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Inleiding 

Wanneer twee personen, dit ongeacht de gekozen samenlevingsvorm, gedurende enkele 

maanden, jaren samenwonen, zal dit ontegensprekelijk vermogensrechtelijke implicaties 

met zich meebrengen. De kans op vermogensverschuivingen tussen de vermogens van beide 

partners is dan ook reëel. Wanneer men daarenboven kiest voor het stelsel van scheiding 

van goederen, de wettelijke samenwoning of de feitelijke samenwoning, valt men wat het 

vermogensrechtelijk vlak betreft, terug op het gemeen recht. Iets wat de mogelijke 

vergoeding van deze verschuivingen moeilijk maakt. Vertrekkende in deel één vanuit drie 

arresten, met name het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 1 februari 2006, 

het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 15 februari 2007 en het arrest van het Hof 

van Beroep te Luik van 19 april 2005 die deze problematiek belichten, wordt in deel twee 

dieper in gegaan op de vermogensrechtelijke implicaties van de verscheidene 

samenlevingsvormen die men in België kent. In deel drie wordt gekeken wat men nu 

effectief als partner kan ondernemen wanneer het vermogen tijdens het samenleven werd 

verschoven. Dit telkenmale in de hypothese dat er geen concrete regeling werd getroffen. In 

deel vier wordt nagegaan hoe men deze soms onbillijke gevolgen op een preventieve 

manier, in een huwelijkscontract, desgevallend samenlevingscontract kan voorkomen. 

Afsluitend wordt heel kort ingegaan op de vraag omtrent een mogelijk 

relatievermogensrecht. 
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Deel 1 Problematiek belicht 

§1 De besproken arresten 

In dit deel wordt ingegaan op de drie aangehaalde arresten. Ten eerste worden de feiten 

kort besproken, waarna deze in rechte worden besproken. 

1. Arrest Hof van Beroep Antwerpen van 1 februari 20061 

A. De feiten 

De partijen in kwestie hebben enkele jaren ongehuwd samengewoond, en dit tot het begin 

van het jaar 1997. In de context van deze beëindiging hebben zij op 21 maart 1997 een 

overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst strekt ertoe dat de man gedurende één jaar 

een alimentatiebijdrage zal betalen aan zijn toenmalige partner. Daarenboven wordt er in 

diezelfde overeenkomst bepaald dat wanneer de woning te Antwerpen verkocht zal worden, 

de daarop gedane betalingen aangevuld zullen worden tot 113.445,05 euro. In uitvoering 

van deze overeenkomst wordt op 29 mei 1997 overeengekomen, dat nu de desbetreffende 

woning verkocht is, de man binnen de tien dagen na de ontvangst van de termijnbetalingen 

een som van 111.552,09 euro als schenking van hand tot hand zal verstrekken tegen afgifte 

van bewijs. Door deze nieuwe overeenkomst komt de eerder gesloten overeenkomst te 

vervallen. Hiernavolgend blijft de man in gebreke wat de uitvoering van deze overeenkomst 

betreft. De vrouw vordert dan ook de uitvoering van deze overeenkomst. De rechter in 

eerste aanleg is van mening dat dit een ongeldige schenking is, gezien niet voldaan is aan de 

vereisten van artikel 931 B.W. 

B. Rechtsvraag 

- Welke kwalificatie treft de overeenkomst van 29 mei 1997? 

C. Het Hof 

Het Hof wijst er in eerste instantie op dat een niet-opeisbare schuldvordering wel degelijk 

het voorwerp kan uitmaken van een schenking: het is voldoende dat het recht op de zaak 

dadelijk overgaat, het is niet noodzakelijk dat het bezit van de geschonken zaak of de 

uitoefening van het recht dadelijk overgaat. Vervolgens wijst de rechter erop dat de handgift 

een uitzondering is op de dwingende vormvoorschriften van 931 B.W., maar aangezien dit 

                                                           
1
 Antwerpen 1 februari 2006, RW 2007-08, (1816)1816-1818, noot L.WERMOES.  
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een zakelijk contract betreft, is de traditio hier wel van wezenlijk belang. Vervolgens kijkt het 

Hof naar de vereisten van de vergeldende schenking, deze zou aanvaard worden wanneer 

prestaties worden beloond waarvoor geen in het economisch verkeer waardeerbare 

vergoeding kan worden geëist, deze gebeurt immers uit erkentelijkheid ter vergoeding van 

geleverde diensten. Het Hof wijst er in casu dan ook op dat het in dit geval niet gaat over een 

compensatie van geleverde diensten. Als laatste rechtsfiguur raakt het Hof de natuurlijke 

verbintenis aan, deze betreft een gewetensplicht, waarvan de nakoming principieel in rechte 

niet afdwingbaar is, maar die door de vrijwillige belofte van nakoming omgevormd wordt tot 

een juridische verbintenis. Het Hof neemt aan dat gezien het feit dat de gewezen partner 

jarenlang in het onderhoud van zijn economisch zwakkere partner heeft voorzien, hij dit ook 

voor de toekomst moet blijven doen. De overeenkomst wordt door het Hof dus als een 

natuurlijke verbintenis aanzien, en dient dan ook uitgevoerd te worden. 

2. Arrest Hof van Beroep Brussel van 15 februari 20072 

A. De feiten 

Twee personen zijn gehuwd met scheiding van goederen. Na jaren van geruzie, komt het tot 

een feitelijke scheiding en de vrouw stelt een vordering tot echtscheiding in. De man stelt 

een vordering tot herroeping van de tijdens het huwelijk gedane schenkingen in, met name 

een schenking van gelden verkregen bij erfenis door de man in 1993, 228.900 Zwitserse 

frank die op de rekening van de vrouw werden gestort en een schenking van 10.675.792 

Belgische frank waarmee de vrouw een huis te Sint-Idesbald heeft gekocht. Wat het eerste 

bedrag betreft, stelt de man dat hij deze heeft geschonken om de vrouw de mogelijkheid te 

geven zich professioneel te lanceren en ook uit voorzorg van zijn vooroverlijden. De vrouw 

stelt dat deze bedragen dienen om de familiale kosten te dekken. Wat het tweede bedrag 

betreft, beroept de man zich op het bestaan van een onrechtstreekse schenking om de 

vrouw de mogelijkheid te geven haar droomhuis te kunnen kopen. De vrouw stelt dat dit 

een natuurlijke verbintenis betreft ter vergoeding voor de zorg van de kinderen. In 

subsidiaire orde beroept de man zich op een mogelijke vermogensverschuiving zonder 

oorzaak ten aanzien van het vermogen van de vrouw. De man krijgt in eerste aanleg gelijk, 

waarop de vrouw in beroep gaat. 

                                                           
2
 Brussel 15 februari 2007, Rev.trim.dr.fam. 2008, (1329)1329-1341. 



  Deel 1 Problematiek belicht 

3 
 

B. Rechtsvraag 

- Zijn deze vermogensverschuivingen te kwalificeren als schenkingen tussen 

echtgenoten? 

C. Het Hof 

Gezien het gebrek aan bewijs van de vrijgevigheid in hoofde van de man, en de 

aannemelijkheid van de hypothese van de vrouw, sluit het Hof het bestaan van een 

onrechtstreekse schenking uit. Het Hof voegt er met betrekking tot het eerste bedrag aan 

toe, dat zelf in de hypothese van de man, dit een uiting vormt van een natuurlijke 

verbintenis, en dit dus geen schenking betreft. Wat het tweede bedrag betreft, neemt het 

Hof het bestaan van de onrechtstreekse schenking aan en gaat in op de vordering tot 

herroeping ervan. 

3. Arrest Hof van Beroep Luik van 19 april 20053 

A. De feiten 

De personen in kwestie zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding der goederen. Tijdens 

het huwelijk wordt een huis gekocht dat op naam van de vrouw wordt gezet, maar dat 

betaald wordt door de man. Vervolgens sluiten ze een overeenkomst zodoende het 

evenwicht te herstellen. Deze overeenkomst strekt ertoe aan de man het verschil te laten 

toe komen van de verkoopprijs van het desbetreffende goed en de rest van de nog af te 

betalen lening. De vrouw houdt voor dat ze deze overeenkomst onder druk heeft getekend, 

in subsidiaire orde stelt ze dat dit een schenking betreft en als laatste stelt ze dat het een 

verrijking zonder oorzaak inhoudt van het vermogen van de man. De man vordert de 

uitvoering van de overeenkomst. 

B. Rechtsvraag 

- Werd deze overeenkomst onder druk getekend? 

C. Het Hof 

Vooraleer te kijken naar de mogelijke gronden gaat het Hof na wat er nu effectief betaald 

werd door de vrouw. Rekening houdende met het geleverde werk van de vrouw in de 

handelszaak van de man, stelt het Hof het bedrag dat de vrouw zelf heeft betaald vast op 
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 Luik 19 april 2005, Rev.trim.dr.fam. 2007, (833)833-840, noot P.WERY. 
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zo’n 348.143 Belgische frank. Niettegenstaande deze inbreng van de vrouw, dient de 

overeenkomst volgens het Hof volle uitwerking te krijgen. Het Hof stelt dat een 

overeenkomst altijd het resultaat is van een wil die niet absoluut vrij is, men is altijd wel 

beïnvloed door bepaalde omstandigheden. Dit is ook hier het geval, er is dus geen sprake 

van een extreem gevaar of druk, dit komt ook duidelijk tot uiting in de brieven van de vrouw 

aan de man, verzonden na de omstreden overeenkomst. Daarnaast blijft de vrouw in 

gebreke met de bewijslevering van een mogelijke animus donandi, en als laatste kan er 

volgens het Hof geen sprake van een vermogensverschuiving zonder oorzaak vermits er hier 

dus daadwerkelijk wel een grond aanwezig is voor deze vermogensverschuiving, met name 

de betwiste overeenkomst.  

§2 De problematiek  

Zoals in deze besproken arresten duidelijk naar voor is gekomen, zijn er heel wat problemen 

die de kop opsteken wanneer een koppel uit elkaar gaat. Wanneer een koppel daarenboven 

gewoon feitelijk of wettelijk samenwoont, of gehuwd is onder het stelsel van scheiding van 

goederen, doen er zich heel wat moeilijkheden voor met betrekking tot een mogelijke 

regeling op vermogensrechtelijk vlak. Het is normaal dat wanneer twee personen 

samenleven er ‘vermogensverschuivingen’ plaatsvinden, maar in tegenstelling tot gehuwden 

onder het wettelijk stelsel, waarbij de vermogensrechtelijke afhandeling door de wet 

bepaald is, is er vermogensrechtelijk niets bepaald bij deze samenlevingsvormen. Er moet 

dan ook beroep gedaan worden op de regels van het gemeen recht.4 Gezien de affectieve 

relatie tussen de partners is het dan veelal moeilijk om aan alle vereisten van het gemeen 

recht te voldoen. Dit met mogelijke onbillijke gevolgen voor de partner die geld heeft 

geïnvesteerd in de woning van de partner, voor de partner die jarenlang gewerkt heeft in de 

zaak van de partner, voor de partner die aan het huis werkte van diens partner ….  

                                                           
4
 Brussel 27 februari 2001, RW 2001-02, (844)844-846. 
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Deel 2 Verschillende samenlevingsvormen naast elkaar 

In dit deel volgt een korte bespreking van de vermogensrechtelijke aspecten van de 

verschillende samenlevingsvormen. 

§1 Gehuwden 

Het huwelijk is een “ privaatrechtelijke instelling die rechtsbescherming verleent aan een op 

seksualiteit gesteunde bestendige levensgemeenschap tussen twee personen en waartoe 

wordt toegetreden op basis van een vormelijk contract.”5 Het is een samenlevingsvorm die 

door het sluiten van het vormelijk contract tal van verplichtingen met zich meebrengt, met 

name het primaire en het secundaire huwelijksstelsel. Het primair stelsel heeft enkele 

vermogensrechtelijke implicaties. Zo is iedere echtgenoot tot een hulpverplichting 

gehouden, deze verplicht de echtgenoten tot solidariteit, tot het delen van hun 

levensstandaard met elkaar.6 In het verlengde hiervan bepaalt artikel 221 B.W. dat iedere 

echtgenoot ertoe gehouden is om …”bij te dragen in de lasten van het huwelijk naar zijn 

vermogen”.  

1. Personen gehuwd onder het wettelijk stelsel 

Dit stelsel bestaat uit drie vermogens en er geldt een vermoeden van 

gemeenschappelijkheid.7 Daarenboven wordt er in vergoedingen voorzien wanneer het 

eigen vermogen van één der echtgenoten verrijkt werd door het gemeenschappelijk 

vermogen, of omgekeerd.8 Deze mechanismen strekken ertoe om een verrijking zonder 

oorzaak van het ene vermogen ten koste van het andere vermogen te vermijden.9 De 

eigendom kan overeenkomstig artikel 1399, lid 3 B.W. tussen echtgenoten door alle 

middelen van recht worden bewezen, ten aanzien van derden kan dit overeenkomstig artikel 

1399, lid 3 B.W. met beperktere bewijsmiddelen. 

  

                                                           
5
 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2008, 445. 

6
 D. PIGNOLET, “Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners” in W.PINTENS, J. DU MONGH, 

CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, (251) 251. 
7
 Art. 1405, 4 B.W. 

8
 Art. 1439-1438 B.W. 

9
 W. PINTENS, CH. DECLERCK, J. DU MONGH EN K. VANWINCKELEN, Familaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 

2010, 303. 
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2. Personen gehuwd met scheiding van goederen 

Naast het wettelijk vermogensstelsel bestaat het stelsel van scheiding van goederen.10 

Volgens sommigen houdt dit stelsel een negatie in van de solidariteit  van het huwelijk.11 Het 

stelsel van scheiding van goederen brengt met zich mee dat ieder zijn eigen vermogen en 

inkomsten behoudt, er is dan ook geen sprake van een gemeenschap of een vermoeden van 

gemeenschappelijkheid. De wet stelt zelf dat wanneer de echtgenoten in gebreke blijven om 

het bewijs te leveren van de eigendom van roerende goederen, er een vermoeden geldt dat 

dit een onverdeeldheid betreft.12 Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de wet te lezen staat, zal bij 

gebrek aan bewijs van eigendom van een onroerend goed, dit volgens sommigen ook 

vermoed worden aan de echtgenoten in mede-eigendom toe te komen.13  

Wanneer er zich tijdens het samenleven vermogensverschuivingen voordoen, vormen dit 

schuldvorderingen van de echtgenoten op elkaar die beheerst zullen worden door het 

gemeen recht.14 Niettegenstaande dit, zijn sommigen er klaarblijkelijk toch van overtuigd dat 

het wettelijk vermogensstelsel ook zijn toepassing vindt op het stelsel van scheiding van 

goederen. Deze strekking gaat uit van de algemene draagwijdte van artikel 1390 B.W., zodat 

de bepalingen van het wettelijk stelsel enkel hun toepassing verliezen wanneer er door een 

bijzondere overeenkomst, het huwelijkscontract, wordt van afgeweken.15 Ondermeer artikel 

1435 B.W., komt in de context van deze masterproef dan in het vizier te staan. Wat de 

concrete impact zal zijn op de gehuwden onder het stelsel van scheiding van goederen, is 

mijn inziens niet geheel duidelijk als men het artikel 1450 B.W. in het achterhoofd houdt. 

Ook in dit stelsel is de bewijsregeling omtrent eigendom tussen echtgenoten en ten aanzien 

van derden van het wettelijk stelsel van toepassing.16 

  

                                                           
10

 Art. 1466-1469 B.W. 
11

 J. TREMMERY,  Samenleven of huwen?, Heule, UGA, 2010, 115. 
12

 Art. 1468, lid 2 B.W. 
13

 J.KOKELENBERG, “Enige verdeelde bedenkingen omtrent de onverdeeldheid” ( noot onder Gent 10 september 
1996), TBBR 1997, (238)242. 
14

 D. PIGNOLET, “De waardering van vergoedingsrechten en schuldvorderingen” in W. PINTENS EN CH. DECLERCK 
(eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, (179)188. 
15

 N. GEELHAND, “Rariteiten in de successieplanning-land”, TEP 2009, (75)82-83. 
16

 Art. 1468, lid 1 B.W. 
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§2 Wettelijk samenwonenden 

Van wettelijke samenwoning is sprake wanneer twee personen een verklaring van wettelijke 

samenwoning hebben overhandigd aan de ambtenaar van burgerlijke stand van de 

gemeenschappelijke woonplaats.17 Net zoals bij de gehuwden zijn de wettelijke 

samenwonenden ertoe gehouden: “… bij te dragen in de lasten van het samenleven, naar 

evenredigheid van hun mogelijkheden”.18 In tegenstelling tot de gehuwden, is er wel geen 

sprake van een solidariteitsplicht om de andere in dezelfde levensstandaard te voorzien.19 

Daarnaast voorziet de wet ook hier in een vermoeden van onverdeeldheid, wanneer geen 

bewijs kan voorgelegd worden omtrent de eigendom van een eigen goed.20 Dit vermoeden 

slaat hier uitdrukkelijk op de onroerende goederen, roerende goederen en de inkomsten van 

deze goederen. 

§3 Feitelijk samenwonenden 

Feitelijk samenwonen kan gedefinieerd worden als “de sociojuridische verhouding die 

bestaat tussen personen die samenleven en een gezamenlijke huishouding voeren, buiten het 

kader van huwelijk of wettelijke samenwoning”.21 Het is een samenlevingsvorm die zelf kan 

worden ingevuld met bepaalde rechten en plichten, en waaraan de wet geen formaliteiten 

stelt.22 

Niettegenstaande deze vrij in te vullen samenlevingsvorm, zijn sommigen toch van de 

overtuiging dat ondermeer de bijdrage tot de gezinslasten ook van toepassing is op de 

feitelijk samenwonenden. Er wordt hierbij gewezen op de mogelijke werking van artikel 8 

EVRM.23 Zo wordt er door CASMAN ondermeer gewezen op het feit dat de wettelijke 

bepalingen inzake de gezinslasten en de gezinswoning, van toepassing op de gehuwden en 

wettelijke samenwonenden toch gedeeltelijk hun werking lijken te verliezen wanneer van 

samenwoning, gezamenlijke huishouding of gezinsleven geen sprake meer is.24 Aan de 

                                                           
17

 Art. 1475-1476 B.W. 
18

 Art. 1477, §3 B.W. 
19

 D. PIGNOLET, “Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners” in W. PINTENS, J. DU MONGH, 
CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, (251) 252. 
20

 Art. 1478, lid 2 B.W. 
21

 B. CHIAU, Gids samenlevingsvormen: samenwonen of toch niet?, Antwerpen, De Boeck, 2010, 12. 
22

 B. CHIAU, Gids samenlevingsvormen: samenwonen of toch niet?, Antwerpen, De Boeck, 2010, 13-14. 
23

 A. Heyvaert, “Civielrechtelijke aspecten van gezinnen zonder huwelijk”, TPR 1985, (21)36-37. 
24

 H. CASMAN, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, 
andere dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, (149)159. 
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andere kant wordt dan weer gesteld, dat deze wettelijke bepalingen geen uitwerking kennen 

op de feitelijk samenwonenden, om het onderscheid en vooral de keuze tussen de feitelijk 

samenwonenden en de gehuwden staande te houden.25 Dit onderscheid werd nogmaals 

duidelijk met de invoering van de wettelijk samenwoning.26  

Op vermogensrechtelijk vlak vallen deze personen geheel op het gemeen recht terug. Er 

geldt in tegenstelling tot de gehuwden met scheiding van goederen en de wettelijk 

samenwonenden geen vermoeden van onverdeeldheid.27  

§4 Besluit 

Wanneer alle samenlevingsvormen naast elkaar geplaatst worden, is de afzwakking van een 

wettelijke regeling op vermogensrechtelijk vlak duidelijk. Daarnaast brengt het primaire 

huwelijksstelsel vermogensrechtelijke implicaties met zich mee, dit door de verplichting tot 

bijdrage in de lasten van het huwelijk. Een gelijkaardige verplichting komt ook terug bij de 

wettelijke samenwoning. Daarnaast geldt er zowel bij de gehuwden onder het stelsel van 

scheiding van goederen en de wettelijke samenwonenden een vermoeden van 

onverdeeldheid. De feitelijke samenwonenden vallen integraal terug op het gemeen recht. 

                                                           
25

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van het personen- en familierecht: een mensenrechtelijke benadering, 
Antwepen, Intersentia, 2003, 281-282. 
26

 J. GERLO EN G. VERSCHELDEN, Handboek voor familierecht, Brugge, die Keure, 2008, 352. 
27

 H. CASMAN, “Vereffening-verdeling na beëndiging van de relatie tussen ongehuwde samenwoners” in KFBN 
(ed.), Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005, (345)348.; Luik 9 februari 2011, Rev.trim.dr.fam. 2011, 
(743)744. 
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Deel 3 De mogelijkheden met betrekking tot de vermogensrechtelijke 

verschuivingen  

In deel drie wordt er eerst en vooral duiding gegeven bij mogelijke zakenrechtelijke en 

verbintenisrechtelijke aanspraken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de mogelijke 

gronden en verhoudingen inzake de mogelijke terugvordering. 

§1 Verbintenisrechtelijke aanspraken ten opzichte van de zakenrechtelijke 

aanspraken 

Wanneer iemand beweert een zakelijke aanspraak te hebben op een bepaald goed, moet 

daarvan in eerste instantie het bewijs geleverd worden. Normalerwijze komt er aan alle 

eigendomsaanwijzingen bewijskracht toe, waarbij de feitenrechter in zijn beoordeling de 

bewijswaarde van de aangebrachte aanwijzingen zal vaststellen.28 Hier dient natuurlijk wel 

gewezen te worden op artikel 1 Hyp.W. waardoor de overgeschreven akte tot overdracht 

van zakelijke rechten op onroerende goederen tegenstelbaar zijn aan derden, en op artikel 

2279, lid 1 B.W. met betrekking tot het bezit.29  

Wat de toekenning van bewijswaarde betreft, wordt er zowel in de rechtsleer en de 

rechtspraak aangenomen dat de eigendomsaanvoering van op naam gestelde 

eigendomstitels niet kan worden doorkruist door de vraag en het onderzoek naar de 

herkomst van de gelden die hebben gediend tot de aankoop van de goederen.30 Voor de 

gewezen partner in kwestie die eigenaar was van de gelden tot aankoop, staan er dan enkel 

nog verbintenisrechtelijke aanspraken open. Het komt er dan ook op aan om als gewezen 

partner of echtgenoot het bewijs van de schuldvordering te leveren. Deze bewijslevering 

vereist een dubbele bewijsvoering met name de bewijsvoering van de betaling en het bewijs 

van de juridische grondslag van de aanspraak.31 Het bewijs van betaling kan hierbij door alle 

middelen van recht gebeuren.32 Het bewijs van de juridische grondslag, zal verschillen 

                                                           
28

 S. VANOPPEN EN V. GUFFENS, “Overzicht van de rechtspraak (1990-1999)- vermogensrechtelijke aspecten inzake 
concubinaat”, EJ 2000, (38)40. 
29

 S. VANOPPEN EN V. GUFFENS, “Overzicht van de rechtspraak (1990-1999)- vermogensrechtelijke aspecten inzake 
concubinaat”, EJ 2000, (38)40. 
30

 Rb. Tongeren 13 februari 1997, EJ 1998, (142)142-143, noot D. VAN GRUNDERBEECK.; Antwerpen 5 december 
2006,  NJW 2007, (414)414, noot G.V. 
31

 A. VERBEKE, “Topic 11 Zuivere scheiding van goederen-principe” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS EN H. DERYCKE (eds.), 
Vermogensplanning met Effect bij Leven: huwelijk en samenwoning, Brussel, De Boeck en Larcier, 2004, (53)55. 
32

 A. VERBEKE, “Topic 11 Zuivere scheiding van goederen-principe” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS EN H. DERYCKE (eds.), 
Vermogensplanning met Effect bij Leven: huwelijk en samenwoning, Brussel, De Boeck en Larcier, 2004, (53)55. 
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naargelang dit een contractuele of quasi-contractuele grondslag betreft, vermits bij deze 

laatste geen geschreven bewijs vereist is.33 

In het licht van deze klassieke opvatting, wordt weleens betoogd dat uit de herkomst van 

gelden, ook zakenrechtelijke aanspraken kunnen voortvloeien. Zo durfde DEHALLEUX naar 

aanleiding van drie vonnissen die afzien van de toepassing van de klassieke leer, te 

suggereren dat er sprake kon zijn van een nieuwe wending in de rechtspraak.34 In de 

rechtsleer onderschrijven DIRIX en HEYVAERT ondermeer een stelling op basis van de 

lastgeving.35 Beiden zien deze mogelijkheid in de rechtsfiguur van de lastgeving, waarbij 

wordt gewezen op het belang van het handelen ‘voor rekening’ van een andere. De 

herkomst van gelden kan dan ook gelden als mogelijk bewijs van de 

lastgevingovereenkomst. Ook in de rechtspraak lijkt deze strekking te zijn vertegenwoordigd. 

Zo verwees het Hof van Beroep te Antwerpen, in een arrest van 6 maart 2002, naar 

bovenstaande theorie.36 Het Hof besloot tot de onverdeeldheid van het huis gebouwd op 

grond van de partner, gezien de verkoop van dit huis door beide partners werd ondertekend, 

dat het huis als gezinswoning diende, beiden feitelijk samenwonenden elk afzonderlijk een 

lening openden, en de man de leningen niet alleen kon afbetalen.37 Daarnaast stelt ook 

KOKELENBERG dat in de specifieke situatie van een onverdeeldheid, er ook op een directe 

manier aanspraak kan gemaakt worden op zakelijke rechten op basis van de herkomst van 

de gelden.38  

Afsluitend kan mijn inziens gesteld worden dat er geen sprake is van een zogenaamde 

nieuwe wending in de rechtspraak, de toepassing van deze theorieën blijft beperkt. 

  

                                                           
33

 A. VERBEKE, “Topic 11 Zuivere scheiding van goederen-principe” in A. VERBEKE, F. BUYSSENS EN H. DERYCKE (eds.), 
Vermogensplanning met Effect bij Leven: huwelijk en samenwoning, Brussel, De Boeck en Larcier, 2004, (53)55. 
34

 V. DEHALLEUX, “Propriété et Union libre: vers un affaiblissement de la preuve par le titre”, TBBR 2004, 
(247)247. 
35

 E. DIRIX, “Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat” in P. SENAEVE (ed.), Concubinaat: de 
buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (209)214.; A. HEYVAERT, “Civielrechtelijke aspecten van 
gezinnen zonder huwelijk”, TPR  1985, (21)42-44. 
36

 Antwerpen 6 maart 2002, T.Not. 2002, (563)564. 
37

 Antwerpen 6 maart 2002, T.Not. 2002, (563)565. 
38

 J. KOKELENBERG, “Enige verdeelde bedenkingen omtrent onverdeeldheid” (noot onder Gent 10 september 
1996), TBBR 1997, (238)239. 
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§2 Concrete aanspraken tot terugvordering 

1. Gronden die terugvordering kunnen doorkruisen 

A. Wettelijke bijdrage in de lasten 

Zoals reeds vermeld, legt artikel 221 B.W. de verplichting op om bij te dragen in de lasten 

van het huwelijk, en dit ieder naar zijn vermogen. Naar analogie met de gehuwden legt 

artikel 1477, § 3 B.W. voor de wettelijk samenwonenden de plicht op om bij te dragen in de 

lasten van de samenwoning, en dit naar evenredigheid van ieder zijn mogelijkheden. Deze 

lasten omvatten alle kosten van het echtverenigings- en gezinsleven: zowel het persoonlijk 

onderhoud van de echtgenoten als het onderhoud en de opvoeding van alle kinderen die 

deel uitmaken van het gezin.39 Wanneer deze plicht wordt getransponeerd naar gehuwden 

onder het wettelijk stelsel, kan worden vastgesteld, dat deze verplichting in deze 

samenlevingsvorm wellicht minder problemen en vragen doet rijzen. Daar wordt het dragen 

van de lasten en de verhouding in het dragen van deze, globaal en forfaitair geënt op het 

gemeenschappelijk maken van de inkomsten van beide partners.40 Het komt er dan ook op 

aan elkaars bijdrage in de lasten te bepalen, rekening houdende met het belang van de 

inkomsten en mogelijkheden van elk.41 Belangrijk is dat er onder het begrip bijdrage niet 

enkel een pecuniaire bijdrage wordt begrepen, maar dat ook een bijdrage in natura 

daaronder wordt gerekend zodat het op zich nemen van huishoudelijke taken, de 

ondersteuning van de andere partner zijn professionele bezigheden ook in rekening moet 

worden gebracht.42 Wanneer tekort wordt geschoten in deze verplichting, zal de ene 

partner, de andere desgevallend kunnen dwingen tot het leveren van zijn bijdrage. Ook kan 

deze grond tot verweer dienen van mogelijke aanspraken tot terugbetaling.  

Belangrijk betreffende de omvang van het begrip lasten, is het arrest van het Hof van 

Cassatie van 22 april 1976.43 Naast het feit dat het Hof van  Cassatie hierbij uitdrukkelijk de 

bijdrage in natura tot de gezinslasten erkende, stelde het Hof van Cassatie ook dat zowel de 
                                                           
39

J. GERLO EN G. VERSCHELDEN, Handboek voor familierecht, Brugge, die Keure, 2008, 377. 
40

 J.-L., RENCHON, “Les comptes entre époux séparés de biens relatifs à leurs immeubles indivis et propres” in 
Jeune Barreau (ed.), La liquidation des régimes de séparation de biens: Actes du colloque organisé par la 
commission Barreau-Notariat de Liège, le 23 mars 2000, Luik, Jeune Barreau, 2000, (47)72. 
41

 J.-L., RENCHON, “Les comptes entre époux séparés de biens relatifs à leurs immeubles indivis et propres” in 
Jeune Barreau (ed.), La liquidation des régimes de séparation de biens: Actes du colloque organisé par la 
commission Barreau-Notariat de Liège, le 23 mars 2000, Luik, Jeune Barreau, 2000, (47)72. 
42

 F. TAINMONT, “La portée juridique du devoir de contribution aux charges du mariage”, Rev.trim.dr.fam. 1998, 
(565)577. 
43

 Cass. 22 april 1976, Arr.Cass. 1976, II, 949-951. 
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kosten van  verwerving als van onderhoud van het gemeenschappelijk huis, als lasten van 

het huwelijk te beschouwen zijn.44 Iets wat een onevenredige bijdrage tussen de partners in 

zowel het verkrijgen en het onderhouden van de gezamenlijke gezinswoning dus kan 

verantwoorden. In casu betrof het een gezamenlijke aankoop van een gezinswoning die met 

bedrijfsinkomsten van de man werd betaald. In de rechtsleer wordt gewezen op de 

feitenconstellatie hiervan en het belang hiervan, en stelt men dat deze uitspraak geen 

toepassing kent op een niet-gezamenlijk door de echtgenoten bewoond huis.45 Er anders 

over oordelen zou betekenen, dat wanneer een partner die zijn bijdrage geleverd heeft in de 

lasten ook rechten zou verkrijgen in een gezinswoning die eigendom is  van de partner die 

het goed betaald heeft.46 Ook wanneer kapitalen afkomstig van een schenking of 

nalatenschap geïnvesteerd worden, kan deze redenering van het Hof van Cassatie niet 

opgaan.47 Wanneer er wordt uitgegaan van de hypothese dat de gezinswoning een eigen 

woning is van de partner, zal deze partner zijn mogelijks verweer niet kunnen stoelen op het 

feit dat dit een bijdrage in de lasten betrof, in dit geval zullen enkel de kosten die 

overeenkomen met een huurlast aanzien kunnen worden als bijdrage.48  

B. Natuurlijke verbintenis 

Hoewel het feitelijk samenwonen volgens de wet geen enkele verplichting tot het bijdragen 

in de lasten van het samenwonen met zich meebrengt, wordt er desalniettemin toch in grote 

mate aangenomen dat de feitelijke samenwoning op zich ook solidariteit met zich 

meebrengt. Het is logisch dat de samenwonenden ook in elk van hun mogelijkheden moeten 

bijdragen tot de lasten van de samenwoning.49 Men neemt dan ook aan dat de bijdrage in de 

lasten van de samenwoning bij feitelijk samenwonenden, als een natuurlijke verbintenis kan 

gezien worden. De natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet kan worden 

afgedwongen, maar wanneer deze vrijwillig wordt uitgevoerd, de wet het bestaan wel 

erkent.50 Om te kunnen spreken van een natuurlijke verbintenis dient aan twee 

                                                           
44

 Cass. 22 april 1976, Arr.Cass. 1976, II, (949)951. 
45

 H. CASMAN, noot onder Cass. 22 april 1976, RW 1976-77, (997)1002. 
46

 H. CASMAN, noot onder Cass. 22 april 1976, RW 1976-77, (997)1002. 
47

 D. PIGNOLET, “Schuldvorderingen in scheidingsstelselS” in W. PINTENS EN CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2006, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (383)395. 
48

 D. PIGNOLET, “Schulvorderingen in scheidingsstelsels” in W. PINTENS EN CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2006, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (383)396-397. 
49

 Brussel 17 januari 2003, JT 2004, I, 482. 
50

 D. DELI, “De natuurlijke verbintenis van ouders tot het verschaffen aan hun kinderen van een stand” (noot 
onder Brussel 11 februari 1987, RW 1987-1988, (201)201. 
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voorwaarden te zijn voldaan. Een eerste voorwaarde, betreft een subjectieve voorwaarde, 

met name dat de persoon die deze uitvoert, handelt in de persoonlijke overtuiging dat hij 

daartoe verplicht is.51 Een tweede voorwaarde betreft een sociale of objectieve voorwaarde, 

met name dat ook de maatschappij op zich de nakoming van de verbintenis normaal vindt en 

erkent.52 Het verschil met de wettelijke verplichting in de bijdrage van de lasten, ligt in het 

feit dat men de andere partner niet zal kunnen dwingen om zijn bijdrage te doen, en dat 

gezien het artikel 1235, lid 2 B.W. deze uitgave desgevallend niet kan worden 

teruggevorderd.53 

Vanzelfsprekend kan de natuurlijke verbintenis ook een rol spelen, buiten het aspect van de 

bijdrage in de lasten van de samenwoning, wanneer aan de voorwaarden voldaan is, en er 

sprake is van een natuurlijke verbintenis, dan zal op basis van het artikel 1235, lid 2 B.W. dit 

bedrag niet kunnen worden teruggevorderd. Iets wat ook wordt aangehaald in het 

besproken arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 15 februari 2007.54 Het bestaan 

van een natuurlijke verbintenis kan dan ook als verweer worden opgeworpen. 

C. Andere gronden 

Het is ook mogelijk dat de voormalige partner zich zal beroepen op een mogelijke 

verrekening op basis van persoonlijke inspanning geleverd ten voordele van het vermogen 

van de andere.55 Om deze vordering te staven wordt dan meestal een beroep gedaan op de 

vermogensverschuiving zonder oorzaak.56 Volgens sommigen heeft deze vordering meer 

kans op slagen als deze ingesteld wordt als verweer, dan als zelfstandige eis van de niet 

beroepsactieve echtgenoot.57 Daarnaast werd er reeds in een welbepaald aantal gevallen in 

de rechtspraak, gesteld dat als sommige betalingen in het voordeel van de andere partner 

                                                           
51

 I. SAMOY, “Investeren in andermans woning bij feitelijk samenwoning” in W.PINTENS, J. DU MONGH EN CH. 
DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, (273)279. 
52

 I. SAMOY, Investeren in andermans woning bij feitelijk samenwoning in W.PINTENS, J. DU MONGH EN CH. DECLERCK 
(eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, (273)279. 
53

 F. TAINMONT, ”Les charges du ménage” in J.-L. RENCHON EN F. TAINMONT (eds.), Le couple non marié à la lumière 
de la cohabitation légale, Brussel, Bruylant, 2000, (127)129-130; W. VAN GERVEN EN S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 267. 
54

 Supra. 
55

 PH. DE PAGE, “La séparation de biens- comptes et créances entre époux- aspects notariaux et judiciaires”, 
Rev.trim.dr.fam. 1998, (351)356. 
56

 N. TORFS,”De met scheiding van goederen gehuwde meewerkende echtgenoot: veroordeeld tot gratis werk”, 
TBBR 2006, (270)272-273. 
57

 D. PIGNOLET, “Schuldvorderingen in scheidingsstelsels” in W. PINTENS EN CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2006, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (383)401. 
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gezien kunnen worden als een vergoeding voor een prestatie, er dan sprake is van een 

vergeldende schenking. Zo werd door het Hof van Beroep te Luik in een arrest van 14 januari 

2003, aangenomen dat het deel dat de man gehuwd onder scheiding van goederen, 

betaalde boven zijn aandeel in het onverdeelde goed, deels aanzien diende te worden als 

een bijdrage in de lasten van het huwelijk, en deels als een vergeldende schenking voor de 

geleverde prestaties in zowel het huishouden, als de handelszaak van de man.58 Wanneer 

vervolgens de vraag gesteld wordt, of ook deze vorm van schenking onderworpen is aan 

artikel 1096 B.W., met name de herroeping van de schenking tussen echtgenoten is het 

antwoord niet geheel duidelijk. Zo dient er eerst een onderscheid te worden gemaakt tussen 

de schenkingen of het deel van de schenking waartegenover de begiftigde ten aanzien van 

de schenker een in rechte afdwingbare vordering heeft, en het deel waarvoor dit niet het 

geval is.59 De herroeping tussen echtgenoten zal dan enkel mogelijk zijn voor het deel dat 

werkelijk een schenking is en waarvoor er dus geen in rechte afdwingbare verplichting 

tegenover staat.60 De specifieke geleverde bijdrage van de werkende vrouw in de 

handelszaak van de man werd ook onderzocht in het arrest van het Hof van beroep te Luik 

van 19 april 2005, maar in casu werd dit door de afgesloten overeenkomst niet in 

verrekening gebracht.61 

2. Mogelijke gronden tot terugvordering 

A. Mede-eigendom 

In de specifieke situatie van de mede-eigendom, worden bij ontstentenis van een bijzondere 

bepaling, de partners hun delen in die eigendom gelijk geacht.62 Wanneer de ene partner 

meer heeft bijgedragen dan zijn breukdeel, kan deze zich mits bewijs van betaling, beroepen 

op deze grond om het teveel betaalde terug te vorderen.63 RENCHON is dan weer van 

mening, dat deze regels met betrekking tot de mede-eigendom enkel betrekking hebben op 

                                                           
58

 Luik 14 januari 2003, Rev.not.b. 2004, (164)169, noot L. STERCKX. 
59

 H. CASIER, “Quid pro quo…Over de vergeldende schenking”, Successierechten 2008-09, afl. 8, (2)3-4. 
60

 H. CASIER, “Quid pro quo…Over de vergeldende schenking”, Successierechten 2008-09, afl. 8, (2)5. 
61

 Supra. 
62

 Art. 577, §2 B.W. 
63

 H. CASMAN, “Vereffening-verdeling na beëindiging van de relatie tussen ongehuwde samenwoners” in KFBN 
(ed.), Familie op maat, Mechelen, Kluwer, (345)362.;CH. DECLERCK, “Huwen of samenwonen?Enkele familiaal 
vermogensrechtelijke aspecten” in C. CASTELEIN, A. VERBEKE EN L. WEYTS (eds.), Notariële actualiteit 2009-2010, 
Gent, Larcier, 2010, (61)82-83. 
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de mogelijke rechten en plichten die ontstaan tijdens het bestaan van de onverdeeldheid.64 

Opdat een vordering zou slagen, dient opnieuw de grondslag voor de betaling te worden 

aangetoond.65 

B. Natrekking- Kostenleer 

Een andere grond tot mogelijke vergoeding voor investeringen in een woning van de ex-

partner, kan in de wettelijke bepaling omtrent de natrekking worden gevonden. Artikel 555 

B.W. bepaalt immers dat wanneer de eigenaar verkiest de beplantingen, gebouwen en 

werken te behouden, die door een derde met eigen materialen werden verricht, hij de 

waarde van de materialen en het arbeidsloon dient te vergoeden. Gezien de situatie van 

natrekking duidt op een conflict tussen twee eigendomsrechten, zal het er dan ook voor de 

aanspraakmakende partner op aankomen diens eigendomsrecht te bewijzen.66 Deze 

bewijslevering is dan ook niet altijd even gemakkelijk.67 Daarenboven moet er sprake zijn van 

een specifieke verhouding tussen de twee materiële zaken.68 Men moet de zaken immers 

nog kunnen wegnemen.69 Een vereiste waardoor loutere herstelwerken of renovaties uit het 

toepassingsgebied blijken te vallen.70 

Niettegenstaande deze duidelijke wetsbepaling, doet deze bepaling vragen rijzen met 

betrekking tot de mogelijke toepassing in een samenlevingsituatie. Zo is ondermeer 

RENCHON van mening dat wanneer rekening wordt gehouden met de ratio legis van deze 

bepaling, deze geen toepassing kan vinden bij gehuwden met scheiding van goederen, en dit 

ruimer bekeken zelfs ook niet tussen ongehuwde samenwonenden.71 Volgens RENCHON 

doelt deze bepaling erop om een situatie recht te trekken wanneer een derde, een bezitter 
                                                           
64

 J.-L., Renchon,“Les comptes entre époux séparés de biens relatifs à leurs immeubles indivis et propres” in 
Jeune Barreau (ed.), La liquidation des régimes de séparation de biens: Actes du colloque organisé par la 
commission Barreau-Notariat de Liège- le 23 mars 2000, Luik, Jeune Barreau, 2000, (47)50. 
65

 D. PIGNOLET, “ Schuldvorderingen in scheidingsstelsels” in W. PINTENS EN CH. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2006, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (383)393. 
66

 J. DU MONGH, I. SAMOY EN V. ALLAERTS, “Overzicht van de rechtspraak (2000-2007)-de feitelijke samenwoning”, 
T.Fam. 2008, (4)12. 
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 Cass. 23 december 1943, Arr. Cass. 1944, 60-62. 
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 J.-L., RENCHON, “ Les comptes entre époux séparés de biens relatifs à leurs immeubles indivis et propres” in 
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‘werken of beplantingen’ heeft aangebracht aan of op de eigendom van de eigenaar die er 

ten tijde van deze aanbrenging niet in het bezit van was.72 Wanneer dit dan getransponeerd 

wordt naar de situatie van de feitelijk en wettelijk samenwonenden en de gehuwden onder 

het stelsel van scheiding van goederen blijft de eigenaar die in de woning samenwoont, in 

het bezit, waardoor de natrekking geen toepassing kan vinden.73 Deze visie vindt zijn 

toepassing in de rechtspraak zo oordeelde de Rechtbank van eerste Aanleg te Gent, naast de 

afwijzing op grond dat het om renovatiewerken ging, dat artikel 555 B.W. daarenboven geen 

toepassing kon vinden, gezien de eigenaar, door de samenwoning nog steeds in het bezit 

bleef van de woning waaraan de werken werden uitgevoerd.74 Niettemin, zijn er ook 

gevallen in de rechtspraak waarbij de samenwoning of het huwelijk geen probleem vormen. 

Zo kende het Hof van Beroep Gent een vergoeding toe voor de man die een keuken had 

geplaatst in de woning van de vriendin met wie hij een relatie had.75 Een vreemd geval 

vormt het arrest van 16 januari 2002 van het Hof van Beroep te Luik. Zonder uitdrukkelijk in 

het dictum te verwijzen naar de natrekking, maar wel te duiden en het zich akkoord 

verklaren met de gronden van de rechter in eerste aanleg, besloot het Hof van Beroep te 

Luik een vergoeding toe te kennen voor een ex-echtgenoot die werken had verricht aan de 

woning van diens gewezen vrouw, waarvan het vruchtgebruik toekwam aan beiden.76 

Sommigen erkennen hierbij uitdrukkelijk de toepassing van artikel 555 B.W., mijn inziens dus 

de natrekking en niet de kostenleer, als grond van deze vordering en duiden op de 

compensatie van de vergoeding met de bijdrage van de vrouw die bestond uit het ter 

beschikking stellen van de woning.77 Anderen betogen dat dit eigenlijk een niet nakoming 

van de overeenkomst betreft, een verbintenis waarbij de man zijn verbintenis door de 

uitvoering van de werken nakomt, terwijl de vrouw haar verbintenis bestaande uit het ter 

beschikking stellen van de woning niet meer nakomt.78 
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Wanneer de duidelijk te onderscheiden eigendomssituatie niet voorhanden is, kan men zich 

desgevallend beroepen op de kostenleer teneinde mogelijke vergoeding te krijgen. Hierbij 

worden de noodzakelijke kosten vergoed, en zullen de nuttige kosten ten belope van de 

verkregen meerwaarde worden vergoed.79 Ook hier wordt soms de toepassing geweigerd op 

grond van de ratio legis van deze leer.80 Anderen passen deze leer dan zonder probleem toe. 

Zo oordeelde de Rechtbank van eerste Aanleg te Oudenaarde dat de kostenleer zijn 

toepassing kon vinden ter vergoeding van de gemaakte kosten door een feitelijk 

samenwonende, die jarenlang samenwoonde met de eigenares van het goed.81 Deze 

beslissing was opmerkelijk gezien het feit dat men niet duidelijk kon bewijzen welke kosten 

er werkelijk door wie gedragen werden, en mede op basis van de billijkheid toepassing van 

deze leer werd gemaakt.82   

C. Overeenkomsten 

Een overeenkomst tussen de twee gehuwden of samenwonenden leidt in principe naar de 

gemakkelijkste weg tot een terugvordering van vermogen. Hoewel artikel 1595 B.W. de 

verkoop tussen echtgenoten verbiedt, kunnen zowel feitelijk en wettelijk samenwonenden 

als gehuwden met elkaar allerhande overeenkomsten sluiten. Het algemeen bewijsrecht 

schrijft voor dat er een geschreven overeenkomst nodig is voor alle zaken die de som of 

waarde van 375 euro te boven gaan, het bewijs door getuigen wordt niet toegelaten tegen 

of boven de inhoud van dergelijke akten.83 Een vereiste die voor gehuwden en 

samenwonenden gezien hun affectieve relatie in vele gevallen moeilijk blijkt te zijn om aan 

te voldoen. 

De wet kent zelf zijn uitzonderingen op deze algemene bewijsregel, met name artikelen 1347 

B.W. en 1348 B.W. Artikel 1347 B.W. voorziet een uitzondering wanneer er sprake is van een 

begin van bewijs door geschrift. Artikel 1348 B.W. bepaalt dat de regels uitzondering 

kennen: “… in alle gevallen waarin het de schuldeiser niet mogelijk geweest is zich een 

schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan.” 

Vervolgens heeft de wet vier specifieke soorten verbintenissen weer waar de uitzondering 
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op van toepassing is. Hoewel niet uitdrukkelijk in de wet te lezen, wordt in de rechtspraak 

aangenomen dat ook de morele onmogelijkheid tot het opmaken van een schriftelijk bewijs 

daarin begrepen moet worden.84 Wanneer de morele onmogelijkheid in een 

samenlevingsrelatie wordt geplaatst, doet enkele vragen rijzen. Zo kan volgens RENCHON de 

morele onmogelijkheid tot het verschaffen van een bewijs in het kader van een relatie 

moeilijk aanvaard worden. Hij stelt dat wanneer men als koppel de overeenkomst niet 

schriftelijk neerschrijft, dit niet is omdat men dit niet kan, maar omdat men er gewoonweg 

niet aan gedacht heeft deze voorzorg te nemen, men gewoonweg de moeite niet wilde doen 

tot het opmaken van een schriftelijke overeenkomst of, als laatste, dat men als 

samenwonenden gewoon niet wist waaruit hun concrete wil op dat moment concreet 

bestond.85 

Hoewel deze visie in overweging kan worden genomen, wordt deze grond toch in vele 

gevallen aangevoerd en blijft het aan de feitenrechter om hierover uitspraak te doen. Het 

Hof van Cassatie heeft hieromtrent gesteld dat de morele onmogelijkheid niet kan afgeleid 

of gesteund worden op feiten die in geen geval tot een onmogelijkheid leiden.86 Kortom de 

rechter zal dit criterium op een zeer omzichtige manier moeten toepassen. De grenzen ervan 

zullen dan ook in grote mate bepaald worden door de informatie waarover de feitenrechter 

beschikt.87 Hoewel in het merendeel van de gevallen in de rechtspraak de morele 

onmogelijkheid veelal niet wordt aangenomen, zijn er ook uitzonderingen. Zo nam het Hof 

van Beroep van Antwerpen de intieme liefdesrelatie tussen de partijen aan als een morele 

onmogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke leningsovereenkomst.88 Het Hof stelde 

daarenboven dat het in casu opmaken van een cheque niet de onmogelijkheid tot het 

opmaken van een schriftelijke bewijs weerlegt, dit omdat de cheque in casu als betaalmiddel 

diende te worden beschouwd.89   
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D. Zaakwaarneming 

Zaakwaarneming kan omschreven worden als: “… het vrijwillig handelen ter behartiging van 

de belangen van een ander, waarbij deze handeling noodzakelijk was en zonder 

winstoogmerk gesteld werd.”90 Deze rechtsfiguur vindt zijn grondslag in  artikel 1372 B.W. 

Deze figuur kent een moeilijke en niet veel voorkomende toepassing in het kader van de hier 

besproken problematiek.  

Wanneer gekeken wordt naar het belangeloos oogmerk om een desbetreffende handeling te 

stellen, betreft dit een zeer moeilijk te voldoen vereiste in een samenlevingsrelatie. Zo stelde 

het Hof van Beroep te Antwerpen dat de werken aan het huis van een partner, met eigen 

geld, niet op basis van de zaakwaarneming kon worden teruggeroepen, omdat de man ook 

genoot van de verbeteringswerken aan de woning.91 Wat de vrijwilligheid van het optreden 

betreft, stelde het Hof van Beroep te Brussel, dat de handeling dient gesteld te worden 

zonder opdracht en buiten het weten van de andere partner, zeker in het begin, iets wat bij 

samenwonenden, niet het geval is.92 Waar de vereisten van het vrijwillig en belangeloos 

optreden veelal een subjectieve invulling kennen, betreft het optreden in een noodsituatie 

een objectief meetbaar gegeven, waardoor dit in familiale verhoudingen de meest stabiele 

uitvalsbasis lijkt.93 Zo besliste de Rechtbank van eerste Aanleg te Brussel in een vonnis van 

29 maart 2002, in een geval waarbij de partner geld had gegeven aan de vrouw om haar de 

mogelijkheid te bieden een perceel grond te kunnen kopen, dat er geen sprake was van 

noodzaak aangezien de vrouw al jaren zonder de man had geleefd, en dit na de breuk 

opnieuw deed.94 Anderen menen dat de zaakwaarneming in de besproken context meestal 

niet zal kunnen worden toegepast gezien dit de afwezigheid van de meester van de zaak 

veronderstelt, wat in een relatie meestal niet het geval zal zijn.95 De aanwezigheid van de 

meester van de zaak sluit volgens anderen, de toepassing van de zaakwaarneming niet uit.96  
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Zo aanvaardde het Hof van Beroep Gent in een arrest van 10 maart 1995, de 

zaakwaarneming als grond tot terugvordering van gelden gegeven ter betaling van een 

voertuig,  gegeven omdat de andere partner in geldnood zat.97 Dit hoewel er mijn inziens in 

dit geval misschien sprake kon zijn van een overeenkomst, vermits dit “… in samenspraak” 

gebeurde.98 Een ander geval waarbij het Hof van Beroep Gent de zaakwaarneming als 

grondslag tot terugvordering erkende, betreft het arrest van 20 november 2008. Het Hof van 

Beroep stelde dat de man het eigendomsvermoeden van artikel 553 B.W. niet kon 

weerleggen, en kende de man zonder uitgebreide motivering een vordering toe op basis van 

de zaakwaarneming.99 Net zoals BOULY stelt, kon mijn inziens een toepassing van de 

zaakwaarneming ondermeer wegens gebrek aan een duidelijke noodsituatie in dit geval 

moeilijk aanvaard worden.100 

Kortom aan de vereisten van de zaakwaarneming zal mijn inziens slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden voldaan kunnen worden. 

E. Onverschuldigde betaling 

Volledigheidshalve wordt ook de onverschuldigde betaling als mogelijke grond tot 

terugvordering vermeld. Deze heeft zijn grondslag in artikel 1235 B.W: “…elke betaling een 

schuld onderstelt.” Er moet dus sprake zijn van een betaling met een onverschuldigd 

karakter.101 Deze laatste veronderstelt dus de afwezigheid van een oorzaak, een grond om 

de betaling te verantwoorden.102 Iets wat bij gehuwden en samenwonenden moeilijk wordt 

aangenomen.103 Zo werd de onverschuldigde betaling niet aanvaard bij de reeds besproken 

zaak, waarbij de feitelijk samenwonende partner geld had geleend aan diens voormalige 

partner, bestemd voor de aankoop van een perceel grond.104 In casu, de eiser had 

toegegeven dat hij de betalingen uit vrije wil had gedaan, terwijl de verweerster stelde dat 

de betaling uit vrije wil gebeurde, waardoor de rechtbank besloot dat er in beide hypotheses 
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sprake was van een oorzaak, waardoor de onverschuldigde betaling geen toepassing kon 

vinden.105 

F. Vermogensverschuiving zonder oorzaak 

Veelal wordt er in deze context vaak een beroep gedaan op de mogelijke 

vermogensverschuiving zonder oorzaak als rechtsgrond tot terugvordering. Van deze 

rechtsgrond is er sprake wanneer een waarde overgaat van het ene vermogen van een 

persoon naar het vermogen van een andere persoon, en dit zonder dat er een juridische 

oorzaak eraan ten grondslag ligt.106 De verarming en de verrijking worden hierbij ruim 

aanzien. Deze slaan immers niet enkel op patrimoniale verrijkingen of verarmingen, maar 

omvatten ook immateriële verrijkingen of verarmingen, bv. gedane inspanningen.107 Deze 

moeten in causaal verband staan met elkaar en daarenboven mag  er geen oorzaak zijn om 

die verschuiving te verrechtvaardigen. Een vijfde vereiste betreft de afwezigheid van een 

andere grond tot vordering, de zogenaamde vereiste van subsidiariteit.108 Wat vooral de 

aanleiding tot discussie aangaande de thematiek van deze masterproef zal geven, betreft de 

af- of aanwezigheid van een mogelijke oorzaak ter rechtvaardiging van dergelijke 

vermogensverschuiving. Zowel de wet, een overeenkomst, een natuurlijke verbintenis als de 

wil kunnen de verrechtvaardigde grondslag vormen opdat dergelijke vordering niet zou 

slagen.109 Wanneer het gegeven van het gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van 

goederen of het wettelijk of feitelijk samenwonen in dit kader gaat plaatsen, zijn er  

uiteenlopende strekkingen waar te nemen.   

Zo is VERBEKE van mening dat het sluiten van een huwelijkscontract het voldoen aan de 

vereiste van subsidiariteit in de weg staat.110 VERBEKE benadrukt daarbij dat de eigen wil van 

de verarmde het subsidiaire karakter van deze vordering benadrukt.111 Daarnaast vormt niet 

enkel de subsidiariteit een obstakel, ook aan de grondvereisten wordt volgens VERBEKE niet 
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voldaan. Het sluiten van een huwelijkscontract van scheiding van goederen is immers een 

bewuste keuze, de wil van de verarmde, met als gevolg dat er wel degelijk een oorzaak voor 

de verarming aanwezig is.112 Deze zienswijze kent uitdrukkelijk gevolg, zij het in één 

welbepaald geval, haar weerklank in de rechtspraak. Zo vorderde een man van zijn ex-vrouw 

een vergoeding, voor de meerwaarde die de eigen handelszaak van de vrouw tijdens het 

huwelijk onderging, die volledig in eigendom tot de vrouw behoorde.113 Het Hof van Beroep 

te Antwerpen oordeelde in het arrest van 30 november 2005 dat deze vordering niet kon op 

de grond van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak vermits “… de eventuele 

verrijking van de ene echtgenoot in een stelsel van koude uitsluiting immers het gevolg is van 

een bewuste keuze van de echtgenoten met name het huwelijkscontract, dus de wil van de 

verarmde.“114 Wanneer men in het licht hiervan naar de vermogensverschuivingen tussen 

wettelijk en feitelijk samenwonenden kijkt, dient te worden vastgesteld dat enigszins 

dezelfde strekking ook hier aanwezig is. In een groot aantal gevallen staat de rechtspraak 

weigerachtig om de vermogensverschuiving zonder oorzaak aan te nemen als grond tot 

terugvordering. Zo stelde het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest van 22 april 2003, 

dat de vermogensverschuiving zonder oorzaak geen grond kon vormen voor de 

terugvordering van een som geld besteed aan de aankoop van een wagen, eigendom van de 

partner.115 Het Hof erkende de stelling van de Rechtbank van eerste Aanleg die de oorzaak in 

het concubinaat zag, en stelde dat de storting van geld in het kader van het concubinaat uit 

vrije wil gebeurde, en haalde daarnaast ook nog aan dat de kosten van de wagen ook nog 

uitdrukkelijk in het verband stonden met de relatie waardoor er volgens het Hof 

ontegensprekelijk sprake was van een oorzaak.116 Het deel van de rechtspraak dat deze 

grond tot vordering afwijst, lijkt bij hun weigering in de context van het samenwonen en 

ruimer ook het gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen, terug te vallen op 

de affectieve band, het vrijgevigheidsinzicht, het eigen profijt en de wil om zich te 

verarmen.117 Deze laatste omvat eigenlijk op zich ook alle andere, men wil met het oog op 
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het samenwonen, men wil met het oog op een goede oude dag samen… wat dan een op 

zichzelf staande oorzaak uitmaakt.118 

Een andere strekking in de rechtsleer is wel van mening dat de vermogensverschuiving 

zonder oorzaak als rechtsgrond kan dienen in deze specifieke vermogensrechtelijke 

verhoudingen, en dit op basis van de billijkheid. Zo voorstaan GENNART en TAYMANS in het 

kader van de vermogensverschuiving zonder oorzaak, de benadering van de disproportion 

injuste.119 Een eerste facet van deze benadering bestaat erin om te gaan kijken of er 

daadwerkelijk sprake is van een verarming van de ene en de verrijking van de andere 

waartoe volgens hen kan besloten worden wanneer men met in achtneming van het geheel 

van de vermogensbewegingen in het kader van het gemeenschappelijke leven, er sprake is 

van een disproportionele verhouding tussen deze bewegingen.120 Het tweede aspect van 

deze benadering bestaat er dan in om te gaan kijken of er enige rechtvaardiging bestaat voor 

deze disproportionele verhouding.121 Ook RENCHON lijkt deze benadering genegen.122 Hij 

stelt, met de woorden van DE PAGE, dat de rechtsfiguur van de vermogensverschuiving 

zonder oorzaak niet zomaar als panacée kan gebruikt worden om de voortdurende niet 

inachtneming van het wezen van het stelsel van scheiding van goederen te corrigeren.123 

Ook deze strekking kent haar gevolg in de rechtspraak. Zo nam het Hof van Beroep te Luik 

aan dat: “… deze rechtsleer het dichtste aansluit bij een huishouding waarbij iedereen zijn 

rechten op een evenwichtige manier dient uit te oefenen.”124 

Afsluitend is er ook rechtsleer en rechtspraak die zonder enig probleem de grond van de 

vermogensvermeerdering zonder oorzaak aanneemt. Zo maakt AYDOGAN de bedenking, dat 

wanneer aangenomen wordt dat het stelsel van scheiding van goederen een stelsel is 
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waarbij de zelfstandigheid voorgaat op de solidariteit, en er daardoor wordt geacht dat er 

geen vermogensverschuivingen plaats kunnen vinden en de vermogensverschuiving zonder 

oorzaak in principe dan ook niet kan toegepast worden, eigenlijk de rechtsfiguur van de 

vermogensverschuiving juist wel moet toegepast worden.125 Volgens AYDOGAN moet deze 

grond aanvaard worden, omdat hierdoor juist het principe van scheiding van goederen op 

deze manier wordt hersteld.126 BAEL ziet in een arrest van het Hof van Cassatie van 18 april 

1991, een mogelijke aanvaarde toepassing van de vermogensverschuiving zonder oorzaak, 

en tevens een weerlegging van de zojuist vermelde stelling van VERBEKE.127 Het betrof een 

zaak waarbij de huurder verbeteringswerken had uitgevoerd aan het gehuurde goed.128 Het 

Hof van Cassatie bepaalde dat bij gebrek aan overeenkomst tussen de partijen, de huurder 

voor de werken aan de huurwoning kon vergoed worden krachtens het algemeen 

rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand zich ten koste van een ander zonder oorzaak mag 

verrijken.129 BAEL maakt dan ook de bedenking of dit arrest impliceert of de toepassing van 

de vermogensverschuiving zonder oorzaak ook kan wanneer niettegenstaande het bestaan 

van het contract, er geen regeling is voorzien voor het desbetreffende punt dat tot 

betwisting aanleiding geeft.130 In een ander geval aanvaardde het Hof van Beroep te Gent, 

zonder enige moeite en omweg de vermogensverschuiving zonder oorzaak als grond tot 

terugvordering van gelden en geleverde arbeid die de ex-partner in de eigendom van diens 

voormalige partner gestoken had.131 Zo ook aanvaardde het Hof van Beroep in Luik in een 

arrest van 22 oktober 2008, zonder moeite bij echtgenoten gehuwd met scheiding van 

goederen de vermogensverschuiving zonder oorzaak als rechtsgrond tot terugvordering van 

het deel dat het deel in de onverdeelde gezinswoning oversteeg.132 Het Hof van Beroep 

paste de vermogensverschuiving zonder oorzaak hier op een opmerkelijke wijze toe. Het Hof 

stelde namelijk dat niet enkel het nominaal gegeven bedrag diende teruggegeven te worden, 
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maar ook het deel in de meerwaarde in het goed.133 Iets wat zowel volgens de 

verbintenisrechtelijke regels niet kan, gezien normaal het kleinste bedrag: hetzij de 

verarming, hetzij de verrijking wordt vergoed.134 Ook op basis van 

familiaalvermogensrechtelijke redenen kan dit niet aanvaard worden, gelet op het feit dat 

ook revalorisme bij de gehuwden onder het wettelijk stelsel de uitzondering is, zouden 

gehuwden met scheiding van goederen er namelijk beter uitkomen.135 

3. Bijzondere rol van de schenkingen  

Hoewel de schenking een wil tot verarming met zich meebrengt, een animus donandi, en 

deze handeling in principe onherroepelijk tot stand komt, speelt een schenking toch een 

belangrijke rol in de mogelijke rechtzettingen en terugvorderingen van 

vermogensverschuivingen tijdens het samenleven.  

A. Herroeping van de schenking 

Artikel 1096 B.W. bepaalt dat alle schenkingen tussen echtgenoten, anders dan bij 

huwelijkscontract gedaan, ad nutum herroepelijk zijn. De ratio legis van deze mogelijkheid, 

vindt zich in het wantrouwen dat de wetgever ten aanzien van schenkingen tussen 

echtgenoten heeft, schenkingen tussen echtgenoten zouden in deze specifieke verhouding 

vaak kunnen ingegeven zijn door de affectie ten opzichte van elkaar, chantage of andere 

beïnvloeding van de partner.136 Het recht tot herroeping is absoluut, en is aan geen enkele 

verantwoording onderworpen.137  

Wat het te herroepen voorwerp betreft, zal dit in navolging van het arrest van het Hof van 

Cassatie van 15 november 1990 betreffende het voorwerp van de in te korten schenking, het 

werkelijk geschonken bedrag zijn, dat dient terug betaald te worden, en niet het goed 

waarmee het werd aangekocht.138 
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B. Verval schenking wegens verdwijning oorzaak 

Net zoals dit het geval was in het reeds besproken arrest van het Hof van Beroep te Brussel 

van 15 februari 2007, bleek het Hof van Cassatie in 1989, het verval van de schenking 

wegens de verdwijning van de oorzaak te aanvaarden. Dit werd dan ook als een belangrijke 

grond tot mogelijke terugvordering gezien. Deze theorie heeft sinds het arrest van het Hof 

van Cassatie van 1989 heel wat wijzigingen en bijsturingen ondergaan, de vraag die dan ook 

gesteld dient te worden is of de toepassing van deze theorie heden te dage nog kan. 

Wanneer het Hof van Cassatie de theorie van het verval van de schenking wegens de 

verdwijning van de oorzaak in het arrest van 16 november 1989 bleek te onderschrijven, 

werd dit standpunt weleens als een Copernicaanse revolutie beschouwd.139 De feiten die ten 

grondslag van dit arrest lagen, situeren zich, niet te verwonderen misschien, in de context 

van de beëindiging van een huwelijk. In casu vorderde de vader het verval van diens 

schenking aan zijn zoon, vermits deze schenking volgens hem afhankelijk was van de 

handhaving van het huwelijk van zijn zoon. Het Hof van Cassatie stelde dat een schenking als 

vervallen kon worden aanzien wanneer de doorslaggevende beweegreden van de schenking, 

ten gevolge van een voorval buiten de wil van de schenker, kwam te vervallen, als zij, uit de 

bewoordingen van de beschikking zelf of volgens de uitleg van de wil van de beschikker, 

onlosmakelijk  verbonden was met de omstandigheden die eraan ten gronde lagen en haar 

enige reden van bestaan uitmaakten. 140 Belangrijk was dat het Hof uitdrukkelijk wees op de 

doorslaggevende beweegreden, als oorzaak van de schenking. Het betrof dus niet de animus 

donandi, maar de achterliggende reden waarom tot een schenking werd overgegaan. 

Daarnaast diende deze door omstandigheden buiten de wil van de schenker te komen 

vervallen. Dit arrest werd door de ene kant van de rechtsleer onderschreven, het biedt een 

mogelijke bescherming voor de wil van de schenker.141 Aan de andere kant was er dan weer 

                                                           
139

 Cass. 16 november 1989, RW 1989-90, II, 1259.;S.J. NUDELHOLE, “Une donation est-elle frappée de caducité 
par la disparation de sa cause, survenue postérieurement à la conclusion du contract?”(noot onder Cass. 16 
november 1989), RCJB 1993, (78)108. 
140

 Cass. 16 november 1989, RW 1989-90, II, 1259. 
141

 L. RAUCENT, “La disparition de la cause dans les donations: à propos de l’arrêt de le Cour de cassation du 16 
novembre 1989”(noot onder 16 november 1989), TBBR 1990, (261)265. 



  Deel 3 Mogelijkheden tot terugvordering 

27 
 

kritiek te horen op het feit dat deze theorie een zekere rechtsonzekerheid met zich 

meebracht.142  

Nadat het Hof van Cassatie met dit arrest dus een duidelijke stelling had ingenomen, kwam 

er met het arrest van 21 januari 2000 onduidelijkheid en onzekerheid betreffende deze 

theorie. Het Hof van Cassatie herhaalde in dit arrest uitdrukkelijk de theorie van het verval 

van de schenking wegens verdwijning van de oorzaak, maar stelde nog een bijkomende 

toepassingsvoorwaarde met name dat de verdwijning van de oorzaak zich moet voorgedaan 

hebben voor het overlijden van de testator.143 Het arrest had dan ook betrekking op een 

schenking bij testament. Of de gestelde bijkomende voorwaarde überhaupt gevolgen had 

ten aanzien van het verval van de schenking, gaf aanleiding tot heel wat onduidelijkheid. Zo 

nam de Rechtbank van eerste Aanleg te Luik in een vonnis van 6 oktober 2003 aan dat de 

theorie van het verval van de schenking wegens verdwijning van de oorzaak, niet meer 

bestond.144 Terwijl anderen, net zoals in het besproken arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel van 15 februari 2007, voorstander waren deze theorie te blijven toepassen.145  

Het laatste arrest van het Hof van Cassatie aangaande het verval van de schenking dateert 

van 12 december 2008. Net zoals in het eerste arrest van het Hof van Cassatie, betrof het 

een situatie waarbij betwistingen rezen naar aanleiding van de beëindiging van een relatie, 

de man had namelijk de kostprijs van een huis en de kost van de verbouwingswerken op zich 

genomen, terwijl de eigendom op naam van de vrouw stond.146 In tweede aanleg werd het 

verval van de schenking aangenomen, en het Hof van Cassatie sprak zich daarbij uitdrukkelijk 

uit over deze theorie. Het Hof van Cassatie stelde dat : “… de latere verdwijning van de 

oorzaak in de regel geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de rechtshandeling”.147 

Daarenboven stelde het Hof dat: “…het loutere feit dat latere voorvallen niet sporen met de 

hoofdzakelijke beweegreden die de schenker had aangezet de schenkingen te doen, op zich 

de geldigheid van de schenking niet aantast, onverminderd de mogelijkheid een geldige 
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schenking te herroepen wegens niet vervullen van een voorwaarde of wegens 

ondankbaarheid.”148 Het merendeel in de rechtsleer en rechtspraak is dan ook van oordeel 

dat het verval van de schenking door verdwijning van oorzaak niet langer lijkt te bestaan.149 

Niettegenstaande dit, zijn er toch nog diverse andere stemmen te horen. Zo stelt DELNOY in 

een mijns inziens zeer linguïstische benadering van dit arrest, dat de theorie aangaande het 

verval van de schenking blijft bestaan.150 DELNOY stelt dat er in het arrest in se enkel 

ingegaan wordt op de oorzaak als geldigheidsvereiste van de schenking, terwijl het verval 

uiteraard niets met de geldige totstandkoming te maken heeft.151 Hoewel RENCHON ook 

stelt dat de theorie van het verval van de schenking geschiedenis is, is RENCHON er van 

overtuigd dat dit eigenlijk om een andere grond betreft.152 Het zou volgens hem om een 

dwaling betreffende de oorzaak zijn.153 Kortom het merendeel neemt aan dat deze theorie 

niet meer bestaat. 
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§3 Besluit 

Wanneer er tijdens de feitelijke, wettelijke samenwoning, of het gehuwd zijn onder het 

stelsel van scheiding van goederen, vermogenverschuivingen plaatsvinden, zal dit volgens de 

klassieke opvatting enkel aanleiding geven tot verbintenisrechtelijke aanspraken. De 

herkomst van middelen kan immers de bewijsvoering van de op naam gestelde titels niet 

doorkruisen. De mogelijke aanspraken kunnen zoals reeds werd aangehaald doorkruist 

worden door de wettelijke verplichtingen aangaande de bijdrage in de lasten, een mogelijke 

natuurlijke verbintenis, en mogelijke vergoedingsaanspraken voor materieel verricht werk 

van de gewezen echtgenoot of gewezen samenwonende partner. Wanneer gekeken wordt 

naar de mogelijke gronden tot terugvordering, dient te worden vastgesteld dat bij gebrek 

aan schriftelijke overeenkomst dit een moeilijke onderneming kan worden. Wanneer de 

quasi-contractuele gronden bekeken worden, kan mijns inziens vastgesteld worden dat een 

duidelijke lijn in de rechtspraak ontbreekt. Elk geval kan apart gezien worden, en is in grote 

mate afhankelijk van de specifieke beoordeling van de rechter. Kortom bij gebrek aan 

schriftelijk bewijs heerst er grote onzekerheid en onduidelijkheid. 
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Deel 4 Mogelijke voorzorgsmaatregelen 

In deel vier wordt dieper ingegaan op de mogelijke  voorzorgsmaatregelen die kunnen 

genomen worden teneinde de soms moeilijke terugvordering te vergemakkelijken, 

duidelijkheid te creëren... Hoewel er ook maatregelen kunnen genomen worden in externe 

overeenkomsten bijvoorbeeld de authentieke aankoopakte van onroerend goed, zal hierna 

enkel ingegaan worden op de mogelijke clausules die in een huwelijkscontract, hetzij een 

samenlevingsovereenkomst kunnen worden ingelast teneinde de onzekerheid en 

onduidelijkheid te temperen. In een huwelijkscontract en samenlevingscontract kunnen 

immers tal van clausules opgenomen worden om een zo groot mogelijke bescherming te 

bieden. Zonder exhaustief te willen zijn volgen hier enkele mogelijkheden. 

§1 Mogelijkheid voorzorgsmaatregelen 

Bij de algemene bepalingen inzake het secundair huwelijkstelsel, bepaalt artikel 1387 B.W. 

dat echtgenoten hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken kunnen regelen, mits de 

inachtneming van de openbare orde en de goede zeden. Artikel 1388 B.W. bepaalt dat niet  

kan worden afgeweken van het primair huwelijksrecht, de regels betreffende het ouderlijk 

gezag, de voogdij en de regels die de wettelijke erfopvolging bepalen. Wat de wettelijke 

samenwoning betreft, stelt artikel 1478, lid 4 B.W. dat de wettelijke samenwoning naar 

goeddunken kan worden geregeld, mits inachtneming van de openbare orde, de goede 

zeden, de regels in verband met het ouderlijk gezag, de voogdij, de wettelijke orde van de 

erfopvolging en de dwingende bepalingen waar in artikel 1477 B.W. naar verwezen wordt. 

Deze regeling dient daarenboven in een authentieke akte opgenomen te worden. Wanneer 

de feitelijk samenwonenden een regeling willen treffen, kunnen zij dit ook doen in een 

samenlevingscontract en zijn zij daarbij onderworpen aan het gemeen recht.154 Dit hoeft niet 

in authentieke vorm. 

§2  Mogelijke clausules 

1. Ingrijpende clausules 

Zowel huwelijkscontracten en samenlevingscontracten kunnen in clausules voorzien worden 

waardoor, hetzij in beperkte mate, aansluiting kan worden gevonden met het 

vergoedingsstelsel van het wettelijk vermogensstelsel.  
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A. Toevoeging van een beperkte gemeenschap 

Een interessante mogelijkheid voor personen gehuwd met scheiding van goederen is om in 

een toevoeging van een beperkte gemeenschap te voorzien. Deze gemeenschap zou dan 

bijvoorbeeld uit één onroerend goed kunnen bestaan.155 Wanneer er sprake is van een 

gemeenschap, moet er aan alle beginselen eigen aan dit vermogen voldaan worden 

waaronder de zaakvervanging etc.156 De kwalificatie van deze beperkte gemeenschap wordt 

soms betwist.157 Het antwoord op de vraag wat de vereisten zijn om van een echte 

gemeenschap te kunnen spreken, zijn dan ook uiteenlopend. Zo is er volgens sommigen 

veeleer sprake is van een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen.158 Dit lijkt mij een 

interessante piste om zo de vergoedingsregels door de wet gesteld van toepassing te 

verklaren. 

B. Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen  

Een interessante mogelijkheid bestaat in de toevoeging van een toegevoegd intern 

gemeenschappelijk vermogen. Kort geschetst betreft dit een vermogen dat uit meerdere 

goederen kan bestaan, en dat zich onderscheidt van een gewone onverdeeldheid doordat 

deze een specifieke bestemming heeft ten behoeve van de lasten van het huwelijk en het 

gemeenschappelijk leven der echtgenoten en hun gezin.159 Het is een gebonden interne 

gemeenschap wat impliceert dat men de verdeling tijdens de werking van dit stelsel niet kan 

vorderen, dit terwijl dit voor derden een gewone gemeenrechterlijke verdeeldheid 

betreft.160  De samenstelling van dit vermogen kan naar believen worden bepaald, essentieel 

is wel dat er voorzien wordt in zaakvervanging, zonder is er immers sprake van een gewone 
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gemeenrechterlijke onverdeeldheid.161 De geldigheid van een toegevoegd intern 

gemeenschappelijk vermogen, wordt ondermeer door VAN BAEL weerlegt, hij stelt dat het 

enkel kan gaan om: “…een bij overeenkomst tussen echtgenoten tot stand gebrachte 

gemeenrechtelijke onverdeeldheid die door hen wordt georganiseerd als een doelgebonden 

algemeenheid en die met wederzijds akkoord wordt bestuurd op dezelfde wijze als een 

gemeenschap.”162 Een belangrijke vraag hieromtrent is ook of de rechten van derden niet 

worden misleid door de publiciteit aan deze interne gemeenmaking.163 Anderen erkennen 

uitdrukkelijk de mogelijkheid hiervan, en dit zo ook voor de feitelijke en wettelijke 

samenwonenden.164 

Dit kan mijn inziens ten goede komen aan de boven besproken problematiek, gezien dit de 

mogelijkheid biedt om een welbepaalde massa bv. de gezinswoning in het toegevoegd intern 

gemeenschappelijk vermogen in te brengen, waarbij de partners dan de specifieke 

vergoedingsregeling van het wettelijk stelsel kunnen toepassen, men een welbepaalde 

verdeling kan voorstellen, etc.165 Kortom de aanspraken zouden dan vrij kunnen bepaald 

worden. 

2. Standaardclausules 

Naast mogelijke ingrijpende clausules, is het mijn inziens best een aantal standaardbedingen 

op te nemen. Als eerste zou ik voorzien in clausules met als doel de bijdrage in de lasten zo 

veel als mogelijk te concretiseren, zodat er een grotere bewustwording is omtrent deze 

bijdrage. Vervolgens zou ik clausules voorzien om de bewijsmoeilijkheden uit de weg te 

helpen, en daarna nog enkele clausules met betrekking tot de mogelijke vergoedingen. 
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A. Bijdrage in de lasten  

Wanneer men de bijdrageplicht, die in wezen abstract en onbepaald is, in een 

huwelijkscontract en samenlevingsovereenkomst concretiseert en becijfert, zal gezien de 

wettelijke verplichting die rust op gehuwden en wettelijk samenwonenden deze 

concretisering slechts rebus sic stantibus gelden.166 Deze wettelijke plicht moet immers 

steeds het begrip lasten omvatten, en deze moeten op een evenredige wijze gedragen 

worden. De draagwijdte van het begrip lasten mag ook niet beperkt worden, desgevallend 

kan er wel een bredere draagwijdte worden toegekend.167 Wat de feitelijk samenwonenden 

betreft, geldt de contractuele vrijheid. Men is dan ook vrij betreffende het opnemen van 

verdere concretisering en de draagwijdte van deze plicht.168  

DE WULF stelt daaromtrent volgende clausule voor: 

 “ De kosten van de huishouding worden door beide partijen gedragen, in verhouding en op de wijze hierna 

bepaald. Onder kosten van huishouding wordt verstaan: de kosten van levensonderhoud voor beide partijen 

en voor inwonende kinderen, zijnde voeding, verwarming, kledij, gewone medische verzorging, de kosten 

van huisvesting, namelijk de huur en alles wat door het huurcontract of de wet ten laste van de huurder 

gelegd wordt: de kosten van herstelling en onderhoud van de auto’s die door beide partijen gezamenlijk 

werden aangekocht. Worden niet aanzien als kosten van de huishouding en moeten door iedere partij 

afzonderlijk worden gedragen: de kosten van de auto’s die door de ene of andere partij als eigen wagen 

werd aangekocht: de buitengewone kosten van medische verzorging en hospitalisatie; de kosten van 

onderhoud van de kinderen van de ene of andere partij (andere dan inwonende kinderen); de schulden in 

verband met verloven, reizen, weekends, behalve indien deze besteld werden door beide partijen samen. De 

kosten van huishouding die door beide partijen zoals hierboven gezegd dragen, neemt elke partij voor haar 

rekening in verhouding tot haar inkomen, hetzij voor A: een derde en voor B: twee derden. Wanneer het 

inkomen van de ene of andere partij vermeerdert of vermindert met minstens tien procent, zal de 

evenredige bijdrage dienovereenkomstig moeten aangepast worden. Met het oog op de betaling van de 

kosten van huishouding, zal een bankrekening geopend worden op de gezamenlijke naam van beide 

partijen. Iedere partij zal maandelijks een provisie storten op die rekening tot dekking van haar bijdrage. 

Beide partijen zullen, ieder afzonderlijk, de handtekening hebben van deze rekening. Zij verbinden zich ertoe 

geen andere betalingen te verrichten van deze rekening, dan deze gedaan tot betaling van de kosten van 

huishouding hierboven vermeld en te dragen door beide partijen. Partijen zullen op het einde van ieder 
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kalenderjaar een onderlinge afrekening opmaken van de kosten van de huishouding en van hun respectieve 

bijdragen. De partij die over enig kalenderjaar meer heeft bijgedragen in de kosten van huishouding dan 

waartoe zij volgens bovenstaande bepaling gehouden was, heeft het recht het te veel bijgedragene terug te 

vorderen van de andere partij. Dit recht vervalt indien de betaling of verrekening ervan niet binnen de drie 

jaar na het einde van het betreffende kalenderjaar  heeft plaatsgehad of tenminste schriftelijk gevorderd 

is.”
169

 (clausule samenlevingsovereenkomst feitelijk samenwonenden) 

Deze clausule voor een samenlevingsovereenkomst voor feitelijk samenwonenden voorziet 

dus in een sterke concretisering van de – hier ingevoerde- bijdrageplicht, met name komt er 

een duiding onder wat er onder de lasten valt en wat er niet onder valt, vervolgens wordt 

het aandeel in deze bijdrage van elke partner uitdrukkelijk bepaald, dit met de mogelijkheid 

tot herziening wanneer het inkomen met meer dan tien procent is gestegen. Daarnaast 

wordt er ook een rekening geopend waarop deze bijdrage moet gestort worden wat mijn 

inziens een duidelijke bewustwording teweegbrengt. Als laatste wordt een onderlinge 

afrekening aan een vervaltermijn onderworpen. Kortom er is omtrent deze bijdrage in de 

lasten een grote bewustwording en concretisering. 

B. Bewijsregelen 

Zoals reeds eerder op werd gewezen, stelt de vereiste van een geschreven bewijs voor 

overeenkomsten die een waarde of een som van 375 euro te boven gaan in artikel 1341 

B.W. vaak moeilijkheden teneinde na de breuk van de relatie het bewijs te leveren van 

mogelijke schuldvorderingen ten aanzien van elkaar. Tijdens het huwelijk en de samenleving  

kan de affectie immers de mogelijke bewijslevering volgens het gemeen recht dwarsbomen. 

Een partner is immers geen derde. Daarom is het mijn inziens heel belangrijk hieromtrent 

enkele bepalingen op te nemen. 

Zo stelt DE PAGE ondermeer volgende clausule voor: 

“…les époux établissent leurs droits de créance, entre eux, par tous voies de droit.”
170

 (clausule 

huwelijkscontract) 

Er kan gemakkelijk aan andere clausules gedacht worden, zo kan er in het huwelijkscontract, 

desgevallend samenlevingscontract uitdrukkelijk gewezen worden op het feit dat er bij het 
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bestaan van een schuldvordering er uitdrukkelijk de plicht bestaat tot het voorleggen van 

een schriftelijk bewijs. Men kan de morele onmogelijkheid tot het opmaken van een 

schriftelijk bewijs, uitdrukkelijk buitenspel zetten. Door dergelijke bepaling op te nemen, 

zullen de partners zich nog meer bewust worden van de vereisten van het gemeen 

bewijsrecht. 

C. Rekeningen 

In het huwelijkscontract of de samenlevingsovereenkomst kunnen ook enkele algemene clausules 

opgenomen worden ter duiding: clausule van LUIJTEN : 

“De echtgenoten zijn voor zover niets anders bepaald, verplicht elkaar te vergoeden voor hetgeen aan het 

vermogen van de ene echtgenoot is onttrokken ten bate van de andere echtgenoot, ten bedrage van of naar 

de waarde ten dage van de onttrekking. Deze vergoedingen zijn terstond opeisbaar, tenzij de redelijkheid en 

billijkheid zich hiertegen verzetten.”171 (clausule huwelijkscontract) 

Een mogelijke vergoedingsaanspraak van de ene samenwonende of gehuwde onder het 

stelsel van scheiding van goederen ten aanzien van de andere, zal slechts aanleiding geven 

tot recht op het nominale bedrag. In het huwelijkscontract, desgevallend het 

samenlevingscontract, kunnen dan ook bepalingen voorzien worden om naast het nominale 

bedrag, ook te voorzien in de aanspraak op een mogelijk aandeel in de meerwaarde, dit naar 

analogie van artikel 1435 B.W.172  

VAN DEN EYNDE stelt ondermeer volgende clausule voor: 

“Les époux auront faculté d’établir par tous moyens de droit l’existence et le montant des créances qu’ils 

préténdraient avoir l’un contre l’autre. Lors de la dissolution du mariage, ces créances seront réévaluées 

selon les règles énoncées à l’article  1435 B.W.”
173

 (clausule huwelijkscontract) 

Deze mogelijke clausule zou desgevallend ook in omgekeerde zin kunnen werken waardoor 

ook gedeeld wordt in een mogelijke ontwaarding, denk maar aan het welbekende voorbeeld 
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van de ontwaarding van de tandartsstoel. Dit met de gedachte dat men tijdens de 

samenleving beiden genot hebben gehad van het goed.  

3. Specifieke clausules 

A. Vergoeding werk handelszaak 

Er kan bijvoorbeeld ook een clausule opgenomen worden ter vergoeding van verricht werk 

in de handelszaak van de voormalige partner, zo stelt DE PAGE volgende clausule voor:  

“…conviennement, en outre, d’indemniser forfaitairement celui d’entre eux qui aura, sans avoir perçu de 

rénumération, apporté une aide de nature professionnelle au conjoint ayant excercé durant le mariage ou 

exerçant encore, au jour de la dissolution du mariage, une profession non salariée. L’indemnité doit être 

réclamée par le conjoint dans l’année de la dissolution, à charge pour ce conjoint d’établir, le cas échéant à 

dire d’expert, la plus-value acquise, à la dissolution, par le partimoine de l’époux débiteur. L’indemnité ne 

peut, cependant, excéder l”équivalent du profit net annuel moyen retiré, dans les dix dernières années 

précédent l’année de la dissolution du mariage, par le patrimoine débiteur.”
174

 (clausule huwelijkscontract) 

Er wordt dus nagegaan wat de meerwaarde zal zijn van de handelszaak van de man. De 

vergoeding die toegekend wordt aan de voormalige partner, wordt in dit geval tot een 

maximum van tien jaar nettowinst bepaald. Er zou mijn inziens desgevallend ook een 

vermoeden kunnen ingesteld worden. Zo zou er bijvoorbeeld kunnen voorzien worden in 

een vermoeden dat de gecreëerde meerwaarde van de handelszaak tijdens de samenleving 

of het huwelijk vermoed wordt, aan beiden toe te behoren, mits tegenbewijs. Hierbij zal de 

waarde van de handelszaak bij het begin van de samenwoning of huwelijk wel bepaald 

moeten worden. 

B. Gezinswoning 

- Gezinswoning- eigendom van één partner 

Er kan bijvoorbeeld in volgende clausule worden voorzien wanneer de gezinswoning is onder 

gebracht in de eigendom van één van de partners.  

“Lorsque la vie commune prendra fin, soit à la demande de l’une des parties, soit en cas de décès de l’une 

d’elles, la partie non-propriétaire, ou ses ayants droit, pourra demander au propriétaire, ou à ses ayants 

droit, le remboursement de toutes les dépenses que la partie non-propriétaire aurait expensées pour 

l’entretien ou l’amélioration de l’immeuble, et qui ne seraient plus équivalentes à des dépenses d’entretien 
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normalement à charge d’un locataire. Le montant des dépenses sera diminué d’un coefficient de vétusté, 

déterminé par expert le cas échéant. La partie qui a procédé aux travaux pourra pas exiger la valorisation de 

sa propre main d’oeuvre.”
175

 (clausule samenwoningscontract) 

Deze clausule kent dus een vergoeding toe voor de door de gewezen partner betaalde 

onderhouds- en verbeteringswerken, hierbij worden de normale onderhoudskosten die 

toekomen aan de huurder, verrekend. Daarenboven wordt nog eens een 

verouderingscoëfficiënt in rekening gebracht. Daarnaast sluit deze clausule ook een 

mogelijke vergoeding voor de verrichte arbeid van de gewezen partner uitdrukkelijk uit. 

- Gezinswoning- mede-eigendom 

De meest concrete oplossing bestaat er in dit geval misschien wel in, om hetzij in de 

aankoopakte van een gezinswoning, hetzij dit als bijvoegsel bij een huwelijkscontract of 

samenlevingscontract uitdrukkelijk schuldbrief op te nemen. Dit zodoende de mogelijke 

vorderingen, en de grootheid van deze vorderingen ten aanzien van elkaar te duiden.176 

Daarnaast stelt RENCHON met betrekking tot de gezinswoning in mede-eigendom enkele 

specifieke clausules voor.  

In volgende clausule wordt met een beperkte draagwijdte afstand gedaan van de mogelijke 

vorderingen ten opzichte van elkaar. Dit wordt gedaan met in het achterhoofd dat, wanneer 

er een ongelijke financiering met betrekking tot de aanschaf van een gezinswoning is, dit 

wordt weergegeven in de eigendomstitel.177 Concreet wordt er dan met betrekking tot de 

kosten van aanwerving of het bouwen van de gezinswoning afstand gedaan van mogelijke 

vorderingen. De mogelijke vordering van andere kosten dan degene met betrekking tot de 

aanschaf of constructie van de gezinswoning kan dan wel nog aanleiding geven tot mogelijke 

vorderingen ten opzichte van elkaar. 
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“Si les époux font conjointement l’acquisition d’un bien immeuble destiné a leur servir d’habitation familiale 

principale (ou éventuellement d’habitation familiale secondaire) ou d’un terrain à abâtir aux fins d’y 

construire leur habitation familiale principale ( ou éventuellement leur habitation familiale secondaire), la 

répartition qu’ils opéreront entre eux, dans l’acte authentique d’acquisition, de leurs quotités indivises 

respective dans ce bien immeuble, clôturera de plein droit les comptes et créances qu’ils  auraient pu 

éventuellement se devoir au jour de l’acte soit en raison d’opérations ou de transferts financiers intervenus 

antérieurement entre eux soit en raison des paiements effectués respectivement par chacun d’entre eux au 

moyen des avoirs propres pour financer l’acquisition de l’immeuble. 

Par contre, si, postérieurement à l’acquisition ou à la construction de l’immeuble, un des époux supportait 

lui-même, au-delà de sa part correspondant à la quotité de ses droits indivis dans l’immeuble, une dépense 

relative à l’immeuble ou les échéances ou le remboursement d’un emprunt ou d’une ouverture de crédit 

contractés par les deux époux pour financer une dépense relative à l’immeuble, les comptes ou créances que 

cet époux pourrait revendiquer à l’égard de l’autre époux sepront soumis aux règles suivantes….”
178

 

(clausule huwelijkscontract) 

In volgende clausule, worden de mogelijke aanspraken geregeld, en dit afhankelijk welke 

oorsprong het vermogen had, dat wordt verschoven. Er wordt een soort gelijkschakeling 

betoogd met het wettelijk stelsel: wanneer betaald werd met kapitaal dat men reeds voor 

het huwelijk bezat, kapitaal dat men heeft verkregen bij erfenis of schenking, en als laatste 

en afwijkend van het wettelijk stelsel, van inkomsten met betrekking tot goederen die men 

op de zojuist weergegeven manier heeft bekomen, kan men ten opzichte van de andere 

partner een schuldvordering doen gelden.  

“…Les apports ou les paiements financés au moyen des revenues de l’un ou l’autre des époux perçus ou 

économisés pendant la vie commune (ou éventuellement pendant la vie commune tant antérieure que 

postérieure à la conclusion du mariage) seront de manière irrévocable et irréfragable réputés avoir été 

effectrués pour le compte des deux époux, sans qu’il puisse jamais y avoir lieu à un quelconque décompte 

entre eux ou à une quelconque obligation de restition d’un époux à l’autre. 

Par contre, les apports ou les paiements financés par un des époux audelà de sa part correspondant à la 

quotité de ses droits indivis dans l’immeuble, au moyen de revensu ou d’économies perçus ou réalisés avant 

la conclusion du mariage , au moyen de capitaux provenant d’une succession ou d’une donation ou au 

moyen de capitaux subrogés à des biens dont ils étaient propriétaires au jour de mariage ou qui provenaient 
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d’une succession ou d’une donation généreront de plein droit une créance au profit de cet époux à charge de 

l’autre époux.”
179

 (clausule huwelijkscontract) 

In een volgende clausule wordt de mogelijke terugvordering van verschuiving van het  

vermogen geïnd op de kosten die er aanleiding tot geven. Mijn inziens zullen de specifieke 

kosten duidelijk moeten beschreven worden zodat de kans op betwisting van een mogelijke 

kwalificatie van deze kosten zo klein mogelijk wordt. RENCHON wijst hier op de moeilijke 

verhouding van deze clausule ten aanzien van de verplichting van de bijdrage tot de lasten: 

hij stelt dat deze clausule niet ongeldig is gezien het feit dat de partners nog steeds mekaar 

kunnen aanspreken wanneer de ene partner zijn bijdrage niet volledig heeft gedragen, wat 

het imperatieve karakter van dit artikel volgens hem in wezen inhoudt.180 

“…Les paiements faits par un des époux pour financer les charges ordinaires de propriété (précompte 

immobilier, primes d’assurance incendie, travaux d’entretien et de réparation ordinaires) ou les frais ou 

charges ordinaires d’un emprunt ou d’une ouverture de crédit contractés solidairementou conjointement par 

les deux époux dans le but d’acquitter le coût de l’acquisition de l’immeuble ou de travaux de grosses 

réparations, déaménagement ou de transformatioin de l’immeuble (frais de l’acte de l’emprunt, intérêts de 

l’emprunt, prime d’une Assurance solde restant du) seront de manière irrévocable et irréfragable réputés 

avoir été effectués pour le compte des deux époux, sans qu’il puisse jamais y avoir lieu à un quelconque 

décompte entre eux ou à une quelconque obligation de restitution d’un époux à l’autre. 

Par contre, les apports ou les paiements effectués par un des époux au-delà de sa part correspondant à la 

quotité de ses droits indivis dans l’immeuble pour financer l’acquisition de l’immeuble, les travaux grosses 

réparations, d’aménagement ou de transformation de l’immeuble ou pour rembourser les capitaux prêtés 

aux époux afin de financer l’acquisition de l’immeuble ou les travaux de grosses réparations, 

d’aménagement ou de transformation de l’immeuble généreront de plein droit une créance au profit de cet 

époux à charge de l’autre époux.”
181
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§3 Besluit 

In een huwelijkscontract en samenlevingscontract kunnen tal van clausules opgenomen 

worden teneinde tot een billijkere situatie te komen. Deze mogelijkheid ligt open, niettemin 

zal men ook de medewerking van de partners in kwestie moeten hebben, en soms grote 

inspanningen moeten vragen van de partners in kwestie om de bedingen ten volle 

uitwerking te laten krijgen. Bij dit alles maak ik bij mezelf de bedenking of dit niet te 

artificieel overkomt, als je de vergelijking maakt met het wettelijk 

huwelijksvermogensstelsel. 
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Deel 5 Naar een relatievermogensrecht? 

In dit laatste deel wordt deze problematiek vanuit een breder perspectief benaderd, en 

wordt er gekeken naar de verschillende standpunten ten aanzien van de verschillende 

relatievormen en de vraag naar de mogelijkheid van een relatievermogensrecht. Hoewel het 

debat met betrekking tot het stelsel van scheiding van goederen veelal zal draaien rond de 

onbillijke gevolgen ten aanzien van de niet beroepsactieve partner, vind ik het 

desalniettemin nuttig hier zeer kort op in te gaan. 

Wanneer gekeken wordt naar de hedendaagse relatievormen en de mogelijke verschillen die 

hierbij in acht worden genomen, zijn er grosso modo twee standpunten te onderscheiden. 

Zo onderschrijft BUYSSENS met betrekking tot de wettelijke samenwoning, dat: “ …men 

vooreerst vrij is in de keuze van de samenlevingsvorm, dat men zich vervolgens behoorlijk 

dient te informeren over de inhoud en de gevolgen van de onderscheiden 

samenlevingsvormen en dat men tenslotte de consequenties van de gemaakte keuze en 

afspraken moet aanvaarden.”182 Met andere woorden: “Het recht is immers geen zaak van 

de billijkheid, doch wel van regels en afspraken”.183 Aan de andere kant van de heuvel 

verdedigt VERBEKE met betrekking tot het stelsel van scheiding van goederen de speling van 

de billijkheid.184 Het huwelijkscontract dient dan geïnterpreteerd te worden met de 

objectieve maatstaven van redelijkheid en billijkheid of goede trouw, dit rekening houdende 

met de omstandigheden.185  

Wanneer in de toekomst gekeken wordt en de vraag wordt gesteld over de verdere 

ontwikkeling van het samenwoningsrecht en de verscheidene relatievormen, zijn er opnieuw 

verscheidene meningen waar te nemen. Zo stelt VERBEKE om alle duurzame 

samenlevingsvormen onder te brengen onder één billijk statuut: ‘conjugale partnering.’186 

Dit statuut zou dan voorzien in een dwingend stelsel, waarbij gelijk wordt geparticipeerd in 

de inkomsten uit de arbeid bij ontbinding, en waarbij aan dit stelsel geen externe werking 

zou toekomen.187 Daarenboven zouden het huwelijk en de echtscheiding worden 
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afgeschaft.188 DE WULF is voorstander van twee samenlevingsvormen met name de gewone 

niet-gereguleerde samenleving en de gestructureerde wettelijke samenwoning die zich zou 

verenigen met het huwelijk.189 Om het onderscheid te maken, baseert hij zich in 

tegenstelling tot VERBEKE niet op het hebben van een duurzame relatie, maar op de 

wilsverklaring van de partijen.190 Ook GERLO is van mening dat er slechts twee relatievormen 

moeten zijn: huwelijk en feitelijke samenwoning , maar net zoals VERBEKE stelt, is ook hij 

van mening dat de feitelijke samenwoning een minimale bescherming moet bieden waarbij 

hij in de toepassing voorziet van de bestaande regels met betrekking tot de wettelijk 

samenwonenden.191 
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VI 
 

Besluit 

Tijdens ‘het’ samenwonen van twee personen, hetzij onder een feitelijke samenlevingsvorm, 

hetzij onder een wettelijke samenwoning, hetzij in het kader van een huwelijk onder het 

wettelijk stelsel, hetzij een huwelijk met scheiding van goederen, is het normaal dat er 

gedurende deze tijd ‘vermogensverschuivingen’ plaatsvinden. In tegenstelling tot het 

wettelijk huwelijksstelsel waarbij deze verschuivingen tussen de gemeenschap en het eigen 

vermogen van elk van de gehuwden uitdrukkelijk door de wet geregeld worden door middel 

van vergoedingsrekeningen, is dit bij de andere samenlevingsvormen niet het geval. Er moet 

dan ook een beroep gedaan worden op het gemeen recht. Nadat de speling van het gemeen 

recht in deel drie van deze masterproef bekeken werd, kan gesteld worden dat er geen 

rechte lijn kan getrokken worden in de talrijke rechtspraak aangaande deze problematiek. Er 

is een diverse casuïstiek waarbij de rechter uiteindelijk zelfstandig zijn oordeel velt, met alle 

mogelijke onbillijke gevolgen van dien. Iets wat natuurlijk grote rechtsonzekerheid met zich 

meebrengt. Hoewel dit bij het begin van de liefdevolle relatie natuurlijk niet altijd 

vanzelfsprekend is, is het daarom aan te raden een huwelijkscontract of 

samenlevingsovereenkomst te sluiten met specifieke clausules teneinde deze onbillijke 

gevolgen mogelijks uit te sluiten of te temperen. Hier is er dan ook een belangrijke opdracht 

weggelegd voor de notaris in kwestie. Er kunnen tal van clausules worden ingelast. Mijn 

inziens kan of moet dit als doel hebben om enigszins een sterkere bewustwording te creëren 

tussen de samenwonenden of de echtgenoten van de vermogensrechtelijke implicaties van 

het samenwonen, aan de andere kant kan getracht worden zo dicht mogelijk aan te leunen 

bij het wettelijk huwelijkstelsel. Niettegenstaande de vele mogelijkheden, dient men mijn 

inziens toch vast te stellen dat dit soms artificieel overkomt en een lastige en vaak moeilijke 

taak kan zijn. In het laatste deel van deze masterproef werd kort op enkele essentiële 

uitgangspunten aangaande deze problematiek ingegaan. Volgens mij is het dan belangrijk 

dat men wanneer men bijvoorbeeld onder het stelsel van scheiding van goederen wil 

huwen, rekening moet houden met de soms onbillijke gevolgen. De keuze ligt steeds bij de 

personen in kwestie, maar volgens mij is het belangrijk te benadrukken dat er een ‘volmaakt’ 

stelsel bestaat, met name het wettelijk huwelijkstelsel. 
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