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INLEIDING 

1. Vandaag bestaan nog steeds drie verschillende types samenlevingsrelaties; het klassieke huwelijk, 

al dan niet met scheiding van goederen, de wettelijke samenwoning en ten slotte de feitelijke 

samenwoning. Huidige maatschappelijke evoluties tonen aan dat steeds meer koppels kiezen om 

wettelijk of feitelijk te gaan samenwonen. Argumenten hiervoor zijn heel divers: de kost die een 

huwelijk met zich mee kan brengen (hoewel de effectieve wettelijke verbintenis niet per se grote 

kosten met zich dient mee te brengen?) waarvan zij de meerwaarde niet zien, de vrees voor 

echtscheiding en om ‘gebonden te zijn aan elkaar door middel van verplichtingen’ of ze hebben 

reeds een huwelijk achter de rug en vinden een tweede episode niet meer zo belangrijk, er zijn 

reeds andere bekommernissen zoals de kinderen of verbouwingen waardoor een huwelijk daar 

niet meteen bij hoeft, etc.1   

2. De vraag rijst echter of elk van deze systemen wel degelijk een even autonome als solidaire basis 

vormen voor beide partners. Het antwoord luidt hier jammer genoeg eerder ‘nee’. Zowel in het 

huwelijk met zuivere scheiding van goederen als binnen de alternatieve samenlevingsvormen 

bestaan nog te veel onbillijkheden of onevenwichtigheden die beter vandaag dan morgen aan de 

kaak gesteld worden.2 Zeker binnen een maatschappelijke evolutie waar steeds meer koppels het 

huwelijk opmerkelijk minder significant vinden dient meer duidelijkheid en evenwicht voorop 

gesteld te worden. Wat betreft de manifeste onbillijkheden en/of onrechtvaardigheden inzake 

goederenverdeling en onderhoudsuitkering bij relatiebreuken dient verandering te komen. Ook 

tijdens de samenleving zelf vertonen zich hiaten, voornamelijk bij feitelijk samenwoners, inzake 

bijdrage in de lasten van het samenleven en bescherming van de gezinswoning.3 

3. In principe organiseert de wet een minimumsolidariteit via het primair stelsel. Dit primair stelsel, 

dat geldt voor gehuwde partners, is ook van toepassing op wettelijk samenwonenden via artikel 

1477 B.W. Deze bepalingen zijn van dwingende aard waardoor er niet van kan worden 

afgeweken.4 Concreet gaat het over de bescherming van de gezinswoning, de bijdrage in de lasten 

van de samenleving naar evenredigheid van de mogelijkheden van de partners en de 

                                                
1 https://www.notaris.be/huwen-samenwonen/huwen/gevolgen-van-een-huwelijk , (geraadpleegd op 1 april 2018); AST, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20130827_00710111 (geraadpleegd op 1 april 2018.). 
2 A. VERBEKE, “Naar een billijk relatie-vermogensrecht”, TPR 2001, afl. 1, 373-402.  
3 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, Afl. 4, 105-107.  
4 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 149 et seq.; N. TORFS, “Feitelijke en wettelijke samenwoning”, in X, Huwelijksvermogensrecht, 
TXXIV.1-TXXIV.3-23. 
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hoofdelijkheid voor de schulden aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen 

die door hen werden opgevoed. Feitelijk samenwonenden kennen geen bescherming via dit 

primaire stelsel.  

4. Feitelijke samenwoning kan omschreven worden als “elke niet-geïnstitutionaliseerde, doch 

bestendige vorm van samenleven tussen personen die een gemeenschappelijke huishouding 

voeren”5. Er werd in principe geen wettelijke regeling uitgewerkt. Zowel op persoonlijk als op 

vermogensrechtelijk vlak zal men dus op het gemeen recht terug moeten vallen (tenzij een andere 

conventionele regeling werd uitgewerkt).6 De artikelen 212 e.v. die het primaire vermogensrecht 

uitmaken voor zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden zijn daarbij niet naar analogie van 

toepassing op de feitelijke samenwonenden.7  

5. Toch kan men zich de vraag stellen of een betere wettelijke regeling die ook van toepassing is op 

de feitelijke samenwoning zich niet stilaan begint op te dringen? Een argument dat hierbij kan 

geplaatst worden is dat ingevolge art. 8 EVRM een recht op eerbied voor het gezinsleven wordt 

ingebouwd. Dit veronderstelt bijgevolg ook dat een organisatie dient te worden ingesteld ter 

bescherming van het wettelijk en feitelijk gezinsleven. Hier dient geen onderscheid te bestaan 

tussen het al dan niet gehuwd zijn van de hoofden van dit gezin (artikel 14 EVRM).8 Wanneer 

naar de buitenwereld door een samenwonend koppel een manifest waarneembaar gezinsleven 

wordt gecreëerd waar een gezamenlijk huishouding gevoerd wordt, kan naar derden toe een 

rechtmatig vertrouwen gewekt worden dat ook inzake de gezinsschulden hoofdelijkheid bestaat 

op basis van een vertrouwensleer.9 De situatie tussen samenwonende of gehuwde gezinnen wordt 

dan eerder een flou artistique.  

6. Tegenargumenten kunnen bestaan in het feit dat het huwelijk een keuze is. Het feit dat ment kiest 

om niet in het huwelijk te treden betekent ook dat wettelijke of feitelijke samenwoners daarom 

                                                
5 L. DE SCHRIJVER, Feitelijke Samenwoning, TPR 2017, Afl. 2-3, 914-944. 
6Antwerpen (3e k.) 6 mei 2015, RW 2016-17, afl. 10, 386; H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: 
wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), 
gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2005, 158; L. DE SCHRIJVER, Feitelijke 
Samenwoning, TPR 2017, Afl. 2-3, 914-944; J. LAMBRECHTS en A. MARISSENS, “Ovezicht van rechtspraak (2008-
2016) – De feitelijke samenwoning”, T. Fam. 2017, Afl. 1, 4-36. 
7 K. BOONE, “Wettelijke samenwoning” in G. VERSCHELDEN e.a., “Overzicht van rechtspraak – Familierecht (2001-
2006), TPR 2007, afl. 1, 141-789; J. LAMBRECHTS en A. MARISSENS, “Ovezicht van rechtspraak (2008-2016) – De 
feitelijke samenwoning”, T. Fam. 2017, Afl. 1, 4-36. 
8 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 159. 
9 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 159. 
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niet onderworpen dienen te worden aan een gelijke regeling en de daarbij horende rechten en 

verplichtingen als deze die voor gehuwden telt.10 Rest nog de vraag of het voor alle koppels 

effectief een weloverwogen keuze uitmaakt om niet te huwen of tot registratie over te gaan van 

de samenwoning en louter feitelijk dit gezinsleven uit te bouwen zonder de wettelijke 

verplichtingen die hieraan zouden gekoppeld kunnen worden. De kennis omtrent de voor- en 

nadelen en de geldende rechten en plichten die aan elke samenlevingsvorm gekoppeld kunnen 

worden is geen algemeenheid.  

7. Het secundair samenwoningsvermogensrecht werd, in tegenstelling tot het primaire, niet van 

toepassing verklaard op de wettelijke noch feitelijke samenwoning. Bij  samenwoners zullen de 

vermogensrechtelijke gevolgen van het stelsel van scheiding van goederen toepassing krijgen. 

Deze zijn grotendeels te vergelijken met het stelsel van scheiding van goederen die bij gehuwden 

toepassing vindt.11 Tot nu toe is het voor wettelijk samenwonenden niet mogelijk om een 

gemeenschap tot stand te brengen!  Dit zou echter geen slechte zaak zijn mocht de mogelijkheid 

opengesteld worden voor wettelijk samenwonenden gezien de mogelijkheid dan bestaat om ook 

voor hen een wettelijke bescherming van de gezinswoning te gaan implementeren via de 

preferentiële toewijzing.12 Voor feitelijk samenwonenden werd hieromtrent opnieuw niets 

geregeld. Men moet zich hier nogmaals op het gemeen recht baseren.  

8. In principe is naast de dwingende (primaire) solidariteit niets voorzien voor wettelijk 

samenwoners. Feitelijk samenwoners hebben dit evenwel geheel niet. De mogelijkheid staat 

echter wel open om via samenlevingscontracten verbintenissen te gaan implementeren en de 

solidariteit te creëren tussen de partners indien zij dit wensen. 

Ondertussen werd door Minister Geens reeds gewerkt aan een hervorming van het 

huwelijksvermogensrecht maar in zijn beleidsverklaring kon worden opgemerkt dat reeds eerder 

het relatievermogensrecht al vernoemd werd:  

 “Er komt een duidelijk kader inzake de patrimoniale rechten en plichten van wettelijk en 

feitelijk samenwonenden. Het is belangrijk dat het voor de burger duidelijk is wat het 

                                                
10 H. CASMAN, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 159. 
11 H. CASMAN, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 162. 
12 W. PINTENS, “Is ons familiaal vermogensrecht nog bij de tijd?”, R.W. 2011-12, afl. 1, 49-54. 
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onderscheid is in rechten en plichten tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden of feitelijk 

samenwonenden. Vooral bij crisismomenten in een relatie zoals het uit elkaar gaan of bij het 

overlijden kan het gebrek aan voorzorg tot pijnlijke situaties leiden. Zo kunnen geschillen 

ontstaan over het eigendomsrecht van goederen, kan de samenwoner die jarenlang de 

gezinstaken op zich nam in een zeer kwetsbare positie terecht komen na scheiding, rijzen er 

vragen over een onderhoudsuitkering of het behoud van het leefkader, enz. Daarom is een 

duidelijk kader van belang waarbij er een nieuw evenwicht wordt gevonden tussen de rechten 

en plichten van samenwonenden. Ook naar de schuldeisers toe is duidelijkheid omtrent de 

patrimoniale situatie van de samenwoners belangrijk. “13 

Een werkgroep werd ingericht om onderzoek te voeren naar deze rechten en verplichtingen. 

Doorheen dit werk zullen bovenstaande aandachtspunten belicht worden en wordt gepeild in 

welke mate een mogelijkheid openstaat om naar een grotere solidariteit te evolueren binnen een 

wettelijke of feitelijke samenlevingsrelatie zonder aan autonomie in te boeten wat men hier 

noodzakelijk aan koppelt.  

HOOFDSTUK I. DE KNELPUNTEN 

AFDELING I. TIJDENS DE SAMENLEVINGSRELATIE 

§1. Bijdrage in de lasten van het samenleven 

9. Enkel voor wettelijk samenwoners werd door de wetgever het primaire stelsel van toepassing 

verklaard. Artikel 221( “Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn 

vermogen”) geldt dus ook voor wettelijk samenwoners via artikel 1477 BW. De partners dienen 

hierdoor ook bij te dragen in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun 

mogelijkheden.  Deze lasten bestaan uit alle uitgaven en lasten in verband met de organisatie en 

instandhouding van het samenwonen, de kosten en lasten die verbonden zijn aan het huishouden 

en de opvoeding van de kinderen die in de gezinswoning verblijven.14 Voor feitelijk 

samenwonenden bestaat hieromtrent geen grondslag die duidelijk aangeeft welke lasten gedeeld 

dienen te worden en bijgevolg een evenwicht of eerlijkheid voorziet inzake de bijdrage in de 

                                                
13 Beleidsverklaring Justitie d.d. 17 november 2014, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54K0020/018, 27.  
14 M DEMARET, “L’obligation d’assistance”, in P. DELNOY, Le couple sous toutes ses formes. Mariage, cohabitation 
légale et cohabitation de fait, Limal, Anthemis, 2012, 45-46; J. SOSSON, “Les effets personnels” in J. HAUSER en J.-
L. RENCHON, Différenciation ou convergentce des statuts juridiques du couple marié et du couple non marié, Brussel, 
Bruylant, 2005, 53. 
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kosten verbonden aan deze lasten. Deze leemte vormt het eerste probleempunt binnen dit 

onderdeel.  

10. Het tweede probleempunt situeert zich bij de vermogensverschuivingen die zich voordoen ten 

gevolge van het samenleven. Gezien er zich tijdens de hele samenlevingsrelatie 

vermogensverschuivingen voordoen willen partners nadien sommige of alle ‘investeringen’ 

vergoed of terugbetaald zien. Tot op vandaag bestaan geen wettelijke regels die aangeven hoe 

men deze vermogensverschuivingen dient af te ronden.15 Bijgevolg dienen feitelijk 

samenwonenden zich op de gemeenrechtelijke correctiemechanismen te baseren willen zij later 

een zekere mate van terugbetaling bekomen voor de prestaties en betalingen die zij tijdens de 

samenleving hebben voldaan.16  Men beschikt ook niet over een grondslag die aangeeft welke 

bijdrages behoren tot de organisatie van het samenleven en welke niet. Dit is bij gehuwden (artikel 

221 eerste lid BW) en wettelijk samenwonenden (artikel 1477 § 3 BW) wettelijk bepaald en af te 

leiden uit de dwingende regels van het primaire stelsel waar zij aan onderworpen zijn . 

Om aan dit probleem te verhelpen wordt teruggegrepen naar een aantal algemene 

verbintenisrechtelijke figuren zoals onder meer de natuurlijke verbintenis, de verrijking zonder 

oorzaak, de lening, de schenking, zaakwaarneming, natrekking en kostenleer, onverschuldigde 

betaling, de maatschap… Een omvattende analyse van elke mogelijke figuur reikt verder dan de 

bedoeling van deze tekst, daarom zal slechts ingegaan worden op de natuurlijke verbintenis en de 

verrijking zonder oorzaak, die voorheen reeds het onderwerp vormden van menige rechtspraak. 

11. De natuurlijke verbintenis capteert een zekere mate van solidariteit binnen de persoonlijke 

verhouding tussen de feitelijk samenwonenden.17 Ondanks het feit dat de dwingende regels van 

het primair huwelijksvermogensrecht niet van toepassing worden verklaard op de feitelijke 

samenwoning kan men eventueel toch aannemen dat de solidariteitsgedachte aanwezig is in deze 

verhouding door toepassing van de figuur van de natuurlijke verbintenis.  

                                                
15 L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS, Actualia Familiaal Vermogensrecht, Leuven, Universitaire pers 
Leuven, 2003, 75. 
16 V. ALLAERTS, “Samenwoningsvermogensrecht” in W. PINTENS, J. DU MONG, C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium  2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 55-88.  
17Gent 4 juni 2002, RW 2003-04, 8;  Gent (11e k.) 12 februari 2015, T. Not. 2015, afl. 12, 851; RABG 2016, afl. 4, 326, 
noot M. GOVAERTS; Antwerpen (3e k.) 6 mei 2015, RW 2016-17, afl. 10, 386; J. DU MONGH, I. SAMOY EN V. 
ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak (2000-2007)- “De feitelijke samenwoning”, T.Fam.2008, 8; J. LAMBRECHTS 
EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36; 
N. TORFS, “Feitelijke en wettelijke samenwoning” in X, Huwelijksvermogensrecht, TXXIV.1-TXXIV.3-23. 
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12. Men spreekt van een natuurlijke verbintenis wanneer een schuldenaar een verbintenis uitvoert 

waartoe hij zich moreel verplicht voelt, maar die niet rechtens afdwingbaar is.18 Uit de 

maatschappelijke aanvaarding van de feitelijke samenwoning ontstond een zekere mate van 

erkenning van een morele plicht tussen partners om bij te dragen in de lasten van het samenleven 

en dit naar ieders vermogen en mogelijkheden.19 Daarom kan men aannemen dat de 

solidariteitsplicht gelijk gesteld wordt aan een natuurlijke verbintenis tussen feitelijk 

samenwonende partners. Het probleem is echter dat de vrijwillige uitvoering van een natuurlijke 

verbintenis niet steeds aanleiding geeft tot teruggave. Men zal dus niet zonder meer elke prestatie 

of bijdrage in de lasten van de samenleving of het huishouden terug kunnen vorderen bij de 

beëindiging van de feitelijke samenwoning.  

13. Het hof van Beroep te Gent argumenteerde dat in geval er vrijwillig gevolg werd gegeven aan de 

natuurlijke verbintenis om bij te dragen in de gemeenschappelijke huishouding, dit nadien geen 

grond kan zijn voor het eisen van latere vergoeding bij relatiebreuk. Deze maakte immers een 

veronderstelde solidariteit uit die tussen samenwoners bestond op het moment van het leveren 

van de bewuste bijdrages. Deze uitspraak toont aan dat rechtspraak, ondanks dat het wettelijk niet 

verankerd werd, toch een zekere mate van solidariteit veronderstelt binnen de feitelijke 

samenwoningsverhouding. Het feit dat deze bijdrage in de lasten van het feitelijk gezin vrijwillig 

werden gemaakt op basis van een door hen zelf besproken en vooropgesteld bestedingspatroon 

zal geen recht openen op latere vergoedingsaanspraken gezien zij elk betalingen hebben gemaakt 

van op basis van een tussen hen verondersteld solidariteitsgevoel.20 Het is wel duidelijk dat 

wanneer meer werd bijgedragen dan wat kon verwacht worden in het kader van een normale 

solidariteitsplicht wel teruggevorderd kan worden voor zover men terugbetaling wil van het teveel 

gepresteerde.21 Om te bepalen hoeveel precies te veel werd gepresteerd zal men het 

bestedingspatroon dat tijdens de feitelijke samenleving in stand gehouden werd door elk van de 

bijdragen van de partners (in verhouding tot zijn/haar financiële middelen) gaan bekijken en 

analyseren.22 In een arrest van het Hof van beroep te Luik kon de dame slechts een beperkt aandeel 

                                                
18 R. BARBAIX en A.-L.VERBEKE, Beginselen Relatievermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2012, 274-275. 
19J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 
2017, afl. 1, 4-36; D. PIGNOLET, “Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners?” in W. 
PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 258. 
20 I. BROUWERS in G. VERSCHELDEN e.a., “Hulp- en bijdrageplicht tussen echtgenoten – Uitkering t.a.v. de ex-
echtgenoot – Onderhoudsverplichtingen tussen samenwonenden”, TPR 2017, afl. 2-3, 986-1030. 
21 Brussel 19 april 2012, RTDF 2013, 148;  M. VAN MOLLE, “La (re)valitsation des créances entre ex-époux séparés de 
biens, Rb”, RTDF 2013, Afl. 2, 531. 
22 Luik 28 april 2009, RTDF 2010, 341; J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-
2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36. 
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terugvorderen van de betalingen die zij had gedaan voor de hypothecaire lening tijdens de 

samenwoning  gezien de interesten beschouwd werden als normale lasten van het huishouden en 

geen deel uitmaakten van de natuurlijke verbintenis.23 

Daarnaast geldt deze natuurlijke verbintenis enkel tussen de feitelijke partners zelf. Zo kan een 

vader die financieel een handje toestak bij de realisatie van de gezinswoning zich niet op deze 

natuurlijke verbintenis gaan baseren om een vergoeding te vorderen ten aanzien van de (ex-) 

feitelijke partner van zijn dochter.24 Bovendien kan niet aangenomen worden dat een vader in 

deze situatie uit vrijgevigheid handelt ten opzichte van zijn schoonkind waardoor hij perfect zijn 

financiële inbreng kan terugclaimen van deze ex-partner.  

14. Hieruit kan geconcludeerd worden dat op basis van deze eerste figuur reeds solidariteit werd 

geargumenteerd in de bijdrage van de lasten van de samenleving. De mogelijkheid staat dus vrij 

om hierin verder te gaan en dit effectief toe te passen op feitelijk samenwonenden. Rechtspraak 

rond vorderingen tot teruggave toont echter aan dat men hier niet over voldoende afbakening 

beschikt om over een zekere rechtsgrond tot bijdrage in de lasten te kunnen spreken. Maar voor 

mogelijke afbakeningsmogelijkheden kan men zich naar mijn oordeel toch gaan inspireren op de 

wettelijke samenwoning. 

15. Een tweede methode die de laatste jaren aan belang won inzake het terugvorderen van 

vermogensverschuivingen van tijdens de samenleving is de verrijking zonder oorzaak of 

ongerechtvaardigde verrijking. Men spreekt van een ongerechtvaardigde verrijking in het geval 

de ene partner zijn vermogen verrijkt ten koste van de andere partner, zonder te beantwoorden 

aan enige vorm van rechtvaardiging.25 Op basis van dit gegeven zou de ‘verarmde’ partner een 

vordering tot teruggave kunnen instellen ten aanzien van wat zonder oorzaak uit zijn vermogen 

verdwenen is naar het vermogen van de ‘verrijkte’ partner. Om van dergelijke figuur te kunnen 

spreken dienen enkele toepassingsvoorwaarden voldaan te zijn.26 Men neemt aan dat een 

                                                
23 Luik 28 april 2009, RTDF 2010, 341. 
24 Gent (11e k.) 6 november 2014, T. Not. 2015, 845; RTDF 2016, 781; RW 2016-17, 227. 
25 V. ALLAERTS, “Samenwoningsvermogensrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 51-52;W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONG en K. VANWINCKELEN, Familiaal 
Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 524-526;  L. DE SCHRIJVER, Feitelijke Samenwoning, TPR 2017, Afl. 
2-3, 914-944; S. EGGERMONT, Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch 
ontleed, Antwerpen, Intersentia, 2016, 256; J.  LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-
2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36. 
26 H. CASMAN, “Vereffening-verdeling na de relatie ongehouwde samenwoners” in K. MATTHIJS, J. VERSTRAETE, 
J. BAEL, Y.-H. LELEU, A. WYLLEMAN, H. CASMAN en J.-L. RENCHON, Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 
2005, 361; D. VERBAUWHEDE, “Nominalisme als eerste waarderingsregel voor schuldvorderingen en 
vergoedingsrechten tussen partners” in R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE (eds.), Estate planning, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 25. 
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verarming van het vermogen van de eiser en een verrijking van het vermogen van de verweerder 

vastgesteld moet kunnen worden. Hiertussen moet een causaal verband vaststaan met een gebrek 

aan oorzaak van de vermogensverschuiving. Men dient hierbij in acht te nemen dat dergelijke 

werkwijze een subsidiair karakter vertoont en dus slechts als ultimum remedium aangewend kan 

worden.  

16. Men dient in de eerste plaats een daadwerkelijke vermogensverschuiving aan te kunnen tonen.27 

Deze ontstaat wanneer er door een verarming van het vermogen van de ene partner een verrijking 

van het vermogen van de andere partner is.28 Verrijking betekent elk in geld waardeerbaar 

voordeel, hiertegenover komt het spiegelbeeld, nl. de verarming, dat elk in geld waardeerbaar 

nadeel uitmaakt. Wanneer partners samen een onroerend goed aankopen terwijl een van hen niet 

heeft deelgenomen aan de aankoop kan men van een vermogensverschuiving spreken wanneer de 

aandelen in mede-eigendom vermoedelijk gelijk zijn. Dit betekent immers een verrijking voor het 

vermogen van de partner die geen inbreng had gedaan.29 Wanneer een partner die geen eigenaar 

is van een onroerend goed werken uitvoert aan dit goed kan dit als verarming aangemerkt worden 

wanneer hij aantoont dat de financiering met eigen middelen werd voldaan.30  

17. Opmerkelijk is hier het arrest van het Hof van Beroep te Luik31 waar het Hof stelde dat ook 

rekening diende gehouden te worden met omstandigheden van wederzijdse investeringen die 

partners opbrachten onder de vorm van tijd of geld in functie van hun huishouden die zij 

bewerkstelligden. Men kan concluderen dat voor de begroting van de verrijking of verarming men 

niet enkel kan nagaan welke de overschrijding van de lasten van het samenleven is. Ook globale 

prestaties die tijdens de samenleving werden geleverd moeten mee in rekening genomen worden. 

Dit kan bijvoorbeeld slaan op huishoudelijk werk.32 

18. Ten tweede dient men het ontbreken van een juridisch geldige oorzaak van de 

vermogensverschuiving te kunnen aantonen. Heel vaak zal hierbij teruggegrepen worden naar de 

natuurlijke verbintenis tot bijdrage in de lasten van het samenwonen. Men tracht hier aan te tonen 

                                                
27 Cass. 19 januari 2009, Arr. Cass. 2009, 176, concl. MORTIER, Pas. 2009, 153, RCJB 2012, 69, noot J.F. ROMAIN, 
RW 2009-10, 1084, noot E. NORDIN; J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- 
De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36, nrs. 33-34. 
28 J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 
2017, afl. 1, 4-36, nrs. 33-34. 
29 Rb. Charleroi 22 oktober 2010, RTTDF 2013, 533. 
30 Brussel 3 mei 2013, RTDF 2013, 1021; Gent (11e k.) 5 maart 2015, T. Not. 2015, 833; RTDF 2016, 782; TBBR 2016, 
96, noot F. DEGUEL; RW 2016-17, 1148, noot; L. DE SCHRIJVER, Feitelijke Samenwoning, TPR 2017, Afl. 2-3, 914-
944. 
31 Luik 3 september 2008, RTDF 2010, 332. 
32 Luik 3 september 2008, RTDF 2010, 332; Rb. Bergen 24 maart 2014, RTDF 2015, 288. 
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dat deze verbintenis overschreden werd en het teveel als verrijking zonder oorzaak aangemerkt 

kan worden.33 

19. Het loutere bestaan van een affectieve samenlevingsrelatie werd door de meerderheid van de 

rechtspraak niet gezien als een uitsluitingsgrond voor de toepassing van de leer van de verrijking 

zonder oorzaak, dit werd recent ook bevestigd door het Hof van Cassatie.34 Daarnaast dient 

duidelijk gesteld te worden dat de wil van de verarmde wel nog steeds een geldige oorzaak of 

rechtvaardiging kan vormen voor een vermogensverschuiving.35 Dit uiteraard wanneer de 

verarmde de bedoeling heeft gehad een definitieve vermogensverschuiving tot stand te brengen 

ten voordele van de verrijkte.36  

20. Zo besliste het Hof van beroep te Antwerpen meerdere keren dat de werken die uitgevoerd werden 

aan het onroerend goed van de ex-partner niet zonder oorzaak konden geweest zijn gezien de 

verarmde partner er kon wonen tijdens hun relatie.37 Zoals hierboven reeds werd aangehaald kan 

loutere vrijgevigheid van een ouder ten aanzien van een kind niet gezien worden als vrijgevigheid 

ten aanzien van de ex-feitelijk samenwonende partner van dit kind. Een ouder kan hier succesvol 

aanbrengen dat hier geen oorzaak voorhanden is die de verrijkingsvordering kan legitimeren.38 

21. Wat betreft deze werkwijze dient ten slotte wel opgemerkt dat dit een subsidiaire grond uitmaakt. 

Men kan met andere woorden zich slechts op deze grond gaan beroepen indien geen enkel andere 

mogelijkheid soelaas kan bieden.39 Opnieuw zal deze figuur wel af en toe een vordering tot 

teruggave kunnen ondersteunen, over een sluitende grond die de bijdrage in de samenleving kan 

onderbouwen beschikken we (echter opnieuw) niet.  

22. Bij gebrek aan wettelijke onderhoudsplicht en wettelijk vergoedingsmechanisme voor feitelijk 

samenwoners kan men echter tot op vandaag nog steeds geen definitieve of pasklare oplossing 

                                                
33 Rb. Antwerpen 8 december 2015, RABG 2016, 1153. 
34 Cass. 22 januari 2016, JLMB 2017, 306; Gent (11e k.) 5 maart 2015, TBO 2015, 148; T. Not. 2015, 833; Antwerpen (3e 
k.) 6 mei 2015, RW 2016-17, 386;  Gent 9 juni 2016, T. Not. 2016, 750; Rb. Bergen (2e k.) 24 maart 2014, RTDF 2015, 
288.  
35 Cass.19 januari 2009, Arr.Cass 2009, 176, concl. R. MORTIER; Cass. 23 oktober 2014, TBBR 2015, 558, noot J. 
LAMBRECHTS. 
36 Gent 4 februari 2016, T. Not. 2016, 295; Gent 9 juni 2016 T. Not. 2016, 750. 
37 Antwerpen (3e k.) 6 mei 2015, RW 2016-17, 386; Antwerpen (3e k.) 20 mei 2015, RABG 2015, 1106; Antwerpen 15 
maart 2016, T. Not. 2016, 285. 
38 Gent (11e k.) 6 november 2014, T. Not. 2015, 845; RTDF 2016, 781; RW 2016-17, 227. 
39 V. ALLAERTS, “Samenwoningsvermogensrecht” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 51-52; J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- 
De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36, nr. 38;. 
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verwachten wat betreft deze vergoedingsmogelijkheden.40 Huidige rechtspraak formuleerde tot 

nog toe nooit een concreet en afgebakend antwoord. 

Zowel de natuurlijke verbintenis als de verrijking zonder oorzaak (als alle andere mogelijkheden 

die hierboven werden opgesomd) bieden slechts een eventuele kans op teruggave, elke vorm van 

rechtszekerheid ontbreekt. Wat wel zeker is kan gezegd worden is dat reeds uitgevoerde bijdragen 

op basis van de natuurlijke verbintenis niet meer teruggevorderd kunnen worden, ook na het 

beëindigen van de feitelijke samenleving. Men kan enkel trachten terug te vorderen wat de 

normale last van de huishouding overschreden heeft.41 

Het ontbreekt feitelijk samenwonenden aan een basis waarop deze bijdragen in de lasten van het 

samenleven kan geënt worden. Het is daarenboven vervelend om nadien de 

vermogensverschuivingen te compenseren gezien men niet duidelijk weet welke betalingen als 

bijdrage van de samenleving gekwalificeerd kunnen worden en welke niet. Zodoende zullen 

bepaalde investeringen bij een relatiebreuk vaak ‘verloren’ gaan. Men dient duidelijkheid te 

scheppen over wat deze bijdrage precies omvat en hoe deze nadien verrekend of vergoed kan 

worden gezien de resultaten tegenwoordig bijzonder onzeker zijn en de gevolgen onbillijk.  

§2. Bescherming van de gezinswoning 

23. Artikel 1477 BW includeert de artikelen 215, 220 § 1 en 224 BW in de primaire bescherming 

voor wettelijk samenwonenden. De bescherming van de gezinswoning verdient wat extra 

aandacht. Artikel 215 bepaalt immers dat: 

 

“De ene echtgenoot kan zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel of 

om niet onder de levenden beschikken over de rechten die hij bezit op het onroerend goed dat 

het gezin tot voornaamste woning dient, noch dat goed met hypotheek bezwaren.  Hij kan 

zonder die instemming evenmin onder bezwarende titel of om niet onder de levenden 

beschikken over het huisraad dat aanwezig is in het goed dat het gezin tot voornaamste woning 

dient, noch dat huisraad in pand geven.” 

                                                
40 J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 
2017, afl. 1, 4-36. 
41 J. DU MONGH, V. ALLAERTS en I. SAMOY, “Overzicht van rechtspraak(2000-2007) – De feitelijke samenwoing”, 
T. Fam. 2008, afl. 4, 8; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal 
vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 519;  B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, 
Mechelen, Kluwer, 2010, 42-43. 
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24. De ratio legis achter de toepassing van artikel 215 BW  is de bescherming van het samenleven en 

het bestaan en dat de materiële instandhouding hiervan zo goed mogelijk dient bestendigd te 

worden.42 Wettelijk samenwonenden genieten dus zowel bescherming van de gezinswoning die 

eigendom is van de twee partners samen als van bescherming van de gezinswoning die slechts 

eigendom is van één van hen. Ditzelfde geldt voor de gehuurde gezinswoning.43 Wettelijke 

samenwoners zullen door de toepassing van artikel 215 BW beschikkingsonbevoegd worden om 

rechtshandelingen te stellen die de woonfunctie van de gezinswoning in gevaar brengen. Zij 

kunnen dus niet op zichzelf rechtshandelingen stellen die deze woonfunctie kunnen aantasten, 

toestemming van de partner is vereist.44 

25. De preferentiële toewijzing van de voornaamste gezinswoning bij echtscheiding (artikel 1447 

BW) vormt hierop een belangrijke toepassing! Echter, het artikel 1447 BW kan enkel ingeroepen 

worden ten aanzien van gehuwden onder een stelsel van gemeenschap van goederen.45 Deze 

bescherming geldt dus ook niet ten aanzien van gehuwden onder het stelsel van scheiding van 

goederen.  

26. Het Grondwettelijk Hof kreeg in 2013 de prejudiciële vraag voorgeschoteld of  de huidige 

toepassing van de artikelen 1446-1447 BW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden 

en dus een discriminatie vormen ten aanzien van gehuwden onder het stelsel van scheiding van 

goederen?46 

27. In casu huwde een koppel onder een stelsel van scheiding van goederen en scheidde nadien uit de 

echt. De dame vorderde de preferentiële toewijzing van de gezinswoning die hen beide in 

                                                
42Y. DE COCK en J. DE LAT, “De bescherming van de gezinswoning”, 
https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/13n3/decock.pdf; S. EGGERMONT, Tweerelaties. Huwelijk, 
wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed, Antwerpen, Intersentia, 2016, 71. 
43 L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS, “Actualia Familiaal Vermogensrecht”, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven, 2003, 66-67. 
44 R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Beginselen relatievermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 262 C. DECLERCK, 
W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, Schets Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 214; L. Rousseau, 
“La protection du logement du couple” in J. HAUSER en J.-L. RENCHON, Différenciation ou convergentce des statuts 
juridiques du couple marié et du couple non marié, Brussel, Bruylant, 2005, 119. 
45 De wet zelf haalt aan dat “Wanneer het wettelijk stelsel eindigt”. Dit wijst uiteraard op de aanwezigheid van drie 
vermogens, namelijk het eigen vermogen van de man en vrouw respectievelijk en dan hun gemeenschappelijk vermogen. 
Zie ook: H. CASMAN, “Toewijzing bij voorrang (art. 1447 BW) in een stelsel van scheiding van goederen” in R. 
BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 2014, 37. 
46 Grondwettelijk Hof 7 maart 2013, TBBR 2014, afl. 10, 511-514;  Act.dr.fam. 2013, afl. 4, 61; www.const-court.be (7 
maart 2013); A. GrwH 2013, afl. 2, 1051; JT 2014, afl. 6554, 170 en www.jt.larcier.be (12 maart 2014, noot F. DEGUEL; 
RABG 2013, afl. 13, 947; Rec. Gen.Enr.not. 2013, afl. 4, 167; RTDF 2015, afl. 4,k 807, noot R.J.; R.W. 2012-13, afl. 34, 
1359 en www.rw.be . 
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onverdeeldheid toebehoorde. De rechtbank oordeelde dat artikelen 1446-1447 B.W. enkel van 

toepassing waren op een huwelijksgemeenschap en daardoor dus niet op een stelsel van scheiding 

van goederen. In beroep te Gent werd de eerste beslissing ingevolgd. Daarop stelde de dame en 

prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof of dit geen schending van het gelijkheidsbeginsel 

inhoudt? 

28. Zij voerde aan dat het billijk zou zijn om deze artikelen als primair dwingend recht te zien 

waardoor de preferentiële toewijzing geldt voor elk mogelijk huwelijksstelsel. Zij argumenteert 

discriminatie gezien deze mogelijkheid enkel openstaat voor personen gehuwd onder het wettelijk 

stelsel. Zij stelt daarenboven dat de keuze om samen een gezinswoning aan te kopen soms pas na 

het huwelijk gemaakt wordt. De keuze van huwelijksstelsel is op dat moment al gedaan. Het 

onderscheid tussen een onverdeeldheid in een stelsel van scheiding van goederen of in stelsel van 

gemeenschap van goederen mag volgens haar niet tot een verschil in behandeling leiden bij de 

vereffening-verdeling van het goed gezien ze in beide stelsels even veel deelgenoot zijn. De 

doelstelling van de preferentiële toewijzing wijzigt echter niet naargelang keuze van het stelsel, 

in beide gevallen kan men aannemen dat de maatschappelijke belangen en gezinsbelangen moeten 

worden geëerbiedigd.  

29. De Ministerraad verdedigt het onderscheid met volgende argumenten: Gezien de essentie van een 

stelsel van scheiding van goederen is dat elke echtgenoot eigenaar blijft van zijn eigen goederen 

die voor het huwelijk in zijn bezit waren en wat van tijdens het huwelijk verworven wordt kan dit 

niet gelijkgesteld worden aan een huwelijk met gemeenschap van goederen waar echtgenoten 

instaan voor gemeenschappelijke schulden. Daarnaast argumenteert de Ministerraad dat de keuze 

van het koppel om een stelsel van scheiding van goederen te maken het onderscheid rechtvaardigt. 

Ook volgt uit de keuze voor een scheiding van goederen dat gehuwden afstand doen van de 

solidariteit die ingebouwd wordt door een stelsel van gemeenschap van goederen. De 

Vermogensrechtelijke gevolgen worden immers tot een minimum teruggebracht waardoor men 

enkel rekening dient te houden met de dwingende primaire regels. Ook in een gemeenschap kan 

men enkel preferentiële toewijzing vragen voor die goederen die tot de gemeenschap behoren en 

niet voor de eigen goederen. Ten slotte kan men steeds een clausule van preferentiële toewijzing 

in het huwelijkscontract laten plaatsen waardoor gehuwden onder scheiding van goederen geen 

enkel argument hebben om hun eigen keuzes niet te willen aanvaarden. Meer nog, alsnog 

beslissen om een preferentiële toewijzing toe te staan in een stelsel van scheiding van goederen 

zou afbreuk betekenen aan de gelijkheid tussen partners. Elke partij opteerde immers voor dit 
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stelsel gezien zij vermogens gescheiden wilden houden. Indien men dit niet eerbiedigt kan men 

het eigendomsrecht gegrond op artikel 16 van de Grondwet gaan schenden.  

30. Het Hof baseerde haar beslissing op het feit dat het geding op een objectief criterium berustte, 

namelijk de keuze van de echtgenoten zelf om met of zonder gemeenschappelijk vermogen te 

huwen. Zij stelt dat het loutere feit dat een wetsbepaling een recht toekent of een verplichting 

oplegt aan echtgenoten gehuwd onder sommige huwelijksvermogensstelsel maar niet aan 

echtgenoten gehuwd onder andere stelsels, op zichzelf geen discriminatie inhoudt gezien dit het 

gevolg is van het loutere bestaan van verschillende stelsels. Gezien koppels die kiezen voor een 

scheiding van goederen willen afwijken van de solidariteit waardoor een verminderde solidariteit 

en verhoogde autonomie op tafel komt te liggen met een hoge contractsvrijheid die voortvloeit 

uit hun eigen vrije wil, moeten zij ook geacht worden hun keuze nadien ook te aanvaarden. De 

wetgever had geen maatregel genomen zonder redelijke verantwoording door de preferentiële 

toewijzing niet automatisch te laten gelden voor het stelsel van scheiding van goederen. De 

prejudiciële vraag werd dus negatief beantwoordt.  

31. Toch kan men nog steeds afvragen of dit onderscheid nog lang stand kan houden? Rechtspraak 

die nog voor bovenstaand arrest werd uitgegeven haalde reeds enkele valide argumenten aan die 

nog steeds niet volledig van de kaart geveegd lijken door bovenstaande beslissing.47  

32. Hier wordt onder andere gesteld dat het feit dat de artikelen 1446-1447 BW niet van toepassing 

zijn op het stelsel van scheiding van goederen niet noodzakelijk voortvloeit uit de wettekst zelf 

maar wel uit de plaatsing in de wet en de interpretatie die er ten gevolge daarvan aan gegeven 

wordt. Deze artikelen staan effectief ingebed tussen de bepalingen die van toepassing zijn op deze 

van het wettelijk stelsel. Toch kan men op grond van art. 1390 BW argumenteren dat  regels van 

het wettelijk stelsel het ‘gemeen recht’ uitmaken van de huwelijksvermogensstelsels en daarom 

ook van toepassing kunnen zijn op een stelsel van scheiding van goederen.48 Daarnaast bestaan 

er tegenvoorbeelden waar de plaatsing van een artikel achterwege wordt gelaten en een artikel 

toch nog een ander toepassingsgebied toegewezen krijgt dan door de plaatsing wordt vermoed.49 

                                                
47 M. DE CLERCQ, “De preferentiële toewijzing: ook voor onverdeelde goederen die niet tot de gemeenschap behoren?”, 
Antwerpen (3e k.) 12 mei 2004, T. Not. 2007, afl. 1, 18-29; N GEELHAND, “Rariteiten in successie-planning-land”, TEP 
2009, 81-83. 
48 I. COLLAERTS, “De gezinswoning in onverdeeldheid bij scheiding van goederen: toewijzing bij voorrang te verkrijgen 
op grond van artikel 1447 BW?” in R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE (eds.), Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 
2014, 44-45; N GEELHAND, “Rariteiten in successie-planning-land”, TEP 2009, 81-83. 
49 Voor meer uitbreiding: M. DE CLERCQ, “De preferentiële toewijzing: ook voor onverdeelde goederen die niet tot de 
gemeenschap behoren?”, Antwerpen (3e k.) 12 mei 2004, T. Not. 2007, afl. 1, 18-29. 
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Men denke hier bijvoorbeeld aan artikel 915bis § 2 B.W. waar aangenomen wordt dat dit artikel 

ook ondanks de plaatsing betrekking heeft op goederen die afhangen van het gemeenschappelijk 

vermogen. Daarnaast kan men ook artikel 1401, 5° B.W. aanhalen, deze bepaling staat tussen de 

baten van de eigen vermogens, maar er wordt door rechtsleer toch aangenomen dat dit enkel over 

de bestuursregeling gaat.50 

33. Tweede argument bestaat in het feit dat  de invulling van artikel 1447 BW niet noodzakelijk een 

gezins- of beroepswoning betekent. Deze invulling lijkt pas nadien en onder invloed van 

gewijzigde maatschappelijke verhoudingen te zijn ontstaan.51  

34. Daarnaast houdt een toenemend aantal koppels geen rekening meer met de “klassieke” invulling 

die gegeven wordt aan samen gaan wonen, nl. eerst huwen, dan een huis kopen en dan kinderen. 

Men kiest er tegenwoordig vaak al sneller voor om eerst het samenwonen ‘uit te testen’ en nadien 

de stap te zetten om (eventueel) te huwen. Wanneer zij dan beslissen om hun onverdeelde goed 

in te brengen in de gemeenschap biedt dit geen garantie dat art. 1447 BW soelaas zal bieden in 

geval van echtscheiding. Want, wanneer de andere echtgenoot zich gaat beroepen op artikel 1445 

B.W. (“Wanneer er geen batig saldo is dan wordt het bij helften verdeeld”) vormt zich mogelijks 

een probleem. Wanneer ingevolgd wordt dat dit artikel primeert op artikel 1447 BW wordt dit 

goed opnieuw onverdeeld en eigen.52 Conclusie hier is dat als men dergelijke situaties waarbij 

een in onverdeeldheid aangekocht goed dat nadien ingebracht wordt in de gemeenschap niet als 

gezinswoning in de zin van artikel 1447 B.W gaat beschouwen, zullen deze artikelen hun doel 

missen.53 Een ruimere interpretatie van het toepassingsgebied lijkt daarom volgens DE CLERCQ 

ten stelligste aangewezen en deze redenering lijkt mij dan ook ingevolgd te moeten worden.  

35. Het Grondwettelijk Hof leek echter niet meteen in te gaan op het bovenstaande waardoor men 

zich hieromtrent nog steeds in een impasse bevindt. Het Hof gaf daarnaast ook geen redenen aan 

om dit onderscheid te maken.  Tot op heden genieten wettelijk en feitelijk samenwonenden, alsook 

gehuwden onder stelsel van scheiding van goederen dus nog steeds geen gelijkaardige 

                                                
50 Voor verwijzingen naar deze rechtsleer, M. DE CLERCQ, “De preferentiële toewijzing: ook voor onverdeelde goederen 
die niet tot de gemeenschap behoren?”, Antwerpen (3e k.) 12 mei 2004, T. Not. 2007, afl. 1, 18-29. 
51 M. DE CLERCQ, “De preferentiële toewijzing: ook voor onverdeelde goederen die niet tot de gemeenschap behoren?”, 
Antwerpen (3e k.) 12 mei 2004, T. Not. 2007, afl. 1, 18-29. 
52 R. BARBAIX en A. VERBEKE, Beginselen Relatievermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 132-133; S. 
MOSSELMANS, “Inbreng van bouwgrond en het recht van terugname in de zin van artikel 1445BW” in W. PINTENS 
en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia 2006, 339. 
53I. COLLAERTS, “De gezinswoning in onverdeeldheid bij scheiding van goederen: toewijzing bij voorrang te verkrijgen 
op grond van artikel 1447?”, in R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE (eds.), Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
58-59; M. DE CLERCQ, “De preferentiële toewijzing: ook voor onverdeelde goederen die niet tot de gemeenschap 
behoren?”, Antwerpen (3e k.) 12 mei 2004, T. Not. 2007, afl. 1, 18-29. 
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bescherming van de gezinswoning zoals gehuwden onder het wettelijk stelsel dit hebben na 

beëindiging van een relatie door scheiding. Dient de wetgever zich daarbij niet te verdiepen in 

bovenstaande argumenten en deze kwestie te herzien?54  

36. Het lijkt vreemd dat zij de toepassing van artikel 1447 BW niet aanvaardt met de bedoeling  een 

grotere autonomie en verminderde solidariteit te bekomen.55 Het lijkt daarbij ook vreemd dat de 

wetgever die voor het huwelijk heel erg staat op een dwingende bescherming van de gezinswoning 

via art. 215 BW en hierdoor een bescherming inbouwt voor het gebruikelijke levenskader van de 

echtgenoten en de gemeenschappelijke kinderen, art. 1447 BW dan niet zou gaan beschouwen als 

hiervan deel uitmakende. Dit maakt in essentie namelijk juist die bescherming van levenskader 

uit, waarom zou de wetgever dit dan enkel voor gehuwden onder het gemeenschapsstelsel willen 

voorbehouden?56 

37. Ten slotte mag men niet vergeten dat wanneer een wettelijke samenwoning eindigt, ook de 

bescherming van de gezinswoning zal vervallen waardoor preferentiële toewijzing uitgesloten 

wordt.57 Dit betekent in zekere mate ook een leemte in de bescherming, gezien een wettelijke 

samenwoning éénzijdig kan stopgezet worden door een partner. Wanneer men de preferentiële 

toewijzing zou toepassen op wettelijk samenwoners zal hiermee zeker rekening gehouden dienen 

te worden gezien dit de bescherming opnieuw kan uithollen. Daarnaast kan ook opgemerkt 

worden dat de bescherming van artikel 215 B.W. in zijn geheel niet van toepassing is op feitelijk 

samenwonenden gezien zij niet onderhevig zijn aan de dwingende regels van het primaire 

huwelijksvermogensrecht. Hierdoor kan een van beide partners zonder toestemming wel effectief 

beschikken over de woning of de daar aanwezige huisraad. Dit is in feite een belangrijk risico 

                                                
54 Het valt immers moeilijk te rijmen met het gelijkheidsbeginsel. N GEELHAND, “Rariteiten in successie-planning-
land”, TEP 2009, 81-83. 
55 H. CASMAN, “Toewijzing bij voorrang (art. 1447) in een stelsel van scheiding van goederen” in R. BARBAIX en A.-
L. VERBEKE, Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 2014, 37-40. 
56 R. BARBAIX en A. VERBEKE,  Beginselen relatievermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 133-134; I. 
COLLAERTS, “De gezinswoning in onverdeeldheid bij scheiding van goederen: toewijzing bij voorrang te verkrijgen op 
grond van artikel 1447?”, in R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE (eds.), Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
47-48; M. DE CLERCQ, “De preferentiële toewijzing: ook voor onverdeelde goederen die niet tot de gemeenschap 
behoren?”, Antwerpen (3e k.) 12 mei 2004, T. Not. 2007, afl. 1, 18-29; N GEELHAND, “Rariteiten in successie-planning-
land”, TEP 2009, 81-83; R. BARBAIX en A. VERBEKE,  Beginselen relatievermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 
133-134; I. toewijzing bij voorrang te verkrijgen op grond van artikel 1447?”, in R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE 
(eds.), Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 2014, 47-48. 
57 C. DECLERCK, W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, Schets Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 
214; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 490; L. ROUSSEAU, “La protection du logement du couple” in J. HAUSER en J.-L. RENCHON, 
Différenciation ou convergentce des statuts juridiques du couple marié et du couple non marié, Brussel, Bruylant, 2005, 
124;  N. TORFS en E. VAN SOEST, “De redactie van een samenlevingsovereenkomst (wettelijke samenwoning) in L. 
WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS, Actualia Familiaal Vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 
2003, 68. 
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waar geen bescherming geboden wordt ten aanzien van de benadeelde partner mocht de andere 

beslissen het huis te hypothekeren zonder medeweten van de eerste. De enige regels die in casu 

toegepast kunnen worden zijn deze die eventueel werden opgenomen in een 

samenlevingscontract.58 

AFDELING II. NA BEËINDIGING VAN DE SAMENLEVINGSRELATIE 

§1. De onderhoudsbijdrage 

38. Artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat echtgenoten elkaar hulp en bijdrage 

verschuldigd zijn tijdens de samenleving.  Deze hulpplicht creëert een mate van solidariteit die 

de echtgenoten naar elkaar toe dienen te bewaren. De onderhoudsverplichting vloeit voort uit deze 

hulpplicht die de echtgenoten normaal tijdens de samenleving naar elkaar toe verbonden zijn te 

leveren. Tijdens de samenleving zal dit normalerwijze in natura geleverd worden, in de echtelijke 

verblijfplaats. Wanneer een feitelijke scheiding zich voordoet moet men deze hulp gaan 

compenseren door de onderhoudsuitkering.59 Aangezien art. 213 niet werd opgenomen in art. 

1477 BW bestaat op zich geen onderhoudsverplichting tussen wettelijk samenwonenden.60 

39. Echter, Ingevolge toepassing van art. 1477 § 3 BW zijn wettelijk samenwonenden wel verplicht 

bij te dragen in de lasten van het samenleven naar hun mogelijkheden. Zij zijn dus wel onderhevig 

aan de bijdrageplicht die sterk gelijkt op deze van de echtgenoten. (cfr. § 1 bijdragen in de lasten 

van het samenleven).61 Hierdoor kan men argumenteren dat als wettelijk samenwonenden 

onderhevig zijn aan deze regeling, bijgevolg de onderhoudsverplichting die hieruit kan 

voortvloeien bij het beëindigen van een relatie dient te worden toegepast. Heeft de wetgever 

werkelijk bedoeld om enkel te voorzien in een bijdrage- en geen hulpplicht?  

40. Er bestond ook discussie omtrent de vraag of de wet al dan niet voorziet in een bijdrageplicht die 

bijgevolg in een gemeenschappelijke levensstandaard zou voorzien zoals bij gehuwden. Op grond 

van art. 221 lid BW  dienen gehuwden naar evenredigheid van hun mogelijkheden en middelen 

                                                
58 L. ROUSSEAU, “La protection du logement du couple” in J. HAUSER en J.-L. RENCHON, Différenciation ou 
convergentce des statuts juridiques du couple marié et du couple non marié, Brussel, Bruylant, 2005, 126-127. 
59 D. PIGNOLET, “Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners?” in W PINTENS, J. DU 
MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 251-273. 
60 I. BROUWERS in G. VERSCHELDEN e.a., “Hulp- en bijdrageplicht tussen echtgenoten – Uitkering t.a.v. de ex-
echtgenoot – Onderhoudsverplichtingen tussen samenwonenden”, TPR 2017, afl. 2-3, 986-1030; B. SCHEERS, 
Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 27; A.-C. VAN GYSEL, “La cohabitation légale: 
quo vadis?”, RTDF 2015, afl. 1, 9-40, 24. 
61 F. SWENNEN, “Alimentatie tussen partners” in C. FORDER en A. VERBEKE, Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 285-312. 



 

17 

bij te dragen in de lasten van het samenleven. Dit geldt ook voor wettelijk samenwonenden gezien 

de bepaling uit artikel 221 BW geparafraseerd wordt overgenomen in artikel 1477 § 3 BW. Zij 

delen dus effectief een gemeenschappelijke levensstandaard. Anderzijds is de omvang van deze 

bijdrage wel bespreekbaar. 

41. Immers, het begrip “bijdrageplicht” veelomvattender is dan het begrip “onderhoudsplicht”. Moet 

een partner dan ook garanderen dat de andere in diens hogere levensstandaard moet kunnen delen 

als enkel wettelijk werd verankerd dat een bijdrage in de samenleving dient gedaan te worden? 

Daarbij kan beargumenteerd worden dat de onderhoudsplicht opgeslorpt wordt door de 

bijdrageplicht. Op deze wijze bestaat dan toch, een weliswaar impliciete, onderhoudsplicht tussen 

wettelijk samenwonenden hoewel de hulpplicht in principe niet effectief overgenomen werd uit 

artikel 213 BW voor wettelijk samenwonenden.62 Om te bepalen hoe groot deze bijdrages moeten 

zijn dient men aan te nemen dat men zich moet baseren op het inkomen van de minstverdienende 

om te bepalen naar welke normen zij hun samenwoning kunnen inrichten. Indien de 

meestverdienende een grotere opleg wil doen dan kan hij dit eventueel wel doen. “Het staat de 

wettelijk samenwonenden vrij de hulpplicht contractueel van toepassing te verklaren”63 Zij 

kunnen daarin voorzien door toepassing te maken van artikel 1478 BW en dit zowel voor de 

periode tijdens de samenwoning als erna.64 

42. Omtrent de solidariteitsplicht, die voortvloeit uit de hulpplicht, zijn de opvattingen uiteenlopend. 

De meest strikte opvatting geeft aan dat bij de beëindiging van de relatie ook de solidariteit 

ophoudt te bestaan.65 Een iets mildere opvatting geeft aan dat zowel met als zonder 

samenlevingsbeëindiging de rechter bevoegd is om maatregelen te bevelen over de bijdragen in 

de lasten van de samenwoning. De ruimste opvatting acht de vrederechter ook bevoegd om een 

onderhoudsuitkering toe te staan op grond van een (op dat moment plots wel bestaande) 

                                                
62 I. BROUWERS in G. VERSCHELDEN e.a., “Hulp- en bijdrageplicht tussen echtgenoten – Uitkering t.a.v. de ex-
echtgenoot – Onderhoudsverplichtingen tussen samenwonenden”, TPR 2017, afl. 2-3, 986-1030; D. PIGNOLET, “Hoe 
ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners?” in W PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK 
(eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 251-273; F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 395-396. 
63 F. SWENNEN, “Alimentatie tussen partners” in C. FORDER en A. VERBEKE, Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 285-312. 
64 Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 12 maar 2015 dat tussen wettelijk samenwonenden geen hulpplicht 
bestaat zoals deze die voor gehuwden geldt op grond van art. 213 B.W. zie: GWH 12 maart 2015, nr. 33/2015, RTDF 
2015, 568, noot A.-C. VAN GYSEL; I. BROUWERS in G. VERSCHELDEN e.a., “Hulp- en bijdrageplicht tussen 
echtgenoten – Uitkering t.a.v. de ex-echtgenoot – Onderhoudsverplichtingen tussen samenwonenden”, TPR 2017, afl. 2-
3, 986-1030. 
65 F. SWENNEN, “Alimentatie tussen partners” in C. FORDER en A. VERBEKE, Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 285-312. 
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hulpplicht.66 De rechter beschikt wel over de mogelijkheid dringende voorlopige maatregelen te 

voorzien. Artikel 1479 lid 1 van het (nieuw) Burgerlijk wetboek verwijst hieromtrent naar art. 

1253ter/5 Ger. W. Hier wordt letterlijk gezegd dat voor deze situatie gebruik kan gemaakt worden 

van dezelfde bevoegdheden als deze die bij art. 221 BW werden toegekend. Zo besliste een 

vrederechter te Zelzate op basis van billijkheid dat de financieel zwakkere partner via het 

toekennen van een onderhoudsgeld de mogelijkheid kon geboden worden om zich te gewennen 

aan diens nieuwe, gewijzigde situatie. Er werden onderhoudsgelden toegekend van 2500 euro 

gedurende 7 maanden met daarnaast ook het tijdelijk gebruiksrecht van het appartement en de 

aldaar aanwezige huisraad.67  

43. Feitelijk samenwonenden kennen in principe geen bescherming inzake solidariteitsplicht die hen 

een levensstandaard garandeert of bijdrage in de lasten van het huishouden oplegt.68 Uiteraard 

kunnen zij dit contractueel wel overeen komen. Zij kunnen zowel hun vermogensrechtelijke en 

alimentaire verhoudingen samen regelen voor zowel tijdens hun relatie als bij beëindiging van 

hun samenleven zolang dit geen regels van openbare orde of dwingend recht schendt.69 Daardoor 

kan een zekere quasi-partneralimentatie wel voorzien worden voor de periode waarin de 

onderhoudsgerechtigde op zoek is naar een nieuwe bron van sociale zekerheid.70 Men heeft het 

dus over een vorm van overbruggingsbijdrage voor een beperkte periode.71 

44. Er bestaat dus geen wettelijk vaststaande basis tot uitkering bij beëindiging van de 

samenlevingsverhouding.72 In principe eindigen de verplichtingen tussen wettelijk 

samenwonenden ook wanneer de wettelijke samenwoning zelf beëindigd wordt.73 Hiertoe kunnen 

opnieuw een aantal gemene verbintenisrechtelijke gronden aangehaald worden die het bestaan 

                                                
66 F. SWENNEN, “Alimentatie tussen partners” in C. FORDER en A. VERBEKE, Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 285-312. 
67 Vred. Zelzate 7 juli 2009, T. Vred. 2012, 27; F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 
2015, 405-406. 
68 J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 
2017, afl. 1, 4-36; D. PIGNOLET, “Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners?” in W PINTENS, 
J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 251-273; B. SCHEERS, 
Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 26;  P. SENAEVE, Compendium van het personen- 
en familierecht, Acco, 15de uitg., 2015, 631-662;  F. SWENNEN, “Alimentatie tussen partners” in C. FORDER en A. 
VERBEKE, Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, 285-312.  
69 J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 
2017, afl. 1, 4-36; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 610. 
70 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 406-407. 
71 B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 55. 
72J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 
2017, afl. 1, 4-36; F. SWENNEN, “Alimentatie tussen partners” in C. FORDER en A. VERBEKE, Gehuwd of niet: maakt 
het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, 285-312. 
73 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 490. 
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van een zekere uitkeringsplicht aanvaardbaar maken. Men baseert zich dan onder andere op het 

(buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht of de natuurlijke verbintenis. Deze gronden bieden 

echter opnieuw geen zekerheid. 

45. In een arrest van de familierechtbank te Antwerpen werd geoordeeld dat het niet aanvaardbaar is 

dat een van beide partners na het beëindigen van de feitelijke samenwoning en na diens uittrekken 

uit de gezinswoning nog blijft bijdragen in de lasten en kosten aangaande de gezinswoning.74  De 

feiten betroffen een koppel dat feitelijk samenwonend was gedurende lange tijd. Zij hadden samen 

een kind. Na hun relatiebreuk eiste mevrouw persoonlijke onderhoudsgelden en daarnaast ook 

onderhoudsbijdrage voor hun gezamenlijk kind naast de afgifte van enkele lichamelijke roerende 

goederen. Zij baseerde zich ten aanzien van de persoonlijke onderhoudsverplichting op het 

bestaan van een natuurlijke verbintenis waarna deze omgezet werd in een civielrechtelijke en 

afdwingbare verbintenis. Echter, er was geen sprake van een natuurlijke verbintenis. Het hof 

oordeelde dat “Opdat een samenwoner zicht tot een natuurlijke verbintenis verbonden heeft, 

vereist zulks dat in zijn hoofde enerzijds de morele verplichting aanwezig is om bij te dragen in 

de lasten van de samenwoning, terwijl anderzijds de maatschappij deze plicht onderkent en 

aanvaardt. Het gewetensbesef moet niet enkel bestaan bij diegene die vrijwillig uitvoert, maar het 

moet ook gaan om algemeen maatschappelijk aanvaard besef. Dergelijke maatschappelijke 

consensus, namelijk dat de concubant dient te zorgen voor zijn partner ook na de beëindiging 

werd uitgesloten (art. 1479 BW)”. 

Er werd geconcludeerd dat het feit dat meneer gedurende 5 jaar de kosten van voormalige 

gezinswoning mee op zich nam, zijn morele verplichting ver te boven ging. De omzetting van de 

natuurlijke verbintenis in een civielrechtelijk afdwingbare verbintenis werd geheel niet aanvaard 

wat betrof de persoonlijke onderhoudsbijdrage voor mevrouw. 

Een ander paar mouwen is het om het omzetten van een natuurlijke verbintenis in een 

civielrechtelijk afdwingbare verbintenis te bewijzen.75 In een arrest van het Hof van Beroep te 

Hasselt werd beslist dat ondanks het feit dat een lesbische meemoeder samen met haar partner 

een kinderwens had geuit, de kinderen geboren zag worden en haar partner hierbij steunde en zij 

nadien ook meehielp met de verzorging en opvoeding van deze kinderen niet gehouden is tot 

                                                
74 Famrb. Antwerpen 18 maart 2015, RABG 2015, afl. 15, 1113; Rev.trim.dr.fam. 2016 (samenvatting N. DANDOY en J. 
FONTEYN), afl. 1, 219.  
75 Gewoon verwijzen naar een feitelijke samenleving zal niet volstaan. De feitenrechter oordeelt echter wel soeverein, 
rekening houdend met concrete omstandigheden. B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, 
Kluwer, 2010, 35. 
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onderhoudsbijdrage voor deze kinderen na het einde van de relatie. Het Hof kon geen bewijs 

vinden dat de eenzijdige wilsuiting om als ouder bij te dragen in het levensonderhoud, de 

opvoeding of de opleiding van de kinderen voldoende hard was. Wanneer men een natuurlijke 

verbintenis wil omzetten in een civielrechtelijk afdwingbare vorm dient immers een eenzijdige 

wilsuiting tot onderhoud bewezen te worden. Bij gebreke hieraan werd de onderhoudsvordering 

van de juridische moeder tegen haar ex-partner (koudweg?) afgewezen.76 Ook het enkele feit van 

een feitelijke samenleving levert niet automatisch bewijs op dat de natuurlijke verbintenis dient 

omgezet te worden in een civielrechtelijke afdwingbare verbintenis.77 

46. Een alternatieve methode is zich te baseren op artikel 1382 BW en de feitelijke scheiding als een 

fout te gaan beschouwen. Echter, men moet steeds nagaan of de begeleidende omstandigheden 

ook effectief een foutief karakter vertonen vooraleer men hieruit werkelijk onderhoudsbijdrages 

kan gaan vorderen.78 Op zich betekent het verbreken van de relatie geen fout in de zin van de 

buitencontractuele aansprakelijkheid.79  

47. Er is dringend nood aan duidelijkheid omtrent de interpretatie van artikel 1477 BW wat betreft 

het al dan niet bestaan van een grondslag voor onderhoudsgelden voor wettelijk samenwonenden. 

Daarnaast dient men na te denken over een mogelijkheid voor feitelijk samenwoners om een 

onderhoud te kunnen genereren. Het toekennen van onderhoudsbijdragen voor feitelijk 

samenwonenden is echter een heel delicate kwestie.80 Gezien hier nog zelfs geen verplichting 

                                                
76 Rb. Hasselt (4e k.) 19 december 2011, Juristenkrant 2012 (weergave P. BORGHS .), afl. 255, 6; NJW 2013, afl. 282, 
413, noot P. BORGHS; Rev.trim.dr.fam. 2013 (samenvatting N. DANDOY, J. FONTEYN, A. VAN HECKE), afl. 3, 
832; T.Fam. 2012, afl. 6, 138, noot K. WILLEMS; I. BROUWERS in G. VERSCHELDEN e.a., “Hulp- en bijdrageplicht 
tussen echtgenoten – Uitkering t.a.v. de ex-echtgenoot – Onderhoudsverplichtingen tussen samenwonenden”, TPR 2017, 
afl. 2-3, 986-1030. 
77 D. PIGNOLET, “Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk  samenlevende partners?” in W. PINTENS, J. DU MONGH 
en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 251-268; J.-L. RENCHON en F. 
TAINMONT (eds.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-La-neuve, Bruylant, 2000, 295; 
B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 56. 
78 Vred. Veurne-Nieuwpoort, 15 december 2009, RTDF 2012 (samenvatting N. DANDOY A. VAN HECKE), Afl. 3, 
878; T. Vred. 2012, Afl. 1)-2, 29 en 31.  
79B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 57; F. SWENNEN, “Alimentatie 
tussen partners” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.),  Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen- Groningen, 
Intersentia, 2005, 305; J.-L. RENCHON en F. TAINMONT (eds.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation 
légale, Louvain-La-neuve, Bruylant, 2000, 297. 
80 Er werden reeds argumenten pro en argumenten contra aangehaald binnen rechtspraak en doctrine of er nu wel of niet 
gebruik kan gemaakt worden van de natuurlijke verbintenis om een levensonderhoud te gaan toekennen ten voordele van 
een economisch zwakkere ex-partner. Voor een uiteenzetting van deze argumenten verwijs naar B. SCHEERS, 
Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 53-60. (vanaf nr. 34). Daarnaast dient men op te 
letten voor willekeur in het toekennen van het levensonderhoud in een feitelijke samenlevingsrelatie. Men beschikt niet 
over vaste referentiestandaarden. B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 
57. 
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ingericht werd tot bijdrage in de lasten tijdens de samenwoning zelf is het niet eenvoudig te 

argumenteren dat men na de samenleving elkaar dan wel plots zou moeten gaan ondersteunen.81  

§2. Verdeling van de goederen 

48. Bij een relatiebreuk zal zich steeds een verdeling der goederen opdringen. Vaak zal men te maken 

krijgen met goederen (roerend of onroerend) die samen aangekocht werden. Wanneer men ten 

eerste de onverdeeldheid tussen samenwoners van naderbij bekijkt, ziet men dat deze van gemeen 

recht is en op elk moment beëindigd kan worden door een vrijwillige of gedwongen verdeling.82 

Dit is niet het geval voor de huwelijksgemeenschap die blijft bestaan zolang het huwelijk duurt 

of het stelsel niet ontbonden wordt.  

49. Men dient bij dit stuk steeds het onderscheid te bewaren tussen de zakenrechtelijke en 

verbintenisrechtelijke verhoudingen. Zakenrechtelijk gezien kunnen samenwoners op algemene 

wijze de goederen waarop zij exclusief eigendomsrecht hebben terugnemen, indien zij bewijs 

hiervan kunnen voorleggen. Wanneer een van beide partners in het bezit is van een eigendomsakte 

op zijn naam van een onroerend goed, dan behoort dit goed hem toe. Gezien bij de verwerving 

van onroerende goederen steeds een notariële akte opgemaakt dient te worden zal men inzake 

onroerende goederen steeds over een naam beschikken en zal men dus weten op wiens hoofd het 

eigendomsrecht werd gevestigd.83 Dit is vaak vervelend voor de partner die zijn carrière opgaf 

om de organisatie van het huishouden op zich te nemen. Vaak zullen de inkomsten van de ene 

partner aangewend worden voor het bekostigen van de lasten van het huishouden, maar ook voor 

de aankoop van kapitaalgoederen. Nadien zal de partner die zich louter op het huishouden focuste 

vaak niet beschikken over goederen op zijn naam, waardoor geen zakenrechtelijke aanspraken 

zullen gevestigd kunnen worden.84 

50. Gelukkig kan men naast deze zakenrechtelijke kijk ook nog een verbintenisrechtelijk standpunt 

aanhalen (zie ook hiervoor de natuurlijke verbintenis en de ongerechtvaardigde verrijking): indien 

                                                
81 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 519; B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 57. 
82 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 168; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 15e uitgava, 2015, 
633-634. 
83 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 164. 
84 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 516-517. 
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het goed, op naam van de ene, aangekocht werd met gelden van de andere, zal deze laatste op de 

eerste een schuldvordering kunnen laten gelden.85 De regels van wederbelegging van eigen gelden 

die binnen het huwelijk kunnen worden aangewend zijn niet van toepassing op wettelijke 

samenwoners (artt. 1402 en 1404 B.W.).86 Over de verrekening tussen wettelijk samenwoners die 

samen een gezinswoning aankochten (en geen gelden hebben ingelegd die in verhouding zijn met 

de aandelen die zij hebben verkregen op dat huis) bestaat wel een interessant detail.  

51. Het Hof van Cassatie besliste immers in een arrest van 23 april 1976 dat in het geval gehuwden 

onder stelsel van scheiding van goederen een onroerend goed aankochten, de kosten die uit de 

aankoop voortvloeiden als gezinslast kwalificeerden.87 Het Hof zag dit als volgt: de lening die 

aangegaan werd om de aankoop te financieren en die ook tijdens het huwelijk met inkomsten 

betaald werden, werden als ‘gezinslasten’ gekwalificeerd. Dit is omdat zij samen dit goed 

aankochten en als gezinswoning bestemden waardoor zij door het financieren ervan elk met hun 

inkomsten impliciet aangeven dat de aankoop van de woning als een gezinsuitgave gezien dient 

te worden. In casu vermeldde het huwelijkscontract dat beide partijen vermoed werden van dag 

tot dag in de last bij te dragen behoudens tegenbewijs. Alle kosten met betrekking tot de woning 

dienen dus als een bijdrage in de gezinslasten gezien te worden. Ten gevolge hiervan zal men 

deze niet gaan bekijken in verhouding tot het aandeel dat zij verkregen hebben op dit huis maar 

wel in verhouding tot hun vermogen en dus hun mogelijkheden. Hierbij bestaat dus de 

mogelijkheid dat bv. de vrouw door het feit zij geen even omvangrijke inkomsten verwerft als 

haar man in realiteit geen effectieve bijdrage levert aan de afbetaling van de lening zelf. Toch kan 

van haar geen terugbetaling geëist worden voor haar deel gezien zij naar haar eigen mogelijkheden 

(huishoudelijk werk, voor de kinderen zorgen etc.) haar bijdrage in de gezinslasten wel levert.88 

Zo verkrijgt zij alsnog de helft van het eigendomsrecht op de woning. Zij dient ook geen 

terugbetalingen te leveren. 

CASMAN stelt terecht dat als men aanneemt dat een gezamenlijke aankoop werd gedaan van een 

onroerend goed dat als gezinswoning zou bestemd worden en daarnaast men daarbij de 

                                                
85 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 164. 
86 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 162. 
87 Cass. 22 april 1976, R.W.1976-77, p 993, H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het 
uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: 
maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2005, 164. 
88 H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not. Fisc. M. 2015, afl. 2, 34-51. 
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verplichting tot behoorlijke bijdrage in de lasten van het huwelijk in acht neemt, deze redenering 

van Cassatie ook toepasselijk kan zijn op wettelijk samenwonenden.89 Immers, de bijdrage in de 

lasten van het samenwonen is bij wettelijk samenwoners effectief van toepassing via de 

dwingende regels van het primair huwelijksvermogensrecht (via art. 1477, § 3 jo. Art. 221, lid 1 

BW). Men kan de redenering hier dan ook doortrekken: wanneer de gezinswoning samen 

aangekocht werd en gefinancierd werd door een lening door hen beide aangegaan waarbij 

terugbetaling gedaan wordt via inkomsten die tijdens hun samenlevingsrelatie werden verworven, 

dan zal men hierover geen afrekening maken. Terugbetaling is ook niet aan de orde wanneer ze 

niet allebei effectief bijdragen aan het aflossen van deze lening.90 

52. Voor feitelijk samenwoners gelden hieromtrent geen wettelijke verplichtingen inzake 

proportionele bijdrage in de gezinslasten. Argumenteren dat bovenstaande rechtspraak ook van 

toepassing kan worden geacht op een feitelijke samenleving lijkt me in elk geval niet verkeerd. 

Een feitelijke samenwoning impliceert immers niet anders dan wettelijk samenwonen of huwen 

dat ook de lasten samen gedragen dienen te worden waardoor men deze verwachtingen opnieuw 

elk naar zijn vermogen en mogelijkheden tracht te vervullen.91 Het is daarbij wel van belang niet 

te vergeten dat rechtspraak geen dwingende regeling betekent en al zeker niet wettelijk verankerd 

werd. Feitelijk samenwoners zijn bijgevolg niet per se gedwongen volgens dit systeem te 

presteren, zij kunnen anders overeenkomen.  

53. Voor wat betreft het bewijs van eigendom voor roerende goederen bevindt men zich in een 

lastigere positie. Voor de aankoop van een roerend goed zal meestal geen aankoopakte opgesteld 

worden. Wanneer men geen eigendomsoverdragende overeenkomst of wettelijke titel van 

eigendomsverkrijging kan voorleggen wordt het voorleggen van bewijs dan ook bijzonder 

ingewikkeld.  

54. Een interessant voorbeeld wordt gevormd door de tegoeden op een bankrekening. Een rechter 

beschikt vaak niet over doorslaggevend bewijs dat slechts 1 van beide partners titularis is van een 

bankrekening in het geval van wettelijk samenwoners.92 In het gemeenschapsstelsel binnen een 

huwelijk wordt alle geld vermoed te behoren tot het gemeenschappelijk vermogen zolang niet 

                                                
89 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 165. 
90 H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not. Fisc. M. 2015, afl. 2, 34-51. 
91 H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not. Fisc. M. 2015, afl. 2, 34-51 
92 Vred. Westerlo 11 december 2006, T. Vred. 2007, 354; N. TORFS, “Feitelijke en wettelijke samenwoning” in X, 
Huwelijksvermogensrecht, TXXIV.1-TXXIV.3-23. 
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bewezen werd dat dit exclusieve eigendom was van de ene of andere. Daarbij is het niet voldoende 

dat de rekening werd geopend op naam van 1 echtgenoot alleen en enkel hij/zij deze rekening 

zelfstandig beheert.93 Het grootste probleem doet zich dan ook voor wanneer op deze rekening 

vermenging intreedt van gemeenschappelijke en eigen gelden waardoor niet meer achterhaald kan 

worden welke gelden aan wie toebehoren.  

55. Hetzelfde probleem kan doorgetrokken worden naar wettelijk samenwonenden. Er bestaat een 

onverdeeldheidsvermoeden. Wanneer een van beide een bankrekening opent op eigen naam is de 

bankier, in tegenstelling tot bij gehuwden, niet gehouden spontaan de andere partner op de hoogte 

te stellen van het openen van deze rekening. CASMAN argumenteert dat het bij wettelijke 

samenwoning al zou moeten volstaan dat door het louter titularis-zijn van de rekening men al over 

voldoende bewijs beschikt met betrekking tot de gelden die op de rekening staan van één van 

beide samenwoners om dit vermoeden van onverdeeldheid aan de kant te schuiven. Met andere 

woorden, als de rekening op naam van slechts één van beide staat geldt er geen vermoeden van 

onverdeeldheid en behoren deze gelden aan de titularis van deze rekening.94 Daarnaast versterkt 

zij haar argument door aan te halen dat de inkomsten van eigen gelden bij wettelijke samenwoning 

niet eens onder het onverdeeldheidsvermoeden vallen.95 Echter, het feit dat een bankrekening 

slechts op naam staat van één persoon creëert een heel sterk vermoeden maar geen volstrekt 

bewijs.96 Omgekeerd kan ook niet zomaar afgeleid worden dat een rekening die op naam van 

beide partners geregistreerd werd, automatisch tegoeden bevat die in onverdeeldheid zijn tussen 

hen beide.97 Bij een feitelijke samenwoning kan geen vermoeden van onverdeeldheid bestaan 

omtrent een bankrekening. Tenzij de bankrekening beide samenwoners als titularis aanduidt.98  

56. Feitelijk samenwonende partners behouden normalerwijze de exclusieve eigendom over de 

goederen die zij bij aanvang van de samenwoning bezaten en van de goederen die zij tijdens de 

                                                
93 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 165. 
94 H. CASMAN, “Vereffening-verdeling na relatie ongehuwde samenwoners” in K. MATTHIJS, J. VERSTRAETE, J. 
BAEL, Y.-H. LELEU, A. WYLLEMAN, H. CASMAN en J.-L. RENCHON, Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005, 
349-350. 
95 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 166. 
96 S. EGGERMONT, Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed. 
Antwerpen, Intersentia, 2016, 225. 
97 S. EGGERMONT, Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed. 
Antwerpen, Intersentia, 2016, 225-226. 
98 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 170; H. CASMAN, “Schulderkenningen tussen samenwoners”, Not. Fisc. M. 2015, afl. 2, 34-51. 
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samenleving verwerven. Elke partner blijft dus eigenaar van zijn eigen goederen, behoudens 

anders overeengekomen. Een feitelijke samenwoning brengt op zich dus geen onverdeeldheden 

tot stand.  

57. Natuurlijk kunnen feitelijk samenwoners ook samen bepaalde goederen aankopen. Deze zullen 

dan onderworpen zijn aan art. 577-2 B.W voor vereffening-verdeling daar zij een 

gemeenrechtelijke onverdeeldheid vormen.99 Het Hof van Cassatie bevestigde ook recent dat een 

vrijwillige onverdeeldheid niet onder toepassing van artikel 815 B.W. valt. Hierdoor kan een 

gezamenlijk aangekocht goed niet tegen de wil van de andere partner verdeeld worden door 

toepassing te maken van artikel 815.100 Hierop werden nadien in een situatie van tontinebedingen 

en bedingen van aanwas wel verzachtende omstandigheden toegestaan in geval van relatiebreuk. 

Het Hof aanvaardde dat door het einde van de relatie de overeenkomst geen bestaansreden meer 

had waardoor een gewone onverdeeldheid zou ontstaan.101 Een verdeling op grond van artikel 

815 B.W. werd hierdoor toch mogelijk.102 

58. Er bestaat geen wettelijk vermoeden van onverdeeldheid voor goederen waarop één van beide 

hun exclusief eigendomsrecht kunnen bewijzen.103 Inzake roerende goederen kan men bewijzen 

met alle middelen van recht. De rechter beschikt hieromtrent wel over een vrij brede 

appreciatiebevoegdheid.104 Zo kan de rechter aan de hand van de gegevens omtrent bekostiging 

en andere concrete gegevens soeverein beoordelen wat aan welke partner toebehoort. Echter, dit 

is geen voor de hand liggende beslissing en hieromtrent wordt dan ook vaak gediscussieerd. 

                                                
99 L. DESCHRIJVER, “Feitelijk samenwonen”, TPR 2017, afl. 2-3, 914-944. 
100 Cass.(1e k.)  20 september 2013, C.08.0018.F, Arr.Cass. , afl. 9, 1890; Arr.Cass. 2013, afl. 9, 
1890; http://www.cass.be (11 december 2013), concl. A. HENKES.; JLMB 2014, afl. 26, 1229 
en http://jlmbi.larcier.be/ (7 juli 2014); Not.Fisc.M. 2015, afl. 5, 151, noot J. VANANROYE,.; Pas. 2013, afl. 9, 1733, 
concl. A. HENKES; Rev.not.b. 2015, afl. 3099, 538, noot D.S.; RTDF. 2015, afl. 2, 278, noot E. WELING-LILIEN; RW 
2014-15, afl. 16, 618 en http://www.rw.be/ (30 december 2014), noot L. DE KEYSER; TBBR 2014, afl. 10, 489, noot L. 
SAUVEUR; TBO 2014, afl. 3, 122 en http://www.tbo.be/ (19 augustus 2014), concl. A. HENKENS.; T.Not. 2014, afl. 4, 
224, concl. A. HENKES., noot C. ENGELS. 
101 L. DE SCHRIJVER, “Feitelijk samenwonen”, TPR 2017, afl. 2-3, 914-944. 
102 Cass. (1e k.) C. 13.0362.N, 6 maart 2014, Arr.Cass. 2014, afl. 3, 641; Juristenkrant 2014 (weergave E. ADRIAENS), 
afl. 288, 1; http://www.cass.be (6 april 2014); JT 2015, afl. 6614, 617 en http://jt.larcier.be/ (1 oktober 2015), noot V. 
WYART; JLMB 2014, afl. 26, 1230 en http://jlmbi.larcier.be/ (7 juli 2014), noot P. L.; Not.Fisc.M. 2014, afl. 4, 104, 
noot E. ADRIAENS.; NJW 2015, afl. 329, 691, noot V. VANDERHULST; Pas. 2014, afl. 3, 612; RABG 2015, afl. 4, 
283, noot V. VANDERHULST.; RCJB 2015, afl. 4, 383, noot D.STERCKX, L. STERCKX; Rec.gén.enr.not. 2016, afl. 
4, 169; Rev.not.b. 2015, afl. 3099, 517, concl A. VAN INGELGEM, noot A. VAN GYSEL; Rev.trim.dr.fam. 2015, afl. 
2, 274; RW 2013-14, afl. 41, 1625 en http://www.rw.be/ (22 juli 2014), noot D. MICHIELS.; TBBR 2014, afl. 6, 261, 
noot F. PEERAER.; TBBR 2014, afl. 10, 487, noot L. SAUVEUR; T.Not. 2014, afl. 4, 231, noot C. ENGELS.. 
103 L. DE SCHRIJVER, “Feitelijk samenwonen”, TPR 2017, afl. 2-3, 914-944; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU 
MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 515-517. 
104 Vred. Herzele 30 maart 2016, T. Vred. 2016, Afl. 11-12, 545; TBBR 2017, Afl. 6,  346, noot C. ROUSSIEAU 



 

26 

59. Art. 2279 B.W. verduidelijkt wel dat bezit eigendomsrecht doet vermoeden want “bezit geldt als 

titel”.  Dit bezit moet uiteraard wel te goeder trouw en deugdelijk zijn. In de praktijk is dit echter 

niet zo vanzelfsprekend bij feitelijke samenwoners. Art. 2279, eerste lid BW zal meestal geen 

soelaas kunnen brengen.  

60. Het vredegerecht te Herzele besliste dat het actuele bezit van een hond geen titel kan opleveren 

van bezit via artikel 2279 B.W. Feitelijk samenwonenden kunnen zich volgens de vrederechter 

onder geen beding beroepen op deze grond om hun eigendom te bewijzen, gezien het bezit van 

goederen die gezamenlijk gebruikt worden door de feitelijke samenwoningsrelatie sowieso 

ondeugdelijk (zie: dubbelzinnig) is.105  

61. Het Hof van Beroep te Gent besliste dat wie een aankoopfactuur voorlegt van een voertuig en 

daarnaast aantoont dat men de lening is aangegaan voor de aankoop van het voertuig, de effectieve 

eigenaar is van deze wagen.106 De feiten waren als volgt: een dame had de wagen die op haar 

naam stond ingeschreven en op haar naam verzekerd was na de relatiebreuk met haar partner 

verkocht zonder zijn toestemming. De man had daarop een revindicatievordering ingesteld. Hij 

bracht daartoe de aankoopfactuur en de lening die beide op zijn naam stonden aan als 

bewijsmateriaal. Het Hof koos voor de man en oordeelde dat het bezit van de vrouw dubbelzinnig 

en gebrekkig was. Een ander arrest van het Hof van beroep te Gent oordeelde dan weer dat indien 

geen exclusieve eigendom bewezen kon worden, een gebruiksvergoeding diende betaald te 

worden.107 

62. Ten slotte kan nog gezegd worden dat de verdeling der goederen daarnaast ook een nachtmerrie 

kan betekenen op een meer algemene wijze. Vaak zal een van beide partners, dit is tegenwoordig 

nog steeds meestal de vrouw, zijn carrière op een lager pitje zetten. De inkomsten worden 

aangebracht door 1 van beide, de ander zorgt voor het huishouden en neemt in het algemeen de 

zorgende taken op zich, niet enkel voor de kinderen maar ook voor eventueel bejaarde ouders. 

Wanneer deze ‘zorger’ zich niet ‘veilig’ stelt door op kapitaalsgoederen op beide namen te zetten 

e.d. zal deze (bijna) geen zakenrechtelijke aanspraken kunnen maken. Zoals hierboven 

                                                
105 Vred. Herzele 30 maart 2016, T. Vred. 2016, Afl. 11-12, 545; TBBR 2017, Afl. 6,  346, noot C. ROUSSIEAU; L. 
DESCHRIJVER, “Feitelijk samenwonen”, TPR 2017, afl. 2-3, 914-944; J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, 
“Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36. 
106 Gent 5 maart 2015, TBBR 2016, afl. 10, 567; L. DESCHRIJVER, “Feitelijk samenwonen”, TPR 2017, afl. 2-3, 914-
944. 
107 Gent 28 januari 2016, 2015/AR/3327, onuitg.; J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak 
(2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36. 
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omschreven is het vervolgens ook niet makkelijk om dan het verbintenisrechtelijke pad op te 

gaan. Vaak blijft deze persoon achter met bitter weinig of niets.108 

63. Concluderend kan hierover gezegd worden dat bij de verdeling van goederen niet steeds een even 

billijk resultaat bereikt wordt. Huidige rechtspraak toont dat meer dan ooit gesukkeld wordt op 

het vinden van een evenwichtige manier om goederen te verdelen en dat dit op een eenduidige en 

rechtszekere wijze keer op keer toe te passen niet eenvoudig is. Voorlopig bestaat de beste 

oplossing erin dat samenwoners hieromtrent bepalingen opnemen in een samenlevingscontract.109 

AFDELING III. BEËINDIGING DOOR OVERLIJDEN 

64. Bovenstaande problematieken legden reeds de vermogensrechtelijke moeilijkheden bloot 

waarmee buitenhuwelijkse samenlevingsrelaties te maken hebben. Echter, de gevolgen van het 

aangaan van een wettelijke of feitelijke samenwoning strekken zich ook uit tot de erfrechtelijke 

bescherming (of het gebrek hieraan). Vandaag genieten wettelijk samenwoners een algemeen en 

relatief beperkt erfrecht dat gebaseerd werd op dat van gehuwden. Feitelijk samenwonenden 

kennen geen wettelijke bescherming.  

65. De wet van 28 maart 2007 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voerde een niet-reservatair 

erfrecht in tussen wettelijk samenwonenden. De langstlevende partner kreeg dus wel een ab 

intestato erfrecht maar zal geen reservataire positie kunnen genieten.110 Volledige onterving van 

de langstlevende partner is dus perfect mogelijk wanneer geen overeenkomst of testament werd 

voorzien! Deze reservataire aanspraak werd niet toegekend omdat men het niet raadzaam vond 

deze te voorzien voor wettelijk samenwoners, gelet op de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging 

van de wettelijke samenwoning. Deze bescherming zou dan de facto uitgehold worden.111 

Daarnaast vond men het niet nodig gezien het niet de bedoeling van de wetgever was om een even 

grote bescherming toe te kennen als bij gehuwden. Wettelijke samenwoning wordt gezien als een 

instituut dat werd voorzien voor koppels die geen al te grote verplichtingen wensen tegenover 

elkaar en niet onder dwingende regels willen vallen.112 

                                                
108 C. DECLERCK, “Een lans voor de huisvrouw in de 21e eeuw”, T. Fam. 2015, afl. 2-3, 41-44. 
109 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 542-543. 
110R. BARBAIX, Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende, Mechelen, Kluwer, 2008, 141; C. 
CASTELEIN, “Het erfrecht van wettelijk samenwonende partners”, T. Not. 2007, afl. 11, 570-601. 
111 R. BARBAIX, Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende, Mechelen, Kluwer, 2008, 164; M. 
PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende wettelijk 
samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, afl. 4, 1895-1991. 
112 M. PUELINCKX-COENE, “Bedenkingen bij de integratie van het bescheiden erfrecht van de langstlevende wettelijk 
samenwonende in het bestaande erfrecht”, TPR 2007, afl. 4, 1895-1991. 
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66. De aanspraken van de langstlevende partner hebben betrekking op het vruchtgebruik van 

preferentiële goederen, meer bepaald het vruchtgebruik van het onroerend goed dat als 

gemeenschappelijke verblijfplaats/gezinswoning heeft gefungeerd alsook op de aldaar aanwezige 

huisraad.113 Art. 745octies schrijft voor dat ook wanneer de overledene deze verblijfplaats huurde, 

de wettelijk samenwonende als enige en met uitsluiting van alle andere erfgenamen het recht op 

de huur van het onroerend goed verkrijgt dat bij het openvallen van de nalatenschap van de 

overleden partner tot gemeenschappelijke verblijfplaats of gezinswoning diende.114 De komst van 

het nieuwe erfrecht dat in werking zal treden op 1 september 2018 wijzigt aan art. 745octies 

niets.115 De nieuwe wet kent wel een vruchtgebruik toe aan de langstlevende. Het nieuwe artikel 

858bis § 4 van het B.W. kent daarbij een vruchtgebruik toe op het onroerend goed dat tijdens het 

samenwonen het gezin als gemeenschappelijke verblijfplaats diende (ook met de aanwezige 

huisraad) die de erflater bij leven aan de langstlevende had geschonken met voorbehoud van 

vruchtgebruik. Ook de nieuwe regels i.v.m. het omzetten van het erfrechtelijk vruchtgebruik zijn 

van toepassing op de langstlevende wettelijk samenwonende partner.116  

67. Voor feitelijk samenwonende partners werd wettelijk gezien niets voorzien. De wetgever vond 

dat wanneer personen opteren om in een niet-gereglementeerde samenlevingsvorm te leven, het 

ab intestaat erfrecht voor hen niet als rechtsgevolg opgedrongen kon worden.117 Bovenstaande 

bepalingen kunnen ook niet analoog toegepast worden. Enkel wettelijk samenwonenden genieten 

dus ab intestaat erfrechtelijke aanspraken. Men kan ook geen onderhoudsaanspraak tegen de 

nalatenschap van de eerst stervende laten gelden. Echter, indien men de langstlevende meer wil 

laten erven zal opnieuw voorzien dienen te worden in een testament onder de vorm van een soort 

verzorgingsplicht.118 

68. Inzake (het beperkte tot afwezige) erfrecht bij samenwoners tracht men echter de leemtes op te 

vullen door via schenkingen te werken of in legaten te voorzien.119 Daarnaast wordt ook 

                                                
113 K. BOONE, “Wettelijke samenwoning” in G. VERSCHELDEN e.a., “Overzicht van rechtspraak – Familierecht (2001-
2006), TPR 2007, afl. 1, 141-789; C. DECLERCK, W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, Schets Familiaal 
vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 328-329. 
114 K. BOONE, “Wettelijke samenwoning” in G. VERSCHELDEN e.a., “Overzicht van rechtspraak – Familierecht (2001-
2006), TPR 2007, afl. 1, 141-789 
115 C. AUGHUET, “De hervorming van het erfrecht door de wet van 31 juli 2017 – Algemene commentaar”, Juridisch 
adviseur FedNot. 
116 Artikel 745octies § 3 BW: “De regels inzake het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot die zijn opgenomen 
in de artikelen 745quater en 745septies zijn van overeenkomstige toepassing op het vruchtgebruik van de langstlevende 
wettelijk samenwonende.” 
117 R. BARBAIX, Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende, Mechelen, Kluwer, 2008, 155. 
118 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 544. 
119 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 611. 
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regelmatig gewerkt met tontine- en aanwasbedingen voor wat betreft de gezinswoning.120 

Uiteraard hebben al deze technieken zijn voor- en nadelen. 

69. Schenkingen lijken op het eerste zicht een vrij eenvoudige wijze om de langstlevende te gaan 

‘bevoordelen’. Echter, een schenking impliceert dat men zich dadelijk en onherroepelijk van de 

geschonken zaak ontdoet (art. 894 B.W.).121 Tussen echtgenoten worden de gevolgen van een 

schenking wettelijk ingeperkt via art. 1096 B.W. dat voorziet dat schenkingen tijdens het huwelijk 

buiten huwelijkscontract herroepbaar zijn. Deze bepaling geldt niet voor wettelijk 

samenwonenden, wat deze figuur dan ook risicovol maakt. Men kan nadien heel moeilijk 

ontsnappen, wat gegeven is, is gegeven geldt in de meeste gevallen. Mogelijke pistes bestaan in 

het verval van de rechtshandeling wegens het verdwijnen van haar oorzaak of de determinerende 

beweegreden.122 

70. Het omgekeerde is dan het probleem bij een testament. Deze zijn, in tegenstelling tot de schenking 

tussen wettelijk samenwonenden, steeds herroepbaar (art. 895 B.W.). Bijgevolg beschikt de 

langstlevende partner via deze weg niet over een rechtszekere titel.123 Daarnaast mag men niet uit 

het oog verliezen dat indien er reservatairen aanwezig zijn, deze steeds over hun reserve moeten 

kunnen beschikken waardoor de langstlevende zich slechts kan laten gelden tegenover een 

beperkt deel van de nalatenschap.124 

71. Een andere mogelijkheid is te werken via tontine- en aanwasbedingen. Deze figuren hebben 

gemeenschappelijk dat zij beide als een vorm van een kanscontract onder bezwarende titel worden 

gezien. De langstlevende partner-contractant kan bijgevolg de eigendom verwerven onder 

                                                
120 Voor meer info: J. VERSTRAETE, “Contracten tussen ongehuwd samenwonenden. Stand van zaken van het beding 
van aanwas en andere contracten tussen samenwonenden.” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS, Actualia 
Familiaal Vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 27-40. 
121 C. CASTELEIN, “Het erfrecht van wettelijk samenwonende partners”, T. Not. 2007, afl. 11, 570-601. 
122 Cass. (1e k.) AR C. 98.0335.F, 21 januari 2000, Arr.Cass. 2000, afl. 2, 168; Bull. 2000, afl. 1, 
165; http://www.cass.be (18 oktober 2001); JT 2000 (verkort), 573 en http://jt.larcier.be (1 juli 2008); R. Cass. 2001, 101, 
noot VAN QUICKENBORNE, M.; RCJB 2004, afl. 1, 77, noot ROMAIN, J.; Rev.not.b. 2000, 336; RW 2000-01, 1016 
en http://www.rw.be/ (11 april 2001), noot NEUTS, J.; T.Not. 2001, 178. 
123 C. CASTELEIN, “Het erfrecht van wettelijk samenwonende partners”, T. Not. 2007, afl. 11, 570-601; J. 
VERSTRAETE, “Contracten tussen ongehuwd samenwonenden. Stand van zaken van het beding van aanwas en andere 
contracten tussen samenwonenden.” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS, Actualia Familiaal 
Vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 41. 
124 J. VERSTRAETE, “Contracten tussen ongehuwd samenwonenden. Stand van zaken van het beding van aanwas en 
andere contracten tussen samenwonenden.” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS, Actualia Familiaal 
Vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 42. 
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bezwarende titel door middel van een formule van aanwas.125 Deze kunnen dus bekeken worden 

als een vorm van verblijvingsbedingen.126  

HOOFDSTUK II. DENKPISTES TOT VERBETERING 

72. Rest ons nu de vraag om na te gaan welke verbeteringen of veranderingen nuttig en/of nodig zijn 

wat betreft het relatievermogensrecht. Minister Koen Geens heeft zich reeds uitvoerig toegelegd 

op een aantal belangrijke hervormingen binnen het huwelijksvermogensrecht. In zijn 

beleidsverklaring werd ook het topic ongehuwd samenwonenden aangehaald en het scheppen van 

een duidelijk kader van rechten en plichten voor wettelijk en feitelijk samenwonenden. Men kan 

zich hierbij wel de vraag stellen in hoeverre de beschermingen en voordelen die gehuwden 

tegenwoordig genieten doorgetrokken kunnen worden naar de niet-huwelijksrelaties… Kan men 

dit onderscheid wegwerken? En meer bepaald, moet men dit onderscheid wel wegwerken?  

73. De vraag dient gesteld of men werkelijk elk van deze drie samenlevingsvormen dient te 

behouden? Men zou kunnen streven naar het loutere bestaan van het huwelijk enerzijds en alle 

andere duurzame samenlevingsrelaties anderzijds. Echter, wanneer is deze samenlevingsrelatie 

werkelijk duurzaam genoeg? Het reduceren van drie naar twee samenlevingsfiguren vormt naar 

mijn oordeel een cirkelredenering die niet tot concrete antwoorden en oplossingen zal leiden. 

Deze redenering werd (gelukkig) ook losgelaten.127  De meest fundamentele vraag omtrent een 

verbetering in het relatievermogensrecht luidt dan ook of het onderscheid tussen rechten en 

plichten ten opzichte van gehuwden en ongehuwden/partnerrelaties nog in stand te houden valt?  

AFDELING I. NAAR EEN DWINGEND PRIMAIR STELSEL VOOR IEDEREEN ? 

§1. Over discriminatie van feitelijk samenwonenden 

74. Het Grondwettelijk Hof heeft doorheen de jaren meermaals moeten oordelen over een mogelijke 

discriminatie tussen feitelijk samenwonenden ten opzichte van wettelijk samenwonenden en 

gehuwden anderzijds. Meestal werd beslist dat geen sprake kon zijn van een schending van het 

                                                
125Een volledige uiteenzetting van deze concepten zou te ver reiken binnen dit werk, echter voor meer en uitgebreide info 
hierover, zie: J. BAEL, “De tontinebedingen en bedingen van aanwas in het licht van het verbod van bedingen betreffende 
toekomstige nalatenschappen, 149-289” in X; Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005, 149-289; J. DU MONGH, I. 
SAMOY en V. ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak (2000-2007) – De feitelijke samenwoning”, T. Fam.  2008, 
afl.1-2, 4-43 
126 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 803 en 1250-1268. 
127 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, afl. 4, 106-107. 
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gelijkheidsbeginsel omdat een verschil in behandeling verantwoord kon worden gezien het 

verschil kon gesteund worden op objectieve gegevens en het doel van de maatregel die de 

ongelijkheid in juridische toestand konden verantwoorden. Een schending van het 

gelijkheidsbeginsel werd voorheen dus meestal afgewezen: 

75. In 2013 werd een prejudiciële vraag gesteld betreffende de toeslag die een partner kan aanrekenen 

op de belastingvrije som voor kinderen ten laste.128 Het probleem situeerde zich als volgt: een 

koppel dat gehuwd is zal steeds gezamenlijk belast worden en deze belasting wordt toegerekend 

op de partner met het hoogste inkomen. In casu genoot dit koppel, waarvan het hoofd van het 

gezin van buitenlandse afkomst was, reeds vrijstelling van belasting door het 

dubbelbelastingsverdrag. Zij verliezen dus het voordeel van de verhoogde belastingvrije som, 

terwijl feitelijk samenwonende partners, die steeds als alleenstaande belast worden, kunnen 

kiezen op welk hoofd de belasting aangerekend zal worden. Zij kunnen daardoor het voordeel van 

verhoogde belastingvrije som wel genieten aangezien zij kunnen inspelen op de interpretatie van 

hoofd van het gezin. Het heikele punt is dat deze gehuwden en wettelijk samenwonenden het 

criterium van hoofd van het gezin rekbaarder willen zien en ook willen kunnen kiezen, net zoals 

feitelijk samenwonende partners, om dit eventueel bij de minst verdienende partner te plaatsen en 

zo ook op deze toeslag te kunnen rekenen. Betekent dit geen discriminatie ?  

76. Er werd benadrukt dat de plichten van het samenleven op vermogensrechtelijk vlak duidelijk 

verschilt tussen feitelijk samenwonenden en de juridische toestand van gehuwden en wettelijk 

samenwonenden, waardoor een verschil in maatregelen verantwoord is naar recht.129 Het doel van 

de maatregel biedt hiertoe voldoende argument. Het Hof trachtte een neutraliteit ten opzichte van 

de samenlevingsvorm na te streven. De prejudiciële vraag werd negatief beantwoord. Het hof 

argumenteert dat het gezinslid dat het hoogste inkomen genereert geacht wordt ook het meeste bij 

te dragen in het onderhoud van kinderen ten laste. Het is niet oneerlijk om aan de meer 

verdienende het belastingvoordeel toe te kennen. Ook in het buitenland kan dit voordeel bekomen 

worden. Anders oordelen zou een discriminatie betekenen ten opzichte van koppels die alleen 

inkomsten in België verwerven. Echter, nadien zou het Grondwettelijk Hof toch toegeven dat 

deze regeling wel degelijk discriminerend is.130 

                                                
128 GwH 9 juli 2013, Arrest nr. 100/2013, http://www.const-court.be. 
129 Sinds 2005 werden wettelijk samenwonenden en gehuwden gelijkgesteld, dit is nog niet het geval voor feitelijk 
samenwonenden. Zie artikel 2 §1, 2° WIB. M. DELANOTE, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: een overzicht 
van de fiscale gevolgen op het vlak van de inkomstenbelasting”, Not. Fisc.M. 2016, afl. 3, 74-86. 
130 Hiertoe werd uitgebreid verwezen naar volgend arrest: GwH 24 april 2014, 68/2014, www.const-court.be; M. 
DELANOTE, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: een overzicht van de fiscale gevolgen op het vlak van de 
inkomstenbelasting”, Not. Fisc.M. 2016, afl. 3, 74-86. 
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77. Een tweede arrest waar het Grondwettelijk Hof diende te oordelen over een mogelijke 

discriminatie  was over het verschoonbaarheidscriterium bij een faillissement. Tussen 

echtgenoten of wettelijk samenwonenden kan de verschoonbaarheid uitgebreid worden naar de 

partner, terwijl dit bij feitelijk samenwonenden niet mogelijk is. Het Hof oordeelde geen 

onrechtvaardig onderscheid.131 Opnieuw haalt het Hof aan dat feitelijk samenwonenden niet 

dezelfde juridische verbintenissen aangegaan zijn tegenover elkaar, zij hebben geen 

vermogensgemeenschap en ook kennen zij geen vermogensrechtelijke solidariteit.  

78. Ook inzake het verdeelrecht na het beëindigen van een relatie werd gediscussieerd.132 Het Hof 

verwerpt opnieuw het beroep tot vernietiging van de bepalingen. Discussie ging over de vraag of 

het geen ongeoorloofd onderscheid uitmaakt dat feitelijk samenwonenden het voordeel van het 

verlaagd tarief van 1 procent of vermindering van de belastbare grondslag bij verdeling of afstand 

van onroerende goederen naar aanleiding van relatiebreuk of beëindiging van de feitelijke 

samenwoning niet kon genieten waar echtgenoten en wettelijk samenwonenden dit wel kunnen. 

Het Hof argumenteerde dat de keuze van de decreetgever om dit onderscheid te bewerkstelligen 

steunt op het pertinent criterium van onderscheid. Belangrijk punt hier is dat geargumenteerd 

wordt dat niet op onevenredige wijze afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de betrokkenen 

gezien het feit dat of zij de keuze hebben dit fiscaal voordeel al dan niet te verkrijgen een 

rechtstreeks gevolg is van hun eigen keuze voor de ene of andere samenlevingsvorm. De 

decreetgever mag redelijkerwijze oordelen dat samenwonende partners die geen verklaring van 

wettelijke samenwoning aflegden of niet in het huwelijk traden deze keuze weloverwogen 

maakten en zij de voor- en nadelen van elke structuur kenden en daaropvolgend de juridische 

gevolgen van hun keuze aanvaardden.  

79. Dezelfde redenering werd doorgetrokken in twee prejudiciële vragen met betrekking op het recht 

op toegang tot de rechter.133 De eerste vraag werd negatief beantwoordt. De in het geding zijnde 

bepaling, artikel 572bis, 3° Ger. W., maakt geen schending uit van de gelijkheidsbeginsels. 

                                                
131 GwH 18 november 2010, Arrest nr. 129/2010, http://www.const-court.be; Juristenkrant 2011 (weergave A. 
AYDOGAN-ALTUNBAY), afl. 221, 3; JT. 2011, afl. 6425, 126, noot M. LEMAL; JLMB 2011, afl. 34, 1670; Not. 
Fisc.M. 2011, afl. 9, 282, noot B. SCHEERS; NJW 2011, afl. 241, 292; RTDF 2011, afl. 2, 479; RW 2010-11, afl. 21, 
894; RW 2014-15, afl. 7, 279; TBH 2011 (weergave I. VAN DE MIEROP), afl. 3, 264; T. Not. 2011, Afl. 4, 239; TFR 
2011, afl. 395, 134. 
132GwH 25 mei 2016, Arrest nr. 75/2016, http://www.const-court.be.; FJF 2017 (samenvatting), afl. 2, 69 
en http://www.monkey.be/ (21 maart 2017); Fiscoloog 2016 (samenvatting CB), afl. 1486, 13 
en http://www.fiscoloog.be/ (25 september 2016); RFRL 2016, afl. 2, 162; Rec.gén.enr.not. 2016, afl. 8, 351; RW 2015-
16 (samenvatting), afl. 42, 1680 en http://www.rw.be/ (29 juni 2016); RW 2016-17 (samenvatting), afl. 9, 335 
en http://www.rw.be/ (14 november 2016), noot -; T.Not. 2017 (samenvatting), afl. 2, 173. 
133 GwH 19 januari 2017, Arrest Nr 1/2017 en Nr. 4/2017, http://www.const-court.be. 
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Feitelijk samenwonenden werden door deze bepaling geen toegang tot de familierechtbank 

ontzegd, zij beschikken gewoon niet over een recht om een rechter naar keuze aan te duiden op 

grond van deze bepaling. De wetgever beschikt over de beoordelingsbevoegdheid om te beslissen 

welke rechter meest geschikt is om een geschil te beslechten. Het feit dat de toegang tot de 

familierechtbank in casu niet openstaat voor feitelijk samenwonenden betekent geen ontzegging 

van toegang tot een rechter.134 De tweede prejudiciële vraag werd ook negatief beantwoord: 

artikel 1253ter/5, derde lid Ger. W. schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.135 Het 

feit dat een feitelijk samenwonende partner op grond van bovenstaand artikel niet over de 

mogelijkheid beschikt om een echtelijke of gemeenschappelijke verblijfplaats toegewezen te 

krijgen als dringende voorlopige maatregel nadat partnergeweld werd gepleegd. Twee keer werd 

geargumenteerd dat feitelijk samenwonenden ervoor gekozen hebben een niet-geformaliseerde 

samenlevingsrelatie aan te gaan die niet dezelfde juridische plichten inhoudt als gehuwden en 

wettelijk samenwonenden. Daarom worden zij, ten gevolge van hun keuze, geacht de voor- en 

nadelen van deze samenlevingsvorm te kennen en de juridische gevolgen te aanvaarden.  

80. Deze rechtspraak wordt door verschillende auteurs ingevolgd. Het onderscheid tussen een 

samenwoningsrelatie en het huwelijk dient volgens hen bestendigd te worden. Zij argumenteren 

onder andere dat de keuze om niet te gaan huwen een persoonlijke keuze is, waarvoor elk zijn 

verantwoordelijkheid dient te dragen. De wetgever dient deze autonomie te vrijwaren.136 Het is 

volgens hen verantwoord een onderscheid te omschrijven in de rechten en plichten die tussen 

gehuwde, wettelijk samenwoners en feitelijk samenwoners heersen. Rechten mogen in 

verhouding staan tot hun plichten en daarom zouden gehuwden een grotere bescherming kunnen 

genieten dan wettelijk samenwoners. Feitelijk samenwoners dienen dan enkel een elementaire 

bescherming te krijgen.137  

                                                
134 GwH 19 januari 2017, arrest nr. 1/2017, , http://www.const-court.be; Act.dr.fam. 2017, afl. 3, 72; http://www.const-
court.be (19 januari 2017); BS 20 februari 2017 (tweede uitgave) (uittreksel), 25560 en http://staatsblad.be (21 februari 
2017); Juristenkrant 2017 (weergave VASSEUR, R.), afl. 344, 5; Rev.trim.dr.fam. 2017, afl. 3, 510; RW 2016-17 
(samenvatting), afl. 26, 1040 en http://www.rw.be/ (24 februari 2017); RW 2017-18 (samenvatting), afl. 1, 17 
en http://www.rw.be/ (7 september 2017), noot J.T.; P&B 2017, afl. 2, 66.  
135 GwH 19 januari 2017, Arrest nr. 4/2017, , http://www.const-court.be; Act.dr.fam. 2017, afl. 3, 73, noot BEERNAERT, 
J.; http://www.const-court.be (19 januari 2017); BS 9 maart 2017 (eerste uitgave) (uittreksel), 34505 
en http://staatsblad.be (12 maart 2017); Juristenkrant 2017 (weergave VASSEUR, R.), afl. 344, 5; JLMB 2017, afl. 6, 271 
en http://jlmbi.larcier.be/ (16 februari 2017); Rev.trim.dr.fam. 2017, afl. 3, 514, noot PIRE, D.; RW 2016-17 
(samenvatting), afl. 26, 1040 en http://www.rw.be/(30 maart 2017); T.Fam. 2017, afl. 3, 64, noot LAMBRECHTS, J. 
136 W. PINTENS, “Is ons familiaal vermogensrecht nog bij de tijd?”, RW 2011-12, afl. 1, 49-54. 
137 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, afl. 4, 106-107. 
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81. Men argumenteert specifiek voor feitelijke samenwoners dat zij een vrije keuze gemaakt hebben 

en deze keuze centraal staat. Een uniforme regeling uitwerken die op alle samenlevingsvormen 

van toepassing is, kan op het eerste gezicht geen succes worden gezien de keuze om feitelijk 

samen te gaan wonen niet beperkt/beknot mag worden door een groter amalgaam aan regels door 

de wetgever opgelegd.138  

82. Een belangrijk punt (en tegenargument ) is mijn inziens dat de keuze om feitelijk samen te wonen 

als een vrijheid en fundamenteel recht wordt aangeduid in een arrest van het Hof van Cassatie139 

en deze keuze aan het recht op eerbiediging van het privéleven vastgehaakt werd.140 Een tweede 

arrest van het Hof van Cassatie omschrijft daarnaast heel goed waarom dit verschil niet 

noodzakelijk leidt tot een grond tot discriminatie; “De feitelijke samenwoning geniet geen 

uitdrukkelijke zelfstandig recht in het EVRM, maar geniet onrechtstreekse bescherming via het 

begrip gezin van art. 8 EVRM. Art. 8 EVRM maakt in beginsel geen onderscheid tussen een op 

een huwelijk gebaseerd gezin en een buitenechtelijk gezin; De bescherming van het gezinsleven 

houdt niet noodzakelijk in dat alle verschilpunten tussen het huwelijk en het feitelijk samenwonen 

worden weggewerkt. Er moet onderzocht worden of, onder meer gelet op de stand van de 

wetgeving in de verdragsluitende staten en de economische belangen van het land, het 

onderscheid dat wordt gemaakt berust op een objectief criterium en niet onredelijk is gelet het 

beoogde doel.”141 

83. Hoewel niet in elk geval een billijke overeenkomst/uitkomst tot stand gebracht kan worden 

wanneer men zich op de verschillende statuten blijft baseren, lijkt het nog steeds het meest 

aangewezen de verschillende samenlevingsvormen in stand te houden. Men kan beter de focus 

leggen op het inbouwen van een meer alomvattende bescherming of aanvulling op reeds 

bestaande beschermingen, zonder evenwel de doelstelling van de samenlevingsvorm, een 

duurzame samenlevingsband tot de dood of tot een conflict hen scheidt, dan wel een afgezwakte 

                                                
138C. DE WULF, “Huwelijk en andere samenlevingsvormen-Waarheen met het familierecht en het familiaal 
vermogensrecht?”, T. Not., 2004, alf. 7-8, 359-367; J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak 
(2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. Fam. 2017, afl. 1, 4-36. 
139Cass.(1e k.) AR C.08.0136.N, 24 april 2009 (B.M./J.H.), Arr.Cass. 2009, afl. 4, 1115; http://www.cass.be (24 februari 
2010); Pas. 2009, afl. 4, 1028; Rev.trim.dr.fam. 2010, afl. 1, 288; Rev.trim.dr.fam. 2010 (samenvatting), afl. 3, 922, noot 
-; RW 2010-11 (samenvatting), afl. 2, 61 en http://www.rw.be/ (14 september 2010); TJK 2010 (samenvatting 
MELKEBEEK, C.), afl. 5, 318. 
140 J. LAMBRECHTS EN A. MARISSENS, “Overzicht van rechtspraak (2008-2016)- De feitelijke samenwoning, T. 
Fam. 2017, afl. 1, 4-36. 
141Cass. (3e k.) AR S.03.0018.N, 17 november 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 11, 2113; JTT 2004, afl. 877, 36, noot -; NJW 
2004 (verkort), afl. 65, 374; Pas. 2003, afl. 11, 1817; RABG 2004, afl. 14, 852, noot MAES, G; Rev.trim.dr.fam. 2004, 
afl. 4, 1168; RW 2004-05, afl. 10, 386 en http://www.rw.be (15 november 2004), noot -; Soc.Kron. 2004 (verkort), afl. 4, 
210; TBP 2004 (verkort), afl. 10, 656; TGR-TWVR 2004, afl. 4, 338, noot -; J. DU MONGH, I. SAMOY en V. 
ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak (2000-2007) – De feitelijke samenwoning”, T. Fam.  2008, afl.1-2, 4-43. 
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vorm ervan, te vergeten. Daarmee sluit ik mij aan bij de idee dat het aantal rechten in plichten en 

verhouding dient te zijn met de gekozen samenlevingsvorm. Indien men niet in het huwelijk wenst 

te treden of geen verklaring van wettelijke samenwoning wenst af te leggen behoort dit tot ieders 

vrijheid. Onze fiscale wetgever neigt anders wel naar een meer neutraal statuut.142 Toch lijkt dit 

moeilijk in stand te houden naarmate meer koppels ervoor kiezen niet meer te huwen waardoor 

de vraag of een verschil in behandeling nog gerechtvaardigd is hoogstwaarschijnlijk herbekeken 

zal moeten worden.  

84. Toch kan men opmerken dat wanneer verschillende samenlevingsvormen naast elkaar geplaatst 

worden en de nadruk op de notie ‘gezin’ komt te liggen, meer geneigd wordt naar gelijkheid dan 

verschil.143 Het EHRM besliste reeds dat indien voldaan is aan verschillende voorwaarden ook de 

buitenhuwelijkse gezinsvorming kan vallen onder wat artikel 8 EVRM als een gezin ziet.144 Men 

spreekt dan van een ‘gezin’ als de partners samenleven en een duurzame relatie hebben.  Hoe 

meer functionele kenmerken de feitelijke samenwoning vertoonde hoe meer het een 

gelijkwaardige bescherming kon krijgen onder artikel 8 EVRM als gehuwde koppels.  

85. Zo kon men zien dat het begrip ‘gezin’ ook een ruimere interpretatie kon krijgen waardoor men 

het ook toepasselijk kon maken op de situatie van een ongehuwde partner die met de houder van 

het recht een levensgemeenschap vormt.145 Daarnaast werd ook de homoseksuele partner niet 

uitgesloten ingevolge dergelijke ruime invulling.146 Wanneer echter vanuit dit standpunt 

vertrokken wordt, komt men opnieuw terecht bij dezelfde vraag, of men werkelijk moet overgaan 

tot een bescherming voor deze categorie samenwonende koppels, die er effectief voor kozen niet 

onder een wettelijk geregeld statuut te vallen…   

                                                
142Parl.St.Kamer 2000-01, DOC 50-127/001, 7 en 68; M. DELANOTE, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: 
een overzicht van de fiscale gevolgen op het valk van de inkomsenbelastingen”, Not. Fisc. M. 2016, afl. 3, 74-86; Y.-H. 
LELEU, Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2016, 419. 
143 Zie voor uitleg bij deze rechtspraak: J. DU MONGH, I. SAMOY en V. ALLAERTS, “Overzicht van rechtspraak 
(2000-2007) – De feitelijke samenwoning”, T. Fam.  2008, afl.1-2, 4-43.nr. 5 t.e.m. 7.  
144 EHRM 13 juni 1979 (Marckx/België). Voor rechtspraak over de invulling van de notie ‘gezin’ zie D. PIGNOLET, 
“Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners?” in W PINTENS, J. DU MONGH en C. 
DECLERCK (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 251-273; S. EGGERMONT, Tweerelaties. 
Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed. Antwerpen, Intersentia, 2016, 531; Y.-H. 
LELEU, Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2016, 417. 
145 Parl.St., Senaat, 1991-92, nr. 100/4, ;Parl. St., Kamer, 1993-94, nr. 997/5, nr. 2.  
146 Hof Mensenrechten 24 juli 2003, nr. 40016/98 (Karnrer), RW 2004-05, 477, noot N. VAN LEUVEN, RTDF 2005, 
573.  
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§2. Het primair stelsel voor elk statuut ?  

86. Een mogelijk piste is het toewerken naar een wettelijke versterking op primair niveau via een set 

aan basisregels die voor elk statuut gelden. Vandaag is het primair huwelijksvermogensrecht van 

toepassing op gehuwden en via toepassing van artikel 1477 B.W. ook op wettelijk 

samenwonenden. Feitelijk samenwonenden kennen geen effectieve bescherming.  

87. De vraag dringt zich op of deze wettelijke regels niet evengoed van toepassing kunnen gemaakt 

worden op feitelijk samenwonenden. Wanneer men bovenstaande argumenten toepast kan men 

perfect doorredeneren dat wanneer twee partners samen gaan wonen en een duurzame relatie 

opbouwen, zij perfect onder de notie ‘gezin’ kunnen vallen en daarom noodzakelijkerwijs gelijk 

gesteld moeten worden aan gehuwden en wettelijk samenwonenden. Ingevolge art. 8 EVRM 

wordt ook een recht op eerbied voor het gezinsleven ingebouwd. Men dient bijgevolg te moeten 

voorzien in een wettelijk bescherming van dit feitelijk gezinsleven. Het onderscheid tussen de 

gezinshoofden maakt dan op zich niets uit (artikel 14 EVRM).147  

88. Men kan bijgevolg de plichten tot bijdrage in de lasten van het samenleven en de bescherming 

van de gezinswoning trachten toepasselijk te maken voor elke duurzame samenlevingsrelatie. In 

enkele buitenlandse rechtsstelsels (nl. het Catalaanse, Kroatische en Sloveense rechtsstelsel) is 

het reeds zo dat na een bepaalde duur van samenwoning of bij aanwezigheid van kinderen feitelijk 

samenwoners zelfs gelijkgesteld worden met gehuwden.148 Al blijft de vraag of het effectief een 

goed plan is om op basis hiervan dwingende beschermingsregels van toepassing te laten worden. 

Hiermee wordt gedoeld op de effectieve vrije wilsverklaring van een feitelijk samenwonend 

koppel om aan deze regels onderworpen te worden… Zullen er niet steeds mensen zijn die dit niet 

wensen en is dit niet hun volste recht wanneer zij de voor- en nadelen hiervan begrijpen?149 

89. In verschillende Europese landen bestaat het systeem van het geregistreerde partnerschap als 

alternatief op onze ‘wettelijke samenwoning’, waardoor de vermogensrechtelijke gevolgen 

dezelfde zijn als deze van het huwelijk. Dit geldt onder andere in Nederland, Zweden, Noorwegen 

en Denemarken. Wanneer daar niet geopteerd wordt voor een andere werkwijze, zullen de 

                                                
147 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 159. 
148 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 548. 
149 C. DE WULF, “Huwelijk en andere samenlevingsvormen”, T. Not. 2004, afl. 7-8, 359-367; A.-C. VAN GYSEL, “La 
cohabitation légale: quo vadis?”, RTDF 2015, afl. 1, 9-40, 39.  
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partners onder het wettelijk stelsel ressorteren en een even grote mate aan solidariteit kennen als 

binnen het huwelijk.150 

90. Gezien door mij niet gepleit wordt voor een complete gelijkstelling, daar de verschillen een  

keuzemogelijkheid uitmaken van de samenwoners zelf, is het daarbij niet aangewezen het 

huwelijksvermogensrecht op zijn geheel ook toepasselijk te maken op de samenlevingsrelatie.151 

Samenwonende partners beschikken over de piste van het samenlevingscontract en dit zou moeten 

volstaan om de nodige en vaak vrij extensieve aanpassingen te kunnen aanbrengen. Echter! 

Enkele correcties dienen toch vooropgesteld te worden. Men denkt bijvoorbeeld aan het invoegen 

van een zekere mate van wettelijke solidariteit (om het probleem van de koude of zuivere 

scheiding van goederen te vermijden) en erfrechtelijke correcties. Deze zouden perfect 

doorgevoerd kunnen worden via een systeem van dwingende primaire bescherming zoals deze 

reeds werd uitgewerkt voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, maar nog niet van toepassing 

is op feitelijk samenwonenden. Ik doel op een minimale bescherming, die niet noodzakelijk elk 

aspect van de huwelijkse bescherming bedekt, maar wel voorziet in een oplossing voor de in deze 

tekst reeds aangekaarte hiaten en daarnaast meer coherentie creëert in het huidige systeem.152 

AFDELING II. TIJDENS DE SAMENLEVINGSRELATIE 

§1. Bijdrage in de lasten van het samenleven 

91. Voor gehuwden is deze bijdrage geregeld. Ook wettelijk samenwonenden vallen onder de 

dwingende primaire regels die ervoor zorgen dat elk van beide op zekere wijze geacht wordt zijn 

of haar steentje, al dan niet onder geldelijke vorm, bij te dragen (art. 221 B.W. werd van 

toepassing gemaakt via art. 1477 B.W.). Echter, feitelijk samenwonenden worden niet 

onderworpen aan dit systeem wanneer zij zelf niets voorzien hadden in een samenlevingscontract. 

Opnieuw kunnen we argumenteren op basis van de notie van ‘gezin’ die hierboven werd 

uiteengezet. Ook feitelijk samenwonende partners kunnen een duurzame en standvastige relatie 

uitgebouwd hebben waarbij zij perfect onder dit begrip gecategoriseerd worden.  

92. Uitgaande van het idee dat feitelijk samenwonenden ook onder de definitie van gezin 

gecategoriseerd kunnen worden, zou het bijgevolg vanzelfsprekend dienen te zijn dat zij even 

                                                
150 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 547. 
151 C. DECLERCK, W. PINTENS en K. VANWINCKELEN, Schets van het familiaal vermogensrecht, Brugge, Die 
Keure, 2015, 211. 
152 A.-C. VAN GYSEL, “La cohabitation légale: quo vadis?”, RTDF 2015, Afl.1, 9-40, 40.  
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goed beide bij horen te dragen aan de lasten van dit samen leven. DECLERCK suggereert een 

dwingend recht van compensatie voor huishoudelijke arbeid in te voeren voor stelsels van zuivere 

scheiding van goederen.153 Deze werkwijze biedt de mogelijkheid op adequate wijze de 

solidariteit binnen een samenlevingsrelatie (zonder gemeenschappelijk vermogen) te verhogen 

zonder dat in te grote mate aan het statuut zelf geraakt dient te worden. Dit biedt ook een oplossing 

voor de gevallen waar één van beide partners geen goederenrechtelijke aanspraken kan maken en 

hierdoor vaak met lege hand zou achterblijven omdat deze zich niet veilig stelde gedurende hun 

samenleving of zelfs zijn of haar carrière on hold had gezet om het huishouden te gaan managen 

waardoor deze zelf geen inkomen uit arbeid buitenshuis genereerde.  

93. Bijgevolg kan het ook een antwoord bieden op de alimentatievorderingen die vandaag op iedere 

mogelijke manier tracht bekomen te worden. Een rechter beschikt op deze wijze over een grond 

om op het ogenblik van het einde van de relatie een vergoeding te kunnen toekennen.   

§2. Bescherming van de gezinswoning 

94. Voorlopig dient men over een gemeenschappelijk vermogen te beschikken om toepassing te 

kunnen maken van de preferentiële toewijzing die ingevolge artikel 1447 BW voorzien wordt 

voor de gezinswoning. Gezien zowel wettelijk als feitelijk samenwonenden wettelijk gezien niet 

over dergelijke gemeenschap kunnen beschikken, kunnen zij deze (toch wel interessante) 

bescherming krijgen. Ook wanneer zij samen een woning aankopen en dringende voorlopige 

maatregelen aangevraagd worden, behoort de preferentiële toewijzing hier niet toe. 

95. Wanneer men de piste zou volgen die in bv. Nederland geldt i.v.m. het geregistreerde 

partnerschap, zouden huwelijksvermogensrechtelijke regels van toepassing zijn en kunnen ook 

wettelijke samenwoners sowieso de bescherming van de gezinswoning genieten. Echter, zoals 

reeds werd aangehaald lijkt het ook niet ideaal om dergelijk systeem te hanteren gezien men dan 

aan de keuzevrijheid voorbij gaat die net een vereiste is van een samenwoning tegenover het 

huwelijk.  

96. Samenwoners kunnen zich momenteel steeds tot de notaris wenden om een 

samenwoningsovereenkomst op te stellen. Tot nog toe bestaat echter een belangrijke beperking 

voor wettelijk (en zeker feitelijk samenwonenden): zij kunnen in geen geval een 

gemeenschapsstelsel bedingen. Een gemeenschapsstelsel mag slechts op grond van wettelijke 

                                                
153 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, afl. 4, 106-107; C. DECLERCK, “Een lans voor de huisvrouw in de 21e eeuw”, T. Fam. 2015, afl. 2-3, 41-44. 
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bepalingen ingesteld worden.154 Het geldt voorlopig dus nog steeds enkel voor gehuwden onder 

het wettelijk stelsel. De mogelijkheid om een opt-in gemeenschapsstelsel te kiezen bij het 

registreren van een samenwoning zou echter een tweede piste bieden om de preferentiële 

toewijzing te laten gelden voor samenwoners.155  

97. Feitelijk samenwoners beschikken voorlopig over de samenwoningsovereenkomst. Hierin zou het 

perfect mogelijk zijn om  aan te geven dat een regeling wordt opgenomen. Deze clausule is dan 

gebaseerd op de wettelijke preferentiële toewijzing van artikel 1447 BW. Dit opnieuw aan de 

hand van geijkte criteria of redenen aangevoerd door de partners zelf (in de mate dat dit 

realistische en degelijke voorstellen zijn die de openbare orde of de wet niet schenden). 

98. Het argument dat feitelijk samenwonenden voorheen opteerden voor dit statuut van uit de positie 

aan zo weinig mogelijk rechten en verplichtingen gebonden te zijn houdt in dit geval moeilijk 

stand. Naar mijn oordeel dient de bescherming van de gezinswoning hier toch ook op een zekere 

wijze bewerkstelligd te worden. Bijkomend kan hierover opnieuw aangehaald worden dat een 

wetgever die hamert op een strikte bescherming van de gezinswoning, het gebruikelijk 

levenskader en de kinderen voor gehuwden via artikel 215 BW en 1447 BW, deze bescherming 

niet belangrijk vindt voor wettelijk en feitelijk samenwonenden? Gezien men reeds over 

voldoende argument beschikt om feitelijk samenwoners ook als gezin te bestempelen, zie ik geen 

reden om deze bescherming enkel voor gehuwden onder gemeenschapsstelsel voor te 

behouden?156 

99. Gezien zij werkelijk kozen voor een statuut met minimale rechten en (voornamelijk) plichten 

kozen, kan moeilijk geargumenteerd worden dat zij op deze bescherming steeds automatisch 

‘recht’ hebben. Men kan daarom een oplossing trachten te vinden via een participatieclaim, een 

vordering van de ene tegenover de andere partner dat men in de gezinswoning zou moeten kunnen 

                                                
154 R. BARBAIX en A. VERBEKE, Kernbegrippen Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 127-130; 
H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 176;  
155 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, afl. 4, 106-107; W. PINTENS, “Is ons familiaal vermogensrecht nog bij de tijd?”, RW 2011-12, 51. 
156 R. BARBAIX en A. VERBEKE, Beginselen relatievermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 133-134; I. 
COLLAERTS, “De gezinswoning in onverdeeldheid bij scheiding van goederen: toewijzing bij voorrang te verkrijgen op 
grond van artikel 1447?”, in R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE (eds.), Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
47-48; M. DE CLERCQ, “De preferentiële toewijzing: ook voor onverdeelde goederen die niet tot de gemeenschap 
behoren?”, Antwerpen (3e k.) 12 mei 2004, T. Not. 2007, afl. 1, 18-29; N GEELHAND, “Rariteiten in successie-planning-
land”, TEP 2009, 81-83; R. BARBAIX en A. VERBEKE, Beginselen relatievermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 
133-134; I. toewijzing bij voorrang te verkrijgen op grond van artikel 1447?”, in R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE 
(eds.), Estate planning, Antwerpen, Intersentia, 2014, 47-48. 
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verblijven in gevallen van feitelijke scheiding.157 Deze vordering dient dan via een rechter te 

verlopen. Eiser dient daarbij bewijs te leveren waarom de werking van de bescherming van de 

gezinswoning toepasselijk zou zijn aan de hand van geijkte criteria zoals de notie ‘gezin’ en de 

kinderen die uit de relatie voortkwamen, het woon-werkverkeer, de investeringen die bv. door de 

ene partner groter was voor het bekomen van het huis dan de andere etc. Echter, een standvastige 

oplossing biedt dit wederom niet, eerder een tussenoplossing. 

AFDELING III. NA DE SAMENLEVINGSRELATIE 

§1. Alimentaire bijdrage 

100. Binnen het huwelijk bestaan reeds maatstaven om de alimentaire bijdrages een bepaalde waarde 

te geven wanneer men tot de echtscheiding wenst over te gaan. Het zou interessant zijn om deze 

ook (voor een stuk) van toepassing te maken op wettelijk en feitelijk samenwonenden.158 Vooral 

wat betreft feitelijke samenwoners dient men afstand te nemen  van de rechtsonzekere gronden 

als de natuurlijke verbintenis of de buitencontractuele aansprakelijkheid als basis voor een 

onderhoudsuitkering. Men dient hier echter beter niet te hard van stapel te lopen gezien ook de 

huidige wettelijke regels nog leemtes en onvolkomenheden vertonen.159 

101. Een onderhoudsbijdrage dient open te staan maar gekoppeld aan een aantal standvastige criteria. 

Men denke hierbij aan de duurtijd van de relatie, het aantal kinderen en de inspanningen die van 

weerszijden werden geleverd in de gezinslasten, ongeacht of deze een geldelijke bijdrage of een 

huishoudelijke bijdrage was of als meewerkende partner.160 In het buitenland is dit al een 

mogelijkheid, waarom kan dit hier niet?161  

102. Dat een alimentaire bijdrage invoeren voornamelijk bij feitelijk samenwonenden een meer 

precaire situatie is, gaat aan mij niet voorbij. Doch kan men niet langer toekijken hoe steeds meer 

feitelijke relaties eindigen en dit nadien tot bijzonder onbillijke situaties leidt, enerzijds door het 

gebrek aan wettelijke grondslag, anderzijds door slechte of verkeerde informatie die bij de 

                                                
157 A. VERBEKE, “Naar een billijk relatie-vermogensrecht”, TPR 2001, afl. 1, 373-402. 
158 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, afl. 4, 106-107; B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 100-102; F. 
SWENNEN, “Alimentatie tussen partners” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), , Gehuwd, of niet: maakt het iets 
uit?, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2005, 606. 
159 C. DECLERCK, “Een lans voor de huisvrouw in de 21e eeuw”, T. Fam. 2015, afl. 2-3, 41-44. 
160 C. DECLERCK, “Een lans voor de huisvrouw in de 21e eeuw”, T. Fam. 2015, afl. 2-3, 41-44; C. DECLERCK, “Naar 
een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 2015, afl. 4, 106-107 
161 Deze techniek is de gangbare praktijk in Catalonië. Zie hierover: National report. Catalonian,  http://ceflonline.net/wp-
content/uploads/Catalonia-Property.pdf, p 33-34 (geraadpleegd 11 april 2018).  
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bevolking vandaag nog steeds leeft wat betreft de bescherming die genoten kan worden (“dat zal 

wel door de wet geregeld zijn zeker”?) of doordat een partner een stap opzij op carrièrevlak om 

de zorg voor de kinderen op zich te nemen.162  

§2. Verdeling van de goederen 

103. Voor de verdeling van de goederen beschikt men naar huidig recht niet over voldoende 

standvastige of rechtzekere oplossingen waarop men zich kan baseren. Binnen een stelsel van 

zuivere scheiding van goederen zullen alle inkomsten en besparingen daarop steeds eigen blijven 

waardoor de andere partner in een heel onbillijke situatie terecht dreigt te komen.163 

104. Er wordt bijzonder vaak gegoocheld met de gemeenrechtelijke rechtsgronden als de natuurlijke 

verbintenis, de verrijking zonder oorzaak, de lening, de wilsgebreken etc. om de vergoedingen en 

de verdeling te regelen bij feitelijke scheiding tussen samenwoners. Kan hieromtrent geen 

wettelijke grondslag gecreëerd worden die toch enigszins duidelijkheid of eenvormigheid 

doorvoert ten aanzien van de verdeling van goederen tussen wettelijk, en vooral feitelijk 

samenwonenden? Enkele jaren geleden werd door de Vlaamse Minister voor gelijke kansen een 

oproep gedaan om compensatieclausules te gaan uitwerken teneinde de ongelijke verdelingen na 

echtscheiding en relatiebreuk te gaan remediëren.164 Hierop werd niet verder gewerkt, hoewel 

bijzonder interessante voorstellen tot clausules naar voren werden gebracht. 

105. Bijzonder interessant zou zijn om de redenering die reeds hierboven werd uiteengezet omtrent de 

gezamenlijke aankoop van de gezinswoning en de kosten die dit met zich meedraagt als een 

bijdrage in de lasten van de samenwoning te gaan kwalificeren.165 Deze figuur werd reeds erkend 

door Cassatie voor gehuwden, maar valt perfect te transponeren naar samenwoningsrelaties. Voor 

wettelijke samenwoning is dit in elk geval niet onoverkomelijk.  

106. Daarnaast dient ook een betere uitwerking op poten gezet voor de verdeling van roerende 

goederen. Hieromtrent pleit ik opnieuw voor een betere uitwerking via een samenlevingscontract 

waarin perfect bedingen opgenomen kunnen worden waarin conventionele 

                                                
162 B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 100-102. 
163 C. DECLERCK, “Een lans voor de huisvrouw in de 21e eeuw”, T. Fam. 2015, afl. 2-3, 41-44. 
164https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/compensatieclausules-bij-een-ongelijke-verdeling-van-arbeid-en-
zorg-in-de-partnerrelatie (geraadpleegd op 11 april 2018). 
165 Cass. 22 april 1976, R.W.1976-77, p 993, H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het 
uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: 
maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 2005, 164. 
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vergoedingsregelingen kunnen.166 Zeker voor de wettelijk samenwonende koppels die hun relatie 

officialiseren lijkt het opportuun dat zij ook een inventaris van de goederen die zij reeds in bezit 

hebben opmaken gezien zij toch bij de notaris langs moeten.167 Discussie is bijgevolg uitgesloten 

hieromtrent. Wanneer zij elk een gedeelte aankochten kan men dit ook perfect opnemen. Wat 

betreft de aankoop van goederen tijdens de relatie kan men niet verwachten dat het contract steeds 

aangevuld zal worden. Dit probleempunt vereist de nodige aandacht bij het opstellen van het 

contract. 

107. Men dient steeds indachtig te blijven dat samenwoners nog steeds de keuze moet geboden worden: 

zij stellen dergelijk contract op of zij doen dit niet. Het blijft belangrijk toch het onderscheid 

tussen de verschillende statuten te blijven bewaren. De essentie van samenwoning blijft het feit 

dat men niet alles wenst te formaliseren en op bepaalde of alle vlakken de relatie eerder 

‘vrijblijvend’ wenst te houden.168 Toch is de verdeling der goederen een heel belangrijk onderdeel 

dat schreeuwt om aandacht. Hoewel de keuzevrijheid door mij wel bepleit wordt, zie ik in dat het 

verleidelijk kan zijn voor koppels om dan ook nooit gebruik te maken van alle conventionele 

regelingsmogelijkheden, waardoor opnieuw naar het beginpunt wordt gecirkeld. 

AFDELING IV. BEËINDIGING DOOR OVERLIJDEN  

108. Wat het erfrecht betreft werd heel recent een grondige hervorming doorgevoerd waarbij de volkse 

opinie niet naast zich neergelegd werd. Men past de reserve aan en voerde een mogelijkheid tot 

voorafgaande erfovereenkomsten in. Echter! Het feit dat een wettelijk samenwoner (en al zeker 

de feitelijk samenwoner) niet over een reservatair erfrecht kan beschikken leidt soms tot 

schrijnende gevolgen. 

109. Nochtans lijkt het niet ver gezocht om ook hier naar een beter evenwicht te streven. Vandaag is 

het steeds mogelijk om de wettelijk samenwonende partner geheel te ontzeggen van ieder recht 

door het opstellen van een testament of het doorvoeren van schenkingen aan de kinderen (of 

derden). Men zou perfect kunnen stellen dat ook hier een reservatair erfrecht geldt waardoor toch 

een verzachting wordt aangebracht ten aanzien van de langstlevende wettelijk samenwonende 

partner. Daarnaast kan men voor de feitelijk samenwonende gaan voorzien in beperktere, doch 

                                                
166 166 P. SENAEVE en L. DESCHRIJVER, “Art. 1478” in X, Personen en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Burgerlijk Wetboek, Boek III. Hoe eigendom verkregen wordt, Titel Vbis. 
Wettelijke samenwoning, 1-53. 
167 B. CHIAU, Gids samenlevingsvormen: Samenwonen of toch niet? Antwerpen, De Boeck, 2010, 61. 
168 C. DE WULF, “Huwelijk en andere samenlevingsvormen”, T. Not. 2004, afl. 7-8, 359-367. 
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automatische erfrechten. Men denke aan het recht van gebruik en bewoning of voortzetting van 

de huur.169 

110. Binnen het huwelijk bestaat de mogelijkheid om de langstlevende partner te bevoordelen bij 

overlijden door het implementeren van ‘huwelijksvoordelen’. Men bedingt deze voorafgaandelijk 

in een huwelijkscontract of in een akte van wijziging. Op deze manier kan men de langstlevende 

partner toch een zekere mate van zekerheid verschaffen. Populaire keuzes zijn hier het 

verblijvingsbeding en een variant erop, het keuzebeding (dat mogelijkheid biedt tot fiscale 

optimalisatie). Het verblijvingsbeding wordt onder de vorm van tontine- en aanwasbedingen reeds 

toegepast. Waarom kan dit niet doorgetrokken worden naar wettelijk samenwoners via hun 

samenlevingscontract dat zij ook meer kunnen regelen?170 

111. In een overeengekomen vermogensrechtelijke regeling omtrent hun aanwinsten, dit wil zeggen 

de inkomsten die ze verworven hebben tijdens hun samenleving en hetgeen wat daarop werd 

bespaard, zouden samenwonenden in principe hetzelfde kunnen bekomen als gehuwden wat 

betreft de reeds bestaande huwelijksvoordelen. Men kan samenlevers dan de 

aanwinstenvoordelen laten hanteren. Deze is gestoeld op dezelfde basis als de 

huwelijksvoordelen. Ook samenwoners kunnen dan naargelang zij willen hun goederen of 

vermogen verdelen onder elkaar, aan de langstlevende toebedelen of net niet…171 Het zou daarbij 

om inkomsten en besparingen daarvan en goederen daarmee verkregen van tijdens de 

samenwoning gaan.172 Bij overlijden zullen deze voordelen ook hun uitwerking kunnen krijgen.   

112. Echter, voorlopig kunnen deze samenwonings- of aanwinstenvoordelen niet gelijkgesteld worden 

met huwelijksvoordelen! Huwelijksvoordelen zijn geregeld in de artikelen 1457 tot 1464 BW. 

Deze artikelen laten vermogensverschuivingen toe zonder de erfrechtelijke reserve aan te raken. 

Deze verschuivingen worden als ten bezwarende titel beschouwd. Daardoor zijn ze niet vatbaar 

voor inbreng en inkorting. Echter!! Deze regeling is niet naar analogie toepasbaar op de wettelijke 

                                                
169 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, afl. 4, 106-107. 
170 C. DECLERCK, “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, T. Fam. 
2015, afl. 4, 106-107. 
171 H. CASMAN, “Op zoek naar de draad van Ariadne in de doolhof van huwelijksvoordelen – of zouden het 
aanwinstenvoordelen moeten zijn?, in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over Erven. Liber amicorum Mieken 
Puelincx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 83-98; N. GEELHAND DE MERXEM en R. BARBAIX, 
Planningstechnieken tussen echtgenoten, Not. Actualiteit,  2011, Brugge, Die Keure, 2012, 204-205. 
172 H. CASMAN, “Op zoek naar de draad van Ariadne in de doolhof van huwelijksvoordelen – of zouden het 
aanwinstenvoordelen moeten zijn?, in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over Erven. Liber amicorum Mieken 
Puelincx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, 83-98; N. GEELHAND DE MERXEM en R. BARBAIX, 
Planningstechnieken tussen echtgenoten, Not. Actualiteit,  2011, Brugge, Die Keure, 2012, 204-205. 
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samenwoning173 waardoor deze vermogensverschuivingen als een onrechtstreekse schenking 

kunnen gemarkeerd worden en dus wél vatbaar zijn voor inbreng en inkorting.174  

AFDELING V. HET SAMENLEVINGSCONTRACT 

§1. Mogelijkheden, beperkingen en gevolgen 

113. Gezien verscheidene malen naar de optie van het samenlevingscontract verwezen werd, zal in 

deze paragraaf een korte uiteenzetting volgen van wat dit contract precies inhoudt en de hieraan 

klevende beperkingen en gevolgen. Daarnaast worden kort enkele opties doorgenomen. 

114. Voor samenwonende partners staat de mogelijkheid open om via een conventionele regeling 

afwijkingen op te nemen omtrent het reeds wettelijk vastgelegde vermogensrecht. 

Vermogensrechtelijke solidariteit kan voorlopig enkel hier voorzien worden.175  

115. Hiertoe dient men steeds beroep te doen op een notaris zowel voor het opstellen als wijzigingen 

ervan.176 Ratio legis is toezicht op de legaliteit door de notaris alsook een grotere 

rechtszekerheid.177 

116. Zoals reeds meermaals aangehaald dienen wettelijk samenwonenden, net als gehuwden, rekening 

te houden met de (dwingende) regels van het primair huwelijksvermogensrecht. Voor gehuwden 

is deze regeling iets verder uitgebreid dan voor wettelijk samenwoners. Echter, wettelijk 

samenwonenden zijn niet verplicht een volledige gelijkheid te bewerkstelligen onderling, zij 

kunnen ruimere bevoegdheden toekennen voor de ene en niet voor de andere, deze mogelijkheid 

staat niet open voor gehuwden.178 Daarnaast wordt dit contract in het bevolkingsregister 

                                                
173 H. CASMAN, “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, 
andere dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?”, Antwerpen-
Groningen, Intersentia, 2005, 175-176. 
174 B. VAN DEN HOUTE, “Hoe anticiperen op financiële geschillen tussen samenwoners?” in W. PINTENS en C. 
DECLERCK, Patrimonium 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, 212. 
175 C. DECLERCK, W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, Schets Familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 
217-218. 
176 Art. 1478, lid 4 B.W.; C. DECLERCK, W. PINTENS, K. VANWINCKELEN, Schets Familiaal vermogensrecht, 
Brugge, Die Keure, 2015, 219; J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) 
tussen ongehuwd samenwonenden” in K. MATTHIJS, J. VERSTRAETE, J. BAEL, Y.-H. LELEU, A. WYLLEMAN, H. 
CASMAN en J.-L. RENCHON, Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005, 45. 
177W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 500-501;  N. TORFS en E. VAN  SOEST, “De redactie van een samenlevingsovereenkomst (wettelijke 
samenwoning)” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (red.), Actualia Familiaal Vermogensrecht, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2003, 60. 
178 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 175. 
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opgenomen. Het gaat hier dan enkel over het bestaan en de datum van de overeenkomst, niet de 

inhoud. Hierdoor kan dit contract ingeroepen worden tegenover derden zoals ieder ander contract 

volgens de gemeenrechtelijke regels van het verbintenissenrecht. Vermogensverschuivingen om 

schuldeisers buiten spel te zetten of te benadelen zullen via het gemene recht onderuit gehaald 

kunnen worden door een vordering van bedrieglijke benadeling (art 1167 B.W.)179 Echter, dit zou 

niet meer verplicht zijn ingevolge inwerkingtreding artikel 6 van de wet van 14 januari 2013.180 

Een nieuwe publiciteitsverplichting werd ingevoerd voor samenlevingscontracten, namelijk de 

registratie in het Centraal Huwelijksovereenkomstenregister.  

117. Vermogensrechtelijk gezien werken zowel wettelijk als feitelijk samenwoners met een stelsel dat 

heel sterk vergelijkbaar is met een scheiding van goederen. Aan dit stelsel kunnen wijzigingen en 

modaliteiten aangebracht worden naargelang gewenst.181 Er zijn wel een aantal inhoudelijke 

beperkingen waarmee rekening dient gehouden te worden (artikel 1478, lid 4 BW)182: wettelijk 

samenwonenden kunnen geen regels opnemen die ingaan tegen de openbare orde en goede zeden 

en regels van dwingend recht. Daarnaast kunnen zij geen bepalingen opnemen die ingaan tegen 

de regels van het ouderlijk gezag en de voogdij alsook geen erfrechtelijke regels opnemen. Dit 

zou immers een verboden erfovereenkomst uitmaken. Ten slotte kunnen zij geen bepalingen 

opnemen die tegen het primair samenwoningsvermogensrecht ingaan (artikel 1477 BW). Men 

kan hierdoor bijvoorbeeld niet de bescherming van de gezinswoning gaan wegbedingen (die voor 

wettelijk samenwoners via art. 215 BW voorzien werd) of de aanvang van de bescherming 

uitstellen tot een later tijdstip dan de start van de wettelijke samenwoning. 

118. Tot nu toe kunnen wettelijk samenwonenden echter in geen geval een gemeenschapsstelsel 

bedingen in hun overeenkomst gezien dit té afwijkend is vanuit zowel fundamenteel als 

structureel oogpunt van een gemene onverdeeldheid. Een gemeenschapsstelsel mag daarnaast 

                                                
179 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 174. 
180 Wet 14 januari houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013. 
181 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 175. 
182 R. BARBAIX en A. VERBEKE, Kernbegrippen Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 127-130; 
J.-F. TAYMANS, “Les cohabitants: quelles limites à la liberté des conventions?” in de uitdaging voor de notaris. Tussen 
vrijheid en regelgeving, Brussel, Larcier, 2011, 142-143. 
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slechts op grond van wettelijke bepalingen ingesteld worden.183 Het geldt voorlopig dus nog 

steeds enkel voor gehuwden onder het wettelijk stelsel.   

119. Feitelijk samenwonenden beschikken ook over de mogelijkheid een samenlevingscontract af te 

sluiten. Echter, hieromtrent bestaan bitter weinig vereisten noch op inhoudelijk noch op vormelijk 

vlak. Deze overeenkomsten zijn louter aan het gemeen contractenrecht onderworpen. Feitelijk 

samenwonenden genieten brede vrijheid wat betreft de mogelijkheden die zij kunnen opnemen in 

hun overeenkomst. Zij dienen ook niet te voldoen aan de verplichte notariële vorm en publiciteit 

van hun overeenkomst. Een onderhandse overeenkomst volstaat in principe.184 Dit impliceert 

uiteraard ook dat naast het ontbreken van een notariële vorm ook geen ander toezicht opgelegd 

wordt. Zij zijn daarnaast niet gehouden het dwingend primair vermogensstelsel te respecteren 

gezien zij hier niet aan onderworpen werden.185  

120. Zij kunnen alles opnemen in hun samenlevingscontract gezien de wilsautonomie als basisregel 

geldt, onder de voorwaarde dat de bepalingen niet strijdig zijn met de openbare orde of het 

dwingend recht.186 Dezelfde inhoudelijke beperkingen die gelden ten aanzien van 

samenlevingscontracten tussen wettelijk samenwonenden ingevolge artikel 1478 lid 4 BW 

zouden ook van toepassing zijn. Uitzondering hierop is volgens mij het onderworpen zijn aan het 

primaire samenwoningsvermogensrecht en het feit dat deze regels niet geschonden mogen 

worden. Dit strijdt met het feit dat feitelijk samenwoners niet onderworpen zijn aan de primaire 

regels. Uiteraard is dit de huidige stand van zaken, mocht men evolueren naar een universeel 

primair samenwoningsvermogensrecht zoals reeds gesuggereerd werd, zal dit hiaat verholpen 

zijn. 

121. Samenwoners beschikken dus over de mogelijkheid om hun relatie vorm te geven door in 

overeenkomst uitdrukkelijke regelgeving te voorzien waarin zij diverse aspecten inzake hun 

                                                
183 R. BARBAIX en A. VERBEKE, Kernbegrippen Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 127-130; 
H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2005, 176; P. SENAEVE en L. DESCHRIJVER, “Art. 1478” in X, Personen en familierecht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Burgerlijk Wetboek, Boek III. Hoe eigendom verkregen 
wordt, Titel Vbis. Wettelijke samenwoning, 1-53. 
184 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 538-539. 
185 H. CASMAN, “Gehuwd wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere 
dan bij overlijden” in C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen-Groningen, 
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186 J. LAMBRECHTS en A. MARISSENS, , “Overzicht van rechtspraak (2008-2016) – De feitelijke samenwoing, T. 
Fam. 2017, 4-36; L. DESCHRIJVER, “Feitelijke samenwoning”, TPR 2017, afl. 2-3, 914-944; P. SENAEVE, 
Compendium an het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 610-611. 
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vermogensrechtelijke en alimentaire verhoudingen gaan regelen.187 Het samenlevingscontract 

biedt daarbij een tweeledige functie: zij regelt ten eerste de verbintenisrechtelijke aspecten tussen 

samenwonenden, waardoor hun samenleven meer dan louter feitelijk is en daarnaast vervult deze 

overeenkomst ook een bewijsfunctie. Deze kan bijzonder interessant zijn bij een eventuele 

verdeling der goederen of voor het bewijs naar derden toe van een gebonden samenleving (tot op 

zekere hoogte).188  

122. Samengevat kan men stellen dat de mogelijke bedingen die op te nemen vallen in een 

samenlevingscontract heel uiteenlopend zijn. Gezien het arsenaal aan mogelijkheden is het 

onbegonnen werk ze allemaal op te sommen. Koppels kunnen in hun samenlevingsovereenkomst 

correcties opnemen die een afwijking vormen op de door de wet voorziene zuivere scheiding van 

goederen om aan de onbillijke gevolgen te ontsnappen in geval van relatiebreuk.189 Ter inspiratie 

kan men een kijkje nemen bij de mogelijkheden die voor echtgenoten onder stelsel van scheiding 

van goederen gehuwd zijn voorzien werden.190 

123. Men beschikt onder andere over de mogelijkheid om bij aanvang van de samenwoning een 

inventaris op te maken van de goederen die de ene partner zelfstandig bezit, of de goederen die 

zij net samen bezitten.191 Men kan ook de bevoegdheid opnemen om contracten af te sluiten 

waarvoor toestemming van beide vereist zou zijn, naast de contracten inzake de gezinswoning.192 

Voor feitelijk samenwoners is het voorlopig heel interessant om bepaalde primaire beschermingen 

die zij wettelijk niet kunnen genieten op te nemen in hun samenlevingscontract. Men denkt dan 

bijvoorbeeld aan de plicht om bij te dragen in de lasten van de samenleving.193 Gezien de 

contractsvrijheid vrij groot is, lijkt het geen enkel probleem om de lasten van de samenleving 

zelfs gelijk te stellen met deze waaraan gehuwden onderworpen zijn.194 Voornamelijk omdat de 

bijdrage in de lasten van de samenleving een vrij open norm is kan het aangewezen zijn om 

duidelijke afspraken te maken zowel voor de concrete invulling als voor de handhaving van het 

                                                
187 P. SENAEVE, Compendium an het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 610-611. 
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bijdragen in de lasten van het samenleven.195 Ten slotte kunnen zij ook regels opnemen voor 

wanneer de samenleving beëindigd zou worden door relatiebreuk of overlijden.196  

§2. Het verrekenbeding 

124. Een denkpiste die binnen de aanwinstenvoordelen en het samenlevingscontract aandacht kan 

verdienen is om samenwonende koppels te voorzien van een mogelijkheid om in een stelsel van 

scheiding van goederen met verrekenbeding te voorzien via een opt-in systeem.  Dit betekent dat 

kan gekozen worden voor een gewone regeling zoals deze vandaag bestaat, immers elk behoudt 

zijn eigen goederen. Daarnaast kan men ook zelf kiezen om te opteren voor een systeem dat 

overeenkomt met een stelsel van scheiding van goederen met een verrekenbeding. Dit is een 

vrijblijvende/openstaande optie. Men dient effectief door te geven dat men via deze techniek de 

vermogensrechtelijke verhouding wil construeren.  

125. Gezien wettelijk en feitelijk samenwoners geen gemeenschap van goederen kunnen verkrijgen, 

zullen zij steeds onder een systeem terecht komen dat heel sterk gelijkt op het stelsel van zuivere 

scheiding van goederen dat gehuwden kennen. Het verrekenbeding wordt door gehuwden onder 

zuivere scheiding van goederen reeds gehanteerd om deze ‘koude’ uitsluiting toch net iets warmer 

te maken en beide echtgenoten van bescherming te voorzien. Voor wettelijk samenwonenden kan 

dit betekenen dat ze de voordelen van de scheiding van goederen behouden maar toch een zekere 

mate aan solidariteit kunnen genieten bij beëindiging van deze samenleving.197 Daarnaast doet 

deze formule geen afbreuk aan rechte van derden.198 

126. “Een verrekenbeding is een huwelijksvermogensrechtelijk beding, waarbij echtgenoten voorzien 

in een verbintenisrechtelijke verrekening op het afgesproken tijdstip met betrekking tot het geheel 

of een deel van hun niet-gemeenschappelijk vermogen en volgens een overeengekomen 

verdeelsleutel”.199 Deze techniek kent een bijzondere contractvrijheid en kan aangepast worden 

                                                
195 L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS, “Actualia Familiaal Vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven, 2003, 70. 
196 B. CHIAU, Gids samenlevingsvormen: Samenwonen of toch niet? Antwerpen, De Boeck, 2010, 64. 
197 B. VAN DEN HOUTE, “Hoe anticiperen op financiële geschillen tussen samenwoners?” in W. PINTENS en C. 
DECLERCK (eds.), Patrimonium 2012,  Antwerpen, Intersentia, 2012, 211; J. RUYSSEVELDT, “Wettelijke 
samenwonenden – Overdracht zakelijke rechten – Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen”, Registratierechten 
2013, afl. 2, 18-20; J. VERSTRAETE, “Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen 
ongehuwd samenwonenden” in Familie op maat, Mechelen, Kluwer, 2005, 51.  
198 R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Beginselen relatievermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, 268. 
199 R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, “Finaal verrekenbeding: civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk performant 
bevonden”, Not. Fisc.M. 2012, afl. 6, 209-215. 
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wat betreft verrekenmassa, verrekensleutel, verrekentijdstip en verrekenmodaliteiten.200 Deze 

massa bestaat uit de goederen waarop verrekend dient te worden. Daarnaast zal de verrekensleutel 

vastleggen hoe groot de verrekenvordering zal zijn. Het tijdstip geeft aan of men verrekent op 

periodieke of finale wijze. Het finale moment kan een verrekening zijn op het moment dat de 

samenleving beëindigd wordt door bijvoorbeeld overlijden. De modaliteiten slaan op bijvoorbeeld 

het eenzijdige of wederkerige karakter, of de verrekening in geld dan wel in goederen dient te 

gebeuren etc. Dit zou een nuttige methode betekenen om ongehuwde koppels toch ‘voor elkaar 

te kunnen laten zorgen’ zonder op een meer fundamentele wijze aan het reeds bestaande (en niet 

per se verkeerde) systeem te ‘prutsen’. 

127. Deze verrekening kan zowel bij bescherming van de langstlevende partner bij overlijden heel 

goed van pas komen alsook op het moment dat de samenleving beëindigd wordt door een 

relatiebreuk. Ten slotte hoeft de verrekening niet per se finaal te zijn, ze kan ook tussendoor 

plaatsvinden.  

§3. Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen 

128. Samenwonende partners kunnen daarnaast ook een toegevoegd intern gemeenschappelijk 

vermogen inbouwen om hun wederzijdse solidariteit te verhogen en de zuivere scheiding van 

goederen te verzachten.201  

129. Het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen betekent dat één van beide partners (of 

beide) een bepaald vermogensbestanddeel (roerend of onroerend) in het gemeenschappelijk 

vermogen inbrengt. Intern zijn de partners gebonden door het gemeenschappelijke vermogen dat 

zij hebben waardoor ontbinding pas mogelijk is bij effectieve beëindiging van hun 

samenleving.202 Derden kunnen echter wel volgens het gemene recht zich verhalen op dit 

gemeenschappelijk vermogen en de tussentijdse verdeling vorderen alsof het een gewone 

onverdeeldheid was of onrechtstreekse schenkingen herkennen.203 Partners zijn vrij in te brengen 

                                                
200 R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Kernbegrippen Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 116-
117; N. GEELHAND DE MERXEM, “Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek”, Not. Fisc. 
M.  2009, alf. 4, 104-147. 
201 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2010, 435; W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU 
MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 503. 
202 R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Kernbegrippen Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 116-
114-115. 
203 R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, Kernbegrippen Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 116-
114-115. 
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wat zij willen. Het kan gaan om specifieke goederen, maar ook de aanwinsten die zij tijdens de 

samenleving realiseren of andere roerende goederen.204 

130.  Men mag hier echter de fiscale gevolgen niet uit het oog verliezen. Gehuwden die dergelijk 

vermogen hanteren betalen voor de inbreng een algemeen vast recht van 25 EUR.205  In 2012206 

rulede de fiscale administratie dat de inbreng van een onroerend goed als een overdracht (om 

bezwarende titel of niet) door wettelijk samenwonenden zal aan registratierechten onderworpen 

worden. Het gaat dan over een evenredig verkooprecht (10 of 12,5%) of een progressief 

schenkingsrecht (3 tot 30%).207 Het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen wordt ten 

aanzien van derden of tussen wettelijk samenwonenden als een gewone onverdeeldheid 

beschouwd waardoor de inbreng door 1 van beide partners van een onroerend goed de heffing 

van een overdrachtsrecht op de helft van dat goed met zich meebrengt.208 Als de overdracht geen 

eigendomsoverdracht tot gevolg heeft, dan betaalt men enkel het algemeen vast recht. Dit kan het 

geval zijn wanneer beide partners elk voor de helft eigenaar zijn van een onroerend goed dat zij 

zullen inbrengen. 

§4. Conventionele onverdeeldheid en andere bedingen 

131. Men kan ook een conventionele onverdeeldheid gaan inbouwen. Hierdoor kunnen de partners 

afwijkingen opnemen op het artikel 577-2 BW.209 

132. Doorheen de rest van deze tekst werden ook reeds andere voorbeelden aangehaald zoals het 

opstellen van een inventaris en beding die vergoedingen regelt. Een vergoedingsregeling zal enkel 

uitwerking vinden als ze ook werkelijk werd bepaald.210 Ook een beding dat kan voorzien in een 

                                                
204 P. SENAEVE en L. DESCHRIJVER, “Art. 1478” in X, Personen en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Burgerlijk Wetboek, Boek III. Hoe eigendom verkregen wordt, Titel Vbis. 
Wettelijke samenwoning, 1-53. 
205 J. RUYSSEVELDT, “Wettelijk samenwonenden – Overdracht zakelijke rechten – Toegevoegd intern 
gemeenschappelijk vermogen”, Registratierechten 2013, afl. 2, 18-20.  
206 Besl. 30 mei 2012, Rep. R.J., R14, 12.01, nr. E.E./102.944. 
207 J. RUYSSEVELDT, “Wettelijk samenwonenden – Overdracht zakelijke rechten – Toegevoegd intern 
gemeenschappelijk vermogen”, Registratierechten 2013, afl. 2, 18-20.  
208 Hierbij wordt verwezen naar art. 1478, tweede lid BW dat bepaalt dat “de goederen waarvan geen van beide wettelijk 
samenwonenden de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht in onverdeeldheid te zijn.”; J. 
RUYSSEVELDT, “Wettelijk samenwonenden – Overdracht zakelijke rechten – Toegevoegd intern gemeenschappelijk 
vermogen”, Registratierechten 2013, afl. 2, 18-20.  
209 P. SENAEVE en L. DESCHRIJVER, “Art. 1478” in X, Personen en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I. Burgerlijk Wetboek, Boek III. Hoe eigendom verkregen wordt, Titel Vbis. 
Wettelijke samenwoning, 1-53. 
210 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2010, 435. 



 

51 

berekeningswijze voor de bijdrage in de lasten van het gezin en eventuele alimentaire bijdrage bij 

beëindiging van de relatie verdient de aandacht.211 Dit kan heel handig zijn bij conflict. 

HOOFDSTUK III. KWESTIE VAN RECHT OF VERDIENSTE?  

§1. Maatschappelijke evolutie wijst op nood aan recht 

133. Ten slotte dient de vraag gesteld of een beter relatievermogensrecht werkelijk een recht betekent 

voor wettelijk en in het bijzonder vooral ook feitelijk samenwoners of blijft dit eerder een surplus, 

een luxe die deze koppels die niet kiezen voor het huwelijk moeten blijven verdienen. Zij kiezen 

er immers zelf voor om niet onder de omstandige rechten gekoppeld aan het huwelijk te vallen 

omdat zij niet willen voldoen aan de verplichtingen die hieraan gekoppeld worden. Bovenstaande 

aangeboden oplossingsmogelijkheden zullen echter nooit zorgen voor een alomvattende 

bescherming zoals voor gehuwden. Ook familiale vermogensplanning blijft beperkter. Deze 

‘nadelen’ zijn echter onlosmakelijk verbonden met het statuut waarvoor de koppels opteerden. 

134. Over deze werkelijke en vrijwillige keuze kan wel gediscussieerd worden. Vandaag beslissen veel 

koppels om niet te huwen omwille van heel diverse redenen. De meest frappante is echter dat 

opvalt dat veel koppels niet op de hoogte zijn van de redenen om wél te trouwen of, omgekeerde 

zijde van de medaille, niet op de hoogte zijn van het gebrek aan wettelijke ondersteuning… Zij 

veronderstellen dat voor elke situatie wel een oplossing voorzien zal zijn in de wet, quod non. 

Gaan mensen uit van te veel? Uit het Verslag van de Koning Boudewijnstichting van 2016 in 

verband met verwachtingen omtrent erven en nalaten blijkt ook het volgende:  

135. “Het huidige erfrecht werd opgesteld met gehuwde koppels in gedachten. Zijn mensen die 

ongehuwd samenwonen (wettelijk of feitelijk samenwonenden) zich bewust van de gevolgen van 

het statuut waar ze voor kiezen? Bij een huwelijk zijn mensen verplicht om na te denken over een 

huwelijkscontract en moet de notaris hun de gevolgen hiervan uitleggen (althans in de theorie). 

Dit is niet het geval wanneer een koppel gaat samenwonen. De bevolking lijkt onvoldoende 

geïnformeerd. Vele jongeren die voor een samenlevingscontract kiezen, lijken niet aan de 

juridische gevolgen te denken (een dergelijke bedenking lijkt in een liefdesrelatie zelfs wat 

‘ongepast’) en zeker niet aan wat er kan gebeuren indien een van de partners overlijdt.”212  

                                                
211 Parters kunnen overeenkomen dat zij in deze bijdrage zullen voorzien indien zij op gezamenlijk besluit uit elkaar gaan. 
B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke samenwoning, Mechelen, Kluwer, 2010, 89. 
212 Verslag van de  Koning Boudewijn Stiching, “Perceptie en verwachtingen over erven en nalaten in België”, 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2016/2016_MG_PUB_16022016.  
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136. Hieruit blijkt ook duidelijk dat een deel van het probleem het gebrek aan duidelijke informering 

is. Vandaar dat gepleit dient te worden voor een betere educatie, eventueel startende in de derde 

graad van de middelbare school. Het grote publiek is niet op de hoogte van elk voor- en nadeel 

inzake de mogelijke keuze en de nodige overwegingen die gemaakt dienen te worden wanneer 

men een bepaalde samenlevingsvorm overweegt te gaan selecteren. De redenering die het 

Grondwettelijk Hof keer op keer boven haalt is dat “de ‘keuze’ die samenwoners maakten het 

onderscheid en de verschillen rechtvaardigt waardoor er geen sprake kan zijn van discriminatie” 

gaat niet volledig op wanneer men niet met zekerheid kan zeggen dat het ook werkelijk om een 

vrije keuze gaat. Een keuze is geen keuze wanneer men niet over alle en/of correcte informatie 

beschikt om positie te gaan innemen.  

137. “Moet er een stelsel worden ingevoerd naar het voorbeeld van het stelsel van scheiding van 

goederen voor gehuwden? Na hoeveel tijd? Het is ook de vraag of feitelijk samenwonenden tegen 

zichzelf moeten worden beschermd. Verscheidene experts zijn gewonnen voor het idee van een 

automatisch minimumpakket aan bescherming, een beetje zoals in het arbeidsrecht. “We dreigen 

heel wat drama’s teweeg te brengen als we geen rekening houden met deze realiteit.” 

(Socioloog)”213  

138. Heel wat drama’s worden momenteel dus wel veroorzaakt door enerzijds het tekort aan informatie 

en daarnaast het ontbreken van een minimumpakket aan bescherming. Hier is wel degelijk nood 

aan. Men dient echter niet uit het oog te verliezen dat het effectief een minimum dient te blijven.214 

Tussenkomst van overheidswege is geen overbodige luxe om net die situaties die hierboven 

werden opgelijst te verhelpen. Echter, wil men verder uitbreiden en grotere bescherming 

inbouwen (voornamelijk vermogensrechtelijk) dient men naar mijn mening nog steeds te opteren 

voor het statuut van het huwelijk. Het kan niet de bedoeling zijn een eindeloze contractuele 

vrijheid te creëren door het invoeren van de samenlevingsovereenkomst. Dit betreft namelijk een 

ethisch probleem, kan men het huwelijk wel gelijk stellen met een wettelijke of feitelijke 

samenwoning? Kan men dan zomaar de regels van het huwelijk op wettelijk samenwonenden van 

toepassing verklaren na verloop van tijd, of de regels van wettelijke samenwoning op feitelijk 

samenwonenden, als een soort van upgrade? Dit kan wat mij betreft niet aanvaard worden gezien 

ik dan de reden niet zie om het huwelijk nog te laten bestaan? We dreigen in een systeem terecht 

                                                
213 Verslag van de  Koning Boudewijn Stiching, “Perceptie en verwachtingen over erven en nalaten in België”, 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2016/2016_MG_PUB_16022016.  
214 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 407. 
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te komen waar de opties legio worden en elke samenlevingsvorm als het ware ‘op maat 

ontworpen’ kan worden naargelang de wensen en noden van het koppel.  

139.  Koppels die werkelijk de intentie hebben een duurzame samenlevingsrelatie aan te gaan zouden 

in principe geen probleem moeten maken van het formaliseren van hun engagement. Zij die niet 

overgaan tot deze sluitende formalisering moeten hier achteraf niet op terug komen, mits zij 

uiteraard wel over alle info beschikten!!  

140. Een minimale bescherming op primair vlak neigt daarom naar mijn mening meer en meer naar 

een recht dat voor wettelijk en feitelijk samenwoners dient open te staan. Deze bescherming dient 

wel gekoppeld te worden aan een zekere basiskwaliteit van de samenleving. Criteria dienen hier 

opnieuw voldaan te worden. Voor een feitelijke samenleving kan men denken aan een duurzame 

samenlevingsrelatie waarbij zij beide gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres gedurende 

bijvoorbeeld minstens 9 maanden. Men kan hier terugkoppelen naar de criteria die reeds door het 

Grondwettelijk Hof werden aangehaald om na te gaan welke samenwoningen als een ‘gezin’ 

konden gekwalificeerd worden. Deze minimale bescherming is nodig. Wie meer wil kan trouwen. 

141. Conclusie is dat een primaire dwingende bescherming een meerwaarde kan betekenen voor elk 

type samenwoner wanneer zij aan de criteria beantwoorden om als gezin te kwalificeren en 

daarom een basisrecht zou moeten zijn. Echter, men kan nog steeds op problemen stoten wanneer 

koppels niet aan deze criteria voldoen, daarom is het niet overbodig een gemeen recht nog in stand 

te houden. Partners kunnen de keuze aangaan om ongereguleerd en vrij als koppel door het leven 

te gaan.215 Daarnaast dient duidelijkheid te komen op vlak van verdeling der goederen bij 

relatiebreuk alsook de verdeling der goederen bij overlijden. De mogelijkheden die hierna volgen 

zie ik als verdienste. Ja, wettelijk samenwoners verdienen over een eventueel verrekenbeding te 

beschikken indien zij dit nuttig achten. Het is een versterking van de solidariteit binnen hun 

relatie, waarom zou men dit niet toe kunnen juichen? Dit hoeft echter geen basis te vormen van 

de samenleving indien zij dit niet wensen. 

 

                                                
215 V. ALLAERTS , “Samenwoningsvermogensrecht” in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK, Patrimonium 
2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 56; C. DE WULF, “Huwelijk en andere samenlevingsvormen –Waarheen met het 
familierecht en het familiaal vermogensrecht?”, T. Not. 2004, 359-367; B. SCHEERS, Onderhoudsplicht na feitelijke 
samenleving, Mechelen, Kluwer, 2010, 104. 
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§2. Taak van de notaris 

142. Uiteraard zou in deze evolutie de notaris een grote rol spelen. Samenlevingscontracten dienen 

voor wettelijk samenwoners notarieel verleden te worden. De huidige informatie- en 

raadgevingsplichten binden de notaris deze koppels volledig in te lichten wat betreft de 

mogelijkheden waarover zij beschikken.216 Zeker wanneer bij het formaliseren van hun wettelijke 

samenwoning verschillende opties dienen gekozen te worden zal vaak tekst en uitleg niet 

overbodig worden. Bij het opstellen van een samenlevingscontract voor feitelijk samenwoners zal 

dergelijk bezoek zeker zo interessant worden!   

143. Kleine bemerking hierbij is dat het notariaat naar mijn mening mee zal moeten evolueren mochten 

bovenstaande voorstellen realiteit worden. Vandaag is de drempel om zich naar een notariaat te 

begeven voor velen nog steeds te groot. Vaak weet het publiek ook niet wat de notaris precies 

doet en dat zij zich tot hen kunnen wenden, ook voor raad en advies. Een mogelijkheid kan 

misschien bestaan in de permanente bijstand van een notarieel jurist op de burgerlijke stand voor 

het bijsturen of adviseren van koppels die concrete vragen voor zich krijgen betreffende het 

formaliseren van hun verklaring van wettelijke samenwoning. Hierdoor kan men de 

bereikbaarheid van de notariaten vergroten en hun functie kenbaarder maken. Op lange termijn 

draagt deze werking ook bij tot de informering van het publiek. 

UITLEIDING 

144. Dit werk onderzocht of wettelijk en feitelijk samenwoners een betere bescherming verdienen 

zowel bij een feitelijke scheiding als bij overlijden. De mogelijke knelpunten die zich vandaag 

voordoen, werden hierboven aangehaald en becommentarieerd. 

145. Deze knelpunten bevonden zich in de loop van de samenlevingsrelatie: bijdrage in de lasten van 

de samenleving en daarnaast de bescherming van de gezinswoning. Daarnaast bevonden deze 

knelpunten zich ook bij het beëindigen van de relatie, nl. de alimentatievordering en de verdeling 

der goederen. Elk van deze onderwerpen worden gekenmerkt door het feit dat wettelijk 

samenwoners een minimale bescherming genieten, doch niet steeds voldoende en feitelijk 

samenwoners ronduit geen bescherming genieten. De houding van de wetgever is daarbij nog te 

sterk gebaseerd op Napoleons visie dat “Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse 

                                                
216 Art. 9 en art. 11 Regl. 22 juni 2004 (Deontologische code vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen).  
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d’eux.” Men verschuilt zich achter de verantwoording dat samenwoners voor dit type relatie 

gekozen hebben en daarvan de gevolgen ook moeten aanvaarden.  

146. Deze visie kan echter niet al te lang meer standhouden gezien huidige maatschappelijke evolutie. 

Steeds vaker kiezen koppels om niet te huwen (reeds uit de echtgescheiden, te duur, zij zien de 

meerwaarde niet…). Echter, zij onderschatten daarbij heel vaak de onbeschermde positie waar zij 

zichzelf in steken en/of vergeten een samenlevingscontract op (te laten) stellen. Daarom wordt 

dan ook gepleit voor een dwingend primair stelsel met een minimale bescherming voor elke vorm 

van samenleving. Dit primair stelsel biedt de nodige back-up op het vlak van bijdrage in de 

samenleving en de eventuele onderhoudsbijdrages en de bescherming van de gezinswoning. Deze 

punten kunnen een levensbreed verschil betekenen voor de partner die hierdoor in een bijzonder 

precaire situatie terecht kan komen. Daarnaast dient men een betere uitwerking te voorzien voor 

de verdeling der goederen die vandaag tot heel onbillijke situaties kan leiden wanneer niet in een 

samenlevingscontract werd voorzien op voorhand of tijdens de samenleving zelf. Deze elementen 

vormen dan ook de basisrechten waarop een koppel zich zou moeten kunnen enten.  

147. Wat betreft het samenlevingscontract en de mogelijkheden een verhoogde solidariteit toe te 

voegen aan de vaak grote autonomie kan enkel gezegd worden dat dit een stap in de positieve 

richting betekent. Het concept aanwinstenvoordelen en de mogelijkheid een verrekenbeding e.d. 

op te nemen in een samenlevingscontract versterken enkel de juridische zekerheid van een koppel. 

Deze zekerheid impliceert in zekere mate dat het koppel met kennis van zaken in hun gekozen 

statuut stapten. Dit is een belangrijk onderdeel dat voorlopig te weinig aandacht naar zich toe 

trekt. 

148. Tot slot zal de notaris zich steeds naargelang de informatie- en raadgevingsplicht dienen ter 

beschikking te stellen ten aanzien van steeds meer koppels die een samenlevingscontract wensen 

af te sluiten. Gezien de toenemende groep aan wettelijk en feitelijk samenwoners zal ook verder 

gewerkt moeten worden aan transparantie en bereikbaarheid van het ambt.  
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