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Huwelijkscontract als instrument van 
vermogensplanning

ALAIN-LAURENT VERBEKE

1. Echtgenoten die de gevolgen van hun huwelijk op vermogensrechtelijk vlak
niet regelen, ondergaan het zgn. wettelijk stelsel van de gemeenschap van aan-
winsten. Op dit vlak kent ons recht evenwel een vrij grote contractsvrijheid
zodat het de echtgenoten vrij staat om een huwelijkscontract te maken, dan wel
en cours de route van stelsel te wijzigen of het bestaande stelsel aan te passen.

A. Contractsvrijheid

2. De contractuele autonomie is niet onbegrensd. Het contract mag uiteraard
niet indruisen tegen de openbare orde of de goede zeden (art. 1387 BW), noch
de regels van de erfopvolging, ouderlijk gezag en voogdij schenden (art. 1388
BW). Aldus is het niet toegelaten een contract te maken met bestuursregels die
indruisen tegen de gelijkheid van de echtgenoten.

Tevens zijn er de beperkingen van het primair stelsel, die gelden voor alle huwe-
lijken, ongeacht het gekozen contractuele stelsel. Te denken valt aan artikel 215
BW ter bescherming van de gezinswoning, artikel 221 BW inzake de bijdragen
in de lasten van het huwelijk, artikel 222 BW inzake hoofdelijke aansprakelijk-
heid voor huishoudelijke schulden en artikel 224 BW tot nietigverklaring van
schenkingen en persoonlijke zekerheidsstellingen die de belangen van het gezin
in gevaar brengen.

Daarnaast zijn er ook de beperkingen binnen het stelsel van gemeenschap van
goederen. Om het even welk Belgisch type van gemeenschap men bij huwelijks-
contract heeft gekozen: de bestuursregels en de verhaalsrechten van schuld-
eisers, artikelen 1409-1426 BW zijn van dwingende toepassing.

Binnen deze marges blijft de vrijheid om met een huwelijkscontract op maat van
het koppel een regeling uit te werken nochtans vrij groot. Spontaan denkt men
dan aan een regeling voor de langstlevende echtgenoot. Het is duidelijk dat het
huwelijkscontract vooral op dat vlak een rol zal spelen, met name ter bescher-

estate2011-boek-1.book  Page 3  Tuesday, October 4, 2011  5:26 PM



Afdeling 1 • Huwelijksvermogensrecht

4 L A R C I E R

Boek 1 / Topic 1

ming van de achterblijvende echtgenoot bij overlijden. Dit is een planning met
effect bij overlijden die wordt besproken in HEP 4: Vermogensplanning met
effect na overlijden: langstlevende. In voorliggend boek wordt enkel nagedacht
over planning met effect bij leven. Hoewel minder klassiek, blijkt dat ook op dit
vlak het huwelijkscontract een nuttige rol kan spelen als instrument van een
planning.

3. Elders heb ik al gewezen op het belang van de context bij het opmaken van
een huwelijkscontract. Dat is een evidentie, die bij elke vermogensplanning sterk
voorop moet staan. Gemoedsrust, het uiteindelijke doel van elke planning, kan
enkel worden bereikt als men goed en precies de wensen en bekommernissen van
de cliënt kan identificeren. Dit kan slechts met aandacht voor de concrete con-
text. Zoals vaak in het leven, zit het ook bij huwelijkscontracten of wijzigingen
daaraan, ‘tussen de oren’. Het is onmogelijk om een aangepast huwelijks-
contract te maken, hoe mooi het technisch ook moge in elkaar zitten, zonder in
eerste instantie aandacht te besteden aan de context.

De context is meestal danig verschillend bij een huwelijkscontract bij de aan-
vang van een huwelijk dan wel een wijzigingsakte die tijdens het huwelijk wordt
gemaakt. In het eerste geval wordt vooral gedacht aan het risico van een echt-
scheiding, in het tweede geval is het vaak een planningsinstrument ter bescher-
ming van de partner voor het geval van overlijden, liefst fiscaal geoptimaliseerd.
In beide gevallen kan bescherming tegen schuldeisers een valabele overweging
vormen.

B. Context bij de aanvang van het huwelijk

4. Bij de aanvang van het huwelijk zal de context naargelang het geval ook weer
sterk verschillen. De situatie van een jong koppel van 28 jaar, dat voor de eerste
keer trouwt, kan niet worden vergeleken met deze van de aanstaande echtgeno-
ten van 60 jaar, waarbij één van hen voor de derde keer het ja-woord zal uitspre-
ken, en beiden een rijkelijke kroost hebben. In het laatste geval valt te overwegen
om een contract van zuivere scheiding van goederen aan te gaan, zonder verdere
poespas. Voor het beginnende koppel daarentegen kan de zuivere scheiding van
goederen vrij nefast uitpakken.

1. Huwelijkscontract van gemeenschap van aanwinsten

5. Toch eisen de ouders van het jonge koppel soms dat zij een contract van schei-
ding van goederen zouden afsluiten om het familiefortuin veilig te stellen tegen
een echtscheiding. De bekommernis is terecht, de voorgestelde oplossing minder.
Het probleem kan ook worden ondervangen met een contract van gemeenschap.
Dergelijk stelsel wordt vaak als sympathieker ervaren. Een contract van gemeen-
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schap van aanwinsten, waarin alleen maar de salarissen van de echtgenoten val-
len, hoeft geen risico te vormen voor het familiefortuin.

Alle voorhuwelijkse goederen en alle goederen die verkregen zijn tijdens het
huwelijk door schenking, erfenis of testament behoren immers automatisch tot
het eigen vermogen, en vallen niet in de gemeenschap. Het is wel van belang om
het eigen karakter van die goederen te kunnen bewijzen. Er geldt immers een
vermoeden van gemeenschap dat moet worden weerlegd. Het is dus zaak om
facturen en betalingsbewijzen bij te houden. Wanneer er notariële aktes voor-
handen zijn zoals een akte van verdeling of een schenkingsakte, dan is er zeker
geen bewijsprobleem.

Soms kan het nuttig zijn om in het huwelijkscontract een aantal clausules op te
nemen waarin het eigen karakter van dergelijke goederen extra wordt benadrukt
(zie infra topic 9). Denk bijvoorbeeld aan aandelenparticipaties in familiale hol-
dings en daarmee op directe of indirecte wijze gelieerde vennootschappen. Denk
ook aan een zaakvervangingsclausule ter verduidelijking dat hetgeen in de plaats
komt van die aandelen, op welke wijze ook, evenzeer tot het eigen vermogen
behoort en buiten de gemeenschap blijft.

Tevens kan niet genoeg worden benadrukt dat het vaak aangewezen is om te
voorzien in een bijzondere clausule dat ook de inkomsten, vruchten, interesten
en dividenden van eigen goederen eigen blijven. Zonder dergelijke bepaling is
dat alles immers gemeenschappelijk. Als dan een eigen kapitaal (geërfd van opa)
op een termijnrekening wordt geplaatst, en de interesten worden op diezelfde
rekening gekapitaliseerd, dan vermengt gemeenschappelijk vermogen zich met
eigen kapitaal, met alle bewijsproblemen van dien als dan bijvoorbeeld met die
fondsen een auto wordt gekocht. Is die dan eigen of gemeenschappelijk?

Niets moet zwart wit. Er zijn vele gradaties en variaties mogelijk. Afhankelijk
van de context en rekening houdend met de psychologie die concreet speelt, kan
het nodig zijn om bepaalde eigen goederen toch gemeenschappelijk te maken
(zie infra topic 7). Denk aan de aandelen van de werkvennootschap waar de
aanstaande echtgenote in meewerkt. Of als dat te ver gaat, kunnen eventueel
toch de vruchten en dividenden van die welbepaalde aandelen gemeenschappe-
lijk zijn, terwijl de aandelen zelf eigen blijven.

2. Huwelijkscontract van scheiding van goederen met ‘toeters en bellen’

6. Als bescherming tegen schuldeisers een ‘issue’ is, dan is een contract van
scheiding van goederen vaak beter geschikt dan een gemeenschap. Maar die
‘externe’ bescherming hoeft daarom nog niet te leiden tot een ‘interne’ onbillijk-
heid tussen de echtgenoten onderling. In de plaats van een zuivere scheiding van
goederen kan worden geopteerd voor een scheiding van goederen met correcties
(toeters en bellen dus).
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Zo kan men aan het hoofdstelsel van de scheiding van goederen een beperkt
gemeenschappelijk vermogen toevoegen waarin slechts bepaalde activa worden
ingebracht (zie infra topic 13 en HEP 4: Vermogensplanning met effect bij over-
lijden: langstlevende). Bijvoorbeeld een appartement of een effectenportefeuille,
of al de aanwinsten verkregen tijdens het huwelijk. Aldus hebben beide echtge-
noten dan, ondanks de scheiding van goederen, ten aanzien van de activa in die
beperkte gemeenschap gelijke rechten, ook bij echtscheiding.

7. Een andere mogelijkheid is de toevoeging van een verrekeningsbeding (zie
infra topic 14 en HEP 4: Vermogensplanning met effect bij overlijden: langstle-
vende). Dit zorgt ervoor dat de ‘armere’ echtgenoot, bijvoorbeeld in geval van
echtscheiding, een vordering bekomt tegen de ‘rijkere’ om over bepaalde activa
af te rekenen door betaling van een som geld. Opnieuw geldt hier als regel: eerst
de context en de psychologie bepalen, dan creatief juridisch vertalen. Vrijwel alle
wensen en bekommernissen kunnen worden opgelost, op maat.

Zo kan men bepalen dat de salarissen van beide echtgenoten, en wat met het
overschot daarvan wordt aangekocht, hoewel dat eigendom blijft van diegene
op wiens naam het staat, mathematisch wordt beschouwd als een verrekenings-
massa. Deze wordt dan ‘verbintenisrechtelijk’, dus financieel in twee verdeeld
via een verrekening. Stel dat die verrekeningsmassa bij echtscheiding 1000
bedraagt met daarin 700 op naam van de man en 300 op naam van de vrouw,
dan heeft de vrouw op de man een vordering ten belope van 200, zodat beiden
economisch finaal 500 hebben. Dergelijke vordering doet er niet aan af dat de
goederen die op naam van de man staan, zijn eigendom blijven, en omgekeerd
voor de vrouw. Het gaat louter over een betaling in geld, waarvoor ook een
afbetalingsregeling in het huwelijkscontract kan worden opgenomen.

C. Context tijdens het huwelijk

8. De juiste context en psychologie moet blijvend worden ingeschat, niet alleen
bij de aanvang van het huwelijk, maar ook in going concern, en cours de route.
Het huwelijk is een joint venture, met een onderlinge taakverdeling die kan
variëren. De omstandigheden wijzigen.

1. Bescherming tegen echtscheidingsrisico

9. De gezinssituatie evolueert. In het begin werkte de vrouw volop in een groot
kantoor en verdiende ze evengoed als haar man. De omstandigheden veranderen
echter, er komen kinderen, de carrière van de man wordt meer naar voren
geschoven. Het koppel kiest dan in gezamenlijk overleg voor een zo evenwichtig
mogelijke organisatie van het gezinsleven, zonder ook maar te denken aan de
scheiding van goederen en vermogensrechtelijke gevolgen bij een echtscheiding.
Trouwens, echtscheiding is toch niet aan de orde. De vrouw die deze hypothese
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even op tafel legt met verzoek een en ander te regelen, zal vaak op weinig begrip
kunnen rekenen: vertrouw je mij niet meer, misschien?

Om dan het huwelijkscontract aan te passen, is een delicate psychologische aan-
pak nodig. Men dient er ook tijd voor te nemen. Laten bezinken en dan weer
opnieuw bespreken en toelichten. Meermaals heb ik ondervonden dat zorgvul-
dige en openhartige gesprekken in dergelijke situatie tot goede resultaten kun-
nen leiden. Het huwelijkscontract wordt, na verloop van tijd, aangepast, soms
op beperkte wijze (bv. een gelimiteerd verrekeningsbeding), maar dat volstaat
vaak.

2. Bescherming tegen schuldeisersrisico

10. Een andere klassieke situatie is deze waar echtgenoten gehuwd zonder
huwelijkscontract, in het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten,
door de evolutie van hun beroep en onderneming, meer en meer geconfronteerd
worden met de risico’s van schuldeisers. Ons wettelijk stelsel, dat als dusdanig
wel een vrij evenwichtig systeem is, heeft toch enkele grote nadelen. Een daarvan
is de verhaalspositie van schuldeisers. Beroepsschuldeisers van één echtgenoot
kunnen niet enkel beslag leggen op diens eigen vermogen en inkomsten, maar
ook op geheel het gemeenschappelijk vermogen.

Neem een koppel gehuwd onder het wettelijk stelsel (gemeenschap van aanwin-
sten) met de man radioloog, en de vrouw rechter. Beroepsschuldeisers van de
man kunnen beslag leggen op het volledige salaris van mevrouw de rechter, ver-
mits dit in de gemeenschap valt. Vaak wordt het risico beperkt door te werken
met een vennootschap en een stevige beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het
eerste beschermt echter niet tegen mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Het
tweede beschermt in principe niet tegen zware fout (bv. dronkenschap of drugs)
of opzet, en evenmin tegen schulden die niets te maken hebben met een beroeps-
fout (bv. slecht beheer, verkeerd ingeschatte investering, slechte economische
conjunctuur).

Om het inkomen van mevrouw en haar vermogen te beschermen, hetgeen met-
een ook van belang is voor de toekomst van de kinderen, kan de wijziging van
het stelsel in een scheiding van goederen opportuun zijn. In een stelsel van schei-
ding van goederen blijft het salaris van mevrouw immers haar eigen vermogen.
Beroepsschuldeisers van de man kunnen daar geen beslag op leggen, tenzij
mevrouw zich mee zou hebben verbonden als schuldenaar of borg. Uiteraard
kan dergelijke wijziging niet worden doorgevoerd indien er al daadwerkelijk
schulden bestaan. Dat zou immers een ontoelaatbare poging zijn om de schuld-
eisers op bedrieglijke wijze te benadelen.
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D. Conclusie

11. Een huwelijkscontract is een maatpak dat niet alleen moet passen bij de aan-
vang van het huwelijk, maar ook met het echtpaar en hun gezinsleven mee moet
evolueren. Het is een instrument dat niet enkel moet worden ingezet bij een
planning met effect bij overlijden, ter bescherming van de langstlevende. Even
belangrijke doelstellingen die met een huwelijkscontract mede kunnen worden
gerealiseerd zijn een evenwichtige regeling voor het geval van echtscheiding en
een bescherming tegen schuldeisers.
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