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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Afdeling 1: Algemene inleiding 

1. Al decennialang zien we in België de kans op echtscheiding stijgen. Uit een studie van 2011 

van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat over vijftig jaar de helft van alle huwelijken, die 

in 2011 in Vlaanderen werden gesloten, zullen ontbonden zijn. Voor Wallonië loopt dit cijfer zelfs op 

tot twee derde.1  

2. In de huidige Belgische wetgeving bestaan er twee gronden tot echtscheiding, zijnde 

echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en echtscheiding met onderlinge 

toestemming. Voor de wet van 27 april 20072 bedroeg het aantal echtscheidingen met onderlinge 

toestemming in België ongeveer 70%, voor Vlaanderen lag dit cijfer zelfs nog hoger.3 Met de wet van 

27 april 2007, die het aantal echtscheidingsgronden terugbracht van vijf naar twee, kwam er abrupt 

een einde aan het succes van de procedure echtscheiding met onderlinge toestemming. Uit de 

statistieken van de Federale Overheidsdienst Justitie blijkt dat het percentage is gedaald naar 

ongeveer 50% van het totaal aantal echtscheidingen.4  

3. De echtscheiding met onderlinge toestemming vereist dat de echtgenoten, vooraleer ze 

scheiden, in onderlinge overeenstemming een regeling uitwerken omtrent de eventuele kinderen en 

omtrent de goederen. Deze regeling dient uiteindelijk te worden geconcretiseerd in twee 

overeenkomsten;5 een familierechtelijke overeenkomst en de regelingsakte. Het studieobject van 

deze masterproef is beperkt tot de regelingsakte.   

4. Deze masterproef heeft als doel de inhoud van de regelingsakte in kaart te brengen door een 

empirische en inhoudelijke analyse te maken van de bedingen uit de regelingsakte. Het zal bij deze 

analyse gaan om een wisselwerking tussen theorie en empirie. Na een theoretische uiteenzetting zal 

er onderzocht worden welke concrete clausules in de regelingsakte worden opgenomen. Er zal 

tevens een onderzoek worden gevoerd naar de duidelijkheid en de volledigheid van de opgenomen 

                                                             
1
 Het gaat hierbij om een risicoberekening die gesteund is op de cijfers van 2009 en in de veronderstelling dat 

de huidige maatschappelijke omstandigheden hetzelfde blijven. FOD ECONOMIE, “Twee op drie huwelijken 
eindigen in België met een echtscheiding”, 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/in_de_kijker_
2011/; V. BEEL, “Kans op scheiding nu één op twee”, De Standaard, 20 mei 2011, 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=QC3ADLA4; X, “Twee op drie Belgische huwelijken 
eindigen in echtscheiding”, Knack, 20 mei 2011, http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/twee-op-
drie-belgische-huwelijken-eindigen-in-echtscheiding/article-1195015978009.htm. 
2 Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, BS 7 juni 2007. 
3
 http://www.moniteur.be/nl_htm/informatie/statistiek/tableau-nl.html. 

4
 http://www.moniteur.be/nl_htm/informatie/statistiek/tableau-nl.html. 

5 Hierna weergeven als de EOT-overeenkomsten. 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/in_de_kijker_2011/
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/in_de_kijker_2011/
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=QC3ADLA4
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/twee-op-drie-belgische-huwelijken-eindigen-in-echtscheiding/article-1195015978009.htm
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/twee-op-drie-belgische-huwelijken-eindigen-in-echtscheiding/article-1195015978009.htm
http://www.moniteur.be/nl_htm/informatie/statistiek/tableau-nl.html
http://www.moniteur.be/nl_htm/informatie/statistiek/tableau-nl.html
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bedingen. Daarnaast wordt ook gekeken voor welke formulering er wordt gekozen en of deze 

juridisch correct is. Er zal worden onderzocht of de clausules voldoende begrijpelijk zijn voor niet-

juristen…Er wordt dus een kwalitatieve inhoudsanalyse gemaakt.  

5. Na de algemene inleiding wordt in de tweede afdeling van het inleidend hoofdstuk deze 

masterproef binnen het Interdisciplinair Project voor Optimalisatie van Scheidingstrajecten 

gesitueerd.6 Dit project heeft als doel de levenskwaliteit van mensen in een scheidingssituatie te 

verbeteren. In een tweede hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de gebruikte 

onderzoeksmethode, namelijk de kwalitatieve inhoudsanalyse. Kwalitatieve inhoudsanalyse is een 

specifieke vorm van inhoudsanalyse en situeert zich in de categorie van de kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. In het derde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven over wat er allemaal 

behoort te worden opgenomen in een regelingsakte en, waar mogelijk, op welke wijze. Bovendien 

wordt er ook ingegaan op bepaalde knelpunten. In een vierde hoofdstuk worden de theoretische 

beschouwingen getoetst aan de praktijk. Er wordt een kwalitatieve analyse gemaakt van de clausules 

in de regelingsakte. Er wordt daarbij, zo veel als mogelijk, de structuur van de theoretische 

beschouwingen gevolgd. Ten slotte wordt een conclusie geformuleerd m.b.t. de onderzochte 

regelingsakten.  

Afdeling 2: Interdisciplinair Project voor Optimalisatie van Scheidingstrajecten 

6. Deze masterproef heeft als doel een kwalitatieve inhoudsanalyse te maken van de bedingen 

uit de regelingsakte. Deze analyse gebeurt op een empirische wijze en wordt mogelijk gemaakt 

dankzij IPOS.  

7. Het Interdisciplinair Project voor Optimalisatie van Scheidingstrajecten is een grootschalig en 

voor België uniek scheidingsonderzoek. Het doel van dit project bestaat erin meer inzicht te 

verwerven in echtscheiding in Vlaanderen. 

8. IPOS startte in november 2007 en eindigde in oktober 2011. Dit onderzoek komt tot stand in 

samenwerking tussen de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven en wordt 

gefinancierd door het Instituut voor aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Techniek in 

Vlaanderen.7 Het gaat hierbij om een multidisciplinair onderzoek waarbij zowel psychologen, juristen 

als economen betrokken zijn.8  

                                                             
6 Hierna verkort IPOS. 
7 Afgekort IWT-Vlaanderen. 
8
 A. BUYSSE en L. DANIELS, “Onderzoek naar meer levenskwaliteit tijdens scheiding IPOS project”, Nederlands-

Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement 2009, afl. 3, (67) 67 (hierna verkort A. BUYSSE en L. 
DANIELS, “Onderzoek naar meer levenskwaliteit tijdens scheiding IPOS project”).  
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9. In dit scheidingsonderzoek wordt een scheiding opgevat als een proces, een transitie. Tijdens 

het proces van scheiden beïnvloeden psychosociale, economische en juridische aspecten elkaar 

continu. Vanuit dit ontwikkelingsperspectief wordt dit onderzoek gevoerd. Hierbij is de centrale 

vraag welke factoren de levenskwaliteit tijdens en na echtscheiding bepalen en hoe het beleid op het 

proces van scheiden kan inwerken zodat het verlies van levenskwaliteit van ouders en kinderen 

wordt verminderd.9  

10. De opdracht van IPOS bestaat er voornamelijk in de levenskwaliteit van gezinnen in een 

scheidingssituatie en na scheiding te verbeteren door het veranderende maatschappelijke en 

juridische Vlaamse scheidingslandschap te bestuderen. Het project heeft verder als taak innovatieve 

ideeën en concepten te ontwikkelen, waarvan de bruikbaarheid empirisch wordt getoetst met het 

oog op de optimalisatie van scheidingstrajecten. De ondersteunde ideeën en concepten worden 

vertaald naar richtlijnen voor een goede praktijk. Deze richtlijnen worden via vorming en informatie  

aangereikt aan de scheidingsdeskundigen, zijnde rechters, advocaten, notarissen, welzijnswerkers, 

psychologen, therapeuten…. Ten slotte bestaat de missie van IPOS er ook in te pleiten voor 

structurele veranderingen via beleidsadviezen.10 

11. IPOS heeft als strategisch doel inzicht te verwerven in het scheidingstraject en dit traject te 

optimaliseren. Samen met een beperkt aantal, zeer ervaren scheidingsdeskundigen wordt een 

praktijkstandaard ontwikkeld voor de professionele actoren op het vlak van echtscheidingen 

(advocaten, welzijnswerkers, justitieassistenten, notarissen…). Waarbij het uitdrukkelijk niet de 

bedoeling is deze praktijkstandaard op te dringen als enig model van praktijkvoering. Het is de 

bedoeling de professionele actoren te ondersteunen zodat de levenskwaliteit van de betrokkenen 

verbetert. Om deze doelstellingen te bereiken, vertrekt men vanuit een innovatief, procesgericht en 

multidisciplinair referentiekader van levenskwaliteit. In dit model zijn er verschillende determinanten 

aanwezig die een invloed hebben op de levenskwaliteit. Deze determinanten worden in het kader 

van een echtscheidingsproces vertaald naar de kenmerken van het scheidende gezin, het traject, de 

overeenkomsten en de context.11  

12. Één van de werkpakketten in IPOS behelst het coderen en analyseren van EOT-

overeenkomsten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode inhoudsanalyse, een 

wetenschappelijke onderzoeksmethode. Deze methode houdt zowel een kwantitatieve als een 

                                                             
9 G. VERSCHELDEN, Echtscheiding onderlinge toestemming in Rechtskroniek van het notariaat deel 12, Brugge, die 
Keure, 2008, 31(hierna verkort G. VERSCHELDEN, Echtscheiding onderlinge toestemming); A. BUYSSE en L. DANIELS, 
“Onderzoek naar meer levenskwaliteit tijdens scheiding IPOS project”, (67) 68. 
10

 G. VERSCHELDEN, Echtscheiding onderlinge toestemming, 31. 
11

 G. VERSCHELDEN, Echtscheiding onderlinge toestemming, 31; A. BUYSSE en L. DANIELS, “Onderzoek naar meer 
levenskwaliteit tijdens scheiding IPOS project”, (67) 68. 



10 
 

kwalitatieve analyse in. Deze masterproef is beperkt tot de kwalitatieve inhoudsanalyse van de reeds 

gecodeerde regelingsakten.  

  



11 
 

Hoofdstuk 2: Methode 

13. Kwalitatieve inhoudsanalyse is een specifieke vorm van inhoudsanalyse en situeert zich in de 

categorie van de kwalitatieve onderzoeksmethoden.12 

14. Inhoudsanalyse is een wetenschappelijke onderzoeksmethode uit de sociale wetenschappen. 

Het is een gesystematiseerde methode om teksten te lezen en te analyseren.13 Volgens KRIPPENDORF 

is inhoudsanalyse “a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other 

meaningful matter) to the contexts of their use.”14 Bij inhoudsanalyse wordt het materiaal geclassificeerd 

en verminderd tot meer relevante en hanteerbare data.15 In de literatuur worden verschillende 

elementen onderscheiden die steeds aanwezig zijn bij de toepassing van inhoudsanalyse. Eerst 

dienen de onderzoeksvragen geformuleerd te worden, vervolgens worden de teksten geselecteerd, 

daarna worden de categorieën of units gedefinieerd, het codeerproces wordt uitgeschreven en de 

codeerders worden getraind, het codeerproces wordt geïmplementeerd, de betrouwbaarheid moet 

worden beoordeeld en de resultaten van het codeerproces worden geanalyseerd.16 KRIPPENDORFF legt 

de nadruk op het maken van gevolgtrekkingen tussen de tekst en de context van de tekst alsook op 

het reproduceren van de antwoorden zodat deze begrijpelijk zijn voor anderen.17 

15. Inhoudsanalyse kan ook worden gebruikt bij de analyse van juridische teksten. Zo stellen HALL 

en WRIGHT dat deze methode de basis kan vormen voor de empirische analyse van juridische 

teksten.18 HALL en WRIGHT beschrijven drie componenten van inhoudsanalyse bij toepassing op 

juridische teksten.19 Volgens hen behelst de eerste component het selecteren van teksten. Hierbij is 

het van belang dat de teksten op een gesystematiseerde wijze worden geselecteerd. Het selecteren 

van teksten is vooral gericht op het vatten van zo veel mogelijk verschillende gevallen.20 Een tweede 

component is het coderen van de geselecteerde teksten. De onderzoekers dienen de geselecteerde 

teksten op een meer consistente wijze te lezen. Bij het lezen dienen zij zich bovendien meer te 

                                                             
12 D. MORTELMANS, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, Leuven, Acco, 2009, 13 en 146. 
13

 F. WESTER, “Inhoudsanalyse als kwalitatief-interpreterende werkwijze” in H. HÜTTNER, K. RENCKSTORF en F. 
WESTER, Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 1995, 624 
(hierna verkort F. WESTER, “Inhoudsanalyse als kwalitatief-interpreterende werwijze”); M. A. HALL en R. F. 
WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”, California Law Review 2008, (63) 63 (hierna verkort 
M. A. HALL en R. F. WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”). 
14

 K. KRIPPENDORF, Content analysis. An introduction to its methodology, Thousand Oaks, Sage Publications, 2004, 
18 (hierna verkort K. KRIPPENDORF, Content analysis). 
15 R. P. WEBER, Basic content analysis, Newbury Park (Calif.), Sage publications, 1990, 5. 
16 K. KRIPPENDORF, Content analysis, 83-86, 342-355 en 363-364; H.-F. HSIEH en S. E. SHANNON, “Three Approaches 
to Qualitative Content Analysis”, Qualitative Health research 2005, (1277) 1285. 
17 K. KRIPPENDORF, Content analysis., 36-38 en 85. 
18

 M. A. HALL en R. F. WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”, (63) 63.  
19

 M. A. HALL en R. F. WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”, (63) 69-70. 
20 M. A. HALL en R. F. WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”, (63) 69 en 79-81. 
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focussen op de vooropgestelde onderzoeksvragen.21 Hiertoe wordt een codeerschema opgesteld met 

codeercategorieën die alle klassen van informatie dienen te bevatten en zonder dat deze categorieën 

elkaar overlappen.22 Alle stappen, die moeten ondernomen worden m.b.t. het coderen, dienen te 

worden opgenomen in het zogenaamde codeboek.23 Zo worden de geselecteerde teksten omgezet in 

codevorm. De laatste component is de analyse van de gecodeerde teksten. Deze analyse gebeurt 

vaak op een kwantitatieve wijze, daarbij gebruikmakend van statistische methodes.24 Bij de 

toepassing van deze methode is het, net zoals bij elke ander onderzoeksmethode, van belang dat het 

onderzoek betrouwbaar en nauwkeurig is.25 

16. Deze drie componenten komen eveneens voor in IPOS. De respondenten worden 

gerekruteerd in de rechtbanken van eerste aanleg van Antwerpen, Gent, Kortrijk en Mechelen. 

Uiteindelijk worden ongeveer 2000 personen, zowel ouders als kinderen, die een scheiding hebben 

doorgemaakt longitudinaal bevraagd. Zij worden op geregelde tijdstippen ondervraagd over alle 

variabelen uit het innovatief model voor levenskwaliteit.26 Naast de ondervraging van de 

respondenten worden tevens de EOT-overeenkomsten ingescand en worden hierbij de 

persoonsgegevens verwijderd. Alle overeenkomsten worden gesorteerd en ingebracht in MAXQDA, 

een computerprogramma voor kwalitatieve tekstanalyse. Er wordt een codeerschema opgesteld dat 

voldoet aan de voorwaarden van mutuele exclusiviteit en exhaustiviteit. Dit houdt in dat de 

categorieën elkaar niet mogen overlappen en dat alle categorieën zo veel mogelijk klassen van 

informatie moeten dekken. Hierna worden de EOT-overeenkomsten gecodeerd door speciaal 

hiervoor opgeleide studenten. Ten slotte wordt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse gemaakt 

van de gecodeerde EOT-overeenkomsten. De kwantitatieve analyse van de bekomen informatie 

gebeurt door HEMELSOEN en SCHOORS.27  

17. In deze masterproef wordt een kwalitatieve-interpreterende analyse gemaakt van de 

bedingen uit de regelingsakte. Deze analyse is gericht op de inhoud28 en heeft aandacht voor de 

                                                             
21 M. A. HALL en R. F. WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”, (63) 69-70. 
22

 M. A. HALL en R. F. WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”, (63) 70-72; R. P. WEBER, Basic 
content analysis, Newbury Park (Calif.), Sage publications, 1990, 21-24. 
23

 K. A. NEUENDORF, The content analysis guidebook, Thousand Oaks, Sage Publications, 2002, 132-133; R. 
HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke analyse van overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding door 
onderlinge toestemming. Een preliminair statistisch portret” in G. VERSCHELDEN (ed.),Gandaius: Postuniversitaire 
cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2010, 14 (hierna verkort R. HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke 
analyse van EOT-overeenkomsten. Een preliminair statistisch portret.”). 
24 M. A. HALL en R. F. WRIGHT, “Systematic content analysis of judicial opinions”, (63) 69-70. 
25 K. A. NEUENDORF, The content analysis guidebook, Thousand Oaks, Sage Publications, 2002, 112-113. 
26 L. DANIELS en A. BUYSSE, “Onderzoek naar meer levenskwaliteit tijdens scheiding: IPOS-project: eerste 
resultaten”, Nederlands-Vlaams voor mediation en conflictmanagement 2010, Vol. 14, (26) 26-27. 
27

 R. HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Een preliminair statistisch 
portret.”, 14-15. 
28 F. WESTER, “Inhoudsanalyse als kwalitatief-interpreterende werwijze”, 630. 
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context waarin teksten tot stand komen.29 Het kwalitatieve karakter van deze methode vertaalt zich 

in een wisselwerking tussen empirie en theorie.30 De clausules zullen kwalitatief onderzocht worden 

op basis van o.a. volgende vragen. Welke clausules worden er opgenomen in de betrokken 

regelingsakte? Komen alle clausules in elke regelingsakte voor? Zijn de te regelen goederen en 

schulden voldoende beschreven? Wordt in de clausules de juiste terminologie gehanteerd? Zijn de 

clausules voldoende duidelijk? Bevatten de clausules alle nodige en noodzakelijke elementen? Zijn de 

bedingen juridisch correct? Zijn de bedingen voldoende begrijpelijk voor niet-juristen? Wordt er 

gebruik gemaakt van modelclausules en in welke mate? Wat kan er worden aangeraden op vlak van 

formulering, terminologie...?  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
29

 K. KRIPPENDORF, Content analysis, 33-34. 
30 F. WESTER, “Inhoudsanalyse als kwalitatief-interpreterende werwijze”, 630; F. WESTER en V. PETERS, 
Kwalitatieve analyse. Uitgangspunten en procedures, Bussum, Coutinho, 2004, 93. 
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Hoofdstuk 3: Theorie  

Afdeling 1: Regelingsakte 

Artikel 1287 Ger.W. luidt: “(De echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge 

toestemming over te gaan, moeten hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel vrijstaat een 

vergelijk te treffen, vooraf regelen. 

      Zij kunnen vooraf een boedelbeschrijving doen opmaken overeenkomstig Hoofdstuk II - Boedelbeschrijving 

van Boek IV. 

      In dezelfde akte moeten zij vaststellen wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van 

de rechten bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval één van hen 

zou overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken.) 

     (Vierde lid opgeheven)  

     (Een letterlijk uittreksel van de akte, waaruit het bestaan van die overeenkomsten blijkt, moet, voor zover zij 

betrekking heeft op onroerende goederen, overgeschreven worden op het hypotheekkantoor van het 

rechtsgebied, waarbinnen de goederen gelegen zijn, op de wijze en binnen de termijnen bepaald bij artikel 2 

van de hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1913).” 

18. De echtgenoten zijn bij echtscheiding onderlinge toestemming verplicht in gevolge artikel 

1287, eerste lid Ger.W. een vergelijk te treffen over al hun rechten en schulden. De inhoud van een 

dergelijk vergelijk komt overeen met een vereffening-verdeling. Deze bepaling heeft als doel de 

ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel te realiseren nog voor de echtgenoten een 

verzoekschrift tot echtscheiding tot de rechtbank hebben gericht. In de regelingsakte dienen de 

echtgenoten immers alle goederen en alle schulden onder hen te verdelen. Zij moeten dit op een 

zodanige wijze doen dat er geen betwisting over deze verdeling meer mogelijk is.31 Zij kunnen 

immers de oplossing van hun geschillen noch verdagen, noch aan het oordeel van de rechter 

toevertrouwen. De essentie van een echtscheiding onderlinge toestemming bestaat er in dat partijen 

zelf alle mogelijke vermogensrechtelijke geschillen tussen hen beslechten.32 De echtgenoten moeten 

ook bepalen wat zij zijn overeengekomen m.b.t. het wettelijk erfrecht en de reserve.33 Ten slotte 

kunnen er ook niet-verplichte regelingen worden opgenomen in de regelingsakte, bijvoorbeeld een 

bemiddelingsbeding.  

I. Boedelbeschrijving 

19. Sinds de boedelbeschrijving bij de echtscheidingsprocedure een facultatief karakter verkreeg 

bij de wet van 30 juni 1994 bestaat er discussie of clausules zoals “aan elke echtgenoot de goederen 

                                                             
31

 A. DUELZ, J.-C. BROUWERS en Q. FISCHER, Le droit du divorce, Brussel, Larcier, 2009, 310, nr. 429 (hierna verkort 
A. DUELZ, J.-C. BROUWERS en Q. FISCHER, Le droit du divorce); S. BROUWERS, Echtscheiding door onderlinge 
toestemming, Gent, Larcier, 2010, 38, nr. 50 (hierna verkort S. BROUWERS, Echtscheiding); K. VISSERS en G. 
VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”  in R. DE CORTE, J. LAENENS, P. LEMMENS en D. LINDEMANS (eds.), Gerechtelijk recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 40-41, nr. 
25 (hierna verkort K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”). 
32

 S. BROUWERS, Echtscheiding, 22, nr. 24 
33 Art. 1287, derde lid Ger.W. 
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worden toebedeeld die hij thans in zijn bezit heeft” of “ er geen reden is om over te gaan tot 

verdeling” nog mogelijk zijn. Sommige auteurs zoals LELEU menen dat deze clausules in strijd zijn met 

artikel 1287 Ger.W., gezien dit artikel uitdrukkelijk bepaalt dat de echtgenoten een regeling moeten 

treffen over al hun rechten en plichten.34 BROUWERS is van oordeel  dat een dergelijke clausule alleen 

maar kan worden toegepast bij de verdeling van de inboedel.35 BUYSSENS meent dat bovenvermelde 

clausules zonder beperking mogelijk zijn. Hij voegt er echter aan toe dat dergelijke clausules tot 

bewijs- en interpretatieproblemen kunnen leiden. Om deze problemen te vermijden en ook met het 

oog op de uitvoerbare kracht van de regelingsakte, acht hij het raadzaam om minstens de belangrijke 

goederen uitdrukkelijk en nauwkeurig op te sommen en toe te bedelen.36 Het Hof van Beroep van 

Luik oordeelde in 199937 dat in geval de echtgenoten al gedurende een ruime periode gescheiden 

leven er kan volstaan worden met een clausule zoals “alles verdeeld is”. Het Hof wijst er echter 

uitdrukkelijk op dat wanneer er geen sprake is van een lange periode van gescheiden leven, een 

omstandige regelingsakte opgemaakt moet worden. VISSERS en VERSCHELDEN menen dat het sowieso 

aangewezen is voor de partijen om minstens de belangrijkste goederen gedetailleerd te omschrijven 

en toe te bedelen en bovendien ook, in geval een goed wordt toegewezen aan een echtgenoot maar 

deze het goed nog niet in bezit heeft, de plaats, het tijdstip en onder welke voorwaarden de 

toebedeling zal gebeuren, te stipuleren.38 

II. Dading 

20. Door de meeste auteurs wordt de regelingsakte gekwalificeerd als een dading.39 COTTENIE 

echter meent dat de regelingsakte in de meeste gevallen een dading zal uitmaken, maar dat dit niet 

                                                             
34 J.-F. TAYMANS, “L’inventaire. Le règlement transactionnel” in J.-P. MASSON (ed.), Démariage et coparentalité: le 
droit belge en mutation, Gent, Story-Scientia, 1996, 93-94, nr.13 (hierna verkort J.-F. TAYMANS, “L’inventaire. Le 
règlement transactionnel”); Y.-H. LELEU, “Les conventions relatives aux biens” in M.-T. MEULDERS-KLEIN (ed.), 
Divorce par consentement mutuel: la réforme de la réforme, Liège, ULg. Formation permanente CUP, 1998, 17, 
nr. 8 (hierna verkort Y.-H. LELEU, “Les conventions relatives aux biens”); Y.-H. LELEU, “Le règlement 
transactionnel” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (eds.), Actualia Familiaal vermogensrecht, Leuven, 
Universitaire pers, 2003, 83, nr.7 (hierna verkort Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”). 
35

 S. BROUWERS, Echtscheiding, 40, nr. 52. 
36

 F. BUYSSENS, “Regelingsakte en familierechtelijke overeenkomsten. Aandachtspunten.” in F. BUYSSENS, D. EVERS 
en J. SPEECKE (eds.), Echtscheiding door onderlinge toestemming, Brugge, die Keure, 2002, 6, nr. 9 (hierna 
verkort F. BUYSSENS, “Regelingsakte”). 
37 Luik 4 oktober 1999, JLMB 2000, 1720, JT 2000, 167 en RTDF 2002, 284, noot P. DE PAGE. 
38 K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 42, nr. 25. 
39 W. PINTENS, Echtscheiding door onderlinge toestemming, Kluwer, Antwerpen, 1982, 175-176, nr. 281 (hierna 
verkort W. PINTENS, Echtscheiding door onderlinge toestemming); H. CASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys 
en Breesch, 1991, 366, nr. 929 (hierna verkort H. CASMAN, Notarieel familierecht); F. BUYSSENS, “Regelingsakte”, 
6-7, nr. 10; S. BROUWERS, Echtscheiding, 24-25, nr. 28-29; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 79, nr. 
71. 
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noodzakelijk altijd zo is.40 Voor de inwerkingtreding van de wet van 30 juni 1994 had de kwalificatie 

van dading volgens een meerderheid in de rechtsleer41 tot gevolg dat de regelingsakte niet kon 

worden bestreden o.g.v. rechtsdwaling of benadeling.42 Zij meenden bovendien dat de regelingsakte 

niet vernietigbaar was o.g.v. bedrog of geweld, dit in afwijking van artikel 2053 BW. Zij steunden zich 

op het feit dat de procedure een hele tijd in beslag nam, waardoor de echtgenoten voldoende tijd 

hadden om eventuele gebreken vast te stellen. Het inroepen van sancties zou bovendien tot gevolg 

hebben dat de definitief geworden echtscheiding in vraag zou worden gesteld.43 Met de wet van 30 

juni 199444 vielen echter verschillende beschermingsmechanismen, zoals de verplichte voorafgaande 

inventaris en de talrijke verschijningen voor de rechter, tegen wilsgebreken weg. Verschillende 

auteurs45 meenden dan ook dat er door deze wijzigingen geen reden meer was om artikel 2053 BW 

niet toe te passen. De rechtspraak was echter terughoudend om de wilsgebreken toe te passen. Het 

Hof van Cassatie maakte in een arrest van 16 juni 200046 aan deze terughoudendheid een einde door 

uitdrukkelijk te stellen dat de overeenkomst houdende de wederzijdse rechten onderworpen is aan 

het verbintenissenrecht. Hieruit kan worden afgeleid dat de wilsgebreken bedrog en geweld 

voortaan kunnen worden ingeroepen. M.b.t. bedrog dient opgemerkt te worden dat slechts 

hoofdbedrog aanleiding kan geven tot nietigverklaring. Incidenteel bedrog geeft slechts aanleiding 

tot schadevergoeding.47 De toepassing van benadeling en gekwalificeerde benadeling lijkt 

daarentegen niet mogelijk.48 Het staat de echtgenoten immers vrij een volstrekt ongelijke verdeling 

te bedingen. VISSERS, VERSCHELDEN, LELEU en BUYSSENS menen dat een nietigverklaring van de 

regelingsakte niet mogelijk is o.g.v. dwaling.49 Dit in tegenstelling tot o.a. DUELZ, BROUWERS en 

                                                             
40 D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel? Over het karakter van ‘dading’ van de EOT-
regelingsakte”, RGDC 2010, (216) 217-218, nr. 6-10 (hierna verkort D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen 
keer. Of soms wel?”) 
41 C. RENARD en E. VIEUJEAN, “Examen de jurisprudence (1956-1960)”, RCJB 1962, (77) 103, nr. 51; H. CASMAN, 
Notarieel familierecht, 390, nr. 986; zie ook verwijzingen in S. DEMARS, “Questions controversées relatives à 
l’application de la loi du 30 juin 1994 modifiant les procedures de divorce”, JT 1995, (819) 819. 
42

 Art. 2052 BW. 
43 H. CASMAN, Notarieel familierecht, 390, nr. 986. 
44 Wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen 
betreffende de procédures van echtscheiding, BS 21 juli 1994, 19110. 
45

 O.a. S. DEMARS, “Questions controversées relatives à l’application de la loi du 30 juin 1994 modifiant les 
procedures de divorce”, JT 1995, (819) 819-820; J.-F. TAYMANS, “L’inventaire. Le règlement transactionnel”, 97-
102, nr. 25-36; S. BROUWERS, Echtscheiding, 25-26, nr. 30. 
46

 Cass. 16 juni 2000, RW 2000-01, noot W. PINTENS, TBBR 2000, 652, noot F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU, Div. Act. 
2001, 163, concl. DUBRULLE, noot A.-CH. VAN GYSEL, EJ 2001, 31, noot P. SENAEVE, T. Not. 2000, 526 en RCJB 2002, 
400, noot H. CASMAN. 
47 F. BUYSSENS, “Regelingsakte”, 7, nr. 10; Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 107-108, nr. 39; S. 
BROUWERS, Echtscheiding, 26, nr. 31-32; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel?”, (216) 
219, nr. 13; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 82-83, nr. 75. 
48 F. BUYSSENS, “Regelingsakte”, 7, nr. 10; Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 108, nr. 39; S. BROUWERS, 
Echtscheiding, 26, nr. 33; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 83, nr. 75. 
49

 F. BUYSSENS, “Regelingsakte”, 7, nr. 10; Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 108, nr. 39; K. VISSERS en G. 
VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 83, nr. 75. 
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COTTENIE, die menen dat een nietigverklaring wegens feitelijke dwaling wel mogelijk is.50 Het Hof 

oordeelt bovendien dat de nietigverklaring van de voorafgaande overeenkomst de echtscheiding zelf 

niet aantast. Het Hof liet echter de vraag open of de nietigheid van een bepaald beding, de nietigheid 

van het geheel van de voorafgaande overeenkomst met zich meebrengt. In de rechtsleer stelt men 

dat de vernietigde bepaling gevolgen heeft voor de rest van de overeenkomst wanneer zij er 

onlosmakelijk deel vanuit maakt. Om te bepalen of de vernietigde bepaling onlosmakelijk deel 

uitmaakt van de overeenkomst, dient de rechter de gemeenschappelijke bedoeling van de 

echtgenoten te achterhalen.51 

III. Transactioneel karakter 

21. Gelet op het transactionele karakter van de regelingsakte, kunnen de partijen afwijken van 

de wettelijke en de conventionele regels inzake verdeling van het huwelijksvermogensstelsel alsook 

van andere wettelijke bepalingen.52 De echtgenoten zijn echter wel gebonden door de grenzen van 

openbare orde en goede zeden. De regelingsakte kan nooit als een schenking worden beschouwd.53 

IV. Uitwerking van de regelingsakte 

22. De uitwerking van de regelingsakte is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van 

het definitief worden van de echtscheiding. Dit betekent dat de regelingsakte uitwerking krijgt vanaf 

het ogenblik dat de uitspraak in kracht van gewijsde treedt. Tussen de echtgenoten werkt de 

regelingsakte terug tot het moment van de eerste verschijning.54 Volgens CASMAN is het niet geheel 

juist om te spreken van een opschortende voorwaarde, gezien de echtscheiding de oorzaak van de 

overeenkomst is en geen ondergeschikte voorwaarde. Zij vermeldt ook dat de opschortende 

voorwaarde gevolgen heeft voor de heffing van registratierechten.55  

23. Zoals hierboven reeds werd vermeld bepaalt artikel 1304 Ger.W. dat tussen de echtgenoten 

de uitspraak, m.b.t. hun goederen, uitwerking heeft vanaf de eerste verschijning. Door deze 

terugwerkende kracht ontstaat er een leemte tussen het moment van de ondertekening van de 

regelingsakte en de eerste verschijning. Om aan deze leemte tegemoet te komen kunnen de 

                                                             
50

 A. DUELZ, J.-C. BROUWERS en Q. FISCHER, Le droit du divorce, 318, nr. 443; S. BROUWERS, Echtscheiding, 25-26, nr. 
30; D. COTTENIE, “Gedane zaken nemen geen keer. Of soms wel?”, (216) 220, nr. 17-18. 
51

 Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 109, nr. 40; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 85, nr. 
75. 
52 W. PINTENS, Echtscheiding door onderlinge toestemming, 184, nr. 294; H. CASMAN, Notarieel familierecht, 366, 
nr. 929; Y.-H. LELEU, “Les conventions relatives aux biens”, 18, nr. 9; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 
Ger.W”, 42-43, nr. 26. 
53 Y.-H. LELEU, “Les conventions relatives aux biens”, 18, nr. 9; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 
42-43, nr. 26. 
54

 Art. 1304, tweede lid Ger.W. 
55 H. CASMAN, Notarieel familierecht, 367, nr. 930-931. 
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echtgenoten bepalen dat de regelingsakte uitwerking zal hebben vanaf het moment van de 

ondertekening of vanaf het moment van de feitelijke scheiding. Zij kunnen m.b.t. de datum van 

uitwerking van de regelingsakte even goed een andere datum vastleggen, gezien artikel 1304 Ger.W. 

niet van dwingend recht is en artikel 1287 Ger.W. de mogelijkheid biedt een vergelijk te treffen. Deze 

bepalingen zijn niet tegenwerpelijk aan derden. Wanneer de echtgenoten hieromtrent niets zijn 

overeengekomen, zullen de goederen en schulden verkregen tussen de ondertekening van de 

regelingsakte en de eerste verschijning onderworpen zijn aan het huwelijksvermogensrecht voor de 

bepaling van hun statuut en verdeling. Goederen en schulden verkregen of aangegaan na de eerste 

verschijning behoren toe aan de echtgenoot die ze heeft verkregen of is aangegaan.56 Ten aanzien 

van derden heeft het vonnis of arrest, waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, gevolg vanaf de 

dag waarop het wordt overgeschreven.57  

Afdeling 2: Inhoudelijke bepalingen 

I. Activa 

A. Onroerende goederen  

24. Met betrekking tot de verdeling van de onroerende goederen staan er verschillende 

mogelijkheden open. Het gaat hier zowel om gemeenschappelijke, onverdeelde als eigen onroerende 

goederen. De echtgenoten kunnen, wanneer zij onroerende goederen bezitten, deze onder hen 

verdelen, zij kunnen het onroerend goed toebedelen aan één van de echtgenoten tegen betaling van 

een opleg, zij kunnen het goed schenken aan de gemeenschappelijke kinderen, zij kunnen het 

onroerend goed in onverdeeldheid houden en zij kunnen het onroerend goed verkopen.58 Daarnaast 

is het mogelijk dat de gezinswoning gehuurd is. De echtgenoten dienen het lot van de 

huurovereenkomst te regelen. Hierna wordt er dieper ingegaan op verschillende mogelijkheden. 

25. Wil nog opmerken dat wanneer er in de regelingsakte onroerende goederen worden 

overgedragen of aangewezen, de regelingsakte in authentieke vorm moet worden opgemaakt. Dit 

                                                             
56 Y.-H. LELEU, “Les conventions relatives aux biens”, 44, nr. 33; Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 102-
103, nr. 32; S. BROUWERS, Echtscheiding, 33-34, nr. 41-44; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287”, 75-76, nr. 68. 
57

 Art. 1304, eerste lid Ger.W. 
58

 F. BUYSSENS, “Enkele aandachtspunten inzake registratierechten bij onroerend goed-transacties in de eot-
regelingsakte”, EJ 2003, afl. 5, (78) 79; A. DUELZ, J.-C. BROUWERS en Q. FISCHER, Le droit du divorce, 311, nr. 431. 
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dient ab initio te gebeuren.59 Bovendien moet ook steeds rekening gehouden worden m.b.t. de 

eventueel fiscaal negatieve gevolgen.60 

1. Toebedeling van het onroerend goed aan één van de echtgenoten 

26. De echtgenoten kunnen in de regelingsakte overeenkomen om het gemeenschappelijk of 

onverdeeld onroerend aan één van hen toe te bedelen, die hiervoor desgevallend een opleg betaalt 

alsook de hypothecaire lening ten laste neemt. De juridische raadgevers hebben bij de toebedeling 

de taak om de echtgenoten te informeren over de berekening van de oplegsom, hen te wijzen op de 

fiscale gevolgen en te zorgen voor een duidelijke weergave van de gemaakte afspraken met het oog 

op de uitvoerbare kracht.61  

a. Berekening van de oplegsom 

27. Een belangrijke vraag bij de toebedeling van het onroerend goed aan één van de 

echtgenoten, is de berekening van de oplegsom. Bij deze berekening dient niet alleen rekening 

gehouden te worden met de waarde van het goed op zich, de berekening moet ook geplaatst 

worden in het groter geheel van de gemaakte afspraken.62 Tevens heeft het bestaan van een 

hypothecaire lening invloed op de berekening. Volgens de “klassieke”63 berekeningsmethode wordt 

het saldo van de lening afgetrokken van de geschatte actuele waarde van het goed. TAYMANS wijst er 

echter op dat deze methode vooral gedurende de eerste jaren van de terugbetaling onjuist en 

simplistisch is, gelet op de geest van de mensualiteiten.64 Er moet immers rekening mee gehouden 

worden dat bij een terug te betalen lening d.m.v. vaste mensualiteiten, de eerste jaren vooral 

interesten worden betaald en weinig kapitaalaflossingen.65 Volgens TAYMANS dient daarom de 

oplegsom als volgt berekend te worden; de actuele waarde van het onroerend goed moet 
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verminderd worden met een bedrag dat bekomen wordt door het initieel geleende kapitaal te 

vermenigvuldigen met een breuk, met in de teller de nog resterende looptijd van de lening en in de 

noemer de totale looptijd van de lening.66 Dit leidt er doorgaans toe dat de overdragende echtgenoot 

een grotere opleg krijgt. Deze methode is nauwkeuriger, maar volgens DE PAGE en DE CLIPPELE niet aan 

te raden gelet op het feit dat deze methode ingewikkelder is, moeilijker te begrijpen voor de partijen 

en aanleiding kan zijn voor discussies in een reeds delicate situatie.67 De oplegsom houdt bovendien 

rekening met het feit dat de echtgenoot-verkrijger vaak ook de hypothecaire schuld, die op het 

onroerend goed ligt, uitsluitend te zijne laste neemt.68  

b. Wijze, tijdstip en plaats van betaling van de oplegsom 

28. De meeste rechtszekere manier om de wijze, de plaats en het tijdstip van betaling van de 

oplegsom te regelen is, door in de regelingsakte op te leggen dat de oplegsom zal worden 

geconsigneerd in handen van de instrumenterende notaris uiterlijk voor de tweede verschijning. De 

effectieve overhandiging aan de echtgenoot-overdrager gebeurt pas op het moment van het 

definitief worden van het echtscheidingsvonnis.69 De notaris, die deze gelden in ontvangst neemt, 

plaatst deze op een rubriekrekening waarvan de interesten toekomen aan de echtgenoten. De 

echtgenoten dienen duidelijk te regelen aan wie de interesten, die de som zal opbrengen tot aan de 

overhandiging, zal toekomen.70 De echtgenoten kunnen echter ook overeenkomen dat de oplegsom 

niet zal worden geconsigneerd bij de instrumenterende notaris. De echtgenoot gerechtigd op de 

betaling van de opleg loopt dan het risico niet betaald te worden.71 

29. Het staat de partijen vrij te bepalen dat de betaling van de oplegsom mag plaatsvinden na 

het definitief worden van de echtscheiding. Enige voorzichtigheid is hier geboden m.b.t. het 

eventuele ontslag van de ambtshalve inschrijving. De hypotheekbewaarder neemt namelijk, bij de 

overschrijving van de regelingsakte, ten voordele van de echtgenoot-overdrager, een ambtshalve 
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inschrijving.72 Dit houdt in dat de echtgenoot-overdrager beroep kan doen op haar wettelijk 

voorrecht ter vervulling van de verplichting tot betaling van de opleg.73 CASMAN en DE WULF merken 

op dat inschrijving wordt genomen, zowel in het geval de verplichting slaat op de betaling van een 

opleg aan de echtgenoot-overdrager, als in het geval de verplichting onrechtstreeks tot het voordeel 

van die echtgenoot strekt, bijvoorbeeld wanneer de echtgenoot-verkrijger er zich toe verbindt om de 

hypothecaire schuld, die op het onroerend goed rust en beide echtgenoten verbindt, uitsluitend ten 

zijne laste te nemen.74 De inschrijving kan gebeuren ook al werken het definitief worden van de 

echtscheiding en de betaling van de opleg als een opschortende voorwaarde van de regelingsakte, en 

dus van de toebedeling van het onroerend goed.75 De echtgenoot-overdrager kan echter bij de 

regelingsakte de hypotheekbewaarder ontslag geven van de ambtshalve inschrijving.76 Hierbij verliest 

de echtgenoot-overdrager zijn voorrecht. Dit is bijzonder onaangenaam gelet op het feit dat bij een 

verdeling niet de mogelijkheid bestaat de ontbinding wegens niet-betaling van de opleg te eisen. 

Slechts de gedwongen uitvoering is dan nog mogelijk.77 Het verdient daarom de aanbeveling om 

voorzichtig om te gaan met het geven van ontslag van de ambtshalve inschrijving.78  

30. Soms komen de echtgenoten overeen dat de oplegsom in de vorm van een 

onderhoudsuitkering tussen echtgenoten zal worden betaald. Dit kan uitgekeerd worden onder de 

vorm van een kapitaal als onderhoudsuitkering of een gespreide betaling, die gelijkstaat met de 

uitkering van onderhoudsgeld. De oplegsom biedt in tegenstelling tot een onderhoudsuitkering geen 

fiscaal voordeel inzake aftrekbaarheid voor de schuldenaar.79 Onderhoudsuitkeringen zijn namelijk 

voor 80% aftrekbaar in hoofde van de schuldenaar.80 De fiscus is echter niet verplicht de oplegsom in 

de vorm van een onderhoudsuitkering te aanvaarden.81 
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c. Verwijlinteresten wegens vertraging van de betaling van de oplegsom 

31. Bij de oplegsom is het tevens van belang in een goede en duidelijke regeling te voorzien 

m.b.t. de verwijlinteresten.82 Er bestaat immers een discussie in de rechtsleer m.b.t. de uitvoerbare 

kracht van een notariële akte op dit vlak. Volgens een eerste strekking dient de notariële akte de 

nodige elementen te bevatten m.b.t. de verwijlinteresten. Wanneer dit niet het geval is, zal de 

schuldeiser een nieuwe procedure moeten opstarten met het oog op het bekomen van een titel voor 

de gedwongen uitvoering van de verschuldigde interesten. Deze interesten lopen dan pas vanaf de 

betekening van de afgeleverde titel.83 Volgens een andere strekking zijn de interesten reeds 

verschuldigd vanaf de aanmaning tot betaling. Zij baseren zich op artikel 1153 BW, dat bepaalt dat de 

schadevergoeding, wegens vertraging in de uitvoering van de betaling van de geldsom, bestaat in een 

wettelijk interest. Deze is reeds verschuldigd vanaf de dag van de ingebrekestelling, ongeacht of de 

akte, waarin de verbintenis werd opgenomen, iets bepaalt over verwijlinteresten.84 Gelet op de 

onenigheid, die er bestaat in de rechtsleer, is het beter om zelf een regeling m.b.t. de 

verwijlinteresten op te nemen in de regelingsakte. Volgens o.a. BUYSSENS verdient het de aanbeveling 

om, indien de echtgenoten zijn overeengekomen dat de opleg zal geconsigneerd worden bij de 

notaris, de interesten onmiddellijk te laten lopen bij de overschrijding van de termijn voor 

consignatie en niet vanaf het niet-respecteren van het tijdstip van betaling in handen van de 

echtgenoot-schuldeiser.85 In de hypothese van consignatie in handen van de notaris zijn de 

voordelen in deze optie volgens BUYSSENS van tweeërlei aard; “enerzijds wordt, door het niet onmiddellijk 

laten lopen van de nalatigheidsinteresten, aan de echtgenoot-schuldenaar van de opleg a.h.w. de gelegenheid 

geboden om zijn betaling ongestraft uit te stellen. Anderzijds behoort de daadwerkelijke overhandiging van de 

opleg tot de verantwoordelijkheid van de notaris.”86 De echtgenoot-schuldenaar mag niet bestraft 

worden voor een gebeurlijke nalatigheid van de notaris.87  

d. Registratierechten en BTW 

32. De regelingsakte, waarin het onroerend goed aan één van de echtgenoten wordt 

toegewezen is de facto een verdeling. De verdeling is pas definitief op het moment dat het vonnis, 

dat de echtscheiding uitspreekt, in kracht van gewijsde is getreden. De termijn van vier maanden 
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voor de aanbieding ter registratie zoals bepaald in artikel 31, 2° W. Reg. begint vanaf dat moment te 

lopen.88 Artikel 109 W. Reg. bepaalt dat een recht van 1% geheven wordt. Dit recht is volgens artikel 

110 W. Reg. verschuldigd op de overeengekomen waarde van de goederen, waarvan de 

onverdeeldheid ophoudt te bestaan. Wanneer de kosten van de akten en eventuele schulden, die 

ten laste van de boedel waren, volgens de overeenkomst volledig ten laste komen van de 

echtgenoot-overnemer, dan zal de heffingsgrondslag als volgt worden vastgesteld: oplegsom × 2 + 

kosten + schuldovername. In bepaalde gevallen kan deze grondslag groter zijn dan de geschatte 

waarde.89 Burgerrechtelijk is dit geen probleem, het staat de echtgenoten immers vrij om een 

onevenwichtige regeling te sluiten. Fiscaalrechtelijke kan dit echter voor een onaangename 

verrassing zorgen, die meestal pas ontdekt wordt in de periode van vier maanden na het in kracht 

van gewijsde treden van het echtscheidingsvonnis.90  

33. Wanneer de echtgenoten het onroerend goed, dat wordt toebedeeld, hebben laten 

oprichten met betaling van BTW en de termijnen voor eventuele levering nog niet verstreken zijn, 

dan kunnen de echtgenoten de toebedeling onder het stelsel van BTW plaatsen.91 Indien de termijn 

voor de levering verstrijkt tussen de eerste verschijning en het definitief worden van de 

echtscheiding door onderlinge toestemming dan moet de administratie de terugwerkende kracht 

aanvaarden, hoewel deze t.o.v. derden niet geldt. Het is dus niet zeker dat de onderwerping aan het 

BTW-stelsel in dat geval zal aanvaard worden.92 De onderwerping aan het BTW-stelsel biedt de 
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mogelijkheid aan degene, die vervreemdt, de BTW op de kosten, die betrekking hebben op het 

onroerend goed en bijhorend terrein, in aftrek te brengen.93  

e. Optie  

34. BROUWERS meent dat de toebedeling van een onroerend goed aan één van de echtgenoten 

gekoppeld kan worden aan een optie, die onder bepaalde voorwaarden wordt verleend aan een 

echtgenoot. Gedurende de termijn waarin de optie kan gelicht worden, blijft het onroerend goed in 

onverdeeldheid. Het dient wel te gaan om een min of meer lange termijn. In de regelingsakte dienen 

de echtgenoten te bepalen hoe de onverdeeldheid eindigt, wanneer binnen de in de regelingsakte 

bepaalde termijn de optie niet wordt gelicht.94  

f. Formaliteiten 

35. De toebedeling van de gezinswoning aan één van de echtgenoten is een overdracht van 

onroerende zakelijke rechten in de zin van artikel 1, eerste lid Hyp.W. Wanneer de toebedeling in de 

regelingsakte wordt bepaald, dient een letterlijk uittreksel van de regelingsakte ter overschrijving 

worden aangeboden op het hypotheekkantoor van het rechtsgebied waar het onroerend goed 

gelegen is.95 De regelingsakte dient daarbij de beschrijving en de eigendomsoorsprong96 van het 

onroerend goed en de indentiteit van de partijen te bevatten.97 De termijn van overschrijving 

bedraagt in principe één maand, behalve voor onroerende goederen gelegen in verschillende 

ambtsgebieden. In dit laatste geval bedraagt de termijn twee maanden.98  

2. Onroerend goed in onverdeeldheid laten 

36. Deze optie kan worden aangeraden indien de echtgenoot, bij wie de kinderen hun 

hoofdverblijfplaats zullen hebben, niet over voldoende liquide middelen beschikt om de overname 

onmiddellijk te bekostigen of indien geen van de echtgenoten het goed wenst over te nemen. Er kan 

tevens voor deze mogelijkheid gekozen worden indien de markt op het ogenblik van het opstellen 

van de regelingsakte ongunstig is voor de verkoop van onroerende goederen of wanneer de 

echtgenoten door de verkoop een te hoge belastingaanslag vrezen.99  
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a. Onverdeeldheid voor maximum vijf jaar 

37. Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de echtgenoten het goed in onverdeeldheid houden 

tot na de echtscheiding, waarbij elk van hen, nadat de echtscheiding definitief geworden is, de 

verdeling kan vorderen op grond van artikel 815, eerste lid BW.100  Er kunnen aanvullende 

modaliteiten, zoals de verdeling van de koopprijs, bepaald worden.101 De echtgenoten kunnen ook 

beslissen om het goed in onverdeeldheid te laten bij toepassing van artikel 815, tweede lid BW voor 

een periode van vijf jaar.102 De overeenkomst m.b.t. artikel 815, tweede lid BW dient overgeschreven 

te worden op het hypotheekkantoor.103  

38. De overeenkomst kan volgens artikel 815, tweede lid BW niet afgesloten worden voor een 

termijn langer dan vijf jaar. Deze beperkte termijn van vijf jaar kan een minpunt zijn voor de 

echtgenoten, bijvoorbeeld wanneer zij wensen in de gezinswoning te blijven tot de kinderen hun 

studies beëindigd hebben. PINTENS en BROUWERS menen toch dat er nog een derde mogelijkheid 

openstaat, die er in bestaat dat de echtgenoten overeenkomen om langer dan vijf jaar in 

onverdeeldheid te blijven, buiten artikel 815, tweede lid BW om.104 De wettelijkheid van een 

dergelijke overeenkomst is echter twijfelachtig gelet op de controverse in de rechtsleer.105 

39. De termijn van vijf jaar, gedurende dewelke partijen wensen in onverdeeldheid te blijven, 

neemt volgens LELEU, TAYMANS, VISSERS en VERSCHELDEN een aanvang vanaf het ogenblik waarop het 

echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde treedt.106 CASMAN sluit zich aan bij deze stelling voor wat 

betreft goederen die afhangen van het gemeenschappelijk vermogen.107 Volgens BROUWERS begint de 

termijn te lopen vanaf de eerste verschijning van de partijen.108  
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b. Alternatieven 

40. Wanneer de echtgenoten nog een goede verstandhouding hebben, kan een onverdeeldheid 

gemakkelijk een periode van vijf jaar overschrijden. Gelet echter op de controverse in de rechtsleer is 

het niet aangewezen een onverdeeldheid te bedingen, die een termijn van vijf jaar overschrijdt. In de 

rechtsleer werden er alternatieven uitgewerkt om tegemoet te komen aan deze problematiek. Zo 

stelt LELEU voor om aan één van de echtgenoten een duurzaam recht op wonen te geven. De 

echtgenoten kunnen dit doen onder de vorm van een huurrecht of een vruchtgebruik.109 In geval van 

een huurrecht bestaat echter het risico dat een eventuele koper het huurcontract kan opzeggen met 

het oog op het persoonlijk gebruik van het onroerend goed. Het vruchtgebruik biedt een grotere 

bescherming, maar geeft dan weer aanleiding tot de heffing van één procent evenredig 

registratierecht110 op de afgestane parten.111 BROUWERS geeft het alternatief om een optie te 

verlenen aan één van de echtgenoten voor een min of meer lange termijn tot overname van het 

onverdeelde goed.112  

c. Modaliteiten van de onverdeeldheid 

41. Naast het probleem wat betreft de termijn, dient er ook aandacht te worden besteed aan het 

genot en het gebruik van het onroerend goed tijdens de onverdeeldheid, de al dan niet 

overdraagbaarheid, wie welke lasten zal betalen… Wanneer er geen afspraken werden gemaakt, 

moet een beroep gedaan worden op artikel 577-2 en volgende BW.113 Het is echter aangewezen om 

de wettelijke regeling aan te vullen.114 Het is essentieel met het oog op de gedwongen uitvoering dat 

de regelingsakte, opgemaakt in notariële vorm, in voldoende nauwkeurige en specifieke 

bewoordingen is opgesteld m.b.t. het gebruik en het genot van het onroerend goed. Zo is de 

vermelding dat één van de echtgenoten “alle op het onroerend goed rustende lasten en belastingen 
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zal dragen” niet nauwkeurig genoeg.115 Indien de echtgenoten overeengekomen zijn de kosten te 

delen dan voldoet de verklaring dat ze zich zullen neerleggen bij de uitsplitsing voor de 

uitvoerbaarheid.116  

d. Bijzondere situatie: het onroerend goed werd aangekocht onder beding van aanwas of 

tontinebeding 

42. Verder moet er volgens BUYSSENS
117 rekening gehouden worden met de bijzondere situatie 

waarbij de echtgenoten het onroerend goed, dat zij wensen in onverdeeldheid te houden, vóór het 

huwelijk hebben gekocht onder een beding van aanwas of een tontinebeding, zonder dat er werd 

voorzien in een clausule van automatisch verval bij huwelijk of echtscheiding of zonder dat enige 

tijdsbeperking werd bepaald. Deze bedingen blijven bestaan, ongeacht een groot tijdsverloop of een 

huwelijk. Het sluimerende bestaan van een dergelijk beding kan ongewenste gevolgen hebben bij het 

overlijden van één van de echtgenoten, ongeacht of dit gebeurt tijdens de procedure van 

echtscheiding door onderlinge toestemming dan wel erna. In geval van een tontinebeding wordt het 

onroerend goed geacht steeds te hebben toebehoord aan de langstlevende; in geval van een beding 

van aanwas, wast het deel van de ene echtgenoot aan bij het deel van de langstlevende.118 Na 

echtscheiding zal dit echter niet de bedoeling van de eerststervende echtgenoot zijn. Een tweede 

ongewenst gevolg is dat de echtgenoten, pendente conditione, niet het recht hebben eenzijdig de 

uitonverdeeldheidtreding te vorderen.119 Op deze wijze wordt een vrije onverdeeldheid een 

gedwongen onverdeeldheid. Dit bezwaar zou eventueel met succes kunnen worden weerlegd door 

te wijzen op een breuk in de relatie, die tot uiting komt in een echtscheiding. De echtscheiding toont 

aan dat het klassieke bezwaar tegen de mogelijkheid om eenzijdig de uitonverdeeldheidtreding te 

vorderen, namelijk het tontinebeding of het beding van aanwas als doelvermogen, niet meer 

aanwezig is.120 Er kan geen beroep meer worden gedaan op de theorie van het verval van oorzaak. 

Het Hof van Cassatie beperkte immers het toepassingsgebied van deze theorie tot handelingen om 
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niet.121 Het is aan te raden het probleem van de uitonverdeeldheidtreding reeds bij het opstellen van 

het beding te regelen en bijvoorbeeld het beding te koppelen aan een bepaalde termijn, die 

behoudens opzegging wordt verlengd.122 Er kan ook bedongen worden dat het toninebeding of het 

beding van aanwas ophoudt te bestaan bij huwelijk of echtscheiding.123 MICHIELS en anderen wijzen 

erop dat men hierin niet te ver mag gaan met het gevaar te vervallen in een verboden overeenkomst 

over een niet-opengevallen nalatenschap.124 De echtgenoten bevinden zich dan na echtscheiding in 

een gewone onverdeeldheid.125 Wanneer er niets is bepaald in de akte moet de notaris, die de 

regelingsakte opstelt, hetzij de deelgenoten in gemeen overleg de tontine, met tussenkomst van de 

verkoper, laten opheffen, hetzij het beding van aanwas laten schrappen, zonder tussenkomst van de 

verkoper.126 De opheffing van het tontinebeding of het beding van aanwas geldt eveneens voor de 

toebedeling van onroerende goederen.127  

e. Einde van de onverdeeldheid 

43. Voor wat betreft het einde van de onverdeeldheid, zullen de echtgenoten moeten bepalen of 

het goed overgaat op één van hen dan wel aan een derde zal worden verkocht.128 

3. Verkoop van het onroerend goed 

44. Deze optie is aan te raden in geval de toebedeling aan één van de echtgenoten niet mogelijk 

of wenselijk is en indien de economische conjunctuur gunstig is voor de verkoop van het goed.129 

Vóór de verkoop behoudt het goed, afhankelijk van het geldend huwelijksvermogensstelsel, zijn 

gemeenschappelijk of onverdeeld karakter.130  
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45. Bij een onverdeeld goed moeten de echtgenoten, die onder het stelsel van scheiding van 

goederen gehuwd zijn, een overeenkomst in de zin van artikel 815, tweede lid BW sluiten. Dit om een 

eventueel verzoek tot uitonverdeeldheidtreding uit te sluiten en om de modaliteiten van de 

bezetting van het goed te regelen.131 Dit is volgens BROUWERS niet nodig wanneer de echtgenoten de 

bedoeling hebben de verdeling uit te stellen tot na de echtscheiding en elk van de echtgenoten zelf 

het initiatief tot de verkoop kan nemen. Hij stelt dat deze regeling duidelijk moet worden vermeld 

om te vermijden dat de rechtbank de indruk heeft dat een onverdeeldheid wordt beoogd.132  

46. Bij een gemeenschappelijk goed dienen enkel de modaliteiten geregeld te worden voor de 

bezetting van het goed gedurende de post-communautaire onverdeeldheid.133  

47. De prijs, die bij de verkoop van het onverdeelde of gemeenschappelijk onroerend goed 

bekomen wordt, kan het best betaalbaar worden gesteld aan de notaris en behoort in 

onverdeeldheid toe aan de echtgenoten. Na het definitief worden van de echtscheiding,134 betaalt de 

notaris, in overeenstemming met de regelingsakte, aan de gewezen echtgenoten.135 De notaris kan 

immers slechts rekening houden met de regelingsakte wanneer deze definitief geworden is. 

48. In geval het goed bezwaard is met een hypothecaire lening, zal moeten geregeld worden hoe 

deze wordt opgeheven.136 

49. Er wordt aan herinnerd dat een onroerend goed onder het BTW-stelsel kan verkocht 

worden.137 

4. Verkoop van het onroerend goed, exclusieve eigendom van de ene echtgenoot, aan de andere 

echtgenoot. 

50. Wanneer de echtgenoot, die niet de eigenaar is van het betrokken onroerend goed, het 

onroerend goed wenst te blijven bewonen als gezinswoning of voor zijn professionele activiteit, dan 
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is een aankoop van de echtgenoot-eigenaar aan te raden.138 Deze toebedeling wordt gekwalificeerd 

als een koop-verkoop en valt in principe onder het verbod van artikel 1595 BW. Gelet op het 

transactionele karakter van de regelingsakte is het verbod niet van toepassing.139 Bovendien kan de 

overdracht van een eigen goed gelden als een opleg voor de overname van een onverdeeld of 

gemeenschappelijk goed.140 

51. Op een overdracht zijn in het Vlaams Gewest registratierechten van 10 %141 of 5 %142 

verschuldigd, naar gelang de hoogte van het kadastraal inkomen.143 De fiscus is echter niet gehouden 

door het vergelijk tussen de echtgenoten. BROUWERS meent dat de fiscus hierin een verdoken 

schenking kan zien en schenkingsrechten kan heffen.144 

5. Schenking van het onroerend goed aan een derde 

52. Het is mogelijk dat de echtgenoten niet tot een akkoord komen betreffende het onroerend 

goed. De oplossing kan er dan in bestaan het onroerend goed te schenken aan een derde, 

bijvoorbeeld de gemeenschappelijke kinderen, met in voorkomend geval een voorbehoud van 

vruchtgebruik ten voordele van één van de ex-echtgenoten.145 Eén van de wezenlijke kenmerken van 

een schenking is dat een onmiddellijke en onherroepelijke verrijking plaatsvindt in hoofde van de 

begiftigde en een onmiddellijke en onherroepelijke verarming in hoofde van de schenker(s).146 De 

schenker(s) moet(en) dus gewezen worden op de gevolgen van zijn/hun handeling.  

a. Overdracht van het goed 

53. De overdracht zelf van het goed kan niet worden opgenomen in de overeenkomst, gelet op 

het feit dat een derde geen partij is bij de regelingsakte. De echtgenoten kunnen wel een beding in 

de regelingsakte opnemen waarbij ze zich verbinden tot de overdracht van het goed. Een dergelijk 

beding is echter op basis van artikel 932 BW juridisch niet afdwingbaar. Niets staat de echtgenoten in 

de weg om reeds tijdens de procedure de schenkingsakte te verlijden, maar dan stelt zich een 
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probleem wanneer de echtscheiding wordt stopgezet. De echtgenoten zijn de geschonken goederen 

immers kwijt. De enige mogelijke oplossing bestaat er dan ook in om de schenkingsakte te verlijden 

onder opschortende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding.147 PINTENS
148 

verwerpt het argument dat een schenkingsakte, onderworpen aan een echtscheidingsvoorwaarde 

een potestatieve voorwaarde is en dus nietig. Hij stelt namelijk dat het gaat om een gemengde 

voorwaarde, gezien ze niet alleen afhangt van de wil van de schenker maar ook van een derde, 

namelijk de echtgenoot van de schenker. Een gemengde voorwaarde is wel geldig.149 BUYSSENS 

onderzocht bovendien de opschortende voorwaarde in het licht van de theorie van verval van 

oorzaak.150 Gelet op recente rechtspraak is dit niet meer relevant.151  

b. Schenking aan een minderjarig kind: probleem van de aanvaarding 

54. Wanneer de beide echtgenoten een goed wensen te schenken aan een minderjarig kind rijst 

de vraag wie de schenking dient te aanvaarden. Niet-ontvoogde minderjarigen zijn immers 

onbekwaam om schenkingen, die aan hen worden gedaan, te aanvaarden. Krachtens artikel 378, §1, 

eerste lid BW is er voor bepaalde zwaarwichtige handelingen,152 waaronder het aanvaarden van een 

schenking, een bijzondere machtiging vereist van de vrederechter. Als uitzondering op bovenvermeld 

principe bepaalt artikel 935, laatste lid BW dat voor het aanvaarden van een schenking aan een niet-

ontvoogde minderjarige door diens ouders en zelfs door bloedverwanten in de opgaande lijn er geen 

machtiging vereist is.153 De ouder, die schenkt, kan echter niet tegelijkertijd de schenking aanvaarden 

namens het minderjarige kind. Er rijst immers een probleem van belangentegenstelling tussen 

ouders en kinderen. Bovendien is er door de invoering van het systeem van de gezamenlijke 
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voogdijrecht, 328, nr. 732. 
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uitoefening van het ouderlijke gezag steeds sprake van een belangentegenstelling. De gezamenlijke 

gezagsuitoefening houdt immers een vermoeden van instemming in, indien één van de ouders 

handelingen stelt die met het gezag verband houden.154 Elke echtgenoot-ouder wordt immers geacht 

tezelfdertijd op te treden voor de andere. Door een beroep te doen op andere bloedverwanten in de 

opgaande lijn,155 kan de automatische belangentegenstelling omzeild worden. Wanneer er, 

behoudens de ouders, geen ascendenten meer zijn, bestaat de enige oplossing in de aanstelling van 

een voogd ad hoc door de vrederechter, die tegelijkertijd wordt gemachtigd de schenking te 

aanvaarden.156 In het geval er sprake is van een exclusieve gezagsuitoefening157 door één van de 

ouders, is er geen sprake van een automatische belangentegenstelling. De ouder, die het gezag over 

het kind op exclusieve wijze uitoefent, kan zonder machtiging namens het kind aanvaarden wat door 

de andere ouder geschonken werd.158 

6. Koop van een nieuwe woning tijdens de echtscheidingsprocedure 

55. Het is mogelijk dat één van de echtgenoten gedurende de echtscheidingsprocedure een 

onroerend goed wenst aan te kopen. De echtgenoot-koper wenst natuurlijk de rechtshandeling 

alleen te verrichten en het goed als een eigen goed te verwerven, zonder dat zijn/haar 

echtgeno(o)t(e) en/of diens schuldeisers hierop enige aanspraak kunnen maken.159 Onder het 

geldend recht is dit echter problematisch. 

56. De retroactieve ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel tussen echtgenoten bij het 

definitief worden van de echtscheiding, heeft tot gevolg dat o.a. de bepalingen i.v.m. het bestuur van 

het gemeenschappelijk vermogen nog van toepassing zijn op bepaalde handelingen verricht tijdens 

de echtscheidingsprocedure.160 Artikel 1418 BW bepaalt dat bepaalde zwaarwichtige handelingen 

tijdens het huwelijk moeten gebeuren met toestemming van beide echtgenoten. De aankoop van 

een onroerend goed161 door één van de echtgenoten tijdens de echtscheiding is, behalve in geval van 

vervroegde wederbelegging, zo een zwaarwichtige handeling. Echter geen enkele van de door de 
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rechtsleer voorgestelde oplossingen162 biedt een voldoende bescherming tegen de aanspraken van 

gemeenschapsschuldeisers.163 Zelfs als geeft de echtgenoot zijn toestemming en verklaart hij/zij 

uitdrukkelijk dat het niet zijn/haar bedoeling is om mede-eigenaar te worden, maar slechts af te zien 

van het recht de nietigverklaring te vorderen, dan nog mogen de gemeenschapsschuldeisers hun 

vorderingen op het voor hen gemeenschappelijk goed uitoefenen.164 De verklaring van de 

echtgenoot dat het niet diens bedoeling is mede-eigenaar te worden, maar af te zien van het recht 

de nietigverklaring te vorderen, heeft slechts tot gevolg dat het aangekochte goed, onder de 

opschortende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding, tussen de echtgenoten 

een eigen karakter heeft.165 

7. Gehuurde gezinswoning 

57. Wanneer de gezinswoning gehuurd is, zullen de echtgenoten het lot van deze 

huurovereenkomst moeten bepalen. Zo kan de huurovereenkomst worden overgenomen door één 

van de echtgenoten of kan de huurovereenkomst worden beëindigd. Bij de regeling van de 

huurovereenkomst van de gezinswoning moet rekening worden gehouden met artikel 215 BW, dat 

de bescherming van de gezinswoning inhoudt.  

58. Wanneer het huurcontract door beide echtgenoten werd afgesloten, blijven zij beiden t.a.v. 

verhuurder gehouden tot alle verbintenissen, ook in geval van een verstoorde relatie. De opzegging 

zal door beiden moeten gebeuren. Wanneer één van de echtgenoten de huurovereenkomst wil 

beëindigen en de andere in het onroerend goed wil blijven wonen, wordt er goed aan gedaan de 

verhuurder op de hoogte te brengen van dit voornemen.166 Er zal steeds moeten rekening worden 

gehouden met de bepalingen i.v.m. de opzegging uit de Woninghuurwet.167 Wanneer de 

huurovereenkomst door slechts één van de echtgenoten is gesloten geldt de bescherming van artikel 

215, §2 BW. Dit artikel bepaalt dat “het recht op huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten 

gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, 

behoort aan beide echtgenoten gezamenlijk, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst.” Deze 
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bescherming neemt echter een einde vanaf het moment dat er geen samenwoning meer is, namelijk 

o.a. bij een echtscheidingsvonnis of wanneer de echtgenoten in de regelingsakte bepalen dat er geen 

samenwoning meer is…168 Wanneer de echtgenoot, die de huurovereenkomst afsloot, in de woning 

wenst te blijven, doen er zich weinig problemen voor.169 Het ligt echter veel moeilijker wanneer de 

andere echtgenoot in woning wenst te blijven. Volgens artikel 4 Woninghuurwet is de overdracht van 

de huur, zonder medewerking van de verhuurder, niet mogelijk. Bovendien stelt MERCHIERS zich de 

vraag of de Woninghuurwet überhaupt van toepassing is. Gelet op de vele onduidelijkheden raadt zij 

aan voldoende aandacht aan deze problematiek te besteden bij het opstellen van de regelingsakte. 

Een overeenkomst met de verhuurder is volgens haar dan ook aangewezen. Daarbij moet duidelijk 

worden bepaald of de bestaande huurovereenkomst wordt overgenomen, dan wel of de bestaande 

huurovereenkomst wordt beëindigd en een nieuwe overeenkomst wordt gesloten.170  

B. Roerende goederen 

59. De echtgenoten kunnen vrij bepalen aan wie de roerende goederen toekomen. Zij moeten in 

de regelingsakte bepalen hoe en wanneer de echtgenoot aan wie de goederen worden toebedeeld in 

het exclusieve bezit zal treden, tenzij deze goederen reeds in zijn bezit zijn.171 Bij een overbedeling 

van één van de echtgenoten kan in de regelingsakte een oplegsom worden voorzien voor de andere 

echtgenoot. Volgens DE WULF verdient het de voorkeur de opleg te betalen op het ogenblik dat de 

goederen worden afgestaan, aangezien beide echtgenoten dan gelijke rechten hebben; de ene de 

goederen, de andere de oplegsom.172 

1. Kleding en persoonlijke voorwerpen 

60. Niettegenstaande partijen vrij kunnen bepalen aan wie deze goederen zullen toekomen, 

zullen zij meestal, gelet op hun persoonlijke karakter, toekomen aan de echtgenoot aan wie ze 

toebehoren.173 

2. Inboedel 

61. Bij de verdeling van de inboedel zal het een verschil uitmaken of partijen nog samenwonen 

bij het opstarten van de procedure.174 Wanneer de goederen werden gekocht op afbetaling of met 
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een financieringshuur, dient de toebedeling van de goederen te gebeuren in overeenstemming met 

het afbetalingscontract.175 

 

62. In het geval de echtgenoten nog samenwonen, zal de inboedel zich gewoonlijk nog in de 

echtelijke woonst bevinden. In de regelingsakte dient te worden opgenomen welke goederen aan 

welke echtgenoot zullen toekomen. Er kan tevens worden bepaald op welk moment de echtgenoot, 

die de woonst zal verlaten, zijn goederen mag verhuizen. Voor de beschrijving van de goederen kan 

er verwezen worden naar de eventuele boedelbeschrijving. Wanneer er geen boedelbeschrijving 

werd opgemaakt meent DE WULF dat het aangewezen is dat de echtgenoten een lijst opstellen van 

hun gemeenschappelijke goederen, schulden, terugnemingen en vergoedingen.176   

 

63. Wanneer de echtgenoten bij het begin van de verrichtingen tot opmaak van de regelingsakte 

reeds een afzonderlijk verblijf hebben, is de verdeling in feite gebeurd. Volgens BROUWERS kan het 

dan ook volstaan een clausule in de zin van “aan elke echtgenoot worden de goederen toebedeeld 

die hij thans in zijn bezit heeft” of “ er is geen reden om over te gaan tot verdeling” in de 

regelingsakte op te nemen.177 DE WULF en BUYSSENS menen eveneens dat dergelijke clausules mogelijk 

zijn, maar zij achten het toch nuttig te verwijzen naar de beschrijving van de goederen zoals 

opgenomen in de boedelbeschrijving178 of in een aparte lijst.179 

3. Motorrijtuigen 

64. De echtgenoten zullen moeten bepalen wat dient te gebeuren met de aanwezige voertuigen. 

Zij kunnen om het even wat overeenkomen. Zo kunnen de echtgenoten het voertuig verkopen en de 

opbrengst verdelen, het voertuig in onverdeeldheid houden, elk van de echtgenoten de eigen wagen 

toebedelen… In het specifieke geval waar een voertuig wordt toegewezen aan de echtgenoot op 

wiens naam het voertuig niet is ingeschreven, moet deze echtgenoot door de andere echtgenoot 

gemachtigd worden, bijvoorbeeld in de regelingsakte, om op zijn naam een inschrijving te bekomen. 

Een overdracht van kentekenplaat dient te gebeuren met toestemming van de houder van de 
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kentekenplaat.180 Een dergelijk wijziging van inschrijving geeft geen aanleiding tot heffing van een 

nieuwe inschrijvingstaks.181  

4. Huisdieren  

65. Dieren zijn juridisch gezien lichamelijke roerende goederen en zijn aldus onderhevig aan de 

desbetreffende regels. Dit houdt in dat in de regelingsakte ook een regeling m.b.t. de dieren moet 

worden opgenomen. Ook vanuit emotioneel en praktisch standpunt is het aangewezen een regeling 

op te nemen m.b.t. het huisdier. Het ontbreken van een dergelijke regeling kan immers aanleiding 

geven tot discussie.182 De echtgenoten kunnen gelijk welke regeling opnemen m.b.t. de huisdieren. 

Zo kunnen zij bijvoorbeeld een soort van omgangsrecht voorzien…  

5. Financiële rekeningen 

66. Bij verdeling van het rekeningsaldo tussen de echtgenoten, moeten zij duidelijk bepalen hoe 

dit zal gebeuren. Indien nodig zullen zij in de regelingsakte de nodige volmachten geven.183 

6. Levensverzekeringen  

a. Inleiding 

67. In de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst184 werd een regeling 

uitgewerkt betreffende de familiaal vermogensrechtelijke werking van de levensverzekering, die 

werd afgesloten door echtgenoten gehuwd onder het gemeenschapsstelsel.185 De rechtsleer 

betreurde het gebrek aan nuances van deze regeling en uitte vooral kritiek op de oneerlijke gevolgen, 

die uit deze bepalingen voortvloeien bij zogenaamde levensverzekeringen, die eigenlijk bestemd zijn 

voor de opbouw van een spaarfonds met gemeenschappelijke gelden.186 Volgens de bepalingen in de 

Landverzekeringswet vormen de verzekeringsprestaties een eigen goed van de begunstigde187 en is 

deze geen vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen, behoudens in het geval de 

betalingen die op het gemeenschappelijk vermogen rusten kennelijk de mogelijkheden ervan te 

boven gaan.188 De wetgever ging namelijk uit van het idee dat een levensverzekering wordt 
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aangegaan met het oog op het voorzien in iemands levensonderhoud. Dit idee was echter totaal 

achterhaald. In heel veel gevallen zijn levensverzekeringen spaaroperaties geworden. In het arrest 

van 26 mei 1999 heeft het Arbitragehof, de artikelen 127, 128 en 148, §3 Landverzekeringswet 

ongrondwettelijk verklaard. Zij stelt uitdrukkelijk dat de betrokken bepalingen discriminerend zijn.189 

De wetgever heeft tot op heden de wetgeving niet aangepast.  

b. Zuivere levensverzekeringen 

68. Het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 1999 heeft geen schending vastgesteld voor wat 

betreft de werkelijke levensverzekeringen. Dit zijn persoonsverzekeringen waarbij het zich voordoen 

van het verzekerd voorval alleen afhankelijk is van de menselijke levensduur.190 M.b.t. deze 

verzekeringen kan nog steeds toepassing worden gemaakt van de artikelen 127 en 128 

Landverzekeringswet.191 Dit houdt in dat de prestaties in het kader van een dergelijke verzekering 

een eigen goed zijn van de begunstigde echtgenoot.192 Er is slechts vergoeding aan het 

gemeenschappelijk vermogen verschuldigd voor de betalingen, gedaan met het gemeenschappelijk 

vermogen, die kennelijk de mogelijkheden van dat gemeenschappelijk vermogen te boven gaan.193 

Het staat de echtgenoten vrij af te wijken van deze bepalingen.194 

c. Levensverzekeringen als spaaroperaties 

 1. Toepassingsgebied 

69. Er bestaat een waaier aan beleggingen en spaaroperaties, die worden aangeduid met het 

begrip levensverzekering. Naar aanleiding van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 1999 

ontstond er discussie over de vraag welke soort levensverzekeringen door de uitspraak getroffen 

werden. Het arrest van het Arbitragehof heeft immers geen algemene werking, gezien het werd 

geveld n.a.v. een prejudiciële vraag. De uitspraak is slechts bindend in de concrete zaak.195 

70. Er bestaan twee stellingen over de vraag welke verzekeringen getroffen worden door het 

arrest van het Arbitragehof.196 Een eerste, strikte interpretatie stelt dat, aangezien het Arbitragehof 

zich diende uit te spreken over een levensverzekering in het kader van een financiering, slechts deze 
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levensverzekeringen getroffen worden. Een tweede en ruimere interpretatie stelt dat de 

Landverzekeringswet discriminerend is wanneer de levensverzekering in feite een spaarverrichting is. 

Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar financiering of verschijningsvorm van de 

levensverzekering.197 Onder meer DUBUISSON, PINTENS en BAEL menen dat deze laatste opvatting te 

verkiezen is.198 Zo zijn volgens deze interpretatie de bewuste artikelen niet langer van toepassing op 

gemengde levensverzekeringen, Tak 21- en Tak 23-producten, groepsverzekeringen, 

pensioenverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen.199 Volgens PINTENS en VAN DEN ABEELE kan het 

onderscheid tussen zuivere levensverzekeringen en andere het best worden samengevat aan de 

hand van volgende vraag: “Heeft de verzekering tot doel zich tegen een overlijdensrisico te verzekeren of 

voor een aanvullende inkomen te zorgen aan de hand van een belegging die de vorm van een 

levensverzekering heeft aangenomen?”200  

2. Toepasselijke regeling 

71. Gezien de artikelen 127 en 128 Landverzekeringswet geen toepassing meer vinden, wordt er 

teruggegrepen naar de algemene regels van het huwelijksvermogensrecht, meer bepaald naar artikel 

1405, 4 BW. Alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan één van beide echtgenoten 

toebehoren als eigen goed als gevolg van een wetsbepaling, zijn gemeenschappelijk. Dit houdt in dat 

het kapitaal, dat verkregen wordt uit een levensverzekering, die in feite een spaaroperatie is, als 

gemeenschappelijk wordt beschouwd.201 Dit principe geldt niet wanneer de premies betaald zijn met 

eigen gelden van één van de echtgenoten of indien een wettelijke bepaling het eigen karakter van de 

levensverzekering vaststelt.202 De rechten uit de levensverzekering echter zijn respectievelijk eigen 

aan de verzekeringsnemer en aan de begunstigde.203  
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72. Wanneer de uitkering gebeurt tijdens het huwelijk, valt deze in het gemeenschappelijk 

vermogen. Hetzelfde geldt voor voorschotten en afkoopwaarden, die tijdens het huwelijk worden 

ontvangen.204 Voor wat betreft de voorhuwelijkse levensverzekering, waarvan de premies tijdens het 

huwelijk worden betaald met gemeenschapsgelden, meent PINTENS dat het kapitaal eigen is, op 

voorwaarde dat het gemeenschappelijk vermogen wordt vergoed.205 

73. Wanneer het gemeenschappelijk vermogen wordt ontbonden voor de uitkering heeft 

plaatsgevonden, moet er bij de vereffening-verdeling rekening gehouden worden met de 

vermogenswaarde206 van de verzekering op dat ogenblik.207 De vermogenswaarde zal immers 

beschouwd worden als gemeenschappelijk. Alle rechten i.v.m. de verzekering zullen in principe 

worden toegekend aan de verzekeringsnemer.208 

74. Bij de opstelling van de regelingsakte dient niet noodzakelijk de bovenvermelde regels te 

worden gevolgd. De echtgenoten kunnen namelijk vrij beslissen. Wil opmerken dat de door de 

echtgenoten gekozen regeling slechts tegenwerpelijk zal zijn aan de verzekeringsinstelling, wanneer 

deze op de hoogte wordt gesteld.209 Er wordt aangeraden bij de kennisgeving aan de verzekeraar 

expliciet te vermelden dat de regelingsakte onderworpen is aan een opschortende voorwaarde.210 

75. Er is een belangrijke taak weggelegd voor de notaris in deze materie. Zo is het aangewezen 

om in de regelingsakte een clausule op te nemen, ook al beweren de echtgenoten dat er geen 

levensverzekering aanwezig is.211  Wanneer de echtgenoten aan de notaris meedelen dat er wel 

degelijk een levensverzekering aanwezig is en deze wordt getroffen door de rechtspraak van het 

Arbitragehof dan kunnen er volgens VISSERS en VERSCHELDEN twee vragen worden gesteld, namelijk 
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naar de voortzetting van de overeenkomst en naar het statuut van de prestaties. Deze vragen 

worden hierna besproken.212  

a. Voortzetting van de overeenkomst 

76. De echtgenoten kunnen de polis afkopen en de uitgekeerde som verdelen, een andere 

begunstigde aanduiden, het contract behouden op naam van één van de echtgenoten…213 Tevens 

kan er aan herinnerd worden dat het de echtgenoten vrij staat in de regelingsakte een ongelijke 

verdeling te bepalen.214  

77. De echtgenoten kunnen besluiten de levensverzekering te beëindigen. Zij kunnen te allen 

tijde de verzekering afkopen. Dit is echter fiscaal niet interessant.215 

78. De echtgenoten kunnen besluiten dat de levensverzekering wordt toebedeeld aan de 

echtgenoot, die de begunstigde er van is, met de mogelijkheid de overeenkomst verder te zetten.216 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang de verzekeringsnemer begunstigde is dan wel de 

andere echtgenoot als begunstigde werd aangeduid. De regelingsakte is namelijk onderworpen aan 

de opschortende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding. Tijdens de 

echtscheidingsprocedure blijft de verzekeringsnemer immers zeggenschap behouden over de 

verzekering. Wanneer de verzekeringsnemer niet de begunstigde is, kan dit onaangename gevolgen 

hebben. Er wordt in de rechtsleer dan ook aangeraden om in de regelingsakte te bepalen dat 

verzekeringsnemer bepaalde handelingen, zoals de mogelijkheid tot afkoop, het aanduiden van een 

andere begunstigde… niet meer alleen kan stellen.217  

79. Het staat de echtgenoten eveneens vrij om een andere begunstigde aan te duiden, 

bijvoorbeeld een gemeenschappelijk kind. Volgens artikel 112 Landverzekeringswet kan echter de 

verzekeringsnemer slechts de begunstiging herroepen, zolang de oorspronkelijke begunstigde niet 

aanvaard heeft en tot op het moment van de opeisbaarheid van de prestaties. In het geval de 
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begunstigde aanvaard heeft, moet deze instemmen met de aanduiding van een nieuwe 

begunstigde.218  

80. De wijze van aanduiding van de begunstigde echtgenoot is van belang voor wat betreft de 

verdeling. Indien de echtgenoot is aangeduid als begunstigde wordt een onderscheid gemaakt 

naargelang de begunstigde wordt aangeduid als “mijn echtgenoot” dan wel met naam wordt 

vermeld. Wanneer de begunstigde slechts als “mijn echtgenoot” wordt aangeduid, is er geen 

probleem.219 Het recht op de prestaties komt immers toe aan degene die op het moment van de 

opeisbaarheid de hoedanigheid bezit van echtgenoot.220 Ingeval van echtscheiding zonder nieuw 

huwelijk is er niemand die de vereiste hoedanigheid van echtgenoot bezit en kan de aanwijzing van 

de begunstigde geen gevolg hebben. De Landverzekeringswet bepaalt in dat geval dat de prestaties 

toekomen aan de verzekeringsnemer of zijn nalatenschap.221 In geval van echtscheiding zal bij het 

opeisbaar worden van de prestaties de ex-echtgenoot geen rechten meer kunnen doen gelden. Deze 

beschikt immers niet meer over de vereiste hoedanigheid.222 Voor de inwerkingtreding van de wet 

van 27 april 2007 stond het vast dat wanneer de echtgenoot als begunstigde met naam wordt 

vermeld in de verzekeringsovereenkomst, deze het recht op de verzekeringsprestaties behoudt, zelfs 

in geval van een nieuw huwelijk van de verzekeringsnemer. Deze bepaling was niet van toepassing in 

geval dit uitdrukkelijk bedongen werd of artikel 299 BW van toepassing was.223 Artikel 299 BW werd 

gewijzigd door de wet van 27 april 2007 en bepaalt dat “behoudens overeenkomst in tegenovergestelde 

zin de echtgenoten alle voordelen verliezen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van 

het huwelijk hebben toegekend”. De vraag rijst aldus of een levensverzekering afgesloten in het 

voordeel van de andere echtgenoot een voordeel is in de zin van artikel 299 BW.224 Gezien de 

verwijzing in artikel 108 Landverzekeringswet wordt het toepassingsgebied van artikel 299 BW 

beperkt tot de hypothese waarbij de echtgenoot is aangeduid bij naam. Bovendien wordt de 

toepassing van artikel 299 BW beperkt tot voordelen toegekend bij huwelijksovereenkomst en sinds 

het aangaan van het huwelijk. Volgens TORFS zal artikel 299 BW slechts uitzonderlijk van toepassing 
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zijn gelet op het feit dat een levensverzekering ten voordele van de andere echtgenoot geen 

voordeel betreft, maar slechts de vervulling is van de verzorgingsplicht tussen echtgenoten. In 

bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er reeds voldoende via een andere weg werd 

voorzien in de verzorging van de andere echtgenoot,  kan er toch sprake zijn van een schenking en 

kan toepassing worden gemaakt van artikel 299 BW.225 PINTENS en BAEL daarentegen menen dat een 

levensverzekering slechts uitzonderlijk zal kaderen in de hulpverplichting.226 

81. Het is mogelijk dat de echtgenoten een derde, bijvoorbeeld een kind, aanduiden als 

begunstigde. Deze schenking wordt beschouwd als een schenking van een gemeenschappelijk goed 

en vereist de tussenkomst van beide echtgenoten.227 

b. Statuut van de prestaties 

82. Er dient te worden nagegaan in wiens handen de betaling van de afkoopwaarde of kapitaal 

kan geschieden. Zowel tijdens als na de echtscheidingsprocedure betaalt de verzekeraar geldig aan 

de aangeduide begunstigde, wanneer er geen andersluidende bepalingen werden opgenomen of 

indien de opgenomen bepalingen niet werden bekendgemaakt aan de verzekeraar.228 Bovendien 

mag de echtgenoot, die bij naam werd aangeduid als begunstigde de sommen in ontvangst nemen 

bij overlijden van de verzekeringsnemer. Wanneer de echtgenoot echter werd aangeduid zonder 

vermelding van de naam, neemt degene die echtgenoot is van de verzekeringsnemer, op het 

moment de prestaties opeisbaar worden, de gelden in ontvangst.229 Ook hier is een belangrijke rol 

weggelegd voor de notaris. Hij heeft immers de plicht de echtgenoten voldoende in te lichten over 

het statuut van de afkoopwaarde en de kapitalen, die tijdens het leven worden ontvangen, alsook 

over de mogelijkheid om af te wijken van de wettelijke bepalingen in de regelingsakte.230 

3. Groepsverzekering 

83. Een groepsverzekering is een collectieve overeenkomst met een beperkte vrijheid voor de 

aangeslotenen. Er is een duidelijke band met het beroep van de echtgeno(o)t(e). Het is immers 
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slechts de echtgeno(o)t(e)-beroepsuitoefenaar die kan aansluiten.231 In de Landverzekeringswet 

wordt er niet gesproken over de groepsverzekering. In de rechtsleer was men het niet eens over de 

toepassing van de Landverzekeringswet op de groepsverzekering. Volgens sommigen waren, gelet op 

het specifieke karakter van de groepsverzekering, de artikelen 127 en 128 

Landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing. De groepsverzekering strekt er namelijk toe een 

aanvullend pensioen te verschaffen.232 Anderen meenden dat deze artikelen mutatis mutandis 

dienden te worden toegepast.233 In een arrest van 27 juli 2011234 heeft het Grondwettelijk Hof een 

einde gemaakt aan deze discussie. Het Hof oordeelde dat de artikelen 127 en 128 

Landverzekeringswet wel degelijk van toepassing zijn op de groepsverzekering en opnieuw 

verklaarde zij deze artikelen ongrondwettig. Er bestaat echter kritiek op deze uitspraak.235  

84. Het vermoeden van gemeenschappelijkheid speelt ook hier ten volle.236 Gezien deze 

verzekeringen in het gemeenschappelijk vermogen vallen, dienen zij betrokken te worden in de 

verdeling ervan. M.b.t. deze verdeling bestaan er echter verschillende visies. Een eerste mogelijkheid 

bestaat erin dat de verzekering wordt afgekocht en de echtgenoten elk de helft van het kapitaal 

bekomen. Dit is de meest duidelijke oplossing.237 Zij zal echter vaak niet mogelijk zijn, gezien de 

afkoop van groepsverzekeringen vaak wordt uitgesloten in het groepsverzekeringsreglement.238 Een 

tweede mogelijkheid is deze waarbij de echtgenoot-titularis de rechten in de groepsverzekering 

behoudt en er bij de verdeling van de andere gemeenschappelijke goederen een onmiddellijke 

verrekening ten gunste van de andere echtgenoot gebeurt.239 Als tegenargument stelt men dat de 

ene echtgenoot zijn geld onmiddellijk krijgt terwijl de andere nog moet wachten. Als oplossing kan 

een verdiscontering plaatsvinden. Dit komt erop neer dat de echtgenoot-titularis recht heeft op een 

kleiner deel dan de helft. TORFS voert echter aan dat deze stelling niet correct is. De echtgenoot-

titularis krijgt zijn deel pas later, maar de tegoeden opgebouwd tijdens het huwelijk zullen ook na het 

huwelijk verder belegd worden binnen het kader van de groepsverzekering en brengen dus ook na 
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het huwelijk meerwaarden op. De andere echtgenoot krijgt zijn geld onmiddellijk, maar zal zelf 

moeten instaan voor de belegging ervan.240  Een derde mogelijkheid stelt dat de verrekening niet kan 

gebeuren op het ogenblik van de echtscheiding, gelet op de onduidelijkheid of de 

verzekeringsrechten wel ooit zullen uitgekeerd worden.241 Ook een overeenkomst tussen partijen 

waarbij de echtgenoot-titularis er zich toe verbindt op het moment van de uitkering een deel door te 

storten naar de ex-echtgenoot biedt geen soelaas, gezien het nadeel dat de echtgenoten afhankelijk 

blijven van elkaar. In de rechtspraak geeft men de voorkeur aan afkoop wanneer dit mogelijk is. 

Wanneer dit niet mogelijk is, moet de uitkering aan de ex-echtgenoot slechts gebeuren wanneer de 

titularis de uitkering ontvangt.242  

7. Beleggingsproducten 

85. Bij de verdeling van aandelen moeten de echtgenoten steeds rekening houden met het 

statuut van de aandelen,243 met de bepalingen van het vennootschapsrecht en met de statuten van 

de betrokken vennootschap. Bovendien kunnen de rechten van een derde-vennoot niet worden 

aangetast.244 De verplichting voor de echtgenoten om hiermee rekening te houden, vormt een 

uitzondering op het transactionele karakter van de regelingsakte. Volgens artikel 1401, 5° BW zijn 

lidmaatschapsrechten, die verbonden zijn aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen 

waarin alle aandelen op naam zijn, eigen, indien die rechten toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn 

op naam van één van de echtgenoten.245 Bij de toebedeling van de aandelen kan in de regelingsakte 

hiervan worden afgeweken. DE PAGE stelt dat m.b.t. aandelen, die behoren tot het eigen vermogen 

van één van de echtgenoten, enkel de eventuele vraag naar vergoeding van de andere echtgenoot 

kan rijzen.246 Bijvoorbeeld wanneer de aandelen met gemeenschappelijke gelden werden 

gefinancieerd. De moeilijkheden situeren zich vooral bij de waardering van de aandelen die 

gemeenschappelijk zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aandelen aan toonder247 en 

aandelen op naam. Gemeenschappelijke aandelen aan toonder worden gewaardeerd aan hun 
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intrinsieke waarde op de dag van de verdeling van de goederen op basis van de staat van het 

vermogen van de vennootschap op het moment van de ontbinding.248  

86. Aandelen op naam dienen te worden toegewezen aan de echtgenoot op wiens naam ze zijn 

ingeschreven.249 De meerderheid in de rechtsleer meent dat zij gewaardeerd moeten worden tegen 

de waarde op het moment van de ontbinding van het huwelijk.250 De waardering tegen de waarde op 

de dag van de verdeling is echter ook mogelijk.251  

87. In geval de statuten of wettelijke bepalingen bepaalde formaliteiten vereisen voor de 

toebedeling van aandelen, zal een volmacht moeten worden toegekend.252  

C. Beroepsgoederen  

1. Zelfstandige en vrije beroepen 

88. Wanneer één van de echtgenoten een vrij of zelfstandig beroep uitoefent, dan zou de 

handelszaak of het cliënteel bij de regelingsakte moeten toebedeeld worden aan de beoefenaar van 

het beroep, weliswaar onder verplichting zijn echtgenoot te vergoeden indien dit nodig is, rekening 

houdende met het statuut van de goederen binnen het huwelijksvermogensstelsel. Er wordt aan 

herinnerd dat bij de echtscheiding door onderlinge toestemming de regels van het wettelijke 

huwelijksvermogensrecht, alsook de bepalingen, die eventueel werden opgenomen in het 

huwelijkscontract, niet moeten worden gevolgd.253  

89. De waardering van het cliënteel vormt een grote moeilijkheid. Er bestaat unanimiteit wat 

betreft het ogenblik van waarderen, namelijk op de dag van de verdeling.254 Over de wijze van 

waarderen van het cliënteel bestaat er echter geen unanimiteit. De waardering kan gebeuren door 

een kapitalisatie toe te passen op de waarde van het cliënteel. DE PAGE
255 en LELEU

256 wijzen er echter 

op dat de kapitalisatie van de waarde van het cliënteel slechts zin heeft in geval de echtgenoot, die 
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het cliënteel bezit, zijn professionele activiteiten beëindigt, bijvoorbeeld in geval van overlijden, 

waarbij het cliënteel overgaat op zijn erfgenamen. Indien, zoals bij een echtscheiding, de 

professionele activiteit wordt voortgezet, is de bewuste beroepsuitoefenaar, als gevolg van de 

kapitalisatiemethode, ertoe gehouden aan zijn echtgenoot een vergoeding te betalen van een goed 

dat economisch gezien, eigenlijk een hypothetisch of aleatoir karakter heeft.257 Bovendien bestaat 

het gevaar dat de zelfstandige wordt gestraft, in vergelijking met de echtgenoot die zijn professionele 

activiteit uitoefent binnen een arbeidsovereenkomst. Het risico bestaat immers dat de vergoeding, 

die moet worden betaald aan de echtgenoot, die niet de zelfstandige is, als tegenwaarde van het 

cliënteel en de eventuele verplichting om aan diezelfde echtgenoot onderhoudsgeld te betalen 

elkaar zouden overlappen.258 Bij de opstelling van de regelingsakte en de familierechtelijke 

overeenkomst dient hier rekening mee gehouden te worden.259 In de rechtsleer stelt men dat de 

waardering dient te gebeuren aan de hand van een methode die het rendement van het cliënteel 

weergeeft zoals het wordt verwacht in de toekomst.260 Het staat vast dat de waardering van het 

cliënteel een moeilijke oefening is, waarbij de hulp van deskundigen zal moeten ingeroepen 

worden.261 

2. Professionele activiteiten in het kader van een vennootschap 

90. Bij de opstelling van de regelingsakte moet, wat betreft de beroepsgoederen, in geval de 

beroepsactiviteit wordt uitgeoefend in het kader van een vennootschap, rekening gehouden worden 

met het Wetboek van Vennootschappen.262 Dit is een afwijking van het principe dat, gelet op het 

transactionele karakter van de regelingsakte, de echtgenoten door geen enkele regel gebonden zijn, 

behoudens wat betreft de openbare orde en de goede zeden.263 Zo kan men niet raken aan de 

rechten van de andere vennoten, die meestal zijn toegekend op grond van de statuten of 

desbetreffende wetgeving. De statuten kunnen beperkingen bevatten m.b.t. de berekening van de 

prijs van de terugkoop van aandelen.264  
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91. Er kan bij de toebedeling van de aandelen in de regelingsakte afgeweken worden van het 

principe zoals bepaald in artikel 1401, 5° BW,265 zonder echter afbreuk te doen aan wat bepaald is in 

de statuten en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de vennoten. De meerderheid in de 

rechtsleer stelt echter dat de lidmaatschapsrechten moeten toebedeeld worden aan de titularis van 

de lidmaatschapsrechten, onder verplichting de waarde van de aandelen te vergoeden aan het 

gemeenschappelijk vermogen tegen de waarde op de dag van de ontbinding van het huwelijk.266  

92. Mutatis mutandis gelden dezelfde regels voor de toebedeling van aandelen in 

patrimoniumvennootschappen.267  

D. Preferentiële goederen 

93. Artikel 1447 BW biedt aan de echtgenoten de mogelijkheid om zich bepaalde goederen te 

laten toewijzen door de rechter, eventueel mits betaling van een opleg. Deze mogelijkheid wordt 

echter in een echtscheiding onderlinge toestemming uitgesloten.268 De echtgenoten zijn immers 

verplicht een vergelijk te treffen over alle rechten en plichten. Ook de preferentiële goederen 

moeten worden opgenomen in de regelingsakte. Na de echtscheiding blijkt uit de regelingsakte de 

rechten en de plichten van elke partij. De rechter mag enkel interpreteren.269   

E. Aankopen op afbetaling 

94. Bij aankopen op afbetaling zal men steeds moeten nagaan of de toebedeling niet in strijd is 

met de verkoopsvoorwaarden.270 Deze contracten bevatten meestal een beding van 

eigendomsvoorbehoud of een aankoopoptie, waardoor slechts de rechten verbonden aan het 

afbetalingscontract en het genot en gebruik van de goederen kunnen toebedeeld worden aan de 

echtgenoot, die eigenaar zal worden van deze goederen.271 

II. Vergoedingsrekeningen 

95. Tijdens de duur van het huwelijk kunnen belangrijke vermogensverschuivingen hebben 

plaatsgevonden tussen het eigen vermogen van de echtgenoten en het gemeenschappelijk 
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vermogen. Telkens wanneer het ene vermogen zich verrijkte t.o.v. het andere en dit niet werd 

gecorrigeerd, is een vergoeding verschuldigd. De vergoedingen vinden hun grondslag in de theorie 

van de verrijking zonder oorzaak. De regels m.b.t. de vergoedingen zijn niet van toepassing bij 

vermogensverschuivingen tussen het eigen vermogen van de partijen.272 Gelet op het transactionele 

karakter van de regelingsakte kunnen de echtgenoten afwijken van de regels betreffende de 

vergoedingen en deze zelfs uitsluiten. In dat geval is het aangewezen dat ze uitdrukkelijk bepalen dat 

zij aan deze regeling verzaken.273 Bovendien moeten de echtgenoten volgens DE WULF in kennis zijn 

van de juiste toedracht van de verzaking o.g.v. een staat van vergoeding opgesteld door de notaris.274 

Worden er toch vergoedingen toegekend dan kunnen deze zowel in geld als in natura uitbetaald 

worden.275 Eens de echtscheiding definitief is geworden vervallen de vergoedingsrechten.276 

III. Passiva 

A. Algemeen 

96. In de regelingsakte dient tevens te worden opgenomen welke schulden elk van de 

echtgenoten ten laste neemt.  

97. Er moet steeds onderzocht worden of het gaat om een persoonlijke schuld, een schuld van 

de huwgemeenschap of een schuld waartoe beide echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn. Partijen 

moeten door de notaris ingelicht worden over het bijdragend en het opeisbaar aandeel van een 

schuld en over het eventuele risico van een bepaalde regeling.277  Wanneer een opeisbare schuld 

wordt toebedeeld aan één van de echtgenoten dient de andere echtgenoot zo veel mogelijk 

gevrijwaard te worden tegen de mogelijke aanspraken van schuldeisers.278 Persoonlijke schulden 

komen in principe, ingevolge hun persoonlijk karakter, toe aan de echtgenoot in wiens vermogen ze 

zich bevinden. 

98. De echtgenoten kunnen het lot van de schulden vrij regelen.279 Hoewel een dergelijke 

regeling volledige uitwerking heeft tussen de echtgenoten, is deze niet tegenwerpelijk aan de 
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schuldeiser, tenzij deze er mee instemt.280 Het is nuttig dat de ontlaste echtgenoot hierop wordt 

gewezen.281 De schuldeiser kan tussenkomen.282 Deze tussenkomst heeft een dubbele draagwijdte. 

Ofwel komt de schuldeiser tussen om de echtgenoot van de schuldenaar te bevrijden,283 ofwel komt 

de schuldeiser tussen om de echtgenoot van de schuldenaar te ontslaan van zijn solidaire284 

verplichting.285 Wanneer in de regelingsakte een kwijtschelding wordt opgenomen m.b.t. een schuld, 

die ten solidaire titel is aangegaan, zonder tussenkomst van de schuldeiser, dan kan de ex-

echtgenoot van de schuldenaar aangesproken worden door de schuldeiser en moet hij de schuld 

betalen. In dat geval beschikt hij over een vorderingsrecht tegenover de echtgenoot-schuldenaar 

voor het geheel, ofwel o.g.v. artikel 1441 BW, indien het over een gemeenschappelijke schuld ging 

ofwel op basis van het principe van de persoonlijke subrogatie.286  

99. De hypothecaire lening en de belastingschuld, twee vaak voorkomende schulden, en de 

kredietschulden verdienen de aandacht.  

B. Hypothecaire schuld  

100. In de regeling m.b.t. het passief is het belangrijkste onderdeel de integrale overname van de 

aflossing van de hypothecaire lening door de overnemende echtgenoot. Het meest waarschijnlijke is 

dat de echtgenoot, die het gemeenschappelijk of onverdeeld goed toebedeeld krijgt, de 

hypothecaire lening ten laste neemt.287 Volgens DE PAGE kan de echtgenoot-overnemer ofwel de 

bestaande lening stopzetten en een nieuwe aangaan ofwel de bestaande lening verder zetten.288 De 

overname van de lening door één van de echtgenoten impliceert niet dat deze zich daarenboven 

engageert tot een bevrijding van de overdrager.289  
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101. Vaak vindt men bij hypothecaire leningen in de overeenkomst of in de algemene 

voorwaarden een clausule van vervroegde opeisbaarheid terug. Deze vervroegde opeisbaarheid 

houdt in dat iedere wijziging aan de rechten van de schuldenaar(s) op het onroerend goed aanleiding 

geeft tot de onmiddellijk opeisbaarheid van het nog openstaande saldo van de lening.290 Het is om 

deze reden dan ook essentieel dat vooraf aan de schuldeisers de nodige instemming wordt 

gevraagd.291 De bank of de leningmaatschappij zal de ene echtgenoot slechts van zijn verplichtingen 

bevrijden, indien zij oordeelt dat de persoonlijke verbintenis van de andere echtgenoot samen met 

de hypotheek een voldoende waarborg geeft.292  

C. Belastingschulden 

102. Het is essentieel om in de regelingsakte te bepalen welke verdeling zal gehanteerd worden 

t.o.v. belastingschulden want er wordt een gemeenschappelijk aanslag gevestigd voor het jaar van de 

feitelijke scheiding.293 Belastingschulden, zoals de inkomstenbelasting, zijn behoudens 

uitzonderingen, gemeenschappelijk schulden. Bijgevolg zijn deze verhaalbaar op alle goederen van 

de ex-echtgenoten zowel eigen als gemeenschappelijke. In het geval de belastingschulden een 

beroepsmatig karakter hebben zijn ze verhaalbaar op het gemeenschappelijk vermogen en op het 

vermogen van de beroepsuitoefenaar.294 De echtgenoten kunnen een regeling opnemen in de 

regelingsakte m.b.t. belastingschulden. De fiscale administratie is hierdoor niet gebonden.295 DE WULF 

merkt op dat bij de regeling van de belastingschulden er rekening moet gehouden worden met 

gedane voorafbetalingen, waarbij de formulering dienaangaande precies moet zijn.296 

D. Kredietschulden 

Kredietopeningen waarover iedere echtgenoot zelfstandig kan beschikken verdienen bijzondere 

aandacht, gelet op de eventuele nefaste gevolgen. Het is aan te raden te bepalen in de regelingsakte 
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dat een heropname of een bijkomende opname van krediet zonder medewerking van de andere 

echtgenoot niet mogelijk is of dat in ieder geval de andere echtgenoot er niet door gebonden is.297 

IV. Erfrecht en overlevingsrechten  

A. Algemeen 

103. Artikel 1287, derde lid Ger.W. bepaalt dat de partijen in de regelingsakte moeten “vaststellen 

wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in artikel 745bis en 

915bis van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval één van hen zou overlijden vóór het vonnis of het arrest 

waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken.” Indien de echtgenoten niet uit de echt 

gescheiden zijn, noch van tafel en bed, zal het intestaat erfrecht en de reserve worden toegekend 

aan de langstlevende echtgenoot. De wetgever heeft door het invoegen van artikel 1287, derde lid 

Ger.W., het verbod van overeenkomsten op een niet-opengevallen nalatenschap298 opgeheven. 

Wanneer de echtgenoten niets hebben opgenomen i.v.m. het intestaat erfrecht en de reserve van de 

langslevende in de regelingsakte, kan de echtscheiding niet worden uitgesproken.299  

B. Erfrecht 

104. De echtgenoten zullen meestal bepalen dat de regels van het intestaat erfrecht en de reserve 

vervallen. Zij kunnen er ook voor opteren om deze gedeeltelijk of geheel te behouden.300 

105. In de rechtsleer bestond er lange tijd discussie over het moment waarop de overeenkomst 

betreffende het erfrecht en de reserve uitwerking krijgt. Sommige auteurs zijn van oordeel dat de 

overeenkomst onmiddellijk uitwerking heeft.301 Zij steunen zich hiervoor op artikel 915bis, §3, 

tweede lid BW. Dit artikel bepaalt dat een ontervend testament niet meer mogelijk is wanneer de 

echtgenoten een overeenkomst hebben gesloten betreffende het erfrecht en de reserve in het kader 

van een echtscheiding door onderlinge toestemming. De echtgenoten zouden in een juridisch 

vacuüm terecht komen, indien de overeenkomst geen onmiddellijke uitwerking krijgt. Na het 

opmaken van een overeenkomst betreffende het erfrecht en de reserve kunnen de echtgenoten 

                                                             
297

 C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 174, nr. 192. 
298

 Art. 1130, tweede lid BW. 
299

 W. PINTENS, Echtscheiding door onderlinge toestemming, 201-202, nr. 328-330; H. CASMAN, Notarieel 
familierecht, 384, nr. 971-972; F. BUYSSENS, “Enkele topics bij de redactie van de overeenkomsten inzake 
echtscheiding door onderlinge toestemming”, Not.Fisc.M. 1997, (189) 193-194; F. BUYSSENS, “Overzicht 
rechtspraak (1994-2000) Echtscheiding door onderlinge toestemming”, EJ 2001, afl. 5, (70) 76, nr. 15; F. 
BUYSSENS, “Regelingsakte”, 15, nr. 26; C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 184, nr. 205; S. BROUWERS, 
Echtscheiding, 85-86, nr. 107; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 62-63, nr. 51; J. TAYMANS, N. 
HUSTIN-DENIES en D. CARRE, “Formalités et conventions préalables”, VII.2.2-18- VII.2.2-19, nr. 2.34. 
300 C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 184-185, nr. 206-207. 
301

 H. CASMAN, Notarieel familierecht, 388, nr. 981; Y.-H. LELEU, “Les conventions relatives aux biens”, 33, nr. 25; 
F. BUYSSENS, “Regelingsakte”, 15, nr. 27; Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 95, nr. 21; K. VISSERS en G. 
VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 63-64, nr. 51. 



52 
 

enerzijds elkaar niet meer onterven o.g.v. artikel 915bis, §3, tweede lid BW en anderzijds krijgt de 

opgemaakte overeenkomst geen uitwerking. Bovendien wijzen ze erop dat bij het lezen van artikel 

1287, derde lid Ger.W. duidelijk blijkt dat de wetgever onmiddellijk uitwerking heeft willen verlenen 

aan de overeenkomst.302 Anderen zijn de mening toegedaan dat de overeenkomst betreffende het 

erfrecht en de reserve slechts uitwerking krijgt vanaf de start van de procedure, namelijk bij de 

neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding.303 Zij steunen zich op het inmiddels opgeheven 

vierde lid van artikel 1287 Ger.W. Dit bepaalde dat “de overeenkomsten geen gevolg hebben, indien 

afstand wordt gedaan van de procedure”. Gelet op het woord procedure leiden zij hieruit af dat de 

erfrechtafspraken slechts uitwerking hebben vanaf het begin van de procedure. Bovendien bestaat 

volgens hen het gevaar dat een EOT-overeenkomst wordt opgemaakt met het enkele doel het 

wettelijk erfrecht te omzeilen. Gelet op de betwisting in de rechtsleer, meenden verschillende 

auteurs dat de echtgenoten zelf duidelijkheid konden verschaffen.304 Volgens deze auteurs mochten 

de echtgenoten namelijk zelf bepalen dat de overeenkomst onmiddellijk uitwerking heeft.  

106. Het Hof van Cassatie besliste op 6 maart 2009 in het voordeel van de tweede stelling.305 Zij 

meent dat erfrechtafspraken slechts uitwerking hebben vanaf de start van de procedure 

echtscheiding door onderlinge toestemming. Bovendien aanvaardt het Hof niet dat echtgenoten zelf 

zouden bepalen vanaf wanneer de erfrechtelijke afspraken uitwerking hebben.306 Dit standpunt lijkt 

vooral te zijn ingegeven door de angst dat echtgenoten het wettelijk erfrecht zouden proberen te 

omzeilen via een EOT-overeenkomst.307 

107. BUYSSENS meent dan ook dat een wetgevend optreden vereist is. In afwachting hiervan raadt 

hij de partijen aan voldoende zich hierover te informeren en, in geval partijen de bedoeling hebben 
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hun erfrechtelijke aanspraken uit te schakelen, zo snel mogelijk na de ondertekening van de 

regelingsakte het verzoekschrift neer te leggen.308 

108. Vroeger bepaalde artikel 1287, vierde lid Ger.W. dat de overeenkomst m.b.t. de reserve en 

het intestaat erfrecht geen uitwerking kreeg indien afstand werd gedaan van de procedure. Deze 

bepaling werd echter opgeheven, gezien de wetgever in artikel 1294bis Ger.W. in een voorlopige 

binding voorzag van de vermogensrechtelijke overeenkomst.309 Het betrof echter een vergissing.310 

De wetgever had namelijk de bedoeling de voorlopige binding te voorzien voor de overeenkomsten 

zoals bepaald in artikel 1288 Ger.W. Er kwam een reparatiewet om deze vergissing recht te zetten, 

maar men vergat artikel 1287 Ger.W. aan te passen.311  

C. Testamenten 

109. In geval de echtgenoten testamentaire beschikkingen in elkaars voordeel hebben gedaan, 

kunnen zij deze ad nutum herroepen.312 Deze herroeping zal slechts vereist zijn in zoverre de 

beschikkingen niet bepalen dat zij geen uitwerking hebben indien er een echtscheiding, een feitelijke 

scheiding of een echtscheidingsprocedure is tussengekomen.313 Een testament kan zowel 

uitdrukkelijk als stilzwijgend worden herroepen.314 Een testament kan uitdrukkelijk worden 

herroepen door ofwel een nieuw testament, dat niet in dezelfde vorm als het eerste dient 

opgemaakt te worden, maar wel moet voldoen aan dezelfde grond- en vormvoorwaarden ofwel door 

de uitdrukkelijke herroeping in om het even welke notariële akte.315 De echtgenoten kunnen de 

testamentaire beschikkingen slechts in de regelingsakte herroepen, indien deze in notariële vorm is 

opgemaakt.316 Gelet op het voorgaande is het voor de herroeping bij de regelingsakte niet vereist dat 

er wordt voldaan aan de grond- en vormvoorwaarden van een testament. De herroeping bij notariële 
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akte is echter slechts geldig wanneer de notaris wordt bijgestaan door twee getuigen of wanneer een 

tweede notaris aanwezig is.317 De herroeping van een testament heeft onmiddellijke uitwerking en 

geldt ongeacht de uitslag van de echtscheidingsprocedure, tenzij anders wordt bepaald. Bovendien 

kan men steeds terugkomen op een herroeping.318  

110. Hoewel het eenzijdig karakter van het testament wellicht niet in het gedrang wordt gebracht 

door de opname van de herroeping in de regelingsakte, menen VISSERS en VERSCHELDEN toch dat de 

herroeping bij een nieuw testament de voorkeur verdient.319 

D. Contractuele erfstellingen en huwelijksvoordelen  

1. Echtscheidingsprocedure ingeleid vóór 1 september 2007  

111. Voor de wet van 27 april 2007,320 waarbij artikel 299 BW werd gewijzigd, dienden de 

echtgenoten niet alleen het intestaat erfrecht en de reserve te regelen maar tevens het lot te 

bepalen van de contractuele erfstellingen en de huwelijksvoordelen.321 Dit kon echter opgevangen 

worden tijdens de redactie van het huwelijksvoordeel en/of de contractuele erfstelling. Er kan 

immers bepaald worden dat deze slechts uitwerking krijgen wanneer het huwelijk ontbonden wordt 

door overlijden en mits afwezigheid van een feitelijk scheiding of een procedure tot echtscheiding.322 

Er moet echter aandacht besteed worden aan de hypothese waarin een dergelijk beding niet werd 

opgenomen. Voor wat betreft de huwelijksvoordelen en de in de huwelijksakte opgenomen 

contractuele erfstellingen kunnen de echtgenoten een wederzijdse verzaking opnemen in de 

regelingsakte.323 Deze verzaking zal echter geen uitwerking krijgen gedurende de 

echtscheidingsprocedure, gezien de gehele regelingsakte onderworpen is aan de opschortende 

voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding.324 Sinds de wetswijziging van artikel 
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1396, tweede lid BW, door de wet van 9 juli 1998, is het voldoende dat de echtgenoten bij een 

afzonderlijke akte een kleine wijziging van het huwelijkscontract doorvoeren. Een dergelijke kleine 

wijziging van het huwelijkscontract heeft onmiddellijk uitwerking, waardoor de huwelijksvoordelen 

en de contractuele erfstellingen geen uitwerking meer hebben vanaf de datum van deze 

wijzigingsakte.325 De contractuele erfstellingen, die niet werden opgenomen in het huwelijkscontract, 

kunnen steeds herroepen worden door de echtgenoten. De herroeping dient uitdrukkelijk te 

gebeuren.326  

2. Echtscheidingsprocedure ingeleid na 1 september 2007 

112. Voorgaande regeling geldt niet meer gezien de wijziging van artikel 299 BW. Dit artikel 

bepaalt dat beide echtgenoten alle huwelijksvoordelen verliezen, die ze elkaar bij 

huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend, tenzij ze anders 

overeenkomen. Het staat de echtgenoten dus vrij, wanneer ze de overlevingsrechten wensen te 

behouden, om een overeenkomst te maken in tegenovergestelde zin.327 Artikel 299 BW is van 

toepassing ongeacht de echtscheidingsvorm.328 Het begrip voordelen dient nog steeds te worden 

geïnterpreteerd volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie329 betreffende het oude artikel 299 

BW.330 Enerzijds worden alle schenkingen tussen echtgenoten en anderzijds alle voordelen die 

overlevingsrechten zijn, met name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke 

verdeling van de huwelijksgemeenschap, onder het begrip voordeel begrepen.331 Bedingen van 
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inbreng blijven aldus onaangetast. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat ook contractuele 

erfstellingen vallen onder het begrip voordelen.332 Het verval zoals bepaald in artikel 299 BW heeft 

echter slechts uitwerking vanaf het ogenblik het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde treedt. 

Wanneer dus één van de echtgenoten tijdens de procedure overlijdt, heeft dit tot gevolg dat de 

huwelijksvoordelen en dergelijke meer niet vervallen. De echtgenoten kunnen hierop anticiperen 

door het verval van contractuele erfstellingen en huwelijksvoordelen te bedingen via een wijziging 

van huwelijksvermogensstelsel.333 BROUWERS meent dat het aanbevolen is, voor de duidelijkheid, om 

toch een bepaling op te nemen in de regelingsakte.334 

V. Kosten 

113. Met betrekking tot de kosten van de echtscheidingsprocedure staat het de echtgenoten vrij 

om al dan niet een bepaling op te nemen in de regelingsakte. Zij kunnen bijvoorbeeld overeenkomen 

dat de echtgenoot, die het onroerend goed overneemt, de registratiekosten, de 

overschrijvingskosten en het notarieel ereloon moet betalen. Zij kunnen zelfs bepalen dat alle kosten 

ten laste zijn van één van de echtgenoten. Deze regeling is echter niet tegenwerpelijk aan derden. Zo 

is ook de notaris niet gebonden door de regeling. De notaris heeft het recht om, om het even welke 

partij, die opgetreden is bij het verlijden van de notariële akte, aan te spreken voor het volledige 

ereloon. De notaris treedt immers op voor elk van de partijen. Ook andere derden behouden een 

verhaal op beide echtgenoten.335  

114. Soms wordt in de regelingsakte een clausule opgenomen die bepaalt dat de echtgenoot, die 

de procedure stopzet, zal instaan voor alle kosten en dus de andere echtgenoot zal terugbetalen voor 

reeds gedane betalingen. Er bestaat echter m.b.t. dergelijke clausules discussie over de geldigheid.336 

De clausule zou kunnen opgevat worden als een sanctie voor degene die de procedure stopzet en 

zou dus als dwangmiddel beschouwd kunnen worden. Dit is echter in strijd met het absolute recht 

van iedere gehuwde persoon om de echtscheidingsprocedure al dan niet voort te zetten. Ten eerste 
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kan hier volgens CASMAN, VISSERS en VERSCHELDEN met succes worden ingeroepen dat het maar logisch 

is dat degene die de gedane kosten tot nutteloze kosten herleidt, deze ook moet betalen. Ten 

tweede verplicht deze sanctie echtgenoten ertoe niet lichtvaardig over te gaan tot het inleiden van 

een echtscheidingsprocedure.337  

VI. Vergeten goederen  

115. De regelingsakte dient volledig te zijn. Het kan voorkomen dat een goed of een schuld niet 

werd opgenomen. Het onderscheid moet gemaakt worden tussen een bewuste verzwijging of 

misleiding en de onbewuste niet-opneming. 

A. Bewuste verzwijging  

116. Wanneer één van de echtgenoten, gehuwd onder een gemeenschappelijk stelsel, bewust een 

vermogensbestanddeel verzwijgt of bewust de andere echtgenoot misleidt, dan verliest deze al zijn 

rechten in het geheelde goed. Hij is gehouden de weggemaakte of verborgen goederen in natura 

terug te geven. Wanneer dit niet meer mogelijk is, moet hij de waarde terugstorten. Bovendien kan 

de echtgenoot worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding om de kosten van de 

procedure te dekken. De verborgen schulden worden als sanctie ten laste gelegd van de echtgenoot 

die ze bedrieglijk verborgen heeft gehouden.338  

117. In geval de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen is de 

vermelde regeling niet van toepassing. De benadeelde echtgenoot heeft echter wel de mogelijkheid 

de nietigverklaring te vorderen op basis van hoofdbedrog of een schadevergoeding te bekomen op 

basis van incidenteel bedrog.339  Bovendien geldt steeds de sanctie voorzien in artikel 226 Sw.340 

B. Onbewuste verzwijging 

118. Het is natuurlijk goed mogelijk dat de echtgenoten onbewust zijn vergeten een bepaald 

vermogensbestanddeel op te nemen in de regelingsakte. Over het algemeen gaat men ervan uit dat 

de bindende kracht van de regelingsakte zich niet uitstrekt tot goederen en schulden, die er niet in 
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zijn opgenomen.341 De rechter dient dus op minutieuze wijze na te gaan of het betrokken goed 

impliciet dan wel expliciet werd opgenomen in de regelingsakte.342 Voor de toepasselijke oplossing 

wordt een onderscheid gemaakt naar gelang het moment van ontdekking van de vergetelheid.  

119. Wordt de vergetelheid ontdekt tijdens de procedure, maar voor de eerste verschijning dan 

kunnen de echtgenoten nog een verzoekschrift tot wijziging neerleggen. De gewijzigde regelingsakte 

wordt toegevoegd als bijlage.343 Indien de vergetelheid pas ontdekt wordt nadat de echtscheiding is 

uitgesproken zal een aanvullende verdeling gebeuren.344 Voor de verdeling van het vergeten goed 

moet men kijken naar het vermogensrechtelijk statuut.345 Wanneer een minnelijke verdeling niet 

meer mogelijk is en de regelingsakte geen uitsluitsel biedt, moet men kijken naar het toepasselijke 

huwelijksvermogensrecht zoals het gold toen het goed of schuld ontstond. In de rechtsleer wordt 

gesteld dat de rechter bij de verdeling best nagaat wat de vermoedelijke wil van de partijen was i.p.v. 

bijvoorbeeld te kiezen voor een verdeling bij helften.346 De echtgenoot, die de vergetelheid inroept, 

dient steeds het bewijs te leveren van de vergetelheid.347 

120. De opname van een zogenaamde ‘vangnetbepaling’, waarbij wordt bepaald aan wie vergeten 

goederen worden toegewezen, lijkt niet te zijn toegestaan. Een dergelijke bepaling zet immers de 

deur open voor frauduleuze verzwijgingen.348 Daarenboven is deze vangnetbepaling niet te 

verzoenen met de werking van de regelingsakte, die zich slechts kan uitstrekken tot de daarin 

opgenomen goederen en schulden.349  

VII. Bemiddelingsbeding  

A. Bemiddeling 

121. Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting350 of ADR351 waarbij een 

onafhankelijke neutrale derde de partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen zelf tot een 

                                                             
341 Er bestaat rechtspraak die de bindende kracht van de dading uitbreidt tot de goederen waarvan het lot in 
een geheime overeenkomst is geregeld. Luik 4 oktober 1999, Rev. trim. dr. fam. 2002, 284, noot P. DE PAGE. 
342

 P. DE PAGE, “Le sort des biens omis”, (294) 295, nr. 3; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 72, 
nr.64. 
343

 K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 73, nr.66. 
344

 C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 182, nr. 202. 
345

 P. DE PAGE, “Le sort des biens omis”, (294) 296-297. 
346

 Y.-H. LELEU, “Les conventions relatives aux biens”, 47-48, nr. 37; Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 
104, nr. 35; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 73, nr.65. 
347 Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 104, nr. 35; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 72, 
nr.64. 
348 Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 103, nr. 35; C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 183-
184, nr. 204; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 72-73, nr.65. 
349

 Y.-H. LELEU, “Le règlement transactionnel”, 103, nr. 35; K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 72-
73, nr.65. 
350 Of alternatieve geschillenoplossing (AGO). 
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oplossing te komen. Deze vorm van geschillenoplossing wordt evenwaardig beschouwd als de 

klassieke gerechtelijke procedure. Bemiddeling is onder meer ontwikkeld vanuit een ontevredenheid 

over het gerechtelijk systeem. Met de wet van 21 februari 2005352 heeft de wetgever bemiddeling 

geïmplementeerd in het Gerechtelijk Wetboek. Gelet op artikel 1724 Ger.W., dat de geschillen 

vaststelt vatbaar voor bemiddeling, is bemiddeling mogelijk in het kader van echtscheiding door 

onderlinge toestemming. 

B. Reden bemiddeling 

122. Bemiddeling kent een opmars en ontwikkelt zich in allerlei sectoren omdat het aansluit bij 

het rechtvaardigheidsgevoel van mensen. Bemiddeling verenigt zowel procedurele of sociale 

rechtvaardigheid en distributieve rechtvaardigheid. Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking 

op het inhoudelijke; een faire verdeling van schaarse middelen. Bij procedurele of sociale 

rechtvaardigheid is zowel de relatie tussen partijen onderling als de relatie met degene die de 

procedure leidt van groot belang. Hierbij zijn het zelfbeschikkingsrecht, het gehoord worden, de 

duidelijke en nauwkeurige afspraken en de mogelijkheid tot controle belangrijke aspecten. Bij 

rechtspraak ligt de nadruk vooral op de distributieve rechtvaardigheid.353  

C. Opname bemiddelingsbeding  

123. De mogelijkheid bestaat een bemiddelingsbeding op te nemen in elke overeenkomst.354 Dit 

houdt in dat partijen overeenkomen dat zij eerst beroep zullen doen op bemiddeling bij eventuele 

geschillen, die kunnen rijzen binnen hun verhouding.355 Zo ook kunnen de echtgenoten in de 

voorafgaande overeenkomsten, waaronder de regelingsakte, een bemiddelingsbeding opnemen. 

Merk op dat hoewel er verschillende contractuele en procedurele rechtsmiddelen beschikbaar zijn, 

de afdwingbaarheid bij een bemiddelingsbeding toch een heikel punt is. De effectiviteit ervan is 

onduidelijk gelet op het principieel vrijwillige karakter van de bemiddeling.356 Enkele elementen van 

de opname van een bemiddelingsbeding verdienen de aandacht.  

124. Een bemiddelingsbeding heeft een autonome werking. Dit houdt in dat het 

bemiddelingsbeding uitwerking krijgt ondanks de lotgevallen van andere contractuele 

                                                                                                                                                                                              
351

 Alternative Dispute Resolution 
352

 Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling, BS 22 
maart 2005 (ed. 2). 
353 L. DANIELS en A. BUYSSE, “(Echt)scheidingsbemiddeling” in G. VERSCHELDEN (ed.), XXXVIe Postuniversitaire 
Cyclus Willy Delva. Echtscheiding 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 227, nr. 31-32.  
354 Art. 1725, §1 Ger.W. 
355

 Art. 1725, §1 Ger.W.; K. ANDRIES, “Bemiddelingsbeding”, NJW, afl. 242, (318) 318, nr. 1 (hierna verkort K. 
ANDRIES, “Bemiddelingsbeding”). 
356 K. ANDRIES, “Bemiddelingsbeding”, (318) 324-326, nr. 10-20. 
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bestanddelen.357 De gevolgen van een beëindigingsgrond blijven beperkt tot de contractuele 

bestanddelen die rechtstreeks worden getroffen of er onlosmakelijk mee verbonden zijn, tenzij het 

bemiddelingsbeding zelf is aangetast door een beëindigingsgrond.358  

125. Het is belangrijk dat de echtgenoten het voorwerp van het bemiddelingsbeding voldoende 

nauwkeurig bepalen, gelet op het risico dat het bemiddelingsbeding geen uitwerking krijgt wegens te 

vaag. Zo kunnen zij o.a. bepalen hoe een beroep op het beding moet worden meegedeeld aan de 

andere, vanaf wanneer besloten kan worden dat partijen hun bemiddelingsplicht hebben vervuld en 

wie wordt aangesteld als bemiddelaar.359 Partijen moeten er zich echter voor behoeden dat zij niet in 

het andere uiterste vervallen en het bemiddelingsbeding te gedetailleerd opstellen. Hierdoor wordt 

het beding inflexibel. Bij het opstellen van het beding is het immers niet mogelijk te voorspellen 

welke geschillen er zullen rijzen en hoe deze het best kunnen opgelost worden. Bovendien bestaat 

het risico dat het beding onuitvoerbaar wordt bijvoorbeeld bij het aanduiden van een bemiddelaar 

bij naam.360 Hieraan kan volgens ANDRIES worden tegemoetgekomen door een derdenbeslissing toe 

te kennen aan een bemiddelingsinstelling voor de concrete organisatie van de bemiddeling.361 

  

                                                             
357 L. DANIELS en A. BUYSSE, “(Echt)scheidingsbemiddeling” in G. VERSCHELDEN (ed.), XXXVIe Postuniversitaire 
Cyclus Willy Delva. Echtscheiding 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 217, nr. 9; K. ANDRIES, 
“Bemiddelingsbeding”, (318) 318, nr. 2. 
358 K. ANDRIES, “Bemiddelingsbeding”, (318) 318-320, nr. 2-4. 
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 K. ANDRIES, “Bemiddelingsbeding”, (318) 323-324, nr. 8. 
361 K. ANDRIES, “Bemiddelingsbeding”, (318) 324, nr. 9. 



61 
 

Hoofdstuk 4: Toepassing 

Afdeling 1: Inleiding  

126. In dit hoofdstuk wordt de kwalitatieve inhoudsanalyse gemaakt van de verschillende 

clausules uit de regelingsakte. De theorie, zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk, wordt getoetst 

aan de praktijk.  

127. De regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst vormen in de praktijk meestal één 

geheel. 77 % van de EOT-overeenkomsten is volledig in authentieke vorm opgemaakt. 12 % is 

volledig onderhands en 11 % is een combinatie van zowel onderhands als authentiek.362 Een 

opmerkelijke 30 % van de ondervraagden uit het IPOS onderzoek beweert dat geen enkele 

scheidingsprofessional hen had geholpen bij de opmaak van de EOT-overeenkomsten. Zowel 

advocaten, notarissen als bemiddelaars werden genoemd als personen, die hulp hebben geboden bij 

de opmaak van de EOT-overeenkomsten.363 

128. Hierna wordt er dieper ingegaan op de verschillende clausules. Eigen benadrukkingen in de 

citaten worden cursief gedrukt.  

Afdeling 2: Inhoudelijke bepalingen 

I. Boedelbeschrijving en inventaris 

129. De EOT-steekproef bevat geen enkele overeenkomst waarin een boedelbeschrijving is 

opgenomen.364 Ook een inventaris wordt slechts zelden opgenomen in de regelingsakte. Meestal 

wordt er volstaan met een standaardclausule waarin de partijen verzaken een inventaris op te maken 

en eveneens verzaken aan enig verhaal tegen de andere wanneer de informatie van deze onvolledig 

zou zijn geweest. Enige voorzichtigheid met de verzaking aan dit verhaalsrecht is toch geboden, 

wanneer deze op een algemene wijze is geformuleerd.  

“Partijen bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit 
heeft, daaromtrent geen inventaris te hebben gewenst hoewel de mogelijkheid daartoe wettelijk 
bestaat, en verzaken aan enig verhaal tegen de andere indien zou blijken dat de door de andere 

partij gegeven informatie onvolledig zou zijn geweest.” 

Er is dan immers ook geen verhaal mogelijk wanneer de informatie op bedrieglijke wijze onvolledig 

is. Beter kan volgend element worden toegevoegd:  

                                                             
362 R. HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Een preliminair statistisch 
portret.”, 17-18, nr. 34. 
363 R. HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Een preliminair statistisch 
portret.”, 18-19, nr. 35 en 37. 
364

 R. HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Een preliminair statistisch 
portret.”, 16, nr. 31. 
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“…, tenzij de ene partij de andere partij op bedrieglijke wijze heeft misleid omtrent kennelijk 

belangrijke informatie.”  

130. Hoewel het aangewezen is minstens de belangrijkste goederen gedetailleerd te omschrijven 

en toe te bedelen,365 worden in de praktijk slechts de onroerende goederen op een gedetailleerde 

manier beschreven in de regelingsakte. Als alternatief voor een inventaris wordt er vaak door de 

echtgenoten, vooraf aan de opmaak van de regelingsakte, aan elkaar een omstandige opgave gedaan 

van alle roerende en onroerende goederen en van alle lopende schulden, vergoedingen en 

overeenkomsten. Ook hier wordt vaak gekozen voor eenzelfde type van bedingen.  

II. Aanvang 

131. De aanvang van de regelingsakte gebeurt veelal op een gelijkaardige wijze, bestaande uit een 

hoofding en een inleidende bepaling.  

“REGELING VAN DE WEDERZIJDSE RECHTEN. De (verschenen) partijen hebben mij verklaard 

omtrent hun wederzijdse rechten een vergelijk te hebben getroffen als volgt:” 

132. De hoofding heeft als doel om op beknopte wijze en in één oogopslag weer te geven 

waarover de overeenkomst of een deel van de overeenkomst handelt. Dit komt de structuur en de 

duidelijkheid van een overeenkomst ten goede. In de steekproef wordt in de meeste gevallen een 

titel gegeven aan de regelingsakte. Deze titel luidt meestal “regelingsakte” of “regeling van wederzijdse 

rechten”. Toch duiken ook andere benamingen zoals “Minnelijke regeling”, “Overeenkomst”, “Vereffening 

en verdeling”, “goederen, schulden en erfrecht”, “goederenovereenkomst” op. Bepaalde benamingen, 

zoals “minnelijke regeling” of “overeenkomst” zijn af te raden gelet op hun vaagheid. Deze laatst 

opgesomde benamingen bieden geen meerwaarde. Beter is het te kiezen voor “regelingsakte” of 

“regeling van wederzijdse rechten”. Dit is de benaming die zowel door de wet als door de rechtsleer 

wordt gehanteerd. Bovendien is de inhoud direct duidelijk. De benaming “overeenkomsten tot regeling 

van de wederzijdse rechten, zoals bepaald in artikel 1287 Ger. W.”, zoals ook door de DE WULF366 wordt 

gebruikt, is juridisch correct. Het is echter twijfelachtig dat het vermelden van wetsartikelen een 

meerwaarde heeft voor de partijen.  

III. Kwalificatiebeding  

133. Zo goed als alle overeenkomsten uit de steekproef hebben het karakter van dading. Hierbij 

werd veelvuldig gebruik gemaakt van standaardbedingen. Vaak dekt de notaris zich in door erop te 

wijzen dat hij de partijen voldoende gewezen heeft op de gevolgen verbonden aan de dading. 
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IV. Kavels  

134. In slechts een kleine 10 % van de regelingsakten wordt er opgave gedaan van de 

samenstelling van de kavels van elk van de partijen.  

V. Activa 

A. Onroerende goederen 

135. Bijna 70 % van de echtgenoten uit de steekproef leefde voor de echtscheiding in een eigen 

woning van beide echtgenoten. Daarnaast beschikte ongeveer 8 % over een tweede onroerend 

goed.367 Er staan verschillende mogelijkheden open m.b.t. de toebedeling van de gezinswoning.368 Uit 

de dataset komen volgende mogelijkheden naar voren; toebedeling van het onroerend goed aan één 

van de echtgenoten, behoud in onverdeeldheid en verkoop aan een derde. Deze worden hierna 

verder besproken. De andere opties kwamen niet aan bod in de EOT-overeenkomsten. 

136. Meestal hebben de partijen meer aandacht geschonken aan de opmaak van de clausules 

m.b.t. de onroerende goederen dan aan de andere clausules. Toch zijn sommige clausules onduidelijk 

en onvolledig en ook de terminologie en de structuur zijn soms niet goed gekozen. Uitzonderlijk komt 

het voor dat het onduidelijk is welke regeling er nu precies wordt gekozen door de echtgenoten. 

137. Het tontinebeding komt niet voor in de regelingsakten uit de steekproef, het beding van 

aanwas wel. Bij de toebedeling of het in onverdeeldheid houden van een onroerend goed, 

aangekocht met een beding van aanwas zonder dat een automatisch verval in geval van 

echtscheiding werd bedongen, wordt het beding van aanwas steeds opgeheven.369  

1. Toebedeling van het onroerend goed aan één van de echtgenoten 

138. In 63 % van de gevallen wordt het onroerend toebedeeld aan één van de echtgenoten. In vier 

vijfde van deze gevallen geschiedt de toebedeling onder last van de verkrijgende echtgenoot een 

opleg te betalen en/of de hypothecaire lening over te nemen. In iets meer dan de helft van de 

gevallen gebeurt de toebedeling aan de man. Dit percentage verhoogt merkwaardig genoeg zelfs 

naarmate er minderjarige kinderen zijn geboren uit het huwelijk.370 

139. De clausules m.b.t. de toebedeling van de onroerende goederen zijn het meest nauwkeurig 

en met de meeste aandacht opgesteld in vergelijking met de andere goederen. Deze clausules dienen 

                                                             
367 R. HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Een preliminair statistisch 
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368 Supra 18, nr. 24. 
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een beschrijving van het goed, de oorsprong van eigendom371 en het moment van de verkrijging van 

het eigendomsrecht te bevatten. Daarnaast kan ook de staat van het goed en een eventueel 

bewoningsrecht in de periode tussen de opmaak van de regelingsakte en de definitieve 

eigendomsverkrijging opgenomen worden. Ook een opleg kan worden bedongen.  

140. De beschrijving en de oorsprong van het onroerend goed gebeurt in de meeste gevallen op 

een afdoende wijze. Indien dit niet het geval is, mag de hypotheekbewaarder weigeren de akte over 

te schrijven.372 In het geval het gaat om de toebedeling van een appartement dient de beschrijving 

conform te zijn aan de gegevens van de overgeschreven basisakte en van de overschreven akten, die 

de basisakte hebben gewijzigd.373 Voor zover het mogelijk is dit na te gaan, gebeurde dit in de 

regelingsakten uit de steekproef.  

141. De regeling m.b.t. de goederen werkt tussen de echtgenoten374 terug tot op de dag van de 

eerste verschijning en heeft t.a.v. derden375 uitwerking vanaf de overschrijving van het 

echtscheidingsvonnis of –arrest in de registers van de burgerlijke stand. Het moment van de 

verkrijging van het eigendomsrecht hoeft dus strikt genomen niet te worden opgenomen in de 

regelingsakte, behoudens wanneer de echtgenoten hiervan willen afwijken. Toch is het aan te raden 

een bepaling hieromtrent op te nemen gelet op de uitvoerbaarheid van de overeenkomst. Het is 

duidelijker en begrijpelijker voor de echtgenoten hieromtrent een eenduidige bepaling op te nemen. 

Uit de steekproef blijkt dat dit soms niet gebeurt.  

142. Wanneer een bepaling m.b.t. de staat van het goed wordt opgenomen, wat aan te raden is, 

komt deze erop neer dat de verkrijgende echtgenoot bevestigt het goed in alle aspecten te kennen 

en te aanvaarden.  

143. Gelet op het tijdsverloop tussen de regelingsakte en de definitieve verkrijging van eigendom 

wordt er vaak een regeling m.b.t. deze tussenperiode opgenomen. Zowel wat betreft het genot van 

het onroerend goed alsook m.b.t. lasten, taksen… dient een regeling te worden opgenomen. Hoewel 

dit aan te raden is, zodat hieromtrent geen discussie ontstaat, wordt dit in de praktijk vaak niet 

gedaan of slechts gebrekkig.   

144. Opvallend is dat de kosten die verbonden zij aan de overdracht van onroerende goederen 

slechts uitzonderlijk worden geregeld. Het lijkt mij duidelijker om deze kosten expliciet te vermelden 
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zodat partijen volledig op de hoogte zijn. Dit onder voorbehoud van wat de partijen opgenomen 

hebben in een algemene clausule betreffende de kosten.  

145. Sommige regelingsakten zijn dermate kort dat zij enkel vermelden aan wie het goed wordt 

toebedeeld. Dergelijke summiere bepalingen zijn te vermijden.  

146. De terminologie en/of de structuur laten soms te wensen over. Zo is bijvoorbeeld de term 

“afstandhouder” taalkundig niet correct in deze context en dus af te raden. Ook de term 

“comparanten” wordt beter vermeden, gelet op het verouderd karakter. Beter kan er verwezen 

worden naar de echtgenoot in persoon. Met betrekking tot de structuur wordt soms de beschrijving 

en de oorsprong van het onroerend goed op het einde van de clausule geplaatst. M.i. is het 

duidelijker alle elementen m.b.t. de toebedeling van de gezinswoning te concentreren in één 

clausule.  

147. Sommige akten uit de steekproef bevatten een bepaling i.v.m. stedenbouwkundige 

inlichtingen. Gelet echter op de grondige wijziging van deze materie door de invoering van de 

Vlaamse codex ruimtelijke ordening376 zijn deze clausules niet meer relevant. Bovendien bepaalt 

artikel 5.2.5 Vlaamse codex ruimtelijke ordening dat er een informatieplicht is m.b.t. bepaalde 

overeenkomsten. De toebedeling van een onroerend goed valt hier niet onder. In sommige akten 

wordt er verwezen naar het bodemattest.377 Dit is echter overbodig, gelet op het feit dat de 

toebedeling van een gemeenschappelijke grond niet eigendomsoverdragend is en de bepalingen van 

het bodemdecreet dus niet van toepassing zijn.378  

a. Berekening van de oplegsom 

148. Met betrekking tot de oplegsom doen zich de meeste problemen voor.  

149. Slechts in enkele regelingsakten wordt de berekening van de oplegsom weergegeven. Het 

gaat hierbij steeds om de klassieke methode waarbij het openstaande saldo van de lening wordt 

afgetrokken van de actuele waarde van het onroerend goed.379 In de andere regelingsakten is het 

niet mogelijk vast te stellen welke berekeningsmethode werd gehanteerd.  

                                                             
376 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, BS 20 augustus 2009 (In werking 1 september 2009). 
377 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 22 januari 2007 
(verkort bodemdecreet). 
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 J. CEENAEME en M. DEWEIRDT, Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2009, 11-12.  
379 Supra 19-20, nr. 27. 
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b. Wijze, tijdstip en plaats van betaling van de oplegsom 

150. Hoewel in de rechtsleer wordt gewezen op het belang van een goede regeling en op de 

gevaren van een minder goede regeling,380 wordt hier vaak tegen gezondigd. Een goede en volledige 

oplegclausule is eerder zeldzaam.  

151. Het is verbazend, gelet op de nadruk, die door de rechtsleer wordt gelegd op de consignatie 

van de opleg in handen van de instrumenterende notaris, hoe weinig echtgenoten voor deze wijze 

van betaling kiezen. Bovendien ontbreekt vaak een regeling m.b.t. de consignatie-interesten. Veelal 

bedingen de echtgenoten dat de betaling van de opleg zal plaatsvinden binnen enkele maanden na 

het definitief worden van de echtscheiding en wordt daarbij vaak ontslag gegeven aan de 

hypotheekbewaarder van ambtshalve inschrijving. Als tussenoplossing voorzien de partijen soms in 

een conventioneel recht van inschrijving in het voordeel van de echtgenoot aan wie de oplegsom 

toekomt. Dit recht verkrijgt uiteraard slechts rang op het moment van de publiciteit.  

152. In sommige regelingsakten opteren de echtgenoten ervoor om de betaling van de oplegsom 

te laten plaatsvinden in verschillende maandelijkse of jaarlijkse schijven of wordt aan de echtgenoot-

schuldenaar een termijn gegeven van verschillende jaren waarbinnen deze zijn schuld kan voldoen. 

Ook een combinatie van een eenmalig te betalen som en periodieke betalingen komt voor. Het is 

belangrijk alle aspecten nauwkeurig en voldoende uit te werken zodat discussie uitgesloten is. De 

clausule i.v.m. de betaling van de oplegsom dient bijvoorbeeld te bevatten of de sommen 

geïndexeerd worden, de wijze van indexatie, of er verwijlinteresten verschuldigd zijn of er 

mogelijkheid bestaat om vervroegd terug te betalen en de praktische uitwerking van de eventuele 

vervroegde terugbetaling. Daarnaast is het hier nog belangrijker geen ontslag te geven van 

ambtshalve inschrijving gelet op het tijdsverloop tussen de regelingsakte en de definitieve betaling 

van de oplegsom. 

153. Soms bedingen de partijen dat de afstanddoende echtgenoot zal delen in de meerwaarde, 

die eventueel in de toekomst gerealiseerd wordt bij de verkoop van het desbetreffende onroerend 

goed. Het is essentieel oog te hebben voor de verschillende aspecten van dit voordeel. Ten eerste 

moet de actuele waarde van het onroerend goed worden vastgelegd, aangezien bij de vervreemding 

moet kunnen vastgesteld worden of er een meerwaarde gerealiseerd is. Ten tweede dienen de 

echtgenoten te bepalen hoe, wanneer en binnen welke termijn de verkrijgende echtgenoot de 

afstanddoende echtgenoot op de hoogte moet brengen van de verkoop van het onroerend goed. 

Bovendien dienen de echtgenoten een sanctie op te nemen in geval dit wordt verzuimd. Ten derde 

dient er rekening te worden gehouden met de eventuele verbouwingen, verfraaiingen… van het 
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onroerend goed door de verkrijgende echtgenoot. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de 

andere echtgenoot zou kunnen profiteren van de geleverde inspanning en/of kosten. Uiteraard dient 

het hierbij te gaan om werken die kunnen bijdragen tot het realiseren van een meerwaarde. Zo 

kunnen naar mijn mening schilderwerken niet in aanmerking worden genomen. Ten vierde dienen de 

echtgenoten te bepalen hoe het bewijs dient te worden geleverd van de eventuele gedane werken. 

Hierbij kan een bewijsprobleem rijzen in geval van eigenhandig uitgevoerde werken. Enkel de kosten 

van het materiaal kunnen immers worden bewezen aan de hand van rekeningen en facturen. 

Eventueel kunnen de partijen daarover onderling een regeling uitwerken. Zij kunnen zich 

bijvoorbeeld laten bijstaan door een expert of een bemiddelaar voor o.a. de waardering van de 

gedane werken. Een dergelijke regeling wordt best opgenomen in de regelingsakte. Ten vijfde doen 

de echtgenoten er goed aan een schadebeding op te nemen in geval van laattijdige betaling door de 

verkrijgende echtgenoot van het deel van de meerwaarde waarop de afstanddoende echtgenoot 

recht heeft.381 Ten slotte kan er een termijn worden vastgelegd waarbinnen de vervreemding moet 

plaatsvinden om aanspraak te kunnen maken op het voordeel. Uit de steekproef blijkt dat de 

echtgenoten verschillende elementen vergeten op te nemen. Zo wordt er soms niets bepaald i.v.m. 

de verwitiging, de gedane verbouwingen, verfraaiingen… Vaak wordt vergeten het bewijs te regelen. 

Ook een sanctie in geval van laattijdige betaling ontbreekt regelmatig. 

c. Verwijlinteresten wegens vertraging van de betaling van de oplegsom 

154. Ook op het vlak van de schadebedingen scoren de oplegclausules niet goed. Regelmatig 

ontbreekt een dergelijk beding in de regelingsakten, wat gelet op de discussie in de rechtsleer niet 

aan te raden is. Wanneer er toch een regeling wordt opgenomen m.b.t. de verwijlinteresten is deze 

niet steeds volledig of duidelijk. 

155. Een goed schadebeding is duidelijk en ondubbelzinnig indien het volgende elementen bevat; 

een interest van x %, die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd is en de datum 

waarop de interest begint te lopen. Er zijn verschillende regelingsakten waarbij het schadebeding 

onvolledig is. Soms wordt niet opgenomen dat de interest loopt zonder ingebrekestelling of wordt 

niet bepaald vanaf en tot wanneer de interest loopt. Zo zijn er enkele schadebedingen te vinden die 

nauwelijks enige meerwaarde bieden.  

“Bij gebreke aan tijdige betaling dient een intrest van 7 % betaald te worden.” 

156. In de hypothese dat de oplegsom wordt geconsigneerd in handen van de notaris wordt 

meestal vergeten om duidelijk te bepalen vanaf wanneer de verwijlinteresten beginnen te lopen; 
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onmiddellijk bij overschrijding van de termijn voor consignatie of vanaf het niet-respecteren van het 

tijdstip van betaling in handen van de echtgenoot-schuldeiser. Dit kan aanleiding geven tot discussie. 

Het is beter de interesten te laten lopen vanaf de overschrijding van de termijn voor consignatie.382  

d. Registratierechten en BTW 

157. Zoals ook hierboven wordt opgemerkt worden de kosten verbonden met de verdeling van 

het onroerend goed, waaronder de registratierechten, slechts zelden geregeld bij de toebedeling van 

het onroerend goed.383  

158. Volgens artikel 203, derde lid W.Reg. dient de notaris expliciet een bepaling op te nemen dat 

de bepaling inzake prijsbewimpeling384 is voorgelezen aan de partijen. Deze verplichting is 

voorgeschreven op straffe van een geldboete.385 In de onderzochte regelingsakten wordt deze 

vermelding opgenomen naast de letterlijke overname van artikel 203, eerste lid W.Reg. Ook een 

schatting van het betrokken onroerend goed, zodat de registratierechten correct worden geheven, 

wordt in bijna alle clausules opgenomen.  

“Ik notaris, heb partijen artikel 203, eerste lid van het wetboek van Registratierechten 
voorgelezen als volgt : "Ingeval van bewimpeling aangaande de prijs en lasten of 
overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan 
het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."  
Voor de heffing van de registratierechten verklaren partijen de waarde van het toebedeelde 

onroerend goed te schatten op vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR).” 

159. In geen enkele regelingsakte wordt door de echtgenoten gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid de toebedeling van de woning te plaatsen onder het stelsel van BTW.  

e. Optie 

160. Het komt niet vaak in de onderzochte regelingsakten voor dat een optie wordt verleend aan 

één van de echtgenoten tot overname van het onroerend goed. Wanneer dit toch gebeurt, dienen de 

partijen een termijn waarbinnen de optie moet worden gelicht overeen te komen. Gedurende deze 

termijn blijven de echtgenoten in onverdeeldheid, waarover zij ook een regeling moeten treffen. Ten 

slotte moet ook een bepaling worden opgenomen i.v.m. de beëindiging van de onverdeeldheid in het 

geval de optie niet wordt gelicht. De clausules uit de steekproef voldoen aan deze voorwaarden. 
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f. Eigen onroerende goederen 

161. In een beperkt aantal gevallen is de gezinswoning een eigen goed of bezitten de echtgenoten 

andere eigen onroerende goederen. Uit de EOT-overeenkomsten dataset blijkt dat dergelijke 

onroerende goederen bijna steeds eigen blijven aan de desbetreffende echtgenoot.  

162. De clausules, die de toekomst van zo een eigen onroerend goed regelen, dienen minstens 

volgende elementen te bevatten; beschrijving van het onroerend goed, aan wie het onroerend goed 

toebehoort en wat er gebeurt met het onroerend goed n.a.v. de echtscheiding. Eventueel kan er een 

vergoeding worden voorzien, bijvoorbeeld wanneer verbouwingen mede door de andere echtgenoot 

werden gefinancierd. In enkele regelingsakten uit de steekproef wordt slechts zeer kort melding 

gemaakt van eigen onroerende goederen.  

“Eigen onroerende goederen  

Partijen verklaren dat al de onroerende goederen die hen eigen zijn, hen eigen blijven.”  

Een dergelijke korte clausule volstaat niet en werkt het verzwijgen van goederen in de hand, 

aangezien er niet gepreciseerd wordt om welke goederen het gaat.  

2. Onroerend goed in onverdeeldheid laten 

163. De clausules uit de steekproef m.b.t. de onverdeeldheid zijn meestal vrij beknopt. Opvallend 

is ook het veelvuldig aanwenden van standaardbedingen. Vaak ontbreken er elementen zoals de 

beëindiging van de onverdeeldheid en wordt er gebruik gemaakt van onduidelijke en vage begrippen. 

Ook de structuur en de zinsconstructies laten soms te wensen over. Een degelijke regeling 

betreffende de onverdeeldheid is toch aangewezen, gelet op de relatie die partijen met elkaar 

behouden. Er wordt in de steekproef geen gebruik gemaakt van de alternatieven, die door de 

rechtsleer386 worden gegeven, voor de onverdeeldheid voor een langere termijn dan vijf jaar.  

a. Verschillende mogelijkheden van onverdeeldheid 

164. Ongeveer één derde van de echtgenoten kiest ervoor om in onverdeeldheid te blijven. Inzake 

onverdeeldheid kunnen verschillende mogelijkheden onderscheiden worden. 17,7 % van de 

echtgenoten kiezen ervoor om, in afwachting van de verkoop van de gezinswoning, tijdelijk in 

onverdeeldheid te blijven. Daarnaast beslist ongeveer 13,5 % van de echtgenoten om middels 

toepassing van artikel 815, tweede lid BW in onverdeeldheid te blijven gedurende een periode van 
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maximaal vijf jaar. In de steekproef wordt ook enkele malen gekozen om in onverdeeldheid te blijven 

voor een langere periode dan vijf jaar.387  

165. De clausules m.b.t. een tijdelijke onverdeeldheid zijn meestal erg beknopt. Bij de 

onverdeeldheid aangegaan voor een langere periode wordt er doorgaans meer aandacht besteed 

aan de opmaak van de clausule. De mogelijkheid om een onverdeeldheid aan te gaan voor langer dan 

vijf jaar is sterk af te raden, gelet op de controverse in de rechtsleer.  

b. Modaliteiten van de onverdeeldheid 

166. Bij een tijdelijke onverdeeldheid ontbreken vaak de modaliteiten388 van de onverdeeldheid of 

zijn deze slecht uitgewerkt. Onder deze modaliteiten zijn o.a. het genot en het gebruik van het 

onroerend goed en het dragen van bepaalde kosten en lasten begrepen. Een bewoningsvergoeding 

kan eventueel worden bedongen. Ook al gaat het slechts om een beperkte periode van 

onverdeeldheid, toch doen de echtgenoten er volgens mij goed aan de modaliteiten te regelen 

gedurende deze periode. Een verkoop kan gemakkelijk enkele weken tot zelfs maanden in beslag 

nemen. Wanneer de onverdeeldheid wordt aangegaan voor een langere periode wordt meestal wel 

een regeling uitgewerkt.  

167. De verdeling van de kosten van onderhoud, herstellingskosten en dergelijke meer is meestal 

gebrekkig geregeld, aangezien de gehanteerde terminologie veelal vaag, onduidelijk en 

onnauwkeurig is. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van de volgende vage en onnauwkeurige 

formulering;  

“Alle lasten en kosten die het onroerend goed bezwaren…” 

Er wordt af en toe een beroep gedaan op elementen uit de huurwetgeving zonder evenwel de lijn 

van deze regelgeving volledig door te trekken zoals in de onderstaande clausule, waardoor deze 

regeling  onvolledig is. Wat betreft de kosten die ten laste vallen van de huurder, wordt enkel de 

huurschade vermeld.  

“Kosten welke normaal ten laste zijn van de eigenaar zullen gedragen worden door ieder der 

partijen voor de helft, na tegensprekelijke vaststelling van de schade. 
Andere kosten welke als huurschade kunnen beschouwd worden blijven ten laste van de huurder 
en worden exclusief gedragen door de vrouw voor zover het recht van bewoning zoals hoger 

vermeld wordt uitgeoefend.” 

Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en grote onderhouds- en herstellingskosten. In 

sommige regelingsakten is er sprake van het ten laste nemen van “alle normale kosten van bewoning en 
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onderhoud”. Wat de echtgenoten precies beschouwen als zijnde normale kosten en hoe dan de 

“abnormale” kosten worden geregeld is niet duidelijk. In een minderheid van de clausules is een 

duidelijke regeling opgenomen. Het lijkt mij een goede oplossing om, zoals in onderstaande clausule, 

de kosten af te bakenen aan de hand van de huurwetgeving. Bij discussie kan steeds teruggegrepen 

worden naar bestaande rechtspraak en rechtsleer.389 Ook een opsomming is een mogelijke oplossing, 

maar hierbij bestaat het risico dat deze onvolledig is.  

“Dit gebruiksrecht komt de heer X Paul toe onder verplichting tijdens dezelfde periode volgende 
kosten en verplichtingen met betrekking tot hoger vermeld eigendom te zijnen laste te nemen, 
ter volledige vrijwaring van mevrouw Y Marie-Christine dienaangaande:  
- alle onderhouds- en herstellingskosten die in de verhouding verhuurderhuurder ten laste van de 
huurder vallen. De kosten die in de gezegde verhouding ten laste vallen van de eige-
naar/verhuurder met betrekking tot dewelke partijen overeenkomen dat ze slechts gemaakt kun-
nen worden na schriftelijk akkoord van beide partijen, blijven ten laste van partijen, elk voor de 
helft,  
- de kosten van verbruik van de nutsvoorzieningen waarop het eigendom is aangesloten,  
- de mensualiteit van de voormelde hypothecaire lening verleend door de KBC Bank op dertig mei 
negentienhonderd vierennegentig,  
- geen verbouwingswerken uit te voeren aan het eigendom dan mits onderling akkoord tussen 
beide partijen.  
De onroerende voorheffing en brandverzekeringspremie smet betrekking tot hoger vermeld 

eigendom, blijven ten laste van beide partijen elk voor de helft.”  
 

168. In enkele regelingsakten voorzien de echtgenoten modaliteiten m.b.t. de (toekomstige) 

verkoop van het onroerend goed, zoals een mogelijkheid tot het bezichtigen van het onroerend goed 

met toekomstige kopers, het ontruimen van het goed binnen een bepaalde termijn bij de verkoop 

ervan… Een dergelijke regeling creëert een meerwaarde.  

“De heer X Paul verbindt er zich wel toe indien partijen overeenkomen het eigendom te koop te 
stellen steeds de nodige schikkingen te treffen opdat het eigendom door geïnteresseerde kopers 
kan worden bezichtigd, zolang het niet werd verkocht alsook het eigendom onmiddellijk te 
ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van een eventuele koper en wel uiterlijk tegen de 
dag waarop de notariële akte vaststellende de verkoop van het eigendom zou worden verleden 

en de volledige prijs betaald werd.”  
 

169. Aangezien één van de echtgenoten gedurende de onverdeeldheid het exclusieve gebruik en 

genot heeft van de gezinswoning, wordt sporadisch een bewoningsvergoeding bedongen. Opvallend 

is dat bij deze bewoningsvergoeding zelden sprake is van een schadebeding. Gelet op de discussie in 

de rechtsleer m.b.t. de uitvoerbare kracht van de regelingsakte, is het aan te raden een regeling op te 

nemen.  
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c. Einde van de onverdeeldheid 

170. Bij een tijdelijke onverdeeldheid staat vast hoe de onverdeeldheid zal eindigen, aangezien de 

onverdeeldheid slechts is aangegaan in afwachting van de verkoop van de gezinswoning. Er wordt 

meestal nog een regeling opgenomen i.v.m. de aanwending van de verkoopsom. De aanwending 

gebeurt steeds op een gelijkaardige wijze. Eerst wordt de verkoopsom aangewend om de 

hypothecaire lening, zo die er is, te voldoen. Daarna worden er de andere (gemeenschappelijke) 

schulden en kosten van afgetrokken. Het saldo komt toe aan de partijen.390  

171. De beëindiging van de onverdeeldheid, aangegaan voor een langere periode, moet op een 

voldoende wijze geregeld worden. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van standaardclausules zoals 

onderstaande. Hier is weinig op aan te merken. 

“Beëindiging van de onverdeeldheid  
De onverdeeldheid zal een einde nemen, hetzij door toebedeling van het bovenvermeld 
onroerend goed aan één van de deelgenoten, hetzij door verkoop of veiling.  
Bij toebedeling zullen partijen in onderling overleg de voorwaarden daarvan bepalen en bij 
gebrek aan overeenkomst zal tot veiling worden overgegaan.  
Bij verkoop van het bovenvermeld onroerend goed zal de verkoopprijs aangewend worden tot 
aanzuivering van de hypothecaire schuld die het nog zou bezwaren, tot betaling van de kosten 
die verband houden met het te koop stellen van het bovenvermeld onroerend goed, evenals van 
de kosten van opheffing van de hypothecaire inschrijving. Het saldo van de prijs komt ten goede 
aan beide partijen, ieder voor de helft.  
Indien de prijs ontoereikend is om hoger vermelde schulden te betalen, wordt het negatief saldo 
eveneens gedragen door beide partijen, ieder voor de helft.  
Bij vervroegde terugbetaling van de hypothecaire schuld zullen de levensverzekeringscontracten 
worden afgekocht en de afkoopwaarde zal bijgevolg in mindering komen van de openstaande 

schuld.”  

Uit de steekproef blijkt bovendien dat de beëindiging soms erg summier geregeld is of dat deze zelfs 

ontbreekt. 

172. Met betrekking tot het beëindigingsbeding wordt opgemerkt dat er soms melding wordt 

gemaakt van “de afkoop van de levensverzekeringen”. In de context van hypothecaire leningen is het 

beter te spreken van schuldsaldoverzekering. De term levensverzekering is immers te ruim. 

3. Verkoop van het onroerend goed 

173. Een minderheid, namelijk 5,6 %, van de echtgenoten kiezen bij de opmaak van de 

regelingsakte voor de onmiddellijke verkoop van de woning.391 In enkele gevallen is de woning reeds 

verkocht. De clausules bevatten vaak standaardbepalingen en zijn meestal summier. Af en toe 

ontbreekt de beschrijving van het onroerend goed. 
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174. Zowel bij een onverdeeld goed als bij een gemeenschappelijk goed is het vereist om de 

modaliteiten van de bezetting van het onroerend goed te regelen. Uit de steekproef echter blijkt dat 

dit vaak niet het geval is. Zo ontbreken in onderstaande clausule niet alleen de modaliteiten van de 

bezetting, maar ook de aanwending van de verkoopsom.   

“ONROERENDEGOEDEREN  
Partijen zijn samen eigenaar van het onroerend goed gelegen te ….  

Partijen verklaren dat dit onroerend goed te koop gesteld wordt via Notaris … te …” 

Het niet regelen van de modaliteiten is niet in het voordeel van de partijen gelet op discussies die 

zouden kunnen ontstaan. Ook de voorwaarden en de modaliteiten m.b.t. de verkoop, bijvoorbeeld 

wie er zal instaan voor de verkoop van het onroerend goed, worden meestal niet gespecificeerd in de 

regelingsakte. Zo kan er bijvoorbeeld een bepaling worden opgenomen m.b.t. het bezichtigen van 

het onroerend goed met toekomstige kopers. Dit is uiteraard niet vereist wanneer er reeds een 

onderhandse of authentieke verkoopovereenkomst werd afgesloten. 

175. De clausules moeten volgende elementen bevatten i.v.m. de verdeling van de verkoopprijs; 

de terugbetaling van de hypothecaire lening, de kosten van de tekoopstelling van het onroerend 

goed, de kosten voor de doorhaling van de hypothecaire inschrijving en de verdeelsleutel voor het 

nettobedrag van de verkoopprijs. De clausules uit de steekproef bevatten vaak deze elementen. 

“De te bekomen verkoopprijs zal aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire 
schuld die het bezwaart en van de andere schulden die er verband mee houden, met inbegrip 
van de kosten die verband houden met het te koop stellen van het onroerend goed evenals met 
de kosten van opheffing van de hypothecaire inschrijving.  
Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft.  
Indien de prijs ontoereikend is om alle schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen 

door beide partijen, ieder voor de helft.”  

Met betrekking tot de hypothecaire lening wordt steeds bepaald dat deze bij voorrang zal worden 

afbetaald met de verkoopsom. De verwijzing echter naar de hypothecaire lening is niet altijd even 

nauwkeurig. Soms wordt verwezen naar “de hypothecaire lening” zonder meer, wat bijzonder kort 

en vaag is.  

“Na verkoop wordt de opbrengst door beide partij en 50/50 verdeeld na aftrek van de op dat 

ogenblik nog openstaande hypothecaire schuld.”  

Bovendien wordt in enkele regelingsakten niets opgenomen i.v.m. de aflossingen van de 

hypothecaire lening in afwachting van de definitieve terugbetaling van de lening. De betaling van de 

aflossingen dient te worden geregeld in de regelingsakte. De doorhaling van de hypothecaire 

inschrijving en de kosten ervan worden vaak niet opgenomen. Toch is het beter ook deze elementen 

op te nemen in de regelingsakte. In verband met de term levensverzekeringen kan hetzelfde worden 
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opgemerkt als bij de clausules betreffende een tijdelijke onverdeeldheid.392 In sommige 

regelingsakten echter ontbreekt de aanwending van de verkoopsom en wordt enkel bepaald dat de 

woning wordt verkocht. Dit is uiteraard onvoldoende. Het is immers vereist dat alle goederen en 

schulden worden geregeld in de regelingsakte. Door niets te bepalen i.v.m. de verkoopsom schieten 

de echtgenoten te kort aan deze verplichting. Daarnaast wordt in de rechtsleer aangeraden de 

verkoopsom betaalbaar te stellen aan de notaris, die de som zal betalen aan de echtgenoten na het 

definitief worden van de echtscheiding.393 In de praktijk gebeurt dit echter uitzonderlijk. 

176. Vaak is er bij de clausules, die de verkoop van het onroerend goed regelen, sprake van de 

verdeling van de “netto-verkoopprijs”, “het netto-bedrag”, “de netto-som”, “netto-product”… maar wordt 

er niet gespecificeerd wat hieronder begrepen dient te worden. Uit het begrip netto kan worden 

afgeleid dat van de bruto verkoopprijs iets wordt afgetrokken. Het is echter niet duidelijk wat er 

precies wordt afgetrokken. Het lijkt mij toch nuttig een niet-limitatieve opsomming op te nemen. Een 

te beperkte of onduidelijke opsomming is tevens te vermijden.  

177. Wanneer de woning reeds verkocht is en de hypothecaire lening voldaan, is het uiteraard 

niet nodig noch nuttig om op een uitgebreide wijze de verkoop in al zijn aspecten en de afbetaling 

van de hypothecaire lening weer te geven. Een korte vermelding dat er geen onroerende goederen 

te verdelen zijn en dat de hypothecaire lening werd voldaan, volstaat. In het geval er slechts een 

voorwaardelijk overeenkomst is, bijvoorbeeld een onderhandse verkoopovereenkomst onder 

opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een hypothecaire lening door de koper, moet 

worden bepaald wat er gebeurt indien de verkoop uiteindelijk niet zou doorgaan.  

4. Restcategorie 

178. In de rechtsleer worden nog twee mogelijkheden aangehaald m.b.t. de toebedeling van de 

gezinswoning. De eerste mogelijkheid bestaat erin dat de echtgenoot, die geen zakelijk recht heeft 

op het onroerend goed, dit wenst te blijven bewonen.394 Deze kan het goed aankopen of eventueel 

een bewoningsrecht bedingen. De tweede mogelijkheid bestaat erin dat het onroerend goed 

geschonken wordt aan een derde, bijvoorbeeld de gemeenschappelijke kinderen.395 Beide 

mogelijkheden worden niet bedongen in de EOT-overeenkomsten dataset.396 
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5. Koop van een nieuwe woning 

179. Ondanks de problemen m.b.t. de aankoop van een onroerend goed door één van de 

echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure397 wordt in enkele regelingsakten toch een regeling 

opgenomen. De echtgenoten dienen gewezen worden op de geschetste problematiek.  

6. Gehuurde gezinswoning 

180. De bepalingen in de onderzochte regelingsakten hebben zowel betrekking op de voortzetting 

door één van de echtgenoten van een bestaande huurovereenkomst als op huurovereenkomsten 

aangegaan tijdens de echtscheidingsprocedure. Uit de bewoordingen van de betrokken clausules is 

het niet steeds duidelijk op te maken of de huurovereenkomst betrekking heeft op de gehuurde 

gezinswoning of op een nieuwe huurovereenkomst.  

181. De huurovereenkomst, die betrekking heeft op de gezinswoning van de echtgenoten tijdens 

het huwelijk, kan ofwel toebedeeld worden aan één van de echtgenoten ofwel beëindigd worden. 

Wanneer de huurovereenkomst door beide echtgenoten werd aangegaan, dient de opzegging van 

beide echtgenoten uit te gaan.398  

182. Uit de steekproef blijkt dat de echtgenoten m.b.t. nieuwe huurovereenkomsten ofwel er 

voor kiezen een algemene clausule op te nemen ofwel ze specifiek verwijzen naar een reeds 

afgesloten overeenkomst.  

“De rechten en plichten verbonden aan de huurovereenkomst van een woning, afgesloten door 
de ene of de andere echtgenoot, worden uitsluitend aan die echtgenoot toegekend die de 
huurovereenkomst heeft aangegaan, met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde 

huurwaarborg en met vrijwaring voor de andere echtgenoot.” 

Bij een nieuwe huurovereenkomst is het aangewezen uitdrukkelijk in de regelingsakte te bepalen dat 

de echtgenoot, die huurt, zijn/haar verhuurder op de hoogte stelt of zal stellen van de feitelijke 

scheiding.399  

183. De beschrijving van de huurovereenkomsten is, zowel bij de reeds bestaande 

overeenkomsten als bij de nieuwe, beknopt. Volgens DE WULF400 dient te worden vermeld tussen wie 

en wanneer de overeenkomst werd afgesloten en wanneer de overeenkomst werd geregistreerd. In 

de praktijk echter wordt er slechts vermeld door welke echtgenoot de overeenkomst werd 

afgesloten en op welke onroerend goed de huurovereenkomst betrekking heeft. Vaak zijn deze 

bedingen gebaseerd op volgende korte modelclausule.  
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“De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst van het appartement te …, 
afgesloten door mevrouw Y worden uitsluitend aan haar toegekend met inbegrip van de rechten 

verbonden aan de gestelde huurwaarborg.” (model internet, behoudens uitsluitend)401 

Wanneer deze clausule wordt aangewend voor de toebedeling van de huurovereenkomst m.b.t. de 

gezinswoning aangegaan door beide echtgenoten, is deze clausule te beperkt. De echtgenoten 

verliezen namelijk uit het oog dat beide echtgenoten gehouden blijven t.a.v. de verhuurder. 

184. Indien de huurovereenkomst van de gezinswoning door beide echtgenoten werd aangegaan, 

blijven beiden gehouden t.o.v. de verhuurder. De regeling uit de EOT-overeenkomst is immers niet 

tegenwerpelijk aan de verhuurder. De echtgenoten dienen bij de opmaak van de clausule m.b.t. de 

overdracht van de huurovereenkomst oog te hebben voor deze problematiek. De overdragende 

echtgenoot zal best zo vlug mogelijk hieromtrent een regeling proberen te treffen met de 

verhuurder. Sporadisch wordt in de clausule een verbintenis tot vrijwaring opgenomen in hoofde van 

de overnemende echtgenoot.  

“De Heer Gino X verbindt zich van dan af Mevrouw Y te vrijwaren van alle eventuele aanspraken 
die de verhuurder zou maken met betrekking tot bovenvermelde huurovereenkomst ten aanzien 
van hem, voor huurverplichtingen die niet zouden zijn uitgevoerd na de ondertekening van deze 

akte.”  

Ook wanneer de huurovereenkomst werd aangegaan door slechts één van de echtgenoten en de 

andere echtgenoot de huurovereenkomst wenst over te nemen, dienen de echtgenoten in de 

regelingsakte oog te hebben voor de problemen waarop er wordt gewezen in de rechtsleer.402  

185. De echtgenoten kunnen eventueel een regeling opnemen m.b.t. huurschade, die zij laten 

vaststellen bij de beëindiging van het samenwonen. De overnemende echtgenoot wordt op deze 

manier later niet geconfronteerd met huurschade, die ontstaan is tijdens het huwelijk en waarvoor 

beide echtgenoten dienen in te staan. Op deze manier zijn alle aanspraken geregeld en kan er geen 

discussie rijzen op een later tijdstip m.b.t. eventuele huurschade. Ook een regeling m.b.t. de 

huurwaarborg dient nauwkeurig te worden uitgewerkt. Uit de steekproef blijkt dat dit meestal niet 

het geval is. 

B. Roerende goederen 

186. In tegenstelling tot de onroerende goederen, worden roerende goederen vaak op een 

minder uitgebreide en minder nauwkeurige wijze toebedeeld. Ook de wijze en het tijdstip van 

toebedeling403 worden vaak beknopt beschreven of zelfs niet opgenomen in de regelingsakte. 
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Wanneer de toebedeelde goederen reeds in het bezit zijn van de desbetreffende echtgenoot, hoeft 

dit uiteraard niet.404 De staat van de goederen komt slechts sporadisch aan bod. Het genot van eigen 

goederen wordt soms opgenomen in de regelingsakte. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 

standaardclausules. 

187. Een opleg in het kader van de toebedeling van de roerende goederen komt niet vaak voor. 

Wanneer er toch een opleg wordt voorzien, gebeurt dit eerder bij de toebedeling van het voertuig. 

De echtgenoten kiezen soms voor een algemene opleg zonder verwijzing naar de toebedeling van 

specifieke goederen. 

188. Wanneer toch een opleg wordt bedongen, is deze meestal weinig uitgewerkt. Het zijn vaak 

erg beknopte clausules. De aanwijzing van DE WULF, om de opleg te betalen op het ogenblik dat de 

goederen worden afgestaan,405 wordt vaak niet gevolgd. Een sanctie wordt slechts zelden bedongen, 

hoewel dit toch aan te raden is, gelet op de discussie in de rechtsleer m.b.t. de uitvoerbaarheid van 

de regelingsakte.406 

1. Kleding en persoonlijke voorwerpen 

189. Deze goederen worden meestal toebedeeld aan de echtgenoot aan wie ze toebehoren. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaardclausules in de zin van de onderstaande clausule.  

“Kleding en persoonlijke voorwerpen. Iedere partij blijft in, het bezit van haar kleding en 

persoonlijke voorwerpen.”  

In sommige regelingsakten worden, net zoals in de clausule van DE WULF,407 ook de goederen, die 

eigen zijn ingevolge het huwelijksvermogensrecht, aan toegevoegd.  

“…en alle goederen, zowel roerende als onroerende goederen, die haar eigen zijn 

overeenkomstig het huwelijksvermogensrecht.” 

De goederen behoeven geen verdere omschrijving, maar er dient te worden vermeld dat ze eigen 

blijven.  

190. In sommige regelingsakten worden persoonlijke voorwerpen en kledij niet afzonderlijk 

vermeld, maar behandelen de echtgenoten deze onder de ruime noemer lichamelijke roerende 

goederen.408  
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2. Inboedel 

191. Slechts zelden kiezen de echtgenoten voor een volledige opsomming van alle lichamelijke 

goederen, die de inboedel vormen. De tussenvorm, waarbij slechts de belangrijkste goederen 

worden opgesomd, komt ook slechts sporadisch voor. In 1,8 % van de regelingsakten uit de 

steekproef wordt de inboedel opgesomd in een aangehechte lijst. Het komt uitzonderlijk voor dat er 

geen inboedelclausule wordt opgenomen.409  

192. In de overgrote meerderheid van de regelingsakten is de inboedelclausule algemeen en 

bondig geformuleerd.410 De goederen worden niet of nauwelijks beschreven en er wordt vaak 

gebruik gemaakt van standaardclausules.  

“De lichamelijke roerende goederen en voorwerpen in het bezit van een partij blijven haar 

toebehoren of worden haar toebedeeld.  
Partijen verklaren uitdrukkelijk en bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van 
hen in zijn of haar bezit heeft, daaromtrent geen inventaris te hebben gewenst hoewel de 
mogelijkheid daartoe wettelijk bestaat, en verzaken aan enig verhaal tegen de andere indien zou 

blijken dat de door andere partij gegeven informatie onvolledig zou zijn geweest.” 

In andere regelingsakten verklaren de echtgenoten dat de inboedel reeds “minnelijk verdeeld”, 

“onderling verdeeld” is of dat er “onderling een vergelijk” werd getroffen. Gelet op de afwezigheid van 

een boedelbeschrijving of inventaris lijkt het mij dat deze clausules te beknopt zijn. De echtgenoten 

kunnen nergens op terugvallen in geval van discussie.411 Ook wanneer de partijen kavels hebben 

opgemaakt, kiezen zij vaak voor erg korte bepalingen i.v.m. de inboedel. Vaak wordt slechts naar de 

inboedel verwezen als volgt “de lichamelijke goederen zij/hij heden in bezit heeft”. In de rechtsleer wordt 

aangeraden te verwijzen naar de beschrijving van de goederen zoals opgenomen in de 

boedelbeschrijving of in een aparte lijst.412 Dit komt echter bijna niet voor in de steekproef.  

193. Enkel in een situatie waarin de echtgenoten reeds een afzonderlijk verblijf hebben, kan het 

volstaan een beperkte clausule op te nemen, gelet op het feit dat de verdeling de facto reeds heeft 

plaatsgevonden.  

“Lichamelijke roerende goederen  
Beide comparanten verklaren dat zij reeds geruime tijd feitelijk gescheiden leven en dat alle 
lichamelijke roerende goederen reeds tussen hen werden verdeeld. Bijgevolg verklaren beide 
comparanten dat zij elk exclusief eigenaar zullen zijn van de lichamelijke roerende goederen die 
thans in hun bezit zijn en op die manier deze goederen wederzijds aan elkaar toebedelen en dat 
deze goederen definitief en onherroepelijk blijven toebehoren aan diegene in wiens bezit ze 

heden zijn.” 
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194. Het in onverdeeldheid houden van lichamelijke roerende goederen komt uitzonderlijk voor. 

Wanneer hier toch voor gekozen wordt, moeten de echtgenoten de modaliteiten van deze 

onverdeeldheid, zoals o.a. het genot en het gebruik, alsook de beëindiging regelen. Uit de steekproef 

echter blijkt dat de onverdeeldheid bijna steeds gebrekkig geregeld is. Het volstaat niet louter te 

verwijzen dat de goederen tijdelijk in onverdeeldheid blijven.  

“Partijen verklaren de inboedel in onverdeeldheid te houden tot aan de verhuizing/feitelijke 

scheiding en zal daarna tussen hen verdeeld worden.” 

195. Hoewel de partijen dienen te bepalen waar het goed zich bevindt bij de opmaak van de 

regelingsakte, op welke wijze en op welk tijdstip de echtgenoot, aan wie de goederen zijn 

toebedeeld, in het exclusieve bezit zal treden, blijkt uit de steekproef dat deze voorwaarden dikwijls 

ontbreken. Ook een bepaling m.b.t. de eventuele kosten wordt niet opgenomen, behoudens wat 

bepaald is in een algemene clausule m.b.t. de kosten. Meestal wordt aan de inboedelclausule slechts 

volgende bepaling toegevoegd:  

“De toebedelingen gaan in vanaf heden, zodat iedere partij ook vanaf heden de mogelijkheid 

heeft ze in zijn of haar bezit te nemen en ze te verplaatsen.” 

Wanneer de voorwaarden omtrent de toebedeling worden bedongen in de regelingsakte, moet dit 

op een duidelijke manier gebeuren. Verwijzen, zoals in onderstaande clausule, naar het afhalen op 

betamelijke tijdstippen lijkt mij minder goed, want het is onduidelijk wat een betamelijk tijdstip is. 

Bovendien lijkt het mij vergaand dat een afspraak tot het afhalen van toebedeelde goederen drie 

weken vooraf dient te gebeuren. 

“…betamelijke tijdstippen en na tijdig voorafgaande afspraak, minimum drie weken vooraf”  

Naast de voorwaarden i.v.m. de toebedeling kan er eventueel een bepaling worden opgenomen 

i.v.m. de staat van het goed of de wijze van bewaring. Ten slotte lijkt het mij aangewezen een 

bepaling op te nemen m.b.t. de modaliteiten in geval van wanprestatie. Bijvoorbeeld wanneer de 

echtgenoot, die moet instaan voor de kosten van afhaling, deze weigert te betalen. Een dergelijke 

regeling komt echter niet voor in de regelingsakten uit de steekproef.  

3. Motorrijtuigen 

196. De toebedeling van de motorrijtuigen gebeurt op een meer systematische wijze. Deze wordt 

bijna in de helft van de onderzochte EOT-overeenkomsten apart vermeld.413 Een algemene 

toebedeling van de lichamelijke roerende goederen in de zin van onderstaande clausule komt ook 

voor in de onderzochte regelingsakten. Deze clausule is te beknopt.  
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“De lichamelijke roerende goederen en voorwerpen in het bezit van een partij blijven haar 

toebehoren of worden haar toebedeeld.” 

De echtgenoten dienen minstens de belangrijke goederen afzonderlijk te regelen. Door slechts 

dergelijke algemene toebedelingclausules te gebruiken, wordt artikel 1287 Ger.W., dat de 

echtgenoten verplicht een regeling te treffen omtrent alle goederen en schulden, uitgehold. 

Bovendien kunnen de echtgenoten nergens op terugvallen in geval van betwisting. Aangezien 

voertuigen een belangrijke vermogenswaarde vertegenwoordigen in het vermogen van de meeste 

gezinnen, is het beter deze afzonderlijk te behandelen in de regelingsakte.  

197. De beschrijving van de betrokken voertuigen verschilt sterk. Soms wordt er gebruik gemaakt 

van het chassisnummer. In andere overeenkomsten worden slechts het merk en/of model vermeld.  

“Het voertuig van het merk Saab, ingeschreven op naam van Mevrouw Y wordt toebedeeld aan 

haar.” 

Sommige echtgenoten kiezen voor een beschrijving aan de hand van eerder technische elementen 

zoals o.a. merk, model, eerste ingebruikname, cilinderinhoud, bouwjaar… of een combinatie van 

verschillende elementen.  

“de autoOpel Astra, 1.800 cc benzine;…” 

Sommige specificaties zoals de cilinderinhoud, de eerste ingebruikname… lijken overbodig. Het is 

vooral belangrijk dat echtgenoten precies weten over welk voertuig het gaat. Het kan echter wel 

relevant zijn om de staat van het betrokken voertuig op te nemen in de regelingsakte. Vooral in de 

situatie waarin de wagen van de ene echtgenoot wordt toebedeeld aan de andere. Het komt echter 

zelden voor dat de staat van het voertuig wordt opgenomen.  

198. Vaak wordt het voertuig toebedeeld aan één van de echtgenoten. Dit kan zowel aan de 

echtgenoot zijn op wiens naam het voertuig ingeschreven is, als aan de andere echtgenoot. In het 

laatste geval moet de verkrijgende echtgenoot door de andere echtgenoot gemachtigd worden 

inschrijving te nemen op zijn naam. Voor zover dit mogelijk is na te gaan in de steekproef, wordt deze 

machtiging bijna steeds opgenomen in de regelingsakte. Ter volledigheid kan volgende bepaling 

worden opgenomen in de regelingsakte.  

“Partijen verklaren dat het hen toebedeelde voertuig reeds op hun naam staat ingeschreven bij 

de diensten van het Wegverkeer.” 
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199. Naast de toebedeling en de eventuele machtiging is er weinig terug te vinden m.b.t. de 

voorwaarden waarop de echtgenoten in het exclusieve bezit treden van het voertuig. Hiervoor wordt 

verwezen naar de uiteenzetting bij de inboedelclausule.414  

200. Soms wordt de toebedeling van het voertuig verbonden aan de betaling van een opleg. Deze 

clausules zijn meestal erg beknopt. Zo zijn er oplegclausules, zoals onderstaande, waarin zelfs het 

tijdstip van betaling niet wordt bepaald.  

“Voor de toebedeling van voormeld voertuig is de heer X aan mevrouw Y een opleg verschuldigd 

van 400 € (vierhonderd Euro).” 

Door o.a. het ontbreken van enig tijdstip is deze clausule gebrekkig. Ook in de verdere overeenkomst 

komen de echtgenoten niet terug op deze opleg, onder voorbehoud van wat bepaald is in de 

slotbepalingen. Een schadebeding in geval van laattijdige betaling is zeldzaam. Gelet op de discussie 

in de rechtsleer is het raadzaam een schadebeding op te nemen.415 

201. Uitzonderlijk wordt een voertuig of camper in onverdeeldheid gehouden. Hierbij kunnen 

dezelfde opmerkingen worden geformuleerd als bij het in onverdeeldheid houden van de 

inboedel.416 Zo zijn de modaliteiten van de onverdeeldheid en de beëindiging weinig of niet 

uitgewerkt.  

“De wagen VW Passat blijft in onverdeeldheid en zal gezamenlijk door beide partijen verder 

worden gebruikt. De verzekering wordt dan ook bij helften door elke partij gedragen.” 

Bij een voertuig is het zeker nuttig en zelfs noodzakelijk het gebruik en het genot uit te werken. Ook 

de diverse kosten, die gepaard gaan met het gebruik van een voertuig, dienen geregeld te worden. 

Het betreft kosten van onderhoud, brandstof, keuring… 

202. Slechts zelden beslissen de echtgenoten om het voertuig te verkopen of is het reeds 

verkocht. De clausules, die deze beslissing inhouden, zijn erg summier. Er wordt slechts opgenomen 

dat een bepaald voertuig zal verkocht worden of reeds verkocht is en hoe de bekomen prijs zal 

worden aangewend. Modaliteiten van de verkoop en een regeling m.b.t. het genot en het gebruik 

van het betrokken voertuig, in afwachting van de verkoop, ontbreken.  

203. De juridisch correcte term voor auto’s, motorfietsen… is motorrijtuigen. In de EOT-

overeenkomsten uit de steekproef blijkt dat er vaak gekozen wordt voor de term “autovoertuig”. 

Hoewel deze term veelvuldig voorkomt in het dagelijks leven, is dit taalkundig niet correct. De term 
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motorrijtuigen komt nogal stroef over, er kan daarom misschien gekozen worden voor termen zoals 

auto, voertuig, motorfiets… naar gelang de context. 

204. In weinig regelingsakten wordt er aandacht besteed aan de overname van de 

autoverzekering en de overdracht van bepaalde documenten zoals inschrijvingsbewijs, 

keuringsbewijs, handleiding van het betrokken voertuig… 

205. De financiering van de voertuigen wordt behandeld bij de passiva. Het komt m.i. de structuur 

van de regelingsakte ten goede wanneer de echtgenoten de autofinanciering behandelen bij de 

passiva.  

4. Huisdieren 

206. Slechts in een tiental overeenkomsten worden de huisdieren apart vermeld.417 Gelet op de 

algemene clausules m.b.t. de verdeling van de lichamelijke roerende goederen, kan er weinig worden 

afgeleid over de toebedeling van huisdieren. Het lijkt mij nochtans, gelet op de emotionele waarde 

en soms ook op de vermogenswaarde van huisdieren, geen slecht idee om ze toch afzonderlijk te 

vermelden. Wanneer de dieren toch in een aparte clausule worden opgenomen, getuigen deze van 

weinig creativiteit. Bijvoorbeeld kan er worden voorzien in een soort van omgangsregeling.418 

“De heer X zal voortaan de zorg dragen over de poes zodat zij niet terug ondergebracht dient te 

worden in een asiel.”  

5. Financiële rekeningen 

207. De clausules m.b.t. de regeling van de financiële rekeningen zijn erg beknopt.419 Er wordt 

veelvuldig gebruik gemaakt van standaardbedingen, waarin wordt bepaald dat de rekeningen reeds 

verdeeld zijn.  

“De financiële rekeningen blijven toebehoren of worden toebedeeld aan degene op wiens naam 

ze staan en de liggende gelden aan degene in wiens bezit ze zich bevinden.” 

Slechts zelden worden er rekeningnummers, bedragen op de financiële rekeningen of de 

titularis(sen) van de betrokken rekeningen vermeld.420 Gelet op de afwezigheid van een 

boedelbeschrijving of inventaris, is het misschien aan te raden een uitgebreider beding op te nemen. 

Het is minstens gerechtvaardigd de rekeningnummers op te nemen. Indien er later een discussie zou 

ontstaan, kunnen de echtgenoten nergens op terugvallen. Slechts in het geval de echtgenoten reeds 
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geruime tijd gescheiden leven en de goederen en schulden de facto verdeeld zijn, volstaat een korte 

vermelding.  

6. Verzekeringsproducten 

a. Levensverzekeringen andere dan schuldsaldoverzekeringen 

208. In vele regelingsakten worden de levensverzekeringen afzonderlijk vermeld. Bovendien 

worden de schuldsaldoverzekeringen, die ook levensverzekeringen zijn, afzonderlijk van de andere 

levensverzekeringen behandeld. De levensverzekeringen worden nauwkeuriger beschreven dan de 

andere onlichamelijke roerende goederen. De regeling m.b.t. de levensverzekeringen wordt 

uitgebreider weergegeven. In de rechtsleer wordt er aangeraden om steeds een clausule op te 

nemen die de toebedeling van de levensverzekeringen regelt, ook al beweren de echtgenoten dat er 

geen levensverzekeringen werden afgesloten.421 Er kan in de steekproef niet worden nagegaan of het 

gaat om zuivere levensverzekeringen, dan wel om levensverzekeringen als spaaroperatie.  

209. Bij de beschrijving wordt vaak de verzekeraar, het polisnummer en de echtgenoot op wiens 

naam de verzekering werd afgesloten, vermeld. Een correcte en volledige beschrijving van de 

desbetreffende levensverzekeringen lijkt mij wenselijk. De meeste echtgenoten kiezen ervoor de 

levensverzekeringen te behouden en toe te bedelen aan de echtgenoot-verzekeringsnemer. 

Uitzonderlijk wordt de levensverzekering op een zeer uitgebreide beschreven in de regelingsakte.  

210. Uit de dataset blijkt dat de echtgenoten bij de regeling van de levensverzekering, zich veelal 

steunen op de regeling uit de Landverzekeringswet. Zo blijven de rechten, die aan de 

verzekeringsnemer toekomen, behouden tijdens de proeftijd.422 Er wordt een andere regeling 

opgenomen m.b.t. de verzekeringsprestaties, die opeisbaar worden tijdens de proeftijd en voor de 

verzekeringsprestaties, die opeisbaar worden na de overschrijving van het echtscheidingsvonnis, 

zoals voorzien in de artikelen 133 en 134 Landverzekeringswet. Ten slotte wordt er, hoewel artikel 

128 Landverzekeringswet werd vernietigd door het Arbitragehof,423 door de andere echtgenoot 

verklaard dat er geen vergoeding verschuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen voor het 

betalen van de premies van de levensverzekering. Naast deze elementen wordt ook een bepaling 

opgenomen i.v.m de begunstiging. Deze clausules zijn sterk geïnspireerd door de clausules zoals 

voorgesteld door PINTENS en VAN DEN ABEELE.424 Het lijkt mij ook noodzakelijk een regeling m.b.t. de 

verschillende elementen op te nemen.  
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“Voor wat betreft de levensverzekering bij de maatschappij … met polisnummer … en de 
levensverzekering bij de maatschappij … met polisnummer …, beide voormelde 
levensverzekeringen afgesloten door de heer X Gunther Mîchèle Johanna zijn partijen het 
volgende overeengekomen:  
De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de 
verzekeringsnemer toekomen, blijven hem zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving 
van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en 
inpandgeving.  
De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding 
opeisbaar worden, komen uitsluitend toe als volgt: bij leven aan de verzekeringsnemer en bij 
overlijden aan de erfgenamen van de verzekeringsnemer of aan de door hem nog aan te duiden 
begunstigde; hij zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen.  
Mevrouw Y Wendy Maria verklaart af te zien van haar aanwijzing als begunstigde, zodat de 
verzekeringsnemer van heden af inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen.  
Mevrouw Y Wendy Maria bevestigt dat de premies die tot heden voor deze levensverzekering 
werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van 

het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan.”  

Met betrekking tot de formulering van de (wederzijdse) afstand in de regelingsakte van de 

begunstiging, wordt opgemerkt dat in sommige regelingsakten slechts wordt bepaald dat de 

verzekeringsnemer een nieuwe begunstigde zal aanwijzen. Dit is enkel mogelijk in het geval de 

begunstiging nog niet aanvaard is of er geen begunstigde werd aangeduid. Een afstand van 

begunstiging moet enkel worden opgenomen wanneer de echtgenoot werd aangeduid als 

begunstigde.425 In de meeste clausules wordt enkel een regeling opgenomen voor specifiek 

aangeduide levensverzekeringen. De regeling wordt niet, zoals wordt voorgesteld in de rechtsleer, 

doorgetrokken naar alle levensverzekeringen om zo te vermijden dat er levensverzekeringen uit het 

oog verloren worden.426 Het vergeten of verzwijgen van levensverzekeringen kan ook worden 

opgevangen in een algemene clausule m.b.t het verzwijgen en vergeten van goederen en 

schulden.427  

211. Soms bepalen de echtgenoten dat elke echtgenoot zijn/haar eigen levensverzekering 

behoudt of dat ze de levensverzekeringen onderling geregeld of verdeeld hebben.  

“Voor wat betreft de levensverzekeringen: deze werden door partijen onderling geregeld en 

uitgewerkt. Partijen zijn tot een overeenkomst gekomen hieromtrent.” 

Dergelijke korte bedingen bieden, net zoals bij de financiële rekeningen,428 geen houvast in een 

latere discussie. Het is niet de bedoeling dat de echtgenoten louter bepalen dat zij alles onderling 

geregeld en verdeeld hebben. Dit zou een regelingsakte elk nut ontnemen. Slechts in het geval 

bewezen is dat de levensverzekering, als spaaroperatie, een eigen goed is van de echtgenoot-

verzekeringsnemer en de andere echtgenoot niet werd aangeduid als begunstigde, kan het eventueel 
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volstaan te bedingen dat elke echtgenoot zijn levensverzekering behoudt en er naar eigen 

goeddunken kan over beschikken. Toch is het een meer rechtszekere oplossing een uitgebreide 

clausule op te nemen.  

212. Met de regeling van de groepsverzekeringen en het pensioensparen kan worden opgemerkt 

dat er weinig problemen lijken te rijzen met betrekking tot de verdeling en toebedeling. Nochtans 

bestaat er in de rechtsleer discussie over de wijze van verdeling.429 Meestal bedingen de echtgenoten 

dat de groepsverzekering toebedeeld wordt aan de echtgenoot op wiens naam ze is afgesloten of dat 

ze eigen blijven. Ook het pensioensparen komt toe aan de echtgenoot-verzekeringsnemer of aan de 

echtgenoot op wiens naam de verzekering werd afgesloten. Een vergoeding is meestal niet 

verschuldigd. Vaak maken de echtgenoten bij de regeling van de groepsverzekering gebruik van 

hetzelfde type beding als de toebedeling van levensverzekeringen. In enkele gevallen wordt er toch 

voorzien in een vergoeding voor de niet-verkrijgende echtgenoot. Er wordt meestal bedongen dat 

deze uitkering zal gebeuren, wanneer de titularis de uitkering ontvangt. Dit is ook de oplossing die 

gehanteerd wordt in de rechtspraak wanneer de afkoop niet mogelijk is. Sporadisch wordt er 

voorzien in de betaling van een opleg, die soms verrekend wordt bij de verkoop van het onroerend 

goed. Wanneer een vergoeding wordt voorzien kan worden opgemerkt dat een strafbeding in geval 

van laattijdige betaling van de vergoeding bijna niet voorkomt. Nochtans is het aan te raden, gelet op 

de discussie in de rechtsleer m.b.t. de uitvoerbare kracht van een notariële akte,430 een regeling 

m.b.t. de verwijlinteresten op te nemen. Daarbij komt nog dat de vergoeding, verschuldigd door de 

verkrijgende echtgenoot, vaak pas binnen enkele jaren verschuldigd is.  

213. Opvallend is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan de kennisgeving van de 

regeling m.b.t. de levensverzekeringen in de ruime zin aan de verzekeringsnemer. Deze kennisgeving 

is nochtans essentieel, gelet op het feit dat wanneer deze ontbreekt de regeling niet tegenwerpelijk 

zal zijn aan de verzekeraar.431  

b. Schuldsaldoverzekeringen 

214. De schuldsaldoverzekeringen worden vaak afzonderlijk vermeld. Hierbij wordt er veelvuldig 

gebruik gemaakt van hetzelfde type bedingen als bij de regeling m.b.t. de andere 

levensverzekeringen.432 Er wordt enkel ingegaan op de specifieke elementen m.b.t. de 

schuldsaldoverzekering, voor het overige wordt verwezen naar wat hiervoor is uiteengezet m.b.t. de 

andere levensverzekeringen. 
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215. De beschrijving van de schuldsaldoverzekering varieert van algemeen “de 

schuldsaldoverzekeringen” naar een meer uitgebreide beschrijving waarbij de maatschappij wordt 

vermeld, het polisnummer, door wie de verzekering werd afgesloten en eventueel de begin- en/of 

einddatum van de schuldsaldoverzekering. Daarnaast wordt in sommige regelingsakten vermeld aan 

welke hypothecaire lening de schuldsaldoverzekering gekoppeld is.  

216. De regeling van de schuldsaldoverzekering is meestal verbonden met het lot van de 

gezinswoning en/of de hypothecaire lening. Een schuldsaldoverzekering heeft namelijk als doel de 

partner of andere erfgenamen te beschermen in geval van overlijden, voor het geleende kapitaal is 

terugbetaald. Deze kunnen immers geconfronteerd worden met maandelijkse aflossingen die hoog 

kunnen zijn. De schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van het geleende kapitaal of van 

een deel ervan bij overlijden, voor het aflopen van de lening. Er bestaan verschillende mogelijkheden 

van dekking. Zo kunnen de echtgenoten elk een dekking nemen voor de helft van het kapitaal of elk 

voor het geheel van het geleende kapitaal. Dit zal afhankelijk zijn van de omstandigheden. De 

schuldsaldoverzekering blijft meestal door beide echtgenoten behouden in afwachting van de 

verkoop van het onroerend goed of gedurende een onverdeeldheid. Bij de toebedeling van het 

onroerend goed aan één van de echtgenoten en de overname van de hypothecaire lening wordt 

meestal gebruik gemaakt van de standaardclausule zoals voorgesteld door PINTENS en VAN DEN 

ABEELE.433 Dit houdt meestal in dat de schuldsaldoverzekeringen worden toebedeeld aan de 

echtgenoot op wiens hoofd ze werden afgesloten. In een minderheid van de gevallen, waarbij de 

schuldsaldoverzekeringen worden toegekend aan elk van beide echtgenoten, wordt het lot van de 

schuldsaldoverzekeringen verder gespecificeerd.  

“Mevrouw Y verklaart zich hierbij evenwel akkoord tot het opzeggen van de hierboven vermelde 
schuldsaldoverzekering afgesloten in het kader van het hieronder vermelde hypothecair krediet, 
alsmede tot de aanwending van de vrijkomende wiskundige reserves voor de herverzekering in 
hoofde van de heer X voor wat de ter vervanging van voormelde verzekeringen nieuw door hem 

af te sluiten verzekeringen betreft.”  

of 

“De polis onderschreven door mevrouw Y mag worden stopgezet en de afkoopwaarde van deze 

polis mag uitgekeerd worden aan mevrouw Y.” 

217. De schuldsaldoverzekeringen kunnen worden afgekocht en het kapitaal kan worden verdeeld 

onder beide echtgenoten of toegekend worden aan slechts één echtgenoot. Het is ook mogelijk dat 

alle schuldsaldoverzekeringen tot dekking van dezelfde lening worden overgenomen door de 

echtgenoot, aan wie de hypothecaire lening en het onroerend goed wordt toebedeeld. De specifieke 

regeling van de schuldsaldoverzekering zal uiteraard afhangen van hoeveel de echtgenoten 
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verzekerd hebben. De toebedeling van de schuldsaldoverzekering aan de echtgenoot, die de 

hypothecaire lening niet overneemt, is weinig nuttig gelet op het specifieke doel van de 

schuldsaldoverzekering. Deze verzekering zal waarschijnlijk afgekocht worden of er wordt eventueel 

een nieuwe hypothecaire lening aangegaan. 

218. De clausules zijn niet altijd even volledig. Partijen vergeten soms een bepaling op te nemen 

i.v.m. het recht op vergoeding, wanneer de premies werden betaald met het gemeenschappelijk 

vermogen. Ook bij de schuldsaldoverzekering is het noodzakelijk een regeling op te nemen m.b.t. de 

rechten van de verzekeringsnemer, de verzekeringsprestaties, de begunstiging, de betaling van de 

nog verschuldigde premies en het recht op vergoeding.434 Ook de kennisgeving aan de verzekeraar is 

vaak niet uitdrukkelijk geregeld.435 Af en toe wordt gebruik gemaakt van erg beknopte bedingen, wat 

sterk af te raden is.436  

219. Er zijn voorbeelden te vinden in de onderzochte regelingsakte van minder goede clausules, 

zoals onderstaande. 

“Schuldsaldoverzekering. 
De schuldsaldoverzekering verbonden aan de woning zal evenwel uitsluitend ten laste vallen van 

de heer X en desgevallend door hem worden overgenomen.” 

Bij deze clausule kan o.a. worden opgemerkt dat de schuldsaldoverzekering niet verbonden is aan de 

woning, maar eerder aan de hypothecaire lening. Daarnaast is er niets voorzien m.b.t. de afstand of 

aanduiding van de begunstigde. Er wordt ook gesproken over de overname van de 

schuldsaldoverzekering wat impliceert dat de andere echtgenoot minstens medeverzekeringsnemer 

was. Dit heeft tot gevolg dat deze machtiging moet geven tot het veranderen van de 

schuldsaldoverzekering. Deze ontbreekt echter volledig.  

7. Beleggingsproducten 

220. De clausules, die de verdeling van de beleggingsproducten regelen, zijn meestal erg kort. De 

beschrijving van de aandelen, obligaties, kasbons… ontbreekt vaak volledig. De echtgenoten bepalen 

meestal slechts dat de beleggingsproducten verdeeld zijn.  

“Partijen verklaren de aandelen, effecten of waardepapieren die ze bezitten onderling te hebben 

verdeeld.” 

Of 

 “Kasbons, obligaties, aandelen, munten enz. zijn reeds tussen partijen verdeeld. Zij bevestigen in 

het bezit te zijn van hetgeen hen elk moet toekomen.” 
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221. Aan de waardering van de beleggingsproducten en de modaliteiten van de toebedeling wordt 

er nauwelijks aandacht besteed in de regelingsakten uit de steekproef. Deze bedingen hebben dan 

ook weinig nut, gezien ze beperkt zijn tot de mededeling dat de effecten en dergelijke verdeeld zijn. 

Gelet op de afwezigheid van een boedelbeschrijving of inventaris wordt het gemakkelijk om 

bepaalde effecten achter de hand te houden. Het is aan te raden toch minstens een beschrijving te 

geven van de beleggingsproducten, de waarde van de effecten op het moment van de toebedeling, 

de formaliteiten, die vervuld moeten worden en de wijze van toebedeling. Naast de erg korte 

clausules zijn er ook, zoals onderstaande, waarbij er meer aandacht werd besteed aan de opmaak. 

“Verzoekers verklaren geen aandelen, effecten of andere activa te bezitten die het voorwerp 
dienen uit te maken van regeling en verdeling, met uitzondering van de aandelen die de heer X 
bezit in het "Aandelenplan INEOS werknemers".  
Bij (brug)pensionering gebeurt er een actualisering van de aandelenwaarde. Aan die waarde 
worden de aandelen omgezet in call opties. Deze call opties brengen slechts geld op wanneer en 
indien er aan de normale aandelen dividenden worden toegekend. De terugkoop van de call 
opties gebeurt dan voor het bedrag dat gelijk is aan het dividend dat toegekend wordt.  
Partijen verklaren dat dit aandelenplan geen verdere investering van partijen vereist. Indien dit 
aandelenplan op enig ogenblik aanleiding zou geven tot enige uitkering of terugkoop, dan zal het 
resultaat daarvan tussen partijen gedeeld worden, elk voor de helft. De heer X verbindt zich 
ertoe mevrouw Y daarvan onverwijld op de hoogte te brengen. Partijen verzoeken 
ondergetekende notaris om Ineos van deze overeenkomst op de hoogte te brengen. Bij 
laattijdige betaling zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

intrest opbrengen gelijk aan zeven procent per jaar.” 

222. Er wordt meer aandacht besteed aan de verdeling van aandelen wanneer de echtgenoten of 

één van hen alle aandelen van een vennootschap of een groot deel ervan bezit. Zo wordt door 

BROUWERS437 voorgesteld te beschrijven om welke vennootschap het gaat, welk type vennootschap, 

de zetel van de vennootschap en om hoeveel aandelen het gaat. Meestal volgen de echtgenoten 

deze richtlijnen. Enkel het aantal aandelen wordt niet stelselmatig opgenomen in de regelingsakte. 

De machtiging voor het vervullen van bepaalde formaliteiten m.b.t. de toebedeling van aandelen, 

zoals de wijziging van het aandeelhoudersregister, wordt, voor zover het mogelijk is dit na te gaan, 

meestal opgenomen in de regelingsakte. Het is bij deze bedingen moeilijk te onderscheiden of het 

gaat om aandelen in privébeheer of in kader van de beroepsuitoefening van één of beide 

echtgenoten.  

223. In sommige regelingsakten bedingen de echtgenoten dat de verkrijgende echtgenoot een 

bepaalde vergoeding verschuldigd is of dat bij het vrijkomen van een bepaalde belegging de 

vrijgekomen som zal verdeeld worden onder beide echtgenoten volgens een welbepaalde 

verdeelsleutel. Meestal wordt de opleg voor de toebedeling van de beleggingsproducten opgenomen 

in de regeling van de totale opleg of de opleg verschuldigd voor de overname van het onroerend 
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goed. Wanneer de opleg toch apart wordt geregeld, wordt er herinnerd aan de opmerkingen m.b.t. 

de opleg die hoger geformuleerd worden.438  

224. Sporadisch worden er aandelen, effectenrekeningen… in onverdeeldheid gehouden tussen 

de echtgenoten. Er wordt in deze gevallen bepaald wat er in onverdeeldheid wordt gehouden, tot 

wanneer en hoe ze zullen verdeeld worden. Hoe en door wie het beheer wordt gedaan in de 

tussenperiode is niet bepaald.  

C. Beroepsgoederen 

Bij de toebedeling van beroepsgoederen wordt een onderscheid gemaakt naar gelang er aandelen 

worden overgedragen of een handelszaak. Onder dit laatste worden alle zelfstandige en vrije 

beroepsactiviteiten begrepen.  

1. Zelfstandige en vrije beroepen 

225. De handelszaak wordt bijna steeds toebedeeld aan de echtgenoot tot wiens beroepsactiviteit 

de handelszaak behoort. Meestal wordt er geen vergoeding bedongen als gevolg van deze 

toebedeling. De clausules m.b.t. de toebedeling van de handelszaak zijn veelal kort te noemen. Ze 

bevatten, zoals onderstaande, meestal een beschrijving van de betrokken onderneming met o.a. 

naam, adres, BTW- of ondernemingsnummer en vermelden aan wie de onderneming wordt 

toebedeeld.  

“De handelszaak, genaamd "…", ingeschreven in het rechtspersonenregister te …, onder het 

nummer …, zijnde een zaak in computers, wordt toebedeeld aan de genoemde Heer Kurt X.” 

226. Beter zijn de clausules waaraan wordt toegevoegd dat de handelszaak “met alle daaraan 

verbonden bestanddelen, actief en passief, zoals cliënteel, stock, vorderingen en dergelijke meer” wordt 

toebedeeld. Nog beter zou zijn dat de clausules op een duidelijke wijze alle bestanddelen aanwijzen 

van de handelszaak, zodat partijen volledig op de hoogte zijn van de bezittingen en de schulden van 

de handelszaak. Dit komt echter bijna niet voor in de steekproef.  

227. Sporadisch bepalen de echtgenoten dat een opleg verschuldigd is als gevolg van de 

toebedeling van de handelszaak. De waarde van de handelszaak wordt vastgesteld door de 

echtgenoten en dient als basis voor het bepalen van de opleg. In de weinige clausules waarin een 

opleg wordt bedongen, is de regeling van de opleg erg beknopt. Ook hier wordt er herinnerd aan de 

opmerkingen i.v.m. de betaling van de opleg en het schadebeding in geval van laattijdige betaling.439  

228. In sommige clausules wordt er een regeling opgenomen voor de beroepsschulden, de 
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rekening courant en borgstelling door de andere echtgenoot. Het is uiteraard van belang i.v.m. 

dergelijke elementen een goede regeling uit te werken gelet op de verstrekkende gevolgen voor de 

partijen. Bijvoorbeeld in het geval één van de echtgenoten zich borg heeft gesteld voor een lening 

aangegaan door de andere echtgenoot voor de uitoefening van diens beroepsactiviteit. De 

echtgenoten kunnen zich niet verbinden tot het opheffen van borgstelling, aangezien de 

overeenkomst aangegaan werd tussen één van de echtgenoten en de bank. De bank zal slechts 

afzien van de borgstelling wanneer er voldoende andere waarborgen worden gegeven ter voldoening 

van de lening. Onderstaande clausule is in dit opzicht niet correct.  

“Voor het overige verbindt de Heer X zich er ook toe om de gebeurlijke nog bestaande borgen 
van Mevr. Y naar de patrimoniumvennootschap … toe, alsook naar de persoonlijke vennootschap 
van de Heer X, …, met maatschappelijke zetel te … en met ondernemingsnr. …, toe, welke borgen 
gesteld werden in het kader van bancaire leningen, binnen een periode van drie maanden na het 

tussen te komen echtscheidingsvonnis, zullen opgeheven worden.”  

Ook voor de schulden door de ene echtgenoot toegestaan aan de andere voor diens 

beroepsuitoefening, moet een goede clausule uitgewerkt worden. Zo dient de schuldvordering 

nauwkeurig te worden omschreven en dient de wijze, plaats en tijdstip van terugbetaling te worden 

uitgewerkt. Ten slotte is het aan te raden een schadebeding in geval van laattijdige betaling op te 

nemen.  

2. Vennootschappen 

229. Voor de opmaak van deze clausules wordt verwezen naar BROUWERS, zoals ook bij 

toebedeling van de beleggingsproducten werd beschreven.440 Meestal is de beschrijving volledig. Een 

uitgebreide beschrijving van de onderneming is niet vereist en voegt weinig toe aan de regelingsakte.  

“Alle aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "…", gevestigd te … 
met ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer …, opgericht bij akte 
verleden voor ondergetekende notaris-op …, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het 
Belgisch Staatsblad van … daarna, onder nummer 333 en waarvan de statuten gewijzigd werden 
bij akte verleden voor ondergetekende notaris op …, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage 

van het Belgisch Staatsblad van …daarna, onder nummer … worden toebedeeld aan de heer X.” 

230. In het merendeel van de EOT-overeenkomsten uit de steekproef worden de aandelen 

toebedeeld aan de echtgenoot tot wiens beroepsactiviteit de aandelen behoren, omdat deze 

bijvoorbeeld vennoot of zaakvoerder is van de betrokken vennootschap. Er wordt weinig aandacht 

besteed aan de modaliteiten en de voorwaarden van de toebedeling van deze aandelen, zoals de 

wijze en het tijdstip van de toebedeling. In de meeste gevallen wordt er wel melding gemaakt van de 

wijziging van het aandeelhoudersregister en andere formaliteiten m.b.t. de overdracht van aandelen.  
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“Deze overdracht van aandelen zal genoteerd worden in het register van aandeelhouders van de 
vennootschap. De heer Guido X geeft zijn ontslag als zaakvoerder van de vennootschap. 

Mevrouw Martine Y zal dit ontslag zo spoedig mogelijk publiceren in het Belgisch Staatsblad.” 

231. De toebedeling gebeurt zelden tegen een vergoeding. Indien de echtgenoten hier toch voor 

kiezen moeten de hoger geformuleerde opmerkingen in aanmerking genomen worden.441  

D. Aankopen op afbetaling 

232. Bij goederen aangekocht op afbetaling moet steeds worden nagegaan of er geen 

eigendomsvoorbehoud of aankoopoptie werd geformuleerd in de overeenkomst.442 In weinig 

bedingen wordt hier expliciet rekening mee gehouden.  

“Voornoemde heer Hans X bekomt ook vanaf heden de eigendom van voormelde wagen, in 
zover deze toebedeling niet in strijd is met de termen van de aankoopfinanciering.  
Hij verbindt zich ertoe alle lasten en voorwaarden verbonden aan voormelde 
aankoopfinanciering na te leven, en alle betalingen vanaf nu volledig op zich te nemen. Hij 
verbindt er zich toe voormelde wagen, op zijn kosten te verzekeren, in goede staat te 
onderhouden en met zorg te gebruiken.  
Indien de eigendomsoverdracht, zoals hoger gezegd, strijdig zou zijn met de termen van de 
aankoopfinanciering, zal voornoemde heer Hans X voormelde wagen in volle eigendom 
verwerven na vervulling van alle lasten, bedingen en voorwaarden en overeenkomstig de termen 
van voormeld contract.  
Voornoemde heer Rans X bekomt vanaf heden mandaat om op zijn kosten alle formaliteiten te 
vervullen met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst en de inschrijving van de auto op 

zijn naam te bekomen.” 

VI. Vergoedingsrekeningen 

233. In het merendeel van de regelingsakten uit de dataset verzaken de echtgenoten aan alle 

rechten op vergoeding. In de meeste gevallen wordt zelfs verzaakt aan de opmaak van enige 

vergoedingsrekening.  

234. Bij het verzaken aan de rechten op vergoeding wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van 

onderstaande standaardclausule.  

“Mits al wat voorafgaat bevestigen partijen van mekaar niets meer te vorderen of te eisen te 
hebben noch uit hoofde van hun huwelijksvermogensstelsel, dat door de echtscheiding door 
onderlinge toestemming zal worden ontbonden, noch uit hoofde van andere vorderingen of 
aanspraken jegens mekaar. Partijen bevestigen tevens uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan het 

opmaken van enige vergoedingsrekening tussen hen.”  
 

235. Ook de clausules zoals voorgesteld door BROUWERS443 en deze voorgesteld door DE WULF 

duiken meermaals op in de steekproef. De clausule volgens BROUWERS is langer, gezien hij in deze 
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clausule de vergoedingsrekeningen combineert met de regeling van de huwelijksvoordelen, 

overlevingsrechten en contractuele erfstellingen.  

236. Wanneer er toch vergoedingen verschuldigd zijn, moet dit worden opgenomen in de 

regelingsakte. Deze vergoedingen worden op uiteenlopende wijze uitgewerkt. Vaak wordt de 

betaling van de vergoeding uitgesteld tot na het definitief worden van de echtscheiding. In sommige 

gevallen is de verschuldigde vergoeding reeds betaald. Het lijkt mij beter de betaling van deze 

vergoeding te bepalen op het moment dat de goederen worden afgestaan, zodat beide partijen 

gelijke rechten hebben. Naast de betaling van de vergoeding in één keer, wordt er door sommige 

echtgenoten voorzien in maandelijkse of jaarlijkse afbetalingen. Bij deze afbetalingen kunnen de 

echtgenoten eventueel voorzien in een indexatieclausule. Hoewel het, gelet op de discussie in de 

rechtsleer i.v.m. de uitvoerbare kracht van de notariële akte,444 aan te raden is een schadebeding op 

te nemen in geval van laattijdige betaling, ontbreekt een dergelijk schadebeding in verschillende 

regelingsakten.  

“Daniel X verklaart zich akkoord om aan Michèle Y eenmalig de som van € 1.000,00 te betalen.”  

In deze clausule ontbreekt de vervaldag, de wijze van betaling en de regeling van de 

verwijlinteresten. Onduidelijke clausules en onvolledige clausules, zoals bovenstaande, zullen de 

tussenkomst van een rechter vereisen om uitwerking te verkrijgen. Het kan ook anders.  

“Bij niet tijdige betaling zal van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een intrest op de vervallen 
bedragen verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent 
(2%) per jaar, te betalen per dag vertraging vanaf de derde dag na de vervaldag tot de dag van ef-

fectieve betaling.”  

VII. Passiva 

A. Algemeen 

237. Naast de regeling van welbepaalde schulden wordt er bijna steeds voorzien in een algemene 

clausule ter regeling van schulden, die niet zouden zijn vermeld of toebedeeld in de regelingsakte. 

Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van standaardclausules, die uitgewerkt zijn door de 

rechtsleer.  

“Andere schulden  
Met betrekking tot de eventuele schulden die niet zouden vermeld zijn of toebedeeld zijn in 
onderhavige akte, verklaren de echtgenoten dat deze schulden volledig gedragen en betaald 
zullen worden door de echtgenoot door wie deze schulden aangegaan zijn of door wie zijn 
ontstaan zijn, en dat de andere echtgenoot daarin niet hoeft bij te dragen, onafgezien of het een 
eigen schuld betreft van de betrokken echtgenoot, een schuld die verhaald kan worden op of ten 
laste valt van ofwel het gezamenlijk vermogen of het eigen vermogen van de echtgenoten.  
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De in onderhavige akte eventueel niet vermelde of toebedeelde schulden die aangegaan werden 
door beide echtgenoten gezamenlijk, zullen gedragen en betaald worden door ieder van de 

echtgenoten, voor de helft.” (model DE WULF)445 

Of  

“Elke echtgenoot neemt de passiva die hem zijn toebedeeld uitsluitend voor eigen rekening 
zodat de andere echtgenoot hiervoor niet meer aansprakelijk is, behoudens de rechten van 
derden. Elk ander passief dat zou kunnen bestaan buiten deze eventueel boven vermeld, zal 
uitsluitend ten laste zijn van diegene die het heeft aangegaan, zodat de andere echtgenoot 

daarvoor nooit aansprakelijk zal zijn. Dit beding is niet tegenstelbaar aan derden.” (model 
BUYSSENS)446 

Bij de clausule van DE WULF wordt vermeld dat de schulden, aangegaan of ontstaan door een van de 

echtgenoten, gedragen zullen worden door deze echtgenoot, ongeacht op welke vermogen deze 

schulden verhaalbaar zijn. Het is twijfelachtig dat de partijen een meerwaarde halen uit de bepaling 

m.b.t. op welk vermogen een bepaalde schuld verhaalbaar is. Deze bepaling kan dus achterwege 

gelaten worden. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de clausule van DE WULF eerder archaïsch van 

stijl is in vergelijking met de clausule van BUYSSENS. Deze laatste clausule lijkt mij begrijpelijker, maar 

is onvolledig. Het lijkt mij beter onderstaande bepaling in te voegen, zoals ook gebeurt in de praktijk. 

“De in onderhavige akte eventueel niet vermelde of toebedeelde schulden die aangegaan 
werden door beide echtgenoten gezamelijk,zullen gedragen en betaald worden door ieder van de 

echtgenoten voor de helft.”  

Een clausule waarbij een regeling wordt uitgewerkt door een onderscheid te maken tussen schulden 

aangegaan voor en na de feitelijke scheiding, is ook mogelijk. Deze dient op een duidelijke en 

volledige wijze te worden opgemaakt.  

“Schulden daterend van vóór de feitelijke scheiding de dato vijf juni tweeduizendenacht.  
Elke schuld die zou bestaan van vóór de feitelijke scheiding en waarover de partijen in deze akte 
geen akkoord treffen, zal worden betaald en gedragen door de partij die deze heeft aangegaan of 
op wie. Ze betrekking heeft, zodat de andere partij hiervoor niet meer aansprakelijk is, 
behoudens de rechten van derden.  
C.2. Schulden daterend van na de feitelijke scheiding de dato vijf juni tweeduizendenacht.  
Welkdanige schuld aangegaan na de feitelijke scheiding en waarover de partijen in deze akte 
geen akkoord troffen, zal worden betaald en gedragen door de partij die ze heeft aangegaan of 
op wie ze betrekking heeft zodat de andere partij hiervoor niet meer aansprakelijk is behoudens 

de rechten van derden” 

238. Hoewel zo een algemene clausule aan te raden is, komt ze niet voor in alle regelingsakten. 

Soms bepalen de echtgenoten slechts dat zij geen andere schulden meer hebben. Dit lijkt een minder 
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goede oplossing gelet op het feit dat er steeds iets kan vergeten worden. In andere regelingsakten 

wordt slechts bepaald dat de schulden gemaakt na een bepaalde datum of de toekomstige schulden 

zullen gedragen door de echtgenoot die ze heeft aangegaan. Ook deze bedingen bieden geen 

oplossing voor schulden aangegaan voor deze datum en die niet werden opgenomen in de 

regelingsakte. Eventueel kan deze regeling volstaan wanneer de echtgenoten reeds gedurende een 

ruime tijd gescheiden leven en de verdeling de facto al is gebeurd.  

239. Er worden verschillende formuleringen in de regelingsakten uit de dataset onderscheiden 

m.b.t. de aangegane schulden. Naast de meest voorkomende beschrijving van schulden “aangegaan 

door”, wordt ook gebruik gemaakt van “onderschreven” en “gemaakte schulden” alsook van “de 

schulden in het voordeel van één van de echtgenoten”. Naar mijn aanvoelen kunnen de echtgenoten 

zich best beperken tot het “aangaan van schulden” aangevuld met schulden “ontstaan door een 

echtgenoot”. Deze formulering heeft namelijk een ruim, maar afgebakend toepassingsgebied. Het 

toepassingsgebied beperken tot “schulden aangegaan zonder medeweten van de andere partij” is 

niet aan te raden. Deze beperking kan immers aanleiding geven tot discussies en bewijsproblemen. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat in sommige regelingsakten de algemene clausule m.b.t. de schulden 

beperkt is tot de niet opgenomen gemeenschappelijke schulden. Deze formulering is enerzijds te 

ruim, aangezien gemeenschappelijk schulden niet noodzakelijk zijn aangegaan door beide 

echtgenoten en er dus schulden kunnen opduiken waar de andere echtgenoot geen weet van heeft 

noch zeggenschap in heeft gehad. Anderzijds is deze formulering te eng, aangezien naast de 

gemeenschappelijke schulden ook eigen schulden kunnen opduiken die, naargelang het geval, 

verhaalbaar zijn op het gemeenschappelijk vermogen.  

240. M.i. komt het de structuur en duidelijkheid van de regelingsakte ten goede wanneer de 

regeling m.b.t. de niet opgenomen schulden, zowel wat betreft de vergeten schulden als de bewust 

verzwegen schulden, wordt opgenomen in een algemene bepaling m.b.t. vergeten en verzwegen 

goederen en schulden.447  

241. Naast een algemene clausule m.b.t. de schulden wordt er meestal ook een algemene 

bepaling i.v.m. de werking t.a.v. derden van de regeling van de schulden opgenomen in de 

regelingsakte. Een dergelijke clausule is noodzakelijk gelet op de niet-tegenwerpelijkheid van de 

regeling m.b.t. de schulden t.a.v. de schuldeisers. Er wordt hierbij beroep gedaan op 

standaardbedingen.  

“Ieder van de partijen verklaart te weten dat de regeling van de schulden enkel tussen hen geldt 
en aan de schuldeisers tegenover wie beide echtgenoten zich hebben verbonden, niet kan 
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worden tegengeworpen, doch slechts ieder van hen verhaal tegen de andere verleent voor het 
geval hij of zij tot betaling zou worden aangesproken van een schuld die door deze overeenkomst 

ten laste van de andere is gelegd.”  

Of  

“De comparanten verklaren te weten dat de regeling van de schulden enkel geldt voor hen 
beiden onderling, en dat zij niet tegengeworpen kan worden aan de schuldeisers tegenover wie 
beide echtgenoten zich hebben verbonden. Deze regeling verleent dus slechts ieder van hen 
verhaal tegen de andere voor het geval hij of zij tot betaling zou worden aangesproken van een 
schuld die door deze overeenkomst ten laste van de andere is gelegd. Dit beginsel geldt zowel 
voor de schulden die in deze akte uitdrukkelijk worden vermeld, als voor deze die hier niet 

zouden vermeld zijn.” (model DE WULF)448 

De eerst vernoemde clausule is minder duidelijk dan de clausule van de DE WULF. Het is namelijk 

geen goed idee om een clausule uit te werken in slechts één enkele zin. Dit komt de 

verstaanbaarheid niet ten goede. Bij de DE WULF kan worden opgemerkt dat “comparanten” een vrij 

archaïsch en stijf begrip is. Zijn clausule is vollediger dan de eerstgenoemde gezien er wordt aan 

toegevoegd dat de bepaling m.b.t. de werking t.a.v. derden zowel voor de vermelde als de niet 

vermelde schulden geldt.  

242. In de meeste gevallen wordt slechts de algemeen verbintenisrechtelijke regeling opgenomen, 

namelijk dat de echtgenoot, die de schuld niet heeft overgenomen en toch wordt aangesproken, 

slechts een verhaalsrecht heeft op de andere echtgenoot. In enkele gevallen wordt er voorzien in een 

loonsoverdracht.  

B. Hypothecaire schuld 

243. Bijna steeds wordt de hypothecaire lening overgenomen door de echtgenoot aan wie de 

gezinswoning wordt toebedeeld. Uitzonderlijk komen de echtgenoten overeen dat zij gezamenlijk de 

hypothecaire lening verder zullen afbetalen.449 Wanneer de gezinswoning wordt verkocht of in 

onverdeeldheid wordt gehouden in afwachting van de verkoop ervan, wordt in drie op vier 

regelingsakten bepaald dat het saldo bij helften verdeeld zal worden na aanzuivering van de 

hypothecaire lening.450  

244. De beschrijving van de hypothecaire lening verschilt sterk van regelingsakte tot regelingsakte. 

Sommige echtgenoten verwijzen slechts naar “de hypothecaire schuld” ten opzichte van een 

bepaalde bank.  
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“Partijen verklaren een hypothecaire schuld te hebben aangegaan bij Record Bank (voorheen 

HBK).” 

Vaak wordt een uitgebreidere beschrijving opgenomen waarin de kredietinstelling, waarbij de lening 

werd aangegaan, wordt vermeld alsook de notaris voor wie en de datum waarop de notariële akte 

werd verleden. Daar wordt soms het initiële geleende bedrag en het nog verschuldigd saldo aan 

toegevoegd. Gelet op de belangrijkheid van de hypothecaire schuld in het vermogen van de partijen, 

is het beter een uitgebreide beschrijving op te nemen. Zo is het voor de echtgenoten duidelijk om 

welke lening, bij welke kredietinstelling het gaat en waar de overnemende echtgenoot aan toe is.  

245. Het grootste probleem m.b.t. de regeling van de hypothecaire lening betreft de vrijwaring en 

de ontlasting van de overdragende echtgenoot. De regeling m.b.t. de hypothecaire lening is immers 

niet tegenwerpelijk aan de betrokken kredietinstelling. Dit houdt in dat de kredietinstelling ook de 

overdragende echtgenoot kan aanspreken tot voldoening van de lening.451 Het is dus onvoldoende 

wanneer de echtgenoten enkel bepalen welke echtgenoot de hypothecaire lening overneemt.  

“1. Hypothecaire schuld.  
De schuld ten opzichte van … ingevolge hypothecaire lening,aangegaan bij akte verleden voor 
notaris … te … op … -wordt voortaan geheel en uitsluitend gedragen door de Heer X Patrick, 
voornoemd .  

Hij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal; interesten en aanhorigheden.” (model 
internet)452 

In de meeste regelingsakten wordt een bepaling opgenomen m.b.t. de vrijwaring van de 

overdragende echtgenoot.  

“Mevrouw Y staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, interesten en aanhorigheden en 

dit ter volledige vrijwaring van de Heer X.” 

Het is aan te raden de overdragende echtgenoot te vrijwaren.  

246. Naast de verbintenis tot vrijwaring, is het aan te raden ook een verbintenis tot ontlasting op 

te nemen in de regelingsakte. Dit houdt in dat aan de betrokken kredietinstelling akkoord wordt 

gevraagd en in het beste geval wordt verkregen, de overdragende echtgenoot te ontlasten van zijn 

hoedanigheid van schuldenaar. Deze verbintenis tot ontlasting varieert van een loutere intentie naar 

een middelenverbintenis en zelfs naar een resultaatsverbintenis. Zo verbindt de overdragende 

echtgeno(o)t(e) zich tot het vragen van de ontlasting of dat hij/zij alles in het werk zal stellen tot het 

ontlasten van de andere echtgenoot, een middelenverbintenis. De meest strikte en verregaande 

regeling is deze van de resultaatsverbintenis, namelijk wanneer de overnemende echtgenoot zich 

verbindt tot het bekomen van de ontlasting van de betrokken kredietinstelling. Dit kan echter 
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verstrekkende gevolgen hebben voor de overnemende echtgenoot wanneer de kredietinstelling 

weigert de ontlasting te verlenen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de onderstaande clausule. 

“Mevrouw Y verbindt er zich toe om binnen de twee maand na de overschrijving van het vonnis 
in de registers van de burgerlijke stand het akkoord van de bank voor te leggen waaruit blijkt dat 
de heer X van alle verantwoordelijkheid voor dit krediet zal worden ontslagen zoniet kan het 

eigendom op eerste verzoek van de heer X openbaar worden verkocht.” 

De meest rechtszekere oplossing bestaat erin de schuldeiser te laten tussenkomen in de regeling 

m.b.t. de hypothecaire lening. In enkele regelingsakten wordt de brief, waarbij de kredietinstelling 

akkoord gaat met de ontlasting van één van echtgenoten, opgenomen in de regelingsakte. 

“In een schrijven van … de dato … werd aan ondergetekende notaris meegedeeld:  
“O/ref: … Het hypothecair krediet op naam van De Heer X RIK, Mevrouw Y BETTINA. Geachte, In 
antwoord op uw schrijven in bovengemeld dossier bevestigen wij u bij deze ons akkoord met de 
ontlasting van de heer Rik X als kredietnemer.  
Hierbij laten wij u tevens weten dat de schrapping pas definitief wordt na ontvangst van de ad-
ministratiekosten, zoals hieronder vermeld, en nadat volgende voorwaarden vervuld werden:  
Ontvangst van het bewijs van echtscheiding (overschrijving in de registers van de burgerlijke 
stand).  
Ontvangst van de getekende akte overname waarin vermeld staat dat het onroerend goed 
overgenomen werd door mevrouw Bettina Y.  
Het bewijs dat de schuldsaldoverzekering opgetrokken werd tot 100%. (Gelieve een kopie van 
onderhavig schrijven samen met de aangepaste polis aan ons te bezorgen). Ontvangst van het 
origineel van onderhavig schrijven getekend "voor gelezen en goedgekeurd" door alle partijen.  
De administratiekosten belopen op 260,00 EUR. Gelieve dit bedrag over te schrijven op uw 
kredietrekening nr. … met vermelding "kosten schrapping".  
Voor zoveel als nodig maken wij uitdrukkelijk voorbehoud, overeenkomstig artikel 1285 B. W, 
voor wat betreft de vordering van onze Maatschappij tegen de niet-ontlaste medeschuldenaar. 
De hierboven door ons gestelde voorwaarden dienen uiterlijk binnen zes maanden vanaf heden 
vervuld te zijn mits stipte en correcte afbetaling van hoger genoemd(e) krediet(en).  

Hoogachtend (getekend) … Verantwoordelijke Beheer"”  

Er wordt vaak te weinig aandacht geschonken aan zowel de beschrijving van de hypothecaire lening 

als aan de vrijwaring en ontlasting van de overnemende echtgenoot. Nochtans kan het ook anders.  

“De heer X verbindt zich ertoe vanwege Dexia de volledige ontlasting te bekomen van mevrouw 
Y.  
Hij verbindt er zich in elk geval toe mevrouw Y te vrijwaren voor elke mogelijke vordering van de 
maatschappij tegen haar, in verband met voormelde hypothecaire kredietopening.  
Bij gebreke aan volledige ontlasting van mevrouw Y en dit binnen de twee maand na het 
definitief worden van echtscheiding door overschrijving van het vonnis, verbindt de heer X zich 
ertoe onmiddellijk een nieuwe lening aan te vragen bij de bank en de oude lening volledig aan te 
zuiveren, en mevrouw Y uit te betalen voor het bedrag van honderd dertig duizend euro (zoals 
nagemeld).  
Indien hij hieromtrent nalatig blijft, heeft mevrouw Y het recht dit in rechte af te dwingen voor de 
bevoegde rechtbank en desgevallend de verkoop van de woning af te dwingen.  
Partijen komen overeen dat de eventuele kosten in verband met wederbelegging van voormeld 

krediet zullen worden gedragen door de heer X.” 

Merk op dat het niet voor iedereen evident is te begrijpen wat een verbintenis tot vrijwaring en tot 

ontlasting betekent en inhoudt. Het lijkt mij nuttig in de regelingsakte beide verbintenissen nader te 
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preciseren. De verbintenis tot vrijwaring en ontlasting is niet vereist wanneer de hypothecaire lening 

een eigen schuld is van één van de echtgenoten, tenzij wanneer deze volgens de regels van het 

huwelijksvermogensrecht verhaalbaar is op het gemeenschappelijk vermogen.453 

247. De echtgenoten dienen ook aandacht te besteden aan de clausule van vervroegde 

opeisbaarheid. In de hypothecaire leningsovereenkomst of in de algemene voorwaarden wordt 

meestal een clausule van vervroegde opeisbaarheid opgenomen, zodat iedere wijziging aan de 

rechten van de schuldenaar(s) op het onroerend goed aanleiding geeft tot de onmiddellijke 

opeisbaarheid van het nog openstaande saldo van de lening.454 Dergelijke clausules kunnen 

verstrekkende nefaste gevolgen met zich meebrengen voor de overnemende echtgenoot. Het is dan 

ook aan te raden de kredietinstelling te betrekken in de regeling van het onroerend goed en de 

hypothecaire lening. Hieromtrent werd niets opgenomen in de regelingsakten uit de steekproef. 

248. In sommige akten valt de slordigheid op waarmee partijen te werk zijn gegaan. Zo werd 

onderstaand beding opgenomen in de regelingsakte zonder hierbij de juiste echtgenoot aan te 

duiden. In casu werd de lening overgenomen door de vrouw. 

“Beide partij en zullen de financiële instelling verzoeken de andere te ontslaan van zijn of haar 

verplichtingen.”  

249. In sommige regelingsakten wordt bedongen dat beide partijen, al dan niet in gelijke mate, 

verder zullen instaan voor de afbetaling van de hypothecaire lening. Er wordt meestal voor deze 

regeling gekozen wanneer de gezinswoning tijdelijk in onverdeeldheid blijft in afwachting van de 

verkoop van de woning of gedurende een onverdeeldheid voor langere termijn. De opmaak van deze 

clausules is soms nogal slordig. Zo wordt de lening soms nauwelijks omschreven en wordt er niet 

steeds expliciet vermeld dat de regeling enkel geldt tussen de echtgenoten en niet tegenwerpelijk is 

aan de betrokken kredietinstelling. Zo ook in de onderstaande clausule.  

“Er is een gemeenschappelijke hypothecaire schuld  

Van de hypotheek betaalt partij 1, 0% en partij 2, 100 % vanaf 1 april 2008.”  

250. De lichting van de hypothecaire inschrijving en vooral de verdeling van de kosten, die 

hiermee gepaard gaan, worden in sommige regelingsakten in een aparte regeling opgenomen. Het 

lijkt mij nuttig de kosten van de lichting expliciet op te nemen, zodat partijen volledig op de hoogte 

zijn van het verschuldigd zijn van deze kosten en de regeling daaromtrent. Dit onder voorbehoud van 

de algemene clausule m.b.t. de kosten. 
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C. Belastingschulden 

251. De echtgenoten dienen een regeling m.b.t. de belastingschulden op te nemen in de 

regelingsakte, aangezien er in het jaar van de feitelijke scheiding nog een gemeenschappelijk aanslag 

wordt gevestigd.455 Ook bij de regeling van de belastingschulden wordt er gebruik gemaakt van 

modelclausules, maar in mindere mate dan bij de regeling van andere goederen en schulden. 

“De nog verschuldigde belastingen en taksen zullen, voor de periode voor de aanvang van de 
feitelijke scheiding van de echtgenoten, ten laste blijven van beide echtgenoten, ieder voor de 
helft. Eventuele teruggave van belastingen zal in dezelfde verhouding aan de echtgenoten 
toekomen.  
Voor alle belastingen en taksen daarentegen, slaande op de periode na de aanvang van de 
feitelijke scheiding tussen partijen, zal elke echtgenoot, wat zijn inkomsten betreft, schuldenaar 
of schuldeiser zijn, onder voorbehoud van de rechten van de fiscus.  
De echtgenoten verklaren dat de feitelijke scheiding een aanvang heeft genomen op 1 oktober 

2007.”(model BROUWERS
456 en internet457) 

 “Alle belastingen en navorderingen met betrekking tot de inkomsten verworven in het jaar 
tweeduizend en zeven en vroeger, zullen door de beide echtgenoten gedragen en voldaan 
worden ieder voor de helft.  
Voor alle belastingen en navorderingen met betrekking tot de inkomsten verworven door ieder 
van de echtgenoten vanaf één januari tweeduizend en acht zullen de echtgenoten aan het 
bevoegde controlekantoor der belastingen een uitsplitsing vragen om het evenredig deel te 
kennen van die belastingen die betrekking hebben op de inkomsten van elk der echtgenoten. Elk 
der echtgenoten zal, zonder dat deze regeling evenwel aan de belastingen tegenwerpelijk is, het 
aldus berekende gedeelte van de belasting betalen.  
Teruggaven van belastingen zullen aan ieder van de echtgenoten toekomen in dezelfde 

verhouding als de verplichting tot betalen die hierboven bedongen werd.” (model DE WULF)458 

De voorkeur gaat uit naar de modelclausule van BROUWERS, aangezien deze kernachtig en duidelijk de 

regeling weergeeft. De modelclausule van DE WULF is vrij archaïsch geschreven, wat niet bijdraagt tot 

het beter begrijpen van de regeling door de partijen. Bij de modelclausule van BROUWERS kan worden 

opgemerkt dat er niet wordt vermeld dat de regeling niet tegenwerpelijk is aan de fiscus. 

252. Naast de modelclausules worden andere goede en slechte clausules onderscheiden. Het is 

essentieel dat partijen weten dat ook nog voor het jaar van de feitelijke scheiding een 

gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en dat zijn hiervoor een regeling voorzien die duidelijk 

en volledig is.  

253. In de meeste regelingsakten wordt de keuze gemaakt om de regeling van de 

belastingschulden uit te werken aan de hand van de feitelijke scheiding, waarbij de feitelijke 

scheiding functioneert als een scharnier, of door een opsplitsing te maken vanaf een bepaald 
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inkomstenjaar. Er kan worden opgemerkt dat deze scheiding niet te eng mag geformuleerd worden, 

omdat het risico bestaat dat er voor bepaalde belastingschulden geen regeling voorhanden is.  

“Met betrekking tot de inkomsten van het jaar 2007-aanslagjaar 2008 zullen de belastingen 
hierop gedragen worden door beide partijen, ieder voor de helft en een eventueel tegoed zal ook 
bij helften tussen partijen worden verrekend.  
Met betrekking tot de inkomsten van het jaar 2008-aanslagjaar 2009 die nog gezamenlijk 
belastbaar zijn, zullen de belastingen of het saldo daarvan, na aanrekening van de voor ieder der 

echtgenoten betaalde voorheffingen en voorafbetalingen, worden gedragen als volgt:” 

Wanneer de echtgenoten een onderscheid maken aan de hand van de feitelijke scheiding, is het 

noodzakelijk de datum van de feitelijke scheiding, op een onbetwistbare wijze, op te nemen in de 

clausule. Het lijkt mij aan te raden, wanneer een scheiding wordt gemaakt aan de hand van een 

bepaald inkomstenjaar, te vermelden dat het gaat om inkomstenjaar x, aanslagjaar y. Op deze 

manier zullen partijen beter op de hoogte zijn van wat ze moeten verwachten. 

254. Ook een korte clausule kan in deze context volstaan gelet op het feit dat de echtgenoten 

enkel de belastingen, die nog in beider naam worden geheven, moeten regelen. Onderstaande 

clausules zijn echter een voorbeeld van hoe het niet moet. Deze clausules zijn te beknopt. 

“Op de inkomsten die nog gezamenlijk belastbaar zijn, zullen de belastingen of het saldo daarvan, 
gedragen worden of toegekend worden aan elk der echtgenoten in verhouding tot hun 

inkomen.” 

Of  

“Nog verschuldigde belastingen zullen worden betaald door ieder der partijen, ieder voor de 

helft~ Hetzelfde geldt voor de terug te trekken belastingen.” 

De laatste clausule kan bovendien aanleiding geven tot discussie, aangezien het onduidelijk is wat 

moet begrepen worden met “nog verschuldigde belastingen”. Dit begrip is veel te vaag. Een korte 

clausule volstaat bijvoorbeeld voor echtgenoten, die geruime tijd gescheiden leven en waarbij de 

belastingaanslag reeds afzonderlijk gebeurt.  

“De partijen verklaren reeds sedert geruimde tijd gescheiden te leven en een afzonderlijke 
woonst te betrekken, zodanig dat zij reeds gedurende een aantal jaren afzonderlijk belast 
worden. 
leder der partijen zal zijn of haar belastingen verder blijven betalen, zonder tussenkomst van de 

andere en zij zullen op dezelfde wijze afzonderlijk gerechtigd zijn op eventuele teruggaven.” 

255. Soms wordt er melding gemaakt van “belastingen ingekohierd op naam van één van de 

echtgenoten”. Het begrip ingekohierd moet m.i. vermeden worden, omdat dit een, weliswaar juridisch 

correct, maar erg moeilijk begrip is. Een niet-fiscalist begrijpt meestal niet wat dit inhoudt. Daarnaast 

wordt opgemerkt dat in sommige regelingsakten er wordt verdeeld in “gelijke helften”. Dit komt 

vreemd over, aangezien helften per definitie gelijk zijn. 
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256. Naast de algemene clausule m.b.t. de werking t.a.v. derden voor wat betreft de regeling van 

de schulden, wordt in sommige regelingsakte ook expliciet vermeld dat de regeling niet 

tegenwerpelijk is aan de fiscus. Het is nuttig de aandacht van de partijen nog eens extra te vestigen 

op de niet-tegenwerpelijkheid, gelet op de gevolgen en op de verstrekkende bevoegdheden van de 

fiscus.459  

257. Belangrijk te vermelden is de regeling m.b.t. de eventuele belastingvermeerdering in geval 

van onvoldoende voorafbetalingen460 bij partijen waarvan één of beide een zelfstandige activiteit of 

vrij beroep uitoefenen. Enkel bepalen dat het supplement wegens ontoereikende voorafbetalingen 

niet evenredig wordt omgeslagen is niet voldoende. Er moet duidelijk worden aangewezen wie zal 

instaan voor dit supplement.  

“De belastingsverhoging wegens ontoereikende voorafbetaling is ten laste van diegene die de 

onvoldoende voorafbetaling uitvoerde.” 

D. Kredieten en leningen 

258. In de regelingsakten uit de steekproef worden verschillende type kredieten en leningen 

onderscheiden. Ook de opmaak en de regeling van deze kredieten en leningen verschilt sterk.  

259. Naast kredieten en leningen afgesloten voor de aankoop van een voertuig komen ook 

onderhandse leningen bij banken, leningen toegestaan door ouders en schoonouders, goederen 

gekocht op afbetaling aan bod… Het is belangrijk steeds de bepalingen van de desbetreffende 

overeenkomst na te gaan, zodat partijen niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Of dit 

in de praktijk daadwerkelijk gebeurt, is moeilijk na te gaan, gezien de inhoud van de desbetreffende 

krediet- of leningsovereenkomst niet gekend is.  

260. De beschrijving van de kredieten en leningen gebeurt niet in alle regelingsakten op een 

volledige wijze. Het is belangrijk op een duidelijke en kernachtige wijze een beschrijving te geven van 

het desbetreffende krediet of lening. Louter verwijzen naar de schuld zonder meer is niet voldoende.  

“De autolening wordt, vanaf heden, overgenomen door mevrouw Y…” 

Ook al zijn partijen voldoende op de hoogte van de betrokken lening of krediet, lijkt het mij aan te 

raden in de regelingsakte minstens op te nemen door wie de lening of het krediet werd aangegaan 

en t.a.v. welke onderneming. Daarnaast kan ook het specifieke dossier- of contractnummer vermeld 

worden en de datum van de overeenkomst. Bij een lening kan tevens worden opgenomen hoeveel 
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het openstaande saldo bedraagt. Ook de maandelijkse aflossingen kunnen vermeld worden zodat 

partijen volledig op de hoogte zijn van de verplichtingen verbonden aan de betrokken schuld.  

“De partijen verklaren een financiering te hebben lopen ingevolge onderhandse lening op 
afbetaling bij … aangegaan door beide comparanten bij overeenkomst in datum van … onder 
nummer … voor een kredietbedrag van veertienduizend euro in hoofdsom, betaalbaar door 
middel van achtenveertig maandelijkse afbetalingen van driehonderd twintig euro achtendertig 

cent euro, en dit voor de aankoop van de wagen Smart,…” 

261. In de clausule dient ook het lot van het betrokken krediet of lening te worden opgenomen. In 

de meeste gevallen wordt dit door één van de echtgenoten overgenomen.  

262. De vrijwaring van de overdragende echtgenoot wordt bij deze clausules vaak niet expliciet 

vermeld. Deze vermelding is niet strikt noodzakelijk gelet op de algemene clausule, die de meeste 

echtgenoten opnemen in de EOT-overeenkomst, m.b.t. de niet-tegenwerpelijkheid van de regeling 

van de schulden.461 Gelet op de aanspraken, die een schuldeiser nog kan doen gelden op de 

overdragende echtgenoot, bestaat de meest rechtszekere oplossing erin de schuldeiser te laten 

tussenkomen bij de overdracht van de betrokken schuld. Voor zover het mogelijk is dit te 

achterhalen, blijkt uit de regelingsakten uit de steekproef dat deze tussenkomst bijna niet voorkomt. 

Het komt wel voor dat de overnemende partij er zich toe verbindt om de ontlasting te bekomen van 

de overdragende echtgenoot bij de betrokken schuldeiser. De mate waarin de overnemende 

echtgenoot zich daartoe verbindt kan sterk verschillen.462 

263. Bij sommige constructies kan de vraag worden gesteld of partijen, niet-juristen, begrijpen 

wat in de regelingsakte wordt opgenomen.  

“…zodat Mevrouw Y daaromtrent niet meer verontrust kan worden, behoudens de rechten van 
derden.  
… 
Ieder van de partijen verklaart te weten dat de regeling van de schulden enkel tussen hen geldt 
en aan de schuldeisers tegenover wie beide echtgenoten zich hebben verbonden, niet kan 
worden tegengeworpen, doch slechts ieder van hen verhaal tegen de andere verleent voor het 
geval hij of zij tot betaling zou worden aangesproken van een schuld die door deze overeenkomst 

ten laste van de andere is gelegd.”  

Het lijkt mij twijfelachtig dat het voor iedereen duidelijk is dat de regeling, die partijen opnemen 

m.b.t. een bepaalde schuld, geen uitwerking heeft t.a.v. de schuldeiser, zodat deze ook nog de 

overdragende echtgenoot, mevrouw Y, kan aanspreken en zij gehouden is tot betaling. De 

overdragende echtgenoot kan wel verhaal uitoefenen voor de gedane betalingen tegen de 

overnemende echtgenoot.  
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E. Verzekeringspremies 

264. Wanneer de echtgenoten verzekeringsovereenkomsten afgesloten hebben, dienen zij 

hieromtrent een regeling op te nemen in de regelingsakte. In de regelingsakte uit de steekproef 

wordt vaak de betaling van de premies geregeld, maar slechts in beperkte mate wordt een regeling 

m.b.t. de verzekeringen erin opgenomen. Dit is naar mijn mening een lacune in de regelingsakte, 

aangezien partijen een regeling m.b.t. alle goederen en schulden moeten opnemen. De regeling 

m.b.t. de verzekering moet uiteraard worden opgenomen bij de activa.  

265. De regeling van de verzekeringsovereenkomsten ontbreekt vaak. Daarnaast wordt in 

sommige regelingsakten slechts bepaald dat de verzekeringen reeds geregeld zijn.  

 “De verzekeringspolissen, burgerlijke aansprakelijkheid, familiale verzekering, brandverzekering 

inboedel, ongevallenverzekering, autoverzekering, enz. werden door partijen reeds geregeld.”  

Deze clausule biedt totaal geen meerwaarde. Er is niet bepaald om welke verzekeringen het precies 

gaat. Het is eerder een algemene opsomming van eventueel mogelijke verzekeringsovereenkomsten. 

De regeling van deze verzekeringen is niet opgenomen. In een latere discussie kan uit deze clausule 

niets worden opgemaakt. Slechts in geval van een feitelijke scheiding sinds een geruime tijd kan deze 

clausule volstaan, gezien de verdeling en regeling al de facto is gebeurd. Sommige echtgenoten 

nemen een beding op dat stelt dat er geen verzekeringen zijn. Gelet op het eventueel uit het oog 

verliezen van bepaalde verzekeringsovereenkomsten, lijkt mij dit niet altijd een goede oplossing.  

266. De clausules m.b.t. de regeling van de verzekeringspremies zijn vaak beknopt en regelen op 

een erg algemene en vage wijze de betaling van de verzekeringspremies. Een regeling voor de 

brandverzekeringspremie komt het meest voor, maar ook de andere verzekeringen zoals de familiale 

verzekering, de ongevallenverzekering… komen aan bod. In de meeste regelingsakten wordt er 

slechts bepaald door wie de premies zullen betaald worden. Soms zijn de echtgenoten vollediger en 

gaan zij het lot van de gemeenschappelijke verzekeringen opnemen in de clausule. Af en toe wordt er 

bepaald dat er geen gemeenschappelijke polissen meer zijn omdat deze zijn beëindigd of zijn 

overgezet op naam van één van de echtgenoten. Zodoende zal elke echtgenoot instaan voor de 

betaling van de premies van de eigen verzekeringen. Ook andere regelingen, zoals partijen die 

bedingen dat zij de eigen risico’s zelf zullen verzekeren, komen voor in de regelingsakten uit de 

steekproef. Dit is echter een minderheid.  

267. De vermelding van de betrokken verzekeringen gebeurt meestal op een algemene wijze, 

zonder enige verwijzing naar contractnummer… Het is aan te raden in eerste instantie op een 

duidelijke en beknopte wijze de verschillende verzekeringsovereenkomsten te beschrijven en te 

regelen. Dit gebeurt echter in een minderheid van de regelingsakten. Meestal wordt een opsomming 
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gegeven van eventueel mogelijke verzekeringen waarvan de betaling van de premie wordt geregeld. 

De partijen moeten zorgvuldig zijn wanneer zij een dergelijke opsomming opnemen. Het kan 

namelijk lijken dat deze op een limitatieve wijze werd opgesteld.  

“De premies van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid, familiale verzekering, 

brandverzekering inboedel, ongevallenverzekering, autoverzekering (enz.)” 

Een algemene bepaling m.b.t. de premies is nuttig als opvangnet, indien partijen bepaalde 

verzekeringen zouden vergeten op te nemen zijn.  

268. De formulering van sommige clausules is merkwaardig te noemen.  

“De premies van de verzekeringen worden vanaf de eerstvolgende vervaldag gedragen door 

diegene voor wie ze van toepassing zijn.” 

Het is niet duidelijk wat partijen bedoeld hebben met “voor wie ze van toepassing zijn”.  

“De premies van de verzekeringspolissen, zoals burgerlijke aansprakelijkheid, familiale 
verzekering, brandverzekering, inboedel, ongevallenverzekering, autoverzekering worden vanaf 
de eerstvolgende vervaldag gedragen door die echtgenoot die de betrokken goederen toebedeeld 

kreeg of er eigenaar van is.” 

Of  

“indien de goederen verzekerd zijn, zal diegene die deze goederen bekomt, er vanaf heden de 

premies van betalen.” 

Het aangeduide deel is merkwaardig in geval we spreken over de familiale verzekering, de 

ongevallenverzekering…, aangezien deze verzekeringen niet gebonden zijn aan bepaalde goederen. 

Ze hebben echter betrekking op de persoon. Dit zijn dan ook slechte bepalingen. Het is beter te 

verwijzen naar het risico om te bepalen wie de premie moet betalen. De beste oplossing bestaat erin 

duidelijk vast te leggen per verzekeringsovereenkomst of deze zal verder gezet worden. Bij 

verderzetting moet bepaald worden door wie en wie de premie moet betalen.  

269. Opvallend is dat weinig echtgenoten in de regelingsakte opnemen dat de wijzigingen m.b.t. 

de polissen moeten ter kennis gebracht worden aan de verzekeraar. Dit hoeft uiteraard niet te 

betekenen dat deze kennisgeving niet is gebeurd.  

VIII. Erfrecht en overlevingsrechten 

A. Erfrecht  

270. De echtgenoten moeten in de regelingsakte opnemen wat zij overeenkomen i.v.m. het 

wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgenoot.463 Wanneer dit ontbreekt, is de regelingsakte 
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niet conform artikel 1287 Ger.W. en kan de echtscheiding niet uitgesproken worden. De echtgenoten 

kiezen er meestal voor wederzijds te verzaken aan het wettelijk erfrecht. De clausules zijn beknopt 

en er wordt vaak gebruik gemaakt van standaardclausules.  

“Voor het geval een van hen mocht overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij de 
echtscheiding definitief wordt uitgesproken kracht van gewijsde heeft, komen de echtgenoten 
overeen elk erfrecht van de langstlevende echtgenoot, met inbegrip van de wettelijke reserve, uit 

te sluiten. Deze overeenkomst heeft geen gevolg indien afstand van de procedure wordt gedaan.” 
(model BROUWERS,464 BUYSSENS465 en internet466) 

Wanneer de echtgenoten gebruik maken van deze clausule laten zij dikwijls de aangeduide bepaling 

achterwege. Of het de werkelijke bedoeling was van de partijen om dit achterwege te laten of dit een 

vergetelheid is, kan niet achterhaald worden. In sommige clausules wordt immers bepaald dat de 

verzaking wordt behouden in geval van afstand van procedure echtscheiding door onderlinge 

toestemming. Alleszins is het van belang dat partijen volledig op de hoogte zijn van de gevolgen van 

de afstand van procedure. Het is dus in het belang van de partijen dat zij een bepaling over de 

afstand opnemen in de regelingsakte. Over het bewijs van afstand wordt er hierna verder op 

ingegaan. Naast deze modelclausule wordt er ook gebruik gemaakt van de standaardclausule van DE 

WULF. 

“Om te voldoen aan artikel 1287, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek verklaren de 
comparanten dat, voor het geval één van hen zou overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij 
de echtscheiding definitief wordt uitgesproken, zij wederzijds verzaken aan alle erfrechten en aan 
het voorbehouden erfdeel in de nalatenschap van de eerststervende.  
Deze verzaking treedt in werking vanaf de datum van de eerste verschijning van partijen voor de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Deze overeenkomst heeft geen gevolg indien 

afstand wordt gedaan van de procedure.” (modelclausule DE WULF)467 

In deze clausule wordt er expliciet verwezen naar artikel 1287, derde lid Ger.W. Ook in andere 

clausules wordt er verwezen naar specifieke wetsartikelen. Het verwijzen naar wetten en 

wetsartikelen heeft geen meerwaarde voor de echtgenoten. Dit wordt beter achterwege gelaten. 

Het lijkt mij beter in de regelingsakte op te nemen wat het wettelijk erfrecht van de langstlevende 

echtgenoot inhoudt. Minstens moeten de partijen door de notaris, advocaat of bemiddelaar hierover 

ingelicht worden. In enkele clausules wordt er verwezen naar de wet van 14 mei 1981 waarbij de 

artikelen 745bis en 915bis BW werden ingevoerd.  

“Ingevolge artikel 32, eerste lid, van de wet van twaalf/veertien mei negentienhonderd 
éénentachtig, houdende wijziging van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, verklaart elk 
der echtgenoten te verzaken aan de erfrechten die aan ieder zouden toekomen ingevolge artikel 
745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek vanaf het definitief worden van de echtscheiding 

                                                             
464

 S. BROUWERS, Echtscheiding, 87, nr. 108. 
465

 F. BUYSSENS, “De echtscheiding door onderlinge toestemming”, 375. 
466 http://www.advodirect.com/nl/brieven/model_echtscheiding.pdf. 
467 C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 184, nr. 206. 

http://www.advodirect.com/nl/brieven/model_echtscheiding.pdf


106 
 

door overschrijving in de registers van de burgerlijke stand.”  

Deze clausules zijn slecht. Zo verwijzen sommigen verkeerdelijk naar de wet van 12 mei 1981 i.p.v. 14 

mei 1981. Daarnaast wordt een regeling opgenomen m.b.t. het wettelijk erfrecht en reserve van de 

langstlevende echtgenoot vanaf het definitief worden van de echtscheiding. Dit is totaal incorrect. 

De echtscheiding ontneemt immers elk erfrecht tussen echtgenoten.  

271. In heel wat clausules wordt bedongen dat de regeling m.b.t. het wettelijk erfrecht uitwerking 

heeft “vanaf heden”. Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 6 maart 2009, is het niet meer 

mogelijk dit te bedingen. Het Hof meent namelijk dat de erfrechtafspraken slechts uitwerking 

hebben vanaf de start van de echtscheidingsprocedure.468 De EOT-overeenkomsten uit de dataset 

dateren echter van voor dit arrest. Het is dus belangrijk, in afwachting van een wetgevend optreden, 

dat de echtgenoten zich zo veel mogelijk informeren over de uitwerking van de regeling m.b.t. het 

erfrecht en de reserve en dat zij zo snel mogelijk na de ondertekening van de regelingsakte het 

verzoekschrift tot echtscheiding neerleggen.469 

272. Bij vele clausules m.b.t. het erfrecht luidt de titel “overlevingsrechten”. Dit is echter niet 

correct, aangezien deze titel verwijst naar de huwelijksvoordelen. M.i. is de verzaking aan het 

wettelijk erfrecht soms vreemd omschreven. Bijvoorbeeld de echtgenoten “elkaar wederzijds 

onterven”, “de uitoefening ontnemen van”, “ geen rechten mogen opeisen”… Het gaat hier om het 

wettelijk erfrecht dan niet door de erflater kan worden ontnomen. Het is in deze context dan ook 

correcter te bepalen dat er wordt verzaakt aan het wettelijk erfrecht. Slordige clausule moeten 

vermeden worden. Tegelijkertijd bepalen dat het wettelijk erfrecht “uit te sluiten te behouden” kan 

niet. De partijen hebben op deze wijze geen regeling m.b.t. het wettelijk erfrecht en de echtscheiding 

kan dus niet worden uitgesproken.  

273. DE WULF wijst op het belang van het bewijs van afstand van procedure. De langstlevende, die 

het wettelijk erfrecht inroept, omdat deze beweert dat de echtscheidingsprocedure werd gestaakt, 

zal hiervan bewijs moeten kunnen leveren.470 Slechts uitzonderlijk is hierover een bepaling 

opgenomen in de regelingsakte.  

“Teneinde het bewijs van afstand van procedure te leveren, - in welk geval bovenstaande 
bepaling geen toepassing vindt, - zal de overlevende echtgenoot een door de overledene 
ondertekende verklaring van verzoening moeten voorleggen die dateert van na de tweede en 

laatste ( of desgevallend enige ) verschijning voor de Voorzitter van de Rechtbank.” 

                                                             
468

 Supra 52, nr. 106. 
469

 Supra 52-53, nr. 107; F. BUYSSENS, “Het lot van de erfrechtafspraken” (noot), (108) 113, nr. 14-15. 
470 C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 185, nr. 206. 
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274. In sommige clausules wordt nog verwezen naar artikel 1294bis Ger.W.471 Gelet op de 

reparatiewet van 31 oktober 2008472 is deze bepaling niet langer van toepassing op de regelingsakte. 

Dit artikel is dus niet langer relevant voor de regelingsakte. 

B. Huwelijksvoordelen  

275. Gelet op het nieuwe artikel 299 BW, zoals gewijzigd door de wet van 27 april 2007, is het niet 

meer vereist dat partijen het verval van de huwelijksvoordelen moeten opnemen in de 

regelingsakte.473 Toch wordt in heel wat regelingsakten het verval van de huwelijksvoordelen 

opgenomen. Gezien het beter is dat partijen volledig op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, 

is het goed dat hierover een beding wordt opgenomen in de regelingsakte. Indien partijen de 

huwelijksvoordelen wensen te behouden, dienen zij dit te bepalen in de regelingsakte.  

276. Het gaat hier vaak om beknopte clausules, die slechts bepalen dat beide echtgenoten 

wederzijds verzaken aan de huwelijksvoordelen.  

“Zij verzaken tevens wederkerig, aan de voordelen waarop de langstlevende van hen aanspraak 

kan maken krachtens hun huwelijkscontract.” 

De clausules worden daarbij vaak aangevuld met volgende bepaling. 

“Zij verklaren te weten dat deze verzaking evenwel krachtens de wet slechts dwingende 

uitwerking heeft bij het definitief worden van de echtscheiding.” 

Met dergelijke bedingen wordt slechts de wettelijke regeling van artikel 299 BW weergegeven. Het 

verval zoals bepaald in artikel 299 BW heeft immers slechts uitwerking vanaf het ogenblik dat het 

echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde treedt.  In afwachting van het definitief worden van de 

echtscheiding is er geen regeling omtrent de huwelijksvoordelen, waardoor deze niet vervallen. Om 

te bekomen dat het verval onmiddellijk uitwerking heeft, kan het verval van de huwelijksvoordelen 

worden bedongen via een wijziging van het huwelijksvermogenstelsel. In enkele regelingsakten 

wordt voor deze oplossing gekozen.  

“De bepalingen vervat in de twee hogervermelde alinea's hebben onmiddellijke uitwerking. 
Partijen verklaren hiertoe, voor zoveel als nodig, onderhavige akte te beschouwen als een kleine 
wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel conform artikel 1394 laatste lid van het burgerlijk 

wetboek.” 

Of  

“Comparanten verklaren inzonderheid het beding van ongelijke verdeling van de gemeenschap 

                                                             
471 Supra 53, nr. 108. 
472

 Wet van 31 oktober 2008 tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de 
wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken. 
473 Supra 55-56, nr. 112. 
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overeengekomen in hun voormeld huwelijkscontract verleden voor de werkende Notaris op vijf 
mei negentien honderd vijf en negentig, te wijzigen in volgende zin:  
"Het beding dat afwijkt van de regels van gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, 
bevat onder artikel zeven van hun voormeld huwelijkscontract wordt opgeheven en vervangen 
door een gelijke verdeling van het gehele gemeenschappelijk vermogen en wel zo dat aan elk van 
de echtgenoten hetzij hun respectievelijke rechthebbenden de helft toekomt.  
Deze wijziging is afhankelijk van de volgende voorwaarden:  
1) dat het huwelijk ontbonden wordt ingevolge het overlijden van een van de echtgenoten 
tijdens de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming waartoe de comparanten 
hebben besloten, en  

2) dat door geen van hen afstand wordt gedaan van deze procedure.””  

277. Wanneer het gaat om schenkingen tussen echtgenoten gedaan buiten het huwelijkscontract, 

dan zijn deze direct herroepbaar.474 De schenking gedaan bij huwelijkscontract volgen de aard van 

het huwelijkscontract, zodat de herroeping niet onmiddellijk uitwerking heeft.475  

278. Ook bij het verval of behoud van de huwelijksvoordelen is het weergeven van wetsartikelen 

niet aan te raden, aangezien partijen hier weinig aan hebben. 

279. Sommige echtgenoten bepalen dat zij geen huwelijksvoordelen of contractuele erfstellingen 

in elkaars voordeel hebben gedaan. Het is aan te raden toch een beding op te nemen, zoals in enkele 

regelingsakten gebeurde, voor het geval de echtgenoten bepaalde huwelijksvoordelen uit het oog 

zouden verliezen.  

 “Zoals gebleken is uit de voorafgaande verklaringen hebben de echtgenoten geen 
huwelijkscontract gemaakt en verklaarden zij mij tevens dat ze geen contractuele erfstelling in 
elkaars voordeel hebben gemaakt.  
Indien om gelijk welke reden er toch bevoordelingsbedingen of contracten mochten bestaan 
waarbij de ene echtgenoot naar aanleiding van het overlijden van de andere enige bevoordeling 
zou kunnen eisen, verklaren beide echtgenoten uitdrukkelijk te verzaken aan alle voordelen die 

uit enige zulkdanige beschikking zou kunnen voortvloeien.”  

 

C. Toekomstige erfenissen, schenkingen en legaten  

280. In de regelingsakte wordt er veelal een standaardclausule opgenomen die bepaalt dat alle 

toekomstige erfenissen, schenkingen en legaten, die één van de echtgenoten ontvangt, eigen zullen 

blijven. Erg veel clausules uit de regelingsakten uit de steekproef zijn geïnspireerd op onderstaande 

modelclausule.  

“Erfenissen, schenkingen of legaten die vanaf heden te beurt vallen aan één van beide 

echtgenoten zijn, met de vruchten, eigen aan de echtgenoot aan wie ze toekomen.” 
(modelclausule BUYSSENS)476 

                                                             
474

 Art. 1096 BW. 
475

 W. PINTENS et al., Familiaal vermogensrecht, 557 en 698, nr. 1040 en 1321. 
476 F. BUYSSENS, “De echtscheiding door onderlinge toestemming”, 376. 
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Ook de modelclausule van DE WULF komt af en toe voor.477 Deze is echter nogal omslachtig en 

archaïsch geschreven in vergelijking met deze van BUYSSENS.478 

“Alle erfenissen, giften of legaten, die aan de verschijners in de toekomst zouden toevallen, 
zullen voor wat het genot en de eigendom betreft, eigen blijven aan de desbetreffende 

erfgenaam, begiftigde of legataris.” (modelclausule DE WULF)479 

281. Volgens het wettelijk stelsel vallen schenkingen, erfenissen en legaten sowieso in het eigen 

vermogen van de echtgenoot aan wie ze toekomen. De vruchten echter zijn gemeenschappelijk. Om 

deze reden is het dan ook nuttig een beding op te nemen. 

D. Testamenten  

De herroeping van testamenten480 komt weinig voor in de regelingsakten uit de steekproef. Deze 

worden op een algemene wijze geformuleerd.  

“Zij verzaken tevens met ingang van heden aan alle testamentaire beschikkingen gedaan in 

voordeel van de langstlevende van hen gemaakt.” 

De herroeping gebeurt volgens VISSERS en VERSCHELDEN
481 beter in een nieuw testament, dan in de 

regelingsakte.  

IX. Verzwegen en vergeten goederen 

282. Zoals reeds aangestipt vinden we, in de meeste regelingsakten een beding terug dat het lot 

van niet vermelde of niet toebedeelde schulden regelt482 en een beding betreffende toekomstige 

inkomsten en schulden.483 Wat echter veel minder frequent voorkomt zijn bedingen waarbij het lot 

van de vergeten of verzwegen goederen en schulden in één sluitend geheel wordt geregeld. 

Wanneer er toch een beding wordt opgenomen, is dit vaak gebrekkig opgesteld.  

“Voor goederen en andere actieve vermogensbestanddelen waarop beide echtgenoten 
gerechtigd zijn en die één van hen aan de andere heeft verzwegen, geldt dat, vermits 
hieromtrent dan ook niets in de overeenkomst is geregeld, ze nog in onverdeeldheid zuIlen zijn 
tussen beiden, totdat ook hieromtrent een regeling zal zijn getroffen.  
6. De actieve of passieve vermogensbestanddelen welke partijen te goeder trouw vergeten zijn 
op te nemen in deze akte, zullen worden vereffend en verdeeld overeenkomstig de regels van 

hun huwelijksvermogensstelsel.” 

283. In sommige regelingsakten wordt er enkel een regeling getroffen voor de te goeder trouw 

vergeten goederen en schulden. Ook dit is onvoldoende. Er moet immers bescherming ingebouwd 

                                                             
477 C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 165. 
478 F. BUYSSENS, “De echtscheiding door onderlinge toestemming”, 376. 
479 C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, 165. 
480 Supra 53-54, nr. 109. 
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 K. VISSERS en G. VERSCHELDEN, “Art. 1287 Ger.W”, 68, nr. 56. 
482

 Supra 92-94, nr. 237-240. 
483 Infra 110, nr. 284. 
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worden voor het geval één van de echtgenoten een goed of schuld bewust heeft verzwegen. Een 

duidelijke clausule bestaat erin dat er wordt bepaald wat er gebeurt met de vergeten en met de 

bewust verzwegen goederen en schulden. 

X. Toekomstige inkomsten en schulden 

284. Veel voorkomende clausule is deze waarbij een regeling wordt getroffen voor de 

toekomstige inkomsten en schulden.  

“De inkomsten, winsten en verdiensten zullen eveneens eigen blij ven aan die echtgenoot die ze 
verworven of gedaan heeft, zoals ook alle eventuele toekomstige schulden uitsluitend zullen 

gedragen worden door diegene die ze zal hebben gemaakt.” 

Volgens artikel 1304 Ger.W. heeft de regeling m.b.t. de goederen uitwerking vanaf de eerste 

verschijning. De echtgenoten kunnen hier van afwijken in de regelingsakte.484 Het moment vanaf 

wanneer de inkomsten en schulden eigen zijn, wordt op een verschillende wijze beschreven. In veel 

gevallen komen de echtgenoten overeen dat deze eigen zijn “vanaf heden”. Ook de verwijzing naar 

de feitelijke scheiding of een specifieke datum is mogelijk. Wanneer echtgenoten verwijzen naar een 

bepaald moment, moet het steeds mogelijk zijn op een ondubbelzinnige wijze dat moment aan te 

duiden. Zo kan er discussie ontstaan omtrent het begrip “vanaf heden”, indien er onduidelijkheid 

bestaat over het precieze moment.  

XI. Volmachten 

285. In enkele regelingsakten wordt een algemene bepaling tot herroeping van gegeven 

volmachten opgenomen. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van standaardbedingen. 

“Ondergetekende partijen verklaren alle volmachten die zij aan elkaar zouden gegeven hebben, 
uitdrukkelijk te herroepen, behoudens deze welke eventueel in onderhavige akte zouden 
opgenomen zijn.  
Indien nodig zullen de betrokken partijen de bankinstellingen op de hoogte brengen van de 

herroeping van de gegeven volmachten.”  

Bovenstaande clausule is vollediger dan onderstaande clausule, die ook enkele malen voorkwam in 

de onderzochte regelingsakten. 

“De echtgenoten verklaren alle eventueel tussen hen bestaande volmachten in te trekken vanaf 

heden.”  

XII. Bemiddelingsbeding 

286. Het is mogelijk voor de echtgenoten om in het kader van een echtscheiding door onderlinge 

toestemming beroep te doen op bemiddeling om tot een bemiddelde EOT-overeenkomst te 

                                                             
484 Supra 17-18, nr. 23. 
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komen.485 Uit de IPOS-bevraging blijkt, dat in iets minder dan 10 % van de EOT-groep, de 

echtgenoten beroep hebben gedaan op een bemiddelaar. Uit de objectieve inhoudelijke analyse 

blijkt echter dat slechts in 2,4 % van de EOT-overeenkomsten wordt verwezen naar de afgelopen 

succesvolle bemiddeling. Daardoor wordt vermoed dat de vooraf bemiddelde overeenkomsten eerst 

in een authentieke akte worden gegoten en pas daarna worden neergelegd als bijlage bij het EOT-

verzoekschrift.486  

287. Het is aan te raden in de EOT-overeenkomsten een bemiddelingsbeding op te nemen.487 Uit 

de steekproef blijkt echter dat zelden een bemiddelingsbeding wordt opgenomen.488 In de 

regelingsakte zijn er sporadisch enkele terug te vinden, maar dan slechts in het kader van de regeling 

van de onroerende goederen. Ook andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting komen niet 

aan bod in de steekproef. Het is een enorm gemis wanneer er in de regelingsakte geen enkele vorm 

van alternatieve geschillenoplossing wordt ingebouwd.  

  

                                                             
485 R. HEMELSOEN en K. SCHOORS, “Inhoudelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Een preliminair statistisch 
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Conclusie 

288. Uit de analyse van de regelingsakten uit de steekproef blijkt dat er niet de nodige aandacht 

wordt besteed aan de inhoud en de opmaak van de regelingsakte. De clausules zijn vaak onvolledig, 

onduidelijk, gebrekkig en de terminologie is niet steeds correct. Het is twijfelachtig dat de 

echtgenoten steeds de bedingen begrijpen, die ze opgenomen hebben in de regelingsakten, alsook 

de praktische implicaties van de gekozen regeling. Vooreerst worden er enkele algemene 

beschouwingen geformuleerd. Daarnaast worden enkele aanbevelingen  aangereikt.  

289. De beschrijving van het te regelen goed of schuld is, behoudens voor wat de onroerende 

goederen betreft, meestal erg beknopt of ontbreekt zelfs. Zo worden de goederen uit de inboedel, 

de beleggingsproducten en de kredieten en leningen nauwelijks of niet omschreven. De financiële 

rekeningen alsook het saldo en de titularis(sen) van de rekeningen worden meestal niet opgenomen. 

Daarnaast krijgen de motorrijtuigen en de eventuele financiering ervan vaak een aparte vermelding. 

Bij de levensverzekeringen in ruime zin en de hypothecaire schuld wordt er meestal duidelijk vermeld 

om welk contract of schuld en bij welke maatschappij het gaat. De onroerende goederen worden in 

de overgrote meerderheid van de regelingsakten op een uitgebreide wijze en volgens de 

toepasselijke wetsbepalingen omschreven.  

290. Opvallend is het veelvuldig gebruik van modelclausules bij de clausules m.b.t. de verzaking 

aan de opmaak van inventaris, de persoonlijke goederen, de inboedel, de financiële rekeningen, de 

levensverzekeringen, de vergoedingsrekeningen, de algemene bepalingen m.b.t. de schulden, de 

belastingschulden, het erfrecht, de huwelijksvoordelen, de toekomstige erfenissen, schenkingen en 

legaten, de toekomstige inkomsten en schulden en de herroeping van de verleende volmachten. Bij 

sommige van deze standaardbedingen is het twijfelachtig of de echtgenoten begrijpen wat de 

regeling praktisch inhoudt. De modellen van DE WULF zijn vaak opgemaakt in archaïsche 

bewoordingen. Andere modellen omschrijven op een te omslachtige wijze de regeling van het 

betrokken goed of schuld.  

291. Voor wat betreft de inboedel, de financiële rekeningen en de beleggingsproducten wordt 

doorgaans bepaald dat deze goederen reeds minnelijk zijn verdeeld, onderling zijn geregeld of iets 

dergelijks. Met betrekking tot de levensverzekeringen en de verzekeringspremies komt dit ook voor, 

maar in mindere mate. Het is echter sterk af te raden een dergelijk bepaling op te nemen. Deze biedt 

namelijk geen houvast in een latere discussie en ontneemt de regelingsakte elk nut. Daarnaast 

ontbreken in de meeste regelingsakten een regeling m.b.t. verzekeringsovereenkomsten, andere dan 

levensverzekeringen. Een bepaling m.b.t. de premies wordt opgenomen, een regeling m.b.t. de 
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verzekeringsovereenkomsten niet. Dit is een lacune in de regelingsakten. De regeling voor wat 

betreft de huisdieren wordt vaak niet nader bepaald. Wanneer er toch een bepaling wordt 

opgenomen, is de regeling vaak weinig creatief. De clausules m.b.t. de verzwegen en vergeten 

goederen zijn onvolledig en/of gebrekkig of ontbreken.  

292. Er wordt weinig aandacht besteed aan de uitwerking van een onverdeeldheid en aan de 

voorwaarden en modaliteiten van bepaalde regelingen. Bij een onverdeeldheid, die het meest bij de 

onroerende goederen voorkomt, worden de modaliteiten, zoals het genot en het gebruik en de 

verdeling van de kosten, slecht geregeld. De regelingen zijn dikwijls onwerkbaar en onduidelijk. De 

beëindiging van de onverdeeldheid wordt soms vergeten. Bij de verkoop van onroerende goederen 

wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de modaliteiten van de verkoop. De voorwaarden en de 

modaliteiten van de toebedeling van lichamelijke roerende goederen ontbreekt doorgaans. Met het 

oog op een goede en volledige regeling moet dit worden opgenomen in de regelingsakte.  

293. De oplegclausules zowel in het kader van onroerende goederen, roerende goederen en de 

vergoedingsrekeningen zijn, ondanks de uitgebreide rechtsleer, erg gebrekkig. Zo vergeet men te 

bepalen wanneer en hoe de opleg betaald moet worden. Ook een schadebeding ontbreekt vaak. 

Wanneer er toch een schadebeding wordt opgenomen is dit veelal onvolledig.    

294. Sommige clausules zijn dermate slordig dat zij geen regeling inhouden van het betrokken 

goed. Bepalen het wettelijk erfrecht gedurende de echtscheidingsprocedure uit te sluiten en te 

behouden komt neer op helemaal geen regeling. Nochtans kan de echtscheiding niet uitgesproken 

worden zonder dat hieromtrent een regeling wordt opgenomen. Daarnaast wordt in sommige 

clausules m.b.t. het erfrecht een regeling getroffen vanaf het definitief worden van de echtscheiding. 

Deze clausules zijn niet correct en uit den boze.  

295. De bedingen moeten duidelijk en ondubbelzinnig worden opgesteld om discussie te 

vermijden. Zo wordt voorkomen dat partijen naar de rechter moeten gaan. Helaas blijkt dit niet uit 

de steekproef, integendeel. Daarvan getuigen de oplegclausules, de clausules m.b.t. een 

onverdeeldheid en de clausules m.b.t. de verkoop van goederen. Ook clausules waarin wordt 

bepaald dat de echtgenoten onderling een regeling hebben getroffen dragen niet bij tot een goede 

en rechtszekere regeling. Bovendien is er een gebrek aan bemiddelingsbedingen of andere 

mogelijkheden om conflicten op te lossen buiten de rechter om. Dit is, naar mijn mening, een groot 

gemis in de regelingsakten. De partijen zullen zich tot de rechter moeten wenden om hun 

toekomstige conflicten te beslechten.  
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296. Het verwijzen naar wetten en wetsartikelen in de hoofding van de regelingsakte en bij de 

regeling van het erfrecht draagt niet bij tot de duidelijkheid van de clausules. Bovendien wordt in 

sommige clausules m.b.t. het erfrecht verwezen naar de verkeerde wet. Het zou de duidelijkheid en 

vooral de begrijpelijkheid van de regelingsakten ten goede komen, wanneer er, i.p.v. te verwijzen 

naar wetsartikelen, bepaalde begrippen beknopt worden uitgelegd in de regelingsakte op een voor 

niet-juristen begrijpelijk wijze. Bijvoorbeeld de verbintenissen tot vrijwaring en ontlasting, het 

wettelijk erfrecht van de langstlevende en de reserve… Zo zijn de echtgenoten volledig op de hoogte 

van de regeling.  

297. Het taalgebruik is soms archaïsch. Zo kunnen begrippen als comparanten, afstandhouder… 

beter vervangen worden. Bovendien wordt er soms niet correcte terminologie gebruikt. Zo is het 

aangewezen een schuldsaldoverzekering niet aan te duiden met “levensverzekering”. De structuur 

van de regelingsakten is, voor zover dit mogelijk was na te gaan, niet steeds optimaal. Zo wordt bij de 

onroerende goederen soms geëindigd met de beschrijving of worden de voorwaarden m.b.t. de 

toebedeling afgesplitst van de beschrijving en de toebedeling. De regeling m.b.t. het erfrecht wordt 

soms aangeduid met de titel overlevingrechten. Dit is niet correct. 

298.  Naar mijn mening moeten de notarissen, advocaten, bemiddelaars… de clausules beter 

afstemmen op de betrokken echtgenoten. Er moet minder gebruik worden gemaakt van 

modelclausules en zeker van de archaïsche en omslachtig omschreven clausules. De clausules 

moeten duidelijker, vollediger en nauwkeuriger. Het vermelden van wetten en wetsartikelen is 

interessant voor juristen, maar partijen hebben daar geen boodschap aan. Deze kunnen dus beter 

achterwege gelaten worden. Clausules waarin wordt gesteld dat partijen een bepaald goed of schuld 

reeds onderling verdeeld of geregeld hebben, moeten zo veel mogelijk vermeden worden. De 

goederen moeten op een beknopte, maar volledige wijze beschreven worden en de regeling moet in 

duidelijk bewoordingen worden opgemaakt. De modaliteiten en voorwaarden van de verschillende 

regelingen moeten nauwkeuriger en zorgvuldiger worden uitgewerkt. Er moet meer aandacht 

geschonken worden aan mogelijke conflictoplossende regelingen. Volgens mij is het ondermaatse 

niveau van de regelingsakten deels te wijten aan het relatief hoge aantal echtgenoten dat beweert 

niet bijgestaan te zijn door een scheidingsprofessional. Het zelf opmaken van regelingsakten moet 

dan ook ontmoedigd worden.  
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