
Nieuw huwelijksvermogensrecht op komst 

U heeft er mogelijks al iets over vernomen in de pers: na de wijziging van het erfrecht, 
wordt nu ook het huwelijksvermogensrecht opgefrist. Dit gaat over de regelingen die 
van toepassing zijn op echtgenoten met betrekking tot hun vermogen. 

Het wetsvoorstel is net gepubliceerd. Hieraan werd reeds lang gewerkt door een 
werkgroep van professoren en diverse andere ervaringsdeskundigen uit het notariaat 
en de praktijk, onder begeleiding van de minister van justitie Koen Geens. Het 
wetsvoorstel werd reeds goedgekeurd door de federale regering en wordt nu aan het 
parlement voorgelegd. Verwacht wordt dat deze tekst – eventueel mits kleine 
aanpassingen – in de loop van de komende maanden zal worden goedgekeurd en 
samen met het nieuwe erfrecht in werking zal treden, zijnde op 1 september 2018. 

Zonder reeds op de details in te gaan, vatten we kort de krachtlijnen samen: 

·        Wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten: wie huwt zonder 
huwelijkscontract, valt onder het wettelijk stelsel. Elke echtgenoot heeft zijn eigen 
vermogen, maar alle aanwinsten zijn gemeenschappelijk, ook al zijn ze ongelijk 
opgebouwd. De wet bepaalt wat precies in de gemeenschap valt. 

·        Hieraan werd gesleuteld en er komen een aantal verduidelijkingen, 
voornamelijk in verband met het lot van een uitkering ten gevolge van een individuele 
levensverzekering maar ook m.b.t. andere uitkeringen. Wanneer deze laatste 
gebeuren als vervanging van beroepsinkomen, vallen deze uitkeringen in de 
gemeenschap. Dit was op vandaag niet altijd zo. 

·        Ook met betrekking tot het statuut en de vergoeding van beroepsgoederen 
komen er aanpassingen. Denk aan de tandarts die met gemeenschapsgeld een dure 
tandartsstoel koopt. Deze stoel is een eigen goed, en bij ontbinding van het stelsel (vb. 
echtscheiding) kan hij deze overnemen, maar dit dient te gebeuren aan de 
aanvankelijke koopwaarde. Dit wordt aangepast zodat hij de stoel kan overnemen aan 
de waarde die de stoel nog heeft bij ontbinding van het huwelijk. 

·        Wanneer een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap en deze 
aandelen zijn eigen (omdat de vennootschap oorspronkelijk is opgericht met eigen 
middelen) dan zullen deze aandelen met alle meerwaarden, reserves,… eigen blijven, 
hoewel dit eigenlijk beroepsinkomen is. Ook dit wordt aangepast zodat de echtgenoot 
een vergoeding zal verschuldigd zijn aan het gemeenschappelijk vermogen voor dit 
vennootschapsinkomen. 

·        Stelsel van scheiding van goederen: Bij een stelsel van scheiding van goederen is 
er geen gemeenschappelijk vermogen, enkel de respectieve eigen vermogens van de 
beide echtgenoten. Men wenst meer solidariteit in te bouwen voor het geval het 
huwelijk eindigt terwijl één van de echtgenoten, weinig of niets op het vlak van 
vermogen heeft opgebouwd, bijvoorbeeld omdat deze voor het huishouden zorgde of 
ziek was. Dergelijke onbillijke situaties kunnen op verschillende vlakken verbeterd 
worden: 



·        Echtgenoten kunnen opteren voor een nieuwe wettelijke regeling, nl. een stelsel 
van scheiding van goederen met een verrekening van aanwinsten. Dit houdt in dat de 
echtgenoten gehuwd blijven onder een zuivere scheiding van goederen, maar dat zij 
afspreken dat de aanwinsten (veelal het beroepsinkomen) tussen hen beiden zal 
verdeeld worden volgens een bepaalde verdeelsleutel. Ironisch genoeg, werd net in 
Vlaanderen het finaal verrekenbeding ontmoedigd door dit zwaarder te gaan belasten 
(zie onze vorige nieuwsbrief). Hopelijk wordt dit herbekeken, wil men dit nieuwe 
wettelijk stelsel een kans geven. 

·        Er wordt een wettelijke basis voorzien voor oplossingen die in de praktijk 
ontwikkeld waren om een zuivere scheiding van goederen contractueel te temperen, 
maar waarvoor nog geen wettelijke basis bestond. Denk aan een “TIGV” (toegevoegd 
intern gemeenschappelijk vermogen) dat in een huwelijkscontract wordt ingevoegd. 

·        Rechterlijke billijkheidscorrectie: een deel van de inkomsten van een echtgenoot 
kan door de rechter toegekend worden aan de andere echtgenoot bij echtscheiding, 
als er een manifeste onbillijkheid is. Deze rechterlijke mogelijkheid is facultatief, dus 
moet voorzien zijn bij huwelijkscontract. 

·        De notaris krijgt een grotere verantwoordelijkheid om te wijzen op de nadelen 
van een zuivere scheiding van goederen en moet de (toekomstige) echtgenoten 
inlichten over de hiervoor genoemde solidariteitsoplossingen, zodat de echtgenoten 
goed weten waaraan ze beginnen. 

·        Erfrecht langstlevende echtgenoot: Het erfrecht werd net gewijzigd, maar het 
erfrecht van de langstlevende echtgenoot hangt zeer sterk samen met het 
huwelijksstelsel waaronder men gehuwd is. Daarom bevat ook deze wet enkele 
aanpassingen met betrekking tot het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. 

·        Zo zullen verre erfgenamen (wanneer er geen kinderen, ouders, broers/zussen of 
neven en nichten zijn) niet meer kunnen erven wanneer er een langstlevende 
echtgenoot is. 

·        Ook de zogenoemde “clausule Valkeniers” wordt verruimd. Deze clausule houdt 
in dat echtgenoten kunnen verklaren dat zij in elkaars nalatenschap geen erfrecht 
zullen hebben. Op heden zijn er twee belangrijke voorwaarden: er moeten kinderen 
uit een vorige relatie zijn en men kan geen afstand doen van het recht op 
vruchtgebruik op de gezinswoning. Voor vele koppels is dit nochtans de belangrijkste 
eigendom. De voorwaarde dat er kinderen uit een vorige relatie moeten zijn, blijft 
ongewijzigd, maar het minimumdeel waarvan men geen afstand kan doen, 
vermindert: voortaan zal men ook afstand van het vruchtgebruik van de 
gezinswoning kunnen doen. De overlevende echtgenoot zal in elk geval wel nog 
gedurende zes maanden in de woning kunnen blijven wonen. 


