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I. Huwelijksvermogensstelsels
A. Primair vermogensstelsel
 Bescherming van de gezinswoning
 Huurrecht
 Recht een beroep uit te oefenen
 Inning van persoonlijke inkomsten
 Opening van bankrekeningen
 Bijdrage aan de lasten van het huwelijk
 De schulden aangegaan voor het huishouden of de opvoeding 

van de kinderen
 De mogelijkheid bepaalde akten te annuleren  
 Persoonlijke schulden 



B. Secundair vermogensstelsel
1. Het wettelijk stelsel van gemeenschap

 de samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen 
 de samenstelling van de eigen vermogens
 bewijs van de eigendom van goederen
 bedingen inzake inbreng in de gemeenschap
 aankopen bij herbelegging van eigen kapitaal
 schulden van de echtgenoten
 persoonlijke schulden
 verdeling van de gemeenschap

 Verdeling en echtscheiding
 Verdeling en overlijden



1. Het wettelijk stelsel van gemeenschap

 verdeling van de gemeenschap

Verdeling en echtscheiding

Verdeling en overlijden

 wat gebeurt er als er niets voorzien is? 

 wat kan men voorzien? 

In het bijzonder: 

- Beding van vooruitmaking

- Verblijvingsbeding of ‘langst leeft, al heeft’

- Keuzebeding



B. Secundair vermogensstelsel
2. Algehele gemeenschap van goederen

3. Zuivere scheiding van goederen

 Scheiding van vermogens

 Scheiding van schulden

 Scheiding van beheer

 Eigendom van goederen 

 Bijdrage aan de lasten van het huwelijk



B. Secundair vermogensstelsel
4. De overige stelsels van scheiding van goederen of ‘gecorrigeerde’ scheiding van 

goederen 
 Scheiding van goederen met boedelgemeenschap

 Scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten

 Scheiding van goederen met rechterlijke billijkheidscorrectie 

 Rechterlijke correctie: mogelijk sinds 01.09.2018

 Van toepassing bij een echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting

 Voorwaarden? 

 Aanvraag

 Omstandigheden ongunstig of onvoorzienbaar gewijzigd

 Manifest onbillijke gevolgen

 Bedrag van de vergoeding

 Informatieplicht van de notaris 



C. De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
 sinds 1976, keuze van de echtgenoten voor … 
 twee types wijzigingen van huwelijkse voorwaarden

Het opmaken van een inventaris is echter verplicht in de volgende 
gevallen: 

- op verzoek van een van de echtgenoten
- voor het aannemen van een ander huwelijksvermogensstelsel   

D. Schenkingen tussen echtgenoten 
Twee types schenkingen
- Schenking van huidige goederen
- Schenking van toekomstige goederen 



II. Wettelijk samenwonen

A. Omschrijving

B. Voorwaarden voor wettelijk samenwonen

C. Begin 

D. Einde

E. Rechten en plichten van de wettelijk samenwonenden 

F. De goederen van de wettelijk samenwonenden

G. Dringende en voorlopige maatregelen 

H. Rechten van de langstlevende wettelijk samenwonende bij overlijden  



II. Wettelijk samenwonen

E. Rechten en plichten van de wettelijk samenwonenden 

1° Bescherming van de gezinswoning

- niet voor alle samenwonenden

- gezag van de familierechtbank

- praktische consequenties

2° Bijdrage aan de lasten van het samenleven

3° Bijdrage aan bepaalde schulden



II. Wettelijk samenwonen

F. De goederen van de wettelijk samenwonenden 

1° samenlevingscontracten

2° de wettelijke samenlevingsovereenkomst

- inhoud van de overeenkomst: principe van vrijheid 

- vorm van de overeenkomst: notariële akte

G. Dringende en voorlopige maatregelen

H. Rechten van de langstlevende wettelijk samenwonende bij overlijden



III. Ongehuwd of feitelijk samenwonen
 geen juridische band tussen de partners
 gevolgen van het ongehuwd samenwonen… zelfs zonder enige 
regelgeving

IV. Het Centraal Register van 
Huwelijksovereenkomsten

 Welke documenten worden geregistreerd? 

 Welke informatie wordt geregistreerd?

 Hoe krijgt men toegang tot de informatie in het register en wie kan dat doen? 



DANK U!


