BURGERLIJK WETBOEK. – BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT
TITEL V. Huwelijksvermogensstelsels
HOOFDSTUK I. – ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1387. De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken, mits zij daarin
niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.
Art. 1388. De echtgenoten mogen niet afwijken van de regels die hun wederzijdse rechten en
verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij noch van de
regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen.
De echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract of bij wijzigingsakte, wanneer op dat tijdstip een van
hen één of meer afstammelingen heeft die voortkomen uit een andere relatie van voor hun huwelijk
of die geadopteerd werden voor hun huwelijk, of afstammelingen van de geadopteerden, geheel of
ten dele, zelfs zonder wederkerigheid, een regeling treffen over de rechten die de ene in de
nalatenschap van de andere kan uitoefenen. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van de
ene, om bij testament of bij akte onder de levenden te beschikken ten gunste van de andere en kan in
geen geval aan de langstlevende het recht van vruchtgebruik ontnemen van het onroerend goed dat
bij het openvallen van de nalatenschap van de eerststervende het gezin tot voornaamste woning
diende en van het daarin aanwezige huisraad, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 915bis, §§ 2
tot 4.
Art. 1389. De echtgenoten mogen geen huwelijksvoorwaarden bedingen door eenvoudige verwijzing
naar een opgeheven wetgeving (...). Zij kunnen verklaren een van de stelsels aan te nemen, waarin
deze titel voorziet.
Art. 1390. Bij gebreke van bijzondere overeenkomsten vormen de regels bepaald in Hoofdstuk II van
deze titel, het gemeen recht.
Art. 1391. Het wettelijk of het bedongen huwelijksvermogensstelsel begint te werken vanaf de
voltrekking van het huwelijk, niettegenstaande enige andersluidende overeenkomst.
Art. 1392. Alle huwelijksovereenkomsten opgemaakt voor de voltrekking van het huwelijk en alle
bedongen wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel worden vastgesteld bij notariële akte.
Art. 1393. Voordat het huwelijk voltrokken is, mogen in de huwelijksovereenkomsten geen
wijzigingen worden aangebracht buiten de tegenwoordigheid en zonder de gelijktijdige toestemming
van allen die er partij bij zijn geweest.
Die wijzigingen werken niet tegen derden indien zij niet achteraan op de minuut van het
huwelijkscontract gesteld zijn; de notaris is verplicht ze over te nemen in de uitgiften en grossen van
het huwelijkscontract.
Art. 1394. § 1. De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen
naar goeddunken en zelfs een ander stelsel aannemen.

§ 2. Indien één van de echtgenoten hierom verzoekt, wordt de akte houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel

voorafgegaan

door

een

boedelbeschrijving

van

alle

roerende

en

onroerende goederen en van de schulden van de echtgenoten.
Een boedelbeschrijving is vereist indien de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel de
vereffening van het vorige stelsel tot gevolg heeft.
Behoudens het in het tweede lid bedoelde geval, kan de boedelbeschrijving worden opgemaakt op
grond van verklaringen, voor zover beide echtgenoten hiermee akkoord gaan.
De boedelbeschrijving wordt vastgesteld bij notariële akte.
Art. 1395. § 1. Binnen een maand na de wijzigingsakte deelt de notaris een uittreksel van de
wijzigingsakte mee aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk
voltrokken is. Deze vermeldt op de kant van de huwelijksakte de datum van de wijzigingsakte en de
notaris die ze heeft opgemaakt.
Indien het huwelijk niet in België is voltrokken, wordt het uittreksel gezonden aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand van het eerste district Brussel, die het overschrijft in het register van de
huwelijksakten.
Binnen dezelfde termijn deelt de notaris die de wijzigingsakte heeft opgemaakt een uittreksel van
deze akte mee aan de notaris die de minuut van het gewijzigde huwelijkscontract onder zich houdt.
Deze maakt er melding van onderaan op de minuut en is verplicht die vermelding over te nemen op
de uitgiften en grossen van het oorspronkelijke contract.
§ 2. De notaris voert de in paragraaf 1 bedoelde bekendmakingen uit op straffe van geldboete van
zesentwintig euro tot honderd euro, van ontzetting uit zijn ambt en van aansprakelijkheid jegens de
schuldeisers wanneer bewezen is dat het verzuim het gevolg is van heimelijke verstandhouding.
§ 3. Een buitenlandse akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel kan, indien zij
voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn voor de erkenning ervan in België, worden vermeld op de
kant van een akte die door een Belgische notaris is opgesteld en bij die akte worden gevoegd. Deze
formaliteit wordt verricht met het oog op de bekendmaking van de wijziging en heeft niet tot gevolg
dat deze aan derden kan worden tegengeworpen.
Art. 1396. § 1. Binnen de maand na de opmaak van de wijzigingsakte maakt de notaris het uittreksel
van de bedongen wijzigingen van het huwelijksvermogenstelsel bekend in het Belgisch Staatsblad.
Deze bekendmaking is niet vereist voor de wijzigingen die betrekking hebben op een beschikking
houdende wijziging van de overeenkomstig de artikelen 1457 tot 1464 aangenomen regels van
vereffening van het gemeenschappelijk vermogen of op de contractuele erfstellingen.
§ 2. Tussen echtgenoten hebben de bedongen wijzigingen gevolg vanaf de datum van de
wijzigingsakte.
Zij hebben slechts gevolg ten aanzien van derden vanaf de in paragraaf 1 bedoelde bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de echtgenoten in hun overeenkomsten met derden deze
van de wijziging op de hoogte hebben gebracht.
Art. 1397. De minderjarige die bekwaam is om een huwelijk aan te gaan, kan toestemmen in alle
overeenkomsten

die

het

huwelijkscontract

kan

bevatten;

de

daarin

door

hem

gemaakte

overeenkomsten en schenkingen zijn geldig, mits hij in het contract is bijgestaan door zijn ouders of
één van hen.
Bij ontstentenis van die bijstand, kan voor die overeenkomsten en schenkingen door de
jeugdrechtbank machtiging worden verleend.
De minderjarige is bekwaam om zijn huwelijksvermogensstelsel te wijzigen met dezelfde bijstand als
vereist is voor het sluiten van een huwelijkscontract. (...)

HOOFDSTUK II. - WETTELIJK STELSEL.
AFDELING I. - VERMOGENS EN WEDERBELEGGING.
Art. 1398.Het wettelijk stelsel berust op het bestaan van drie vermogens : het eigen vermogen van elk
van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten, zoals die worden
omschreven in de hiernavolgende artikelen.
§ 1. BATEN VAN DE EIGEN VERMOGENS.
Art. 1399.

Eigen zijn de goederen en schuldvorderingen die aan elk van beide echtgenoten

toebehoren op de dag van het huwelijk en die welke ieder van hen tijdens het stelsel verkrijgt door
schenking, erfenis of testament.
Ten aanzien van derden moet het eigendomsrecht van elk der echtgenoten op een goed dat niet van
persoonlijke aard is, bij gebreke van boedelbeschrijving of tegen een bezit volgens de bepalingen van
artikel 2229, bewezen worden aan de hand van titels met vaste dagtekening, van bescheiden van een
openbare dienst of vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte registers, bescheiden of
borderellen door de wet opgelegd of door het gebruik bekrachtigd.
Tussen de echtgenoten onderling mag het bewijs van eigendom van dezelfde goederen geleverd
worden door alle middelen, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens en zelfs van algemene
bekendheid.
Art. 1400. Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging en behoudens vergoeding indien daartoe
aanleiding bestaat :
1. het toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten;
2. het toebehoren van eigen waardepapieren;
3. de goederen aan een der echtgenoten overgedragen door een van zijn bloedverwanten in de
opgaande lijn, hetzij om te voldoen wat hij hem verschuldigd is, hetzij onder verplichting een schuld
van die bloedverwant aan een derde te betalen;
4. het aandeel door een der echtgenoten verkregen in een goed waarvan hij reeds medeëigenaar is;
5. de goederen en rechten die ten gevolge van zaakvervanging in de plaats treden van eigen
goederen, alsook de goederen verkregen uit belegging of wederbelegging;
6. de gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen van het beroep;
7. de rechten verbonden aan een personenverzekering door de begunstigde zelf gesloten, die hij
verkrijgt bij het overlijden van zijn echtgenoot of na de ontbinding van het stelsel.
Art. 1401. Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging :
1. de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik;
2. het literaire, artistieke of industriële eigendomsrecht;
3. het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade;
4. het recht op een pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering, dat een der echtgenoten alleen bezit;
5. de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin
alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één
echtgenoot alleen.
§ 2. WEDERBELEGGING.
Art. 1402. Wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan ten aanzien van een der echtgenoten, wanneer
deze bij de aankoop van een onroerend goed verklaard heeft dat de aankoop geschiedt om hem tot

wederbelegging te dienen en voor meer dan de helft betaald is uit de opbrengst van de vervreemding
van een eigen onroerend goed of
uit gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is aangetoond.
Art. 1403. De echtgenoot die een onroerend goed verkrijgt door middel van gemeenschappelijke
gelden, kan in de akte een verklaring van vervroegde wederbelegging doen. Voor zover de echtgenoot
binnen twee jaar na de datum van de akte meer dan de helft terugbetaalt van het bedrag dat uit het
gemeenschappelijk vermogen is opgenomen, wordt het verkregene een eigen goed te rekenen van de
terugbetaling.
Art. 1404. Wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan ten aanzien van een echtgenoot, wanneer
komt vast te staan dat de verkrijging van roerende goederen betaald is uit gelden of uit de opbrengst
van de vervreemding van andere goederen waarvan het karakter van eigen goed is aangetoond
overeenkomstig de bepalingen van de voorgaande artikelen.
§ 3. BATEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN.
Art. 1405. Gemeenschappelijk zijn :
1. de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen
die ze vervangen of aanvullen, evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten;
2. de vruchten, inkomsten, interesten van hun eigen goederen;
3. de goederen geschonken of vermaakt aan de twee echtgenoten samen of aan een van hen onder
beding dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn;
4. alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen zijn ingevolge enige
wetsbepaling.
§ 4. LASTEN VAN DE EIGEN VERMOGENS EN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN.
Art. 1406. De schulden van de echtgenoten die dagtekenen van voor het huwelijk en de schulden ten
laste van erfenissen en giften die hun toevallen tijdens het huwelijk, blijven eigen schulden.
Art. 1407. Eigen zijn :
- de schulden door een der echtgenoten aangegaan in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen;
- de schulden ontstaan uit een persoonlijke of zakelijke zekerheid door een der echtgenoten gesteld
in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen;
- de schulden behorende tot een door een der echtgenoten uitgeoefend beroep dat hem verboden is
krachtens artikel 216, of ontstaan uit handelingen die een der echtgenoten niet mocht verrichten
zonder de medewerking van de andere echtgenoot of zonder rechterlijke machtiging;
- de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige daad begaan
door een der echtgenoten.
Art. 1408. Gemeenschappelijk zijn :
- de schulden aangegaan door beide echtgenoten, gezamenlijk of hoofdelijk;
- de schulden aangegaan door een der echtgenoten ten behoeve van de huishouding en de opvoeding
van de kinderen;
- de schulden door een der echtgenoten aangegaan in het belang van het gemeenschappelijk
vermogen;
- de schulden ten laste van giften, aan de twee echtgenoten gezamenlijk of aan een van hen gedaan
onder beding dat de gegeven of vermaakte goederen gemeenschappelijk zullen zijn;
- de interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten;

- de onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende lijn van een der echtgenoten;
- de schulden waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen zijn ingevolge enige
wetsbepaling.
AFDELING II. - RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS.
Art. 1409. Onverminderd de navolgende artikelen kan een eigen schuld van een der echtgenoten
slechts verhaald worden op diens eigen vermogen en inkomsten.
Art. 1410. De schulden die krachtens artikel 1406 eigen zijn aan een der echtgenoten, kunnen worden
verhaald op het gemeenschappelijk vermogen, in zoverre het verrijkt is door opneming van eigen
goederen van de schuldenaar.
Het bewijs van de verrijking, dat rust op de schuldeiser, kan worden geleverd door alle middelen, met
inbegrip van getuigenissen en vermoedens.
Art. 1411. Schulden behorende tot een door een der echtgenoten uitgeoefend beroep dat hem
verboden is met toepassing van artikel 216, of ontstaan uit handelingen die een der echtgenoten niet
mocht verrichten zonder de medewerking van de andere echtgenoot of zonder rechterlijke
machtiging, kunnen op het gemeenschappelijk vermogen niet worden verhaald dan in zoverre het uit
dat beroep of die handelingen voordeel heeft getrokken.
Het bewijs van het voordeel, dat rust op de schuldeiser, kan worden geleverd door alle middelen, met
inbegrip van getuigenissen en vermoedens.
Art. 1412. Dezelfde regels gelden voor de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling van
een der echtgenoten of uit een onrechtmatige daad door hem begaan.
Indien het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is, kunnen deze schulden
bovendien op het gemeenschappelijk vermogen worden verhaald ten belope van de helft van zijn
netto-baten.
Art. 1413. Een schuld aangegaan door de twee echtgenoten, zelfs in verschillende hoedanigheid, kan
zowel verhaald worden op het eigen vermogen van ieder van hen als op het gemeenschappelijk
vermogen.
Art. 1414. Gemeenschappelijke schulden kunnen zowel verhaald worden op het eigen vermogen van
elk der echtgenoten als op het gemeenschappelijk vermogen.
Op het eigen vermogen van de niet-contracterende echtgenoot mogen echter niet worden verhaald :
1. de schulden door een der echtgenoten aangegaan ten behoeve van de huishouding en de
opvoeding van de kinderen, wanneer zij lasten meebrengen die, gelet op de bestaansmiddelen van
het gezin, buitensporig zijn;
2. de interesten die een bijzaak vormen van de eigen schulden van een der echtgenoten;
3. de schulden door een der echtgenoten aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep;
4. de onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende lijn van een der echtgenoten.
AFDELING III. - BESTUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN.
Art. 1415. Het bestuur omvat alle bevoegdheden van beheer, genot en beschikking.
De echtgenoten besturen het gemeenschappelijk vermogen in het belang van het gezin, naar de
navolgende regels.

Art. 1416. Het gemeenschappelijk vermogen wordt bestuurd door de ene of door de andere
echtgenoot die de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor ieder van
hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen.
Art.

1417.

De

echtgenoot

die

een

beroep

uitoefent,

verricht

alle

daartoe

noodzakelijke

bestuurshandelingen alleen.
Wanneer beide echtgenoten samen een zelfde beroep uitoefenen, is beider medewerking vereist voor
alle handelingen behalve die van beheer.
Art. 1418. Onverminderd het bepaalde in artikel 1417, is de toestemming van beide echtgenoten
vereist om :
1. a) voor hypotheek vatbare goederen te verkrijgen, te vervreemden of met zakelijke rechten te
bezwaren;
b) een handelszaak of enig bedrijf te verkrijgen, over te dragen of in pand te geven;
c) een huurovereenkomst voor langer dan negen jaar te sluiten, te vernieuwen of op te zeggen en een
handelshuur of pachtovereenkomst toe te staan.
2. a) een hypothecaire schuldvordering over te dragen of in pand te geven;
b) de prijs van een vervreemd onroerend goed of de terugbetaling van een hypothecaire
schuldvordering in ontvangst te nemen en opheffing te verlenen van hypothecaire inschrijvingen;
c) een legaat of een schenking te aanvaarden of te verwerpen, wanneer bedongen is dat de vermaakte
of geschonken goederen gemeenschappelijk zullen zijn;
d) een lening aan te gaan;
e) een kredietovereenkomst, bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet te
sluiten, behalve wanneer die handelingen noodzakelijk zijn voor de huishouding of de opvoeding van
de kinderen.
Art. 1419. De ene echtgenoot kan zonder de toestemming van de andere niet onder de levenden
beschikken om niet over goederen die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen.
De bepaling is niet toepasselijk op giften die krachtens artikel 852 vrijgesteld zijn van inbreng, noch
op giften aan de langstlevende echtgenoot.
Art. 1420. Indien een echtgenoot zonder wettige reden weigert toestemming te geven of indien hij in
de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven, kan de andere echtgenoot zich door de
rechtbank van eerste aanleg laten machtigen om een van de handelingen genoemd in de artikelen
1417, tweede lid, 1418 en 1419, alleen te verrichten.
Art. 1421. Iedere echtgenoot kan aan de vrederechter vragen dat aan de andere echtgenoot verbod
wordt opgelegd om enige bestuurshandeling te verrichten die hem nadeel kan berokkenen of de
belangen van het gezin kan schaden.
De vrederechter kan machtiging verlenen tot het verrichten van die daad of aan zijn machtiging
bepaalde voorwaarden verbinden.
Art. 1422. Op verzoek van een der echtgenoten die bewijst dat hij een wettig belang heeft en
onverminderd de rechten van de te goeder trouw zijnde derden, kan de rechtbank van eerste aanleg
elke handeling nietig verklaren, die de andere echtgenoot heeft verricht :
1° in strijd met de bepalingen van de artikelen 1417, tweede lid, 1418 en 1419; de nietigverklaring
van de handelingen genoemd in artikel 1418, 2. onderstelt bovendien een benadeling;
2° in strijd met een verbod of met de voorwaarden die de rechter heeft gesteld;
3° met bedrieglijke benadeling van de rechten van de eiser.
Het bewijs van goede trouw moet worden geleverd door de contracterende derde.

Art. 1423. De vordering tot nietigverklaring moet op straffe van verval worden ingediend binnen een
jaar na de dag waarop de handeling van de andere echtgenoot ter kennis is gekomen van de eiser, en
uiterlijk voor de definitieve vereffening van het stelsel.
Indien de echtgenoot overlijdt voordat het verval is ingetreden, beschikken zijn erfgenamen vanaf
het overlijden over een nieuwe termijn van een jaar.
Art. 1424. De legaten die een der echtgenoten maakt van het geheel of een deel van het
gemeenschappelijk vermogen, mogen zijn aandeel in dat vermogen niet te boven gaan.
Heeft het legaat betrekking op bepaalde goederen, dan kan de legataris ze alleen dan in natura
opeisen wanneer die goederen, ten gevolge van de verdeling, toevallen aan de erfgenamen van de
erflater; in het tegenovergestelde geval heeft de legataris ten laste van de nalatenschap van de
erflater recht op de waarde van de vermaakte goederen, behoudens inkorting in beide gevallen indien
daartoe grond bestaat.
AFDELING IV. - BESTUUR VAN HET EIGEN VERMOGEN.
Art. 1425. Iedere echtgenoot bestuurt zijn eigen vermogen alleen, onverminderd het bepaalde in
artikel 215, eerste lid.
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Art. 1426. § 1. Indien een der echtgenoten blijk geeft van ongeschiktheid in het bestuur van het
gemeenschappelijk vermogen zowel als van zijn eigen vermogen of de belangen van het gezin in
gevaar brengt, kan de andere echtgenoot vorderen dat de bestuursbevoegdheden hem geheel of
gedeeltelijk worden ontnomen.
De rechtbank kan dat bestuur opdragen, hetzij aan de eiser, hetzij aan een derde, die zij aanwijst.
Die beslissing kan worden herroepen, indien de redenen waarop zij gegrond was, komen te vervallen.
§ 2. Iedere rechterlijke beslissing waarbij aan een der echtgenoten zijn bestuursbevoegdheden
worden ontnomen of waarbij die bevoegdheden hem worden teruggeven, wordt door de griffier ter
kennis gebracht van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk
voltrokken is; deze maakt er melding van op de kant van de huwelijksakte.
Indien het huwelijk niet in België is voltrokken, wordt de beslissing ter kennis gebracht van de
ambtenaar van de burgerlijke stand van het eerste district Brussel, die de beslissing overschrijft in
het register van de huwelijksakten.
§ 3. Indien de echtgenoot aan wie het bestuur onttrokken of teruggegeven wordt, koopman is, geeft
de griffier daarvan bericht aan [1 de Kruispuntbank van Ondernemingen]1.
§ 4. Artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek is mede van toepassing.
AFDELING V. - ONTBINDING VAN HET WETTELIJK STELSEL.
§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN.
Art. 1427. Het wettelijk stelsel wordt ontbonden door :
1° het overlijden van een der echtgenoten;
2° de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed;
3° de gerechtelijke scheiding van goederen;
4° de overgang naar een ander huwelijksvermogensstelsel.

Art. 1428. In geval van ontbinding van het wettelijk stelsel door het overlijden van een der
echtgenoten, door gerechtelijke scheiding van goederen, door echtscheiding of scheiding van tafel en
bed op een der gronden vermeld in artikel 229, zijn de echtgenoten of de langstlevende echtgenoot
gehouden een beschrijving en een schatting op te maken van de gemeenschappelijke roerende
goederen en schulden.
Deze beschrijving, waarvan de inhoud geregeld wordt bij de artikelen 1175 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek, mag onderhands geschieden, wanneer alle belanghebbende meerderjarige
partijen daarmee instemmen en ingeval er minderjarigen of onbekwamen zijn, wanneer de
vrederechter aangezocht bij verzoekschrift daarmee instemt.)
Zij moet opgemaakt worden binnen drie maanden na het overlijden, de overschrijving van de
echtscheiding of van de scheiding van tafel en bed of de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
het uittreksel uit de beslissing die de scheiding van goederen uitspreekt.
Bij gebreke van een boedelbeschrijving binnen die termijn kan elke belanghebbende partij de omvang
van het gemeenschappelijk vermogen bewijzen door alle wettelijke middelen, zelfs de algemene
bekendheid.
Art. 1429. De ontbinding van het wettelijk stelsel door echtscheiding of scheiding van tafel en bed op
een der gronden vermeld in artikel 229, maakt de overlevingsrechten niet opvorderbaar.
De echtgenoot in wiens voordeel een contractuele erfstelling is bedongen, behoudt echter het genot
daarvan bij het overlijden van de andere echtgenoot, behoudens het verval bedoeld in de artikelen
299 en 311bis.
De ontbinding van het wettelijk stelsel door scheiding van goederen maakt de overlevingsrechten niet
opvorderbaar; de echtgenoot in wiens voordeel die rechten zijn bedongen, behoudt echter de
bevoegdheid om ze uit te oefenen bij het overlijden van de andere echtgenoot.
Art. 1430. De ontbinding van het stelsel heeft vereffening en verdeling ten gevolge.
Vooraf wordt voor elke echtgenoot een rekening opgemaakt van de vergoedingen tussen het
gemeenschappelijk vermogen en zijn eigen vermogen.
Vervolgens wordt overgegaan tot de verrekening van de lasten en de verdeling van de netto-baten.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verdeling en veiling en die van het
Burgerlijk Wetboek betreffende de verdeling van nalatenschappen zijn van overeenkomstige
toepassing.
Art. 1431. De erfgenamen en erfopvolgers van de echtgenoten hebben dezelfde rechten en dezelfde
verplichtingen als de echtgenoot die zij vertegenwoordigen.
§ 2. VERGOEDINGSREKENINGEN.
Art. 1432. Elk der echtgenoten is vergoeding verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het
gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen,
telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Art. 1433. Aan het gemeenschappelijk vermogen is eveneens vergoeding verschuldigd ten belope van
de schade die het heeft geleden wegens een van de handelingen bedoeld in artikel 1422, indien die
schade niet geheel is hersteld door de nietigverklaring van de handeling of indien de nietigverklaring
niet is gevraagd of verkregen.
Art. 1434. Het gemeenschappelijk vermogen is vergoeding verschuldigd ten belope van de eigen of
uit vervreemding van een eigen goed voortkomende gelden die in dat vermogen zijn gevallen en niet

zijn belegd of wederbelegd, alsook, in het algemeen, telkens als het voordeel heeft getrokken uit de
eigen goederen van een der echtgenoten.
Art. 1435. De vergoeding mag niet kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde
vermogen. Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter
gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding gelijk
zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van het stelsel
indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag van de
vervreemding indien het voordien vervreemd is; is het vervreemde goed vervangen door een ander
goed, dan wordt de vergoeding geschat op de grondslag van dat nieuwe goed.
Art. 1436. Het recht op vergoeding kan door alle middelen worden bewezen.
De vergoedingen brengen van rechtswege interest op vanaf de dag van de ontbinding van het
stelsel.
Art. 1437. De vergoedingen door een der echtgenoten verschuldigd aan het gemeenschappelijk
vermogen en de vergoedingen die het gemeenschappelijk vermogen hem verschuldigd is, doen elkaar
teniet ten belope van het kleinste bedrag.
Art. 1438. Indien beide echtgenoten vergoedingen te vorderen hebben of verschuldigd zijn, doen hun
wederzijdse vorderingen en schulden elkaar teniet ten belope van het kleinste bedrag.
Alleen de echtgenoot die de grootste vordering of schuld heeft, zal nog een vergoeding te vorderen of
te voldoen hebben ten belope van het verschil tussen de wederzijdse vorderingen of schulden.
§ 3. VERREKENING VAN DE LASTEN.
Art. 1439. Onverminderd de rechten van de hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, moeten de
gemeenschappelijke schulden die overeenkomstig artikel 1414 verhaalbaar zijn op de drie
vermogens, worden voldaan voor de schulden die alleen verhaalbaar zijn op het gemeenschappelijk
vermogen en op het vermogen van een der echtgenoten.
Art. 1440. Elk der echtgenoten staat met al zijn goederen in voor de gemeenschappelijke schulden die
overblijven na de verdeling.
Evenwel zal iedere echtgenoot, voor de gemeenschappelijke schulden die tijdens het huwelijk niet
verhaalbaar waren op zijn eigen vermogen, slechts instaan ten belope van hetgeen hij ontvangen
heeft bij de verdeling.
Art. 1441. Voor zover in de akte van verdeling niet anders is bepaald, kan de echtgenoot die na de
verdeling een gemeenschappelijke schuld betaalt, de helft van hetgeen hij betaald heeft, op de andere
echtgenoot verhalen.
§ 4. VERREKENING VAN DE VERGOEDINGEN.
Art. 1442. De echtgenoot die nog vergoeding te vorderen heeft, kan met instemming van de andere
echtgenoot of, bij gebreke daarvan, met machtiging van de rechtbank, ten belope van hetgeen hem
verschuldigd is, bij de verdeling gemeenschappelijke goederen voorafnemen, waarvan de waarde, in
geval van geschil, bepaald wordt door de rechtbank.
Deze voorafneming mag geen afbreuk doen aan de rechten van toewijzing die de andere echtgenoot
bezit op grond van de artikelen 1446 en 1447.

Art. 1443. De echtgenoot die nog vergoeding verschuldigd is, voldoet die in geld, tenzij de andere
echtgenoot bereid is om bij de verdeling tot het passende beloop gemeenschappelijke goederen
vooraf te nemen, waarvan de waarde, in geval van geschil, bepaald wordt door de rechtbank.
Art. 1444. De echtgenoot die zijn vergoeding niet geheel heeft kunnen verhalen op het
gemeenschappelijk vermogen, wordt schuldeiser van de andere echtgenoot ten belope van de helft
van hetgeen hij niet ontvangen heeft.
§ 5. VERDELING.
Art. 1445. Indien er een batig saldo is, wordt dit bij helften verdeeld.
Art. 1446. Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door het overlijden van een der echtgenoten, kan de
langstlevende, tegen opleg indien daartoe grond bestaat, zich bij voorrang doen toewijzen een van de
onroerende goederen die tot gezinswoning dient, samen met het aldaar aanwezige huisraad, en het
onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn beroep, samen met de roerende zaken die
aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden.
Art. 1447. Wanneer het wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding, scheiding van tafel en bed of
scheiding van goederen, kan elk der echtgenoten in de loop van de vereffeningsprocedure aan de
rechtbank te zijnen voordele toepassing van artikel 1446 vragen.
Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt het verzoek ingewilligd dat uitgaat van de
echtgenoot die slachtoffer is van een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405
van het Strafwetboek of van een poging tot een feit als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397
van hetzelfde Wetboek, wanneer de andere echtgenoot uit dien hoofde is veroordeeld bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing.
De rechtbank beslist met inachtneming van de maatschappelijke en gezinsbelangen die erbij
betrokken zijn en van de vergoedings- of vorderingsrechten van de andere echtgenoot.
De rechtbank bepaalt de datum waarop de eventuele opleg opeisbaar wordt.
Art. 1448. De echtgenoot die enig goed uit het gemeenschappelijk vermogen heeft weggemaakt of
verborgen gehouden, verliest zijn aandeel in dat goed.
Art. 1449. Tenzij anders is bedongen, draagt iedere echtgenoot voor de helft bij in de kosten van
vereffening en verdeling.
§ 6. SCHULDEN TUSSEN ECHTGENOTEN.
Art. 1450. Schuldvorderingen van de ene echtgenoot op de andere kunnen tijdens het wettelijk stelsel
alleen verhaald worden op de eigen goederen van de schuldenaar.
Deze schuldvorderingen brengen van rechtswege interest op, te rekenen van de dag van de
ontbinding van het stelsel.
HOOFDSTUK III. - OVEREENKOMSTEN DIE HET WETTELIJK STELSEL KUNNEN WIJZIGEN.
Art. 1451. Echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, mogen niet
afwijken van de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen
en het gemeenschappelijk vermogen. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 1388 en
1389 kunnen zij bij huwelijkscontract elke andere wijziging aanbrengen in het wettelijk stelsel.
Zij kunnen met name overeenkomen :

- dat het gemeenschappelijk vermogen al hun tegenwoordige en toekomstige goederen of een deel
ervan zal omvatten;
- dat er tussen hen algehele gemeenschap zal zijn;
- dat een van de echtgenoten recht zal hebben op een vooruitneming;
- dat in geval van ontbinding van het huwelijk door het overlijden van een der echtgenoten, het
gemeenschappelijk vermogen in ongelijke delen zal worden verdeeld of geheel aan een der
echtgenoten zal verblijven.
Zij blijven onderworpen aan de regels van het wettelijk stelsel waarvan hun huwelijkscontract niet
afwijkt.
§ 1. BEDINGEN TOT UITBREIDING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BATEN.
Art. 1452. Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de tegenwoordige en toekomstige roerende of
onroerende goederen, bedoeld in artikel 1399, geheel of ten dele tot het gemeenschappelijk
vermogen zullen behoren.
In dat geval komen de schulden, bedoeld in artikel 1406, ten laste van het gemeenschappelijk
vermogen naar verhouding van de waarde van de gemeenschappelijk geworden goederen ten tijde
van hun inbreng, vergeleken met de waarde van de gezamenlijke goederen bedoeld in artikel 1399.
Art. 1453. Komen de echtgenoten overeen dat er tussen hen algehele gemeenschap zal zijn, dan
brengen zij al hun tegenwoordige en toekomstige goederen in het gemeenschappelijk vermogen, met
uitzondering van die welke van persoonlijke aard zijn en van de rechten die uitsluitend aan de
persoon verbonden zijn.
De algehele gemeenschap is gehouden tot al hun schulden.
Art. 1454. De echtgenoot die slechts een of meer bepaalde goederen, waarvan de waarde voor elk van
hen in het contract wordt vermeld, in het gemeenschappelijk vermogen brengt, kan zijn inbreng
beperken tot een bepaald bedrag.
Bij de ontbinding van het stelsel is het gemeenschappelijk vermogen hem vergoeding verschuldigd
ten bedrage van het verschil tussen de waarde van de aldus in het gemeenschappelijk vermogen
gevallen goederen ten tijde van de inbreng en de som ten belope waarvan die goederen zijn
ingebracht.
Art. 1455. De echtgenoot die bepaalde goederen in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht,
kan bij de verdeling de nog in natura aanwezige goederen terugnemen, mits hij ze op zijn aandeel
toerekent naar hun waarde ten tijde van de verdeling.
Art. 1456. Tenzij in het huwelijkscontract anders is bedongen, behoudt de echtgenoot die een deel
van zijn tegenwoordige of toekomstige goederen in het gemeenschappelijk vermogen brengt, maar ze
niet afzonderlijk aanwijst, over die goederen de bestuursbevoegdheid die artikel 1425 hem toekent.
§ 2. VOORUITMAKING.
Art. 1457. Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de langstlevende of een hunner indien hij het
langst leeft, het recht zal hebben om voor de verdeling, hetzij een bepaalde geldsom, hetzij bepaalde
goederen in natura, hetzij een hoeveelheid of een percentage van een bepaalde categorie van
goederen vooraf te nemen uit het gemeenschappelijk vermogen.
Art.
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gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract.
Art. 1459. Ontbinding van het stelsel door echtscheiding of door scheiding van tafel en bed op een
der gronden (vermeld in artikel 229), heeft geen uitkering van het vooruitgemaakte ten gevolge.
Ontbinding van het stelsel door scheiding van goederen heeft geen dadelijke uitkering van het
vooruitgemaakte ten gevolge. De echtgenoten of de echtgenoot in wiens voordeel is bedongen,
behouden echter hun rechten voor het geval van overleving. Wanneer de vooruitmaking bedongen is
in het voordeel van een der echtgenoten, kan deze van de andere echtgenoot zekerheidsstelling eisen
tot waarborg van zijn rechten.
Art. 1460. Vooruitgemaakte goederen kunnen in beslag worden genomen voor de betaling van
gemeenschappelijke schulden, behoudens verhaal van de begunstigde echtgenoot, wanneer het
goederen in natura betreft, op de rest van het gemeenschappelijk vermogen.
Zodanig verhaal is eveneens mogelijk in geval van vervreemding door een der echtgenoten van een
goed dat in natura vooruitgemaakt is.
§ 3. BEDINGEN DIE AFWIJKEN VAN DE REGELS DER GELIJKE VERDELING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
VERMOGEN.
Art. 1461. Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de langstlevende of een hunner indien hij het
langst leeft, bij de verdeling een ander deel dan de helft, of zelfs het gehele vermogen, zal
ontvangen.
Art. 1462. Indien de echtgenoten bij de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen ongelijke
aandelen verkrijgen, zijn zij tot de betaling van de gemeenschappelijke schulden gehouden naar
evenredigheid van hun aandeel in de baten, onverminderd de toepassing van artikel 1440.
Art. 1463. Indien de akte van verdeling niet anders bepaalt, kan de echtgenoot die na de verdeling
een gemeenschappelijke schuld betaalt boven het aandeel dat hij krachtens de vorige artikelen te
dragen heeft, het meerdere op de andere echtgenoot verhalen.
Art. 1464. Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele
gemeenschappelijke
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Zij worden echter wel als schenkingen beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de
langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag der verdeling, van de
tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk
vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract.
§ 4. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING.
Art. 1465. Ingeval er kinderen zijn die niet gemeenschappelijk zijn, blijft elk beding in het
huwelijkscontract hetwelk ten gevolge heeft dat aan een der echtgenoten meer wordt gegeven dan het
beschikbaar gedeelte, zonder gevolg ten aanzien van het meerdere; gelijke verdeling van hetgeen is
overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten, al zijn die ongelijk, wordt echter niet
beschouwd als een voordeel waardoor de kinderen die niet gemeenschappelijk zijn worden
benadeeld.

HOOFDSTUK IV. - SCHEIDING VAN GOEDEREN.
AFDELING I. - BEDONGEN SCHEIDING VAN GOEDEREN.
Art. 1466. Wanneer de echtgenoten bij huwelijkscontract bedingen dat zij gescheiden van goederen
zullen zijn, bezit ieder van hen de bevoegdheid van beheer, genot en beschikking alleen,
onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1; zijn inkomsten en besparingen blijven eigen goed.
Art. 1467. Wanneer een echtgenoot het beheer van zijn goederen aan de andere echtgenoot heeft
gelaten, is deze, hetzij op verzoek van de eerstgenoemde, hetzij bij de ontbinding van het stelsel,
slechts gehouden tot het opleveren van de aanwezige vruchten, en hij is geen verantwoording
schuldig van die welke tot dan toe zijn gebruikt.
Art. 1468. Het bewijs van de eigendom van een goed wordt tussen echtgenoten zowel als ten aanzien
van derden geleverd naar de regels van artikel 1399, tweede en derde lid.
Roerende goederen waarvan niet kan worden bewezen dat ze eigendom zijn van een der echtgenoten,
worden beschouwd als onverdeeld tussen de echtgenoten.
Art. 1469. Onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1, en onder voorbehoud van de bepalingen
van artikel 815, tweede lid, kan elk der echtgenoten te allen tijde verdeling vorderen van al hun
onverdeelde goederen of een deel ervan.
De ene echtgenoot kan het aandeel van de andere in een of meer goederen slechts inkopen op een
openbare verkoping of met machtiging van de rechter.
AFDELING II. - GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN.
Art. 1470. Een der echtgenoten of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan scheiding van goederen in
rechte vorderen, wanneer uit de wanorde in de zaken van de andere echtgenoot, zijn slecht beheer of
de verkwisting van zijn inkomsten blijkt dat de instandhouding van het stelsel de belangen van de
eisende echtgenoot in gevaar brengt.
Art. 1471. De schuldeisers van een van beide echtgenoten kunnen geen scheiding van goederen
vorderen.
Zij kunnen tussenkomen in het geding.
Art. 1472. De gerechtelijke scheiding van goederen werkt terug, wat haar gevolgen betreft, tot op de
dag van de eis, zowel tussen echtgenoten als ten aanzien van derden.
Art. 1473. De beslissing waarbij de scheiding van goederen wordt uitgesproken, heeft generlei gevolg
indien de staat van vereffening van het vorige stelsel niet bij authentieke akte is opgemaakt binnen
een jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit de beslissing in het Belgisch Staatsblad.
De termijn kan op verzoekschrift worden verlengd door de rechter die de scheiding van goederen
heeft uitgesproken.
Art. 1474. De schuldeisers van de echtgenoten kunnen verzet doen tegen vereffening buiten hun
aanwezigheid en daarin op hun kosten tussenkomen.
Bovendien kunnen zij, binnen een termijn van zes maanden te rekenen van het verstrijken van de
termijn gesteld in het vorige artikel, opkomen tegen de vereffening, wanneer deze met bedrieglijke
benadeling van hun rechten is geschied.

