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Drie mogelijke huwelijksstelsels

1. Wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract

» Partners behouden eigen voorhuwelijksvermogen

» Erfenissen en schenkingen in eigen vermogen

» Beroepsinkomsten in gemeenschappelijk vermogen

2. Gemeenschap met huwelijkscontract

» Uitgebreider gemeenschappelijk vermogen

3. Scheiding van goederen met huwelijkscontract

» Enkel eigen vermogen van partners
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Het hervormde huwelijksvermogensrecht zorgt vanaf 1 september 2018 met tal 

van aanpassingen voor meer duidelijkheid, solidariteit en rechtszekerheid



1. WETTELIJK STELSEL 

ZONDER HUWELIJKSCONTRACT

Duidelijkheid over welke goederen eigen of gemeenschappelijk vermogen zijn

• Individuele levensverzekeringen 

Regeling voor álle mogelijke situaties: uitkering tijdens huwelijk, ontbinding door scheiding en 

ontbinding door  overlijden

• Schade- en arbeidsongevallenvergoedingen

Vandaag nog volledig eigen vermogen. Na hervorming drie onderverdelingen 

- Persoonlijke ongeschiktheid (eigen) en huishoudelijk en economische ongeschikt (gemeenschappelijk)

• Beroepsgoederen en aandelen

Onderscheid eigendomsrecht en vermogenswaarde (Voorbeeld volgende slide)
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1. WETTELIJK STELSEL 

ZONDER HUWELIJKSCONTRACT (DEEL II)

• Beroepsgoederen

Een van de partners kocht twintig jaar geleden een tandartsstoel. Bij ontbinding van het huwelijk behoort 

dit in huidige recht tot eigen vermogen. Men is de andere partner dan ook een vergoeding verschuldigd, 

gelijk aan de oorspronkelijke aankoopwaarde. Vaak dus te veel in verhouding met huidige waarde

 In hervormde recht: tandarts behoudt eigendomsrecht op stoel, maar vermogenswaarde is tijdens 

huwelijk gemeenschappelijk. Bij ontbinding krijgt de tandarts de stoel en wordt de stoel aangerekend 

in gemeenschappelijk vermogen aan huidige waarde. 

• Aandelen

Beroepsinkomsten die voortvloeien uit aandelen van een vennootschap zullen niet langer voor zichzelf 

gehouden kunnen worden. Men is altijd een vergoeding verschuldigd aan de echtgenoot. 
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2. GEMEENSCHAP MET HUWELIJKSCONTRACT

• Inbrengen onroerend goed

Vandaag: Ongehuwd samenwonenden kunnen nu reeds onroerend goed inbrengen in 

gemeenschappelijk vermogen via hun huwelijkscontract bij de notaris. Eerder passeerden 

ze uiteraard al bij de notaris voor de aankoopakte.

Hervormde recht: Nieuwe huwelijksvermogensrecht geeft mogelijkheid aan samenwoners 

om in aankoopakte ‘anticipatieve inbreng’ te doen, voor geval ze ooit huwen. Zo hoeft men 

slechts eenmalig een notaris te raadplegen én te betalen.
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3. SCHEIDING VAN GOEDEREN 

MET HUWELIJKSCONTRACT 

Stelsel wordt vaak gebruikt door ondernemers om partner te beschermen tegen mogelijke 

schuldeisers MAAR ook enkele valkuilen.

• Wanneer ene echtgenoot gevoelig minder verdient

• Wanneer ene echtgenoot carrière on hold zet voor het gezin

Bij beëindiging van het huwelijk kan dit tot oneerlijke situaties leiden. Daarom is het 

logisch dat er een bepaalde bescherming wordt ingebouwd om niemand in de armoede te 

duwen. Het hervormde recht zorgt voor die bescherming.

1 december 2017 6



3. SCHEIDING VAN GOEDEREN 

MET HUWELIJKSCONTRACT (DEEL II)

• Verrekening van aanwinsten

» Bij opmaak contract spreken partners af hoeveel procent de andere krijgt 

bij geval van ontbinding (wet stelt 50/50 voor, maar is niet dwingend)

» Zo delen echtgenoten toch in beroepsinkomsten 

» Evenwicht tussen autonomie tijdens huwelijk en solidariteit nadien

• Rechterlijke billijkheidscorrectie

» Vangnet in geval van oneerlijke situatie bij ontbinding huwelijk 

» Echtgenoot in nadeel kan tot max. 1/3 inkomsten ex-partner ontvangen

» Mogelijkheid billijkheidscorrectie te vorderen wordt vastgelegd in huwelijkscontract.
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Notaris is steeds verplicht om betrokkenen te informeren over opties bij 

opmaak huwelijkscontract. Doet hij dit niet, dan is notaris aansprakelijk. Deze 

informatieplicht zal de betrokkenen ook beter doen nadenken over het contract



Ook solidariteit na overlijden partner

Om de mensen ook na het overlijden van hun partner de nodige bescherming te 

bieden, stelt het hervormde huwelijksvermogensrecht ook een aantal solidaire 

maatregelen voor over de verdeling van de erfenis en het erfrecht van de langstlevende 

echtgenoot. Zo zullen onder andere heel verre familieleden niet plots kunnen opstaan om 

nog een aandeel in de erfenis te claimen. 

Zo zorgen we dat de langstlevende echtgenoot ook na het overlijden van een dierbare 

van de nodige solidariteit kan genieten.
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De sprong naar het recht voor morgen – Hercodificatie van de basiswetgeving

Justitie zet opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van het burgerlijk 

recht met Sonja Becq (CD&V), Sarah Smeyers (N-VA), Carina Van Cauter

(Open VLD) en Philippe Goffin (MR).
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Lees meer op www.koengeens.be


