BURGERLIJK WETBOEK. – BOEK III. OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT
TITEL Vbis. Wettelijke samenwoning.

Art. 1477. § 1. De bepalingen van dit artikel die de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de
wettelijk samenwonenden regelen, zijn van toepassing door het enkele feit van de wettelijke
samenwoning.
§ 2. De artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, zijn van overeenkomstige toepassing op de wettelijke
samenwoning.
§ 3. De wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van
hun mogelijkheden.
§ 4. Iedere schuld die door een der wettelijk samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het
samenleven en van de kinderen die door hen opgevoed worden, verbindt de andere samenwonende
hoofdelijk. Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van de
samenwonenden, buitensporig zijn.
§ 5. De langstlevende wettelijk samenwonende is gehouden tot de verplichting gesteld in artikel 203,
§ 1, ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden wettelijk samenwonende van wie hij niet de
vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij krachtens artikel 745octies, § 1, heeft
verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht
hebben verleend bij schenking, testament of in de in artikel 1478 bedoelde overeenkomst.)
§ 6. Wanneer een wettelijk samenwonende vooroverleden is zonder nakomelingen achter te laten, is
zijn nalatenschap aan zijn bloedverwanten in de opgaande lijn die ten tijde van het overlijden
behoeftig zijn, levensonderhoud verschuldigd, ten belope van de erfrechten die zij verliezen ten
gevolge van giften aan de langstlevende wettelijk samenwonende.)

BURGERLIJKE WETBOEK. - BOEK I : Personen
TITEL V. Het huwelijk
Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten
Art. 215. § 1. 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.
Indien de echtgenoot wiens instemming vereist is, deze zonder gewichtige redenen weigert, kan de
andere echtgenoot zich door de rechtbank van eerste aanleg, en, in spoedeisende gevallen, door de
voorzitter van die rechtbank, laten machtigen om de handelingen alleen te verrichten.
§ 2. Het recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor
het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, behoort aan beide
echtgenoten gezamenlijk, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst.

De opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende die huur moeten gezonden of betekend
worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk.
Elk van de echtgenoten kan evenwel de nietigheid van deze documenten, die aan de andere
echtgenoot worden toegezonden of van deze laatste uitgaan, slechts inroepen indien de verhuurder
kennis heeft van hun huwelijk.
Elk geschil tussen de echtgenoten omtrent de uitoefening van dat recht wordt beslist door de
vrederechter.
De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op handelshuurovereenkomsten, noch op
pachtcontracten.

