeld het begrip waardepapieren zo ruim mogelijk heeft 
willen houden, en dat aile effecten die enige financiele waarde hebben 
eronder mogen worden begrepen. 

Moeilijker is het gesteld met de interpretatie van het begrip ,toebehoren". 
Het is de bedoelingvan-de wetgever geweest om via dit artikel te verhinderen 
dat economische eenheden, die een harmonisch geheel vormen, bij de 
ontbinding van het huwelijk zouden uiteenvallen. 

Vallen niet onder de notie toebehoren: de inkomsten (gelet op artikel 1405, 
tweede lid B.W.) en de meerwaarde (alhoewel de meerwaarden hetzelfde 
regime kennen als het toebehoren, zie hierna). 

V allen wei onder toebehoren: het voorkeurrecht, de aandelen verkregen via 
uitoefening van het voorkeurrecht (toebehoren van de oorspronkelijke aan
delen of m.a.w. toebehoren van een toebehoren), de aandelen verkregen via 
verdeling door de vennootschap van eigen aandelen onder haar aandeel
houders, de aandelen verkregen door conversie van converteerbare obligaties 
en warrants ( eenzelfde resultaat zou bekomen worden via artikel 1400, 5° 
B.W.), de loten en terugbetalingspremies bij een obligatielening. 

De aandelen verkregen door personeelsleden die nog geen aandeelhouder 
zijn vallen niet onder 1400,2° B.W. want deze vormen geen toebehoren van 
reeds bestaande aandelen. 

140. Aangaande de rechtstoestand van de nieuw gecreeerde aandelen inge
volge een kapitaalsverhoging doorgevoerd in een vennootschap waarvan de 
echtgenoot reeds eigen aandelen in zijn bezit had, beslist de Rechtbank van 
Brugge dat deze aandelen eveneens eigen zijn omdat deze kapitaalsverho
ging tot stand is gekomen ingevolge een vergoeding uitgekeerd aan de 
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vennootschap en waarbij die vergoeding reeds een verworven recht bleek te 
zijn van de exploitant van de handelszaak v66r bet afsluiten van bet huwelijk 
en v66r de inbreng van die handelszaak in de vennootschap. Deze deel
bewijzen moeten dus beschouwd worden als een accessorium van de eigen 
aandelen verworven n.a.v. de oprichting van de vennootschap en moeten 
bijgevolg als eigen aan gezien worden (Rb. Brugge, 15 september 1985, 
T. Not., 1989, 180 e.v., noot Bouclcaert, F. en Van Beylen, K. inrniddels 
bevestigd in boger beroep bij arrest van bet Hof van Beroep te Gent van 5 
januari 1989, onuitgegeven). 
Rijst evenwel de vraag of in alle hypothesen de aandelen verworven inge
volge een kapitaalsverhoging gedurende bet huwelijk eigen zullen zijn 
indien de oorspronkelijke aandelen reeds eigen waren van de echtgenoot
aandeelhouder. 
Is een kapitaalsverhoging een gevolg van de uitoefening van een voorkeurrecht 
of van de incorporatie van reserves, dan zijn de nieuw uitgegeven aandelen in 
elk geval eigen. W at die laatste hypothese betreft, zijn de nieuwe aandelen 
immers een accessorium van de oorspronkelijke aandelen want bij gebrek aan 
kapitaalsverhoging zouden de oorspronkelijke aandelen sowieso een meer
waarde hebben gekregen, meerwaarde die ingevolge aanwas ook eigen is. 
Anders is de situatie bij een kapitaalsverhoging ingevolge een nieuwe 
inbreng door een bestaande aandeelhouder en waarbij de inbrengende echt
genoot-aandeelhouder niet bet bewijs kan leveren van bet eigen karakter van 
de inbreng of van wederbelegging. 

141. Niet alleen bet toebehoren van waardepapieren, ook bet toebehoren van 
andere roerende goederen is eigen, ook al bepaalt artikel 1400, 2° B.W. dat 
niet uitdrukkelijk: zo is bet autovoertuig dat door een van de echtgenoten 
wordt verworven als bijzaak van bet verzekeringskantoor, dat een eigen goed 
is van deze echtgenoot, eveneens een eigen goed (Cass. fr., 8 november 
1989, Rec. Gen. Enr. Not., 1993, nr. 24.285, 460). 

C. Meerwaarden 

142. Ingevolge bet adagium ,res crescit vel perit domino" is de meerwaarde 
verworven m.b.t. een eigen goed eveneens eigen en dit bij wijze van ver
mogensaanwas. 
Het adagium vindt zowel toepassing m.b.t. meerwaarden verworven op 
waardepapieren als m.b.t. meerwaarden verworven op een handelszaak. 
Een waardepapier kan een meerwaarde verwerven als gevolg van waarde
schommelingen of als gevolg van bet opstapelen van inkomsten die bet niet 
afstaat. In bet laatste geval ontstaat een tegenstelling van belangen met bet 
gemeenschappelijk vermogen waarin de inkomsten van eigen goederen dienen 
terecht te komen. Die opstapeling van niet -uitgekeerde ink oms ten lean een 
gevolg zijn van de aard van bet effect (b.v. Sicavs), van de ernissievoorwaar
den die ten grondslag liggen aan de uitgifte van de effecten (bet voorzien van 
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de kapitalisatietechniek bij kasbons en/of obligaties) of kan bij aandelen bet 
gevolg zijn van de jaarlijkse beslissingen van de algemene vergadering tot bet 
reserveren van de door de vennootscbap gemaakte winsten. 
Bij aandelen is bet criterium om ( ecbte) meerwaarden van ( ecbte) inkomsten 
te onderscbeiden, de aard die de vennootscbap aan de gelden beeft toege
kend. Het is de algemene vergadering die beslist wat er met in de scboot van 
de vennootscbap gemaakte winsten moet gebeuren, en die tegelijk de aard 
van die gelden definitief vastlegt. 
Beslist de algemene vergadering de winsten te reserveren, dan zullen zij een 
meerwaarde zijn van bet maatscbappelijk vermogen. Beslist de algemene 
vergadering ze uit te keren als dividenden, dan zijn bet onberroepelijk 
inkomsten. Het feit dat de vennoot nalaat zijn inkomsten te innen, ontneemt 
bet gemeenscbappelijk vermogen niet bet recbt op die inkomsten (Waftters, 
B., o.c., 5, Rb. Brugge, 15 september 1985, gecit.). 
In bet biervoor reeds aangebaalde vonnis van de Recbtbank te Brugge wordt 
m.b.t. de eventuele waardescbommeling van de betrokken eigen deelbewij
zen gevonnist dat die eigen zijn als aanwas, maar bovendien wordt geoor
deeld dat de buwgemeenscbap geen aanspraak kan maken op vergoeding 
voor de meerwaarden die de eigen aandelen vanaf bet aangaan van bet 
buwelijk tot de ontbinding ervan bebben verkregen. 

143. Aangaande de meerwaarde van een eigen bandelszaak vonnist de 
Recbtbank te Kortrijk dat deze meerwaarde niet kan worden afgesplitst 
van de bandelszaak zelf en dienvolgens eveneens eigen is (Rb. Kortrijk, 
12 september 1991, R. W., 1991-92, 682; T. Not., 1992, 236). Dit vonnis sluit 
aan op een sedert lang gevestigde en door de recbtsleer bijgetreden recbt
spraak (Gent, 11 juni 1949, R.C.J.B., 1949,219, noot Piret, R.; Vieujean, E., 
,Fruits et accessoires de propres", in Cinq annees d 'application de la 
reforme des regimes matrimoniaux, Bruylant, 1982, 267 e.v.). 

D. Zaakvervanging en wederbelegging (art. 1400, 5° B. W.) 

144. De deelbewijzen van een B.V.B.A. verkregen n.a.v. de inbreng in 
natura van een bandelszaak, reeds bestaande v66r bet buwelijk van partijen 
gebuwd onder bet stelsel van de scbeiding van goederen met gemeenscbap 
van aanwinsten, zijn persoonlijke goederen van de ecbtgenoot-eigenaar van 
de bandelszaak. Omdat de bandelszaak eigen was, is ook de vervanging 
ervan door de deelbewijzen welke zijn verkregen n.a.v. de inbreng, eigen 
(Rb. Brugge, 15 september 1985, gecit.). 
Toegepast op een bandelszaak (zie de recbtspraak en recbtsleer aangebaald 
in bet vorig Overzicbt T.P.R., 1990, nr. 132, 243) streeft de zaakvervanging 
dezelfde doelstelling na die ook ten grondslag ligt aan de leden 1 en 2 van 
artikel1400 B.W., aan de teleologiscbe interpretatie van artikel1400, 6 B.W. 
en aan bet beginsel dat de aanwas bet lot van de boofdzaak volgt, nl. de 
juridiscbe verbrokkeling tegengaan van een economiscbe entiteit en dit door 
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te vermijden dat de diverse componenten van die economische entiteit aan 
een verschillende rechtsregeling zouden onderworpen zijn. 

145. Een tijdens het huwelijk aangekocht onroerend goed is eigen op grond 
van wederbelegging indien de echtgenoot-koper een verklaring van weder
belegging aflegt in de aankoopakte, gepaard met een verklaring dat het goed 
voor meer dan de helft betaald is ofwel uit de opbrengst van de vervreemding 
van een eigen onroerend goed, ofwel uit gelden waarvan het eigen karakter 
behoorlijk is aangetoond (art. 1402 B.W.). 

De naar aanleiding van de verkoop van een eigen goed ge!nde sommen zijn 
eigen op grond van zaakvervanging, zeker nu in het nieuwe recht het quasi
vruchtgebruik van de gemeenschap is weggevallen. 

W ordt geld gebruikt dat niet afkomstig is van de vervreemding van een eigen 
goed, dan moet het eigen karakter daarvan volgens het nieuwe recht behoor
lijk zijn aangetoond op het ogenblik van het opmaken van de aankoopakte: 
de omstandigheid dat de vrouw betaald heeft met gelden van een eigen 
rekening, gespijsd door een handgifte van haar moeder, terwijl ten tijde van 
de aankoop geen spaargelden voorhanden zijn om de aankoop te verant
woorden, vormt een voldoende bewijs (vgl. Gent, 3 februari 1995, T. Not., 
1995, 216, i.v.m. het vroegere art. 1434 B.W.: deze omstandigheid belet 
ieder tegenbewijs; onder gelding van het oude recht volstond een verklaring 
dat met eigen penningen was betaald; die verklaring was evenwel vatbaar 
voor tegenbewijs). 

E. Gereedschappen en werktuigen (art. 1400, 6° B. W.) 

146. De rechtsleer is het erover eens dat art. 1400, 6° restrictief moet worden 
ge!nterpreteerd maar hoe restrictief de interpretatie moet zijn, blijft voorwerp 
van discussie (Wauters, B., o.c., nr. 25, 8). 

In een heel restrictieve interpretatie worden onder gereedschappen en werk
tuigen enkel begrepen die lichamelijke goederen die gebruikt worden voor 
het vervaardigen of verstrekken het van een dienst. Onlichamelijke of 
onroerende goederen zouden nooit als gereedschap of als werktuig kunnen 
worden aangezien (Raucent, L., Les regimes matrimoniaux, 3e ed., nr. 74). 

In een tweede interpretatie zouden ook onlichamelijke (bv. softwaresyste
men en programma's) of zelfs onroerende goederen als gereedschap of 
werktuig kunnen worden beschouwd en dit vanuit een teleologische inter
pretatie (men name het vermijden van de opsplitsing van deze goederen 
ingevolge verdeling van het gemeenschappelijk vermogen) (De Page, Ph., 
,Le sort des outils et instruments de travail", in Dix annees ... , o.c., 1987, 89-
90; De Page, Ph., ,Les outils et instruments servant a l'exercice de la 
profession", in Melanges offerts a Robert Pirson, 1989, 48). 

147. In elk geval valt een universaliteit zoals een handelszaak en de diverse 
bestanddelen ervan (clienteel, stock, bedrijfsuitrusting, enz.) niet onder het 
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begrip ,gereedschappen en werktuigen". Reden hiervoor is dat het handels
fonds uit meerdere componenten bestaat die samen een economische entiteit 
vormen en dat het geheel moet vallen onder een juridisch statuut. Hierover 
bestaat er in de rechtsleer eensgezindheid (R.P.D.B., V' Regimes matrimo
niaux (droit interne), nr. 1048 en 1051; Raucent, L., Les regimes matrimo
niaux, 3e ed., 1986, nr. 74; Gerlo, J., Handboek huwelijksvermogensrecht, 
112, nr. 214; De Page, Ph., ,Les outils et instruments servant a l'exercice de 
la profession", in Melanges offerts a Robert Pirson, 1989, 45 en 48; Beguin, 
E., ,Unicite ou pluralite du regime juridique de 1' entreprise individuelle", in 
Dix annees ... , 85). 

De rechtspraak is volledig in dezelfde zin. Twee arresten van het Hof van 
Beroep te Luik (Luik, 29 maart 1990, T.B.B.R., 1993, 321 en 22 oktober 
1991, J.L.M.B., 1992, 628) en een vonnis van de Rechtbank te Luik (Rb. 
Luik, 28 april 1986, Rev. Not. B., 1989, 134) beslissen dat onder gereed
schappen en werktuigen geen handelsfonds kan begrepen worden. 

F. Levensverzekeringen (art. 1400, 7° B. W.) 

148. Ingevolge de inwerkingtreding op 21 september 1992 van de bepalin
gen in de Landverzekeringswet van 25 juni 1992 (B.S., 20 augustus 1992) die 
betrekking hebben op de levensverzekeringen tussen echtgenoten gehuwd 
onder een gemeenschapsstelsel (met uitzondering van art. 114 over de 
afkoop dat op 1 januari 1993 is in werking getreden, art. 1 en 2 van het 
K.B. van 24 augustus 1992, B.S., 11 september 1992) wordt algemeen 
aangenomen dat art. 1400,7° B.W. impliciet is opgeheven, zoniet zou tussen 
de bepaling in het Burgerlijk Wetboek en de nieuwe bepaling in de Land
verzekeringswet een niet te overbruggen discrepantie ontstaan (Vieujean, E., 
,L'assurance sur le vie entre epoux communs et biens", in La loi du 25 juin 
1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Academia Bruylant, 1993 (339-
363), 349; zie dezelfde tekst, gepubliceerd in Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 
(5-30), 15; Casman, H. ,Levensverzekeringen van en voor gehuwden", in 
Personen- en Familierecht. Gezin en Recht in een postmoderne samenleving. 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1993-1994, Storme, M. (ed.), Mys & 
Breesch, Gent, 1994, 437). 
Art. 1400, 7° regelde trouwens enkel de aard van het verzekeringskapitaal 
door de verzekeringnemer zelf verkregen, hetzij bij overlijden van zijn 
mede-echtgenoot, hetzij na de ontbinding van het stelsel. 
Vertrekkende van deze bepaling hebben rechtsleer en rechtspraak in het 
verleden gepoogd om ook de huwelijksvermogensrechtelijke toestand van de 
aan een der echtgenoten uitgekeerde verzekeringskapitalen in andere geval
len te bepalen (voor de meest recente bijdragen zie o.m. Casman, H., ,La 
distinction entre la titularite du contrat d' assurance-vie et la valeur patrimo
niale de celui-ci, et ses consequences dans les rapports entre epoux communs 
en biens"; Gregoire, M., ,Assurances-vie et droits des epoux. Prerogatives et 
droits des parties"; Simon, C., ,Droit a la prestation assuree a 1' echeance du 
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contrat"; Raucent, L., ,Assurance-vie et Liberalites"; Emault, J., ,Aspects 
juridiques specifiques de !'assurance-vie"; Ledoux, J.L., ,Assurance-vie et 
prets hypothecaires"; Saussez-Sibille, A., ,Assurence-vie et droits de suc
cession"; Van Den Eynde, P., ,Assurance-vie et droit successoral", in: Droit 
notarial de !'Assurance-vie, Aspects patrimoniaux, Aspects fiscaux, I, Aca
demia Bruylant, 1989; Renchon, J.L., ,Le statut des droits procedant d'un 
contrat d'assurance-vie", in 15 Annees d'application de Ia reforme des 
regimes matrimoniaux, Academia Bruylant, 1991, 77 t/m. 104; Dubuisson, 
B., ,Le sort des assurances de personnes en cas de divorce ou de separation 
de corps", Assurances-vie individuelles et assurances de groupe, Academia 
Bruylant, Brussel, 1990). 

149. De nieuwe Landverzekeringswet stelt aan de ene kant eenvormige 
regeling vast van alle aanspraken ontleend aan de verzekering die een in 
gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve van de 
andere of van zichzelf heeft bedongen: die aanspraken zijn steeds een eigen 
goed van de begunstigde echtgenoot (art. 127 Landverzekeringswet). Het 
heeft voor de kwalificatie als eigen goed geen enkel belang meer of het 
contract v66r of tijdens het huwelijk werd gesloten, de prestatie tijdens of na 
de ontbinding van het huwelijk wordt ontvangen, de premies met eigen of 
gemeenschappelijke gelden werden betaald. 

Aan de andere kant wordt in artikel 97 van dezelfde wet het toepassingsveld 
van de levensverzekering gedefinieerd: het omvat alle persoonsverzekerin
gen waarbij het zich voordoen van het verzekerd voorval aileen afhankelijk 
is van de menselijke levensduur en waarbij die verzekeringen uitsluitend 
verzekeringen zijn tot uitkering van een vast bedrag. Het gaat m.a.w. om een 
overeenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt, tegen de betaling 
van premies, hetzij aan de verzekeringnemer zelf, hetzij aan de begunstigde, 
een vast bedrag uit te keren, hetzij bij het overlijden van de verzekerde, hetzij 
bij leven d.w.z. indien de verzekerde in leven is op een in de overeenkomst 
vastgesteld tijdstip. Hieronder zijn o.m. begrepen de diverse overlijdens
verzekeringen (verzekering van uitgesteld kapitaal, de gewone gemengde 
levensverzekering, de groepsverzekering. 

Ingevolge artikel127 Landverzekeringswet zal het recht op de verzekerings
prestatie van een verzekering die een in gemeenschap van goederen ge
trouwde echtgenoot ten behoeve van de andere of van zichzelf heeft bedon
gen, steeds een eigen goed zijn van de begunstigde echtgenoot zonder dat 
hierbij in het minst een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de be
gunstigde of de finaliteit van de gesloten levensverzekeringsovereenkomst. 
Zo zal de prestatie eigen zijn aan de begunstigde echtgenoot wanneer de ene 
echtgenoot het risico van zijn overlijden door een verzekering ten gunste van 
de andere echtgenoot heeft laten dekken. Maar evenzeer zal de verzeke
ringsprestatie eigen zijn aan de begunstigde echtgenoot, wanneer hijzelf in 
eigen voordeel een verzekering op zijn leven heeft genomen. 

Voorheen werd het lot van de verzekeringsprestatie uitgekeerd tijdens het 
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huwelijk mede bepaald door de finaliteit van de verzekering die eraan ten 
grondslag lag. Bij groepsverzekeringen bestond aarzeling onder zowel de 
auteurs als de rechtspraak omtrent het antwoord op de vraag of het tijdens het 
huwelijk uitgekeerde kapitaal gemeenschappelijk dan wel eigen (in navol
ging dan van artikel 1401, 4° B.W.) was. 

Een levensverzekeringscontract dat gesloten werd tot zekerheid van een 
lening of tot reconstitutie van het geleend kapitaal, moest het lot volgen 
van de goederen die d.m.v. deze lening werden verworven en die in de regel 
gemeenschappelijk blijven (Simon, Ch., ,Droit a la prestation assurn~e a 
l'echeance du contract", in Droit notarial de !'assurance-vie, aspects patri
moniaux, aspects fiscaux, o.c., 382; Ledoux, J.L., ,Assurance-vie et pret
hypothecaire", in Droit notarial assurance-vie, aspects patrimoniaux, as
pects fiscaux, o.c., nr. 56, 207). 

150. Terecht wordt deze nieuwe wettelijke regeling door de auteurs scherp 
op de korrel genomen. Door met de uiteenlopende situaties die zich kunnen 
voordoen manifest geen rekening te houden en er in alle gevallen van uit te 
gaan dat het met de wil van de echtgenoten overeenstemt dat het kapitaal als 
eigen goed aan de begunstigde wordt uitgekeerd, is de wetgever uitgegaan 
van een postulaat dat volkomen in tegenspraak is met een huwelijksstelsel 
dat stoelt op een gemeenschappelijk vermogen. In een gemeenschapsstelsel 
zijn immers de inkomsten en de daaruit voortvloeiende besparingen per 
definitie gemeenschappelijk (Casman, H., ,Enkele suggesties voor het op
stellen-van huwelijkscontracten -met keuze voor-een gemeenschapsstelsel", 
in: De evolutie in de huwelijkscontracten; Kon. Fed. Belg. Not. (ed.), Kluwer 
rechtsw., 1995, 44-45). 

Een dergelijke opstelling kan aanleiding geven tot grote incoherenties indien 
het verzekerd kapitaal tijdens het huwelijk wordt uitbetaald na afkoop; dan zal 
een eigen goed worden uitbetaald dat evenwel zo goed als zeker ten behoeve 
van de beide echtgenoten en dus van het gemeenschappelijk vermogen zal 
worden aangewend. Het komt dan nogal paradoxaal voor dat het gemeen
schappelijk vermogen vergoeding zou verschuldigd zijn voor het verbruiken 
van dat eigen kapitaal dat eerder al was opgebouwd met gemeenschappelijke 
gelden (Vieujean, E., o.c., nr. 40, 354; Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 20). 

Een ander voorbeeld is de levensverzekeringsovereenkomst die gekoppeld is 
aan een hypothecaire lening en waarbij de hypothecaire lening gedurende het 
huwelijk wordt terugbetaald met het kapitaal dat met gemeenschappelijke 
gelden werd opgebouwd. Omdat een eigen goed (nl. het verzekerd kapitaal) 
wordt aangewend ter delging van een gemeenschappelijke schuld (nl. de 
hypothecaire lening) zal bier principieel ook vergoeding verschuldigd zijn 
door het gemeenschappelijk vermogen aan het eigen vermogen en dit terwijl 
het opgebouwd kapitaal precies met gemeenschapsgelden werd gevoed. 

151. In een publicatie (Buyssens, F. en Leleux, I.-H., ,De levensverzekering 
tussen echtgenoten", in: Vereffening en verdeling van het huwelijksvermo-
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gen, Pintens, W. en Buyssens, F. (ed.), 1993, 79-124) wordt de stelling 
verdedigd dat naar de grondregeling toe de prestaties ,v66r de vervaldag" 
moeten onderscbeiden worden van deze ,op de vervaldag" omdat de wet bet 
enkel beeft over de prestaties op de vervaldag. Als gevolg biervan zullen de 
sommen verkregen uit de afkoopwaarde gemeenscbappelijk zijn indien de 
premies tijdens bet buwelijk en met gemeenscbappelijke gelden zijn betaald. 
Ook deze oplossing mist coberentie (Casman, H., ,Enkele suggesties ... ", 
o.c., 45). 

152. De recbten die vroeger werden aangeduid als de strikt persoonlijke 
recbten (recbt om de begunstigde aan te wijzen en om de begunstiging te 
berroepen zolang ze niet aanvaard is, recbt van afkoop, recbt van overdracbt) 
komen overeenkomstig de bepalingen van de Landverzekeringswet exclusief 
aan de verzekeringnemer toe en kunnen in geen geval door diens ecbtgenoot 
of door zijn scbuldeisers worden uitgeoefend (Dubuisson, B., ,Operations 
sur la reserve matbematique, droits du beneficiaire, des beritiers et des 
creanciers (articles 114 a 126)", in La Loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d'assurance terrestre, Academia Bruylant, 1993, 300, nr. 12). Het is dus 
uitgesloten dat deze recbten deel uitmaken van bet gemeenscbappelijk ver
mogen, zelfs niet bij ecbtgenoten gebuwd onder een algebele gemeenscbap 
(Casman, H., ,Levensverzekeringen ... ", o.c., 430-431). Omwille van de 
essentie van deze recbten is bet niet mogelijk om biervan in bet buwelijks
contr~ct afte wijken (Casman, H., ,Enkele suggesties ... ", o.c., 40-41). 

153. Artikel 121 van de Landsverzekeringswet bepaalt dat de begunstigde 
door bet enkele feit van zijn aanwijzing, recbt beeft op de verzekeringspres
tatie en dat bet recbt onberroepelijk wordt door de aanvaarding van de 
begunstiging, onverrninderd de berroeping van de scbenkingen overeenkom
stig de artikelen 953 tot 958 en 1096 van bet Burgerlijk Wetboek. 

Uit de verwijzing in bet voormelde artikel naar de berroeping ad nutum van 
scbenkingen tussen ecbtgenoten mag evenwel niet worden afgeleid dat een 
levensverzekeringscontract door een ecbtgenoot ten voordele van de mede
ecbtgenoot gesloten, steeds een scbenking zou zijn (Torfs, N., ,De buwe
lijksvermogensrecbtelijke benadering van de levensverzekering in de nieuwe 
wet op de landsverzekeringsovereenkomst", in Bijzondere Overeenkomsten, 
13e recyclagedag van de Nederlandstalige Regionale Raad van de Konink
lijke Federatie van Belgiscbe Notarissen, Brussel, 1993, 27-28, Vieujean; E., 
,L'assurance sur la vie entre epoux communs en biens", o.c., 358; Casman, 
H., ,Levensverzekeringen ... ", o.c., 432). 

Het beding ten beboeve van een derde waarvan bet levensverzekeringscon
tract een toepassing is, is een neutrale verricbting die ten kosteloze of ten 
bezwarende titel kan zijn. De voormelde auteurs gaan ervan uit dat de 
levensverzekering door de ene ecbtgenoot in bet voordeel van de andere 
gesloten als een voorzorgsmaatregel eerder dan als een gift moet worden 
begrepen (Torfs, N., o.c., 27 en Vieujean, E., o.c., nr. 41-43, 355) en dat 

277 



bijgevolg de regels toepasselijk op de schenkingen tussen echtgenoten niet 
toepasselijk zullen zijn zodat herroeping na aanvaarding niet meer mogelijk 
zal zijn. Kan evenwel het begiftigingsinzicht bewezen worden dan zal de 
begunstiging gekwalificeerd worden als een onrechtstreekse schenking tus
sen de echtgenoten waardoor het voordeel ervan, zelfs na aanvaarding van de 
begunstiging, herroepelijk blijft, zoals alle schenkingen tussen echtgenoten. 

Onder de vroegere wetgeving speelde de problematiek van het al dan niet 
bestaan van de animus donandi in hoofde van de verzekeringnemer tegen
over de begunstigde een veel grotere rol dan nu nog het geval is omdat onder 
de oude wet het eigen karakter van de begunstiging precies ontleend werd 
aan de schenking, terwijl dit eigen karakter nu voortvloeit uit artikel 127 van 
de Landverzekeringswet. 

154. Tenslotte rijst nog de vraag in welke mate de echtgenoten mogen 
afwijken van de huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen uit de Landver
zekeringswet en zo ja op welke wijze zij dit kunnen doen. 

Luidens artikel 3 van de voornoemde wet zijn de bepalingen van deze wet van 
dwingend recht. Zowel Casman als Vieujean poneren dat het dwingend 
karakter van de Landverzekeringswet beperkt blijft tot regelingen die het op
legt in de verhouding tussen verzekeraar, verzekeringnemer en begunstigde 
maar dat het zich niet uitstrekt tot de relaties tussen de echtgenoten, die vrij
blijven hiervan bij huwelijkscontract af te wijken en dit gelet op het essentieel 
suppletiefkarakter van het huwelijksvermogensrecht (Vieujean, E., ,La loi du 
25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Principes et questions 
speciales en relation avec la pratique des juges de paix et de police". Chro
nique de droit a l 'usage des juges de paix et de police, Cahier nr. 8, Universite 
de Liege, 16 oktober 1993; Casman, H., ,Enkele suggesties", o.c., 46). 

Het gegeven dat de Landverzekeringswet de echtgenoten uitdrukkelijk toelaat 
om van het door deze wet ingevoerde gemeenrecht af te wijken voor het geval 
van de echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 132-134 Landver
zekeringswet) is volgens H. Casman (o.c.) een aanwijzing dat het bepalingen 
van deze wet, wat de echtgenoten betreft, niet van dwingend recht zijn. 

Eenmaal vaststaat dat de echtgenoten conventioneel kunnen afwijken stelt 
zich de vraag op welke wijze zij dit kunnen. Vooreerst door bedingen in te 
lassen in het huwelijkscontract aangaande de levensverzekeringen waarbij 
zowel afwijkende regeling kan bedongen worden m.b.t. het statuut van het 
verzekerd kapitaal als m.b.t. de vergoedingsregeling. 

Vervolgens zijn er door de auteurs voorgestelde oplossingen buiten het 
huwelijkscontract. Deze oplossingen kunnen evenwel strijdig te zijn met 
het beginsel van de onveranderbaarheid van het huwelijksstelsel. Dit is o.m. 
het geval met de oplossing die Vieujean voorstelt voor het geval een levens
verzekering wordt afgekocht teneinde een hypothecaire lening af te lossen, 
en waarbij uit de afkoop en aanwending voor gemeenschappelijke doel
einden de wijziging van bestemrning van het kapitaal en dus de impliciete 
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verzaking aan het inroepen van het eigen karakter ervan zou moeten blijken 
(Vieujean, E., ,L'assurance sur la vie entre epoux communs en biens", o.c., 
354, nr. 40). Zulks zou ook gesteld kunnen worden i.v.m. de door Casman 
voorgestelde oplossing waarbij de echtelieden de bepalingen van de Land
verzekeringswet uitsluiten door te bedingen in de polis dat het kapitaal in het 
gemeenschappelijk vermogen moet opgenomen worden (Casman, H., o.c., 
47, noot 1). Ten deze moet er wel gewezen worden dat de laatste beschou
wingen doen blijken van een verregaande aantasting van de individuele 
autonornie. 

§ 3. Strikt persoonlijke goederen (art. 1401 B.W.) 

A. Het recht op hers tel van persoonlijke lichamelijke of morele schade 

155. In een arrest van 8 april 1994 bevestigt het Hof van Cassatie zijn 
vroegere rechtspraak luidens welke de vergoeding van de door een onrecht
matige daad veroorzaakte arbeidsongeschiktheid tot het eigen vermogen van 
de echtgenoot, slachtoffer van de onrechtmatige daad, behoort (Cass., 8 april 
1994,R. Cass., 1994, 227,nootVerbeke, A.,222;R.W., 1994-95,434;J.T.T., 
1994,475, noot; T. Not. 1995, 138; Arr. Cass., 1994, 351; Pas., 1994, I, 348). 
Indien de dader de echtgenoot van het slachtoffer is, heeft het slachtoffer, en 
bijgevolg ook de in de rechten van het slachtoffer gesubrogeerde verzeke
ringsmaatschappij, een verhaal op het eigen vermogen van de echtgenoot
dader, overeenkomstig art. 1450 B.W. 
A. Verbeke betreurt het ongenuanceerde standpunt van het Hof van Cassatie 
en herneemt de kritiek die vroeger t.a.v. de klassieke leer werd geformuleerd: 
de vergoeding voor lichamelijke schade heeft meestal een dubbel karakter, 
een deel is bestemd voor de vergoeding van de zuivere aantasting van de 
fysieke integriteit, een ander deel is bestemd voor de vergoeding van het 
inkomstenverlies dat hieruit voortvloeit; minstens ter gelegenheid van de 
vereffening-verdeling dient een ventilatie te geschieden. 
De aard van de vergoeding dient te worden bepaald in functie van het ver
mogen dat de schade heeft geleden en de omstandigheid of de dader een 
derde is, dan wel de andere echtgenoot, in wiens hoofde de vergoeding van 
de schade dan een eigen schuld uitmaakt (art. 1407 in fine B.W.), verandert 
niets aan de aard van de vergoeding (Verbeke, A., o.c., R. Cass., 1944, 226). 
Ook de vergoeding voor medische kosten en kosten voor hospitalisatie en 
revalidatie, alsook de vergoeding voor huishoudelijke hulp zijn gemeen
schappelijk daar de schade wordt geleden door het gemeenschappelijk ver
mogen (Verbeke, A., l.c.). 

Indien de vergoeding wegens derving van beroepsinkomsten en medische 
kosten als gemeenschappelijk wordt beschouwd, houdt dit wel in dat de 
echtgenoot-slachtoffer en de in zijn rechten gesubrogeerde verzekerings
maatschappij over geen verhaalbeschikken tijdens het huwelijk (art. 1450 
B.W.). De oplossing voorgesteld door het Hof van Cassatie schept wel meer 
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duidelijkheid: niet het inkomstenverlies, maar de aantasting van de geschikt
heid om inkomsten voort te brengen, die strikt persoonlijk is, vormt de 
grondslag van de vergoeding. Het kapitaal uitgekeerd als vergoeding van 
een fysiek letsel als gevolg van een ongeval is een eigen goed, zelfs indien 
die vergoeding een inkomensverlies dekt (Cass., 8 april 1994, gecit.; Gent, 
14 september 1994, De Verz., 1995, 260; Rb. Luik, 3 mei 1993, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1993,501, noot Carlier, M.). Ook de vergoeding wegens medische 
kosten is eigen (Cass., 8 april 1994, gecit.). 

156. Ten onrechte wil een verzekeringsmaatschappij dan ook aan het met 
gemeenschap gehuwde slachtoffer van een auto-ongeval slechts de helft van 
de schadevergoeding uitkeren, omdat het de echtgenote is van de bestuurder 
en hun B.A.-plus-polis bepaalt dat een bestuurder nooit recht heeft op enige 
uitkering: omdat de echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel 
is de maatschappij van oordeel dat de bestuurder indirect, voor de helft, mee 
geniet van de uitkering. Deze argumentatie gaat niet op zo de vergoeding als 
eigen goed beschouwd wordt (vlg. Rb. Hasselt, 21 december 1989, T.B.B.R., 
1990, 480, waar de schade als gemeenschappelijke gezinsschade wordt 
beschouwd maar niettemin volledig wordt vergoed omdat de huwgemeen
schap een aparte entiteit vormt). 

B. Lidmaatschapsrechten (art. 1401, 5° B. W.) 

157. Bij de Wet van 1 april1987 werd artikel1401, 5° B.W. ingevoegd (zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1990, 252-255). 
Dit artikel stelt enkel de rechtsregeling vast van de lidmaatschapsrechten of 
zeggingsrechten op die aandelen die onder de toepassing van het artikel 
vallen. Het zijn die rechten die de aandeelhouder kan uitoefenen en die 
verband houden met de plaats die de aandeelhouder in de vennootschap 
bekleedt, zoals het recht van de aandeelhouder om deel te nemen aan de 
algemene vergadering, het recht op informatie, het vraagrecht, het voor
keursrecht, het recht voor de minderheid om de algemene vergadering te 
doen bijeenroepen, de minderheidsvordering enz. Het artikellaat evenwel de 
vermogensrechtelijke aspecten die aan het aandeel verbonden zijn (m.a.w. 
het eigendomsrecht op de aandelen zelf) onaangeroerd. Het zijn de lidmaat
schapsrechten die bepalend zijn voor de hoedanigheid van vennoot. De 
gerechtigheden op de gemeenschappelijke aandelen van een echtgenoot 
die geen titularis is van lidmaatschapsrechten zijn niet tegenstelbaar aan 
de vennootschap. 
Door de lidmaatschapsrechten onder te brengen in de artikelen die de baten 
van de eigen vermogens opsommen, heeft de wetgever de lidmaatschaps
rechten onttrokken aan de sfeer van de bestuursregeling om ze onder te 
brengen in de categorie van de vermogens. 
Als gevolg hiervan blijven de lidmaatschapsrechten dan ook eigen na de 
ontbinding van de huwgemeenschap, in tegenstelling tot de bestuursregeling 
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die ophoudt uitwerking te hebben bij het definitief worden van de echtschei
ding. Over dit punt zijn ondertussen zowat aile auteurs het eens geworden 
(Bouckaert, F., ,Huweiijksvermogensrecht en Vennootschapsrecht", in Per
sonen- en Familierecht, Gezin en recht in een postmoderne samenleving, 
Storme, M. (ed.), Mys en Breescb, Gent, 1994, 316, nr. 9; Gerlo, J., ,Actueie 
Probiemen van buweiijksvermogensrecbt", in Notariele Actualiteit, Die 
Keure, Brugge, 1991, 126, nr. 19; Weyts, L., ,De siuier geiicbt van 
art. 1401-5°", in Liber Amicorum Raucent, nr. 16, 521). 

158. Ben ander aspect dat verband boudt met de aard van de regeiing 
voorzien in artikei 1401, 5° betreft de mogeiijkheid tot omwisseling van 
aandelen die op naam zijn gesteid van een van de ecbtgenoten tussen die 
ecbtgenoten onderling. F. Bouckaert meent dat deze omwisseiing niet moge
lijke is omdat ze strijdig zou zijn met de bestendigbeid van de huweiijks
voorwaarden (Bouckaert, F., o.c., nr. 14, 320; Anders: Devroe, J., ,De 
aandeien op naam in bet wetteiijk buwelijksvermogenssteisel. Een nieuw 
eigen goed. Praktische kijk op betnieuw artikei1401, 5° B.W.", R. W., 1987-
88, 135). De overdracbt van aandeien moet een onderliggende oorzaak 
bebben. Dit geidt evenzeer indien de overdracht tussen ecbtgenoten gebeurt. 
Maar weike zai deze recbtsgrond zijn? Ofwei opteert men voor een verkoop, 
maar deze is verboden ingevoige artikel1595 B.W. Ofwei opteert men voor 
een scbenking van aandeien op naam, maar de overboeking in bet aandeien
register is geen onrecbtstreekse scbenking (Ronse, J., ,Overzicbt van recbt
spraak, 1968-77, Vennootscbappen", T.P.R., 1978, 861-862, nr. 254). Een 
uitspraak van de Recbtbank van Koopbandei te Tongeren bevestigt deze 
laatste zienswijze (Kh. Tongeren, 16 november 1989, T. V.R., 1990, 263). 

159. Kan de ecbtgenoot-tituiaris na de ontbinding maar v66r de vereffening 
van de buwgemeenschap de op zijn naam gesteide aandeien overdragen aan 
een derde? Het criterium voor de boedanigbeid van vennoot is de inscbrij
ving in bet aandeienregister. De inschrijving in bet aandeienregister vervult 
dus in casu niet aileen een pubiiciteitsfunctie maar is meteen bet eigen
domsbewijs tegenover de vennootscbap en tegenover derden. Om deze reden 
meent F. Bouckaert dat bet ook aannemeiijk is dat na bet overlijden van de 
ecbtgenoot van de vennoot, deze Iaatste de op zijn naam ingescbreven 
aandeien kan vervreemden, zij bet dan onder geboudenbeid aan de erfge
namen rekenscbap te geven. Er is geen reden waarom diezeifde regeling niet 
zou geiden bij ontbinding van bet buweiijk door ecbtscbeiding zoiang er nog 
niet werd vereffend. 

Daarentegen zuilen bij overlijden van de tituiaris van de lidmaatscbaps
recbten de aandeien aan de erfgenamen toevailen. Het zal dan van de statuten 
afhangen of de erfgenamen van recbtswege vennoot kunnen worden, dan wei 
of zij ais vennoot eerst moeten aanvaard worden. Is een goedkeuringsclau
suie in de statuten ingebouwd, dan betekent zuiks dat zoiang de erfgenamen 
niet zijn aanvaard, zij de eigendom wei bezitten van de aandeien, maar niet 
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gerechtigd zijn de lidmaatschapsrechten uit te oefenen (Cass., 1S mei 1970, 
T. Not., 1970, 26S; zie ook Ronse, J., ,Rechtsgevolgen in een B.V.B.A. met 
slechts twee personen na het overlijden van een vennoot die niet van rechts
wege door de erfgenamen opgevolgd wordt in de vennootschap", T. Not., 
1987, 2S7, e.v.; Bouckaert, F., o.c., 322, nr. 18). 

160. Bouckaert (o.c., 316-318) somt de voorwaarden op voor de toepassing 
van art. 1401, S0 B.W., te weten: 

1) dat de vennootschap werkelijk aandelen heeft uitgegeven en hiervoor een 
aandelenregister bijhoudt. Vennootschappen die geen aandelen hebben 
uitgegeven kunnen niet onder de toepassing van artikel 1401, S0 vallen. 
Zo bestaan er in de V.O.F., in de eenvoudige commanditaire vennoot
schap en volgens Du Faux in de cooperatieve vennootschap geen aan
delen, maar slechts deelnemingen (Du Faux, H., ,L'art. 1401, S0 s'ap
plique-t-il au parts sociales de la societe cooperative?", Rev. Not. B., 
1989, 371-37S); 

2) dat de vennootschap aileen aandelen op naam heeft uitgegeven. Een 
vennootschap die naast aandelen op naam, aandelen aan toonder heeft 
uitgegeven, valt niet onder art. 1401, S0 B.W. Volgens Du Faux, vallen 
dus evenmin onder voormeld artikel de aandelen op naam uitgegeven 
door een vennootschap waarvan de statuten in de mogelijkheid hebben 
voorzien die aandelen in aandelen aan toonder om te zetten (Du Faux, H., 
,De lidmaatschapsrechten bedoeld in art. 1401, S0 B.W.", T. Not., 1987, 
46S). Dit standpunt client bijgetieden te worden zoniet zouden in detge
lijke vennootschappen de lidmaatschapsrechten van aandelen een onze
ker statuut hebben, omdat elke vennoot het recht heeft de omzetting te 
vorderen waardoor dan artikel1401, S0 B.W. plots niet meer toepasselijk 
zou zijn; 

3) dat de aandelen ingeschreven zijn op naam van een enkele echtgenoot. 
Zoniet behoren volgens Bouckaert die aandelen als het ware in onver
deeldheid aan beide echtgenoten en zal bij onenigheid omtrent de wijze 
waarop zal gestemd worden de schorsing van het stemrecht moeten 
bevolen worden (art. 43, 4e lid Vennootschapswet). Men kan zich even
wei afvragen of dan niet het gemeenrechtelijke regime geldt nl. geen 
onderscheid tussen vermogenswaarde en lidmaatschapsrechten (zie ver
der). 

Vereist is evenwel niet dat het zou gaan om een besloten vennootschap: 
artikel 1401, S0 is ook toepasselijk op de lidmaatschapsrechten verbonden 
aan aandelen op naam die door een N.V. werden uitgegeven, ook al zouden 
de statuten voor de overdracht van de aandelen geen restricties hebben 
opgelegd. 

151. Welke is nu de regeling voor de aandelen die niet vallen onder de 
toepassing van artikel1401, S0 B.W.? 
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Een eerste onderscheid dat zich opdringt is het onderscheid naargelang de 
vennootschap al dan niet aandelen heeft uitgegeven. Is dit niet het geval (met 
name bij de zuivere personenvennootschappen) dan geldt de regeling die 
aangenomen wordt ingevolge de cassatie-arresten van 1959 (Cass., 24 fe
bruari 1959, R.C.J.B., 1959, 263, noot Heenen, J.) en 1970 (Cass., 15 mei 
1970, T. Not., 1970, 265). In de voorme1de arresten wordt alleen aan de als 
vennoot bekende echtgenoot de hoedanigheid van vennoot toegemeten 
terwij1 de vermogenswaarde van het aandeel tot de huwgemeenschap be
hoort. Bernard WaUters concludeert dan ook ten onrechte dat de aandelen in 
hun geheel eigen zouden zijn mits recht op vergoeding (Wauters, B., o.c., 
nr. 55, 15). 

Heeft de vennootschap wel aandelen uitgegeven (de N.V. en de C.V.A.) en 
vallen die aandelen niet onder de toepassingsvoorwaarden van artikel 1401, 
5° B.W. dan dringt zich een onderscheid opal naargelang aldan niet d.m.v. 
goedkeurings- of aanvaardingsclausules, statutair of extra-statutair, de echt
genoot kan geweerd worden uit de vennootschap. Sedert de wetswijziging 
van 13 april1995 laat artikel41 § 2 Vennootschappenwet immmers toe dat 
aandeelhoudersovereenkomsten tot stand komen in de schoot van een N.V., 
waarbij de echtgenoot wordt geweerd. 

Is de kapitaalvennootschap open en/of besloten maar zonder dat de echtge
noot van de vennoot kan geweerd worden uit de vennootschap dan zal er in 
geen geval een onderscheid gemaakt worden tussen de vermogensrechten en 
de zeggensrechten verbonden aan de aandelen want de aandelen hangen in 
hun geheel af van de huwgemeenschap. Er zal dan een beroep moeten 
gedaan worden op de regelen van bestuur van de huwgemeenschap (exclu
sief of concurrentieel bestuur) om uit te maken wie de zeggensrechten 
verbonden aan deze aandelen zal uitoefenen. Enkel die aandelen die verkre
gen zijn ingevolge een inbreng van goederen ( ongeacht de aard nl. roerend of 
onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, al dan niet een algemeenheid) die 
onder het exclusief bestuur vielen v66r de inbreng, zullen ook na de inbreng 
onder exclusief bestuur blijven vallen. Is dit niet het geval, dan zullen de 
zeggenschapsrechten uitgeoefend worden door die echtgenoot die de toon
deraandelen in zijn bezit heeft of op wiens naam de aandelen staan, met dien 
verstande evenwel dat zowel de toonderaandelen als de op naam gestelde 
aandelen op eender welk ogenblik tussen de beide echtgenoten omwisselbaar 
zullen zijn. 

Is de kapitaalvennootschap besloten waarbij bovendien de echtgenoot kan 
geweerd worden als vennoot, dan dient ook hier de hoedanigheid van ven
noot gescheiden te worden van de vermogenswaarde van het aandeel en dient 
teruggevallen te worden op de regeling die geldt voor de zuivere personen
vennootschappen. 
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C. Clienteel vrij beroep 

162. Ook wat tijdens het huwelijk verworven clienteel van een vrij beroep 
betreft, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het recht op de 
clienteel, dat een eigen goed is van de onder gemeenschap gehuwde echt
genoot, die het vrij beroep uitoefent, en de vermogenswaarde van de clien
teel, die tot de gemeenschap behoort (zie vorig overzicht T.P.R., 1990, 
nr. 158, 255) en De Page, Ph., ,La clientele des professions liberales", in 
Quinze annees d'application, o.c., nr. 11, 45. 
De Hoven van Beroep te Luik en te Gent zijn het daar niet mee eens. 
Zo beslist het Hof van Beroep te Luik m.b.t. de clienteel van een advocaat 
(Luik, 27 april1990, J.L.M.B., 1991, 150, kritische noot Nudelhole, S.; Rec. 
Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24.013, 321) dat bij de ontbinding van het huwe
lijksvermogensstelsel de clienteel, nauw verbonden met de persoon van de 
advocaat, buiten de gemeenschap valt, zonder dat de vermogenswaarde 
ervan dient afgesplitst te worden. 

163. Ten onrechte kan ook het Hof van Beroep te Gent, in een arrest van 16 
december 1994, ,het subtiel onderscheid dat bepaalde rechtspraak (en de 
rechtsleer die deze ,rare" rechtspraak bijtreedt) maakt tussen de persoonlijke 
activiteit van de geneesheer en de toestand die zulke activiteit creeert geens
zins bijtreden". Omdat het patientenpotentieel niet vatbaar is voor verhande
ling, kan er geen commerciele waarde aan worden toegekend en kan het niet 
als actiefpost in het gemeenschappelijk vermogen worden opgenomen. 
Alleen: voor de-materiele bestanddelen van-zijn praktijk, die eigen goederen 
zijn als gereedschappen en werktuigen, dient de geneesheer dat gemeen
schappelijk vermogen te vergoeden (Gent, 16 december 1994, T. Not., 1995, 
422, noot VanDer Cruysse, F.). 
Terecht beschouwt annotator Van der Cruysse deze stellingname als achter
haald (o.c., T. Not., 1994, 428): artike118, § 1 van de Code opgesteld binnen 
de Nationale Raad van geneesheren stelt immers dat de materiele en imma
teriele bestanddelen van een geneeskundige praktijk, waaronder de clienteel, 
het voorwerp kunnen uitmaken van een inbreng in een geneesherenvennoot
schap en van een overdracht aan een geneesheer, een geneesherenassociatie 
of een geneesherenvennootschap. 

§ 1. Het definitief passief 

AFDELING 2 

PASSIEF 

A. Schulden eigen omwille van hun oorsprong (art. 1406 B. W.) 

164. De schulden van de echtgenoten die dagtekenen van v66r het huwelijk 
blijven eigen schulden. 
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Zo is de belastingschuld ontstaan in hoofde van een vrouw gedurende haar 
eerste huwelijk een eigen schuld van deze vrouw tijdens haar tweede huwe
lijk (Gent, 3 maart 1992, T. Not., 1992, 270; zie eveneens Antwerpen, 
9 oktober 1984, Bull. Bel., 1986, 2004; Beslagr. Charleroi, 20 november 
1990, Bull. Bel., 1994, 2711 aangaande de hoofdsom van de verschuldigde 
belasting gevestigd v66r het huwelijk). 
Een schuld is eigen indien haar juridische grondslag dateert van v66r het 
huwelijk, ook al kan zij slechts tijdens het huwelijk opgeeist worden (Rb. 
Charleroi, 1 maart 1990, T.B.B.R., 1991, 649). 

165. Het Hofvan Cassatie heeft bij arrest van 21 januari 1988 de betwisting 
omtrent het eigen of gemeenschappelijk karakter van een onderhoudsschuld 
t.a.v. een vorige echtgenoot beslecht (zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 260-
261): de op grond van artikel 301 B.W. aan de vorige echtgenoot te betalen 
uitkering na echtscheiding is een eigen schuld, want het betreft een voor
huwelijkse schuld: de rechtsgrond dagtekent immers van v66r het tweede 
huwelijk, ook al wordt de schuld slechts tijdens het tweede huwelijk opvor
derbaar. Het gemeenschappelijk vermogen moet niet instaan voor de lasten 
van een vroeger huwelijk. Werden betalingen met de inkomsten van de 
onderhoudsplichtige en dus met gemeenschapsgelden verricht, dan is hier
voor ter gelegenheid van de vereffening-verdeling vergoeding verschuldigd 
(Cass., 21 januari 1988; Arr. Cass., 1987-88, 643; Pas., 1988, I, 603; R. W., 
1988-89, 499; Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 575, noot Nudelhole, S., Rec. Gen. 
Enr. Not., 1990, nr. 23.888, 329, noot; vgl. Brussel 5 november 1986, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1987, 201, n. De Page, Ph.; Casman, H., l.c., Melanges 
Pierson, nr. 14, 16-17. Zie eveneens Cass., 10 november 1987, R.C.J.B., 
1990, 255, noot Nudelhole, S., ,Caractere propre ou commun en regime de 
communaute des obligations alimentaires et des pensions apres divorce dues 
a un precedent conjoint"). 

De schuld tot betaling van een onderhoudsgeld aan de ex-echtgenote na 
echtscheiding door onderlinge toestemming is a fortiori een eigen schuld, 
waarvoor geen beslag kan gelegd worden op goederen van het gemeenschap
pelijk vermogen (Cass., 27 mei 1991, Arr. Cass., 1990-91, 924; Pas., 1991, I, 
811; Rec. Gen. Enr. Not., 1994, 27, noot; T. Not., 1992, 178); deze schuld 
wordt immers volledig beheerst door de aan de echtscheiding door onder
linge toestemming voorafgaande familierechtelijke overeenkomst (De prac
tische oplossingen voor deze problemen wordt behandeld door Casman, H., 
,De evolutie in de huwelijkscontracten", o.c., 57 e.v.). 
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B. Schulden eigen omwille van hun aard (art. 1407 B.W) 

1. Schulden ontstaan uit handelingen die een der 
echtgenoten niet mocht verrichten zonder 
medewerking van de andere echtgenoot of zonder 
rechterlijke machtiging (art.1407,derdelidB.W.) 

166. Over deze bepaling vellen twee Kamers van het Hof van Beroep te 
Luik ongeveer op hetzelfde ogenblik twee diametraal tegenovergestelde 
arresten. 
In het arrest uitgesproken door de 11 e Kamer van het Hof van Beroep te Luik 
(Luik, 5 januari 1990, T.B.B.R., 1993, 323 met afkeurende noot van De Page, 
Ph.) wordt de kredietopening die aan de echtgenoot door de B.B.L. was 
toegestaan in het kader van zijn aanvullende beroepsactiviteit als elektricien 
geacht een eigen schuld te zijn, met als gevolg dat de bank enkel en aileen 
verhaal kan uitoefenen op het eigen vermogen en de inkomsten van de 
echtgenoot. 
In het arrest uitgesproken door de 7e Kamer van hetzelfde Hof (Luik, 
29 maart 1990, Rev. Reg. Dr., 1990, 475; T.B.B.R., 1993, 321 met goed
keurende noot van De Page, Ph.) wordt de bestelling van brandstof voor een 
handelsfonds (garage) geexploiteerd door de man als gemeenschappelijk 
bestempeld en dus verhaalbaar overeenkomstig artikel 1414 B.W. Ph. De 
Page annoteert de beide arresten en onderzoekt of er reden was voor een 
verschillende uitspraak. 
De beginselen terzake zijn de volgende: 
a. Tegenover derden wordt elke schuld geacht een schuld van het gemeen

schappelijk vermogen te zijn (art. 1408 in fine B.W.). Zonder meer mag 
de schuldeiser bijgevolg de beide echtgenoten dagvaarden in betaling en 
bewarende en/of uitvoerende maatregelen nemen op de drie vermogens 
zonder hierbij een voorkeur te moeten in acht nemen. De schuld wordt 
niet alleen geacht gemeenschappelijk te zijn, zij wordt bovendien geacht 
volkomen gemeenschappelijk te zijn overeenkomstig artikel 1414, eerste 
lid B.W. (Raucent, L., Les regimes matrimoniaux, 3e editie, 1986, nrs. 221 
en 225; R.P.D.B., V

0 Regimes matrimoniaux-Droit interne, nrs. 1124 tot 
1128). 

b. De niet contracterende echtgenoot mag het vermoeden van gemeenschap 
omkeren door het bewijs te leveren dat het gaat om een eigen schuld met 
als gevolg dat enkel het eigen vermogen van de contracterende echtge
noot kan worden aangesproken (zie ook Cass., 17 mei 1991, Pas., 1991, I, 
811 en J.T., 1992, 201), of dat het gaat om een onvolkomen gemeen
schappelijke schuld in de zin van artikel1414, tweede lid B.W. waarvoor 
het eigen vermogen van de niet-contracterende echtgenoot buiten schot 
blijft. 

Toepassing makende van voormelde beginselen heeft de r Kamer terecht 
beslist dat een schuld voortvloeiende uit een levering van brandstof aan het 
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handelsfonds door de man uitgebaat, als beroepsschuld een onvolkomen 
gemeenschappelijk schuld is. Het Hof voegt er wei aan toe dat wijl de 
levering niet gebeurd is in de echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten, 
er geen sprake kan zijn van een huishoudschuld overeenkomstig artikel 222 
en dienvolgens de beide echtelieden niet hoofdelijk dienen in te staan voor 
deze schuld. 

De 11 e Kamer daarentegen oordeelt dat een kredietopening door de man 
aileen aangegaan een niet op de gemeenschap verhaalbare eigen schuld is 
omdat zijn echtgenote, noch als mede-schuldenaar noch als borgsteiler is 
tussengekomen, bij het aangaan van deze kredietopening en evenmin be
wezen is dat het gemeenschappelijk vermogen voordeel heeft gehaald uit 
deze kredietopening. Terecht keurt Ph. De Page deze uitspraak af. Vooreerst 
geldt voor het aangaan van beroepsschulden het exclusief bestuur door de 
echtgenoot die het beroep uitoefent en is de toestemming van de mede
echtgenoot dus niet vereist, ook niet voor het aangaan van een lening nood
zakelijk voor de uitoefening van het beroep. Vervolgens kan een beroeps
schuld nooit in het uitsluitend belang van het eigen vermogen zijn aangegaan 
omdat een beroepsschuld per definitie wordt aangegaan in het belang van het 
gemeenschappelijk vermogen dat precies de inkomsten uit het beroep zal 
optrekken. Het is enkel en aileen wanneer een beroepsschuld is aangegaan in 
het kader van een verboden beroep dat de schuld toch als eigen zal kunnen 
worden bestempeld. 

167. Schulden eigen omwille van hun aard zijn wei: 

- een door de vrouw aileen ondertekende wisselbrief, omdat er geen aan
wijzingen zijn dat de lening door de vrouw werd aangegaan ten behoeve 
van de huishouding of de opvoeding van de kinderen en de vrouw er niet 
toe gerechtigd was zonder de toestemming van haar man die lening aan te 
gaan (art. 1418 B.W.) (Rb. Gent, 1 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 408); 

- een door de vrouw gedurende echtscheidingsprocedure ter financiering 
van de aankoop van een personenwagen aangegane lening op afbetaling, 
omdat een dergelijke aankoop niet kan worden beschouwd als zijnde 
noodzakelijk voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen en 
evenmin als een niet-buitensporige huishoudelijke uitgave in de zin van 
art. 222 B.W. (Rb. Neufchiiteau, 23 mai 1984, Rev. Not. B., 1984, 366). 

2. Schulden ontstaan uit een strafrechterlijke 
veroordeling of uit een onrechtmatige daad begaan 
door een der echtgenoten (art. 1407, vierde lid, B.W.) 

168. Onder de toepassing van deze bepaling vailen: 

- een schuld voortvloeiende uit de onverschuldigde betaling van werkloos
heidsuitkeringen ingevolge een valse verklaring door een der echtgenoten. 
Het is hierbij niet vereist dat deze valse verklaring aanleiding heeft 
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gegeven tot een strafrechterlijke veroordeling (Luik, 22 maart 1991, 
J.L.M.B., 1992, 627); 

- de schuld voortvloeiende uit een lening zogezegd aangegaan door de man, 
maar wiens handtekening buiten zijn weten om werd vervalst door zijn 
echtgenote (Brussel, 25 maart 1986, A.R., nr. 118/83, onuitgegeven maar 
aangehaald door Ph. De Page, ,Chronique de jurisprudence. Les regimes 
matrimoniaux (1984-1992)", J.T., 1994,57, nr. 47). 

- de schuld ontstaan uit een strafrechterlijke veroordeling van de man. 
Onder schuld wordt niet aileen de hoofdsom begrepen maar ook de 
toegekende vergoedende intresten op deze hoofdsom (Gent, 30 juni 
1987, T. Not., 1987, 482). 

169. Ingevolge de specificiteit van de huwgemeenschap en ingevolge de 
onmogelijkheid tot voortijdige vereffening-verdeling van de huwgemeen
schap ontstaat een heel bijzondere situatie zowel m.b.t. het statuut als m.b.t. 
de verhaalbaarheid van een schuld ontstaan ingevolge een onrechtmatige 
daad begaan tegenover de mede-echtgenoot of m.b.t. goederen die afhangen 
van de huwgemeenschap. 

De vrederechter te Vise oordeelt dat de schuld in betaling van schadevergoe
ding ingevolge opzettelijke beschadiging door de mede-echtgenoot van de 
gemeenschappelijke auto een gemeenschappelijke schuld is op grond van 
artikel 1408, derde en zevende leden, maar dat de verrekening van deze 
schuld tussen de echtgenoten eerst kan plaatsgrijpen hetzij n.a.v. dringende 
en voorlopige maatregelen-netzij n.a.v. de vereffening~verdeling (Vred. 
Vise, 4 november 1991, J.L.M.B., 1992, 626). Deze uitspraak wordt door 
Ph. De Page afgekeurd (De Page, Ph., ,Chronique de jurisprudence", J.T., 
1994, 57, nr. 42). 

De factuurschuld die het gevolg is van de herstelling van het beschadigde 
voertuig is in de verhouding tussen de hersteller en de echtgenoten een 
gemeenschappelijke schuld die verhaalbaar is op de drie vermogens omdat 
de schuld in het belang van het gemeenschappelijk vermogen werd aange
gaan (art. 1408, lid 3 en 1414, lid 1 B.W.). 

Wat de verhoudingen tussen de echtgenoten betreft, liggen de zaken moei
lijker. De man begaat een onrechtmatige daad. In beginsel ontstaat daaruit 
een eigen schuld. Probleem is evenwel dat noch een derde noch de echt
genote een persoonlijke schade hebben geleden, aileen het gemeenschap
pelijk vermogen heeft schade geleden. 

Omdat de echtgenote geen persoonlijke schade heeft geleden, heeft zij 
tijdens het huwelijk geen vorderingsrecht tegen haar echtgenoot, tenzij zij 
diens schuld met eigen gelden zou betaald hebben (vgl. De Page, I.e.). 

Aangenomen moet worden dat de schadeverwekkende echtgenoot bij de 
vereffening-verdeling van de huwgemeenschap vergoeding verschuldigd zal 
zijn aan het gemeenschappelijk vermogen ten belope van de door het 
gemeenschappelijk vermogen geleden schade. Dit vergoedingsrecht kan niet 
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gesteund worden op artikel 1433 B.W., dat alleen van toepassing is in geval 
een ,bestuurshandeling" m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen door een 
echtgenoot werd verricht, b.v. met bedrieglijke benadeling van de andere 
echtgenoot. 

Wanneer er van uitgegaan wordt dat het om een eigen schuld van de man 
gaat kunnen de algemene beginselen worden toegepast: de man is vergoe
ding verschuldigd aan de gemeenschap, wanneer een eigen schuld met 
gemeenschappelijke gelden werd betaald. 

170. Lijdt de persoon van een der echtgenoten schade ingevolge een a1 dan 
niet opzettelijke daad (rnisdrijf of onrechtmatige daad) begaan door de mede
echtgenoot dan zal de mogelijkheid tot verhaal van deze schade door de 
schadelijder op de schadeverwekkende echtgenoot bepaald worden door de 
aard van de vordering tot schadevergoeding in hoofde van de schadelijder 
(zie hoger, nr. 117). 

Wordt de vordering in schadevergoeding in hoofde van de schadelijder 
gekwalificeerd als een eigen vordering, dan staat niets in de weg dat deze 
schade rechtstreeks (van echtgenoot tot echtgenoot, nl. art. 1450 B.W.) of 
onrechtstreeks (nl. na subrogatie door de verzekeringsmaatschappij die de 
schade heeft vergoed aan de schadelijder) wordt verhaald op het eigen 
vermogen van de schadeverwekkende echtgenoot (Cass., 18 juni 1976, 
R.G.A.R., 1977, 9759; Pas., 1976, I, 1139; Corr. Rb. Gent, 25 september 
1986, R.W., 1986-87, 1702; Rb. Gent, 19 november 1990, T.B.B.R., 1991, 
285).Wordt de vordering tot schadevergoeding gekwalificeerd als een vorde
ring van de huwgemeenschap, dan zal een verhaal van de schadelijder niet 
mogelijk zijn op de schadeverwekkende echtgenoot, maar zal de werkgever 
die verder het loon uitbetaalde dit verhaal wei hebben en dit op grond van een 
eigen recht toegekend door de artikelen 54 § 4 en 75 van de Wet van 3 juli 
1978. De excepties eigen aan de verhouding tussen echtgenoten kunnen niet 
tegengeworpen worden aan de werkgever, in afwijking van het principe dat 
de schuldenaar die wordt aangesproken door de gesubrogeerde schuldeiser 
alle excepties kan tegenwerpen die hij ook tegenover de oorspronkelijke 
schuldeiser kon tegenwerpen (Cass., 7 december 1983, Arr. Cass., 1983-84, 
416; Pas., 1984, I, 386; R. W., 1984-85, 836). 

Indien het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan v66r het afsluiten 
van het huwelijk, is er geen probleem om het verhaal gedurende het huwelijk 
uit te oefenen omdat het dan gaat om een eigen vordering en eigen schuld van 
respectievelijk de echtgenoot-schadelijder en echtgenoot-schadeverwekker 
(Gent, 12 december 1973, R. W., 1974-75, 381; Antwerpen, 4 april1975, De 
Verzekering, 1975, 502). 

171. Een aansprakelijkheidsvordering voortvloeiende uit een contractuele 
verhouding is geen quasi-delictuele schuld en valt bijgevolg niet onder de 
toepassing van artikel 1407, 4° B.W. (Gent, 17 juni 1955, T Not., 1995, 
557, noot Bouckaert, F.). Thans wordt vrij algemeen aanvaard dat profes-
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sionele schulden- b.v. een verkeerd advies gegeven door een beleggings
adviseur- van contractuele aard zijn (Bouckaert, F., gecit. noot, T. Not., 
1995, 559). 

C. Gemeenschappelijke schulden (art. 1408 B. W.) 

1. Gezamelijke schulden 

172. De schuld aangegaan gedurende het huwelijk door beide echtgenoten is 
een gezamenlijk aangegane schuld die in elk geval een gemeenschappelijke 
schuld is in de zin van artikel 1408, eerste lid B.W. 
Het is hierbij van geen belang of deze schuld uiteindelijk werd aangegaan ten 
behoeve van het eigen vermogen van een der echtgenoten, nl. om persoon
lijke schulden, eigen van v66r het huwelijk, te delgen (Rb. Brugge, 23 april 
1993, T.B.R., 1994, 86 met noot). 

2. Schulden ten behoeve van de huishouding 

173. Huishoudelijke schulden zijn gemeenschappelijke schulden: indien zij 
niet buitensporig zijn, zijn ze verhaalbaar op de drie vermogens en zijn de 
echtgenoten hoofdelijk gehouden (art. 222 B.W.); indien zij buitensporig zijn 
en aangegaan door een echtgenoot, zijn ze alleen verhaalbaar op het gemeen
schappelijk vermogen en het vermogen van die echtgenoot en is de andere 
echtgenoot niet hoofdelijk gehouden. 
Kosten voor hospitalisatie van een van de echtgenoten zijn in de regel niet
buiteilsj:>oi'ige huislmucleli:jke scb:ulderr·en-dus-gemeenschappeli jk.-- --
In geval van feitelijke scheiding of tijdens een echtscheidingsprocedure is er 
evenwel geen sprake meer van een huishouding, wanneer de man zijn vrouw 
en kinderen op brutale wijze heeft in de steek gelaten. In dergelijke omstan
digheden moeten de hospitalisatiekosten van de man als een eigen schuld 
beschouwd worden, uitsluitend in zijn belang aangegaan (Rb. Brussel, 
30 november 1987, J.T., 1988, 323; Gent, 18 december 1992, T.G.R., 
1993, 95). 
In een normaal huishouden vormen hospitalisatiekosten die het gevolg zijn 
van een misdrijf, geen eigen schuld: de schuld spruit voort uit het contract 
met het hospitaal en niet uit het misdrijf (Rb. Bergen, 8 maart 1989, J.J.P:, 
1989, 210, noot Benoit, G., dat Vred. Soignies, 5 januari 1988, J.J.P., 1989, 
203, hervormt). 

3. Schulden in het belang van het gemeenschappelijk 
vermogen 

174. Een schuld ontstaan uit een persoonlijke zekerheid door een der echt
genoten gesteld is slechts eigen wanneer deze werd gesteld in een ander 
belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen (art. 1407, tweede lid 
B.W.). 
Terecht bevestigt het Hof van Cassatie (Cass., 22 november 1990, Arr. Cass., 
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1990-91, 336; Pas., 1991, I, 305; R. W., 1990-91, 1370; T. Not., 1991, 345, 
noot Weyts, L.; Not. Fisc. M., 1991, 183, noot Vandenberghe, G.; Rev. Not. 
B., 1991, 214, noot Ledoux, J.; J.T., 1991, 366, noot Moreau-Margreve, I.; 
Rev. Prat. Soc., 1991, 124, noot 't Kint, F.; J.L.M.B., 1991, 481; Rec. Gen. 
Enr. Not., 1994, nr. 24.305, 32) een arrest van het Hof van Beroep te Luik 
(Luik, 23 mei 1989, Rev. Not. B., 1990, 112; Rec. Gen. Enr. Not., 1994, 
nr. 24.304, 29): een borgsteiling door de man alleen gesteld ten behoeve van 
de vennootschap waarin hij zijn beroep uitoefende, waarvan hij zaakvoerder 
was en samen met zijn echtgenote aandeelhouder, is een gemeenschappelijke 
schuld die evenwel als beroepsschuld enkel verhaalbaar is op het gemeen
schappelijk vermogen en op het eigen vermogen van de contracterende 
echtgenoot. Omdat de gezinsinkomsten hoofdzakelijk bestaan uit de inkom
sten verworven door de man in het kader van de uitoefening van zijn mandaat 
van zaakvoerder in de voormelde vennootschap is de door hem aangegane 
zekerheidssteiling beslist niet aangegaan in een ander be lang dan dat van het 
gemeenschappelijk vermogen. 
Belangrijk in deze casus is dat de persoonlijke zekerheidssteiling door de 
echtgenoot aangegaan ten behoeve van zijn vennootschap niet aileen wordt 
gekwalificeerd als een schuld aangegaan in het belang van het gemeenschap
pelijk vermogen, maar bovendien als een beroepsschuld wordt bestempeld 
waardoor de mogelijkheid tot verhaal dan weer beperkter wordt. 

4. Intresten van eigen schulden 

175. Niet aile intresten zijn gemeenschappelijke lasten. In het hiervoor 
aangehaalde arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 30 juni 1987 
(T. Not., 1987, 482) wordt geoordeeld dat de aan de burgerlijke partij 
toegekende vergoedende intresten op de hoofdsom waartoe de dader is 
veroordeeld een eigen schuld is op grond van artikel 1407, vierde lid B.W. 
en dit in tegenstelling met de verwijlintresten die een gans andere betekenis 
hebben en moeten gelijkgesteld worden met ,de intresten die een bijzaak 
vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten", kan dan overeen
komstig artikel 1408, vijfde lid B.W. gemeenschappelijk zijn. De vergoe
dende intresten lopen vanaf de datum waarop het schadeverwekkend feit ( 1 
januari 1969) plaatsgreep tot op de datum waarop het arrest dat de veroorde
ling uitsprak werd gewezen (nl. 18 februari 1980). Dat het voor wat de 
intresten betreft die lopen vanaf de datum van de dagvaarding tot op het 
ogenblik van het uitspreken van de veroordeling gaat om gerechtelijke 
intresten doet geen afbreuk aan het feit dat deze gerechtelijke intresten in 
dat geval ook vergoedende intresten zijn (met verwijzing naar Cass., 11 juni 
1956, Pas., 1956, I, 1089; Cass., 25 april1957, Pas., 1957, I, 1011). Vanaf de 
datum waarop de veroordeling wordt uitgesproken, beginnen dan de ver
wijlintresten te lopen. 

In het eerder aangehaalde arrest van 25 maart 1986, gewezen door het Hof 
van Beroep te Brussel (zie nr. 168), wordt gesteld dat de conventioneel 
bedongen intresten op de ontleende sommen, ontlening die gepaard ging met 
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schriftvervalsing, eveneens eigen zijn en daar in casu het gemeenschappelijk 
vermogen geen voordeel heeft gehaald uit dit rnisdrijf, de schuldeiser enkel 
mogelijkheid tot verhaal heeft overeenkomstig artikel 1412 B.W. 

176. De verschuldigde intresten op de belasting, gevestigd v66r het huwe
lijk, zijn een gemeenschapsschuld vanaf de datum waarop de intresten 
verschuldigd zijn tot aan de datum waarop het vonnis dat de echtscheiding 
uitspreekt is overgeschreven (Beslagr. Charleroi, 20 november 1990, Bull. 
Bel., 1994, 2711). 

5. Schulden waarvan niet bewezen is dat zij een der 
echtgenoten eigen zijn ingevolge enige 
wets be p a 1 in g (art. 1408, zevende lid B.W.) 

177. De schadevergoeding waartoe een echtgenoot is veroordeeld ingevolge 
niet-nakoming van een verbintenis voortvloeiend uit een overeenkomst tot 
overname van een handelszaak is een gemeenschappelijke schuld. Alhoewel 
het overnamecontract niet door de mede-echtgenoot werd mede onderte
kend, staat vast dat die mede-echtgenoot zijn toestemrning heeft verleend om 
die overname te doen, zoals vereist door artikel 1418, 1b B.W. De in deze 
bepaling bedoelde toestemming kan trouwens onder gelijk welke vorm 
gegeven worden, een geschrift is niet vereist (Gent, 27 november 1990, 
T. Not., 1991, 190). 

178. De orfversclitildigde betaalde-klnderbij slag- inere-chtgekomen in-het 
gemeenschappelijk vermogen en doet in hoofde van de echtgenoten een 
schuld ontstaan die gemeenschappelijk is en die trouwens rechtstreeks ver
band houdt met de opvoeding van de kinderen en dienvolgens ook onder de 
toepassing valt van artikel 222 B.W. (Arbeidshof Luik, 28 september 1993, 
J.T.T., 1994, 178; zie eveneens Arbeidshof Brussel, 4 december 1986, 
Sociale kronieken, 1988, 215-219, noot Geelhand, N.). 

179. Belastingschulden zijn gemeenschappelijk voor zover zij ontstaan zijn 
gedurende het huwelijk (Beslagr. Leuven, 19 november 1985, Bull. Bel., 
1986, 986; Beslagr. Nijvel, 14 juni 1989, Bull. Bel., 1990, 3321; Beslagr. 
Namen, 30 juni 1989, Bull. Bel., 1995, 1467; Rb. Luik, 17 december 1990, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 354). 

180. De rechtbank te leper is van oordeel dat het debetsaldo, ten belope van 
55.440 F, van de door de man geopende bankrekening een gemeenschappe
lijke schuld is, omdat niet bewezen is dat hij een der echtgenoten eigen is 
ingevolge enige wetsbepaling (Rb. leper, 7 september 1990, T.B.B.R., 1992, 
242, met kritische noot Gerlo, J.): de vrouw bewijst niet dat de verleende 
kredieten uitsluitend ten behoeve van de man gebruikt werden. Het standpunt 
van de rechtbank te leper kan bijgetreden worden zo aanvaard wordt dat de 
automatische kredietverlening, een algemeen verspreid bankgebruik, kadert 
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in het uitsluitend bestuur van een door een echtgenoot alleen geopende 
bankrekening (art. 218, tweede lid B. W. Zie hiervoor nr. 17). 
De vraag kan evenwel gesteld worden of de banken niet overdreven be
schermd worden door hen een verhaal te verlenen op drie vermogens en of 
een bankgebruik de uitdrukkelijke bepaling van artikel 1418, 2, d B.W. 
buiten spel kan zetten: om een lening aan te gaan is de toestemming van 
de echtgenoot vereist; bij gebrek aan deze toestemming ontstaat een eigen 
schuld (art. 1407, derde lid B.W.; Brussel, 18 mei 1992, T. Not., 1993, 435). 
Een bank is een kredietinstelling en geen leverancier: de schuld t.o.v. de bank 
is een schuld die volgt uit een lening (die niet een persoonlijke lening op 
afbetaling is); dat met het geleende geld huishoudelijke goederen werden 
aangeschaft, maakt de leningsschuld zelf niet tot een huishoudelijke schuld. 
Alleen indien de bank het bewijs levert dat het gemeenschappelijk vermogen 
voordeel heeft gehaald uit de lening - door met alle middelen te bewijzen 
dat de gelden werden besteed ten behoeve van de huishouding -, kan de 
eigen schuld ook op het gemeenschappelijk vermogen verhaald worden. 

§ 2. Rechten van de schuldeisers 

A. Verhaalrecht m.b.t. eigen schulden 

1. Reg e 1 (art. 1409 B.W.) 

181. Een eigen schuld van een der echtgenoten kan slechts verhaald worden 
op diens eigen vermogen en op zijn inkomsten. 
Een cassatiearrest van 27 mei 1991 preciseert de draagwijdte van deze regel: 
ten onrechte besliste het bestreden arrest dat de eigen schuld vail de man, -
een uitkering na echtscheiding door onderlinge toestemming aan zijn ge
wezen echtgenote te betalen - ook op het gemeenschappelijk vermogen 

. verhaald kon worden; door zijn beslissing te steunen op de overweging dat 
,dit (gemeenschappelijk) goed tot onderpand van de persoonlijk schuldeisers 
behoort, daar een schuldenaar op grond van het algemeen principe van art. 7 
van de Hypotheekwet met al zijn goederen moet instaan voor zijn schulden 
en het huwelijksvermogensrecht niet van dit algemeen beginsel afwijkt", en 
door niet vast te stellen dat in casu een van de uitzonderingen voorzien in de 
artikels 1410 e.v. B.W. van toepassing was, heeft het bestreden arrest artikel 
1409 B.W. geschonden (Cass., 27 mei 1991, Arr. Cass., 1990-91, 924; Pas., 
1991, I, 811; T. Not., 1992, 178; Rec. Gen. Enr. Not., 1994, nr. 24.303, 27). 

182. Een eigen schuld van de man kan door diens schuldeisers niet verhaald 
worden op een onroerend goed dat door natrekking een eigen goed is van de 
vrouw. Het feit dat de vrouw bij de ontbinding van het stelsel allicht 
vergoeding verschuldigd zal zijn aan het gemeenschappelijk vermogen, laat 
de schuldeisers van de man niet toe tijdens het stelsel op het goed beslag te 
leggen (Cass., fr., 18 december 1990, T. Not., 1992, 145, noot Bouckaert, F.). 
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2. V err ij king (art. 1410 en 1411 B.W.) 

183. Overeenkomstig artikel 1410 B.W. kunn{m eigen schulden worden 
verhaald op het gemeenschappelijk vermogen, in zoverre het verrijkt is door 
opneming van eigen goederen van de schuldenaar. Het bewijs van de verrij
king kan worden geleverd door alle middelen, met inbegrip van getuigenis
sen en vermoedens (Antwerpen, 8 april1987, Rev. Not. B., 1988, 252; Gent, 
3 maart 1992, T. Not., 1992, 270). 

De verrijking van het gemeenschappelijk vermogen kan voortvloeien uit een 
inbreng van of uit een vermenging met eigen goederen (Antwerpen, 8 april 
1987, gecit.). De opneming en/of vermenging kan gebeuren doordat met 
verkregen gelden onroerende goederen werden aangekocht onder een ge
meenschapsstelsel waardoor die gemeenschappelijk zijn (Gent, 30 juni 1987, 
T. Not., 1987, 482) of doordat gedurende het huwelijk de man een handels
fonds is beginnen uitbaten dat lang v66r het huwelijk reeds door de vrouw 
werd uitgebaat, maar waarvan de goederen inmiddels verkocht zijn en 
vervangen door nieuwe goederen aangeschaft gedurende het huwelijk (Gent, 
3 maart 1992, T. Not., 1992, 270). 

Het Hofvan Beroep te Antwerpen oordeelt dater geen voldoende vermoeden 
van inbreng van de ten onrechte uitbetaalde sommen in het gemeenschap
pelijk vermogen bestaat door het enkele feit van het aangaan van het 
huwelijk onmiddellijk na de betaling van de onverschuldigde bedragen en 
dat dienvolgens het bewijs van de verrijking niet is geleverd (Antwerpen, 
8 april 1987, gecit.). 

184. Indien de schuldeiser wel slaagt in de voormelde bewijslevering, dan 
heeft hij verhaal op het gemeenschappelijk vermogen in de mate waarin het 
verrijkt werd door de opneming van eigen goederen, d. w .z. dat de schuldeiser 
niet alleen verhaal heeft op de ingebrachte en/of vermengde goederen maar 
op alle gemeenschappelijke goederen en de schuldeiser hierbij geenszins de 
verplichting heeft om eerst de eigen goederen uit te winnen (Antwerpen, 
8 april1987, gecit.; Gent, 30 juni 1987, gecit.). 

Telkenmale zou dus ook de omvang van de verrijking moeten bepaald worden 
(Gent, 3 maart 1992, gecit. waarin de verrijking geraamd wordt op het bedrag 
gelijk aan de belastingschuld in hoofdsom, intresten en kosten; Gent, 30 juni 
1987, gecit. waarin de verrijking begroot wordt op de ontvreemde bedragen 
vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf de datum der feiten). 

185. Omdat de vergoedende intresten net zoals de hoofdsom eigen zijn, 
kunnen zij slechts verhaald worden op het gemeenschappelijk vermogen 
voor zover de verrijking van dat vermogen is bewezen (art. 1412, eerste lid 
B.W.). In casu staat het onomstotelijk vast dat de door de man vervreemde 
bedragen werden aangewend tot aankoop van onroerende goederen die 
ingevolge het tussen de echtgenoten bestaande huwelijksstelsel in het ge
meenschappelijk vermogen zijn gevallen. Dienvolgens mag de schuld ver-
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haald worden op het gemeenschappelijk vermogen doch enkel in zover het 
uit die handelingen voordeel heeft gehaald. Het voordeel mag in casu ge
raamd worden op een waarde die overeenstemt met de vervreemde bedragen 
vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf 1 januari 1969 daar die gelden 
onmiddellijk werden belegd en vermoed worden minstens een gelijkaardige 
intresten te hebben opgeleverd. Dit verhaal is mogelijk zonder dat vooraf 
moet worden aangetoond dat het eigen vermogen van de man ontoereikend 
is, hetgeen vereist is om toepassing te maken op artikel 1412, tweede lid 
B.W. De verwijlintresten evenwel mogen onmiddellijk op het gemeenschap
pelijk vermogen worden verhaald omdat de verwijlsintresten tot het gemeen
schappelijk passief behoren (Gent, 30 juni 1987, gecit.). 

3. 0 nre c h tm a ti g e d a ad (art. 1412, tweede lid, B.W.) 

186. Een schuld ontstaan uit een strafrechterlijke veroordeling van een der 
echtgenoten of uit een Oillechtmatige daad door hem begaan is- behoudens 
bewezen verrijking - enkel verhaalbaar op het eigen vermogen van de 
echtgenoot-schuldenaar en op diens inkomsten, met dien verstande evenwel 
dat indien is komen vast te staan dat zijn eigen vermogen ontoereikend is, de 
schuld verhaalbaar is op de helft van de netto-baten van de gemeenschap 
(Luik, 22 maart 1991, J.L.M.B., 1992, 627; Brussel, 25 maart 1986, onuit
gegeven en aangehaald en goedgekeurd door Ph. De Page, ,Chronique en 
jurisprudence", J.T., 1994, ill. 47, 57; Gent, 30 juni 1987, T. Not., 1987, 482). 
Deze verhaalsmogelijkheid bestaat volkomen zelfstandig van de verhaalsuit
breiding voorzien in art. 1412, eerste lid B.W.). 

187. F. Bouckaert onderzoekt zowel de oprichtersaansprakelijkheid als de 
bestuurdersaansprakelijkheid vanuit de optiek van de schuldeillegeling in het 
huwelijksvermogensrecht en het verhaalrecht van de schuldeisers (Bouckaert, 
F., Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht, o.c., ill. 19-20 en ill. 28, 
322-324 en 327-328); zie eveneens Bouckaert, F., ,Oprichtersaansprakelijk
heid en huwelijksvermogensrecht", in Liber Discipulorum et Amico rum Egied 
Spanoghe, ,Exequatur van vriendschap", Antwerpen 1981, ill. 4, 4). In zover 
de bestuurdersaansprakelijkheid steunt op artikel 62, tweede lid of artikel63ter 
Venn. W. zal de mede-echtgenoot van de bestuurder genieten van de bescher
ming van artikel 1412 B.W. Bij oprichtersaansprakelijkheid zal dit enkel het 
geval zijn voor die bepalingen die van quasi-delictuele aard zijn (art. 35, 4°, 
eerste lid, art. 123, 6° en 147ter, 3°, Venn. W.). 

B. Verhaalrecht m.b.t. gemeenschappelijke schulden (art. 1414 B. W.) 

1. Algemeen 

188. Schulden die gemeenschappelijk zijn en die niet behoren tot een van de 
vier categorieen van onvolkomen gemeenschappelijke schulden opgesomd in 
het tweede lid van artikel 1414 B.W., zijn verhaalbaar op de drie vermogens. 
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Dit is o.a. het geval voor het verhalen van: 

- onverschuldigde kinderbijslag (Arbh. Brussel, 4 december 1986; Arbh. 
Luik, 28 september 1993, J.T.T., 1994, 178; Arbrb. Gent, 17 januari 1985, 
R. W., 1985-86, 617); 

- een gezamenlijk aangegane schuld. De Rechtbank te Brugge onderstreept 
dat in geen geval de stelling kan worden gevolgd dat de vrouw als 
verbonden schuldenaar en echtgenote slechts voor een deel van de schuld 
zou kunnen aangesproken worden, want in deze hypothese zou aan de 
schuldeiser die verhaal heeft uit hoofde van een gezamenlijke schuld, een 
beperkter onderpand gegeven worden dan wanneer slechts een der echt
genoten een gemeenschappelijke schuld aanging. Ingevolge artikel 1414 
B.W. is deze onbegrensd verhaalbaar op de drie vermogens (Rb. Brugge, 
23 april 1993, TB.R., 1994, 86 met noot). 
Er is echter geen reden om het huwelijksvermogensrecht te laten afwijken 
van het gemeen recht: gaan beide echtgenoten gezamenlijk een schuld aan 
dan zijn zij ieder voor de helft schuldenaar. Spreekt de schuldeiser slechts 
een van de echtgenoten aan, dan kan hij diens schuld (de helft van het 
gezamenlijk bedrag) verhalen op de drie vermogens; spreekt de schuldei
ser beide echtgenoten aan dan kan hij die schuld (en dus het volledige 
bedrag) verhalen op de drie vermogens. 
De schuldeiser van een door een echtgenoot aangegane gemeenschappe
lijke schuld en de schuldeiser van een door een of beide echtgenoten 
aangegane hoofdelijke schuld beschikken daarentegen voor het totale 
bedrag van de schuld over een verhaal op de drie vermogens, ook al 
spreekt hij slechts de of een echtgenoot-schuldenaar aan (Gerlo, J., Hand
hoek Huwelijksvermogensrecht, 136, nr. 270). 

- de schuld in hoofde van de echtgenoot die als oprichter is opgetreden van 
een vennootschap en die de bepalingen inzake oprichtersaansprakelijkheid 
heeft geschonden die van contractuele aard zijn (art. 35, 2° en 3°, art. 123, 
4° en 5° en art. 147ter, 1° en 2° Venn. W.) of die een sui-generis karakter 
hebben (art. 35, 4°, tweede lid en 5° en 6°; art. 123, 7° en 8° en 147ter, 4°) 
(Bouckaert, F., Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht, o.c., 
323, nr. 20). 

2. Belastingschulden 

189. Volgens artikel 394 W.I.B. mag elk gedeelte van de belasting inver
band met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten, ongeacht het 
aangenomen huwelijksvermogensstelsel, worden vervolgd op al de eigen en 
gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten. 

Bij echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel is de inkomstenbelasting 
dan ook verhaalbaar op de drie vermogens (zie De Roeck, A., ,Over de 
verhouding tussen het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht inzake 
de verhaalbaarheid van inkomstenbelastingen en B.T.W. ten aanzien van 
echtgenoten", R. W., 1989-90, 241; De Decker, H., ,De verhaalbaarheid van 
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belastingschulden en het huwelijksvermogensrecht", noot onder Cass., 
23 november 1989, Not. Fisc. M., 1990, 268; De Page, Ph., ,Les dettes 
d'impots et les regimes matrimoniaux", in: Quinze annees d' application de 
la reforme des regimes matrimoniaux, Brussel, 1991, 173; Jacquet, B., 
,Recouvrement de l'impot et separation de fait", noot onder Beslagr. Brus
sel, 23 juni 1988, Ann. Fac. Dr. Liege, 1989, 429; Brussel, 16 december 
1988, Rev. Not. B., 1989, 335; Beslagr. Nijvel, 14 juni 1989, Bull. Bel., 1990, 
3321; Beslagr. Namen, 30 juni 1989, Bull. Bel., 1995, 1467; Rb. Dinant, 21 
december 1990, Bull. Bel., 1992, 1356). 

190. Aileen voor echtgenoten gehuwd onder scheiding van goederen (die 
inkomsten genieten die hen ,eigen zijn op grond van hun huwelijksvermo
gensstelsel") voorziet artikel 394, § 1, 2e lid W.I.B. een belangrijke uitzon
dering: de belastingschuld die betrekking heeft op de eigen inkomsten van 
een echtgenoot mag niet vervolgd worden op de eigen goederen van de 
andere echtgenoot, zo deze laatste de eigen aard van de goederen aantoont 
(vgl. Cass., 23 november 1989, Arr. Cass., 1989-90, 414; Pas., 1990, I, 367; 
Rev. Not. B., 1990, 161; Bull. Bel., 1992, 2282; Not. Fisc. M., 1990,268, noot 
De Decker, H.). 

191. Noch de inkohiering op naam van een echtgenoot, noch een jarenlange 
feitelijke scheiding kunnen het verhaal op de drie vermogens van onder het 
wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten beletten (Beslagr. Nijvel, 14 juni 
1989, gecit.; Beslagr. Charleroi, 20 november 1990, Bull. Bel., 1994, 
2711; Comm. LB., 295/6-7; De Page, Ph., o.c., 188; De Roeck, A., o.c., 
241. Anders: Bours, J.P., ,Les consequences fiscales du divorce", Rev. Gen. 
Fisc., 1992, 116-117; Van Fraeyenhoven, G., ,Des dangers de la separation 
de fait en matiere de recouvrement de l'impot des personnes physiques", in: 
Liber Amicorum E. Bouttiau et J. Demblon, Louvain-la-Neuve, 1987, 355-
357; Van Haegenborgh, G., ,Het verhaalsrecht van de fiscus bij feitelijke 
scheiding", noot onder Antwerpen, 25 maart 1992, R. W., 1992-93, 386; vgl. 
Beslagr. Brussel, 13 april1995, J.T., 1995, 628; J.D.F., 1995, 60, noot). 

192. Het Hof van beroep te Antwerpen biedt in twee arresten de feitelijk 
gescheiden echtgenoot evenwel een efficiente bescherming: wanneer beide 
echtgenoten feitelijk gescheiden leefden en de aanslagbiljetten enkel aan een 
der echtgenoten werden verstuurd kan een dwangbevel betekend aan de 
andere echtgenoot niet als middel van verdere tenuitvoerlegging gelden; 
de administratie heeft door deze handelswijze de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur en het recht van verdediging geschonden aangezien de 
andere echtgenoot zich, bij gebrek aan de vereiste gegevens, niet tegen de 
aanslag kon verweren (Antwerpen, 2 april1990, R.W., 1991-92, 710; Ant
werpen, 25 maart 1992, R.W., 1992-93, 334). 
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3. Beroepsschulden 

193. Een B.T.W.-schuld van een echtgenoot, die nauw aansluit bij het 
beroep van die echtgenoot, kan aileen verhaald worden op diens eigen 
vermogen en op het gemeenschappelijk vermogen (Gent, 20 februari 1990, 
Rev. T. V.A., 1991, 52, opm.). 

194. De schuldeiser van een beroepsschuld mag voor de betaling verhaal 
uitoefenen op het gemeenschappelijk vermogen, maar niet op het eigen 
vermogen van de niet-contracterende echtgenoot (Gent, 27 november 
1990, T. Not., 1991, 190). 
Het verhaal op het gemeenschappelijk vermogen impliceert een verhaal op 
de prijs die bij de verkoop van een gemeenschappelijk onroerend goed werd 
bekomen en in handen van de notaris werd geconsigneerd, zonder dat vooraf 
deze prijs tussen de echtgenoten moet worden verdeeld (Rb. Luik, 21 januari 
1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 358). 

4. Beslag op gemeenschapsgoed 

195. Bij het uitoefenen van het verhaal op twee of drie vermogens dient de 
schuldeiser: 
1) geenszins voorafgaandelijk de uit-onverdeeldheidtreding te vorderen van 

gemeenschappelijke goederen waarvan de uitwinning wordt benaarstigd 
daar goederen die afhangen van het gemeenschappelijk vermogen nooit 
in onverdeeldheid zijn-tBeslagr~ Antwerpen,--29 januari-1990, T. Not., 
1993, 235, noot Verbeke, A.; Rb. Luik, 21 januari 1991, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1992, 358; Gent, 14 juni 1995, T. Not., 1995, 557; noot Bouckaert, 
F.); 

2) geenszins bij de uitwinning een bepaalde volgorde in acht te nemen wat 
betreft de vermogens waarop verhaal wordt uitgeoefend (Beslagr. Leu
ven, 19 november 1985, Bull. Bel., 1986, 986); 

3) geenszins te beschikken over een titel tegen de beide echtgenoten. Tot de 
uitvoering op twee of drie vermogens uit hoofde van een gemeenschap
pelijke schuld kan worden overgegaan indien de schuldeiser slechts 
beschikt over een titel tegen een van de echtgenoten (Gent, 27 november 
1990, T. Not., 1991, 190; Gent, 14 juni 1995, gee.; Beslagr. Antwerpen, 
30 mei 1988, Pas., 1989, III, 6; T. Not., 1990, 107; Beslagr. Leuven, 
25 oktober 1988, T.B.B.R., 1990, 127). Problemen in de uitvoeringsfase 
kunnen natuurlijk, althans wat de aard van de schuld betreft, vermeden 
worden indien reeds in de procedure ten gronde de mede-echtgenoot 
betrokken wordt in die procedure, eventueel enkel in gemeenverklaring. 

196. De uitwinningsprocedure van een gemeenschappelijk goed moet even
wei tegen beide echtgenoten gevoerd worden, gelet op de aard van het 
gemeenschappelijk vermogen, dat een en ondeelbaar is. 
Is in de beslagprocedure de mede-echtgenoot niet gekend, dan kan die 
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procedure hem niet tegengesteld worden en zal hij zijn beschikkingsvrijheid 
behouden m.b.t. het in beslag genomen goed (De Mulder, W., ,Beslag op 
gemeenschapsgoed en op onverdeeld goed", T.B.B.R., 1990, 120-121). 
De beslagprocedure gevoerd tegen een echtgenoot is dus niet nietig. De 
beslagrechter kan de schuldeiser overigens verzoeken de uitwinning ook 
tegen de mede-echtgenoot te vervolgen door een bevel, een beslag en een 
benoeming van de notaris, alvorens tot veiling lastens de twee echtgenoten 
over te gaan (Beslagr. Antwerpen, 30 mei 1988, gecit.). 
Volgens Verbeke (,Revindicatie door de echtgenoot van de beslagen schul
denaar", T. Not., 1993, 221) en Dirix en Broeckx (Beslag, A.P.R., Antwer
pen, 1992, 391, nr. 764 in fine) moet de procedure van uitwinning van een 
gemeenschappelijk goed niet tegen beide echtgenoten worden gevoerd, en 
moet de echtgenoot van de schuldenaar enkel in de mogelijkheid worden 
gesteld om in verzet te komen tegen de tenuitvoerlegging; daartoe volstaat 
het dat hij op de hoogte wordt gebracht van de uitwinning door middel van 
betekening van het beslagexploot of van de beschikking ingevolge art. 1580 
Ger.W .. 
In de praktijk is de kloof tussen beide standpunten gering. 
Toch lijkt het logisch dat, waar de uitwinning van een eigen goed van de 
echtgenoot-niet-schuldenaar tegen deze eigenaar moet worden vervolgd 
(Verbeke, A., l.c.) de uitwinning van een gemeenschapsgoed tegen beide 
echtgenoten-eigenaars wordt vervolgd. 

AFDELING 3 

BESTUUR 

§ 1. Het bestuur van bet gemeenscbappelijk vermogen 

197. Tot op de dag van de dagvaarding in echtscheiding wordt bet gemeen
schappelijk vermogen in de regel bestuurd door de ene of de andere echtge
noot, die de bestuursbevoegdheden aileen kan uitoefenen, onder gehouden
heid voor ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te 
eerbiedigen (Cass., 8 november 1990, Arr. Cass., 1990-91, 281; Pas., 
1991, I, 251; R.W., 1990-91, 1301; J.T., 1991, 310; T. Not., 1992, 213; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 33, noot De Page, Ph.). 
Zo vallen onder het concurrentieel bestuur: 
- handelingen i.v.m. roerende goederen, b.v. het afhalen van gelden van een 

gemeenschappelijk rekening, zelfs vlak v66r aanvang van de echtschei
dingsprocedure (Cass., 8 november 1990, gecit.); 

- een contract van inpandgeving en van borgstelling door een echtgenoot 
aileen aangegaan, al is op grond van artikel 224 B.W. nietigverklaring 
mogelijk indien de belangen van het gezin in gevaar worden gebracht 
(Gent, 24 november 1994, A.J.T., 1994-95, 485, noot Verbeke, A.). De 
man die zich borg stelt voor de vennootschap waarvan hij gedelegeerd 
bestuurder is en waaruit het gezin zijn belangrijkste inkomsten haalt, 
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verricht een voor zijn beroep noodzakelijke bestuurshandeling, die onder 
zijn alleenbestuur valt (Luik, 23 mei 1988, Rev. Not. B., 1990, 112); 

- een vordering tot ontbinding wegens beweerde niet-nakoming door de 
pachter van zijn verplichtingen (art. 29 Pachtwet) (Vred. Eeklo, 8 septem
ber 1994, T. Agr. R., 1995, 115); zie ook Rb. Leuven, 20 maart 1992, Pas., 
1991, III, 82); 

- een vordering tegen een bank tot terugbetaling van ten onrechte afgeloste 
bedragen van een gezamenlijke lening (Luik, 9 mei 1989, J.T., 1990, 24; 
Ann. Dr. Lg., 1990, 49, noot Biquet-Mathieu, C.); 

- een aansprakelijkheidsvordering tegen de architect en de aannemer met 
betrekking tot een gebouw dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijk 
vermogen (Bergen, 17 september 1992, J.L.M.B., 1994, 545; zie ook Rb. 
Aarlen, 18 december 1992, T.B.B.R., 1993, 488). 

198. V oor bepaalde gewichtige handelingen, opgesomd in de artikels 1417, 
tweede lid en 1418 B.W., is de toestemming van beide echtgenoten vereist. 
Zo voor: 
- de overname van een handelszaak (art. 1418, 1, b B.W.); Een uitdrukke

lijke toestemming is niet vereist: de aanwezigheid van de echtgenoot bij de 
onderhandelingen en de ondertekening van de akte impliceert zijn toe
stemming (Gent, 27 november 1990, T. Not., 1991, 190; vgl. Luik, 17 april 
1990, Act. Dr., 1991, 233, noot Forges, M.). 

- de beeindiging van een pachtovereenkomst, indien beide echtgenoten 
pachter zijn (art. 1417, tweede lid B.W.; Cass., 21 december 1990, Arr. 
Cass., 1990-91, 453; Pas., 1991, I, 399; T. Not., 1991, 288; R. W., 1991-92, 
1082, noot Verbeke, A.). 

De handelingen zonder toestemming van de mede-echtgenoot verricht zijn 
niet nietig, maar wel vernietigbaar op vordering van die mede-echtgenoot 
(art. 1422 B.W.). Bij ontstentenis van een overeenkomstig de artikelen 1422 
en 1423 B.W. uitgesproken nietigverklaring, kunnen zij slechts aan de 
bepalingen van de artikelen 1415 en 1416 B.W. worden getoetst (Cass., 
21 december 1990, gecit.). 
Tussen de echtgenoot-verkoper van een onroerend goed en de derde-koper, is 
een rechtsgeldige koop-verkoop tot stand gekomen, zo de mede-echtgenoot 
de nietigverklaring niet (tijdig) vordert (Rb. leper, 2 maart 1992, T.B.B.R., 
1993, 391). 

§ 2. De beveiligingsmaatregelen en sancties 

A. Machtiging 

199. Indien een echtgenoot in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen 
te geven, b.v. wegens geestesziekte, kan de andere echtgenoot enerzijds aan 
de rechtbank van eerste aanleg vragen om in zijn plaats te worden gesteld 
voor de uitoefening van al zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan (art. 220, 

300 



§ 2 B.W.) en anderzijds zich door dezelfde rechtbank laten machtigen om een 
van de handelingen die onder het gezamenlijk bestuur vallen alleen te 
verrichten (art. 1420 B.W.) (Zie hiervoor nr. 18). 

200. Het verzoek van een onder het wettelijk stelsel gehuwde vrouw om een 
van de onroerende goederen (twee huizen, twee boomgaarden en een weide) 
die zij in gemeenschap met haar man bezit, eenzijdig te mogen verkopen, 
teneinde over voldoende bestaansrniddelen te beschikken, is gegrond, wan
neer de echtgenoot weigert een standpunt in te nemen over de verkoop en 
geen gegronde reden aanvoert om zich ertegen te verzetten (Rb. Luik, 
4 oktober 1993, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 291). 
Met een weigering zonder wettige reden moet gelijkgesteld worden de 
houding van de echtgenote die bij gerechtsbrief werd opgeroepen en niet 
verscheen noch zich liet vertegenwoordigen (Rb. Oudenaarde, 27 juni 1990, 
T. Not., 1990, 366, noot Rens, J.). 

B. Nietigverklaring 

201. De persoonlijke lening op afbetaling door een echtgenoot aangegaan 
kan slechts worden nietigverklaard wanneer de lening niet noodzakelijk is 
voor de huishouding of de opvoeding van de kinderen, wanneer zij is 
aangegaan in het raam van het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen 
en wanneer door de eiser het bewijs van benadeling wordt geleverd (Gent, 
24 november 1994, A.J.T., 1994-95, 485, noot Verbeke, A.). 

202. Op grond van artikel 1422, 3° B.W. kan een bestuurshandeling die 
onder het concurrentieel bestuur valt, worden vernietigd wanneer zij door de 
ene echtgenoot werd verricht met bedrieglijke benadeling van de rechten van 
de andere echtgenoot. 
De rechtbank te Hasselt maakt een interessante toepassing van deze bepa
ling: de man heeft een wettig belang om de vernietiging te vorderen van de 
rechtshandeling die zijn echtgenote stelde door bedrieglijk 250.000 F. af te 
halen van een gemeenschappelijke spaarrekening. Er wordt bovendien een 
dwangsom van 1.000 F. toegekend voor iedere dag vertraging bij de terug
storting van het bedrag op de gemeenschappelijke rekening door de echt
genote (Rb. Hasselt, 19 december 1994, Limb. Rechtsl, 1995, 53). 
Ook artikel 1415 B.W., luidens hetwelk het gemeenschappelijk vermogen 
bestuurd moet worden in het belang van het gezin, kan ingeroepen worden. 
De rechtbank te Antwerpen vonnist dat de echtgenoot die voor de inleiding 
van de echtscheidingsprocedure gelden heeft afgehaald van gemeenschap
pelijke rekeningen verantwoording verschuldigd is over het beheer ervan; bij 
gebrek aan verantwoording dienen de afgehaalde tegoeden bij de vereffe
ning-verdeling als een voorafname op het aandeel in het gemeenschappelijk 
vermogen te worden beschouwd (Rb. Antwerpen, 24 februari 1994, E.J., 
1995, afl. 2, 29). 

301 



Het afhalen van gelden van een gemeenschappelijke rekening v66r de echt
scheidingsprocedure kadert in een concurrentieel bestuur en kan in beginsel 
geldig door een echtgenoot geschieden (Cass., 8 november 1990, gecit. 
nr. 187). De mede-echtgenoot draagt derhalve de bewijslast van de bedrieg
lijke benadeling of de inbreuk op het gezinsbelang. 

203. Bij nietigverklaring van een rechtshandeling worden de partijen in hun 
oorspronkelijke toestand teruggeplaatst.Welke zijn de praktische gevolgen 
van deze regel? 
Een onder het wettelijk stelsel gehuwde man heeft, zonder toestemming van 
zijn echtgenote een persoonlijke lening op afbetaling afgesloten met een 
bank, ten belope van 200.000 F. Zijn echtgenote vordert en verkrijgt de 
nietigverklaring van deze lening. Op dat ogenblik werd reeds 100.000 F 
terugbetaald. De bank wordt door de rechtbank veroordeeld aan de echtge
noten alle uit het gemeenschappelijke vermogen (bij wijze van afhouding 
van het loon van de man) reeds betaalde bedragen terug te betalen, vermeer
derd met de gerechtelijke interesten. 
De bank, mede-gedaagde in de vordering tot nietigverklaring ingesteld door 
de vrouw, eist bij incidentele vordering gericht tegen de man, de terugbeta
ling van de gestorte 200.000 F. De Rechtbank te Brussel (14 april 1987, 
T.B.B.R., 1988, 331) beslist dat de beide schulden dienen gecompenseerd te 
worden ten belope van het laagste bedrag. 
Kan gesteld worden dat de schuld van de echtgenoot-ontlener overeenkom
stig artikel 1408 in fine RW. een gemeensclra:ppelijke schuld is; omdat-deze 
niet langer spruit uit een handeling die hij niet mocht verrichten, nu deze 
handeling niet meer bestaat na de vernietiging? Het is onaanvaardbaar dat de 
echtgenoot die de nietigverklaring bekomt van een zonder zijn toestemming 
door zijn mede-echtgenoot aangegane lening, in een minder gunstige situatie 
wordt geplaatst dan de echtgenoot die de nietigverklaring niet vordert. De 
schuld tot terugbetaling moet ook na nietigverklaring een eigen schuld 
blijven van de echtgenoot die de bestuursregels overtrad. 

C. Gerechtelijke scheiding van goederen 

204. Een echtgenoot kan scheiding van goederen in rechte vorderen wan
neer hij de wanorde in de zaken van de andere echtgenoot, zijn slecht beheer 
of de verkwisting van zijn inkomsten bewijst (art. 1470 B.W.). 
Als de vrouw aantoont dat haar man niets onverlet laat om de goederen van 
het gemeenschappelijk vermogen systematisch te vervreemden of erover te 
beschikken zonder equivalente tegenprestatie, kan haar vordering tot het 
bekomen van de gerechtelijke scheiding van goederen worden ingewilligd 
(Antwerpen, 11 januari 1989, T. Not., 1990, 49). 
Artikel 1470 B.W. is ook van toepassing op een stelsel van scheiding van 
goederen met toevoeging van een vennootschap van aanwinsten (Rb. Luik, 
24 mei 1993, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 515, noot Cartier, M.). 

302 



D. Sekwester en verzegeling 

205. De rechter kan het sekwester bevelen van een goed waarvan de eigen
dom of het bezit tussen twee of meer personen in geschil is (art. 1961, 2° 
B.W.). 
Ingeval van feitelijke scheiding of tijdens een echtscheidingsprocedure kan, 
als (dringende) voorlopige maatregel een sekwester worden bevolen. De 
voorzitter van de rechtbank te Brussel, rechtsprekend in kort geding, gaat 
evenwel niet in op de vraag van een echtgenote om het beheer van de 
gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarvan haar man be
heerder of zaakvoerder is, aan een sekwester toe te vertrouwen, omdat de 
noodzaak van deze ingrijpende voorlopige maatregel niet wordt aangetoond 
(Kort ged. Brussel, 28 juni 1990, J.T., 1991, 393). Slechts als er ernstige 
betwistingen gerezen zijn of er gevaar bestaat dat goederen zouden teloor
gaan door wegmaking of foutief beheer, is er reden om een sekwester aan te 
stellen. 

206. De schuldeiser van een der echtgenoten kan op grond van artikel 1166 
B.W. de zegels laten leggen op goederen die afhangen van bet gemeen
schappelijk vermogen, zo de echtgenoot dit zelf zou kunnen (Vred. Fexhe
Slins, 19 oktober 1990, J.L.M.B., 1992, 569). 

AFDELING 4 

ONTBINDING, VEREFFENING, VERDELING 

§ 1. De ontbinding door echtscheiding 

207. De wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel931 Ger.W. en 
van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding (B.S., 21 juli 
1994) heeft met ingang van 1 oktober 1994 belangrijke wijzigingen inge
voerd op bet vlak van de gevolgen van de ontbinding van het huwelijk door 
echtscheiding tussen echtgenoten. 
Zoals vroeger heeft het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt 
uitgesproken ten aanzien van derden zijn gevolgen vanaf de overschrijving 
(art. 1278 nieuw, eerste lid Ger.W. en art. 1304, eerste lid Ger.W.). 
In de persoonlijke verhouding tussen echtgenoten is het huwelijk voortaan 
ontbonden op de dag waarop bet vonnis of arrest dat de echtscheiding 
uitspreekt in kracht van gewijsde treedt (art. 1304, derde lid Ger.W.). 
Luidens bet nieuwe artikel 1278, tweede lid, Ger.W. werkt het echtschei
dingsvonnis of -arrest ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen 
betreft terug tot op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er 
meer dan een vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, 
ongeacht of zij werd toegewezen of niet. 
De ,dag waarop de vordering is ingesteld" is, in geval van echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten of feitelijke scheiding, niet langer de dag van de 
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overhandiging van het verzoekschrift tot echtscheiding aan de voorzitter van 
de rechtbank, maar wel de dag van de dagvaarding in echtscheiding. 

Ook wanneer alleen de tegeneis of alleen de tweede hoofdeis tot echtschei
ding wordt toegewezen werkt de ontbinding van het huwelijk wat de goe
deren betreft tussen echtgenoten terug tot op de dag van de dagvaarding 
betreffende de eerste echtscheidingseis, ook al wordt die niet voortgezet. 
Vroeger werd aangenomen dat ingeval de echtscheiding werd toegestaan op 
tegeneis, en de hoofdeis werd afgewezen, de ontbinding van het huwelijks
vermogensstelsel tussen echtgenoten terugwerkte tot op de dag van de 
neerlegging ter griffie van de conclusie die de tegeneis bevatte. 

De nieuwe oplossing wordt als volgt gemotiveerd: vanaf de datum van de 
inleiding van de eerste echtscheidingseis heerst er tussen echtgenoten een 
klimaat van vermogensrechtelijke verdenking en ontbreekt de animus socie
tatis tussen de echtgenoten (Senaeve, P., De procedure tot echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten, in: Senaeve, P. en Pintens, W. (eds.), De hervor
ming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, 
Maklu, 1994, 157). 

Ingeval van echtscheiding door onderlinge toestemming heeft de wetgever 
de regel behouden van de terugwerkende kracht van het echtscheidings
vonnis of -arrest tussen echtgenoten, wat de goederen betreft, tot op de dag 
van de eerste verschijning (art. 1304, tweede lid Ger.W.). Er is dus geen 
terugwerking tot op de dag van de inleiding van de vordering, d.i. de neer
legging van het ver_:z;()ek~c;)Jrift. 

In de notariele praktijk wordt de terugwerkende kracht doorgaans uitgebreid 
tot de dag van de voorafgaande regelingsakte, een afwijking die wordt 
verantwoord door de mogelijkheid die artikel 1287 Ger.W. biedt om een 
vergelijk te treffen (Pintens, W. en Buyssens, F., ,Echtscheiding door 
onderlinge toestemming", o.c., 259). 

208. De wet van 30 juni 1994 heeft het toepassingsgebied van artikel1278, 
derde lid Ger.W. uitgebreid tot (alle vormen van) de echtscheiding op grond 
van bepaalde feiten, waar deze bepaling voordien voorbehouden was aan de 
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van minstens vijf jaar. 

Inhoudelijk wordt aan het systeem van artikel 1278, derde lid Ger.W. niets 
gewijzigd: de echtscheidingsrechter of de rechter belast met de vereffening
verdeling van de gemeenschap kan, op vordering van een der echtgenoten, 
beslissen dat bij de vereffening van de gemeenschap geen rekening zal worden 
gehouden met sommige goederen die zijn verworven of met sommige schulden 
die zijn aangegaan sedert het tijdstip dat de echtgenoten feitelijk gescheiden 
leefden, indien hij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn 
aan de zaak, billijk acht (zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 285-286). 

De vervanging van de vroegere term ,bepaalde" door de term ,sommige" 
kan niet gei'nterpreteerd worden als een verwerping van het standpunt van het 
Hof van Cassatie: aile goederen of schulden verworven of aangegaan sedert 
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de aanvang van de feitelijke scheiding kunnen uit de vereffening geweerd 
worden voor zover ze allemaal opgesomd worden (Cass., 21 november 1980, 
Arr. Cass., 1980-81, 322, Pas., 1981, I, 341). 

Dat ingeval van echtscheiding op grond van fout, anders dan ingeval van 
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, het tijdstip waarop de 
feitelijke scheiding een aanvang heeft genomen door de rechter nog steeds 
niet moet worden vermeld in het beschikkend gedeelte van zijn uitspraak, zal 
de vorderende echtgenoot niet voor onoverkomelijke problemen plaatsen: 
het bewijs van de aanvangsdatum van de feitelijke scheiding kan door alle 
middelen, behalve de eed, bewezen worden (arg; art. 1270bis Ger.W.). 

209. De uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak die een terug
werkende kracht tot op het ogenblik van de aanvang van de feitelijke schei
ding naar billijkheid verantwoorden, worden door de wetgever aan de 
beoordeling van de rechter overgelaten. 

Deze zal in de eerste plaats nagaan of de ,anumus societatis" tussen echt
genoten verdwenen is (Bergen, 11 februari 1982, Rev. Not. B., 1983, 36, noot 
Sace, J.). 

Oordelend naar billijkheid wordt, daarenboven door rechtbanken ten on
rechte ook nog rekening gehouden met: 

- de schuld aan ontstaan en voortduren van de feitelijke scheiding (Vieu
jean, E., ,Examen de jurisprudence. Les personnes", R.C.J.B., 1989, 
nr. 157, 208; Delpierre-Romain, C., ,L'application de l'article 1278, al. 
3, C. jud.", in: Quinze annees d'application de Ia reforme des regimes 
matrimoniaux, nr. 2, 128); 

- de duur van de feitelijke scheiding; 

- de persoonlijke verdiensten en tekortkomingen van de echtgenoten. 

De rechtbank te Aarlen acht geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig 
indien de feitelijke scheiding door beide echtgenoten werd gewild en ge
organiseerd (Rb. Aarlen, 30 maart 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 49). 

De terugwerking tot op het ogenblik van de feitelijke scheiding kan in geen 
geval bekomen worden t.a.v. derden, zoals b.v. de schuldeisers van de 
gefailleerde man (Rb. Luik, 2 oktober 1989, J.L.M.B., 1990, 515, noot 
Nudelhole, S.; Rec. Gen. Enr. Not., 1990, nr. 23.913, 387). 

210. De terugwerking tot op het ogenblik van de feitelijke scheiding is door 
de wetgever niet voorzien ingeval van echtscheiding door onderlinge toe
stemming. Niets belet de echtgenoten evenwel, bij wijze van vergelijk, 
dergelijke terugwerking te bedingen in hun regelingsakte. 

305 



§ 2. De post-communautaire onverdeeldheid 

A. Retroactiviteit van de ontbinding bij echtscheiding 

211. De retroactieve ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel tussen 
echtgenoten bij het definitief worden van de echtscheiding stelt problemen 
wanneer bestuurshandelingen door een der echtgenoten worden gesteld 
m.b.t. gemeenschappelijke goederen tijdens de echtscheidingsprocedure. 
In navolging van Prof. Vieujean wordt meestal gesteld dat dergelijke be
stuurshandelingen worden verricht onder ontbindende voorwaarde overeen
komstig de bestuursregels van het huwelijksvermogensrecht (art. 1415 e.v. 
B.W.) en onder opschortende voorwaarde overeenkomstig de bestuursregels 
van de medeeigendom (art. 577bis B.W.) (zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 
287; Kort ged. Luik, 7 mei 1990 en 31 augustus 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 79 en 81, met noot De Page, Ph.). 
Terecht wordt deze zienswijze in twijfel getrokken door P. Hofstrossler en 
De Page. 
Hofstrossler stelt de vraag of hier wel sprake kan zijn van een voorwaarde; 
een voorwaarde is namelijk noodzakelijkerwijze bedongen en de invloed op 
de bestuursbevoegdheden van de echtgenoot heeft niets met een overeen
komst te maken, maar alles met een juiste toepassing van de wet (Hof
strossler, P., ,De woonvergoeding: enkele kritische bedenkingen", T.P.R., 
1990, nr. 9 in fine, 1526-27). 
Ook De Page is de mening toegedaan dat de theorie van de dubbele voor
waarde de zaken nodeloos ingewikkeld maakt. Van een eventuele nietigheid 
van de verrichte bestuurshandelingen kan geen sprake zijn; als een handeling 
verricht wordt overeenkomstig de bestuursregels van het huwelijksvermo
gensrecht, maar in strijd met de regels van de mede-eigendom is de hande
ling geldig tegenover derden (behoudens bedrieglijke benadeling van de 
niet-contracterende echtgenoot- art. 1283 Ger.W.), maar niet tegenstelbaar 
aan de mede-echtgenoot (De Page, Ph., gecit. noot, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 87); deze heeft slechts recht op vergoeding - overeenkomstig het 
gemeen recht en niet overeenkomstig het huwelijksvermogensrecht - in
dien hij ten gevolge van de verrichte handeling schade heeft geleden als 
mede-eigenaar. 
Het Hof van Cassatie lijkt de leer van de dubbele voorwaarde evenmin 
toegedaan te zijn, waar het in zijn arrest van 8 november 1990 (geciteerd 
onder nr. 197) zonder omwegen stelt dat de bestuursregels van de artikels 
1415 e.v. B.W. slechts gelding hebben tot op de dag van de inleiding van de 
echtscheidingsprocedure. 
Noch de regels van het huwelijksvermogensrecht (t.o.v. derden), noch de 
regels van de mede-eigendom (tussen echtgenoten) Iaten een echtgenoot toe 
om tijdens de echtscheidingsprocedure aileen een gemeenschappelijk goed te 
ruilen (Rb. Brugge, 4 oktober 1989, T. Not., 1990, 184). 
De man die na de inleiding van de echtscheidingsprocedure - in casu na de 
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eerste verschijning bij echtscheiding door onderlinge toestemming - aan
delen voor zichzelf koopt en betaalt met zijn inkomsten, doet deze betaling, 
in de verhouding tussen echtgenoten, niet langer met gemeenschapsgelden 
en is dan ook geen vergoeding verschuldigd (Rb. Brussel, 21 januari 1989, 
J.L.M.B., 1989, 745). 

Ben schuld door beide echtgenoten aangegaan na het inleiden van de 
procedure tot scheiding van tafel en bed hangt, wat hun onderlinge verhou
dingen betreft, niet langer af van het gemeenschappelijk vermogen (Rb. 
Charleroi, 1 maart 1990, T.B.B.R., 1991, 649). 

B. Beheersrekening 

212. Iedere echtgenoot is bij de verdeling, verantwoording verschuldigd 
over zijn genot en bestuur van de sinds de ontbinding van het huwelijksver
mogensstelsel onverdeeld geworden gemeenschapsgoederen. 

Ben gemeenschappelijke handelszaak wordt na de ontbinding van het stelsel 
door echtscheiding gedurende tien jaren verder alleen uitgebaat door de 
vrouw, met de impliciete toestemming van de man. De vrouw verzet zich 
tegen de openbare verkoop, aanvoerend dat zij alleen eigenaar is geworden 
vanaf het ontstaan van de post-communautaire onverdeeldheid; zij biedt aan 
de waarde van de handelszaak op de dag van de inleiding van de echtschei
dingsprocedure aan de gemeenschap te vergoeden. De vergoeding van de 
vrouw wordt ingewilligd door de rechtbank te Nijvel (Rb. Nijvel, 4 februari 
1992, Rev. Not. B., 1992, 389). De Page keurt die uitspraak goed, gelet op de 
uitzonderlijke omstandigheden van de zaak, meer bepaald het gegeven dat de 
winsten en de meerwaarde van de handelszaak het gevolg zijn van de 
persoonlijke inzet van de uitbaatster (De Page, Ph., Chronique de jurispru
dence. Les regimes matrimoniaux (1984-1992), J.T., 1994, 60, nr. 61). 

Ware het niet eleganter de oplossing te steunen op een recht van toewijzing 
bij voorrang, zelfs al zou de handelszaak niet in een gemeenschappelijk 
onroerend goed uitgebaat worden? 

213. De problematiek van de aanrekening van onderhoudsgelden, de woon
vergoeding en de afbetaling van een hypothecaire lening kwam reeds aan 
bod in het vorig overzicht (T.P.R., 1990, 288-290). 

Ze blijft rechtsleer en rechtspraak tijdens de besproken periode bezighouden 
(zie Hofstrossler, P., ,De woonstvergoeding: enkele kritische bedenkingen", 
T.P.R., 1990, 1549 e.v.; Gerlo, J., ,Actuele problemen van huwelijksvermo
gensrecht", in: Notariele actualiteit, 2, Familie enfamiliaal vermogensrecht, 
Die Keure, 1991, 134-143, Van Oosterwijk, G., ,Civielrechtelijke aspecten 
van de vereffening-verdeling", in: Vereffening-verdeling van het huwelijks
vermogen, tweede herwerkte druk, Maklu, 1993, 38-69; Verbeke, A., ,Ver
goeding voor het exclusief gebruik van een goed toebehorend aan de onder
verdeeldheid na ontbinding van de huwelijksgemeenschap", noot onder Rb. 
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Veurne, 8 maart 1991, R. W., 1991-92, 14 71-14 73; De Page, Ph., ,Problemes 
de liquidation et partage entre ex-epoux", T.B.B.R., 1995, 356-359). 

Volgende regels kunnen geformuleerd worden. 

1. De aanrekening van onderhoudsgelden 

214. Het tijdens een echtscheidingsprocedure bij wege van voorlopige maat
regel genoten onderhoudsgeld moet aangerekend worden op het aandeel van 
de gerechtigde in de inkomsten van de onverdeelde massa. 

Wanneer bij de vereffening blijkt dat de onderhoudsgerechtigde echtgenoot 
gedurende de echtscheidingsprocedure geen andere inkomsten heeft genoten 
en geen rechten kan laten gelden op inkomsten van gewezen gemeenschap
pelijke goederen, kan de onderhoudsplichtige echtgenoot de betaalde onder
houdsgelden niet terugvorderen (Antwerpen, 14 december 1988, R. W., 1988-
89, 1064; T. Not., 1989, 254, noot Celis, R., Luik 22 maart 1994, J.L.M.B., 
1994, 1178). 

2. De woonvergoeding 

215. De echtgenoot die gratis een onverdeeld (vroeger gemeenschappelijk) 
goed of een eigen goed van de andere echtgenoot bewoont is aan de 
onverdeelde massa of aan de andere echtgenoot een woonvergoeding ver
schuldigd, ten belope van de huurwaarde van het goed, ook al werd hij door 
de voorzitter, zetelend in kort geding, gemachtigd om er afzonderlijk te 
verblijven (Brussel, J 4 _apriL1981, Pas., 1987, II,_l 54;_Rb. Brussel, J 6 o_kto
ber 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 98; Luik, 27 april1990, J.L.M.B., 1991, 
150; Rb. Veurne, 8 maart 1991, R. W., 1991-92, 1470). 
De declaratieve werking van de verdeling verhindert niet dat de deelgenoot 
die een onverdeeld goed exclusief gebruikt, aan de onverdeeldheid een 
vergoeding verschuldigd is ter compensatie van de genotsderving van dat 
goed (Verbeke, A., o.c., R.W., 1991-92, 1472). 

In de praktijk wordt door de vereffenaar, - notaris of rechter -, meestal geen 
woonvergoeding opgelegd aan de onderhoudsgerechtigde echtgenoot, al
thans voor de duur van de echtscheidingsprocedure (maar eventueel ook 
na de echtscheiding, zo hij recht heeft op een uitkering ex art. 301 B.W.). 
- omdat de voorzitter, die bij voorlopige maatregel een afzonderlijk verblijf 

toeliet, uitdrukkelijk vermeldde dat, gelet op het gratis woonvoordeel, 
slechts een beperkt onderhoudsgeld wordt toegekend of dat het woon
voordeel als onderhoud in natura moet beschouwd worden. 

- omdat de vereffenaar, zelfs zonder uitdrukkelijke beschikking van de 
voorzitter, aanneemt dat het woonvoordeel als een component in natura 
van de hulpverplichting of als een wijze van bijdrage in de lasten van het 
huwelijk kan beschouwd worden, b.v. omdat slechts een beperkt onder
houdsgeld werd toegekend dat niet in verhouding staat tot de respectieve
lijke inkomsten van de echtgenoten. 

Zo beslist de rechtbank te Nijvel dat geen enkele gebruiksvergoeding is 
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verschuldigd door de echtgenote die de gemeenschappelijke woning heeft 
bewoond met de kinderen, wanneer de beschikking in kort geding, tijdens de 
echtscheidingsprocedure gewezen, bepaalt dat zij aileen diende in te staan 
voor de terugbetaling van de hypothecaire lening en de kosten van het 
gebouw (Rb. Nijvel, 7 februari 1994, Rev. Not. B., 1995, 377; zie ook 
Bergen, 17 april1990, Pas., 1990, II, 204; Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 39). 

Het Hof van beroep te Luik is van oordeel dat, ook buiten expliciete beschik
king van de voorzitter, moet worden verondersteld dat de huurwaarde van de 
gezinswoning behoort tot de nakoming van de onderhoudsverplichting van 
de echtgenoot die als enige het gezinsinkomen ontving (Luik, 22 maart 1994, 
J.L.M.B., 1994, 1178; zie ookAntwerpen, 14 december 1988, R. W., 1988-89, 
1064). 

216. Ook de omstandigheid dat de echtgenoot die het woonvoordeel geniet 
samenwoont met en (aileen) instaat voor de kinderen kan leiden tot de 
vermindering of afschaffing van de verschuldigde woonvergoeding (Rb. 
Luik, 8 mei 1989, J.L.M.B., 1989, 1204, noot Nudelhole, S.; Rev. Not. B., 
1990, 48; Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 60; Rb. Luik, 8 maart 1993, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1993, 492; anders: RB. Dendermonde (en niet Brussel), 18 novem
ber 1993, R. W., 1994-95, 1409). 

217. Ook voor het exclusief gebruik van onverdeelde roerende goederen 
door een deelgenoot dient in beginsel een gebruiksvergoeding te worden 
betaald. 
Ten onrechte beslist de rechtbank te Veurne dat de echtgenoot die het 
exclusief gebruik heeft van de gemeenschappelijke wagen geen vergoeding 
verschuldigd is aan de onverdeeldheid, omdat de onverdeeldheid niet ver
armd wordt door dit gebruik (Rb. Veurne, 8 maart 1991, R.W, 1991-92, 
1470, kritische noot Verbeke, A.). 

De stelling van de rechtbank dat er voor roerende goederen geen genots
derving bestaat omdat ze geen inkomsten opbrengen kan niet worden ge
volgd; de rechtbank verwart de vraag naar de genotsderving met de vraag 
naar de genotswaarde van het goed (Verbeke, A., gecit. noot, 1472). 

Het gebruik van de wagen door een deelgenoot kan wel worden gecompen
seerd door het gebruik van andere goederen, b.v. meubels, door de andere 
deelgenoot (Rb. Luik, 8 mei 1989, gecit.). 

3. Afbetaling lening 

218. Zo een echtgenoot de hypothecaire lening aangegaan om de gemeen
schappelijke gezinswoning te financieren, aileen aflost, al of niet omdat hij er 
door de voorzitter bij voorlopige maatregel toe verplicht werd, heeft deze 
recht op terugbetaling ten belope van de helft (Luik, 30 mei, 1988, Rev. 
Liege, 1989, 733; Brussel, 22 februari 1989, Rev. Liege, 1989, 735; Kort 
ged. Charleroi, 17 april 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 415; Rb. leper, 
3 september 1993, T.B.B.R., 1994, 153), tenzij de aflossing als een bijdrage 
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in de lasten van het huwelijk kan worden beschouwd (Antwerpen, 16 
december 1987, T. Not., 1988, 255). 
Zo beslist het Hof van beroep te Luik dat de ex -echtgenoot bij de vereffening 
geen woonvergoeding kan vorderen van zijn ex-echtgenote, maar wel haar 
aandeel in de driemaandelijkse aflossingen van de hypothecaire lening; dit 
aandeel kan hij voorafnemen op het deel van het kapitaal dat aan zijn ex
echtgenote toekomt ingevolge de verkoop van het onroerend goed (Luik, 
22 maart 1994, J.L.M.B., 1994, 1178; vgl. Kart ged. Luik, 9 mei 1990, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1991, 89). 

§ 3. Vergoedingsrekeningen 

A. Vermogensverschuivingen tijdens de werking van het stelsel 

219. Telkens een eigen vermogen voordeel heeft getrokken uit het gemeen
schappelijk vermogen en telkens het gemeenschappe1ijk vermogen voordeel 
heeft gehaald uit de eigen goederen van een der echtgenoten, is vergoeding 
verschuldigd (art. 1432 en 1434 B.W.). 
De regels van artike1s 1432 tot 1438 B.W. zijn evenwel slechts van toepas
sing voor zover zich vermogensverschuivingen hebben voorgedaan tijdens 
de gelding van het huwelijksvermogensstelsel. 
Bij de vereffening-verdeling wordt geen rekening gehouden met vermogens
verschuivingen die zich v66r het huwelijk tussen echtgenoten hebben voor
gedaan: wanneer de echtgenoten v66r het huwelijk hebben samengeleefd-en 
solidair een lening hebben aangegaan om de aankoop van een stuk bouw
grond door de vrouw te financieren dan kan de man tijdens de vereffening
verdeling namens de gemeenschap geen vergoeding vorderen voor de af
lossingen die hij v66r het huwelijk voor rekening van de vrouw heeft betaald, 
wel voor de aflossingen die hij tijdens het huwelijk met zijn inkomsten heeft 
gedaan (Vgl. Rb. Brugge, 14 februari 1995, T. Not., 1995, 411 i.v.m. echt
genoten gehuwd onder scheiding van goederen). 
Ook wanneer gewezen echtgenoten na de ontbinding van hun huwelijksver
mogensstelsel - d.i. na de inleiding van de echtscheidingseis - een 
hypothecaire lening, die zij tijdens het huwelijk samen aangingen, in onge
lijke mate aflosten, kan de oplossing niet in het huwelijksvermogensrecht 
worden gevonden, noch in de vergoedingsrekeningen, noch in de verreke
ning van de lasten volgens artikels 1140, 1441 en 1444 B.W. De regresvorde
ring steunt dan op de wettelijke indeplaatstelling, nl. op artikel1251, 3° B.W. 
(Bouckaert, F., noot onder Gent, 10 maart 1995, T. Not., 1995, 411; anders: 
Gent 10 maart 1995, T. Not., 1995, 409). 
Vermogensverschuivingen tijdens de post-communautaire onverdeeldheid 
vallen onder het gemeen recht (Cass., 17 november 1983, Arr. Cass., 
1983-84, 315; Pas., 1984, I, 295; R. W., 1983-84, 315; Rb. Brussel, 31 januari 
1989, J.L.M.B., 1989, 745). 
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B. Bewijs 

220. Het recbt op vergoeding kan door alle middelen bewezen worden 
(art. 1436, eerste lid B.W.). 
De ecbtgenoot die een vergoeding vordert, voor zicbzelf of voor bet gemeen
scbappelijk vermogen, draagt de bewijslast. 
Indien een vergoeding ten voordele van bet gemeenscbappelijk vermogen 
wordt gevorderd, omdat bet eigen vermogen van een ecbtgenoot zicb beeft 
verrijkt, dient degene die vordert evenwel niet aan te tonen dat de aange
wende gel den een gemeenscbappelijk karakter badden, gelet op bet vermoe
den van art. 1405, laatste lid B.W. De bewijslast wordt dan als bet ware 
omgekeerd. 
De recbtbank te Luik vergelijkt de inkomsten van bet gezin met de uitgaven 
die werden gedaan voor de bouw van een eigen woning van de man; uit die 
vergelijking leidt ze af dat de vermelding op diverse facturen dat ze werden 
betaald door de ouders van de man, zeker niet vals is (Rb. Luik, 27 mei 1991, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 337), zodat geen vergoeding aan de gemeenscbap 
verscbuldigd is. 
Wanneer de ecbtgenoten tijdens bet buwelijk kosteloos bet eigen onroerend 
goed van de vrouw bebben bewoond, terwijl de moeder van de vrouw hierop 
een recbt van bewoning genoot, kan worden aangenomen dat de uitbreidings
of verbouwingskosten die met de inkomsten van de ecbtgenoten werden 
betaald de tegenprestatie vormden voor bet kosteloos ter beschikking stellen 
van bet goed en voor de onrecbtstreeks door de moeder van de vrouw 
toegekende voordelen. Bijgevolg kan de man namens de gemeenscbap geen 
aanspraak maken op een vergoeding lastens bet eigen vermogen van de 
vrouw uit boofde van de werken aan bet gebouw uitgevoerd. Bovendien zijn 
buisvestingskosten een last van bet buwelijk (Rb. Luik, 19 maart 1990, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1992, 342). 

C. Bedrag 

221. W anneer op een eigen grand van een van de ecbtgenoten met gemeen
scbapsgelden een buis wordt gebouwd, dient bij bet bepalen van de vergoe
ding rekening gebouden te worden met de ,waarde of de waardevermeer
dering van dat goed" (art. 1435 B.W.). 
De aan de gemeenscbap verscbuldigde vergoeding dient te worden berekend 
door van de actuele waarde van bet goed de actuele waarde van de grand af te 
trekken (Cass., fr., 9 oktober 1990, Rec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24.007, 
301; Cass. fr., 6 juni 1990, Rec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24.006, 300). Het 
gaat niet op de verbouding tussen de waarde van bet goed en de uitgave van 
de gemeenscbap op bet ogenblik van de bouw na te gaan en dezelfde 
verbouding toe te passen op de waarde van bet goed op bet ogenblik van 
de ontbinding van bet stelsel. Aileen de waarde van bet opgericbte gebouw 
moet vergoed worden. 
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D. Interesten 

222. Vergoedingen brengen van rechtswege interest op vanaf de dag van de 
ontbinding van het gemeenschapsstelsel (art. 1436 B.W.), tot de dag dat de 
vergoedingsgerechtigde echtgenoot de gelden in handen heeft, zelfs al heeft 
die echtgenoot abnormaal lang gewacht om de procedure van vereffening
verdeling te vervolgen (Rb. Luik, 28 mei 1990, J.L.M.B., 1218, noot Nu
delhole, S.; Rec. Gen. Enr. Not., 1991, nr. 24.012, 319). 

223. Ook wanneer gelden gediend hebben tot het verkrijgen, instandhouden 
of verbeteren van een goed (waarvan de waarde bepaald wordt op het 
ogenblik van de verdeling) brengen de vergoedingen van rechtswege interest 
op vanaf de ontbinding van het stelsel (Cass., 26 november 1993, Arr. Cass., 
1993, 992, Pas., 1993, I, 996; R. W., 1993-94, 1854; T Not., 1994, 408; 
T.B.B.R., 1995, 384, noot Gerlo, J.). 
Artikel1469, tweede lid van de Franse Code civil, gewijzigd door de wet van 
23 december 1985, bepaalt dat de vergoeding voortaan gewaardeerd wordt 
op het ogenblik dat de vereffening i.p. v. op het ogenblik van de ontbinding 
indien de uitgegeven som gediend heeft tot het verwerven, in stand houden of 
verbeteren van een goed; in dat geval lopen ook de intresten vanaf de 
vereffening (art. 1473, tweede lid C. Civ.). 
De lege ferenda moet er voor gepleit worden deze oplossing ook in het 
Belgisch recht ingang te doen vinden. Ret is immers onbillijk dat een 
vergoedingsgerechtigde echtgenoot enerzijds deelt in de meerwaarde van 
ee_n. gemeerischappelijk: goed tussen- de ontbiiidirig eri de veraeling- van ae 
gemeenschap en anderzijds interesten kan vorderen vanaf het ogenblik van 
de ontbinding tot op het ogenblik van de verrekening van de vergoeding. 

E. Vergoedingen en levensverzekeringen 

224. De bijzondere vergoedingsregeling, uitgewerkt in het vroegere art. 43, 
derde lid van de Verzekeringswet, en besproken in het vorig overzicht 
(T.P.R., 1990, 295-296) komt te vervallen. 
Luidens artikel 128 van de Landverzekeringswet van 25 juni 1992 (zie 
hiervoor nr. 148 e.v. en de referenties aldaar) is aan het gemeenschappelijk 
vermogen door de begunstigde echtgenoot geen vergoeding verschuldigd 
behalve voor zover de premiebetalingen die ten laste van dat vermogen zijn 
gedaan, kennelijk de mogelijkheden ervan te hoven gaan. 
Deze regeling geldt dus voortaan, ook al is de verzekeringnemer zelf 
begunstigde. 

§ 4. Verrekening van de lasten 

225. De gemeenschappelijke schuldeisers gaan op het ogenblik van de 
vereffening-verdeling de vergoedingsgerechtigde echtgenoot vooraf bij de 
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verrekening van de lasten en vergoedingen (Kh. Brussel, 9 februari 1988, 
Rev. Not. B., 594 noot Beguin, E.). 
Na de verdeling staat elke echtgenoot met al zijn goederen in voor de 
gemeenschappelijke schulden die overblijven na de verdeling (art. 1440, 
eerste lid, B.W.), b.v. met gewezen gemeenschappelijke goederen die hem 
werden toebedeeld (Cass., 28 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 134; 
Pas., 1990,1, 121;R.W., 1989-90, 1253). 
Voor de schulden die tijdens het huwelijk niet verhaalbaar waren op zijn 
eigen vermogen moet een echtgenoot slechts instaan ten belope van wat hij 
ontvangen heeft bij de verdeling (art. 1440, tweede lid B.W.): een onbetaald 
gebleven beroepsschuld kan na de verdeling b.v. verhaald worden op een 
vroeger gemeenschapsgoed, dat toebedeeld werd aan de echtgenoot niet
schuldenaar (Brussel, 19 december 1989, Pas., 1990, II, 125; Rec. Gen. 
Enr. Not., 1991, nr. 24.009, 311), hetgeen niet belet dat die echtgenoot ook 
met zijn eigen goederen gehouden kan zijn. 
Het feit dat een gewezen echtgenoot, in het kader van de verdeling, de 
gemeenschappelijke woning verkrijgt en de erop rustende hypothecaire le
ning te zijnen laste neemt, brengt geenszins mee dat hij zich noodzakelijk en 
automatisch verbindt aldus te handelen dat zijn ex-echtgenoot niet meer 
solidair aansprakelijk zou zijn voor de lening (Luik, 14 december 1994, J.T., 
1995, 387; Rev. Reg. Dr., 1995, 35). 
Regelingen of dadingen tussen gewezen echtgenoten met betrekking tot 
schulden of tot vergoedingen zijn niet-tegenstelbaar aan de schuldeisers 
(Rb. Antwerpen, 11 april1989, R.W., 1989-90, 267). 
De ex-echtgenoot die v66r de verdeling als enige wordt aangesproken voor 
een gemeenschappelijke schuld, kan enkel in het kader van de verdeling 
betaling van zijn gewezen echtgenote eisen; zolang de verdeling niet heeft 
plaatsgevonden kan zijn vordering tot betaling tegen zijn gewezen echt
genote niet worden aangenomen (arg. art. 1441 B.W.) (Vred. Messanay, 
20 juli 1994, Rev. Not. B., 1995, 172). 

§ 5. Verdeling 

A. Toewijzing bij voorrang 

(zie Casman, H., ,Aantekeningen bij artikel1447 B.W. en de toewijzing bij 
voorrang na echtscheiding", Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 115-139; Casman, 
H., ,L'attribution preferentielle", in: Quinze annees d'application de la re
forme des regimes matrimoniaux, Louvain-la-Neuve, Academia, 1991, 116; 
Snyers, J.L., ,De toewijzing van de preferentiele goederen", in: Vereffening
verdeling van het huwelijksvermogen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1993, 
125-143). 

226. Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding kan elk der 
echtgenoten in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de 
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toewijzing bij voorrang vragen van een van de onroerende goederen die tot 
gezinswoning dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad, en van het 
onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de 
roerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden (art. 1447 
B.W.). 

De preferentiele toewijzing kan aileen gevraagd worden m.b.t. een gemeen
schappelijk goed en niet m.b.t. een eigen goed van de andere echtgenoot. 

De toewijzing bij voorrang is mogelijk voor echtgenoten die met een contract 
van algehele gemeenschap gehuwd zijn (Rb. Brussel, 12 september 1989, 
R. W, 1989-90, 545; Pas., 1990, III, 27; T.B.B.R., 1990, 358; Rec. Gen. 
Enr. Not., 1990, nr. 23.894, 350), voor zover dat contract uitwerking heeft 
gekregen na 28 september 1976 (zie deel Overgangsrecht), maar is niet 
mogelijk voor echtgenoten die onder scheiding van goederen gehuwd zijn 
(Brussel, 4 juni 1992, R. W, 1992-93, 261, noot; Rb. Brussel, 25 juni 1991, 
T. Not., 1993, 118). 

227. Het is een discussiepunt of er aldan niet een verplichting bestaat om de 
inboedel samen met het onroerend goed over te nemen. 

Legt men de klemtoon op het woord ,samen" dan is het antwoord bevesti
gend (Antwerpen, 4 januari 1989, A.R. 2920/86, aangehaald door Casman, 
H., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 123, noot 18). Wordt de klemtoon gelegd 
op het woord ,kan", dan is het antwoord ontkennend. Dit ontkennend 
antwoord geniet om praktische-redenen meer- en-meer aanhang-in de rechts~ 
leer. 

De toewijziging kan worden gevraagd zolang de goederen niet verdeeld of 
geveild zijn; voor het geval reeds tot verdeling van de inboedel is overgegaan 
mag niet worden beslist dat de toewijzing van het onroerend goed niet meer 
kan worden bekomen, wel integendeel dat enkel deze toewijzing nog moge
lijk is (Casman, H., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 123). 

De wetgever heeft de overnemer aileen maar de kans willen geven om samen 
met het onroerend goed ook de roerende goederen over te nemen, zonder de 
gezamenlijke overname als een absolute plicht op te leggen (Snyers, J.L., 
o.c., 133). 

Ook de overname van enkel de roerende goederen zonder het onroerend goed 
moet mogelijk zijn (Raucent, L., in R.P.D.B., Compl. VI, V

0 Regimes 
matrimoniaux, nr. 1370). 

Zo besliste het Hof van beroep te Brussel reeds in een arrest van 10 juni 1986 
de gezinswoning en het grootste deel van de inboedel aan de man toe te 
wijzen en een beperkt deel van de inboedel, -de slaapkamer der partijen, de 
slaapkamer van de aan de vrouw toegewezen dochter, een deel van het 
keukenmeubilair en -materiaal -, aan de vrouw toe te wijzen, waar beide 
partijen aanspraak maakten op het recht van toewijzing bij voorrang (Brus
sel, 10 juni 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 149, noot Renchon, J.L.). 
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228. De toewijzing kan enkel in de loop van de vereffeningsprocedure 
worden gevraagd, aldus de tekst van artikel1447 B.W. 

Hieruit wordt afgeleid dat de toewijzing noch samen met de echtscheiding 
zelf kan worden gevraagd, noch samen met de vereffening-verdeling indien 
deze laatste afzonderlijk wordt gevraagd (Casman, H., o.c., 129). 

De toewijzing kan worden gevraagd vanaf het opmaken van het proces
verbaal van opening van werkzaarnheden (art. 1213 Ger.W.) tot op het 
ogenblik van het afsluiten van het proces-verbaal van beweringen en zwarig
heden (art. 1218 in fine en 1219 § 2 Ger.W.) (Casman, H., o.c., 130-131; 
Snyers, J.L., o.c., 136-137). 

De vereffening is weliswaar nog niet beeindigd met het opstellen van het 
proces-verbaal van zwarigheden, maar het Hof van Cassatie heeft bij arrest 
van 6 april 1990 geoordeeld dat slechts de betwistingen uitgedrukt in of 
voortvloeiend uit de beweringen en zwarigheden die overeenkomstig artikel 
1218 Ger.W. in het proces-verbaal van de boedelnotaris werden opgenomen, 
door de neerlegging ter griffie van de uitgifte van dit proces-verbaal bij de 
rechtbank aanhangig worden gemaakt, tenzij partijen akkoord gingen om 
andere betwistingen aan de rechter voor te leggen (Cass., 6 april 1990, Arr. 
Cass., 1989-90, 1036, concl. D'Hoore; Pas., 1990, I, 922; R. W., 1990-91, 
218, concl. adm. gen. D'Hoore; T. Not., 1990, 235, noot Bouckaert, F. Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1991,29, noot De Page, Ph.; Rev. Not. B., 1991, 271; Sluyts, 
Ch., ,De homologatie van de staat van vereffening en verdeling in een 
procedure van gerechtelijke verdeling en het cassatiearrest van 6 april 
1990", R. W., 1990-91, 530-535; Rb. Brussel, 15 februari 1991, Rev. Not. 
B., 1991, 279, noot De Page, Ph. Zie, meer algemeen, ook Sluyts, Ch., 
,Notariele en procesrechtelijke aspecten van de vereffening-verdeling", 
in: Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen, o.c., 145-193; Luik, 
29 april 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 323, noot De Page, Ph.). 

229. De rechtbank zal over de toewijzing beslissen ,met inachtnerning van 
de maatschappelijke en gezinsbelangen die erbij betrokken zijn en van de 
vergoedings- of vorderingsrechten van de andere echtgenoot". 

Als maatschappelijke en gezinsbelangen worden o.m. aanvaard: 

- de echtgenoot die het hoederecht over de kinderen heeft bewoont het goed 
of wenst met de kinderen opnieuw zijn intrek in de vroegere gezinswoning 
te nemen, zodat ze verder in een vertrouwd kader leven (Brussel, 20 
januari 1992, J.T., 1992, 346; Rb. Aarlen, 22 juni 1990, T. Vred., 1991, 
53, advies Militis, A., noot De Page, Ph.); 

- een echtgenoot oefent zijn beroep uit in de woning, of de ligging van de 
woning is bijzonder gunstig voor de uitoefening van zijn beroep (Casman, 
H., o.c., 125); 

- een echtgenoot heeft een bijzondere geldelijke of niet geldelijke band met 
de woning, omdat hij meer geld heeft ingebracht dan de andere bij de 
aankoop van het huis (Casman, H., o.c., 125), omdat hij de hypothecaire 
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lening aileen verder heeft afbetaald (Brussel, 20 januari 1992, gecit.), 
omdat de woning zich bevindt in zijn geboortestreek, of in de nabijheid 
van zijn familieleden, of nog omdat de woning werd opgericht of ver
worven dankzij bijzondere (niet noodzakelijk geldelijke) inspanningen 
van deze echtgenoot, eventueel samen met zijn familieleden (Renchon, 
J.L., noot onder Brussel, 10 juni 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 152 
e.v.). 

V olgende criteria komen niet in aanmerking om de preferentiele toewijzing 
te beoordelen komen: 

- het schuldelement (Antwerpen, 9 april 1990, T. Not., 1990, 272; anders: 
Brussel, 10 juni 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 149, kritische noot 
Renchon, J.L.): de schuldvraag is niet meer aan de orde bij de vereffening
verdeling van de huwgemeenschap. 

- het gegeven dat een van de echtgenoten bij voorlopige maatregel door de 
voorzitter gemachtigd werd om tijdens de echtscheidingsprocedure in de 
woning te verblijven (Brussel, 10 juni 1986, gecit., Rb. Gent, 15 april 
1986, R.W., 1986-87, 1023; Rec. Gen. Enr. Not., 1987 nr. 23.517, 367). 

230. De rechtbank die oordeelt dat er geen motieven voorhanden zijn om de 
ene of de andere echtgenoot de preferentiele toewijzing toe te staan, zal de 
vraag verwerpen, zodat de notaris aangesteld om de vereffening te doen tot 
lottrekking of openbare aankoop moet overgaan (Bergen, 17 april1990, Rev. 
Not. B., 1990, 616, noot D.S.). 

De toewBzing aan de meestbiedende partij of een verkoop bij opbod tussen 
partijen is af te keuren (Snyers, J.L., o.c., 135; Rb. Gent, 15 april 1986, 
gecit.); de wetgever kan met het begrip ,maatschappelijke en gezinsbelan
gen" niet bedoeld hebben dat het goed aan de meest kapitaalkrachtige 
echtgenoot moet worden toegewezen (Snyers, J.L., l.c.,) al kunnen de 
financiele middelen van de echtgenoten een rol spelen bij de beoordeling 
van de mogelijkheid om de eventuele opleg te betalen (Rb. Antwerpen, 
9 april 1990, T. Not., 1990, 272). 

231. De rechtbank zal ook rekening houden met de vergoedings- of vorde
ringsrechten van de beide echtgenoten, ook a1 bepaalt artikel1447 B.W., dat 
de rechtbank beslist met inachtname van de vergoedings- of vorderings
rechten van de ,andere"; echtgenoot. 

Het gaat om de rechten die worden vastgesteld in de staat van vereffening, 
als gevolg van het opmaken van de vergoedingsrekeningen en de beheers
rekening voor de periode die loopt van de ontbinding van het stelsel (b.v. 
woonvergoeding, terugbetaling van aileen afbetaalde leningen, ... ), of nog 
om schuldvorderingen van de ene echtgenoot op de andere in het kader van 
artikel 1450 B.W. 

De rechtbank zal oordelen of de combinatie van de te betalen vergoedingen 
en schulden, sarnen met de betaling van een oplegsom voor de overname van 
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het goed, niet te zwaar is voor de ovememende echtgenoot (Bergen, 17 april 
1990, Rev. Not. B., 1990, 616, noot D.S.; Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 39; Rb. 
Luik, 22 mei 1990, Rev. Not. B., 1989, 36; Rb. Antwerpen, 9 april 1990, 
T. Not., 1990, 272). 

Maar als de echtgenoot, die de preferentiele toewijzing vraagt, zelf een zware 
vergoedingsvordering bezit, b.v. omdat hij met eigen penningen een deel van 
de aankoopprijs van de gezinswoning heeft betaald of aanspraak kan maken 
op een woonvergoeding, kan dit de rechtbank aanzetten om de toewijzing toe 
te staan, omdat de te betalen opleg des te beperkter is (Snyers, J.P., o.c., 136; 
Casman, H., o.c.; 127-128). 

132 Volgens Casman behoort het niet tot de taak van de boedelnotaris zich 
over de vraag tot toewijzing uit te spreken, indien de partijen het hierover 
niet eens zijn (Casman, H., o.c., 130); artikel 1447 B.W. bepaalt immers 
uitdrukkelijke dat ,de rechtbank beslist". 

Volgens Sluyts (o.c., 174, nr. 278) en B. Luyten (,Enkele bedenkingen bij de 
procedure van gerechtelijke verdeling", T. Not., 1995, 392-393) houdt deze 
stelling onvoldoende rekening met de bijzondere plaats die de notaris in de 
vereffeningsprocedure inneemt (zie Luik, 29 april 1991, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1993, 323, noot De Page, Ph.; Antwerpen, 25 mei 1992, T. Not., 
1995, 429): hij moet als eerste rechter zelf stelling nemen en een zo volledig 
mogelijke staat van vereffening aan de rechtbank overmaken; ook de vraag 
van de preferentiele toewijzing bij voorrang zal dus eerst door de boedelno
taris onderzocht en beslecht worden, zowel wat de waarde van de goederen 
als wat het principe van de toewijzing betreft; de rechtbank zal oordelen of 
zij de redenering van de notaris al dan niet volgt. 

In ieder geval heeft de notaris belast met de vereffening-verdeling van een 
huwelijksgemeenschap een taak in verband met de preferentiele toewijzing 
bij voorrang: hij moet het onroerend goed schatten en tevens een rekening 
van alle te betalen vergoedingen opstellen zodat de implicaties van de 
preferentiele toewijzing kunnen ingeschat worden (Rb. Luik, 22 mei 1989, 
Rev. Not. B., 1989, 363; J.T., 1990, 187; Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 64). 

Wanneer een echtgenoot in het proces-verbaal van beweringen en zwarig
heden of voor de rechtbank in eerste aanleg geen bezwaar maakt tegen de 
toewijzing van de gezinswoning aan de andere echtgenoot, mag hij het feit 
van de toewijzing niet voor het eerst in boger beroep ter discussie stellen, 
omdat hij de door de deskundige vooropgezette waarde ontoereikend acht. 
De ovemame dient te geschieden volgens de waarde op het ogenblik van de 
ovemame, zodat een schatting die ongeveer 9 jaar voordien werd verricht, 
niet meer als basis kan dienen. 

De rechter die de toewijzing bij voorrang toestaat moet de datum bepalen 
waarop de eventuele opleg eisbaar wordt; vanaf dan lopen de intresten (Gent, 
16 december 1994, T. Not., 1995, 422, noot Vander Cruysse, F.). De ex
echtgenoot die een onroerend goed na veiling verwerft is intrest verschuldigd 
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op het gedeelte van de prijs dat hij niet heeft betaald vanaf de dag dat hij het 
goed heeft verworden (Bergen, 6 januari 1994, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 
284). 

233. Een vordering tot toewijzing kan worden ingesteld tot de vereffenings
procedure wordt afgesloten, en dus zelfs wanneer de notarissen hadden 
bes1ist de betwiste woning te verkopen (Rb. Luik, 4 oktober 1993, 
J.L.M.B., 1994, 1182; T.B.B.R., 1995, 141) of de rechtbank de veiling heeft 
bevolen (Brussel, 28 mei 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 197, dat Rb. 
Nijvel, 1 juni 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 92, bevestigt), voor zover de 
veiling ingevolge dit vonnis niet heeft plaatsgehad (Casman, H., o.c., 132). 

234. Het recht van toewijzing bij voorrang moet wijken voor het recht van 
terugname van de echtgenoot die bepaalde goederen heeft ingebracht 
(art. 1455 B.W.), omdat dit bij de wet aan de inbreng is gekoppeld en 
bijgevolg geldt als een wettelijke modaliteit waaronder het goed in gemeen
schap is ingebracht (Casman, H., o.c., 124-125; Snyers, I.e.). 

B. Heling 

235. Van heling in de zin van artikel1448 en 792 B.W. is sprake telkens een 
deelgenoot de gelijkheid van de verdeling op bedrieglijke wijze tracht te 
verbreken. 

Het-bedrog; waardoor-goederen-van de nalatenschap-of- de gemeenschap 
worden weggemaakt of verborgen gehouden, kan reeds v66r het openvallen 
van de nalatenschap of de ontbinding van de gemeenschap zijn gepleegd 
(Cass., 23 mei 1991, Arr. Cass., 1990-91, 945; Pas., 1991, I, 833). 

De heler kan de sanctie, die bestaat in het verlies van zijn aandeel in de 
weggemaakte of verborgen goederen, slechts ontlopen indien hij uiterlijk 
v66r het afsluiten van de boedelbeschrijving op de leugenachtige verklaring 
is teruggekomen (Cass., 18 maart 1991, Pas., 1991, I, 833; R.W., 1991-92, 
635; Cass., 23 mei 1991, gecit.; Luik, 24 maart 1993, Rev. Reg. Dr., 1994, 
45, noot Ledoux, J.; Pas., 1992, II, 167; J.L.M.B., 1994, 1196; Rb. Luik, 
28 mai 1990, J.L.M.B., 1990, 1218, noot Nudelhole, S.). 

Heling en de sanctie die eraan verbonden is sorteren dus dadelijk effect, en 
kunnen niet afhankelijk gesteld worden van de daadwerkelijke vereffening 
en verdeling van de gemeenschap (Cass. fr., 29 november 1988, T. Not., 
1990, 114, noot Bouckaert, F.). 

De vroegere Belgische rechtspraak verwierp de sanctie zolang de vereffe
ning niet had plaats gehad; door de heler aan de sanctie te laten ontsnappen 
als hij de feiten maar toegaf ter gelegenheid van de bewerkingen van 
vereffening en verdeling werd aan de male fide deelgenoot een vrijgeleide 
gegeven die hij precies niet verdiende (Bouckaert, F., gecit. noot, 115). 

Aileen bij gebrek aan inventaris speelt het ogenblik van de minnelijke of 
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gerechtelijke verdeling een rol (zie De Page, Ph., Problemes de liquidation et 
partage entre ex-epoux, T.B.B.R., 1995, 370). 

236. Zij die meegewerkt hebben aan het verborgen houden van erfgoederen 
of gemeenschapsgoederen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schadelijke 
gevolgen hiervan (Cass., 9 december 1993, R. W, 1994-95, 165; R. Cass., 
1994, 59 met bespreking Hofstrossler, P., ,Over heling en andere leuke 
erfrechtelijke begrippen", 57). 

De deelnemer aan het misdrijf van bedrieglijk onvermogen, waarbij een 
echtgenoot een gemeenschappelijk goed heeft weggemaakt en aldus zijn 
aandeel in dat goed verliest, is gehouden tot vergoeding van de schade die de 
andere echtgenoot heeft geleden, doordat het goed dat hem volledig toe
kwam, hem tevens werd onttrokken (Cass., 23 maart 1993, Arr. Cass., 1993, 
322; Pas., 1993, I, 321). 

HOOFDSTUK IV 

DE SCHEIDING VAN GOEDEREN 

AFDELING 1 

ALGEMEEN 

237. De scheiding van goederen is het huwelijksstelsel waarbij geen ge
meenschappelijk vermogen tot stand komt, en iedere echtgenoot in principe 
eigenaar en titularis blijft van de exclusieve bestuursbevoegdheden over de 
goederen die hij voor het huwelijk al bezat, en van de goederen die hij tijdens 
het huwelijk op welke grond ook zal verkrijgen. Scheiding van goederen 
brengt daarenboven scheiding van schulden met zich mee. 

De scheiding van goederen is een huwelijksstelsel dat toepassing vindt 
indien de echtgenoten dit in het prenuptiaal huwelijkscontract hebben aan
genomen, doch ook indien de echtgenoten die oorspronkelijk onder een 
gemeenschapsstelsel waren gehuwd tijdens het huwelijk conventioneel tot 
dit huwelijksstelsel overgaan, of ook wanneer tijdens het huwelijk de ge
rechtelijke scheiding van goederen wordt uitgesproken. 

AFDELING 2 

DE GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN 

238. Overeenkomstig artikel 1470 B.W. kan een echtgenoot scheiding van 
goederen in rechte vorderen, wanneer uit de wanorde in de zaken van de 
andere echtgenoot, zijn slecht beheer of de verkwisting van zijn inkomsten 
blijkt dat de instandhouding van het stelsel de belangen van de eisende 
echtgenoot in gevaar brengt. 

In de praktijk wordt vooral het faillissement van een van beide echtgenoten 
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als blijk van slecht beheer ingeroepen·; dat in dergelijke gevallen de instand
houding van het stelsel de belangen van de eisende (niet gefailleerde) echt
genoot in gevaar brengt zal bijvoorbeeld blijken uit de omstandigheid dat 
deze eisende echtgenoot beroepsinkomsten heeft die in het gemeenschap
pelijk vermogen zouden blijven vallen (Rb. Luik, 3 januari 1994, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1995, 564). Er moet evenwel rekening mee gehouden worden dat 
de volstrekt gemeenschappelijke schulden op beide echtgenoten verhaalbaar 
blijven, oak na de overgang naar een scheiding van goederen, zoals door 
artikel 1440 B.W. bepaald, en dat de na de gerechtelijke scheiding van 
goederen te innen beroepsinkomsten van de niet gefailleerde enkel voor 
onvolmaakt gemeenschapsschulden (met name de beroepsschulden van de 
gefailleerde, zie art. 1414, 3 en 1440, tweede lid B.W.) buiten bereik van de 
gemeenschappelijke schuldeisers blijven. Zodoende zullen gemeenschaps
goederen die bij de verdeling na de gerechtelijke scheiding van goederen aan 
de vrouw, verweerster in de procedure van gerechtelijke scheiding van 
goederen, worden toebedeeld, vatbaar blijven voor beslag op verzoek van 
een schuldeiser als is komen vast te staan dat de schuld die de man tegenover 
hem had aangegaan een gemeenschappelijke schuld was die tijdens het 
huwelijk zowel op het eigen vermogen van iedere echtgenoot als op het 
gemeenschappelijk vermogen kon worden verhaald (Cass., 28 september 
1989, T. Not., 1990, 314, Pas., 1990, I, 121). In de voorziening was tevens 
opgeworpen dat de gerechtelijke scheiding van goederen oak tegenover 
derden terugwerkt tot op de dag van de eis (art. 1471 B.W.), waaruit het 
argument werd geput dat de vrouw dus geacht moest worden sedert die 
datum e1lige eigenares te ziJI1 van de goederen die haar bij de verdeling waren 
toegewezen; dit kon uiteraard de werking van artikel 1440 B.W. (,elk der 
echtgenoten staat met al zijn goederen in voor de gemeenschappelijke 
schulden die overblijven na de verdeling") niet beletten. 

239. Het loutere feit dat de man verbintenissen heeft aangegaan, bijvoor
beeld dat hij zich borg heeft gesteld voor de B.V.B.A. waarvan hij de 
zaakvoerder is, bewijst geen slecht beheer; nergens blijkt immers dat de 
kredieten waarvoor hij zich borg stelde werden opgezegd, noch dat uit het 
beleid in de bvba zou moeten gevreesd worden dat de borg zou worden 
aangesproken (Rb. Luik, 24 mei 1993, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 515, en de 
noot van M.-F. Carlier ,Quelques observations a propos de la separation de 
biens judiciaire", Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 518-521). Evenmin is een 
voldoende grand aanwezig om tot gerechtelijke scheiding van goederen over 
te gaan wanneer blijkt dat de vrouw enkel beoogt het gemeenschappelijk 
vermogen te beveiligen tegen aanspraken van schuldeisers die een vordering 
tegen de man hebben wegens een grove fout die hij achttien jaar geleden 
beging (Rb. Bergen, 23 november 1988, J.T., 1990, 187). 

240. De belangen van de eisende echtgenoot kunnen oak gelegen zijn in zijn 
ofhaar actueel recht erover te waken dat alles wat aan het gemeenschappelijk 
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vermogen toekomt erin zou worden opgenomen endat dit vermogen over
eenkomstig zijn bestemming uitsluitend in het belang van het gezin wordt 
bestuurd, alsmede in zijn of haar toekomstig recht om bij de ontbinding een 
deel van dat vermogen te ontvangen (Antwerpen, 11 januari 1989, T. Not., 
1990, 49). In dit arrest werd onder meer het stellen van handelingen die in 
strijd zijn met de geldende bestuursregeling, gelijkgesteld met slecht beheer. 
Concreet ging het om de verkoop van gemeenschappelijke vermogensele
menten, met name van een verzekeringsportefeuille terwijl beide echtge
noten samen in hetzelfde verzekeringskantoor actief waren geweest, zodat er 
sprake was van uitoefening van een zelfde beroep en de vervreemding van 
deze portefeuille bijgevolg de medewerking (artikel1417, laatste lid B.W.) 
of de toestemming van heiden (artikel1418, 1 b) B.W.) vereiste. De man die 
verkocht had, kon overigens niet behoorlijk verantwoorden hoe hij de voor 
deze verkoop ontvangen prijs had besteed. Zo ook voor schenkingen van 
aanzienlijke bedragen aan de kinderen van partijen, waarvan de man be
weerde dat hij ze om fiscale redenen had toegestaan, en bovendien dat ze de 
belangen van de kinderen, dus van het gezin dienden. Het fiscaal oogmerk 
aanvaardde het Hof niet als een voldoende verantwoording; het belang van 
het gezin is naar het oordeel van het Hof overigens ook niet te begrijpen als 
het belang van de twee meerderjarige kinderen van partijen die, respectie
velijk negenendertig en tweeenveertig j aar oud en zelf aan het hoofd van een 
eigen gezin, allang het huis uit zijn. Het belang van het gezin mag, zo stelt 
het Hof terecht, slechts worden begrepen als het belang van de echtgenoten, 
hun minderjarige kinderen en de nog ten laste zijnde kinderen. Het Hof 
concludeert dat het systematisch vervreemden van goederen van de gemeen
schap of de beschikking erover zonder equivalente tegenprestatie het slecht 
beheer uitmaakt waardoor de belangen van de vrouw in het gemeenschap
pelijk vermogen ernstig en op blijvende wijze in gevaar zijn gebracht, zolang 
het vigerend stelsel in stand wordt gehouden, en dat de opheffing van het 
stelsel het gevaar kan weren of minstens de gevolgen ervan verzachten. De in 
eerste aanleg uitgesproken gerechtelijke scheiding van goederen wordt 
bevestigd. 

241. Is de gerechtelijke scheiding van goederen bekomen dan moet erover 
gewaakt worden dat verdere verrichtingen zoals door artikel 1473 B.W. 
opgelegd niet verwaarloosd worden: de gerechtelijke scheiding van goederen 
heeft immers geen verdere gevolgen indien de staat van vereffening van het 
vorig stelsel niet bij authentieke akte is opgemaakt binnen een jaar na de 
bekendmaking van een uittreksel uit de beslissing in het Belgisch Staatsblad 
(de procedure en de bekendmaking zijn door de artikelen 1311 tot 1318 
Ger.W. voorgeschreven). De verplichting om de staat van vereffening binnen 
het jaar op te maken is met de wet Huwelijksvermogensstelsels van 1976 
ingevoerd, en vervangt de vorige verplichting, zoals in artikel 1444 B.W. 
oud, dat enkel vereiste dat de vereffeningsverrichtingen een aanvang hadden 
genomen binnen de vier maanden na het vonnis en sedertdien niet werden 
onderbroken. De huidige termijn van een jaar kan worden verlengd, zo 
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oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Luik (17 januari 1994, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1995, 569) wanneer de staat niet tijdig kon worden opge
maakt wegens de mentale gezondheidstoestand van de man, die in de loop 
van dat jaar op grond van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek een 
voorlopige bewindvoerder kreeg: wettige en gegronde redenen verantwoor
den de toekenning van een terrnijnsverlenging (met name van een jaar vanaf 
de datum van het vonnis). 

242. Het Hof van Cassatie heeft zich in de onderzochte periode moeten 
uitspreken over de toepassing in de tijd van artikel1473 B.W., nl. ten aanzien 
van een gerechtelijke scheiding van goederen die onder gelding van de oude 
wet was gevorderd, en na inwerkingtreding van de nieuwe wet was uitge
sproken. Gelet op de terugwerkende kracht van de gerechtelijke scheiding 
van goederen, die zowel tussen echtgenoten als tegenover derden geldt 
(art. 1471 nieuw B.W. en art. 1445 oud B.W.), werd nagegaan of de 
verplichting om tot vereffening over te gaan moest worden beoordeeld 
volgens de wet die gelding had bij de inleiding van de eis of bij de uitspraak 
van de gerechtelijke scheiding van goederen. Het Hof oordeelde dat hier
omtrent door de wet Huwelijksvermogensstelsels geen afwijkende over
gangsregeling was voorzien, en dat bijgevolg overeenkomstig het gemeen 
overgangsrecht (art. 2 B.W.) de nieuwe wet de gevolgen beheerst van de 
onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voort
duren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet (Cass., 27 april 1990, 
T. Not., 1991, 325 en noot Bouckaert, F.; Pas., 1990, I, 995. Zie verder 
nr. 270). 
Enkele bijzondere problemen die bij de vereffening na de gerechtelijke 
scheiding van goederen kunnen rijzen, met name wanneer de scheiding werd 
gevorderd na het faillissement van een van de echtgenoten, worden nader 
onderzocht door Bouckaert, F. (,De curator en de vrouw van de gefailleerde; 
aantekeningen bij de gerechtelijke scheiding van goederen", T. Not., 1990, 
163-170; adde: Casman, H., ,Le conjoint du failli", Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 5-25). 

AFDELING 3 

HET BEWIJS BIJ SCHEIDING VAN GOEDEREN 

243. Een goede werking van het stelsel van scheiding van goederen, en met 
name de daarmee gepaard gaande autonornie van de echtgenoten die in dit 
stelsel veel meer dan in een gemeenschapstelsel hun bestuursbevoegdheden 
onafhankelijk uitoefenen en in principe enkel hun eigen vermogen verbinden 
wanneer ze schulden aangaan, veronderstelt ook een behoorlijke afscheiding 
van deze vermogens en dus de bewijsvoering van het exclusief eigendoms
recht in hoofde van de ene of de andere echtgenoot. De bewijsvoering en met 
name de bewij skracht die gehecht wordt aan de vermeldingen van eigen 
goederen van de echtgenoten in hun huwelijkscontract, is eerder in dit 
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overzicht al onderzocht (supra nummers 131-136: de daarin besproken 
rechtspraak is zowel bij gemeenschapsstelsels als bij stelsels van scheiding 
van goederen toepasselijk, aangezien de bewijsregels inzake eigen goederen 
in een gemeenschapsstelsel (art. 1399 B.W.) ook in het stelsel van scheiding 
van goederen gelden (art. 1468, eerste lid B.W.)). 

244. Daarenboven bepaalt artikel1468, tweede lid B.W. dat wanneer in een 
stelsel van scheiding van goederen niet kan worden bewezen aan welke 
echtgenoot roerende goederen toebehoren, ze beschouwd worden als onver
deeld tussen hen. Dit vermoeden is aan derden tegenwerpelijk (zie voor 
recent commentaar: De Mulder, W., ,Beslag op gemeenschapsgoed en op 
onverdeeld goed", T.B.B.R., 1990, nr. 13, 119). Hieruit leidde de rechtsleer 
af dat wanneer bij gebrek aan bewijs van een exclusief eigendomsrecht 
rekening gehouden moest worden met dit vermoeden van onverdeeldheid, 
de schuldeiser van een van beide echtgenoten die beslag wil leggen op de 
roerende goederen van zijn schuldenaar, ten aanzien van deze onverdeelde 
roerende goederen eerst de verdeling moet vorderen overeenkomstig artikel 
1561 Ger.W., dat een algemene regel bevat, die ook voor roerende goederen 
geldt (Facq, J., in Commentaar bij art. 1468 B. W., Commentaar personen
recht, Antwerpen, 1987, 11-12, nr. 14; Verbeke, A., ,Revindicatie door de 
echtgenoot van de schuldenaar", T. Not., 1991, 223-224; zie ook Casman, H., 
,Schulden en huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1985, 333). Dit standpunt 
werd in de onderzochte periode bijgetreden door het Hof van Beroep van 
Gent, (28 november 1989, T. Not., 1991, 228). 

245. Naast het wettelijk vermoeden van onverdeeldheid kunnen in het huwe
lijkscontract ook conventionele eigendomsvermoedens worden ingelast ten 
voordele van de ene of de andere echtgenoot. Het nut van dergelijke ver
moedens is beperkt, omdat ze hoe dan ook geen uitwerking hebben tegenover 
derden (zie voor recent commentaar Puelinckx-Coene, M., ,Op zoek naar de 
draad van Ariadne in het doolhof van de schikkingen tussen echtgenoten", 
T.B.B.R., 1992, nr. 19, 14), gelet op de bewijsregels van artikel1399, eerste lid 
B.W. Zelfs tussen echtgenoten is hun nut beperkt, omdat ze meestal slechts de 
weergave zijn van een reeds bestaande eigendomsregel (bijvoorbeeld omwille 
van het strikt persoonlijk karakter van een goed bestemd tot persoonlijk 
gebruik, zie art. 1401, 1 B.W.) of eigendomsvermoeden (art. 2279 B.W. 
wanneer het ,conventioneel'' vermoeden naar het bezit verwijst), en omdat 
men meestal oordeelt dat ze weerlegbaar zijn (zie evenwel de andersluidende 
mening van De Page, Ph., en De Stefani, I., ,La presomption de propriete dans 
le regime de separation de biens", T.B.B.R., 1990, 197-209, die pleiten voor de 
geldigheid tussen echtgenoten van conventionele uitdrukkelijk als onweerleg
baar bedongen eigendomsvermoedens). 

In het geval dat werd voorgelegd aan het oordeel van de rechtbank van 
Bergen, die zich hieromtrent uitsprak bij vonnis van 7 april1989 (J.L.M.B., 
1990, 509) beriep de vrouw zich op een conventioneel vermoeden van 
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eigendom als volgt gelibelleerd: ,de gelden of waarden waarover het ex
clusief eigendomsrecht van een der echtgenoten niet bewezen is, worden 
geacht aan de vrouw toe te behoren, ook al bevinden ze zich in de kluis van 
de man" om de verzegeling te bekomen van een kluis op naam van haar 
echtgenoot gehuurd: ze moest enkel aannemelijk maken dat zich in die kluis 
zaken konden bevinden waarop ze aanspraak kon maken, en daarvoor vol
stond het om het aangehaald eigendomsvermoeden uit haar huwelijkscon
tract in te roepen. 

AFDELING 4 

DE ONVERDEELDHEID IN EEN HET STELSEL VAN 
SCHEIDING VAN GOEDEREN 

246. Echtgenoten die van goederen gescheiden zijn kunnen uiteraard niet
ternin goederen samen verkrijgen. Die zullen dan niet gemeenschappelijk 
zijn, maar hen in onverdeeldheid toebehoren. Een dergelijke onverdeeldheid 
is in principe onderworpen aan de regels van het gemeen recht (art. 577-2 
B.W.), tenzij bepalingen van bijvoorbeeld het primair huwelijksstelsel daar 
voorrang op krijgen. Ieder van de echtgenoten kan dan ook, zelfs tijdens het 
huwelijk, de verdeling van onverdeelde goederen vorderen (,ten allen tijde" 
vermeldt art. 1469, eerste lid B.W.). Hiervan maakte de rechtbank van eerste 
aanleg van Luik een terechte toepassing in haar vonnis van 15 juni 1992 
(Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 185). Het is met andere woorden niet vereist te 
wachten tot aan de ontbinding van het huwelijksstelsel, en met name niet 
nodig om te wachten tot de -echtsc-heiding definitief is geworden, om tot 
verdeling over te gaan. Voorbehoud moet evenwel worden gemaakt voor de 
gezinswoning (de bescherrning die artikel 215 B.W. biedt, gaat voor op het 
recht om uit onverdeeldheid te treden), en voor een eventueel tussen de 
echtgenoten gesloten pactum om tijdelijk in onverdeeldheid te blijven, 
conform artikel 815, tweede lid B.W. (zie nader hierover Mahieu, G., 
,Partage et cession de droits indivis entre epoux", 4, in Jeghers, J.L., ,Les 
contrats entre epoux", Bruylant, 1995, 41-47). 

247. De vordering tot verdeling kan ook door een schuldeiser van een van de 
echtgenoten worden ingesteld: hij beroept zich daarbij op een eigen recht, hem 
door artikel1561, tweede lid Ger.W. uitdrukkelijk erkend voor wat omoerende 
goederen betreft; hij zal dus kunnen bekomen dat bevolen wordt dat de 
echtgenoten uit onverdeeldheid treden voor de door hem aangewezen omoe
rende goederen, en zal daarbij ook de aanstelling bekomen van een notaris 
gelast met de verrichtingen van vereffening en verdeling van deze onverdeeld
heid (Rb. Luik, 8 november 1993, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 299). Pas daarna 
zal de schuldeiser de gedwongen uitvoering kunnen bekomen op de kavel die 
bij deze verdeling aan zijn schuldenaar wordt toegekend. 

248. Met aarzeling wordt kennis genomen van een vonnis van de rechtbank 
van Luik (14 februari 1994, Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 312, noot De Page, 
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Ph.) waarin de verdeling wordt bevolen, staande het huwelijk, van ,iedere 
tussen partijen bestaande onverdeeldheid, waarvan het bestaan vooraf en 
conform het gemeen recht door de eiseres moet worden bewezen" met 
aanstelling van twee notarissen die onder meer de opdracht krijgen aile 
rekeningen die partijen mekaar in het kader van deze onverdeeldheid kunnen 
verschuldigd zijn, op te maken. De verweerder betwistte het bestaan van 
enige onverdeeldheid en verwees onder meer naar zijn eigendomstitel met 
betrekking tot een appartement dat volgens de vermeldingen in de aankoo
pakte en de bepalingen van het huwelijkscontract moest worden beschouwd 
als exclusief aan hem toebehorend. De rechtbank oordeelt evenwel dat het 
bestaan van ,enige onverdeeldheid" tussen de echtgenoten die lang hebben 
samengewoond (ook vooraleer ze gehuwd waren) niet uitgesloten is, en dat 
de beoordeling van de vraag of een dergelijke onverdeeldheid wei bestaat 
aan de aan te duiden boedelnotaris kan worden toevertrouwd. De redenering 
in fine van het vonnis is merkwaardig: wellicht bestaat er een onverdeeld
heid, en hoewel dit door de eiseres niet wordt bewezen, moet de verdeling 
ervan toch gevraagd worden omdat niemand kan worden gedwongen in 
onverdeeldheid te blijven ... Ook Philippe De Page stelt vele vragen bij dit 
vonnis in zijn al vermelde noot. Hij besluit uiteindelijk dat de oplossing 
praktisch is en daarom mag worden goedgekeurd. Op het vlak van de 
principes lijkt het wei dat de rechtbank rninstens had moeten verwijzen naar 
de onverdeeldheid die geacht wordt te bestaan met betrekking tot de inboedel 
die zich in de echtelijke verblijfplaats bevindt, en waaromtrent de echtge
noten het gezamenlijk bezit hebben. Mede door het samenlezen van de 
artikelen 1468, tweede lid B.W. en 2279, eerste lid B.W. kan beter een 
vermoeden van onverdeeldheid worden ingeroepen als grondslag voor een 
bevel om tot vereffening en verdeling over te gaan, dan een loutere veronder
stelling dat het bestaan van een dergelijke onverdeeldheid door eiseres 
rnisschien wei aangetoond kan worden. 

249. Bij een verdeling tijdens het huwelijk geldt desgevallend artikel1469, 
tweede lid B.W.: voor de rninnelijke verdeling van de tot een (roerend of 
onroerend) goed beperkte onverdeeldheid door toewijzing ervan aan een van 
de echtgenoten is de machtiging van de rechtbank vereist. Dit geldt trouwens 
ook wanneer er verscheidene onverdeelde goederen zijn, die allemaal aan 
dezelfde echtgenoot worden toegewezen (zie de bewoordingen van artikel 
1469, tweede lid B.W.) en wanneer zowel het onroerend goed dat aan beide 
echtgenoten toebehoort als het handelsfonds waarin ze eveneens in onver
deeldheid waren, aan de man worden toebedeeld, die ook de bankschuld 
overneemt en daarvoor outlasting van de vrouw bekomen heeft (Rb. Luik, 23 
april 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 70). 

250. Is er daarentegen sprake van een massa van onverdeelde goederen 
(d.w.z. meer dan een goed) waarvan bepaalde goederen in de kavel van de 
ene, en andere goederen in de kavel van de andere echtgenoot worden 
opgenomen, eventueel met betaling van een opleg ter gelijkmaking van de 
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kavels, dan is er sprake van een werkelijke verdeling, waarvoor rechterlijke 
machtiging niet vereist is (zie Casman, H., Huwelijksvermogensrecht, in 
Notariele Actualiteit, Familierecht, te verschijnen bij Die Keure, 1996, 
nr. 28, 24). Dit werd in de besproken periode bevestigd door het vonnis 
van de rechtbank van Luik van 10 januari 1994 (J.LM.B., 1994, 1191 met 
noot Nudelhoie, S., Rev. Trim. Dr. Fam., 1995; 566). De echtgenoten, 
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, waren samen onver
deelde eigenaars van een handelsfonds (1.500.000 BEF) en van een onroe
rend goed (2.500.000 BEF), en samen gehouden tot belangrijke schulden 
(3.250.000 BEF), die allemaal in de kavel van de man werden gelegd. Aan de 
vrouw werden uit de massa de inboedel en de auto toegekend, en zij was 
gehouden tot een (niet in het vonnis becijferde) opleg. Het verzoek tot 
machtiging om het onroerend goed dus aan de man toe te bedelen werd 
afgewezen, daar artike11469, tweede lid B.W. op deze verrichting- die een 
werkelijke verdeling was - niet van toepassing was. Op te merken valt dat 
deze verdeling tijdens het huwelijk plaatsvond, ingevolge een vonnis dat 
door de rechtbank was gewezen, en waarbij werd bevolen over te gaan tot 
vereffening en verdeling van de onverdeeldheid. Voor de vraag of het artikel 
1469 B.W. aldan niet toegepast moet worden, is het evenwel irrelevant of de 
verdeling minnelijk plaatsvindt of na een gerechtelijk bevel daartoe: er moet 
enkel worden nagegaan hoe de kavels worden gevormd. Na ontbinding van 
het huwelijk geldt artikel 1469 overigens niet meer, evenmin als het verbod 
tot verkoop tussen echtgenoten, zodat voor de inkoop van een onverdeeld 
aandeel geen rechterlijke machtiging meer vereist is; dit werd nog bevestigd 
door de rechtbanK: vaii eerste aarileg-van Cliarieroi iri het vonnis van 2 Cfe
bruari 1991 (J.T., 1993, 363). 

251. Is rechterlijke machtiging vereist, dan wordt ze gevraagd door middel 
van een verzoekschrift op tegenspraak (art. 1253ter Ger.W., verwijzend naar 
de artikelen 1034bis tot 1034sexies Ger.W., zoals ingevoegd door de wet van 
3 augustus 1992, in werking getreden op 1 januari 1993). Op straffe van 
nietigheid moet bij het verzoekschrift een recent (d.w.z. niet ouder dan 
vijftien dagen) getuigschrift van woonplaats van de op te roepen personen 
worden gevoegd (art. 1034quater Ger.W.). Bij een dergelijke procedure 
moeten beide echtgenoten worden opgeroepen, omdat de rechter ze ,moet 
pogen te verzoenen" tijdens een verschijning in raadkamer. Het verzoek
schrift mag door de verzoeker zelf of door zijn advocaat worden ondertekend 
(art. 1253ter Ger.W.). Bij de oproeping moeten de partijen evenwel in 
persoon verschijnen en mogen ze niet door een advocaat worden vertegen
woordigd (Rb. Aarlen, 20 januari 1994, J.L.M.B., 1994, 1194) . 

252. Indien de echtgenoten het niet eens worden over de wijze van verdeling 
van hun onroerende goederen en deze dus niet minnelijk kan plaatsvinden, 
kan een procedure van gerechtelijke verdeling ingezet worden. Voor met 
name de onroerende goederen die niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld, 
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zal tot veiling worden overgegaan, dus ook tijdens het huwelijk (Rb. Luik, 15 
juni 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 185). Heeft een openbare verkoping 
plaats, dan kan iedere echtgenoot aankopen zonder dat er nog een rechter
lijke machtiging vereist is (art. 1469, tweede lid B.W.). Wat evenwel niet 
kan, is dat een echtgenoot zich bij een dergelijke veiling ( openbare verko
ping om oit onverdeeldheid te treden) of ter vermijding van deze veiling zoo 
beroepen op een wettelijk recht van toewijzing bij voorrang. De rechtbank 
van eerste aanleg van Loik herinnerde daaraan in haar overwegingen van het 
vonnis van 15 joni 1992 (Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 185). Terecht vonniste 
ook de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi in die zin (21 februari 1992 
J.T., 1993, 363). Op andere ponten kan deze rechtbank minder gemakkelijk 
gevolgd worden, onder meer waar ze stelt dat artikel 1469, tweede lid B.W. 
er enkel op gericht is collosie tossen de echtgenoten te verhollen waar zij 
derden zooden willen benadelen door een schenking onder de vorm van een 
verkoop: artikel 1469 beoogt immers ook, zo niet in de eerste plaats, de 
bescherming van de echtgenoten tegen mekaars onterechte bei'nvloeding 
(Casman, H. en Van Look, M., Huwelijksvermogensstelsels, V/2, p. 14). 
Echtgenoten die van goederen gescheiden zijn, of gescheiden ex-echtge
noten die onder dit stelsel gehowd waren, kunnen zich op een toepassing van 
artikel 1447 B.W. beroepen op grand van analogie. Dit artikel is inuners in 
het Burgerlijk Wetboek opgenomen onder Afdeling V. Ontbinding van het 
wettelijk stelsel, § 5 Verdeling, en heeft dus enkel betrekking op het wettelijk 
stelsel, niet op de scheiding van goederen waarop aileen de artikelen 1466 en 
volg. B.W. toepasselijk zijn. In die zin ook oordeelde tijdens de besproken 
periode de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 25 joni 1991 (T. Not., 
1993, 118; zie ook Brussel, 4 joni 1992, R.W., 1992-93, 261). 

252. Over alle aspecten van de verdeling en afstand van onverdeelde rechten 
tossen echtgenoten die gehowd zijn met scheiding van goederen, raadplege 
men ook de bijdrage ,Partage et cession de droits indivis entre epoox" van 
notaris G. Mahieo, voor het gezamenlijk werk dat onder de titel ,Les contrats 
entre epoox" is verschenen onder leiding van Jeghers, J.-L. (Bruylant 1995, 
35-59). 

253. Bij de afrekening tossen gewezen echtgenoten die onder het stelsel van 
scheiding van goederen gehowd zijn geweest, hoort ook zeer dikwijls de 
vraag naar een eventoele beoordeling van de al of niet behoorlijke bijdrage 
die ieder van hen tot de lasten van het howelijk of de kosten van de bois
hooding heeft moeten leveren. Men kent de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie dat bij arrest van 22 (24) april1976 (R. W., 1976-77, 993, met noot 
Casman, H., R. C.J.B., 1978, 127, noot Renard, Cl.) heeft gesteld dat bij 
gezamenlijke aankoop van de gezinswoning door twee van goederen ge
scheiden echtgenoten alle aan deze aankoop verbonden kosten, en met name 
de betaling van de prijs of de terugbetaling in hoofdsom en interesten van de 
daartoe geleende gelden, las ten waren die als kosten van hoisvesting inherent 
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zijn aan het gezinsleven en waarin de echtgenoten dus moeten bijdragen 
zoals in aile andere lasten van het huwelijk. Indien het huwelijkscontract 
daarenboven een beding bevat krachtens hetwelk de echtgenoten geacht 
worden hun bijdrage in deze lasten van het huwelijk dagelijks te hebben 
geleverd, kunnen ze hieromtrent niet meer tot afrekening worden geroepen 
(in die zin, Antwerpen, 26 oktober 1988, Rev. Not. B., 1989, 481). 

254. Terecht heeft de rechtbank van eerste aanleg van Luik bij vonnis van 
8 november 1993 (Rev. Trim. Dr. Fam., 1995, 301) benadrukt dat het 
bovenstaande hoegenaamd niet impliceert dat de betaling van de kosten 
verbonden aan de aanschaf van de gezinswoning die als persoonlijk goed 
exclusief aan een van de echtgenoten toebehoort, ook als lasten van het 
huwelijk door beide echtgenoten in verhouding tot hun financiele mogelijk
heden moet worden gedragen. De aanwending van het aangekochte onroe
rend goed tot gezinswoning is immers geen voldoende criterium om te 
oordelen over de aard van de schuld met betrekking tot de financiering 
van deze aankoop aangegaan. Deze schuld zal slechts met een last van het 
huwelijk gelijkgesteld worden als bij aankoop tevens gebeurde op naam van 
beide echtgenoten. Gaat het om een last van het huwelijk, dan kunnen de 
echtgenoten daarin inderdaad op uiteenlopende wijzen bijdragen: door fi
nanciele prestaties, door ter beschikking stelling van ailerlei geldelijke of 
zakelijke middelen, materiele en morele prestaties, huishoudelijk werk, hulp 
aan de professioneel actieve echtgenoot, enz. Gaat het om de aankoop van 
een eigen goed daa~entegen, dan zal Qndank~ d~_bestermning als_gezinliWO: 
ning wei kunnen afgerekend worden indien de echtgenoot niet-eigenaar in 
deze kosten heeft bijgedragen in hogere mate dan wat, gelet op de inkomsten 
en andere middelen van dit gezin, als een normale bijdrage in de lasten van 
het huwelijk moet worden beschouwd. Voor deze beoordeling ten gronde 
(vaststelling van de feitelijke levenswijze van de echtgenoten, financiele 
middelen waarover ze beschikken om de daaraan verbonden uitgaven te 
dekken, enz.) moet de echtgenoten desgevailend worden gevraagd de nodige 
bewijsstukken voor te leggen (zelfde besl). 

255. Zo ook oordeelde het hof van beroep van Antwerpen dat als een 
echtgenote, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, in eigen 
naam een onroerend goed aankoopt en in de notariele aankoopakte als 
exclusieve eigenares wordt vermeld, de man geen aanspraak kan maken 
op het onroerend goed, al bewijst hij of al roept hij in dat hij zelf met eigen 
penningen betalingen verrichtte voor deze aankoop. In dit laatste geval kan 
hij enkel vorderen dat tot afrekening wordt overgegaan (Antwerpen, 1 maart 
1989, Rev. Not. B., 1990, 165). De betaling door de man voor rekening van 
de vrouw die aileen aankoopt kan ook zijn geschied animo donandi (Brussel, 
13 april1988, J.L.M.B., 1989, 10) maar schenkingen tussen echtgenoten zijn 
steeds herroepbaar (art. 1096 B.W.). In het geval dat in dit verband aan het 
Hof van beroep van Brussel werd voorgelegd, is geoordeeld dat tussen de 
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schenking van gelden en de daarmee gefinancierde aankoop van onroerende 
goederen een dergelijke samenhang bestond dat die onroerende goederen 
zelf het voorwerp van de schenking werden geacht te zijn, en niet het geld. 
Het Hof van Cassatie heeft dit arrest evenwel verbroken bij arrest van 15 
november 1990, J.T., 1991, 518 noot Vogel, L., Pas., 1991, I, 284, Rec. Gen. 
Enreg. Not., 1991, nr. 23.985, 244, Rev. Not. B., 1991, 109 en noot Em.J., 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 94, T.B.B.R., 1991, 137). Dit arrest stelt dat 
wanneer een gehuwde persoon een onroerend goed aankoopt met geld dat 
haar door haar echtgenoot om niet is gegeven, de schenking het geld tot 
voorwerp heeft, en niet het onroerend goed (zie verder commentaar over 
dit arrest in de noot van Raucent, L., ,La donation-achat en faveur d'un 
conjoint en presence d'heritiers reservataires", T.B.B.R., 1991, 120 en 
,Objet et cause des liberalites: les arrets de Ia cour de Cassation du 16 no
vembre 1989 en du 15 novembre 1990", in Quinze annees d'application de 
la reforme des regimes matrimoniaux, 1991, 29-38; Nudelhole, S., ,Dona
tion-achet et prete-nom", in Melanges offerts a Robert Pirson, 1989, 223-
245, Verbeke, A., ,Commentaar bij art. 893 B.W.", in Artikelsgewijze 
commentaar Eifenissen Schenkingen en Testamenten, nr. 70, Puelinckx
Coene, M., ,Overzicht van rechtspraak, Giften", T.P.R., 1994, nrs. 169-
173, 1705-1707). 

AFDELING 5 

TOEGEVOEGDE GEMEENSCHAP OF VENNOOTSCHAP? 

256. Om de hardheid van het stelsel van scheiding van goederen, dat de 
echtgenoten niet in mekaars besparingen of aanwinsten laat delen, op te 
vangen, werd in de notariele praktijk altijd naar bedingen gezocht, die dit 
bezwaar enigszins zouden opvangen. Dit heeft historisch gezien aanleiding 
gegeven tot de toevoeging van een gemeenschap of vennootschap van 
aanwinsten die inderdaad het basisstelsel van scheiding van goederen moest 
aanvullen, doch waarvan het nut en de juiste betekenis na de hervorming van 
het huwelijksvermogensrecht in 1976 niet meer zo duidelijk te achterhalen 
was. W at meer is, moest de vraag worden gesteld naar de verenigbaarheid 
van een stelsel van scheiding van goederen met een stelsel van gemeenschap, 
die zouden worden samengesmolten tot een geheel dat, zoals alle huwelijks
stelsels, werkzaam en coherent moest blijven. Tot de verdiensten van collega 
Alain Verbeke hoort het dat hij de analyse van dit probleem bijzonder scherp 
heeft weten te voeren en tot een overtuigende conclusie kon komen, die 
meteen ook een einde stelt aan de begripsverwarring die terzake heerste en 
het onnauwkeurig woordgebruik dat daar aan de basis van lag. Zijn conclusie 
wordt onderschreven en hierna verkort weergegeven (zie zijn uitvoerige 
toelichting in zijn bijdrage ,Het huwelijkscontract van scheiding van goe
deren. Pleidooi voor een ,warme uitsluiting", in ,De evolutie van de 
huwelijkscontracten", Antwerpen 1995, 82-191). 
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257. Het begrip gemeenschap is de adequate term om het huwelijksstelsel 
van gemeenschap (wettelijk stelsel, of stelsel van algehele gemeenschap, of 
iedere andere conventioneel gemeenschapstelsel) aan te duiden. De term 
,gemeenschappelijk vermogen" moet daarentegen worden voorbehouden 
ter aanduiding van het vermogen dat in een dergelijk gemeenschapsstelsel tot 
stand komt en dat hierdoor gekenrnerkt wordt, dat de inkomsten, rninstens de 
beroepsinkomsten van de echtgenoten, daarin van rechtswege terecht komen. 
W ordt niet aan dit essentieel vereiste voldaan, dan kan het stelsel waarbij de 
echtgenoten andere goederen dan hun (beroeps )inkomsten ,in gemeen
schap" brengen, niet terecht met deze term worden aangeduid. Omdat ook 
de term ,vennootschap" inadequaat is omwille van de onverrnijdelijke doch 
onverantwoorde verwijzing naar het vennootschapsrecht, stelt A. Verbeke 
voor bij toevoeging van een bijzondere, gebonden onverdeeldheid aan het 
basisstelsel van scheiding van goederen, te spreken over een ,toegevoegd 
intern gemeenschappelijk vermogen". Toegevoegd, omdat het slechts om 
een aanvulling van het stelsel van scheiding van goederen gaat; intern, omdat 
het slechts als gemeenschappelijk vermogen in de relaties tussen de echtge
noten werkt, terwijl het tegenover derden inderdaad slechts geldt als een 
onverdeeldheid, waarvan de schuldeisers, staande het huwelijk, de verdeling 
dus wel kunnen vorderen, in tegenstelling tot de echtgenoten. 

258. De vraag naar de beoordeling van een bestaand stelsel van ,scheiding 
van goederen met vennootschap van aanwinsten" gaf in de overlopen 
periode aanleiding tot een prachtige illustratie van de noodzaak met deze 
verwarrende termen komaf te maken. De echtgenote vorderde tevetgeefs de 
opheffing van de bij huwelijscontract bedongen ,vennootschap van aanwin
sten" door de gerechtelijke scheiding van goederen te eisen; de rechtbank 
van eerste aanleg van Luik oordeelde eerst dat de voorwaarden daartoe niet 
vervuld waren, vooreerst omdat niet was voldaan aan de formaliteiten vervat 
in de artikelen 1311 en 1312 Ger.W. (geen publicatie van hetuittreksel van 
de vordering in het Belgisch Staatsblad: maar dit had enkel mogen leiden tot 
uitstel, niet tot afwijzing van de eis, zie art. 1313 Ger.W.) en vervolgens 
omdat de vrouw faalde in het bewijs van het financieel risico dat ze zou lopen 
bij instandhouding van dit stelsel, gelet op de verbintenissen door de man . 
aangegaan (24 mei 1993, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 515, reeds besproken 
onder nummer 239). Orniddellijk daarna beslist dezelfde rechtbank dat de 
vrouw dan wel kan bekomen dat de verdeling van de onverdeeldheid bevolen 
wordt, omdat die vennootschap inderdaad eigenlijk slechts een onverdeeld
heid in het leven roept, waarvan artikel 1469, de verdeling ook staande het 
huwelijk toelaat... Dit kan niet: ofwel heeft het aangehaalde (doch niet 
weergegeven) artikel 5 van het huwelijkscontract inderdaad een ,vennoot
schap" of ,gemeenschap" van aanwinsten tot stand gebracht, beter dus 
wellicht te kwalificeren als ,toegevoegd intern gemeenschappelijk vermo
gen", waarvan de verdeling door de echtgenoten tijdens het huwelijk niet 
kan worden gevraagd, en kon enkel de gerechtelijke scheiding van goederen 
worden aangevraagd, die de rechter ter zake niet wilde uitspreken omdat de 
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voorwaarden daartoe niet vervuld waren ofwel is er slechts een ,gewone" 
onverdeeldheid tot stand gekomen, waarvan de verdeling ten allen tijde kan 
worden gevraagd, maar dan was het onderzoek naar de mogelijkheid om de 
gerechtelijke scheiding van goederen toe te staan niet meer op zijn plaats ten 
aanzien van een stelsel dat enkel uit een scheiding van goederen met toevoe
ging van een onverdeeldheid naar gemeen recht bestond. 

259. Andere pogingen tot uitbreiding van het basisstelsel van scheiding van 
goederen met bijzondere bedingen die toch zouden leiden tot verdeling van 
aanwinsten (d.w.z. van opgespaarde inkomsten of van met inkomsten tijdens 
het huwelijk verworven goederen) van de beide van goederen gescheiden 
echtgenoten zijn in de praktijk uitgewerkt en vooral in de rechtsleer be
sproken (zie hieromtrent Hayez, L., Sohet, F., Remy, B., ,La separation de 
biens avec participation aux acquets", Rev. Not. B., 1990, 438-455). Zo ook 
hebben Claeys en De Page gepoogd het notariaat te overtuigen van de 
voordelen van het stelsel van scheiding van goederen met een vordering 
tot deelname in de aanwinsten (Rev. Not. B., 1992, 234-251), een stelsel 
waarvan ook wijlen professor De1va de voor- en nadelen had toegelicht, 
zoals aangehaald in de studie van Bouckaert, ,Wisseloplossingen voor de 
scheiding van goederen: verdelings- en verrekeningsbedingen of deelgenoot
schap?", T. Not., 1990, 343-359). Zo ook heeft Snyers, zelf ook notaris, het 
stelsel van scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparin
gen willen promoten, zoals te lezen in verscheidene daaraan gewijde publi
caties, onder meer en onder de titel ,Scheiding van goederen met onver
deeldmaking van de besparingen" in het reeds aangehaa1d werk ,De evolutie 
van de huwelijkscontracten" (195-208) en in een afzonderlijke, veel uit
gebreidere studie onder dezelfde titel verschenen bij Kluwer in 1995. In een 
dergelijk stelsel draagt ieder van de echtgenoten krachtens een daartoe in het 
huwelijkscontract bedongen huwelijksvermogensrechtelijke bepaling de 
helft van wat overblijft van inkomsten na betaling van zijn bijdrage in de 
lasten van het huwelijk en van zijn persoonlijke schuldaflossingen, dus 
eigenlijk zijn spaartegoed over aan de andere; het gaat dus niet meer om 
een vordering die toegekend wordt aan wie minder heeft gespaard ten laste 
van wie meer heeft gespaard, maar om een wederzijdse overdracht van de 
onverdeelde helft van de besparingen (die zonder werkelijke afgifte solo 
consensu) plaats vindt. 

260. Elk van deze bedingen en correctiemechanismen moet telkens een 
meervoudige toets ondergaan ter beoordelingvan zijn bruikbaarheid: het 
beding moet geldig zijn, verenigbaar met het stelsel van scheiding van 
goederen, aanvaardbaar voor de echtgenoten, begrijpelijk en werkzaam, en 
de al of niet tegenwerpelijkheid ervan aan de schuldeisers moet duidelijk vast 
te stellen zijn. Een zware opdracht. Iedere practicus zal zelf oordelen, 
vooraleer hij beslist of hij een dergelijk beding met aanstaande echtgenoten 
bespreekt en eventueel hen ertoe aanzet de opname ervan in hun huwelijks-
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contract te overwegen, in welke mate een of meer onder de vele formules die 
voorliggen, in die meervoudige betekenis bruikbaar blijken te zijn. 

261. Hoe moeilijk het aldus inderdaad kan zijn om billijkheid en redelijk
heid samen te laten gaan werd door collega Verbeke meesterlijk uiteengezet 
in zijn terecht tweemaal bekroonde werk (driejaarlijkse prijs van het Ant
werps notariaat en vijfjaarlijkse prijs Baron Emile Van Dievoet) Goederen
verdeling bij echtscheiding (Maklu 1991 en tweede ongewijzigde druk 
1994) waarvan de bladzijden 271 tot 393 gewijd zijn aan de goederenverde
ling in het conventionele stelsel van scheiding van goederen. Hier wordt na 
een korte beschrijving van de werking van het stelsel van scheiding van 
goederen nagegaan welke conventionele ( overeenkomsten tussen de echtge
noten, in het huwelijkscontract of tijdens het huwelijk gesloten) of niet
conventionele oplossingen (verwijzend naar het familierecht of naar het 
verbintenissemecht) denkbaar zijn, in welke mate ze in Belgie of in de vele 
rechtsvergelijkend benaderde vreemde huwelijksvermogensrechtelijke be
palingen en toepassingen, werkzaam zijn, en billijkheid en redelijkheid 
weten te verzoenen. Zoals het hele werk bezorgt ook het lezen van deze 
bladzijden een groot intellectueel en juridisch genot, naast een ontzaglijke 
bron van dienstige en bruikbare informatie voor al wie ons actueel recht aan 
deze eisen van redelijkheid en billijkheid wil toetsen. 

HOOFDSTUK V 

OVERGANGSRECHT (*) 

AFDELING 1 

ALGEMEEN 

262. Het Hof van Cassatie heeft gedurende de besproken periode in ver
scheidene arresten de continuiteitstheorie toegepast. Deze theorie kan nu als 
algemeen aanvaard beschouwd worden, zodat een interpretatieve wet ter 
verduidelijking van art. 1, 2° van art. 3 (overgangsbepalingen) van de wet 
van 14 juli 1976 overbodig is geworden. 
Echtgenoten v66r 28 september 197 6 gehuwd zonder huwelijkscontract of na 
het toenmalige wettelijk stelsel van de gemeenschap van roerende goederen 
en aanwinsten te hebben bedongen, zijn ,bij het verstrijken" van een termijn 
van een jaar lopende van 28 september 1976 tot en met 27 september 1977 
onderworpen aan alle bepalingen van het nieuwe wettelijke stelsel. 

(*) Zie Gerlo, J., ,Huwelijksvermogensrecht, overgangsrecht en Hof van Cassatie", in Per
sonen- en familierecht, Gezin en recht in een postmoderne samenleving, Mys en Breesch, 
1994, 401-423. 
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Zij kunnen, bij gebrek aan uitdrukkelijke wetsbepaling, niet geacht worden 
vanaf de datum van hun huwelijk daaraan onderworpen geweest te zijn. Van 
een probleem van overgangsrecht kan alleen sprake zijn als een huwelijk 
werd gesloten v66r 28 september 1976 en het huwelijksvermogensstelsel 
werd ontbonden na 27 september 1977. 
W erd hun huwelijksvermogensstelsel ontbonden v66r 28 september 1977, 
dan is uitsluitend het vroegere huwelijksvermogenrecht van toepassing ook 
al wordt er pas later vereffend en verdeeld. Er kan geen sprake zijn van een 
recht van toewijzing bij voorrang. (Cass., 21 september 1979, vorig over
zicht, T.P.R., 1990, 315). Zo een echtscheidingsprocedure v66r 28 september 
1977 werd ingeleid, wordt de vrouw bij gebrek aan tijdige aanvaarding 
geacht afstand te hebben gedaan van de gemeenschap (Cass., 13 mei 1983, 
vorig overzicht, T.P.R., 1990, 316). 
Werd het huwelijk gesloten na 27 september 1976, dan is uitsluitend het 
nieuwe huwelijksvermogenrecht van toepassing 
De continui"teitstheorie heeft volgende gevolgen voor de echtgenoten die 
onder toepassing van het overgangsrecht vallen. 

AFDELING 2 

WETTELIJK STELSEL 

§ 1. Op bet vlak van bet actief 

263. Of een goed eigen of gemeenschappelijk is, wordt uitgemaakt aan de 
hand van te wettelijke regels geldend op het ogenblik van de verwerving van 
het goed (Cass., 6 januari 1989, T. Not., 1989, 68 noot De Decker, H.; Pas., 
1989, I, 484; zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 318). 

§ 2. Op bet vlak van bet passief 

A. Het definitief passief (bijdrage) 

264. Of een schuld eigen of gemeenschappelijk is, wordt uitgemaakt aan de 
hand van de wettelijke regels geldend op het ogenblik van het aangaan van de 
schuld. 
Het cassatiearrest van 28 september 1989 (Pas., 1990, I, 121; R. W., 1989-90, 
1253; T. Not., 1990, 314; Rev. Not. B., 1990, 42) betreft zowel het definitief 
als het voorlopig passief, m.a.w. het eigen of gemeenschappelijk karakter 
van een schuld in de verhoudingen tussen echtgenoten en het verhaalrecht 
van de schuldeisers op eigen en gemeenschappelijke goederen. 
Op het vlak van het definitief passief wordt volgende regel geformuleerd: 
v66r 28 september 1977 (het Hof van Cassatie heeft het over ,v66r de 
inwerktreding van die wet (van 14 juli 1976) ontstane schulden") ontstane 
schulden blijven onderworpen aan het oude stelsel; de aard van de litigieuze 
schuld moet worden bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen die 
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golden ten tijde van het ontstaan van de schuld (In dezelfde zin: Cass., 26 juni 
1992, T. Not., 1992, 493, noot Bouckaert, F.; Pas., 1992, I, 965). 

Zo is definitief gemeenschappelijk: 

- het saldo van honorarium en vergoedingen wegens contractbreuk, i.v.m. 
de onderbroken uitvoering van een opdracht door de man in 1975 aan een 
architect gegeven, als schuld door de man gedurende de gemeenschap 
aangegaan (art. 1409, 2° oud B.W.) (Cass., 28 september 1989, gecit.: in 
casu betrof het een bedongen gemeenschap van aanwinsten, onderworpen 
aan de regels van de wettelijke gemeenschap voor alle gevallen waarin het 
contract daarvan niet stilzwijgend of uitdrukkelijk afwijkt (art. 1528 oud 
B.W.: cfr. art. 1451 in fine nieuw B.W.). 

- de schuld ontstaan ten gevolge van een misdrijf door de man gepleegd 
voor 28 september 1977 (art. 1409, 2° oud B.W.) (Cass. 26 juni 1992, 
gecit.; in casu waren de echtgenoten onder algemene gemeenschap ge
huwd). 

B. Het voorlopig passief (verbintenis) 

265. Op welke vermogens een eigen of gemeenschappelijke schuld door de 
schuldeiser(s) kan verhaald worden, wordt uitgemaakt aan de hand van de 
wettelijke regels geldend op het ogenblik van het verhaal. 

Beide voormelde cassatiearresten stellen zonder aarzelen: de rechten van de 
schuldeisers die sinds de nieuwe wet- worden uitgeoefend, moeten-worden 
beoordeeld op grond van de nieuwe wet vanaf de dag waarop de echtgenoten 
aan de bepalingen ervan onderworpen zijn (28 september 1977) (Cass., 28 
september 1989 en 26 juni 1992, gecit.). 

Bijgevolg kan een schuld die op grond van het oude recht een definitief 
gemeenschappelijke schuld is, na 28 september 1977 worden verhaald, 
overeenkomstig artikel 1414 nieuw B.W., zowel op de eigen vermogens 
van beide echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen. Op de schuld 
uit onrechtmatige daad van de man, die onder het oude recht ontstaan is en 
definitief gemeenschappelijk is, is dus niet het nieuwe artikel1412 B.W. van 
toepassing; dit regelt aileen het verhaalrecht voor een schuld uit onrecht
matige daad die ontstaan is onder gelding van de nieuwe wet en definitief 
eigen is. Na de ontbinding van het stelsel staat iedere echtgenoot metal zijn 
goederen in voor deze gemeenschappelijke schuld krachtens artikel 1440 
nieuw B.W. 

266. Het Hof van Cassatie geeft geen bijzondere motivering voor de voor
gestelde oplossing. Blijkbaar wordt uitgegaan van de algemene principes van 
overgangsrecht: de nieuwe wet beschikt aileen voor het toekomende, doch 
heeft onmiddellijk uitwerking op de toekomstige gevolgen van onder de 
oude wet ontstane rechtsverhoudingen. Uitvoeringsmaatregelen - in casu 
beslag - worden getoetst aan de wet die geldt op het ogenblik dat vroeger 
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ontstane rechten uitgeoefend worden (Bouckaert, F., gecit. noot, T. Not., 
1992, 497). 

Bovendien volgt uit artikel1, 2° van artikel3 Wet 14 juli 1976 dat de nieuwe 
regels inzake verhaalrecht vanaf 28 september 1977 van toepassing zijn. De 
wet, hoewel betwistbaar, is duidelijk en moet dus gevolgd worden. 

AI kan een beperking van het verhaalrecht van de schuldeiser uit onrecht
matige daad tot twee vermogens- het vermogen van zijn schuldenaar en het 
gemeenschappelijk vermogen- verdedigd worden, niet naar de letter, maar 
naar de geest van artikel 1414, 2de lid B.W. (Vgl. een wettelijke onder
houdsschuld t.o.v. grootouders; Cass., 10 september 1977, T.B.B.R., 1989, 
129). 

267. Op zuiver juridisch vlak is de oplossing die door het Hof van Cassatie 
en de wetgever voorgesteld wordt inzake het verhaalrecht van de schuld
eisers, voor kritiek vatbaar. Moet het verhaalrecht van de schuldeisers niet, 
eerder dan als toekomstig gevolg, als de gevolgtrekking van een definitief 
bestaande en vastgestelde toestand beschouwd worden, zodat op grond van 
het niet-retroactiviteitsbeginsel de regels inzake verhaal van de oude wet 
erop toepasselijk zijn? (In die zin: Rb. Antwerpen, 30 mei 1988, T. Not., 
1990, 107; Pas., 1989, III, 6, in geval van onrechtmatige daad van de man 
heeft de schuldeiser een verhaal op het eigen vermogen van de man en op het 
gemeenschappelijk vermogen overeenkomstig art. 1424 oud B.W.). 

Er is, zowel in het vroeger als in het huidig wettelijk stelsel een nauw 
verband tussen de bestuursregeling, de schuldenregeling (besturen is ook 
schulden aangaan) en de regeling van het verhaal. 

Het verhalen van een schuld is evenwel wezenlijk verbonden met de be
stuursregeling op grond waarvan de rechtshandeling is gesteld, niet met de 
bestuursregels die door de nieuwe wet werden ingevoerd. Zo is het gemeen
schappelijk karakter van een delictuele schuld van de man in het vroegere 
stelsel verklaarbaar door de versmelting van het eigen vermogen van de man 
en het gemeenschappelijk vermogen, en is het recht van verhaal - op het 
gemeenschappelijk vermogen en het vermogen van de man - te verklaren 
door de bestuursbevoegdheid van de man (zie art. 1421-1424 oud B.W.; 
Geelhand, N., Boekbespreking van Gerlo, J., ,Handboek huwelijksvermo
gensrecht", T.P.R., 1991, 245). 

Artikel 57 van de Franse wet van 23 december 1985, die het huwelijksver
mogensrecht hervormde, voorziet dan ook uitdrukkelijk ter bescherming van 
de medecontractanten-schuldeisers dat de nieuwe regeling inzake verhaal 
niet van toepassing is op de schulden die onder de oude wet waren aangegaan 
(Zie Vion, M., Les dispositions transitoires de la loi n. 85 - 1372 du 23 
decembre 1985 relative a l'egalite des epoux, Rep. Defr., 1986, art. 33.649, 
89 e.v.). 

Het recht van verhaal van de schuldeiser ontstaat eigenlijk op het ogenblik 
van het ontstaan van zijn schuldvordering. 
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Het uitvoerend beslag is slechts het ultieme stadium van het verhaalrecht van 
de schuldeiser. 

§ 3. Op bet vlak van bet bestuur 

268. Of een bestuurshandeling geldig verricht werd, wordt uitgemaakt aan 
de hand van de wettelijke regels geldend op het ogenblik van de verrichting. 
Dit werd reeds in zijn arrest van 9 november 1979 (Cass., 9 november 1979, 
Arr. Cass., 1979-80, 317; Pas., 1980, I, 328. Zie vorig overzicht, T.P.R., 
1990, 317) beslist door het Hof van Cassatie. 

§ 4. Op bet vlak van de vereffening - verdeling 

269. Volgens welke wetsbepalingen dient vereffend en verdeeld te worden, 
wordt uitgemaakt aan de hand van de wettelijke regels geldend op het 
ogenblik van de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel (Zie hiervoor 
nr. 262 en voetnoot). 
Maar deze regel werd door het Hof van Cassatie als volgt genuanceerd: alle 
regels van materieel recht in verband met het huwelijksgoederenrecht die bij 
de vereffening-verdeling van een huwelijksgemeenschap moeten worden 
toegepast- zoals b.v. de regels i.v.m. het recht om afstand te doen van 
de gemeenschap en i.v.m. het recht van toewijzing bij voorrang -, moeten 
gevonden worden in het recht dat bestond op het tijdstip van de ontbinding 
van het huwelijksvermogensstelsel tussen de echtgenoten (Zie Cass. 13 mei 
1983, Arr. Cass., 1982-83, 1130; Pas., 1983, I, 1029). 

270. Gaat het evenwel om loutere regels van tenuitvoerlegging, dan is het 
nieuwe recht van toepassing. 
Een cassatiearrest van 27 april 1990 heeft betrekking op de gerechtelijke 
scheiding van goederen (Cass., 27 april 1990, R. W., 1990-91, 1267; T. Not., 
1991 , 325, noot Bouckaert, F.; Pas., 1990, I, 995). 
De eis tot scheiding van goederen werd door de vrouw ingesteld op 6 juni 
1975 onder gelding van het oude recht; de gerechtelijke scheiding van 
goederen werd uitgesproken op 18 oktober 1978, meer dan een jaar na het 
inwerkingtreden van de nieuwe wet. 
Zowel vroeger als nu werkt het vonnis of arrest dat de gerechtelijke scheiding 
van goederen uitspreekt wat zijn gevolgen betreft terug tot op de dag van de 
eis, zowel tussen echtgenoten als ten aanzien van de schuldeisers (art. 1445 
oud B.W.; art. 1472 nieuw B.W.). 
Het oude artikel1444 B.W. bepaalde evenwel dat de scheiding van goederen, 
hoewel in rechte uitgesproken, nietig is indien zij niet ten uitvoer is gelegd 
door de werkelijke voldoening van de rechten van de vrouw, bij authentieke 
akte of ten minste door vervolgingen die binnen vier maanden na het vonnis 
zijn begonnen en sindsdien niet meer zijn onderbroken (Niettegenstaande de 
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publicatie van het vonnis in het Belgisch Staatsblad sinds de invoering van 
het Gerechtelijk wetboek was voorzien). 

Volgens het nieuwe artikel 1473 B.W. daarentegen heeft de beslissing 
waarbij de scheiding van goederen wordt uitgesproken, generlei gevolg 
indien de staat van vereffening van het vorig stelsel niet bij authentieke akte 
is opgemaakt binnen een jaar na de bekendmaking van een uittreksel van de 
beslissing in het Belgisch Staatsblad, behoudens verlenging van de termijn 
op verzoekschrift. 

Het Hof van Cassatie acht het nieuwe artikel1473 B.W. in casu van toepas
sing omdat het hier om een regel van tenuitvoerlegging gaat en niet om een 
regel van materieel recht: de nieuwe wetsbepaling heeft geen betrekking op 
de inhoud van het recht van eiseres om de scheiding van goederen te 
verkrijgen, maar op de termijn waarbinnen moet worden gehandeld en de 
wijze waarop eiseres de uitspraak ten uitvoer kan leggen of van de gevolgen 
van de uitspraak afzien. 

Luidens de beginselen van overgangsrecht is de nieuwe wet van toepassing 
op de gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of die voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

Een wijziging in de regels van tenuitvoerlegging staat de terugwerking van 
de uitspraak tot op de dag van de eis (die aileen beoogt, tot behoud van de 
rechten van de eisende partij, de staat van de gemeenschap zoals die op dat 
tijdstip was, onveranderd te handhaven) geenszins in de weg. 

271. Modaliteiten van de vereffening en geen regels van materieel recht zijn 
ook de regels in verband met de compensatie van vergoedingen tussen 
echtgenoten en gemeenschap en echtgenoten onderling (art. 1437 en 1438 
B.W.) en de regels i.v.m. de wijze van voldoening van de vergoedingen bij 
wege van voorafneming (art. 1442 en 1443 B.W.): het nieuwe recht kan hier 
toegepast worden, ook al dateert de oorzaak van de vergoeding van onder het 
oude recht en zelfs al werd de gemeenschap ontbonden onder gelding van de 
vroegere wetgeving . 

272. Kan eenzelfde standpunt ingenomen worden m.b.t. de regel van 
art. 1435 B.W. aangaande het bedrag van een vergoeding, zo het recht op 
vergoeding zijn oorzaak vindt in een rechtshandeling daterend van v66r 
28 september 1977? 

In het vorig overzicht van rechtspraak werd het standpunt verdedigd dat een 
vergoeding steeds begroot diende te worden volgens de wettelijke regels 
geldend op het ogenblik van de rechtshandeling die aanleiding gaf tot 
vergoeding (Zie vorig overzicht, T.P.R., 1990, 321-322). 

AI blijven we de mening toegedaan dat het recht op vergoeding ontstaat 
tegelijkertijd met zijn oorzaak en niet later, op het ogenblik van de ontbin
ding van het stelsel (vanaf dan is de vergoeding eisbaar en brengt zij van 
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rechtwege interest op), toch moet dit standpunt gedeeltelijk herzien worden 
in het licht van recente cassatierechtspraak. 
Zo de gemeenschap ontbonden wordt v66r 28 september 1977, moeten de 
vergoedingen begroot worden volgens het vroegere recht, dat herwaardering 
uitsluit: de regels i.v.m: de begroting van de vergoeding zijn zonder twijfel 
regels van materieel recht. 
Zo de gemeenschap ontbonden wordt na 27 september 1977, moeten de 
vergoedingen begroot worden volgens het nieuwe recht, dat rekening houdt 
met eventuele meerwaarden, ook allijkt het onlogisch dat het oude recht van 
toepassing is op de rechtsgrond en het bewijs van de vergoeding wijl het 
nieuwe recht wordt toegepast op de begroting van de vergoeding (In die zin: 
Rb. Luik, 3 december 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 347; Rb. Luik, 3 mei 
1993, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 501, noot Carlier, M.F. Vgl. De Page, Ph., 
Problemes de liquidation et partage entre ex-epoux, T.B.B.R., 1995, 363-364 
en de referenties in noten (62) en (64)). 

273. Dit gewijzigd standpunt vindt steun in: 
- artikel 1, 2° van artikel 3 Wet 14 juli 1976, waaruit blijkt dat artikel1435 

vanaf 28 september 1977 van toepassing is (V gl. meer expliciet, art. 12, 
al. 1 van de Franse wet van 13 juli 1965 en art. 59 van de Franse wet van 
23 december 1985); 

- het hoger besproken cassatiearrest van 28 september 1989 m.b.t. het 
verhaalrecht van de schuldeisers; als de nieuwe regels inzake verhaalrecht 
van de schuldeisers van toepassing zijn, ook al is hun schuldvordenng 
ontstaan onder gelding van het oude recht, moeten meteen de nieuwe 
regels inzake het verhalen en begroten van een vergoeding van toepassing 
zijn, ook al vindt die vergoeding haar rechtsgrond ten tijde van de gelding 
van het vroegere recht. 

AFDELING 3 

BEDONGEN GEMEENSCHAPSSTELSEL 

274. Echtgenoten die v66r 28 september 1976 een ander gemeenschaps
stelsel dan het toenmalige wettelijk stelsel van de gemeenschap van roerende 
goederen en aanwinsten bedongen, zijn vanaf 28 september 1977 onder
worpen aan de nieuwe artikelen 1407 tot 1426 B.W. (Ten onrechte gewaagt 
art. 1, 3° van art. 3 Wet 14 juli 1976 van de artikelen ,1408 tot 1426" B.W.: 
zie Gerlo, J., Huwelijksvermogensrecht, overgangsrecht en Hof van Cassa
tie, o.c., 417). 
Zij kunnen, behoudens uitdrukkelijk beding in hun huwelijkscontract, geen 
aanspraak maken op een recht van toewijzing bij voorrang (Gent, 28 novem
ber 1985, T.G.R., 1986, 32; Rb. Nijvel, 7 februari 1994, Rev. Not. B., 1995, 
377. Anders: Gent, 4 november 1994, A.J.T., 1994-95, 483, noot Gerlo, J.) 
noch op een herwaardering van het bedrag van een vergoeding (Antwerpen, 
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6 september 1989, T. Not., 1990, 58), ook al werd hun gemeenschap 
ontbonden na 27 september 1977 en zelfs al ontstond hun recht op vergoe
ding na die datum. 

AFDELING 4 

HUWELIJKSVOORDELEN 

275. De overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976 zijn allerminst 
duidelijk wat betreft het lot van huwelijksvoordelen, in een huwelijkscon
tract bedongen v66r 28 september 1976, bij ontbinding van het huwelijksver
mogensstelsel na 27 september 1977. 
Bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door echtscheiding op 
grond van feiten doet zich de vraag voor of de huwelijksvoordelen die 
overlevingsrechten zijn (bedingen van vooruitmaking of ongelijke verde
ling) vervallen in hoofde van beide echtgenoten (nieuw recht: art. 300 en 
1429 B.W.) dan wel in hoofde van de schuldige echtgenoot aileen (oud recht: 
art. 300 en 1518 oud B.W.). 

Bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlijden doet zich 
de vraag voor of een beding van vooruitmaking, ongelijke verdeling of 
verblijving als schenking worden beschouwd ten belope van de helft van 
de waarde van de door de overleden echtgenoot ingebrachte goederen (nieuw 
recht: art. 1458 en 1464 B.W.) dan wel of de erfgenamen van de overleden 
echtgenoot het recht hebben om de inbrengsten en kapitalen terug te nemen 
die van de zijde van hun rechtsvoorganger in de gemeenschap zijn gevallen 
ingeval van toebedeling van de gehele gemeenschap aan de langstlevende 
(oud recht: art. 1525 oud B.W.). 

276. Verschillende opvattingen werden omtrent deze vragen in de rechtsleer 
verdedigd. 
a. In al deze gevallen zijn de oude bepalingen van toepassing omdat echt

genoten die in hun huwelijkscontract het (vroegere) wettelijk stelsel 
bedongen aan de nieuwe bepalingen van het B.W. slechts onderworpen 
zijn ,onverminderd hetgeen zij bij huwelijkscontract hebben bedongen 
betreffende de voordelen aan beide echtgenoten of aan een van hen" en 
echtgenoten die in hun huwelijkscontract een ander gemeenschapsstelsel 
bedongen overeenkomstig art. 47, § 1 van artikel4 opheffingsbepalingen 
onderworpen blijven aan de oude artikelen 300, 1518 en 1525 B.W. (Van 
Oosterwijck, G., Overlevingsrechten bij ontbinding van het huwelijksver
mogensstelsel door echtscheiding: taak en rol van de notaris, T. Not., 
1983, 92). 

b. Het tegenovergestelde, even extreme, standpunt kan eveneens verdedigd 
worden: in al deze gevallen zijn de nieuwe bepalingen van toepassing, 
omdat zij van dwingend recht zijn en de overgangsbepalingen zelf aller
minst duidelijk zijn (Gerlo, J., Huwelijksvermogensrecht, overgangsrecht 
en Hof van Cassatie, o.c., 422: de termen ,onverminderd hetgeen zij bij 
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huwelijkscontract bedongen hebben betreffende de huwelijksvoordelen" 
(art. 1, 2° van art. 3) en ,in zoverre zij noodzakelijk zijn voor de werking 
en de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel" (art. 47, § 3 van 
art. 4) zijn vatbaar voor diverse interpretaties). 

c. Ben tussenstandpunt, dat zo nauw mogelijk aansluit bij de tekst van de 
overgangsbepalingen, zou geformuleerd kunnen worden als volgt: de 
echtgenoten die bij huwelijkscontract bet vroegere wettelijk stelsel heb
ben aangenomen, zijn onderworpen aan de nieuwe artikelen 1429 en dus 
ook 300 B.W., maar blijven onderworpen aan bet oude artikel1525 B.W. 
Zij zijn immers onderworpen aan de art. 1398 tot 1450 nieuw B.W.; de 
echtgenoten die onder een bedongen gemeenschapsstelsel zijn gehuwd, 
blijven volledig onderworpen aan bet oude recht. 
Toch is een verschillend statuut inzake overlevingsrechten afhankelijk 
van de vraag of de echtgenoten vroeger onder bet wettelijk stelsel of onder 
een conventionele gemeenschap huwden nauwelijks te rechtvaardigen. 

AFDELJNG 5 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 

277. Merkwaardig is dat in bet Belgisch internationaal privaatrecht een 
andere overgangsregeling geldt inzake wetsconflicten in de tijd. Bij arrest 
van 9 september 1993 besliste het Hof van Cassatie: 
a.-dat de overgangsbepalingen van de wet--van 14 juli 1976 buiten de 

toepassing in de tijd van een nieuwe Belgische regel inzake wetscon
flicten vallen. 

b. dat het wettelijk huwelijksvermogensstelsel waaraan de zonder contract 
gehuwde echtgenoten onderworpen zijn, zo nauw met bet huwelijk ver
bonden is, dat moet worden aangenomen dat op bet ogenblik van bet feit 
waaruit de vermogensrechtelijke gevolgen zijn ontstaan, te weten de 
huwelijksvoltrekking, definitief wordt bepaald welke wet op de vermo
gensrechtelijke gevolgen van toepassing is (Cass., 9 september 1993, 
Fund. rechtspr., 1993, afl. 16, p. 3; Pas., 1993, I, 665, concl. Adv. Gen. 
Liekendael, E. In casu had bet Hof van beroep beslist, zonder op dit punt 
bestreden te worden, dat de (ltaliaanse) nationale wet van de man als 
aanknopingsfactor vanaf bet inwerkingtreden van de wet van 14 juli 197 6 
geacht werd te zijn vervangen door de wet van de eerste echtelijke 
verblijfplaats (in Belgie), maar werd nietternin aangenomen dat de echt
genoten onder bet (Italiaanse) wettelijk stelsel van de scheiding van 
goederen bleven vallen, omdat zein 1952 getrouwd waren). 
Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel wordt daar dus beschouwd als 
een op bet ogenblik van bet huwelijk definitief voltrokken toestand en niet 
als een toekomstig of voortdurend gevolg van een vroeger ontstane 
toes tan d. 
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