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VOORWOORD

Dit handboek bevat de leerstof huwelijksvermogensrecht bestemd voor de bachelorstudent 
Rechtspraktijk. Het vormt een onderdeel van het vakdomein Familiaal Vermogensrecht.
Het handboek van Prof. Dr. Johan Du Mongh werd aangewend als basis.

In het handboek van Prof. Dr. Johan Du Mongh wordt in de traditie van ere-rector Roger 
Dillemans, in een beknopte benadering teruggegrepen naar de fundamentele beginselen 
van de materie, waarop redeneringen kunnen worden uitgebouwd.

Het boek is er derhalve op gericht een basis te bieden voor eenieder die als student of  praktizijn 
geconfronteerd wordt met deze rechtstak. De tekst is bijgewerkt tot 1 december 2014.

Prof. dr. Johan Du Mongh
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Het secundair huwelijksvermogensstelsel werd ingevoerd bij Wet van 14  juli 1976 (B.S. 
18 september 1976).

Bij Wet van 30 juli 2013 werd voor de procedurele aspecten een familie- en jeugdrechtbank 
ingevoerd (B.S. 27 september 2013). Deze trad op 1 september 2014 in werking.

Op 20 augustus 2013 werd door de regering een wetsontwerp ingediend tot wijziging van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksver-
mogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedings-
regelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl. St. Kamer, Doc. nr. 53-2998/001.

In 2014 werden reeds diverse wetgevende voorstellen gedaan, terwijl ook in de algeme-
ne beleidsnota van de Minister van Justitie dd. 28 november 2014 (Parl. St. Kamer, Doc. 
nr. 54-0588/29, 14) bijzondere aandacht wordt besteed aan het familie- en familiale ver-
mogensrecht.
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HOOFDSTUK 1.

HET WETTELIJK STELSEL

AFDELING I. SITUERING

Echtgenoten zijn door hun huwelijk niet enkel onderworpen aan een primair stelsel, maar 
worden eveneens onderworpen aan een secundair huwelijksvermogensstelsel.

Daarbij kunnen er zich twee mogelijkheden voordoen. Ofwel sluiten de aanstaande echt-
genoten vóór de voltrekking van het huwelijk een huwelijkscontract af voor een notaris. 
Ofwel doen zij dat niet, in welk geval zij worden vermoed te zijn gehuwd onder het ‘wet-
telijk stelsel’. De regels van het wettelijk stelsel zijn overigens ook van toepassing op echtge-
noten die een huwelijkscontract hebben.

Het wettelijk of het bedongen huwelijksvermogensstelsel begint te werken vanaf de vol-
trekking van het huwelijk.

Echtgenoten kunnen ook tijdens het huwelijk bij een notaris een huwelijksovereenkomst 
sluiten, en dan is er sprake van een ‘wijzigingsakte’. De echtgenoten moeten in zo’n situatie 
de wettelijke voorschriften naleven. De huwelijksvoorwaarden zijn bestendig tijdens het 
huwelijk en regelen zowel de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen de echtgenoten 
onderling als tegenover derden. Ten behoeve van de rechtszekerheid mogen echtgenoten 
het door hen aanvankelijk gekozen, of wettelijk stelsel niet willekeurig wijzigen. Zij moeten 
de wettelijke voorschriften respecteren.

AFDELING II. KWALIFICATIE VAN DE VERMOGENS

Het wettelijk stelsel berust op het bestaan van drie vermogens: het eigen vermogen van elk 
van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten.

Het gemeenschappelijk vermogen omvat alle activa die tijdens het huwelijk onder bezwa-
rende titel toevallen aan één van de echtgenoten. De eigen vermogens van de echtgenoten 
bevatten daarentegen de goederen die elk van de echtgenoten bezat op de dag van de vol-
trekking van het huwelijk, en de activa die hen tijdens het huwelijk persoonlijk toevallen 
en de (weder)beleggingen daarvan.
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Zowel het gemeenschappelijk vermogen als de eigen vermogens zijn afzonderlijke juri-
dische boedels, zonder rechtspersoonlijkheid (Cass. 5 september 2006, Pas. 2006, 1636). 
Zij kennen een eigen bestuursregeling, waarbij respectievelijk de solidariteit en de partij-
autonomie centraal staat. Het gemeenschappelijk vermogen kan bovendien worden be-
schouwd als een doelgebonden vermogen dat blijft bestaan tot op het ogenblik van de 
ontbinding van het stelsel (Cass. 19  mei 2014, www.cass.be). Daarmee onderscheidt de 
gemeenschap zich van de gewone mede-eigendom, waarvan de deelgenoten principieel 
te allen tijde de verdeling kunnen vorderen. Eveneens verschillend is dat de deelgenoten 
in mede-eigendom ook tijdens de onverdeeldheid over hun aandeel kunnen beschikken. 
Ook de bestuursregels in mede-eigendom verschillen van die van het gemeenschappelijk 
vermogen.

AFDELING III. WERKING VAN HET WETTELIJK STELSEL

1. Algemeen

Het wettelijk stelsel hanteert zowel op het vlak van de baten, als op het vlak van de lasten 
een gemeenschappelijk vermoeden.

Alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan één der echtgenoten eigen zijn ingevolge 
enige wetsbepaling, zijn gemeenschappelijk. Dat betekent dat alle baten tijdens het huwe-
lijk worden vermoed gemeenschappelijk te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel. Bo-
vendien kan het tegenbewijs van het eigen karakter van een goed slechts worden geleverd 
door middel van de specifieke bewijsregels van het burgerlijk recht.

Conform de bewijsregeling van het Burgerlijk Wetboek zijn de schulden waarvan niet be-
wezen is dat zij aan één der echtgenoten eigen zijn, gemeenschappelijk. In dezelfde wette-
lijke systematiek kan het tegenbewijs van het eigen karakter van een schuld enkel worden 
geleverd indien aan de hand van de wettelijke bewijsregels kan worden aangetoond dat een 
schuld eigen is. Bovendien is er een samenhang tussen de baten- en de lastenregeling, met 
name ‘waar het voordeel is, is ook de last’. In de regel zal een eigen goed finaal gepaard gaan 
met een eigen schuld en een gemeenschappelijk goed met een gemeenschappelijke schuld.

2. De bewijsregels

Tussen echtgenoten

Tussen echtgenoten onderling mag het bewijs van eigendom geleverd worden door alle 
middelen van recht, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens en zelfs van algemene 
bekendheid, behoudens beperkingen in het huwelijkscontract.
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Ten aanzien van derden

Ten aanzien van derden is de bewijsregeling duidelijk strenger, dit om een samenspannen 
tussen echtgenoten ten nadele van derden zo veel mogelijk te vermijden.

Echtgenoten moeten het persoonlijk eigendomsrecht van een goed dat niet van persoon-
lijke aard is bewijzen aan de hand van de limitatief opgesomde wettelijke bewijsmiddelen:
1. een notariële boedelbeschrijving;
2. verkrijgende verjaring ingevolge een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, open-

baar en niet dubbelzinnig bezit als eigenaar, wat uitzonderlijk het geval zal zijn tussen 
echtgenoten;

3. titels met vaste dagtekening, zoals notariële akten of onderhandse akten met vaste da-
tum;

4. bescheiden van een openbare dienst, bijvoorbeeld vermeldingen in de registers van de 
hypotheekbewaarder, het kadaster, of de dienst inschrijving voertuigen;

5. vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte registers, bescheiden of borde-
rellen door de wet opgelegd of door het gebruik bekrachtigd, zoals vermeldingen in 
jaarrekeningen, boekhoudkundige stukken, aangiften van nalatenschap, rekeninguit-
treksels en facturen. Een titel op naam is op zich onvoldoende om het vermoeden van 
gemeenschappelijkheid te weerleggen en bijkomend moet de oorsprong van de aan-
gewende fondsen worden aangetoond (zie in verband met de factuur van een aange-
kochte auto: Luik 21 december 2005, JLMB 2006, 1150; Brussel 5 juni 2003, Rev. not. b. 
2007, 164). Uit het loutere feit dat een rekening op naam staat van één der echtgenoten, 
volgt in het wettelijk stelsel evenmin het persoonlijk eigendomsrecht van de betrokken 
echtgenoot, maar enkel het exclusieve bestuursrecht van de rekeninghouder.

De omkering van het vermoeden van gemeenschappelijkheid door één van de echtgenoten 
aan de hand van de voormelde bewijsmiddelen creëert geen eigendom in hoofde van de 
betrokken echtgenoot. Derden kunnen opnieuw het tegenbewijs leveren (Brussel 16 de-
cember 1997, Pas. 1997, II, 19).

Bewijswaarde lijst eigen goederen

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat aanstaande echtgenoten in hun huwelijkscon-
tract een lijst opnemen van goederen die zij als eigen bestempelen, of een dergelijke lijst 
aanhechten. Deze lijst heeft enkel bewijskracht tussen echtgenoten onderling en is niet 
tegenwerpelijk aan derden. Bij betwisting behoudt de rechter een soevereine appreciatiebe-
voegdheid, vermits de notaris bij het opstellen van het huwelijkscontract enkel kennis heeft 
kunnen nemen van de lijst en verklaringen van partijen, en niet van de juistheid ervan 
(o.a. Luik 21 december 2001, JT 2002, 519; Antwerpen 17 juni 2003, NjW 2004, 164, noot 
R.D.C.; Gent 9 februari 2006, Rev. not. b. 2007, 158; Bergen 26 september 2006, Rev. not. b. 
2007, 162; Luik 23 oktober 2006, JLMB 2007, 618 en Rev. not. b. 2007, 169, noot G. DEVAL, 
Antwerpen 24 maart 2010, R.W. 2011-2012, 623, noot).
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AFDELING IV. DE BATEN

Omwille van het residuair karakter van het gemeenschappelijk vermogen worden de baten 
van de eigen vermogens limitatief opgesomd in de artikelen 1399 tot 1401 B.W.

1. Baten van de eigen vermogens

Echtgenoten die het vermoeden van gemeenschappelijkheid willen weerleggen, moeten 
aan de hand van de wettelijke bewijsregels aantonen dat de goederen ofwel eigen zijn om-
wille van hun oorsprong, ofwel eigen zijn omwille van hun aard.

A. Goederen eigen door hun oorsprong

Eigen zijn de goederen en schuldvorderingen die aan elk van beide echtgenoten toebe-
horen op de dag van het huwelijk en die ieder van hen tijdens het stelsel verkrijgt door 
schenking, erfenis of testament.

1. Voorhuwelijkse goederen (tegenwoordige goederen)

Tenzij er afwijkende vermeldingen in het huwelijkscontract zijn opgenomen, zijn alle goe-
deren en schuldvorderingen die een echtgenoot toebehoorden op de dag van het huwelijk 
eigen. De datum van eigendomsverwerving is daarbij bepalend. Indien de titel van eigen-
domsverwerving dateert van vóór het huwelijk, zal een goed in de regel eigen zijn, ook al 
werd de betrokken echtgenoot pas in het bezit gesteld van het goed tijdens het huwelijk. 
Een echtgenoot die voor het huwelijk een onderhandse verkoopovereenkomst afsluit en 
eigenaar geworden is van een onroerend goed, zelfs al wordt de notariële verkoopsakte pas 
tijdens het huwelijk gesloten, heeft een eigen goed. Indien de eigendomsoverdracht in het 
onderhands verkoopscompromis werd uitgesteld tot op het ogenblik van het verlijden van 
de notariële akte, dan wordt dit goed gemeenschappelijk.

Ook goederen die door een echtgenoot worden bekomen door de vervulling van een voor-
huwelijkse opschortende of ontbindende voorwaarde, zijn eigen ingevolge de retroactie-
ve werking. Het lichten tijdens het huwelijk van een voorhuwelijkse aankoopoptie heeft 
daarentegen geen terugwerkend effect, zodat het daardoor verworven goed principieel ge-
meenschappelijk zal zijn. Goederen die terugkeren ingevolge de nietigverklaring van een 
voorhuwelijks contract zullen daarentegen wel opnieuw eigen goederen uitmaken, evenals 
goederen waarvan het beginpunt van de verkrijgende verjaring vóór het huwelijk is gelegen.

2. Tijdens het huwelijk om niet verkregen goederen (toekomstige goederen)

Alle goederen die echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven in het kader van een wet-
telijke erfopvolging, worden beschouwd als eigen goederen.
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Hetzelfde geldt voor de goederen die zij tijdens het huwelijk bekomen door een schenking 
onder de levenden of een testament, ongeacht de vorm daarvan, tenzij de schenker of de 
testator uitdrukkelijk bepaalde dat de goederen gemeenschappelijk zouden zijn.

B. Goederen eigen uit hun aard

De goederen eigen uit hun aard zijn enerzijds de accessoria en anderzijds de strikt per-
soonlijke goederen.

Vermits accessoria kunnen gepaard gaan met een vermogensverschuiving van het gemeen-
schappelijk naar het eigen vermogen, voorziet de wet in een vergoedingsplicht aan het 
gemeenschappelijk vermogen, om op die manier de verrijking zonder oorzaak recht te zet-
ten. Dergelijke vergoedingen zijn slechts opeisbaar na ontbinding van het stelsel, namelijk 
tijdens de werkzaamheden van vereffening en verdeling, en zullen worden berekend met 
toepassing van de vergoedingsrekeningen (cf. infra).

1. Accessoria

Wettelijk werden zeven categorieën van goederen opgesomd die eigen zijn, ongeacht het 
tijdstip van verkrijging. Al deze goederen vertonen een bijzondere band met een eigen 
goed of het beroep van één van de echtgenoten.

Er moet het dubbel bewijs worden geleverd van enerzijds de aanwezigheid van een oor-
spronkelijk eigen goed of beroep, en anderzijds van het bestendige goed of recht dat daar-
van afhankelijk is.

(1.) Het toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten

Een goed is eigen indien het ondergeschikt is aan een eigen onroerend goed of recht, en 
nuttig is voor het gebruik of de bewaring daarvan. Voorbeelden van een dergelijk toebeho-
ren zijn goederen verworven door natrekking, outillage van een landbouw- of nijverheids-
bedrijf. Ook zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden, het recht van opstal, vruchtge-
bruik, of zelfs vorderingsrechten, zoals huurovereenkomsten verbonden aan de bewaring 
of de uitbating van een goed, behoren tot deze categorie.

(2.) Het toebehoren van eigen waardepapieren

De wetgever bepaalde niet duidelijk wat onder het toebehoren van eigen waardepapieren 
wordt verstaan. Duidelijk is dat ‘toebehoren’ wijst op het ondergeschikt verband met eigen 
waardepapieren.

Klassiek worden als voorbeelden aangehaald het stemrecht of de voorkeurrechten gekop-
peld aan aandelen waarvan het eigen karakter bewezen is, alsook de nieuwe aandelen die 
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kosteloos worden toegekend aan een echtgenoot in een vennootschap waarin hij reeds een 
eigen participatie aanhoudt, bijvoorbeeld ingevolge een kapitaalverhoging door incorpo-
ratie van de reserves.

Geen toebehoren zijn de periodieke inkomsten van waardepapieren, zoals interesten of 
dividenden. Deze worden zelfs uitdrukkelijk als gemeenschappelijk beschouwd.

Om discussies te vermijden, werd tijdens de parlementaire voorbereiding van de Wet van 
16 juli 1976 uitdrukkelijk gesteld dat het winnend lot in de Nationale Loterij steeds in het 
gemeenschappelijk vermogen valt, ongeacht de oorsprong van de fondsen die hebben ge-
diend om het lot aan te kopen (Verslag subcommissie, Parl. St. Senaat 1975-76, nr. 683/2, 
82).

(3.) De goederen aan één der echtgenoten overgedragen door één van zijn bloedverwanten in 
de opgaande lijn

De wetgever viseert enkel de goederen die voldoen aan de volgende cumulatieve voor-
waarden:

 – goederen overgedragen onder bezwarende titel;
 – door een ascendent aan een echtgenoot;
 – ter voldoening van een schuld van de ascendent of onder verplichting een schuld van 

die ascendent aan een derde te betalen.

(4.) Het aandeel door één der echtgenoten verkregen in een goed waarvan hij reeds mede-
eigenaar is

Wanneer één van de echtgenoten een aandeel verwerft in een goed waarvan hij reeds per-
soonlijk mede-eigenaar is, behoort dat bijkomend deel eveneens tot het eigen vermogen 
van deze echtgenoot.

Voorbeeld: een echtgenoot erft samen met zijn broer of zus het ouderlijk huis, een appar-
tement of een effectenportefeuille, en hij neemt tijdens het huwelijk het aandeel van zijn 
broer of zus over.

Deze bepaling is echter niet van toepassing op het aandeel dat één van de echtgenoten 
verkrijgt in een goed waarvan de andere echtgenoot reeds mede-eigenaar is en evenmin 
indien beide echtgenoten gezamenlijk een aandeel verwerven in een goed waarin één van 
hen reeds een aandeel bezit, tenzij in dit laatste geval de mede-echtgenoot enkel optreedt 
om in te stemmen met de verwerving.

Verwervingen om niet worden evenmin wettelijk geviseerd, vermits dergelijke verwervin-
gen uit hun oorsprong eigen zijn.
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Daarentegen kan wel worden gebruik gemaakt van art. 1400, 4° B.W. wanneer beide echt-
genoten reeds mede-eigenaars zijn in een bepaald goed en zij allebei een bijkomend aan-
deel verwerven.

(5.) De goederen en rechten die ten gevolge van zaakvervanging in de plaats treden van eigen 
goederen, alsook de goederen verkregen uit belegging of wederbelegging

Wettelijk worden er twee soorten zakelijke subrogatie voorzien, enerzijds de rechtstreekse 
(zaakvervanging), anderzijds de onrechtstreekse (belegging of wederbelegging).

a. Zaakvervanging

Van zaakvervanging is sprake wanneer een roerend of onroerend goed of recht wordt om-
geruild voor een ander goed of recht. Een voorbeeld van zaakvervanging is de verzeke-
ringsvergoeding die wordt uitbetaald na beschadiging of vernieling van een woning of een 
auto. Andere courante voorbeelden zijn de uitgifte van aandelen in ruil voor de inbreng 
van een eenmanszaak in een vennootschap.

Indien bij de ruil een opleg moet worden betaald, moet worden nagegaan met welk ver-
mogen het grootste gedeelte van het nieuw verworven goed werd gefinancierd. Blijkt het 
gemeenschappelijk vermogen het grootste gedeelte van de opleg te hebben betaald, dan zal 
het goed gemeenschappelijk zijn, met een vergoedingsplicht aan het eigen vermogen na 
de ontbinding van het stelsel. Financierde het gemeenschappelijk vermogen daarentegen 
minder dan de helft van de waarde van het nieuw verworven goed, dan zal het goed eigen 
zijn met een vergoedingsplicht aan het gemeenschappelijk vermogen na de ontbinding tot 
gevolg.

b. Belegging en wederbelegging

Er is sprake van belegging wanneer een echtgenoot een goed verwerft met eigen gelden. 
Wederbelegging betekent daarentegen dat een nieuw goed wordt aangeschaft met de op-
brengst van een vervreemd eigen goed. De (weder)belegging kan zowel roerend als onroe-
rend zijn, waarbij de wetgever in geval van onroerende (weder)belegging nog een onder-
scheid maakt tussen de gewone en de vervroegde wederbelegging.

1. Gewone onroerende (weder)belegging

Wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan ten aanzien van één der echtgenoten, wan-
neer deze bij de aankoop van een onroerend goed verklaard heeft dat de aankoop ge-
beurde om te wederbeleggen en voor meer dan de helft betaald is uit de opbrengst van de 
vervreemding van een eigen goed of uit gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is 
aangetoond.
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Er zal dus slechts een eigen goed worden verworven indien wordt aangetoond dat het 
grootste gedeelte van de prijs met het eigen vermogen werd betaald. Dat is de materiële 
voorwaarde van de wederbelegging.

Daarnaast geldt tevens een dubbele formele voorwaarde. Met name moet de echtgenoot 
die tot wederbelegging wenst over te gaan in het compromis en de notariële aankoopakte 
niet alleen verklaren dat de aankoop gebeurt met wederbelegging van eigen goederen of 
gelden, maar bovendien ook uitdrukkelijk verklaren dat de aankoop voor meer dan de 
helft werd gefinancierd uit het eigen vermogen.

In geval van betwisting zal het bewijs daarvan moeten worden geleverd.

Een wederbelegging die beantwoordt aan de vereisten zoals hiervoor beschreven, leidt 
tot de verwerving van een eigen goed. Er wordt aangenomen dat de betrokken echtge-
noot de rechtshandeling alleen kan stellen en daartoe zelfs (ten belope van het mindere 
gedeelte) gemeenschapsgelden kan aanwenden zonder toestemming van zijn echtge-
noot.

Het ontbreken van één van de materiële of formele voorwaarden leidt tot het gemeen-
schappelijk karakter van het verworven onroerend goed.

2. Vervroegde onroerende (weder)belegging

Een echtgenoot is bij de verwerving van een onroerend goed evenwel niet steeds in staat 
om onmiddellijk het grootste gedeelte van de aankoopprijs te betalen met zijn eigen ver-
mogen. Vaak moet het gemeenschappelijk vermogen in een eerste fase het grootste ge-
deelte prefinancieren en zal de echtgenoot die een eigen goed wenst te verwerven, pas later 
tot terugbetaling kunnen overgaan.

Om hieraan te verhelpen, werd er wettelijk in een uitzonderingsbepaling voorzien. Met 
name kan de echtgenoot die een onroerend goed verkrijgt door middel van gemeen-
schappelijke gelden in de notariële aankoopakte een verklaring van vervroegde wederbe-
legging doen. Voor zover de echtgenoot binnen twee jaar na de datum van de akte meer 
dan de helft heeft terugbetaald van het bedrag dat uit het gemeenschappelijk vermogen 
is opgenomen, wordt het goed als een eigen goed beschouwd vanaf de dag van de terug-
betaling.

Een volkomen vervroegde wederbelegging vereist als formele voorwaarde dat in het com-
promis en in de notariële aankoopakte een verklaring van vervroegde wederbelegging 
wordt gedaan en als materiële voorwaarde dat binnen de twee jaar na datum van de notari-
ele akte meer dan de helft van het bedrag dat door het gemeenschappelijk vermogen werd 
voorgeschoten, wordt terugbetaald vanuit het eigen vermogen van de betrokken echtge-
noot.
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Vermits in dit geval het gemeenschappelijk vermogen van bij de aanvang het grootste ge-
deelte financiert en het goed bovendien tot op het ogenblik van de tijdige terugbetaling 
met eigen fondsen een gemeenschappelijk statuut zal krijgen, is de medewerking en toe-
stemming van beide echtgenoten vereist voor de verwerving ervan. Indien de echtgenoot 
die tot wederbelegging wenst over te gaan, er niet in slaagt om tijdig meer dan de helft van 
de gemeenschappelijke prefinanciering terug te betalen met eigen middelen, dan zal het 
goed definitief behoren tot het gemeenschappelijk vermogen.

3. Roerende (weder)belegging

Roerende wederbelegging komt vast te staan wanneer de roerende goederen verkregen zijn 
met gelden of met de opbrengst van de vervreemding van andere goederen waarvan het 
eigen karakter is aangetoond.

In geval van wederbelegging in een roerend goed gelden voor het overige geen bijzondere 
formaliteiten.

De echtgenoot die de wederbelegging betwist, kan met alle middelen van recht bewijzen 
dat er bij de verwerving van het roerend goed geen wil tot wederbelegging bestond in 
hoofde van de andere echtgenoot (Luik 21 december 2005, JLMB 2006, 1150).

(6.) De gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep

De wetgever wilde de autonomie van de beroepsactieve echtgenoot beschermen. Niet al-
leen kan hij beroepsgoederen aanschaffen met het overschot van zijn inkomsten en kan 
hij in de regel alle noodzakelijke bestuurshandelingen alleen verrichten, maar bovendien 
worden gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep uit-
zonderlijk onttrokken aan het vermoeden van gemeenschappelijk karakter.

De wettelijke bepaling van art. 1400, 6° B.W. moet restrictief geïnterpreteerd worden. De 
bewoordingen wijzen erop dat enkel lichamelijke roerende beroepsgoederen worden be-
doeld.

Het vermoeden van gemeenschappelijkheid blijft echter gelden voor onlichamelijke goe-
deren (bijvoorbeeld aandelen), handelsfondsen of cliënteel (van bijvoorbeeld een arts; 
Antwerpen 3  oktober 2012, 2011/AR/1753, www.juridat.be) of onroerende beroepsgoe-
deren zoals gebouwen of gronden. De verwoede pogingen in de praktijk om ook die cate-
gorieën van goederen onder de uitzonderingsbepaling van art. 1400, 6° B.W. te brengen, 
falen doorgaans.

De wetsbepaling viseert daarentegen wél bijvoorbeeld de auto van de taxichauffeur, de 
tandartsstoel, de inrichting van een dokters- of advocatenkabinet, of de werktuigen van 
bijvoorbeeld een schrijnwerker of loodgieter.
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(7.) De rechten verbonden aan een personenverzekering door de begunstigde zelf gesloten, die 
hij verkrijgt bij het overlijden van zijn echtgenoot of na de ontbinding van dat stelsel

Deze wettelijke bepaling werd impliciet opgeheven door artikel 127 Wet op de Landverze-
keringsovereenkomst (W.L.V.O.) van 25 juni 1992 (B.S. 20 augustus 1992).

Wanneer een echtgenoot een redelijk percentage van zijn inkomen aanwendt om premies 
te betalen voor een levensverzekering, dan zullen de voordelen die hieruit volgen, een ei-
gen karakter hebben, zonder dat er een vergoedingsplicht aan de gemeenschap ontstaat. 
Indien deze gelden zouden zijn gestort op een spaarrekening, dan waren deze gelden ge-
meenschappelijk gebleven.

In de praktijk werd deze ongelijkheid aangeklaagd en de bepalingen werden intussen door 
het Grondwettelijk Hof ook meermaals discriminatoir bevonden.

Vervolgens werd in de rechtsleer nagenoeg unaniem aangenomen dat levensverzekerin-
gen die geen loutere voorzorgsgedachte hebben, maar tegelijkertijd ook enige vorm van 
spaarverrichting inhouden, leiden tot een gemeenschappelijk kapitaal. Op basis van cas-
satierechtspraak mag worden aangenomen dat levensverzekeringen met een spaarfunctie, 
bijvoorbeeld tak-21 en tak-23 levensverzekeringen, groepsverzekeringen, schuldsaldover-
zekeringen en pensioenverzekeringen in de regel leiden tot gemeenschappelijke aanspra-
ken. Dat werd wat de groepsverzekeringen betreft expliciet bevestigd door het Grond-
wettelijk Hof bij arrest van 27 juli 2011 (RW 2011-12, 202; T. Not. 2011, 595, noot J. DU 
MONGH; zie voor een toepassing in de rechtspraak bv. Rb. Antwerpen 22 december 2011, 
RABG 2012, 825; RTDF 2013, 333). Ook het Hof van Cassatie bevestigde inmiddels dat 
een aanvullend pensioen gemeenschappelijk is voor het tijdens een huwelijk met bijdragen 
opgebouwde kapitaal (Cass. 30 november 2012, ARC.11.00332.N, www.cass.be).

2. Strikt persoonlijke goederen

Bij wet worden vijf categorieën goederen opgesomd die, ongeacht het tijdstip van verkrij-
ging wegens hun persoonlijke aard als eigen kunnen worden beschouwd, zonder dat daar-
omtrent verdere bewijsvoering is vereist.

De uitzonderingsbepaling omvat hoofdzakelijk gevallen waarbij enkel gerechtigdheden als 
eigen worden beschouwd, terwijl de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan niet worden 
onttrokken aan het vermoeden van gemeenschappelijkheid. Dat is meteen de reden waar-
om in deze gevallen geen compenserende vergoedingsplicht werd ingevoerd.

(1.) De klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik

De wetgever wenste persoonlijke gebruiksvoorwerpen te onttrekken aan het vermoeden 
van gemeenschappelijkheid en derhalve ook aan discussies die tussen partijen kunnen ont-
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staan bij de vereffening en de verdeling van de gemeenschap. De terminologie duidt op 
goederen die eerder een affectieve dan een economische waarde hebben.

Geen discussie kan worden gevoerd over het statuut van bijvoorbeeld eretekens, sport-
trofeeën, diploma’s, fotomateriaal of briefwisseling... Daarentegen zal voor andere goe-
deren, bijvoorbeeld juwelen of verzamelingen allerhande, in concreto en in het licht van 
het vermogen van partijen moeten worden nagegaan of het verbruiksvoorwerpen, dan 
wel beleggingsvoorwerpen betreffen. Dat alles wordt getoetst aan de concrete levensstan-
daard van partijen (Brussel 20  december 2007, NjW 2008, 451, noot G.V.; Antwerpen 
3  oktober 2012, 2011/AR/1753, www.juridat.be).

Een echtgenoot kan het vermoeden van gemeenschappelijkheid zelfs over beleggingsvoor-
werpen nog weerleggen door aan te tonen dat het accessoria van zijn eigen vermogen zijn.

(2.) Het literaire, artistieke of industriële eigendomsrecht

Deze bepaling is de eerste in een reeks van vier waarin de wetgever het onderscheid maakt 
tussen enerzijds het recht en anderzijds de vermogenswaarde ervan. De wetgever werkte 
aldus een regeling uit waarbij de intellectuele rechten in ruime zin (i.h.b. auteursrechten, 
octrooien, merkrechten, tekeningen- en modellenrechten) in het eigen vermogen worden 
ondergebracht, wat maakt dat bijvoorbeeld enkel de auteur, de kunstenaar of de uitvinder 
kan bepalen of een bepaald werk al dan niet wordt bekendgemaakt of geëxploiteerd. De 
opbrengsten die voortvloeien uit een dergelijke bekendmaking of exploitatie, vallen in het 
gemeenschappelijk vermogen.

(3.) Het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade

Ook in dit geval wordt enkel het recht op schadevergoeding onttrokken aan het vermoeden 
van gemeenschappelijkheid en ondergebracht in het eigen vermogen van de echtgenoot 
die schade heeft geleden.

Evenwel wordt algemeen aangenomen dat morele schade eveneens behoort tot het eigen 
vermogen, terwijl voor materiële schade een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
vergoeding voor fysieke integriteit, die tot het eigen vermogen behoort, en de vergoeding 
voor inkomstenderving of gemaakte kosten (zowel materiële, als medische) die tot het ge-
meenschappelijk vermogen behoort.

Het Hof van Cassatie volgt deze redenering niet wanneer één globale schadevergoeding 
wordt toegekend ter dekking van zowel de fysieke als de materiële schade. Het Hof van 
Cassatie oordeelt dat de grondslag van deze globale vergoeding de aantasting van de fy-
sieke integriteit is, ook wanneer zij voor een stuk inkomstenderving en medische kosten 
dekt, en beschouwt de vergoeding in globo als eigen (Cass. 8 april 1994, Arr. Cass. 1994, 
227, kritische noot A. VERBEKE).
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Een dergelijke rechtspraak is moeilijk verdedigbaar. In het geval dat de vergoeding inte-
graal tot het eigen vermogen behoort, zou het wenselijk zijn een compenserende vergoe-
ding aan het gemeenschappelijk vermogen te betalen, en dat ten belope van het gedeelte 
dat de inkomstenderving en de kosten dekt.

(4.) Het recht op een pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering, dat één der echtgenoten alleen 
bezit

Het betreft alle periodieke uitkeringen of vervangingsinkomsten, zoals pensioenen, lijfren-
tes en onderhoudsuitkeringen.

Opnieuw werd enkel het recht op dergelijke uitkeringen ondergebracht in het eigen ver-
mogen, terwijl de vermogenswaarde ervan principieel behoort tot het gemeenschappelijk 
vermogen, ook al zijn sommige auteurs van oordeel dat bepaalde aanvullende pensioenen 
met een risicodekking, alsook pensioenen van weduwnaar of weduwe tot het eigen ver-
mogen blijven behoren (G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die 
Keure, 2010, p. 55, nr. 1307 en 1309).

(5.) De lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschap-
pen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn 
op naam van één echtgenoot alleen

Bij de oprichting van vennootschappen door echtgenoten werd al te vaak over het hoofd 
gezien dat de verworven aandelenparticipatie vermoed werd toe te behoren tot het ge-
meenschappelijk vermogen waardoor man en vrouw in werkelijkheid slechts voor één aan-
deelhouder golden, wat problematisch was voor rechtspersonen die noodzakelijkerwijze 
meerhoofdig moesten worden opgericht. Daarenboven kon ook in de gevallen waarin een 
vennootschap door één echtgenoot werd opgericht samen met andere oprichters, de an-
dere echtgenoot zich mengen in het bestuur van de aandelen gelet op het vermoeden van 
gemeenschappelijkheid van de aandelenparticipatie in een gemeenschapsstelsel.

Daarom voerde de wetgever een bepaling in waarin opnieuw een opsplitsing werd gemaakt 
tussen de rechten gekoppeld aan het aandeelhouderschap enerzijds en de vermogenswaar-
de ervan anderzijds. Tijdens het huwelijk behoren de lidmaatschapsrechten exclusief toe 
aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen werden ingeschreven in het aandelenre-
gister. Hierdoor wordt enkel deze echtgenoot als aandeelhouder van de vennootschap be-
schouwd. De andere echtgenoot kan zich niet meer bemoeien met het bestuur over deze 
aandelen. Het werd ook mogelijk gemaakt voor beide echtgenoten om tijdens het huwelijk 
en ongeacht het huwelijksstelsel, apart in te tekenen op aandelen. Zo verdween het risico 
op een éénhoofdige oprichting. Aan dit laatste risico werd overigens kort daarna ook van-
uit het vennootschapsrecht verholpen door de Wet van 14 juli 1987 (B.S. 30 juli 1987) die 
de éénhoofdige oprichting van een bvba mogelijk maakte. Voor andere vennootschapsvor-
men blijft meerhoofdigheid vereist.
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Deze materie is enkel van toepassing op vennootschapsvormen waarin alle aandelen ver-
plicht op naam zijn, hetzij wettelijk, hetzij statutair. In de praktijk bleef het toepassings-
gebied daarom hoofdzakelijk beperkt tot de bvba. Deze bepaling werd in een latere fase 
ook op andere rechtspersonen toepasbaar ingevolge de Wet van 14  december 2005 tot 
verplichte omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of effecten 
op naam, uiterlijk met ingang op 1 januari 2014 (art. 9, lid 1; B.S. 23 december 2005, err. 
6 februari 2006; gewijzigd door de Wet van 25 april 2007, B.S. 6 mei 2007). In deze con-
text kan worden gepleit voor de analoge toepassing op gedematerialiseerde effecten, ver-
mits de identiteit van de vennoot via een vereffeningsinstelling of erkende rekeninghouder 
(art. 468 W. Venn.) finaal duidelijk is.

Volgens de wet worden enkel de lidmaatschapsrechten onttrokken aan het vermoeden van 
gemeenschappelijkheid, terwijl de aandelen als dusdanig en zelfs expliciet hun gemeenschap-
pelijk statuut behouden. Dat betekent concreet dat tijdens het huwelijk de rechten die gekop-
peld zijn aan de aandelen, zoals o.a. het stemrecht en het controlerecht, eigen zijn aan de 
echtgenoot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, maar dat alle vermogensrechte-
lijke gevolgen van deze aandelen (dividenden, liquidatiesaldi, ...) gemeenschappelijk blijven.

In de praktijk bestaat betwisting over de vraag aan welke echtgenoot de aandelen toeko-
men bij de ontbinding van het stelsel. Ingevolge de ontbinding komt immers een einde aan 
de opsplitsing tussen de lidmaatschapsrechten en de eigendomsrechten, zodat de aandelen 
dan een te verdelen actief uitmaken bij de vereffening en verdeling. Er wordt doorgaans 
aangenomen dat de echtgenoot op wiens naam de aandelen werden ingeschreven minstens 
over een feitelijk preferentieel overnamerecht beschikt om de aandelen ook na de ontbin-
ding te kunnen behouden. De tegenwaarde van deze aandelen op datum van de verdeling 
maakt dan onderdeel uit van het te verdelen actief. De vermogenswaarde van de aandelen 
is trouwens op elk moment gemeenschappelijk gebleven (Antwerpen 10 januari 2007, NjW 
2007, 899, noot G.V.; Gent 5 november 2007, TGR 2008, 6).

2. Baten van het gemeenschappelijk vermogen

Gelet op het vermoeden van gemeenschappelijkheid, was geen nadere precisering van de 
omvang van het gemeenschappelijk vermogen vereist. Niettemin gaf de wetgever een aan-
tal voorbeelden van gemeenschappelijke activa, om te benadrukken dat alle inkomsten, be-
sparingen en daarmee verworven aanwinsten van echtgenoten in principe gemeenschap-
pelijk zijn. Sinds 1976 komt de term ‘aanwinsten’ niet meer voor in de wet, behalve dan in 
de nieuwe sanctiebepaling van art. 1429bis B.W. (cf. infra). Aanwinsten zijn goederen die 
echtgenoten ten bezwarende titel hebben verworven tijdens het huwelijk en waarvan het 
(tegen)bewijs niet kan worden geleverd dat ze een (weder)belegging van eigen goederen 
uitmaken.

De opsomming voorzien in de wet (art. 1405 B.W.) is niet limitatief.


