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1. Inleiding 
 

Ik schrijf deze masterproef naar aanleiding van mijn late roeping tot het volgen van een master 

in het notariaat.  

Tot nu toe was ik enkel zijdelings betrokken bij het beroep van notaris via mijn eigen werk als 

advocaat. Mijn visie op en waardering voor het notariaat is spectaculair gewijzigd. De opleiding 

heeft me in meerdere opzichten veel bijgeleerd, over het vak van notaris, maar ook  over mijn 

vak. 

Op kantoor maak ik deel uit van de afdeling familierecht en familiaal vermogensrecht. Vaak 

zijn de collega’s van de afdeling vennootschapsrecht onze sparring partners om tot een nieuw 

inzicht te komen in gemengde dossiers (waar zowel vennootschapsrecht als familiaal 

vermogensrecht aan te pas komen). Zo kwam in één van die gesprekken het raakvlak tussen 

familiaal vermogensrecht en vennootschapsrecht aan bod in het kader van een echtscheiding. 

De vennootschapsrechtelijke juristen vonden dat het vennootschapsrecht zelf de perfecte 

oplossing biedt voor ‘elk’ probleem tussen echtgenoten tevens vennoten/aandeelhouders in 

eenzelfde vennootschap. Hierop repliceerde ik dat artikel 1401,5° BW de 

vennootschapsjuristen toch wel verder helpt voor de vlotte werking van een vennootschap 

waarin een echtgenoot, gehuwd onder het wettelijk stelsel, participeert. Waarop de reactie 

kwam: “Welk artikel? 1401,5° BW? Wie heeft dat nu nodig?”. Daarop begon mijn onderzoek. 

 

Recent heeft het Hof van Cassatie de exacte draagwijdte van artikel 1401,5° BW nog eens 

verduidelijkt. De onderzoeksvraag is, nu de draagwijdte vaststaat, waar, wanneer en in welke 

omstandigheden hebben we het artikel nodig? Lost het alle moeilijkheden op in die 

omstandigheden? Zo niet, moet de tekst van het artikel aangevuld/verwijderd of verplaatst 

worden? 

Om tot een gemotiveerd eindbesluit te komen, werd eerst een literatuurstudie gedaan.  Onder 

meer werd het recente cassatiearrest van 20 februari 20151, dat handelt over artikel 1401,5° BW 

doorgenomen (hoofdstuk 2). Dit arrest werd in de rechtsleer positief onthaald als een 

bevestiging van de meerderheidsrechtsleer met name dat het eigen karakter van de 

lidmaatschapsrechten van aandelen een echtscheidingsbestendig eigen goed is.  

Ik ben teruggekeerd naar de ontstaansgeschiedenis van artikel 1401,5° BW, nl. de drie fiscale 

arresten van 1959 (hoofdstuk 3). Vervolgens werd bestudeerd hoe het vennootschapsrecht 

                                                           
1 Cass. 20.02.2015, nr. C. 14.0219.N. 
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(hoofdstuk 4) en het familiaal vermogensrecht eigendom en overdracht van aandelen en/of 

lidmaatschapsrechten behandelt (hoofdstuk 5). Zo ben ik tot het inzicht gekomen dat ik, om de 

knoop te ontwaren naar de basis van het zakenrecht moest gaan om de aard en de verschillende 

onderdelen van de zakelijke rechten te bestuderen (hoofdstuk 6).   

Van daaruit keer ik dan terug naar artikel 1401,5° BW om te zien of en in welke mate het 

tegemoet komt aan de moeilijkheden inzake echtscheiding en lidmaatschap in een familiale 

vennootschap2 en beschrijf ik mijn persoonlijke visie (hoofdstuk 7). 

Ik ben niet dieper ingegaan op eigen goederen andere dan deze die omschreven zijn in artikel 

1401,5° BW omdat dit me te ver zou brengen en geen voldoende samenhang meer heeft met 

mijn opgezet onderzoek. Ik heb het dus enkel over de aandelen waarvan conform artikel 1401,5° 

BW de vermogenswaarde gemeenschappelijk is, maar de lidmaatschapsrechten eigen zijn. Ik 

ga niet in op de situatie van aandelen die gewoon onverdeeld zijn (artikel 1416 BW) en evenmin 

op aandelen die beroepsgoederen zijn (artikel 1417 BW).  

Ik ben evenmin ingegaan op de draagwijdte van artikel 1595 BW en de impact van dit artikel 

op mijn besluitvorming. Hoewel dit artikel wel relevant is, nu in de rechtsleer ook vaak 

verwezen wordt naar het feit dat een overdracht van lidmaatschapsrechten geen verboden 

verkoop is tussen echtgenoten3, heb ik het ter zijde gelaten omdat de studie ervan dit werkstuk 

te lijvig zou maken en opnieuw te ver zou afwijken van de initiële onderzoeksvraag. Om 

dezelfde reden ga ik enkel in op het eerste onderdeel van het cassatiearrest van 20 februari 2015, 

namelijk het echtscheidingsbestendig karakter van de aandelen. Het tweede onderdeel met 

betrekking tot de peildatum voor het bepalen van de waarde van de aandelen komt slechts 

zijdelings aan bod.  

 

 

 

                                                           
2 Met familiale vennootschap bedoel ik in deze uiteenzetting de vennootschap waarvan de aandelen op grond van 

artikel 1401, 5° BW toebehoren aan de echtgenoten gehuwd in gemeenschap van goederen. 
3 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling”? RW 2012-

2013, 286; J. DE VROE, “De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Een nieuw eigen goed. 

Praktische kijk op het nieuw art. 1401,5° BW”, RW 1987-88, 1354; A. VERBEKE, Goederenverdeling bij 

echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 138-139; J. VAN BAEL, “De invoering van art. 1401 sub 5 BW en de 

BVBA”, RW 1987-1988, 568; contra: F. BOUCKAERT, “Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht”, in 

X., Gezin en recht in een postmoderne samenleving, 20 jaar postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gent, Mys & 

Breesch, 1994, 320. 

 



6 

 

2. Het cassatiearrest van 20 februari 2015 

 

Vooraleer in te gaan op de historiek van artikel 1401,5° BW schets ik kort het recente arrest 

van het Hof van Cassatie. 

In de rechtspraak en de rechtsleer was een lange tijd een discussie aan de gang over de 

draagwijdte van artikel 1401,5° BW4. Volgens één strekking bevat dit artikel een 

bestuurshandeling, volgens de andere strekking is het een eigendomsbepalend artikel. 

De eerste strekking5 stelt dus dat de echtgenoot die de lidmaatschapsrechten heeft conform 

artikel 1401,5° BW hierdoor enkel de bestuursbevoegdheid krijgt over deze aandelen en dus in 

de vennootschap als enige aandeelhouder kan aantreden. Bestuursbevoegdheden eindigen bij 

de echtscheiding, zodat deze interpretatie van de wet tot gevolg heeft dat eens de echtscheiding 

is uitgesproken en de bestuursbevoegdheden over het gemeenschappelijk vermogen ten einde 

zijn, de aandelen integraal in de post-communautaire onverdeeldheid vallen en er dus een 

gemeenrechtelijke bestuursbevoegdheid over bestaat conform artikel 577-2 BW. Dit betekent 

dat op het moment van de echtscheiding de echtgenoten gezamenlijk de beslissingen als 

aandeelhouders binnen de vennootschap moeten nemen en er aldus een zekere vorm van 

consensus tussen hen moet bestaan. Gezien de echtscheiding zal een consensus waarschijnlijk 

moeilijk zijn. Deze strekking in de rechtsleer komt tot deze interpretatie omdat artikel 1401,5° 

BW het heeft over “gemeenschappelijke” aandelen en er in een post-communautaire 

onverdeeldheid geen gemeenschappelijke aandelen zijn, maar slechts onverdeelde aandelen. 

De tweede (meerderheids-)strekking6 stelt dat de echtgenoot die de lidmaatschapsrechten heeft 

conform artikel 1401,5° BW hierdoor het eigendomsrecht verkrijgt over de 

lidmaatschapsrechten. Dit eigendomsrecht blijft ook bestaan na de echtscheiding. Hierdoor zijn 

                                                           
4 P. DE PAGE, "Les parts d’associé et l’attribution préférentielle", Rev.trim.dr.fam. 1996, 86-88. 
5 J. VAN BAEL, “De invoering van art. 1401, 5° BW en de BVBA”, RW 1987-88, 566-570; H. DU FAUX, “De 

lidmaatschapsrechten bedoeld in art. 1401,5° BW”, T.Not., 1987, 469. 
6 J. DE VROE, “De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel – een nieuw eigen goed – praktische kijk 

op het nieuw art. 1401,5° BW”, RW 1987-88, 1353; L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in 

X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-Neuve, Academia-Erasme, 1992, 513; K. GEENS, “Croupier, 

tontine en fiducia: over eigendom en controle in de familiale onderneming”, in X., Liber Amicorum Walter Van 

Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 386; B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling 

van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke 

geschillenregeling”? RW 2012-2013, 291; M.P. PANNIER, noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 5 oktober 1998, T.Not. 

1999, 665; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VAN WINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 

vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, 145; A.VERBEKE, Goederenverdeling bij 

echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 137. 
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er geen problemen binnen de vennootschap inzake bestuursbevoegdheden eens de 

echtscheiding is uitgesproken. De ex-echtgenoot die de lidmaatschapsrechten bezit, blijft 

degene die dus het recht heeft om te verschijnen als aandeelhouder binnen de vennootschap. 

Deze auteurs steunen hun standpunt op het feit dat artikel 1401,5° BW zich bevindt onder de 

titel “baten van de eigen vermogens” en dus de vermogensrechten wel als eigen goed moeten 

gekwalificeerd worden, nu dit artikel niet opgenomen is bij de artikels over de 

bestuurshandelingen. 

In het arrest van het Hof van Cassatie van 20 februari 2015 heeft het Hof het standpunt van de 

tweede strekking gekozen en stelt het Hof dus dat artikel 1401,5° BW een 

eigendomsaanwijzende bepaling is die over de echtscheiding heen blijft bestaan. 

 

2.1. De aan het cassatiearrest van 20 februari 2015 ten grondslag liggende feiten7 

 

Een echtpaar heeft bij de Rechtbank de echtscheiding en de aanstelling van een notaris ter 

vereffening-verdeling van hun ontbonden huwgemeenschap bekomen. Eén ex-echtgenoot start 

daarna een procedure bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, met toepassing van 

de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling. De ene ex-echtgenoot vordert de veroordeling 

van de andere tot gedwongen overname van zijn aandelen in de opgerichte BVBA. Hiertegen 

werpt de gedaagde ex-echtgenoot op dat de vordering onontvankelijk is, omdat de aandelen 

behoren tot de ontbonden huwgemeenschap en men niet zou kunnen vooruitlopen op de 

bewerkingen van vereffening en verdeling. De verweerder werpt ook op dat de vordering ingaat 

tegen het gezag van gewijsde van het echtscheidingsvonnis dat de vereffening-verdeling heeft 

bevolen en daartoe een notaris-vereffenaar heeft aangesteld. 

Het verweer wordt afgewezen en de vordering wordt gegrond verklaard. Het Hof van Beroep 

bevestigt het standpunt van de Rechtbank van Koophandel. Tegen dit arrest wordt 

cassatieberoep aangetekend.  

Het Hof van Cassatie stelt dat de echtscheiding van de vennoten en de hieraan gekoppelde 

vereffening en verdeling van de post-communautaire onverdeeldheid de 

vennootschapsrechtelijke vordering niet in de weg staat. Het is niet omdat de aandelen behoren 

tot de post-communautaire onverdeeldheid dat de geschillenregeling van het Wetboek van 

                                                           
7 B. VAN DEN BERGH, “Over aandelen, lidmaatschapsrechten en (ex-) echtgenoten: de controverse rond art. 

1401,5° BW eindelijk beslecht”, RW 2015-16, 1224. 
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Vennootschappen geen toepassing zou kennen. Het Hof van Cassatie oordeelt tevens dat er 

geen sprake is van miskenning van het gezag van gewijsde, omdat de vennootschapsrechtelijke 

geschillenregeling niet aan de echtscheiding raakt en evenmin kan worden beschouwd als een 

vereffening van het huwelijksvermogen. 

2.2. Het cassatiearrest zelf 

 

Het cassatiearrest van 20 februari 2015 beoordeelt twee - in rechtspraak en rechtsleer 

voorliggende - discussiepunten zeer duidelijk. Het cassatiearrest behandelt de vraag naar de 

draagwijdte van artikel 1401,5° BW en de vraag naar de peildatum van de waardering van de 

aandelen en de elementen waarmee rekening moet worden gehouden. 

 

Enerzijds stelt het Hof van Cassatie glashelder met betrekking tot artikel 1401,5° BW: 

“uit de tekst van deze bepaling, de plaats ervan in het Burgerlijk Wetboek onder het hoofdstuk 

“Baten van de eigen vermogens” en de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 1401, 5° Burgerlijk 

Wetboek een eigendomsregeling bevat van de lidmaatschapsrechten. 

De ontbinding van het huwelijk heeft niet tot gevolg dat de kwalificatie als eigen goed wijzigt.”8
 

 

Op het tweede middel, namelijk het punt van de peildatum van de waardering van de aandelen 

en de invloed van de gegronde reden, is het cassatiearrest ook duidelijk. Het legt in duidelijke 

bewoordingen uit wat precies wordt bedoeld met de regel dat de rechter abstractie moet maken 

van de invloed van de gegronde reden op de waarde van de aandelen, alsook van de gedragingen 

van partijen als gevolg van de procedure.9 

In deze tekst ga ik hoofdzakelijk in op de (voorheen) bestaande discussie rond het eerste middel. 

 

3. Oorsprong van artikel 1401,5° BW 
 

Artikel 1401,5° BW is mede geïnspireerd op drie opéénvolgende cassatiearresten daterend van 

1959. Het ging telkens om cassatiearresten in fiscalibus.  

Hieronder is het feitencomplex van de drie cassatiearresten opgenomen, om van daaruit dan de 

gevolgtrekkingen in de rechtsleer en naar artikel 1401,5° BW te evalueren. 

                                                           
8 Cass. 20.02.2015, nr. C.14.0219.N. 
9 R. TAS, “De peildatum en criteria voor de waardebepaling van de aandelen in de geschillenregeling: Hof van 

Cassatie schept duidelijkheid”, TRV 2015, 225; J. DU MONGH, “Artikel 1401.5 BW bevat een eigendomsregeling 

van de lidmaatschapsrechten die vatbaar zijn voor gedwongen overname of overdracht”, T.Fam. 2015/9, 237-239. 
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3.1. Het cassatiearrest van 24 februari 195910 
 

Dit cassatiearrest gaat over de volgende feitelijke situatie. De verzoeker in cassatie is gehuwd 

in gemeenschap van goederen. Zijn echtgenote is eigenaar van aandelen op naam in een 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Conform de toenmalige artikelen 1421 en 1428 

BW beheert de echtgenoot het gemeenschappelijk vermogen én het eigen vermogen van de 

vrouw. 

De man wordt door de fiscus belast als vennoot omwille van zijn werk als gerant van de 

vennootschap. Echter, het Hof van Cassatie fluit het Hof van Beroep terug, nu deze laatste niet 

kon oordelen dat de belasting als vennoot kon worden opgelegd zonder eerst na te gaan of de 

man wel aandeelhouder was in de vennootschap en aldus überhaupt kon belast worden als 

vennoot. 

Het arrest casseert dus de beslissing van het Hof van Beroep dat had gesteld dat de man als 

vennoot kon belast worden. Volgens het Hof van Beroep kon de man belast worden als 

aandeelhouder in de vennootschap voor de prestaties die hij aldaar had geleverd.  

Het Hof van Cassatie beslist dat dit niet kan omdat de man in geen enkel opzicht als 

aandeelhouder van de vennootschap kon beschouwd worden. Hij is enkel beheerder van het 

gemeenschappelijk vermogen en kon dus in die hoedanigheid niet belast worden als vennoot. 

Noch de vennootschapswet, noch de statuten voorzien de mogelijkheid dat de man zou 

aandeelhouder geworden zijn op basis van zijn huwelijk met de vrouw.  

 

Uit dit cassatiearrest wordt samengevat afgeleid dat:  

 

Men slechts aandeelhouder wordt in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door 

deel te nemen aan de oprichting van het bedrijf, door gevolmachtigde houder te zijn van één of 

meer aandelen of door het verwerven van één of meer aandelen als gevolg van de dood.11
 

Het Hof van Cassatie schijnt ook volgende redenering te weerhouden. In een vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, kan elke aandeelhouder, zonder de toestemming van zijn 

medevennoten zich met een derde verenigen in verhouding tot het aandeel dat hij in het bedrijf 

                                                           
10 Cass. 24.02.1959, Pas. 1959, I, 644. 
11 Ondertussen opgeheven wet van 9 juli 1935 artikel 2 van de gecoördineerde wet op de vennootschappen, artikel 

116, 120, 123, 124, 126, 127 en 128.  
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heeft12, wat in casu het geval is bij een vrouw gehuwd onder gemeenschap van goederen. De 

derde kan zich echter geen aandelen toe-eigenen zonder de toestemming van de vennoten zoals 

voorzien in de wet of in de oprichtingsakte. Echter, zo schrijft J. HEENEN geheel terecht, het 

contract tussen vennoot en croupier is een verkoop of een onder-associatie. Dergelijke 

overeenkomst ontstaat net tussen vennoot en echtgenoot.13  

 

3.2. Het cassatiearrest van 21 april 195914 
 

Dit cassatiearrest gaat om de volgende feitelijke situatie. De verzoeker is zaakvoerder/gerant 

van een zaak die eigendom is van zijn vrouw en zijn zoon. De verzoeker in cassatie betwist het 

arrest van het Hof van Beroep dat stelt dat de verzoeker voldoende belang had bij de aangroei 

van het vermogen van de vennootschap, zodat hij als actief vennoot moet belast worden. 

Het arrest wordt gecasseerd overwegende dat wat ook het belang mag zijn dat de echtgenoot 

heeft bij de aangroei van het vermogen van zijn vrouw, dit hem nooit en in geen enkele 

omstandigheid tot vennoot kan maken en dientengevolge kan hij dan ook nooit belast worden 

op zijn inkomsten als actieve vennoot. 

 

Samengevat besluit het cassatiearrest als volgt: 

 

Hoewel het huwelijksvermogensstelsel aan de man de macht geeft de goederen en de inkomsten 

van zijn echtgenote, namelijk de waarde van de aandelen, te beheren, deze omstandigheid geeft 

aan de echtgenoot nog niet de hoedanigheid van vennoot. M.a.w. de hoedanigheid van 

beheerder is niet de hoedanigheid van eigenaar. 

De gerant, niet-vennoot van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid geniet 

inkomsten die belastbaar zijn in zijnen hoofde. De inkomsten worden hem echter niet toegekend 

als actieve vennoot, maar als vergoeding/loon die de vennootschap aan hem betaalt. 

Wat ook de omvang van de bevoegdheden toegekend aan de man in het kader van het 

huwelijksvermogensrecht op de goederen en de inkomsten van zijn echtgenote en vooral op de 

waarde van de aandelen waarvan zij titularis is in een personenvennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid moge zijn, deze omstandigheid heeft niet tot gevolg dat aan de echtgenoot 

het statuut van vennoot wordt gegeven. 

                                                           
12 Burgerlijk Wetboek ondertussen opgeheven artikel 1861, gecoördineerde wet op de vennootschappen, artikel 

126 eveneens reeds gewijzigd, nu artikel 38 Wetboek van Vennootschappen. 
13 Cass. 24.02.1959, RCJB. 1959, noot J. HEENEN, 272 
14 Cass. 21.04.1959, Pas; 1959, I, 844 



11 

 

 

3.3. Het cassatiearrest van 8 september 195915 
 

De feitenconstellatie die aan het cassatiearrest vooraf gaat is de volgende. Destijds bestond er 

een gemeenschap van aanwinsten tussen de echtgenoten over wie het arrest handelt. De man 

was vennoot en zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

“triosol”. De vrouw, niet-vennoot, was directrice van de vennootschap. 

Het Hof van Beroep van Brussel paste in zijn arrest van 8 april 1957 op de inkomsten van de 

vrouw het (oud) artikel 25 § 1, 2° litt.a. van de gecoördineerde wetten op de 

inkomstenbelastingen toe stellende dat het bezit van aandelen door de gemeenschap, aan de 

vrouw niet de hoedanigheid van vennoot verleende, gezien zij sowieso tot de ontbinding van 

het huwelijk geen enkel persoonlijk recht op de aandelen kan laten gelden. De fiscale 

administratie ging tegen deze beslissing in cassatie. De verzoeker in cassatie argumenteerde dat 

“als een huwgemeenschap vennoot is in een personenvennootschap, dat elk van de echtgenoten 

dan vennoot is in die vennootschap. Niet ten persoonlijke titel, maar als lid van de 

huwgemeenschap met dat gevolg dat artikel 25,  §1, 10 van de gecoördineerde wetten op de 

inkomstenbelastingen van toepassing is op de inkomsten van de vrouw.” 

 

Het arrest verwerpt het beroep van de administratie door te beslissen dat de huwgemeenschap 

geen lid kan zijn van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gelet op het 

feit dat conform artikel 119 van de gecoördineerde wetten op de commerciële vennootschappen 

(oud) enkel natuurlijke personen aandeelhouder kunnen zijn. 

De oplossing van het Hof van Cassatie kan op het eerste zicht ongebruikelijk lijken. Men zou 

het Hof van Cassatie kunnen verwijten dat het niet de oplossing van het cassatiearrest van 24 

februari 1959 heeft hernomen stellende dat de man als enige de hoedanigheid van vennoot bezat 

en enkel de vermogenswaarde zich in de gemeenschap van aanwinsten bevond. Echter het Hof 

van Cassatie is steeds beperkt door de grenzen van het ingediende beroep, zodat het niet beter 

kon antwoorden. Blijkbaar baseerde de verzoeker in cassatie zijn beroep enkel en volledig op 

de overweging dat aangezien de gemeenschap eigenaar is van de aandelen, zij dan ook de 

aandeelhouder is via de echtgenoten. Hierdoor is elk van hen vennoot, niet ten persoonlijke 

titel, maar als lid van de gemeenschap. Dit is uiteraard een foute redenering. De 

huwgemeenschap is geen vennootschap, noch een onverdeeldheid. Het Hof  van Cassatie heeft 

                                                           
15 Cass. 08.09.1959, Pas. 1960, I, 24. 
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een elegant antwoord gegeven op het middel, zoals het omschreven werd door de verzoeker in 

cassatie. Het Hof van Cassatie stelt dat conform artikel 119 van de gecoördineerde wet op de 

commerciële vennootschappen (oud), een BVBA geen andere leden kan tellen dan fysieke 

personen. De huwgemeenschap is dat overduidelijk niet.16 

 

3.4. Besluit: waarover gaan deze cassatiearresten? 
 

Deze cassatiearresten werden geveld in een periode dat de man nog de beheerder was van het 

huwelijksvermogen en de vrouw dus op dat vlak handelingsonbekwaam was. Het wettelijk 

stelsel was op dat ogenblik de gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten, zodat eigen 

roerende goederen van vóór het huwelijk in de gemeenschap vielen. Het concurrentieel bestuur 

bestond dus nog niet. Enkel de man had bestuursbevoegdheid over het gemeenschappelijk 

vermogen en zelfs over het eigen vermogen van de vrouw.  

 

Het cassatiearrest van 24 februari 1959 maakt uitdrukkelijk een onderscheid tussen de 

hoedanigheid van vennoot en het eigendomsrecht op het aandeel. De grondslag van dit 

onderscheid baseert men op het vennootschapsrecht: men kan niet als vennoot belast worden 

zolang men conform de vennootschapswet geen vennoot is. In deze casus gaat het om aandelen 

die in de gemeenschap gevallen zijn. Het Hof van Cassatie beoordeelt de casus enkel op grond 

van de prioriteit die aan het vennootschapsrecht moet worden gehecht. Als men geen vennoot 

is in de zin en onder de voorwaarden van het vennootschapsrecht, dan kan men zo evenmin 

belast worden.  

Het cassatiearrest van 21 april 1959 stelt dat –zelfs al is men beheerder van het vermogen van 

zijn echtgenote en dus van haar aandelen – dit de man nog geen eigenaar maakt. In deze casus 

gaat het niet om gemeenschappelijke aandelen, maar om aandelen eigendom van de echtgenote 

alleen. Hier wordt de beslissing gemotiveerd op het feit dat de hoedanigheid van beheerder van 

het vermogen van de echtgenote, geen hoedanigheid van eigenaar geeft. 

Het laatste cassatiearrest van 8 september 1959 oordeelt dat het niet is omdat aandelen zich in 

de gemeenschap bevinden dat de vrouw niet-vennoot als aandeelhouder zou kunnen beschouwd 

worden. De motivering voor deze beslissing is niet de opsplitsing van de lidmaatschapsrechten 

en de vermogensrechten, maar de bepaling dat (toen) alleen fysieke personen aandeelhouder 

kunnen zijn en dus niet ‘een huwgemeenschap’ zoals de fiscus had beweerd. 

                                                           
16 Cass. 08.09.1959, RPS, 1960, 140, noot J. WILLOCKX, 144-145. 
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De moeilijkheden die in de betreffende arresten behandeld worden, werden veroorzaakt door 

het bovenstaand wetgevend kader van destijds. Deze situatie kennen wij op vandaag niet meer. 

De link met het huidig huwelijksvermogensstelsel, dat toch al bestaat sinds 197617 en waarna 

pas in 198718 de wetswijziging m.b.t. artikel 1401,5° BW tot stand kwam, heeft enkel 

betrekking op de gegeven oplossing van het Hof van Cassatie. 

Daar waar de aandelen in het gezamenlijk vermogen vallen (omwille van het principe van de 

algehele gemeenschap) maakt het Hof van Cassatie dan de opsplitsing tussen de 

lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde van de aandelen zich baserende op het 

vennootschapsrecht en de artikelen daarbinnen waarmee bepaald wordt hoe men aandeelhouder 

wordt. Ze zijn een verduidelijking van het principe dat een beheerder van bepaalde rechten niet 

aanzien wordt als de eigenaar ervan. Niet alleen het juridisch begrip ‘beheer’, maar ook de 

regels van het vennootschapsrecht verzetten zich daartegen. 

 

Samengevat lijken mij deze arresten te suggereren dat het familiaal vermogensrecht niet kan 

interfereren in het vennootschapsrecht, gezien ze oordelen dat ondanks het feit dat de man 

beheerder is van het gezamenlijk vermogen en dat zelfs eigen vermogen in het gezamenlijk 

vermogen kan terecht komen, dit nog altijd niet betekent dat dit afbreuk doet aan de regels van 

het vennootschapsrecht die oordelen dat degene op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, 

de eigenaar is van de aandelen. De arresten lijken een toepassing van het principe ‘lex specialis 

generalibus derogat’, hoewel hier in de arresten, noch in de commentaren naar verwezen wordt. 

 

3.5. Het tot stand komen van artikel 1401,5° BW na deze cassatiearresten 
 

Op 2 mei 1987 trad de wet van 1 april 1987 tot wijziging van artikel 1401 BW in werking. Met 

de invoering van artikel 1401,5° BW heeft de wetgever de op diverse grondslagen gebaseerde 

rechtspraak (‘titre/finance’, vermogenswaarde en lidmaatschapsrechten, de croupier 

verhouding gebaseerd op het oud artikel 1861 BW, nu artikel 38 W.Venn.) bevestigd in een 

wetsartikel. Door deze wet heeft de wetgever een einde willen maken, zo stelt J. DE VROE,19 

aan de in de rechtsleer ontstane onenigheid betreffende de concurrentiële bestuursbevoegdheid 

                                                           
17 Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 

huwelijksvermogensstelsels, BS 18 september 1976. 
18 Wet 1 april 1987 houdende wijzigingen van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, BS 22 april 1987. 
19 J. DE VROE, “De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel – een nieuw eigen goed – praktische kijk 

op het nieuw art. 1401,5° BW”, RW 1987-88, 1353. 
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van onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten ten aanzien van gemeenschappelijke 

aandelen op naam.  

Luidens deze nieuwe wetsbepaling: 

(1) oefent de echtgenoot, houder van de gemeenschappelijke aandelen, alleen de 

lidmaatschapsrechten uit, dit als eigenaar; 

(2) blijft het aandeel zelf (vermogenswaarde) aan het gemeenschappelijk vermogen 

toebehoren; 

(3) zijn de echtgenoten, die afzonderlijk houders zijn van gemeenschappelijke aandelen, 

twee afzonderlijke vennoten. 

Dit alles enkel wat betreft gemeenschappelijk aandelen in vennootschappen waarin alle 

aandelen op naam zijn. 

 

Door de lidmaatschapsrechten onder te brengen in de wetsartikelen die betrekking hebben op 

de baten van de eigen vermogens, heeft de wetgever de lidmaatschapsrechten onttrokken aan 

de sfeer van de concurrentiële bestuursregeling.20  Naast het feit dat artikel 1401,5° BW 

gelijktijdige (voor de vennootschap storende) participatie van echtgenoten via deze 

concurrentiële bestuursregeling vermijdt, is er nog een reden waarom artikel 1401,5° BW nuttig 

is. Namelijk het feit dat in vennootschappen tussen echtgenoten dit artikel duidelijk maakt of 

er één of twee vennoten zijn.21 

 

3.6. Wat zegt artikel 1401,5° BW? 
 

“Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging…. 5°.De lidmaatschapsrechten verbonden 

aan gemeenschappelijke aandelen op naam indien die toebedeeld zijn of ingeschreven zijn op 

naam van één echtgenoot alleen.” 

 

3.6.1. Wat verstaat men onder lidmaatschapsrechten? 
 

Lidmaatschapsrechten zijn kwalitatieve rechten aangezien ze verbonden zijn aan de persoon 

van de aandeelhouder. Deze rechten houden dan ook verband met de rechtsverhouding tussen 

                                                           
20 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, 284 
21 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 649; destijds, 

bij het tot stand komen van de wet was dit relevant. Ondertussen is éénhoofdigheid in een BVBA geen probleem 

meer. 
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de aandeelhouder en de vennootschap en determineren o.a. de besluitvorming in de schoot van 

de algemene vergadering. Lidmaatschapsrechten zijn alle rechten die een vennoot kan doen 

gelden t.a.v. de vennootschap krachtens de wet of de statuten en die zijn plaats in de 

vennootschap bepalen.22 

Volgens J. VAN BAEL23 bedoelt men met lidmaatschapsrechten: alle rechten die een vennoot 

hetzij krachtens de wet, hetzij krachtens de statuten kan doen gelden ten opzichte van de 

vennootschap. Bedoeld wordt onder meer het stemrecht op de algemene vergadering (artikel 

135 Venn.W.), het recht op dividend en liquidatiebonus (artikel 124 Venn.W.), het 

voorkeurrecht (artikel 122bis Venn.W.), het recht nieuwe vennoten te weigeren of te 

aanvaarden (artikel 126 Venn.W.), het recht aandelen van uittredende vennoten bij voorkeur 

over te nemen als dit bedongen is ten voordele van de bestaande vennoten, het recht de 

ontbinding van de vennootschap te vorderen indien de aandelen niet worden overgedragen 

(artikel 127 Venn.W.), het controlerecht bij niet-benoeming van een commissaris-revisor 

(artikel 134 Venn.W.), het recht op informatie en kennisneming van alle wettelijk 

voorgeschreven verslagen (artikel 136 Venn.W.), het recht zaakvoerder te worden benoemd als 

deze opdracht uitsluitend toekomt aan vennoten. 24 

J. DU MONGH25 stelt dat de literatuur doorgaans een ruime interpretatie voorstaat van de notie 

‘lidmaatschapsrechten’ teneinde de bedoeling om het alleenbestuur van de aan de vennootschap 

deelnemende vennoot te garanderen. De vermogensrechten zijn dan niet meer dan de tegenpool. 

Hij weerhoudt uit de literatuur een omschrijving als volgt: het deelnamerecht aan de algemene 

vergadering, het stemrecht, het recht om dividenden of liquidatiesaldi te ontvangen, het 

voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, het recht om de uitsluiting van een vennoot of de 

gerechtelijke ontbinding te vorderen, enz… De vermogensrechten hebben dan betrekking op 

het daadwerkelijk uitgekeerde dividend, de ontvangen kapitaaluitkering na 

kapitaalvermindering, de uitgiftepremies, de liquidatiesaldi, enz. Het vermogensrecht wordt dus 

herleid tot het eigendomsrecht op het provenu van het lidmaatschapsrecht. Dit is geen evidente 

opsplitsing omdat het recht op dividend in feite een vermogensrecht is.  De redenering is dan 

dat eens de algemene vergadering effectief tot stemming is overgegaan van een 

dividenduitkering, er een vermogensrechtelijke aanspraak ontstaat. 

                                                           
22 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, 286. 
23 J. VAN BAEL, “De invoering van artikel 1401, 5° BW en de BVBA”, RW 1987-88, 566-570.  
24 Alle verwijzingen naar de artikelen uit de vennootschapswet van destijds. 
25 J. DU MONGH, “Artikel 1401.5 BW bevat een eigendomsregeling van de lidmaatschapsrechten die vatbaar zijn 

voor gedwongen overname of overdracht”, T.Fam., 2015/9, 235. 
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J. DE VROE26 omschrijft welke rechten onder lidmaatschapsrechten moeten verstaan worden. 

Volgens hem is dit al wat geschiedt op grond van de bepalingen van de Vennootschapswet, 

d.w.z. stemrecht op de algemene vergadering, controlerecht indien geen bedrijfsrevisor wordt 

benoemd, voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, aanvaarding van nieuwe vennoten, inning van 

dividend en uitkeringen bij kapitaalvermindering of vereffening, enz. en ook afstand onder 

bezwarende titel. Dividenden, uitkeringen en verkoopprijs komen toe aan het 

gemeenschappelijk vermogen al kunnen zij enkel geïnd en gekweten worden door de houder 

van het gemeenschappelijk aandeel. 

L. WEYTS omschrijft het als volgt: “…stemt ermee ter algemene vergadering en oefent alle 

traditionele lidmaatschapsrechten uit binnen de vennootschap. Men rangschikt hierbij 

traditioneel: het recht van de vennoten om de algemene vergadering samen te roepen, het recht 

op informatie, het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging door inbreng in geld, enz… daartoe 

behoren ook de rechten, die een direct vermogensrechtelijk gevolg hebben: het besluit tot 

dividenduitkering, tot vereffening van het vennootschapsvermogen, enz…”27. 

M.P. PANNIER omschrijft de lidmaatschapsrechten als zijnde onder meer volgende rechten: 

het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, het recht op informatie, het 

vraagrecht, het voorkeurrecht, het recht in te tekenen op nieuwe aandelen of aandelen over te 

nemen van een uittredend vennoot, het recht voor de minderheid om de algemene vergadering 

bijeen te roepen, de minderheidsvordering, het recht om op grond van artikel 191 Venn.W. 

(oud) de aanstelling van een deskundige vorderen, het recht de ontbinding van de vennootschap 

te vorderen, het recht de bedongen overdracht en overname te vorderen.28 

K. GEENS29 stelt vast dat de gebruikelijke omschrijving van lidmaatschapsrechten niet strookt 

met de vennootschapsrechtelijke omschrijving. Zoals hij terecht stelt kan men niet anders dan 

besluiten uit de wetsbepaling dat vermogensrechten gemeenschappelijk zijn. Maar, het recht op 

dividend, het vermogensrecht bij uitstek zou dan logischerwijs door beide echtgenoten moeten 

kunnen uitgeoefend worden. Hoewel uit de omschrijvingen hierboven blijkt dat de meerderheid 

van de rechtsleer dit niet zo ziet. 

De afbakening tussen vermogensrechten en lidmaatschapsrechten is niet helemaal absoluut.30 

                                                           
26 J. DE VROE, “De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel – een nieuw eigen goed – praktische kijk 

op het nieuw art. 1401, 5° BW”, RW 1987-1988, 1354. 
27 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 511 
28 Vz. Kh Kortrijk, 5 oktober 1998, T.Not. 1999, 265, noot M.P. PANNIER, 270. 
29 K. GEENS, “Croupier, tontine en fiducia: over eigendom en controle in de familiale onderneming” in X., Liber 

Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 383-385. 
30 E. JANSSENS, F. KESKIN, “Aandelen, een overzicht van de principes en een aantal toepassingen”. In de reeks 

CABG, Brussel, Larcier, 2009, 11. 
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Als we bovenstaande omschrijvingen vergelijken komen we tot volgende opdeling. Alle 

bovenstaande auteurs zijn het eens over het feit dat de lidmaatschapsrechten het stemrecht en/of 

het deelnemen en oproepen aan/voor de algemene vergadering inhouden. Iedereen is het ook 

eens over het voorkeursrecht als lidmaatschapsrecht. Volgende rechten komen een aantal keer 

voor: recht om ontbinding van de vennootschap te vorderen (4), informatierecht (3), recht om 

een nieuwe vennoot te aanvaarden of te weigeren (2), het recht om aandelen van een uittredende 

vennoot over te nemen of in te tekenen op nieuwe aandelen (2), het uitsluitingsrecht en recht 

gedwongen overname (2), het controlerecht (indien geen revisor) (2), minderheidsvordering 

(1), het recht om zaakvoerder te worden benoemd (1). 

Wat betreft het recht op dividend worden er verschillende omschrijvingen gegeven, nl. het recht 

op inning van dividend, het besluit tot dividenduitkering, recht op dividend, het recht om 

dividenden of liquidatiesaldi te ontvangen. Conform de inzichten van J. DU MONGH31 

hierboven moeten we mijns inziens besluiten dat enkel het recht om een dividend te vorderen 

een lidmaatschapsrecht is en dat, eens de algemene vergadering beslist heeft tot 

dividenduitkering, er een vermogensrechtelijke aanspraak ontstaat die in de gemeenschap valt. 

Minstens lijkt dit me samengevat te zijn wat er in rechtsleer en rechtspraak globaal aanvaard 

wordt.  

3.6.2. Gevolgen van het eigen karakter van de lidmaatschapsrechten 
 

Het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten is dus een persoonlijk recht. Door de  

lidmaatschapsrechten onder te brengen in de artikelen die de baten van de eigen vermogens 

opsommen, heeft de wetgever duidelijk de lidmaatschapsrechten onttrokken aan de sfeer van 

de bestuursregeling.32 L. WEYTS stelt dat er nagedacht werd over de plaats waar de bepaling 

best zou toegevoegd worden. Er werd uiteindelijk gekozen om de bepaling toe te voegen onder 

artikel 1401 BW en niet onder artikel 1400 BW.  Voor dit standpunt pleitte de rechtspraak en 

rechtsleer als het ging om een participatie van een echtgenoot in een zuivere 

personenvennootschap (VOF of Comm.V.) waar het intuitu personae karakter zeer sterk 

aanwezig is. De persoonsgebondenheid van de aandelen in een BVBA en een besloten NV is 

minder groot. Vandaar dat L. WEYTS stelt dat er gekozen werd voor de oplossing conform de 

fiscale cassatiearresten van 1959 door te voorzien in een opsplitsing van lidmaatschapsrechten 

                                                           
31 J. DU MONGH, “Artikel 1401.5 BW bevat een eigendomsregeling van de lidmaatschapsrechten die vatbaar zijn 

voor gedwongen overname of overdracht”, T.Fam., 2015/9, 235. 
32 Vz. Kh Kortrijk, 5 oktober 1998, T.Not. 1999, 265, noot M.P. PANNIER, 270. 
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(eigen) en vermogenswaarde (gemeenschappelijk). De huwgemeenschap is eigenaar van de 

aandelen en kan alle prerogatieven uitoefenen gekoppeld aan het eigendomsrecht (uitgezonderd 

de hieraan verbonden lidmaatschapsrechten), zodat deze recht heeft op dividenden, 

liquidatieboni en dergelijke. Dit maakt ook dat deze aandelen bij de vereffening-verdeling net 

als alle andere gemeenschappelijke goederen door de notaris betrokken moeten worden bij zijn 

bewerkingen.33 

De lidmaatschapsrechten hebben de aard van eigen goed door hun bijzonder karakter erga 

omnes zowel t.a.v. de vennootschap, de mede-echtgenoot, de medevennoten en alle derden, ook 

schuldeisers. Deze visie wordt niet unaniem gedeeld in de rechtsleer.34 

Hoewel L. WEYTS schrijft dat het lidmaatschapsrecht eigen blijft over de echtscheiding en 

zelfs de dood heen,35 neemt hij toch zelf ook het standpunt in dat door het overlijden van de 

echtgenoot-vennoot, de lidmaatschapsrechten eigen aan zijn persoon vervallen. Deze kunnen 

niet als eigen goed apart vererfd worden36 omdat ze een accessorium zijn van de aandelen zelf.37 

De vermogenswaarde van de aandelen blijft gemeenschappelijk. De aandelen zijn derhalve niet 

eigen, maar gemeenschappelijk. Alleen de lidmaatschapsrechten zijn eigen. 

Het eigen karakter van de lidmaatschapsrechten heeft gevolgen voor het bestuur van de 

aandelen. De lidmaatschapsrechten worden uitsluitend door de echtgenoot-vennoot bestuurd. 

Zij kunnen niet afzonderlijk en los van het aandeel worden vervreemd.38 

De echtgenoot-vennoot is dan ook de enige die op grond van het concurrentieel bestuur de 

aandelen in zijn geheel kan vervreemden gezien hij alleen over het geheel, nl. 

lidmaatschapsrechten (alleen bestuur) en vermogenswaarde (concurrentieel bestuur) 

bestuursbevoegdheid heeft. 

Deze lidmaatschapsrechten blijven ook na de ontbinding van het stelsel eigen. Dit is relevant 

om de onbestuurbaarheid van de vennootschap te vermijden bij een echtscheiding. 39 

                                                           
33 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, 285. 
34 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992,  511.; J. DE VROE, “De aandelen op naam in het wettelijk huwelijksstelsel – 

een nieuw eigen goed – praktische kijk op het nieuw art. 1401, 5° BW”, RW 1987-1988, 1355; J. VAN BAEL, 

“De invoering van artikel 1401, 5° BW en de BVBA”, RW 1987-88, 567.  
35 J. VAN BAEL, “De invoering van artikel 1401, 5° BW en de BVBA”, RW 1987-88, 512. 
36 J. VAN BAEL, “De invoering van artikel 1401, 5° BW en de BVBA”, RW 1987-88, 522. 
37 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, 285. 
38 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 522-523, nr. 18. 
39 Cass. 20 februari 2015, AR nr. C. 14.0219.N.; B. WAÛTERS, Aandelen en echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 

2000, 438; Cass. 20.02.2015, nr. C.14.0219.N. 
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3.6.3. De toewijs van het aandeel na echtscheiding 
 

Is de echtscheiding uitgesproken, dan komt de vermogenswaarde van de aandelen in de post-

communautaire onverdeeldheid terecht, maar blijven desondanks de lidmaatschapsrechten in 

handen van de echtgenoot-vennoot.40  In de rechtsleer vindt men verschillende rechtsgronden 

voor wat betreft de toewijs van deze aandelen na echtscheiding. Ik overloop ze hieronder. 

Omwille van het intuitu personae karakter, zal het aandeel in de verdeling (moeten) toegekend 

worden aan de echtgenoot-vennoot. Dit moet aangerekend worden op zijn deel in het 

gemeenschappelijk vermogen.41 De echtgenoot-vennoot zou een niet geschreven voorkeurrecht 

genieten.42 Aandelen zijn gemeenschappelijk tijdens het stelsel maar moeten na ontbinding 

ervan op grond van het “feitelijke preferentierecht” in de kavel van de aandeelhouder worden 

gelegd, zodat enkel de vermogenswaarde bij helften moeten worden verdeeld.43 Andere auteurs 

noemen het “een vergetelheid van de wetgever”44of “een autonome rechtsgrond.”45 

W. PINTENS stelt dat bij de verdeling de aandelen zullen moeten worden toebedeeld aan de 

echtgenoot-vennoot daar het aandeelhouderschap een eigen recht is dat hem niet kan worden 

ontnomen. Volgens W. PINTENS is het artikel 1401,5° BW op zichzelf de rechtsgrond voor de 

toebedeling van de aandelen aan de aandeelhouder vennoot. Hoewel hij zich toch ook bewust 

is dat dit argument mangelt, nu hij schrijft: “Alhoewel de wetgever het lot van de aandelen bij 

de ontbinding van het stelsel niet uitdrukkelijk heeft geregeld moeten immers de logische 

consequenties worden getrokken uit het uitgewerkte systeem.”46 

De beslissing van het Hof van Cassatie bij cassatiearrest van 20 februari 2015 maakt dat het 

aandeelhouderschap zelf een verworven en echtscheidingsbestending recht is dat niet ontnomen 

kan worden. Het zou volgens de rechtsleer moeten toebedeeld worden aan de echtgenoot-

vennoot tegen betaling van een vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen. Deze 

kwalificatie heeft tot gevolg dat de echtgenoot-vennoot de aandelen moet overnemen tegen de 

waarde die de aandelen hebben op het ogenblik van de vereffening-verdeling van het 

                                                           
40 Vz. Kh Kortrijk, 5 oktober 1998, T.Not. 1999, 265, noot M.P. PANNIER 270. 
41 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 512. 
42 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 513.  
43 J. DU MONGH, “De toenemende invloed van de vennootschap op het familieleven.” T.Fam. 2015/2-3, 84. 
44 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 521. 
45 B. VAN DEN BERGH, “Over aandelen, lidmaatschapsrechten en (ex-) echtgenoten: de controverse rond art. 

1401,5° BW eindelijk beslecht”, RW 2015-16, 1227. 
46 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers, 2002, 145. 
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vermogen.47 Echter, wanneer men in het kader van de vereffening-verdeling van een 

huwgemeenschap een bepaald gemeenschappelijk goed wil toebedeeld krijgen, dan heeft men 

daarvoor een rechtsgrond nodig, zijnde bijvoorbeeld de preferentiële toewijs48, of een akkoord 

tussen partijen49. In alle andere gevallen zal er een verdeling in natura moeten plaatsvinden.  

Eigenlijk is er dus een lacune in de wetgeving in die zin dat nergens specifiek bepaald wordt 

wat er met de vermogenswaarde en/of de lidmaatschapsrechten gebeurt bij vereffening-

verdeling.50  

Om één of andere reden aanvaardt men in het kader van artikel 1401,5° BW een stilzwijgende 

preferentiële toewijs. Meer nog. Men kan niet anders dan toewijzen aan de echtgenoot, houder 

van de lidmaatschapsrechten. Deze moet de vermogensrechten in zijn kavel nemen.  

Dit is net het omgekeerde dan wat de regel is in de vereffening-verdeling. Men had dit kunnen 

oplossen zoals L. WEYTS terecht zelf opmerkt door het artikel in te voegen onder artikel 1400 

BW en zo de aandelen over de ganse lijn eigen goed te maken, op last van vergoeding aan het 

gemeenschappelijk vermogen.  

L. WEYTS wijdte de oorzaak van het feit dat niet voor deze oplossing gekozen werd aan de 

rechtspraak en rechtsleer die hiervoor wel gevonden was als het ging om zuivere 

personenvennootschappen zoals een VOF en een Comm.V. maar omdat de 

persoonsgebondenheid van aandelen in een BVBA en een NV veel minder groot is, heeft men 

dit idee laten varen.51  

 

3.7. Tussenbesluit 
 

Doordat de aandelen gemeenschappelijk blijven wat hun vermogenswaarde betreft, doen zich 

bij de vereffening verdeling twee problemen voor.  

Ten eerste is er onduidelijkheid over de rechtsgrond waarop geoordeeld wordt dat de aandelen 

bij verdeling in hun geheel moeten toekomen aan de echtgenoot-vennoot. 

                                                           
47 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, 291. 
48 Artikel 1446-1447 BW of bijvoorbeeld toepassing van art. 1455 BW (ingebrachte goederen) 
49 Artikel 819 BW; C. DE WULF m.m.v. J.BAEL en S. DE VOS, Notarieel familierecht en familiaal 

vermogensrecht, het opstellen van notariële akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 1203. 
50 L. WEYTS, “Een goede regeling omtrent aandelen in vennootschappen bij vereffening na echtscheiding of 

overlijden” In R. BARBAIX en N. CARETTE (eds.) Tendensen Vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 178; Weyts evolueert in zijn standpunt doorheen de jaren, daar waar hij vroeger (zie voetnoot 41) sprak van 

een niet geschreven voorkeurrecht, heeft hij het nu over een lacune in de wetgeving; P. DE PAGE, “Les parts 

d’associé et l’attribution préférentielle”, Rev.trim.dr.fam. 1996, 89. 
51 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 514. 
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Ten tweede dienen de aandelen gewaardeerd worden op het moment van de verdeling52. Dit 

geeft complexe moeilijkheden naar waardering waarover in de rechtsleer reeds veel discussie 

bestond. Het Hof van Cassatie heeft met het cassatiearrest van 20 februari 2015 daarover ook 

duidelijkheid verschaft, maar dat neemt niet weg dat de berekening van de waardering van de 

aandelen in deze omstandigheden nog steeds een zeer complex, rechtsonzeker en 

manipuleerbaar verhaal blijft. 

 

4. Wat zegt het vennootschapsrecht? 
 

4.1. Over de eigendom van aandelen 
 

Het vennootschapsrecht voorziet zowel voor de BVBA als voor de NV en de Comm.V. een 

aantal bepalingen inzake overdracht en overgang van effecten. In artikel 235 W.Venn. leest 

men dat de eigendom van de effecten bewezen wordt door de inschrijving in het 

aandeelhoudersregister. 

Artikel 236 W.Venn. bepaalt dat indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, de 

vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten kan schorsen totdat een enkele 

persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen. Deze 

bepalingen zijn analoog aan hetgeen bepaald is in de NV53 en de Comm.V.54  

 

4.1.1. Artikel 235, eerste lid W.Venn. 
 

Het eerste lid van artikel 235 W.Venn. stelt dat de eigendom van effecten bewezen wordt door 

de inschrijving in het aandeelhoudersregister. De regel is ongenuanceerd: de hoedanigheid van 

vennoot of obligatiehouder wordt bewezen volgens de gemeenrechtelijke bewijsregels.55 De 

inschrijving in het register strekt er toe overdrachten tegenwerpelijk te maken aan derden, 

                                                           
52 Artikel 577-2 §2 en §8 juncto art. 890 BW; R. BARBAIX, “Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 

2011-2012”, in R. BARAIX en N. CARETTE (eds.) Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 

2013, 21.  
53 Artikel 461 en 465 W.Venn. 
54 Artikel 360 en 359 W.Venn. 
55 S. DE GEYTER, “Bewijs eigendom van aandelen en overdracht van niet-volgestorte aandelen”, NJW 2006, afl. 

147, 652; B. VAN BRUYSTEGEM, “Commentaar bij art. 359 W.Venn.”, in H. BRAECKMANS en E. 

WYMEERSCH (ed.), Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van de 

rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, losbl.;  K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. 

VANANROYE, “Overzicht van de rechtspraak (1992-1998). Vennootschappen,” TPR 2000, 405, nr. 385. 
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waaronder de vennootschap zoals omschreven in artikel 250 W.Venn.56 De 

eigendomsoverdracht van aandelen komt tussen partijen tot stand door wilsovereenstemming 

op grond van artikel 1138 BW, en 1582 BW (koop).57 De enkele toestemming van de 

contracterende partijen volstaat dus.58 Er dient dus duidelijk een onderscheid gemaakt worden 

tussen de eigendomsoverdracht en de tegenwerpelijkheid. Dat beiden van elkaar moeten 

worden onderscheiden, wordt onder meer geïllustreerd door het gegeven dat het gebrek aan een 

inschrijving in het aandeelhoudersregister niet de ongeldigheid van de overdracht impliceert.59 

Een andere zaak is het bewijs van de eigendomsoverdracht tussen de partijen. Het bewijsstelsel 

van het burgerlijk wetboek is opgenomen in de artikelen 1316 tot en met 1369 BW en geldt 

voor het bewijs van verbintenissen uit rechtshandelingen. Het gereglementeerd bewijsstelsel in 

burgerlijke zaken is enkel van toepassing in de verhouding tussen de bij de rechtshandeling 

betrokken partijen.60 

Artikel 1341 BW bepaalt dat een geschrift moet worden opgemaakt voor alle zaken die de 

waarde van 375 euro te boven gaan.61 Aldus dient de overdracht van aandelen bewezen te 

worden door een geschrift. Deze regel leidt enkel uitzondering indien er een begin van bewijs 

aanwezig is.62 Eveneens lijkt artikel 1401,5° BW daarop een uitzondering in te houden, nu in 

dit artikel het criterium voor de hoedanigheid van vennoot de inschrijving in het 

aandeelhoudersregister is.63 

Het ontbreken van het schriftelijk bewijs (instrumentum) tast het bewijs van de overeenkomst 

aan (negotium) maar niet het bestaan ervan. Uiteraard zal in elk geschil erover, het bewijs van 

wat men beweert moeten geleverd worden door de eiser64 en zal een bewijs van de 

overeenkomst dus noodzakelijk zijn. 

De inschrijving van aandelen in het aandeelhoudersregister en afgetekend door de 

aandeelhouders (dus in een BVBA) voldoet niet aan de voorwaarden van artikel 1325 of 1326 

                                                           
56 H. LAGA en V. LIETAER, “Eigendomsbetwistingen bij aandelen”,  in B. TILLEMAN  en B. DU LAING, 

Onderneming en effecten, Reeks recht en onderneming (3), Brugge, Die Keure, 2001, 474; art. 250 W.Venn. houdt 

een specifiek vennootschapsrechtelijk bewijsregime in voor aandeelhouders ten aanzien van de vennootschap, nl. 

de vermelding in het aandeelhoudersregister. 
57 N. DELANG, “Effecten en hun overdracht en overgang, commentaar bij art. 235 W.Venn.” in X., 

Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van de rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer, losbl. 
58 Artikel 1138 BW. 
59 D. BRULOOT, K. MARESCAU, “Het aandeelhoudersregister in het Belgisch recht”, T. Not. 2014, nr. 18 
60 B. CATTOIR, “Burgerlijk bewijsrecht”, in APR, Mechelen, Kluwer, 2013, 142-145. 
61 Tenzij het om een overdracht tussen kooplieden gaat, dan geldt de vrije bewijsvoering van artikel 25 W.Kh. 
62 Artikel 1347 BW. 
63 F. BOUCKAERT, “Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht”, in X., Gezin en recht in een 

postmoderne samenleving, 20 jaar postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gent, Mys & Breesch, 1994, 322. 
64 Artikel 1315 BW, Art. 870 Ger.W.; Actori incumbit probatio. 
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BW en verduidelijkt de grondslag van de overdracht niet, maar kan wel een begin van 

schriftelijke bewijs65 inhouden tegen degene tegen wie men bewijst.66 

 

4.1.2. Artikel 236 W.Venn. 
 

De vennootschap wordt met deze wetsbepalingen in de mogelijkheid gesteld de uitoefening van 

de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de 

vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel indien een aandeel aan verscheidene 

eigenaars toehoort (en dus op meer dan één (rechts)persoon is ingeschreven in het 

aandeelhoudersregister). 

De bedoeling van artikel 236 W.Venn. is te verhinderen dat de normale vennootschapswerking 

in het gedrang zou komen doordat de vennootschap zou worden geconfronteerd met 

meningsverschillen tussen de onverdeelde eigenaars bij de uitoefening van de rechten 

verbonden aan de effecten. Dit kan zowel slaan op de uitoefening van de vermogensrechten als 

op de uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de onverdeelde effecten.67 Dit 

artikel is niet toepasselijk op aandelen in een huwgemeenschap. Deze aandelen hebben slechts 

één eigenaar, namelijk het gemeenschappelijk vermogen.68 

Wanneer de vennootschap de mogelijkheid van artikel 236 W.Venn. aanwendt, dan moeten de 

mede-eigenaars één van hen als eigenaar van de effecten in onverdeeldheid aanduiden. Hij/zij  

is dan vertegenwoordiger van de anderen. De mede-eigenaars kunnen ook gezamenlijk een 

derde als gevolmachtigde aanduiden om de rechten verbonden aan de onverdeelde aandelen ten 

opzichte van de vennootschap uit te oefenen.69 In geval van blijvende onenigheid kan door één 

van hen beroep worden gedaan op de rechter om een gerechtelijke vertegenwoordiger of een 

sekwester aan te stellen om de stemrechten uit te oefenen.70 

                                                           
65 Artikel 1347 BW 
66 B. ALLEMEERSCH, I. SAMOY en W. VANDENBUSSCHE, “Het burgerlijk bewijsrecht, overzicht van de 

rechtspraak”, TPR 2015/2, 820. 
67 N. DELANG, “Effecten en hun overdracht en overgang, commentaar bij art. 236 W. Venn.” in X., 

Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer, losbl.; 
68 B. WAUTERS, “Het belang van de inschrijving van gemeenschappelijke aandelen in het aandelenregister”, noot 

onder Gent, 21 januari 1998, TRV 1998, 531; F. BOUCKAERT, “Huwelijksvermogensrecht en 

vennootschapsrecht”, in X., Gezin en recht in een postmoderne samenleving, 20 jaar postuniversitaire cyclus Willy 

Delva, Gent, Mys & Breesch, 1994, 317. 
69 N. DELANG, “Effecten en hun overdracht en overgang, commentaar bij art. 236 W. Venn.” in X., 

Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer, losbl.; Brussel, 28 juni 1995, AJT 1996-97, 360, noot M. DALLE, V & F 1997, 46. 
70 B. TILLEMAN, “Het gerechtelijk sekwester in vennootschapsgeschillen?” TRV 1993, 513. 
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De vennootschap kan de schorsing vragen van de uitoefening van de vermogensrechten en van 

de lidmaatschapsrechten, maar hoeft dat niet (globaal) te doen. Het is ook mogelijk dat de 

vennootschap enkel de schorsing van de uitoefening van de lidmaatschapsrechten vordert (qui 

peut le plus peut le moins). 

 

4.2. Over de geschillenregeling 
 

De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling biedt een vennoot of aandeelhouder de 

mogelijkheid om naar aanleiding van een gegronde reden uit de vennootschap te treden71 of de 

uitsluiting van een mede-aandeelhouder te vorderen.72 De gegronde reden is de feitelijke 

toestand waardoor, ten gevolgen van onenigheid tussen de aandeelhouders van een eisende 

aandeelhouder, in redelijkheid niet kan verwacht worden dat hij nog langer aandeelhouder blijft 

of nog langer het aandeelhouderschap van de verwerende partij duldt.73 

Wanneer een paar uit de echt scheidt en één van de echtgenoten een vordering tot uittreding of 

uitsluiting instelt vooraleer de huwgemeenschap is vereffend, wordt de geschillenrechter 

geconfronteerd met de vraag of één echtgenoot de vordering tot uittreding of uitsluiting kan 

uitoefenen voor de gemeenschappelijke aandelen die in onverdeeldheid zijn. 

In de rechtspraak en rechtsleer wordt zo goed als unaniem74 aanvaard dat de vereffening-

verdeling tussen ex-echtgenoten niet moet worden afgewacht vooraleer een vordering tot 

uittreding of uitsluiting kan worden ingesteld.75 De geschillenregeling is van dwingend recht.76 

De echtgenoot die lidmaatschapsrechten bezit en dus de hoedanigheid van vennoot, van een 

deel van de aandelen heeft een vorderingsrecht tot uittreding77 tegen de andere echtgenoot (voor 

de vermogenswaarde van zijn deel van die aandelen). Voor zover de waarde van de aandelen 

30% van het vennootschapskapitaal vertegenwoordigen of 30% van de uitgegeven stemrechten 

vertegenwoordigen heeft deze echtgenoot ook een vorderingsrecht tot uitsluiting van de andere 

                                                           
71 Artikel 340-341 W.Venn. (BVBA). 
72 Artikel 334-339 W.Venn (BVBA). 
73 N. DELANG, “Uittreding of uitsluiting tijdens vereffening-verdeling huwgemeenschap, over scheiding van 

echtgenoten als aandeelhouders”, TEP 2014/2, 147. 
74 Enige uitzondering: J. DU MONGH, “Vennootschap en echtscheiding. Een valkuil of een zegen?” In J. LEYSEN 

(ed.) De vennootschap in de verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 2013, 305-307. 
75 N. DELANG, “Uittreding of uitsluiting tijdens vereffening-verdeling huwgemeenschap, over scheiding van 

echtgenoten als aandeelhouders”, TEP 2014/2, 161. 
76 B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, “De uittreding en uitsluiting”, TPR 2000/02, 636-637. 
77 Bij uittreding bestaat geen drempel vereiste, zodat elke vennoot deze procedure kan instellen. 
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echtgenoot.78 De geschillenregeling staat niet open voor een (ex)-echtgenoot die alle 

lidmaatschapsrechten op zijn naam heeft. Omgekeerd staat de geschillenregeling evenmin open 

voor de echtgenoot die geen enkel lidmaatschapsrecht heeft.79 De vordering tot uitsluiting of 

uittreding is ontvankelijk ook al is er nog geen vereffening-verdeling gebeurd tussen de ex-

echtgenoten. Het recht om een vordering tot uittreding of tot uitsluiting in te stellen is ook tussen 

ex-echtgenoten van dwingend recht.80 Wanneer een ex-echtgenoot ingevolge de opsplitsing 

tussen lidmaatschaps- en vermogensrechten over onverdeelde aandelen kan beschikken, dan is 

de vordering tot uittreding of tot uitsluiting ontvankelijk.81 

Bieden deze vennootschapsrechtelijke procedures een oplossing voor twistende (ex-)82 

echtgenoten die ook samen aandeelhouders zijn in een vennootschap? 

De echtgenoot die de overname eist, zal snel(ler) weten hoeveel hij/zij daarvoor moet betalen 

in een geschillenprocedure (zoals in kortgeding). De peildatum voor de waardering is de datum 

waarop het vonnis de overdracht van de aandelen beveelt. Dit is meestal veel sneller dan de 

vereffening-verdeling in een post-communautaire onverdeeldheid. Dus door het gebruik van de 

geschillenprocedure kan men sneller de vermogenswaarde van de aandelen fixeren, wat de 

rechtszekerheid en de werkbaarheid van de vennootschap ten goede komt. Echter, indien de 

prijs die door de gerechtsdeskundige wordt bepaald voor de aandelen volledig buiten de 

verwachtingen van de eiser ligt, dan kan hij geen afstand meer doen van zijn vordering en is 

hij/zij dus verplicht tot overname/afstand aan de vastgelegde prijs.83 

                                                           
78Gent, 2 april 2007, DAOR, 2008, 15; M.P. PANNIER, noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 5 oktober 1998, T.Not. 

1999, 665; H. BRAECKMANS, “De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders”, RW 2000-01, p 1362; B. VAN 

DEN BERGH, “De vereffening-verdeling van aandelen na echtscheiding en de interferentie met de 

vennootschapsrechtelijke geschillenregeling. Bestaat er een draaiboek voor de notaris?” In Patrimonium 2014, W. 

PINTENS en C. DECLERCK 2014, Kluwer, 169, voetnoot 58 waarin hij verwijst naar onuitgegeven rechtspraak 

die logischerwijs de geschillenregeling ontzegt aan de echtgenoot die alle lidmaatschapsrechten heeft, nu in dat 

geval de vennootschapswerking niet verstoord wordt. 
79 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, nr. 8, 298. 
80 Brussel, 6 februari 2001, RW 2001-02, 1574; B. VAN DEN BERGH, “De vereffening-verdeling van aandelen 

na echtscheiding en de interferentie met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling. Bestaat er een draaiboek 

voor de notaris?” In Patrimonium 2014, W. PINTENS en C. DECLERCK, Antwerpen, Kluwer, 2014, 172. 
81 N. DELANG, “Uittreding of uitsluiting tijdens vereffening-verdeling huwgemeenschap. Over de scheiding van 

echtgenoten als aandeelhouders”, TEP 2014/2, 155; E. JANSSENS, “Toepassing van de procedure in uitsluiting 

in het kader van de echtscheiding”, noot onder Voorz. Kh. Tongeren, 22 november 2005, RABG 2009, 124. 
82 B. VAN DEN BERGH, “De vereffening-verdeling van aandelen na echtscheiding en de interferentie met de 

vennootschapsrechtelijke geschillenregeling. Bestaat er een draaiboek voor de notaris?” In Patrimonium 2014, W. 

PINTENS en C. DECLERCK, Antwerpen, Kluwer, 2014, 170. 
83 H. BRAECKMANS, “De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders”, RW 2000-01, 1372; Hoewel dit 

standpunt toch genuanceerd moet worden. Artikel 825 Ger.W. laat toe afstand van geding te doen indien de 

wederpartij dit aanvaardt, tenzij de afstand wordt gedaan alvorens de wederpartij conclusies heeft genomen over 
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4.3. Over de opsplitsing van het aandeel: artikel 38 W.Venn. 
 

Het Hof van Cassatie suggereerde in de drie cassatiearresten van 1959 dat (oud) artikel 1861 

BW niet enkel de situatie van ondervennootschap viseer(t)(de), maar ook algemener een 

kwalitatieve uitsplitsing van rechten mogelijk maakt, een visie die K. GEENS in zijn bijdrage 

in Liber Amicorum Walter Van Gerven84 beaamt.  

Traditioneel werd dus splitsing tussen rechten en waarde van het aandeel door de rechtspraak 

bereikt door een wetsanaloge toepassing van dit artikel.85 

Dit artikel is overgenomen in artikel 38 W.Venn. in exact dezelfde bewoordingen. Met name: 

“Iedere vennoot mag, zonder toestemming van zijn medevennoten, een derde persoon tot 

deelgenoot nemen, wat zijn aandeel in de vennootschap betreft; hij kan hem, zonder zodanige 

toestemming, niet als lid in de vennootschap opnemen, al had hij ook het beheer van de 

vennootschap.” 

Het artikel 38 W.Venn. is opgenomen onder boek II van het Wetboek van Vennootschappen, 

zodat het toepasselijk is op alle soorten van vennootschappen. Het omschrijft de mogelijkheid 

van een vennoot om een overeenkomst te sluiten met een derde, zonder akkoord van zijn 

medevennoten met wie hij afspreekt om de financiële rechten van de aandelen te delen. 

Essentieel is dat er voor gezamenlijke rekening wordt gehandeld86, zodat de overeenkomst niet 

in strijd is met artikel 32 W.Venn.87 De aandeelhouder en de croupier delen beiden voor een 

stuk in de winst en in het verlies.88   

De aandeelhouder behoudt ten aanzien van de andere aandeelhouders echter wel het statuut van 

derde. Er is geen rechtstreekse contractuele band met de andere aandeelhouders. De 

overeenkomst van croupier heeft zijn grenzen wat betreft de rechten die kunnen toegekend 

worden aan de croupier. Alle rechten, behalve de rechten op winst en verlies, blijven bij de 

aandeelhouder, zonder dat hij deze kan overdragen aan de croupier. Elke overeenkomst die de 

croupier zou toelaten om de strategie te bepalen die moet gevolgd worden in de vennootschap, 

                                                           
het onderwerp van de vordering waarvan wordt afgezien, dan hoeft er geen aanvaarding te zijn van de wederpartij: 

B.TILLEMAN en G., VAN SOLINGE, “De uittreding en uitsluiting”, TPR 2000/02, 694. 
84 K. GEENS, “Croupier, tontine en fiducia: over eigendom en controle in de familiale onderneming”, in X., Liber 

Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, 383-385. 
85 L. MAEYENS, L. WEYTS, “Familiale aspecten van het beheer en het aandelenbezit in de BVBA”. in x., De 

BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, Losbl. 
86 K. GEENS en L. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-overeenkomsten”, in X, 

De trust en de fiduciaire overeenkomst – praktische implicaties, Brussel, Bruylant, 1997, 130. 
87 Leeuwenbeding 
88 Y. DEREU, "Sociétés en nom collectif", Jurisclasseur, Vol. 3, éd. 1996, Fasc. 59-30, n° 71. 
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zou kunnen gezien worden als een onrechtmatige overdracht van aandelen zonder goedkeuring 

van de andere aandeelhouders en dus als nietig.  

Een croupierovereenkomst laat toe aan de vennoot om zijn financiële risico’s te beperken of 

liquiditeiten te bekomen door een deel van zijn rechten gedeeltelijk (de financiële) over te 

dragen aan een derde. De overeenkomst die partijen hierover sluiten geldt tussen hen. De 

croupier kan nooit rechten laten gelden ten aanzien van andere vennoten in de vennootschap of 

ten aanzien van derden. Hij kan enkel de vennoot waarmee hij de croupierovereenkomst afsloot 

verplichten om diens verbintenissen na te komen. De overeenkomst van croupier doet geen 

enkel recht noch plicht ontstaan tussen de vennootschap en de croupier. Omgekeerd heeft ook 

de vennootschap geen enkel vorderingsrecht tegen de croupier.89 

 

5. Wat zegt het familiaal vermogensrecht? 
 

5.1. Het primair stelsel 
 

De bepalingen van het primair stelsel zijn van dwingend recht90 en van toepassing op alle 

echtgenoten, ongeacht hun secundair huwelijksvermogensstelsel. De bepalingen van het 

huwelijkscontract van de echtgenoten mogen niet afwijken van de bepalingen van de artikelen 

212 BW tot en met 224 BW.91 

Het primair stelsel regelt op eenvormige en dwingende wijze de rechten en plichten van de 

echtgenoten alsmede hun verhouding ten aanzien van derden.  

Hieronder bespreek ik twee relevante artikels in het kader van deze studie. 

 

5.1.1. Artikel 217 BW. 
 

“Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage 

in de lasten van het huwelijk. 

Hij kan het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verantwoord is 

voor de uitoefening van zijn beroep, die goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur. 

                                                           
89 I. LEBBE, Artikel 38 C.Soc., commentaire de l’article 38 C.Soc, 2001, s.p. 
90 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers, 2002, 48 en de verwijzing aldaar naar het Verslag Baert 3 en 6; Verslag Hambye, 6; 

Verslag subcommissie, 18-19. 
91 Artikel 212, 2e lid BW en 1388 BW. 
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Wat er daarna nog over blijft is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel 

van de echtgenoten.” 

Deze regel betreft enkel de inning, de besteding en het bestuur van de inkomsten. Het 

eigendomsrecht ervan wordt in het secundair huwelijksvermogensstelsel geregeld. 

De beroepsgoederen staan onder het uitsluitend bestuur van de echtgenoot die de 

beroepsgoederen heeft aangekocht. Op deze wijze wordt verhinderd dat de andere echtgenoot 

de beroepsactiviteit belemmert. Let wel, over het eigendomsrecht op de beroepsgoederen 

spreekt het primair stelsel niet.92 

Deze inkomsten of beroepsgoederen kunnen in de vennootschap worden gebracht voor zover 

dit verantwoord is voor het beroep van de echtgenoot-inbrenger.  

Dit laatste kan zonder veel problemen in typische familievennootschappen aangetoond worden. 

De zo verkregen aandelen moeten dan als beroepsgoederen aangezien worden. Hierop heeft de 

echtgenoot-intekenaar een alleen bestuur. Dit neemt niet weg dat doorgaans de ingebrachte 

inkomsten of beroepsgoederen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren en dat de aandelen 

bijgevolg ook die aard hebben. Het bestuur erover is een alleen bestuur, aldus artikel 217 BW. 

Dit maakt dat de echtgenoot die zulke aandelen heeft er alleen vennoot mee is.93 

Een op die wijze inbrengende echtgenoot kan alleen maar beroep doen op dit artikel 217 BW 

indien hij duidelijk de bedoeling heeft zijn beroep in het kader van de vennootschap uit te 

oefenen als werkend vennoot, zaakvoerder, bestuurder of anderszins.94 

 

5.1.2. Artikel 218 BW. 
 

“Iedere echtgenoot kan zonder de instemming van de andere op zijn naam een depositorekening 

voor geld of effecten doen openen en een brandkast huren.  

Ten opzichte van de bewaarnemer of de verhuurder wordt alleen hij geacht het bestuur of de 

toegang te hebben. 

De bewaarnemer en de verhuurder moeten de andere echtgenoot in kennis stellen van de 

opening van de rekening of de huur van de brandkast.” 

Het alleen bestuur houdt in dat elke echtgenoot alle verrichtingen zonder medewerking van de 

andere kan uitvoeren. Dit artikel is een uitzonderingsbepaling dat een bijzonder alleen bestuur 

                                                           
92 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers, 2002, 78; J. GERLO, Handboek voor familierecht, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, 

Die Keure, 2004, 57. 
93 L. WEYTS, “Vennootschappen en patrimoniaal familierecht”, TPR 1985, 269. 
94 L. WEYTS, “Vennootschappen en patrimoniaal familierecht”, TPR 1985, 270. 
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in het leven heeft geroepen voor een echtgenoot over zijn banktegoeden en alleen ten aanzien 

van de bank, niet ten aanzien van de andere echtgenoot of derden.95 

Ook dit artikel spreekt zich niet uit over de eigendom van de gelden en de waarden die zich op 

de rekening of in de kluis bevinden. Zoals hierboven gezegd, wordt deze problematiek geregeld 

door het huwelijksvermogensrecht. 

De vraag naar de doorwerking van het alleen bestuur na de ontbinding van het huwelijk wordt 

in de regel en in navolging van het Franse recht positief beantwoord. De bank kan de opdrachten 

van de titularis van de rekening uitvoeren zolang de andere echtgenoot zich hiertegen niet 

verzet.96 

5.1.3. Tussenbesluit 
 

Het primair stelsel bevat al een regel waarvan de toepassing perfect mogelijk lijkt op de situatie 

van de gezamenlijke aandelen. Net zoals het hebben van een rekening op eigen naam aan een 

gehuwde onder het wettelijk stelsel op zich geen eigendomsrecht verleent op de banktegoeden 

die hij exclusief beheert, zo heeft ook de aandeelhouder-bezitter van de lidmaatschapsrechten, 

daarom niet noodzakelijk eigendomsrechten.  

 

Artikel 218 BW lijkt me perfect aan te vullen met: “iedere echtgenoot kan zonder toestemming 

van de andere op zijn naam inschrijven op de aandelen van een vennootschap waar alle aandelen 

op naam zijn…” 

Daarnaast stel ik vast dat artikel 217 BW ook al het probleem van het bestuur van de goederen 

kan oplossen. Ik vermoed dat vaak vergeten wordt om op dit artikel een beroep te doen, maar 

men eerder naar artikel 1401,5° BW grijpt.  

 

5.2. Het secundair stelsel 

 

Echtgenoten zijn noodzakelijk aan een secundair vermogensstelsel onderworpen. Dit stelsel 

regelt het statuut van de vermogens van de echtgenoten, hun rechten en plichten met betrekking 

tot deze vermogens en hun verhouding dienaangaande onderling en met derden.97 

                                                           
95 L. WEYTS, “Vennootschappen en patrimoniaal familierecht”, TPR 1985, 275; W. PINTENS, K. 

VANWINCKELEN, J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 36.  
96 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. VANWINCKELEN., Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers, 2002, 82; J. GERLO, Handboek voor familierecht, Huwelijksvermogensrecht, Brugge, 

Die Keure, 2004, 61; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 

2016, 577-578. 
97 W. DELVA, “De algemene principes met betrekking tot het secundair huwelijksvermogensstelsel”, TPR 1978, 

322. 
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Het wettelijk stelsel houdt op van toepassing te zijn eens het huwelijk is ontbonden. Het 

gemeenschappelijk vermogen heeft een bestemmingsgebonden karakter. Het heeft geen 

rechtspersoonlijkheid, het is geen vennootschap en evenmin een mede-eigendom. Het is een 

patrimonium met een eigen bestemming.98 Het kan best omschreven worden als “een juridische 

entiteit met een bijzondere bestemming, namelijk het huwelijk.”99 

De artikelen 1400 en 1401 BW omschrijven een aantal goederen die eigen zijn omwille van 

hun aard. Dit zijn enerzijds de accessoria van andere eigen goederen (artikel 1400 BW) en de 

strikt persoonlijke goederen (artikel 1401 BW). 

De verwerving van goederen onderworpen aan artikel 1400 BW zijn eigen goederen, ongeacht 

het tijdstip van verkrijging, maar kunnen aanleiding geven tot vergoeding. De bewijsregeling 

van artikel 1399, tweede en derde lid BW100 is van toepassing om aan te tonen dat het 

oorspronkelijk goed eigen is. De goederen omschreven in artikel 1401 BW zijn eigen ongeacht 

het tijdstip van verkrijging en zonder dat enige vergoeding verschuldigd is, ook al werden de 

goederen met gemeenschapsgelden verkregen.  

 

5.2.1. Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen 
 

Het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen werd door de wet van 14 juli 1976101 

fundamenteel gewijzigd. Daar waar er vroeger hoofdzakelijk macht en bevoegdheid aan de man 

werd gegeven, is vanaf deze wet gelijkheid van man en vrouw de regel.102 

Echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, mogen niet 

afwijken van de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het 

eigen en gemeenschappelijk vermogen. Deze bestuursregeling raakt de openbare orde.103 

                                                           
98 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 626. 
99 L. RAUCENT, “Le régime légal: nature, répartition des biens entre les trois patrimoines, gestion et dissolution." 

Ann. Dr. 1977, 148-153. 
100 “ Ten aanzien van derden moet het eigendomsrecht van elk der echtgenoten op een goed dat niet van 

persoonlijke aard is, bij gebreke van boedelbeschrijving of tegen een bezit volgens de bepalingen van art. 2229 

BW bewezen worden aan de hand van titels met vaste dagtekening, van bescheiden van een openbare dienst of 

vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte registers, bescheiden of borderellen door de wet opgelegd 

of door het gebruik bekrachtigd. 

Tussen echtgenoten onderling mag het bewijs van eigendom van dezelfde goederen geleverd worden door alle 

middelen, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens en zelfs van algemene bekendheid.”  
101 Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 

huwelijksvermogensstelsels, BS 18 september 1976. 
102 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 677. 
103 R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Gelaagd familiaal vermogensrecht. Beginselen relatievermogensrecht, 

Brugge, Die Keure, 2012, 90. 



31 

 

Afwijkende bepalingen wijzigen immers onrechtstreeks de rechtsbekwaamheid van de 

echtgenoten.104 

Onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van het primair stelsel en onder de 

verplichting om de belangen van het gezin na te streven, bestuurt elke echtgenoot zelfstandig 

zijn eigen vermogen. 

Het gemeenschappelijk vermogen wordt door beiden bestuurd. Hiervoor werden drie 

verschillende bestuurformules voorzien.105 De bestuursregels bestaan gedurende het huwelijk 

en ook tijdens de feitelijke scheiding.106 Tussen echtgenoten, wat hun goederen betreft, nemen 

ze een einde bij de inleiding van de eerste echtscheidingseis vanaf dan gelden de regels van de 

post-communautaire onverdeeldheid. Door de ontbinding van het huwelijk en vanaf die dag 

verliezen de ex-echtgenoten de bestuursbevoegdheden over de gemeenschappelijke goederen. 

De goederen vormen dan een gemeenrechtelijke onverdeeldheid (de post-communautaire 

onverdeeldheid). In deze fase zijn de rechten van de mede-eigenaars beperkt tot daden van 

behoud en voorlopig beheer (artikel 577-2 § 5 BW) en is er voor alle andere daden principieel 

unanimiteit vereist (artikel 577-2 § 6 BW). De regels van het wettelijk stelsel zijn dus niet meer 

van toepassing. De onverdeeldheid is van een heel andere aard. Terwijl de gemeenschap een 

doelgerichte instelling107 is, gebaseerd op de samenwerking en de verstandhouding tussen 

echtgenoten, is de post-communautaire onverdeeldheid een feitelijk gegeven dat door de 

wetgever niet of nauwelijks werd georganiseerd.108  

 

5.2.1.1. Het gelijktijdig (concurrentieel) bestuur (artikel 1416 BW) 
 

Dit is de normale residuaire bestuursvorm voor het gemeenschappelijk vermogen. Hij geldt 

voor alle handelingen waarvoor niet uitdrukkelijk een andere bestuursvorm werd voorzien.109 

Het recht van elke echtgenoot om afzonderlijk bestuurshandelingen te verrichten met 

betrekking tot het gemeenschappelijk vermogen, heeft als logische en noodzakelijke 

                                                           
104 A. WYLLEMAN, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Kluwer, Mechelen, 

2005, 148 en de verwijzing aldaar naar de subcommissie voor justitie: Parl.St. Senaat, B.Z. 1974, nr. 683/2 

(bijlage), 268. 
105 H. CASMAN, “art. 1415–1424 BW”, in X. Artikelsgewijze commentaar huwelijksvermogensrecht, Antwerpen, 

Kluwer, losbl. 
106 Artikel 1278 Ger.W. en 1304 Ger.W.; R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Gelaagd familiaal vermogensrecht. 

Beginselen relatievermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 90. 
107 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 678. 
108 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, 280. 
109 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 679. 
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tegenhanger de plicht van elke echtgenoot om de handelingen die door de ander rechtmatig 

werden verricht te eerbiedigen. 

Er werd geen uitgebreid controlerecht voorzien van de ene echtgenoot over de daden die de 

andere stelt. Er kan slechts: 

(1) preventief opgetreden worden tegen schadelijke handelingen bij toepassing van de  

      artikelen 223, 1421 en 1426 BW;  

(2) de nietigverklaring gevraagd worden bij bevoegdheidsafwending (handelingen niet 

in het belang van het gezin) op basis van artikel 1422,3° BW;  

(3) een buitensporige huishoudelijke schuld kan niet verhaald worden op het eigen  

vermogen van de niet-contracterende echtgenoot (artikel 1414, tweede lid, 1 BW).110 

 

5.2.1.2. Alleen bestuur (artikel 1417 BW)111 
 

Dit is de bestuurshandeling waarbij een echtgenoot met uitsluiting van de andere, een deel van 

het gemeenschappelijk vermogen bestuurt en dit deel ook kan verbinden. In het primair stelsel 

komt de techniek van het alleen bestuur voor in de artikelen 217 BW (inning en besteding van 

inkomsten) en 218 BW (openen en besturen van een rekening of een kluis). 

In het wettelijk stelsel vindt deze bestuursvorm zijn belangrijkste toepassing in artikel 1417 

BW.112 Artikel 1417, eerste lid BW vult artikel 217, tweede lid BW aan, dat stelt dat iedere 

echtgenoot het alleen bestuur heeft over zijn verantwoorde beroepsgoederen, ongeacht of ze 

eigen of gemeenschappelijk zijn. Artikel 1417, eerste lid BW breidt bovendien deze 

bestuursautonomie uit over andere gemeenschapsgoederen, voor zover het bestuurshandelingen 

betreft die “noodzakelijk” zijn voor de uitoefening van het beroep.113 

 

5.2.1.3. Gezamenlijk bestuur (artikelen 1418 – 1419 BW) 
 

In deze artikelen worden een aantal handelingen opgesomd waarvoor toestemming van beide 

echtgenoten vereist is. Deze handelingen zijn limitatief en dienen als uitzondering op de regel 

                                                           
110 H. CASMAN, “art. 1415–1424 BW”, in X. Artikelsgewijze commentaar huwelijksvermogensrecht, Antwerpen, 

Kluwer, losbl. 
111 R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Gelaagd familiaal vermogensrecht. Beginselen relatievermogensrecht, 

Brugge, Die Keure, 2012, 95-96. 
112 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, 

Leuven, Universitaire Pers, 2002, 177. 
113 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2016, 683. 
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beperkend te worden geïnterpreteerd.114 De toestemming kan desgevallend door een rechtelijke 

machtiging vervangen worden, indien één echtgenoot zonder wettige reden zijn/haar akkoord 

weigert of wanneer deze zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn/haar akkoord te geven 

(artikel 1420 BW). 

 

5.2.2. Bestuur van het eigen vermogen 
 

Iedere echtgenoot bestuurt zijn eigen vermogen alleen, zonder tussenkomst en met uitsluiting 

van de andere echtgenoot. Het bestuur van het eigen vermogen omvat alle bevoegdheden van 

beheer, genot en beschikking, alsmede de mogelijkheid om zijn eigen vermogen met schulden 

te belasten. De bevoegdheid wordt begrensd door het gezinsbelang. Wanneer een echtgenoot 

de belangen van het gezin in gevaar brengt, kan hem de bestuursbevoegdheid over het eigen 

vermogen worden ontnomen.115 

 

5.2.3. Toegepast op de aandelen bedoeld in artikel 1401,5° BW 

 

Tijdens het huwelijk kan de echtgenoot niet-vennoot niet beschikken over het aandeel, vermits 

dit de positie van de vennoot in het gedrang zou brengen en hierdoor elke betekenis aan het 

eigen karakter van de lidmaatschapsrechten zou ontnomen worden.116 In het kader van het 

concurrentieel bestuur kan de echtgenoot vennoot wel over het aandeel beschikken117, doch niet 

ten kosteloze titel zonder de toestemming van de partner.118 Het feit dat de echtgenoot-vennoot 

over het aandeel kan beschikken noopt tot de conclusie dat het lidmaatschapsrecht 

noodzakelijkerwijze een zakelijk recht op het aandeel impliceert.119 Zakenrechtelijk heeft de 

                                                           
114 J. DU MONGH en C. DECLERCK,  “Secundair huwelijksvermogensrecht”, in W. PINTENS, J. DU MONGH, 

en C. DECLERCK,  (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 24. 
115 Artikel 1426 BW. 
116 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

13, 286. 
117 A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 137. 
118 Artikel 1419, 1e lid BW. 
119 M.E. STORME, “Van Trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, 

748; B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

13, 286 (voetnoot 34). 
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echtgenoot niet-vennoot geen rechten: zijn aanspraken zijn vorderingsrechten en dus louter 

contractueel.120 

Na ontbinding van het huwelijk behoort de waarde van de aandelen tot de post-communautaire 

onverdeeldheid. Niet de titel, doch enkel de waarde van het aandeel behoort tot de verdeelbare 

massa. Het eigen karakter van het lidmaatschapsrecht is definitief en dient ook na de verdeling 

gerespecteerd te worden.121 

 

5.3. Vereffening-verdeling 

 

Luidens artikel 1430,1e lid BW heeft de ontbinding van het stelsel, de vereffening-verdeling 

ervan tot gevolg. 

De vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensrecht beoogt de rechten van de 

echtgenoten op het gemeenschappelijk vermogen vast te leggen en ieders aandeel te bepalen.122 

De huidige procedure inzake de gerechtelijke vereffening-verdeling kwam tot stand bij wet van 

13 augustus 2011.123 De procedure werd in deze wet volledig uitgeschreven, daar waar deze 

voordien slechts summier wettelijk omschreven was en er dus beroep werd gedaan op 

rechtspraak en rechtsleer om de lacune aan te vullen.124 

De gerechtelijke vereffening-verdeling vangt aan door het vonnis waarbij de rechtbank op 

verzoek van één van de echtgenoten de vereffening-verdeling beveelt en een notaris vereffenaar 

aanstelt.125 De aangestelde notaris opent zijn werkzaamheden en maakt een boedelbeschrijving 

op.126 In deze boedelbeschrijving zullen de aandelen t.t.z. de vermogenswaarde van de aandelen 

opgenomen worden. Indien hij erom wordt verzocht, schat de notaris de te verdelen goederen,127 

dus ook de vermogenswaarde van de aandelen. De datum van de ontbinding van het 

huwelijksstelsel is van belang voor de samenstelling van de vermogens. De aandelen worden 

                                                           
120 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

13, 286. 
121 A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 1991, 137. 
122 A. VAN THIENEN, “Kroniek vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap 2009-2013”, RW 2014-

15, 442. 
123 Wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling, BS 14 

september 2011. 
124 R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Gelaagd familiaal vermogensrecht. Beginselen relatievermogensrecht, 

Brugge, Die Keure, 2012, 133. 
125 Artikel 1210 Ger.W. 
126 Artikel 1214 § 2 Ger.W.; Tenzij alle partijen daaraan verzaken. Ze dienen in dat geval wel zelf een lijst van 

goederen op te geven die tot de te verdelen massa behoren: A. WYLLEMAN, “Vereffening-verdeling na 

echtscheiding. Wel en wee van de gewijzigde procedure”, in K. DE WISPELAERE (Ed.) Personen- en 

familierecht, Brussel, Larcier, 2015, 244. 
127 Artikel 1214 § 3 Ger.W. 
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conform artikel 890 BW gewaardeerd op het moment van verdeling.128 De notaris maakt zijn 

staat van vereffening op en maakt de rekeningen op die de deelgenoten elkaar verschuldigd 

mochten zijn, hij vormt de algemene boedel, stelt de kavels samen en doet de afrekening die 

met elk van de deelgenoten gedaan moet worden.129 Tot slot maakt de notaris in zijn staat van 

vereffening een ontwerp van verdeling op.130 In dit ontwerp wordt de vermogenswaarde van de 

aandelen toebedeeld. In beginsel worden de aandelen die behoren tot de onverdeeldheid 

gesplitst in natura131 in twee kavels (zoals alle andere onverdeelde goederen in principe), die 

met het oog op een eventuele lottrekking conform artikel 832 BW gelijksoortig132 en 

gelijkwaardig moeten zijn.133 Om te beoordelen of een onverdeelde massa gevoeglijk deelbaar 

is, moet de massa in haar geheel beschouwd worden en niet elk goed afzonderlijk.134 De notaris 

nodigt de partijen uit voor de toewijs van de kavels. Zo hiertegen geen bezwaren zijn, is de 

verdeling definitief. Conform artikel 1223 § 1 Ger.W. kunnen partijen hun bezwaren inbrengen 

op de toewijs van de kavels. Desgevallend zal de rechtbank dan uitspraak moeten doen over de 

bezwaren. 

 

6. Wat zegt het zakenrecht?  
 

6.1. Probleemstelling 
 

Stel dat de aandelen van de vennootschap waarin de man zaakvoerder is en werkt, conform 

artikel 1401,5° BW qua lidmaatschapsrechten aan hem alleen toekomen. De vermogenswaarde 

zit integraal in het gemeenschappelijk vermogen. Hoe moet de vereffening-verdeling dan 

verlopen? 

Volgens het arrest van het Hof van Cassatie van 20 februari 2015 is artikel 1401,5° BW niet 

alleen relevant tijdens het huwelijk, maar gezien dit artikel een eigendomsbepalend artikel is, 

                                                           
128 Artikel 577-2 §2 en §8 juncto art. 890 BW; R. BARBAIX, “Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 

2011-2012”, in R. BARAIX en N. CARETTE (eds.) Tendensen vermogensrecht 2013, Antwerpen, Intersentia, 

2013, p 21. 
129 Artikel 1214 § 5 Ger.W.  
130 Artikel 1214 § 7 Ger.W. 
131 Indien de goederen niet gevoeglijk kunnen verdeeld worden kan iedere deelgenoot de openbare verkoping ervan 

vorderen: artikel 826, 1e lid en artikel 1430 BW. 
132 Artikel 832 BW. 
133 B. VAN DEN BERGH, “De vereffening-verdeling van aandelen na echtscheiding en de interferentie met de 

vennootschapsrechtelijke geschillenregeling. Bestaat er een draaiboek voor de notaris?” In Patrimonium 2014, W. 

PINTENS en C. DECLERCK 2014, Antwerpen, Kluwer, 163. 
134 C. DE WULF m.m.v. J.BAEL en S. DE VOS, Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, het opstellen 

van notariële akten, Mechelen, Kluwer, 2011, 1205,nr. 1561. 
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ook na de echtscheiding. De lidmaatschapsrechten blijven dus bestaan in het eigen vermogen 

van de man, maar aan wie komen de vermogensrechten die onverdeeld zijn dan toe? 

Volgens bepaalde rechtsleer bevat de bepaling van artikel 1401,5° BW een autonome 

rechtsgrond om de aandelen in zijn geheel toe te bedelen aan de echtgenoot-

lidmaatschapshouder.135  Deze visie is volgens mij niet correct (1), maar lost evenmin alle 

moeilijkheden op (2). 

(1) Artikel 1401,5° BW verwijst niet naar een toebedeling van de vermogensrechten aan de 

echtgenoot, eigenaar van de lidmaatschapsrechten. Er is hiervoor geen rechtsgrond te vinden in 

artikel 1401,5° BW. In het burgerlijk wetboek wordt in het kader van de vereffening-verdeling 

uitdrukkelijk bepaald wanneer een goed preferentieel wordt toegewezen aan de ene of de andere 

echtgenoot (artikelen 1446-1447 BW). Deze artikelen moeten beperkend worden 

geïnterpreteerd. Zo dit niet aan de orde is, dan geldt artikel 831 e.v. BW, met name de verdeling 

in natura. 

Artikel 1401,5° BW heeft het niet over een preferentiële toewijs. Dat zou ook onlogisch zijn 

gezien het artikel handelt over “eigen” goederen waarvoor dus geen preferentiële toewijs nodig 

is. Eigen goederen vallen niet in de post-communautaire onverdeeldheid. Het standpunt dat 

artikel  1401,5° BW een autonome rechtsgrond bevat voor toewijs van de vermogensrechten 

aan degene die de lidmaatschapsrechten heeft, is volgens mij onjuist, wat ook bewezen wordt 

door volgende veronderstelling. 

(2) Ik kom terug op mijn voorbeeld. De man is eigenaar van alle lidmaatschapsrechten, maar 

heeft geen middelen om de vermogensrechten in de vereffening-verdeling over te nemen. Het 

burgerlijk wetboek voorziet de mogelijkheid om een bepaald goed bij voorrang over te nemen 

(bvb. overeenkomstig de artikelen 1446-1447 BW), maar nergens de verplichting.136 Dus de 

lidmaatschapsrechten-houder, die een soort van recht op preferentiële toewijs zou hebben, kan 

m.i. nooit verplicht worden de vermogensrechten over te nemen. Naar mijn mening kunnen, 

gezien artikel 1401,5° BW eigendomsaanwijzend is over de echtscheiding heen, de 

lidmaatschapsrechten aan de man evenmin ontnomen worden. Deze hypothese wordt dus niet 

opgelost met de bestaande theorie dat er een autonome rechtsgrond zou te vinden zijn in artikel 

1401,5° BW tot toebedeling. Quid, hoe moet er dan verder vereffend en verdeeld worden?   

                                                           
135 B. VAN DEN BERGH, “Over aandelen, lidmaatschapsrechten en (ex-) echtgenoten: de controverse rond artikel 

1401.5 BW eindelijk beslecht”, RW 2015-16, 1227; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. 

VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 145. 
136 K. BOONE, “Commentaar bij artikel 1447 BW” in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. 
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Verdeling in natura (artikel 831 BW) is de regel, dus wat in onverdeeldheid is, moet verdeeld 

worden.137 In huidig voorbeeld zou dit betekenen dat de vermogensrechten van alle aandelen 

voor de helft naar de man gaan en voor de helft naar de vrouw. Daardoor heeft de man voor 

50% van de aandelen de volledige eigendom en voor 50% de lidmaatschapsrechten. De vrouw 

heeft de vermogensrechten voor 50%.  

Volgens de huidige rechtsleer kan dit niet om dat de lidmaatschapsrechten slechts bestanddelen 

zouden zijn van een zakelijk recht en dus geen volwaardig recht.138 

 

6.2. Wat is het statuut van de lidmaatschapsrechten? 

 

Om de gevolgen van een vereffening-verdeling op de lidmaatschapsrechten te begrijpen, 

bestudeer ik eerst het statuut van deze lidmaatschapsrechten nader. 

De wet139 heeft het begrip lidmaatschapsrechten ingevoerd. Het Hof van Cassatie heeft bij arrest 

van 20 februari 2015 deze lidmaatschapsrechten echtscheidingsbestendig genoemd. De 

rechtspraak juicht dit toe, maar is gelijktijdig van oordeel dat deze lidmaatschapsrechten, 

hoewel echtscheidingsbestendig, niet vereffening-verdeling bestendig zijn.  

Wat is het statuut van die lidmaatschapsrechten dan eigenlijk. Zijn dit autonome accessoire 

zakelijk rechten? Zijn het onvolwaardige zakelijke rechten (en dus slechts bestanddelen)? 

Daarvoor bestudeer ik even de indeling uit het burgerlijk recht. 

 

6.2.1. De vermogensrechten 

 

De opsplitsing van de vermogensrechten in persoonlijke en zakelijke rechten dateert van het 

Romeins Recht. De wetgever van 1804 heeft dit onderscheid “verabsoluteerd”. Dit als reactie 

tegen het feodale systeem waar er totale vermenging was tussen persoonlijke en zakelijke 

rechten.140  

Niettegenstaande het belang van dit onderscheid bestaat er onduidelijkheid over het precieze 

onderscheidingscriterium tussen zakelijke rechten en persoonlijke rechten. Er ontwikkelden 

                                                           
137 J. DU MONGH, “Artikel 1401.5 BW bevat een eigendomsregeling van de lidmaatschapsrechten die vatbaar 

zijn voor gedwongen overname of overdracht”, T.Fam. 2015/9, 236. 
138 B. VAN DEN BERGH, “Over aandelen, lidmaatschapsrechten en (ex-)echtgenoten: de controverse rond art 

1401,5°BW eindelijk beslecht”, RW 2015-16, 1225-1226. 
139 Onder meer in artikel 1401,5° BW, ook in artikel 38 W. Venn. (echter niet met dezelfde bewoording). 
140 H. DE PAGE, en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylandt, 1953, nr. 205 

C; V. SAGAERT, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V, Goederenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2014, 3. 
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zich verschillende theorieën. V. SAGAERT besluit uit deze theorieën, dat het vermogensrecht 

niet wordt uitgetekend door een tweedeling tussen persoonlijk en zakelijke rechten, maar een 

continuüm vormt waarop de zuiver persoonlijke rechten aan de ene zijde en de zakelijke rechten 

aan de andere zijde liggen. Met andere woorden, de grens tussen verbintenissenrecht en 

goederenrecht is niet substantieel, maar gradueel van aard. Daartussen bestaat een steeds breder 

wordende grenszone met tal van hybride figuren zoals kwalitatieve verbintenissen en 

trustachtige figuren.141 

 

6.2.2. Het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel: autonome en accessoire zakelijke  

rechten of bestanddelen? 

 

Autonome zakelijke rechten zijn de zakelijke rechten die een zelfstandig bestaan hebben en die 

op zelfstandige wijze kunnen worden overgedragen. Er bestaat geen limitatieve opsomming in 

het burgerlijk wetboek. Het meest volmaakte autonome zakelijke recht is het eigendomsrecht. 

Alle andere autonome zakelijke rechten zijn beperkt zakelijke rechten. Deze verlenen niet de 

volheid van bevoegdheid zoals een eigendomsrecht. Ze hebben steeds betrekking op een goed 

waarvan iemand anders eigenaar is (bvb. vruchtgebruik, erfpacht, opstal, ...). Zolang het beperkt 

zakelijk recht niet van het eigendomsrecht is afgesplitst, bestaat het nog niet als autonoom 

vermogensbestanddeel en kan het ook nog niet het voorwerp van vermogenshandelingen 

uitmaken. 142 

Accessoire zakelijke rechten zijn zakelijke rechten die afhankelijk zijn van een ander 

vermogensrecht. Dit heeft tot gevolg dat wijzigingen in het hoofdrecht ook automatisch 

wijzigingen in het bijkomstig recht met zich meebrengen. Wat accessoire zakelijke rechten 

onderscheidt van bestanddelen is dat ze autonome vermogensbestanddelen zijn, die als zodanig 

met een zakelijk recht kunnen worden bezwaard. Dat accessoire zakelijke rechten bijzaken zijn 

en geen bestanddelen kan eigenlijk al worden afgeleid uit het adagium “Bijzaak volgt 

hoofdzaak”. Opdat een zaak een andere zaak zou kunnen volgen, is het immers noodzakelijk 

dat er minstens twee zaken voorliggen, nl. een ‘volgende’ zaak en een ‘gevolgde’ zaak.143 Het 

gaat om erfdienstbaarheden en zakelijke zekerheidsrechten.144 

Alle zakelijke rechten, ook de accessoire, hebben onder meer als kenmerk dat ze een 

rechtstreekse toebedeling van een goed aan een persoon en/of vermogen inhouden. In 

                                                           
141 V. SAGAERT, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V, Goederenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2014, 11-12. 
142 V. SAGAERT, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V, Goederenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2014, 20. 
143 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 380, nr. 373. 
144 V. SAGAERT, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V, Goederenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2014, 21. 
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tegenstelling tot schuldvorderingen geven zakelijke rechten een rechtstreekse zeggenschap op 

een zaak of een onlichamelijk goed. Een zakelijk recht is dus het gevolg van een rechtstreekse 

toebedeling van een zaak aan één of meer personen.145  

Traditioneel ging men er van uit dat zakelijke rechten in het algemeen en eigendomsrecht in het 

bijzonder enkel betrekking hebben op lichamelijke vermogensbestanddelen. Door de 

economische ontwikkelingen in de loop van de twintigste eeuw kan deze opvatting niet meer 

worden gehandhaafd. Ons burgerlijk Wetboek beperkt eigendom niet uitdrukkelijk tot 

lichamelijke roerende goederen. De klassieke onlichamelijke goederen, namelijk 

schuldvorderingen zijn geïntegreerd in het domein van het goederenrecht. 

Schuldvorderingen doen niet enkel een verbintenisrechtelijke verhouding ontstaan ten aanzien 

van de schuldenaar, maar vertegenwoordigen ook een belangrijke vermogenswaarde in het 

vermogen van de schuldeiser. Aldus wordt er, zoals reeds aangetoond, in het huidige recht 

aangenomen dat men kan spreken van een eigendomsrecht op schuldvorderingen.146  

 

Het zakenrechtelijke eenheidsbeginsel houdt in dat de onderdelen van de zaak het 

zakenrechtelijk statuut volgen van het geheel. Wanneer een zaak of recht als een onderdeel 

wordt beschouwd, leidt zij zakenrechtelijk geen eigen leven, maar volgt zij noodzakelijkerwijze 

een hoofdzaak.147 Enkel deze eenheid, die “een goed” wordt genoemd, en niet de bestanddelen 

daarvan, kunnen het voorwerp van zakelijke rechten uitmaken. Bestanddelen daarentegen zijn 

alle fysieke of juridische onderdelen die volgens de normale bestemming niet vatbaar zijn voor 

een zelfstandig bestaan. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek bevat een definitie in artikel 3:4 

NBW: “Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel 

van die zaak. Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet 

kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan één 

der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak.” Het eenheidsbeginsel verhindert dus dat de 

diverse bestanddelen van een goed aan een verschillend zakenrechtelijk statuut kunnen 

onderworpen zijn. De bedoeling hierachter is dubbel: enerzijds dient er naar derden toe 

transparantie te bestaan en anderzijds wordt de verhandelbaarheid van goederen in de hand 

gewerkt.148 

                                                           
145 M.E. STORME, Zekerheden- en insolventierecht, deel II, Syllabus Master in de Rechten, Gent, 2016, 11. 
146 V. SAGAERT, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V, Goederenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2014, 178-

179; M.E. STORME, “De Kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken”, in X., Kwaliteitsrekeningen, Antwerpen, 

Kluwer, losbl.; M.E. STORME, “Van Trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, 

TPR 1998, 724. 
147 M.E. STORME, Zekerheden- en insolventierecht, Deel II, syllabus master in de Rechten, Gent, 2016, 23. 
148 V. SAGAERT, Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V, Goederenrecht, Antwerpen, Kluwer, 2014, 75. 
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Een object is dus zakenrechtelijk onzelfstandig als het niet het voorwerp van een afzonderlijk 

eigendomsrecht kan uitmaken. Het is dan een bestanddeel.  

De fysische afgrenzing van de zaak en de verkeersopvattingen maken of iets een zelfstandige 

zaak is en geen louter bestanddeel en of deze voldoende gespecifieerd is en dus of iets voorwerp 

kan zijn van zakelijke rechten. Bij schuldvorderingen is het de inwendige rechtsverhouding 

tussen schuldeiser en schuldenaar die bepaalt of een schuldvordering zakenrechtelijk als een 

goed kan beschouwd worden.149 

Bestanddeelvorming bij roerende goederen kan een eigendomsvraag doen reizen. Het 

eindresultaat van de bestanddeelvorming is één zaak. De vraag rijst dan ook wie het 

eigendomsrecht van deze ene zaak toebehoort. Bij bestanddeelvorming van uitsluitend roerende 

zaken is een in concreto-beoordeling noodzakelijk voor het kunnen aanduiden van het 

hoofdbestanddeel. Artikel 567 BW bepaalt hoe deze beoordeling moet gebeuren, nl. “als 

voornaamste gedeelte wordt beschouwd dat gedeelte waarmee het andere enkel tot gebruik, 

versiering of aanvulling verenigd is.”150 

 

6.3. Zijn lidmaatschapsrechten volwaardige zakelijke rechten? 

 

Volgens sommige auteurs niet. Ze zijn van oordeel dat lidmaatschapsrechten geen 

goederenrechtelijk zelfstandig accessorium van het betreffende aandeel zijn, maar een 

bestanddeel of samenstellend onderdeel van het aandeel, zodat zij geen voorwerp uitmaken van 

een afzonderlijk eigendomsrecht.151 Dit standpunt is gebaseerd op het principe van het 

zakenrechtelijk éénheidsbeginsel.152 Bestanddelen zijn alle fysieke en juridische onderdelen die 

volgens de normale bestemming niet vatbaar zijn voor een zelfstandig bestaan.153  

Het standpunt van de huidige rechtsleer en rechtspraak op dit ogenblik is volgens mij dat de 

lidmaatschapsrechten in het kader van het huwelijk en de echtscheiding een autonoom beperkt 

zakelijk recht zijn, maar niet meer na de vereffening-verdeling. Na de vereffening-verdeling 

moeten de lidmaatschapsrechten weer één geheel vormen met de vermogensrechten door ofwel 

                                                           
149 M.E. STORME, “Van Trust gespeend? Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, 

729. 
150 K. SWINNEN, Accessoriteit in het vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 384-385, nr. 378. 
151 B. VAN DEN BERGH, “Over aandelen, lidmaatschapsrechten en (ex-) echtgenoten: de controverse rond art. 

1401.5 BW eindelijk beslecht”, RW 2015-16, 1226; F. BOUCKAERT, “Huwelijksvermogensrecht en 

vennootschaprecht”, in Gezin en recht in een post-moderne samenleving, Gent, Mys & Breesch, 1994, 315. 
152 E. STORME, “De Kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken”, in X., Kwaliteitsrekeningen, Antwerpen, 

Kluwer, losbl. 
153 V. SAGAERT, Goederenrecht in Beginselen van het Belgisch privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, 75, 

nr. 82-83. 
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overname van de vermogensrechten door de echtgenoot die de lidmaatschapsrechten heeft, 

ofwel is er afstand van de lidmaatschapsrechten zodat deze weer aanwassen bij de 

vermogensrechten in de post-communautaire onverdeeldheid en daarna desgevallend verdeeld 

worden. 

 

6.4. Eigen visie 

 

Is het dus zo dat een lidmaatschapsrecht slechts een bestanddeel of samenstellend onderdeel 

zou zijn van een goed? En dat het om die reden niet afzonderlijk zou kunnen blijven bestaan na 

de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel? 

De wet (artikel 1401,5° BW) voorziet de opsplitsing van het roerend goed ‘aandeel’ in 

vermogensrecht en lidmaatschapsrecht. Hierboven wordt er onder meer op gewezen dat enkel 

een eenheid die “een goed” wordt genoemd het voorwerp kan uitmaken van zakelijke rechten. 

Welnu, de wetgever heeft de lidmaatschapsrechten expliciet “een goed” genoemd, met name 

zelfs een “eigen goed”  

In onze wetgeving zijn op diverse plaatsen nog andere opsplitsingen van aandelen wettelijk 

mogelijk en uitgewerkt. Er is ook in een opsplitsing van vermogensrechten en 

lidmaatschapsrechten voorzien in artikel 38 W.Venn.  

Aangezien er in het Wetboek van Vennootschappen en in het Burgerlijk Wetboek dus 

gelijkaardige opsplitsingen van een aandeel voorzien en mogelijk zijn lijkt het me evident dat 

de delen elk verhandelbaar zijn en bestaanbaar als volwaardig zakelijk recht.154 De opsplitsing 

van de rechten veroorzaakt geen beschadiging aan de betekenis van de zaak. Beide onderdelen 

zijn vatbaar voor een zelfstandig bestaan. Het burgerlijk wetboek heeft de opsplitsing expliciet 

voorzien binnen het huwelijk én het Hof van Cassatie stelt dat ze echtscheidingsbestendig zijn. 

Ik zie dan ook geen enkele reden om te zeggen dat lidmaatschapsrechten van een aandeel geen 

zelfstandig zakelijk recht zouden uitmaken. Het zakelijke recht is wettelijk verankerd. Het 

standpunt dat de lidmaatschapsrechten, onvolwaardige zakelijke rechten zouden zijn, is 

bovendien in strijd met het Cassatiearrest van 20 februari 2015 dat stelt dat artikel 1401,5° BW 

eigendomsbepalend is én echtscheidingsbestendig. 

                                                           
154 De onmogelijkheid om nieuwe zakelijke rechten te scheppen betekent alleen dat nieuwe zakelijke rechten niet 

door private partijen in het leven kunnen worden geroepen, maar slechts door middel van een rechtsregel (dus 

ofwel door de wetgever, ofwel door een jurisprudentiële regel ter uitlegging van het recht). De numerus clausus 

houdt in dat rechten slechts zakelijke werking kunnen hebben voor zover dit door het recht wordt erkend, en dus 

niet louter tot stand kwam op grond van de wilsautonomie tussen partijen.(M.E. STORME, “Van Trust gespeend? 

Trusts en fiduciaire figuren in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1998, 709). 
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De omgekeerde redenering geeft merkwaardige gevolgen. De echtgenoot-lidmaatschapshouder 

kan zich gedragen als eigenaar van de aandelen in de vennootschap tot hij in het kader van de 

vereffening-verdeling het standpunt inneemt dat hij de vermogenswaarde niet wil/kan 

overnemen. Daardoor vervalt zijn eigendomsrecht op de lidmaatschapsrechten en zouden die 

in de post-communautaire onverdeeldheid vallen. Ze vormen dan samen met de 

vermogensrechten terug een autonoom goed, de aandelen. Toch staat de echtgenoot, 

lidmaatschapshouder ingeschreven in het aandeelhoudersregister als eigenaar en kan de 

vennootschap zich op grond van artikel 235 W.Venn. geruststellen enkel met de eigenaar van 

de lidmaatschapsrechten te moeten handelen.155 Plots, zonder publiciteit is dit dan niet meer 

zo? Enkel omdat de eigenaar van de lidmaatschapsrechten in de vereffening-verdeling stelt dat 

hij de vermogensrechten niet kan/wil overnemen.  

Een andere vraag die zich stelt als de lidmaatschapsrechten terug vervallen in de post-

communautaire onverdeeldheid is deze van de waarde van deze lidmaatschapsrechten. Moeten 

deze vergoed worden? Volgens welke begrotingswijze? Of betreft artikel 1401,5° BW een 

‘waardeloos’ eigen goed? 

 

6.5. Hoe verloopt de gerechtelijke vereffening-verdeling concreet? 

 

(1) Als vermogensrechten en lidmaatschapsrechten geen autonome beperkte zakelijke rechten 

zouden zijn, dan ‘moeten’ de lidmaatschapsrechten in ons lopende voorbeeld terug vervallen in 

de onverdeeldheid. De rechtsleer is –denk ik- deze mening toegedaan om uit de impasse te 

komen. Als de lidmaatschapsrechten terug in de onverdeeldheid terecht komen, kunnen de 

aandelen (volwaardige zakelijke rechten) in natura verdeeld worden. Hiermee is de vereffening-

verdeling voltooid. Echter een fundamentele oplossing is dit vaak niet voor echtgenoten die uit 

de echt scheiden. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze beiden, of één van hen, niet gezamenlijk 

eigenaar willen blijven van de aandelen in de vennootschap waar vaak één van beiden werkt. 

Ze moeten dan nog de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling aanwenden om helemaal 

van elkaar bevrijd te zijn. 

(2) Als vermogensrechten en lidmaatschapsrechten wel autonome beperkte zakelijke rechten 

zijn, dan behoudt de echtgenoot-lidmaatschapsrechthouder zijn lidmaatschapsrechten. De 

vermogensrechten worden verdeeld in natura. Als alle aandelen van de vennootschap conform 

                                                           
155 Het wezenlijke kenmerk van een aandeel op naam is dat de houder ervan in principe te allen tijde gekend is bij 

de vennootschap: het register vermeldt de identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij heeft. (E. 

JANSSENS, F. KESKIN, “Aandelen, een overzicht van de principes en een aantal toepassingen”. In de reeks 

CABG, Brussel, Larcier, 2009, 3. 
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artikel 1401,5° BW tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, dan levert dit voor de 

echtgenoot-lidmaatschapshouder de volle eigendom van de helft van de aandelen en de 

lidmaatschapsrechten op de andere helft op. De andere echtgenoot  beschikt dan over een pakket 

vermogensrechten van aandelen op 50%. Dus een defacto croupier verhouding voor de andere 

50%. Zijn de echtgenoten dan van elkaar verlost? Wat betreft de beslissingsbevoegdheid wel, 

de echtgenoot-lidmaatschapshouder zal alleen verder aan het roer staan van de vennootschap 

en/of van alle aandelen. De andere echtgenoot echter zit opgezadeld met vermogensrechten van 

aandelen waarover hij/zij verder geen bevoegdheden heeft. Hoe kan hij/zij hier nog vanaf 

geraken? Welke rechtsmiddelen staan voor hem/haar open? In elk geval heeft hij/zij geen 

vennootschapsrechtelijke vordering tot zijn/haar beschikking. Om een ontvankelijke vordering 

tot uittrede of uitsluiting in te leiden moet men (minstens) lidmaatschapsrechten bezitten. 

De andere echtgenoot heeft in feite een schuldvordering op de echtgenoot-

lidmaatschapshouder. Maar wanneer en in welke omstandigheden kan ze die vordering innen? 

Anderzijds kan de lidmaatschapshouder de meerwaarde die hij gerealiseerd heeft niet volledig 

verzilveren.  

Dus de tweede veronderstelling, dat de lidmaatschapsrechten volwaardige zakelijke rechten 

zouden zijn, levert evenmin een oplossing voor de vereffening-verdeling op. 

 

7. Waarom we artikel 1401,5° BW  (niet) nodig hebben: voorgestelde 

oplossing 
 

Mijns inziens mangelt de oplossing van artikel 1401,5° BW. Een lidmaatschapsrecht kan niet 

enerzijds als een eigen goed worden bestempeld en plots ingevolge de vereffening-verdeling 

geen zelfstandig bestaan meer kunnen leiden. 

 Een lidmaatschapsrecht kan niet echtscheidingsbestendig zijn en indien de vermogensrechten 

niet gewenst zijn door de houder van de lidmaatschapsrechten plots “vervallen in de post-

communautaire onverdeeldheid”. 

Wanneer men aandelen op grond van artikel 1401,5° BW verdeelt, wordt er toepassing gemaakt 

van het ‘ongeschreven voorkeurrecht’ of eerder ‘het verplicht voorkeurrecht’  aan de 

echtgenoot-vennoot van deze aandelen. Dit is mijns inziens contra legem. Alle andere goederen 

ondergaan het gemeenrechtelijke lot van artikel 831 BW.156 Waarom zouden deze aandelen dan 

                                                           
156 K. BOONE, “Commentaar bij artikel 1447 BW”, in Personen- en familierecht, artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. 
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‘ongeschreven’ daar tussenuit vallen? L. WEYTS ziet dit ook en suggereert een aanpassing van 

artikelen 1446-1447 BW.157 Dit vind ik geen goede oplossing omdat (1) deze bepalingen een 

recht op preferentiële toewijs geven, geen plicht tot overname, hetgeen in de huidige stand van 

de rechtsleer wel aan de orde is. (2) Bovendien kan degene die zich beroept op de artikelen 

1446-1447 BW na de waardebepaling nog van mening veranderen en beslissen om toch maar 

niet over te nemen.158 Wat in casu duidelijk niet de bedoeling is. 

(3) Artikel 1401,5° BW creëert in combinatie met de artikelen 1446-1447 BW ook het probleem 

van de peildatum voor de waardering van de aandelen. Tussen de echtscheiding en de 

vereffening-verdeling verloopt een tijd waarvan de rechtspraak en de rechtsleer moeilijk tot een 

besluit komt of de meer/minderwaarde van de aandelen dan moet verrekend worden ten 

voordele van de ene of de andere echtgenoot. Het principe is en blijft waardering op het moment 

van de verdeling. Echter op dat moment kan er al veel vennootschapsrechtelijk onheil geschied 

zijn en kan het voorbestaan van de vennootschap al in het gedrag gekomen zijn. Er is risico 

voor manipulatie van de cijfers door degene die de lidmaatschapsrechten bezit. Omgekeerd 

werkt de ex-echtgenoot lidmaatschapshouder in plaats van enkel voor zichzelf ook ten dele ten 

voordele van de andere echtgenoot door een mogelijke waardestijging van de aandelen. 

 

Zou het daarom niet werkbaarder en correcter zijn om de aandelen zoals omschreven in artikel 

1401,5° BW integraal eigen te maken aan één echtgenoot al dan niet met de plicht tot 

vergoeding en dus de regel te plaatsen in artikel 1400 BW? Eigen aandelen leveren weinig 

problemen op, want dergelijke aandelen maken per definitie geen deel uit van de te verdelen 

massa.159 Dan hoeft die mangelende oplossing van de opsplitsing van de rechten verbonden aan 

de aandelen niet gebruikt te worden en dan is er geen bijkomende vennootschapsrechtelijke 

geschillenregeling nodig?160 Zijn er alleen maar eigen aandelen, dan is er in beginsel geen 

probleem vanuit huwelijksvermogensrechtelijk oogpunt.161 Het lijkt me ook duidelijker naar de 

echtgenoten toe. Daarenboven blijven mijns inziens op grond van artikel 1405,2° BW de  

uitgekeerde dividenden tijdens het huwelijk gemeenschappelijk. 

                                                           
157 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 521 
158 K. BOONE, “Commentaar bij artikel 1447 BW”, in Personen- en familierecht, artikelsgewijze commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. 
159 B. VAN DEN BERGH, “In goede en kwade dagen. De vereffening-verdeling van gemeenschappelijke of 

onverdeelde aandelen na echtscheiding. En wat met de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling?” RW 2012-

2013, 288. 
160 Tenzij natuurlijk elke echtgenoot een aantal eigen aandelen bezit in dezelfde vennootschap. 
161 B. VAN DEN BERGH, “De vereffening-verdeling van aandelen na echtscheiding en de interferentie met de 

vennootschapsrechtelijke geschillenregeling. Bestaat er een draaiboek voor de notaris?” In Patrimonium 2014, W. 

PINTENS en C. DECLERCK 2014, Antwerpen, Kluwer, 174. 
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In deze hypothese moet aan het vergoedingsgerechtigde vermogen (de gemeenschap) een 

vergoeding worden uitbetaald die gelijk is aan het voordeel dat door het vergoedingsplichtig 

vermogen werd genoten in reële termen op het ogenblik van de ontbinding van het huwelijk. 

Gelet op de retroactieve werking tussen echtgenoten is dit vanaf de dag van de inleiding van de 

(eerste) eis.162 

Dus, indien de aandelen integraal (zowel lidmaatschapsrechten als vermogensrechten) een 

eigen goed zouden uitmaken, dan kan er ook vergoeding noodzakelijk zijn van het eigen 

vermogen (eigenaar van de aandelen) aan het gemeenschappelijk vermogen (vermogen dat de 

aankoop van de aandelen heeft betaald). In het huidige systeem wordt de vermogenswaarde van 

de aandelen bepaald op datum vereffening-verdeling, wat naast complexe waarderingen ook 

risico’s inhoudt. De geschillenregeling –als men als vennoot binnen de voorwaarden is om de 

procedure te kunnen voeren- kan ten dele hieraan tegemoet komen door de waardering met een 

procedure zoals in kortgeding te versnellen. Echter, als we de bepaling toevoegen aan artikel 

1400 BW, wordt er rekening gehouden met de waarde van het aandeel op datum van de 

echtscheiding, niet op datum van de vereffening-verdeling. De andere echtgenoot moet de plicht 

tot vergoeding wel bewijzen.163 Dit laatste lijkt me het enige (beperkte) nadeel te zijn. De 

echtgenoot die vraagt dat het gemeenschappelijk vermogen wordt vergoed, moet aantonen dat 

dit vermogen verarmd werd.164 De bewijslast is bovendien dubbel. De echtgenoot die de 

vergoeding vordert moet bewijzen dar er een vergoedingsgerechtigde gebeurtenis heeft plaats 

gehad (in casu de aankoop van de eigen aandelen, of de oprichting van de vennootschap) en 

vervolgens het gemeenschappelijk karakter van de aangewende gelden bewijzen.165 Deze zware 

bewijslast kan toch wat genuanceerd worden omwille van het feit dat de echtgenoot die moet 

bewijzen, zich kan baseren op het vermoeden van gemeenschappelijkheid van artikel 1405,4° 

BW.166 

 

 

                                                           
162 Artikel 1435 BW; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 

vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 233. 
163 L. WEYTS, “De sluier gelicht van artikel 1401,5° BW”, in X., Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain-la-

Neuve, Academia-Erasme, 1992, 514. 
164 R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Gelaagd familiaal vermogensrecht. Beginselen relatievermogensrecht, 

Brugge, Die Keure, 2012, 136. 
165 W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, J. DU MONGH, Schets van het familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, 124; H. VAN BOCKRIJCK, “Overzicht van de rechtspraak (1997-2004) De Vereffening-

verdeling na echtscheiding (deel II)”, EJ 2004/8, 130-131. 
166 R. BARBAIX en A.L. VERBEKE, Gelaagd familiaal vermogensrecht. Beginselen relatievermogensrecht, 

Brugge, Die Keure, 2012, 140. 
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8. Eindbesluit 
 

Ik begon mijn uiteenzetting met het cassatiearrest van 20 februari 2015. Het arrest dat de 

meerderheidsstrekking in de rechtsleer bevestigde met name dat de lidmaatschapsrechten van 

artikel 1401,5° BW echtscheidingsbestendige eigen goederen zijn. 

Vervolgens heb ik de oorsprong van het artikel bekeken vanuit de historische arresten van 1959 

van het Hof van Cassatie waarbij voor het eerst de later in de wet opgenomen opsplitsing van 

vermogensrechten en lidmaatschapsrechten werd opgenomen.  

Na de historische terugblik heb ik nagegaan wat verschillende rechtstakken over de materie te 

zeggen hebben.  

Het vennootschapsrecht bevat bepalingen omtrent de eigendom van aandelen en bepalingen 

omtrent de ‘echtscheiding’ tussen verschillende aandeelhouders binnen een vennootschap, met 

name de gedwongen uitsluiting of uittrede. Het vennootschapsrecht bevat zelfs een bepaling 

over de opsplitsing van het aandeel in titre en finance. 

Het burgerlijk recht, meer bepaald het familiaal vermogensrecht beschikt over dwingende 

bepalingen met betrekking tot het bestuur van het eigen en gemeenschappelijk vermogen. De 

vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, heeft als basisprincipe de 

verdeling in natura van alle gemeenschappelijke goederen, ook ten aanzien van de aandelen 

zoals opgenomen in artikel 1401,5° BW. 

Om te weten hoe deze verdeling concreet verloopt, moest ik nagaan wat het zakenrecht stelt 

over het statuut van de lidmaatschapsrechten. Bij het overlopen van de principes van het 

zakenrecht in verband met het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel kom ik tot het besluit dat 

lidmaatschapsrechten moeten gezien worden als autonome zakelijke rechten, zodat ze in de 

vereffening-verdeling niet ‘terugvallen’ in de post-communautaire onverdeeldheid, waar zich 

voordien enkel de vermogenswaarde van de aandelen bevonden, die dan dienen verdeeld te 

worden in twee gelijke helften.   

Dit lost echter nog steeds niet het probleem op dat (ex) gehuwden hebben als ze uit elkaar gaan, 

met name wensen ze meestal niet meer met elkaar geconfronteerd te worden in de 

vennootschap. Daarom kom ik tot het besluit dat de 5e paragraaf van artikel 1401 BW beter zou 

geplaatst worden onder artikel 1400 BW waar het bijvoorbeeld als ten 8° zou kunnen 

opgenomen worden, namelijk: “aandelen op naam, indien die toebedeeld zijn aan of 

ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen.” 

 

________________ 



47 

 

 

“Families don’t really work if they are based on liberal principles, that is, if 

their members regard them as they would a joint stock company, formed for 

their utility rather than being based on ties of duty and love. Raising children 

or making a marriage work through a lifetime requires personal sacrifices 

that are irrational, if looked at from a cost-benefit calculus. For the true 

benefits of a strong family live frequently do not accrue to those bearing the 

heaviest obligations, but are transmitted across generations. Many of the 

problems of the contemporary American family arise precisely from the fact 

that it is approached by its members on strictly liberal grounds.” 

Fukuyama ‘The end of history and the last man.’  
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