
  
 

 

Belgium  |  25 September 2018 

 

 

Laga Newsflash 
Een nieuw antwoord op een klassieke 
vraag 

 

 

Een alledaagse situatie. Een koppel is gehuwd onder een 
gemeenschapsstelsel. De man is gerechtigd in de nalatenschap 

van zijn moeder en krijgt zijn erfdeel in geld uitbetaald. Dat is, 
gelet op het huwelijksstelsel van die man, eigen geld. Maar het 
geld wordt gestort op een bankrekening op naam van beide 

echtgenoten. Of op een rekening op naam van de man, maar 
waarop reeds gemeenschappelijke gelden zijn geboekt – zijn 

loon bijvoorbeeld.  
 

Na enige tijd wil de man het eigen geld, afkomstig uit de 
nalatenschap van zijn moeder, in eigen naam beleggen. Zijn 
echtgenote is het daarmee eens. Is dat nog mogelijk? 

 
Traditioneel wordt hierop geantwoord: ja, voor zover het eigen 

geld nog niet vermengd is met gemeenschapsgelden, met 
andere woorden voor zover het nog individualiseerbaar is, of 
nog met andere woorden voor zover het nog traceerbaar is. 

Dan alleen is het geld nog eigen geld van de man, niet door de 
gemeenschap opgeslorpt. 

 
Maar hoe doet men dat, het eigen geld traceren? Hoe stelt 
men vast dat het eigen geld nog voldoende individualiseerbaar 

is? Kan men dat afleiden uit de geldbewegingen op de 
rekening, of is er nog meer nodig? 

 
En als tracering of individualisering niet lukt? Mag de man dat 
eigen geld niet gewoon van de rekening halen, omdat hij toch 

recht op een vergoeding heeft wegens vermenging van eigen 
geld met gemeenschapsgeld?  

 
Neen, zo werkt dat niet. Want vergoedingen zijn pas opeisbaar 
als de gemeenschap ontbonden is. Niet eerder. Moet hij dan in 

overleg met zijn vrouw zijn gemeenschap eerst laten 
ontbinden (wat de opmaak van een boedelbeschrijving en een 

akte van wijziging van het stelsel vereist) om die vergoeding 
tijdens het huwelijk op te eisen? En wat doet dit echtpaar 



verder met hun ontbonden gemeenschap: alles terug in een 
gemeenschap steken en verder gaan met een huwelijksstelsel 

dat identiek is aan het vorige stelsel? Dat is toch 
buitengewoon disproportioneel gelet op de eenvoudige vraag 

van de man: laat mij over mijn eigen geld ten voordele van 
mijn eigen vermogen beschikken. 

 

Is er geen eenvoudigere oplossing? Toch wel. 

De oplossing die we uitgewerkt hebben bestaat wel degelijk in 
een aanpassing van het huwelijksstelsel. Maar we hebben 

hiervoor slechts een kleine aanpassing (vroeger zei men een 
‘kleine’ wijziging) nodig, zonder vereffening van het bestaande 
stelsel, en dus zonder boedelbeschrijving. 

 
Het volstaat inderdaad dat beide echtgenoten via een zeer 

eenvoudige, snel te verlijden notariële akte, het eens zijn om 
aan hun bestaand gemeenschapsstelsel een clausule toe te 
voegen om dit toe te laten. De clausule voorziet dan in een 

specifieke afwijking op de normale regels inzake ontbinding en 
vergoedingsrekeningen. De clausule laat expliciet toe dat een 

specifieke, nader omschreven vergoeding, vervroegd wordt 
uitgekeerd, zonder de ontbinding af te wachten. Meer is er niet 
nodig. 
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