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A) Stelsel van wettelijke gemeenschap 

B) Stelsel van scheiding van goederen

C) Stelsel van deelname in de aanwinsten

A) Gebruik/Hergebruik

B) Vergoedingen 

A) Omvang van de gemeenschappelijke goederen

B) Toekenning van bepaalde gemeenschappelijke goederen aan de langstlevende, bij eerste 
overlijden

C) Het begrip “huwelijksvermogens-bevoordeling”



I – Schematische presentatie van 3
huwelijksvermogensstelsels die in het
Franse burgerlijk wetboek worden bepaald
A) Stelsel van wettelijke gemeenschap 

B) Stelsel van scheiding van goederen

C) Deelname in de aanwinsten







1 – Eigen goederen van elke echtgenoot 2 – Gemeenschappelijke goederen

Dit zijn: 
• Voor het huwelijk verkregen goederen
• Tijdens het huwelijk verkregen goederen uit 
erfenis of schenking
• Eigen goederen omwille van hun aard: 
kleding voor persoonlijk gebruik en aandelen 
ter herstel van schade…
• Eigen goederen door subrogatie (worden 
besproken in deel II)

Dit zijn: 

• Alle goederen die tegen betaling zijn 
verkregen of gecreëerd tijdens het huwelijk

• De ontvangsten en salarissen van de 
echtgenoten  

• De vruchten en inkomsten uit eigen 
goederen 



VOORDELEN NADELEN

Het belangrijkste voordeel van dit
stelsel is dat de verrijking van de ene
echtgenoot profiteert aan de andere.

Bij de ontbinding van het stelsel
worden de aanwinsten door 2
gedeeld.

• De financiële risico’s die door een
van de echtgenoten worden
genomen, worden gedragen door
de gemeenschap

• In geval van hertrouwen en door
overlijden, kan de verdeling van de
gemeenschap een bron van
conflicten worden







1 – Persoonlijke goederen 2 – Onverdeelde goederen

Iedere echtgenoot is eigenaar van
zijn/haar goederen ongeacht de
datum, de manier van verkrijging
(tegen betaling of gratis) en de
herkomst van het geld.

De enige moeilijkheid schuilt in het
bewijs van de eigendom.

De echtgenoten kopen vaak een
goed in onderlinge onverdeeldheid.

De verhouding van verkrijging hangt
in principe af van de mate van
deelneming van ieder in de
aankoop.



VOORDELEN NADELEN
De scheiding van goederen wordt
aanbevolen:

• Aan paren waarvan er één een zelfstandig 
beroep uitoefent (zzp’er, winkelier) 

• Aan degenen die kinderen hebben uit een
1e huwelijk

• De verrijking van de een profiteert niet aan de
ander

• De echtgenoten kunnen elkaar geen huwelijkse
voordelen toekennen die de echtgenoot
beschermen
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Meneer Mevrouw

Uiteindelijk vermogen

Oorspronkelijk vermogen

Aanwinsten 

€ 3 000 

€ 400 

€ 2 600 

Uiteindelijk vermogen

Oorspronkelijk vermogen

Aanwinsten 

€ 2 000 

€ 200 

€ 1 800 

Berekening van de vordering van deelname: 2 600 – 1 800 / 2 = 800 / 2 = 400

Conclusie: Meneer is mevrouw € 400 verschuldigd







VOORDELEN NADELEN

Het wordt geadviseerd aan paren waarvan
één echtgenoot een zelfstandig beroep
uitoefent.

In geval van scheiding kan de echtgenoot die een
beroepsactiviteit uitoefent een vordering
verschuldigd zijn die kan leiden tot de verkoop
van zijn beroepsmiddel.



II – Bijzonderheden van het wettelijke 
stelsel van gemeenschap van goederen 
beperkt tot aanwinsten
A) Gebruik/Hergebruik

B) Vergoedingen
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III – Bijzonderheden van bepaalde huwelijkse 
voorwaardenstelsels
A) Omvang van de gemeenschappelijke goederen 

B) Toekenning van bepaalde gemeenschappelijke goederen aan de langstlevende,
bij eerste overlijden 

C) Het begrip “huwelijksvermogens-bevoordeling”
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