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Toepassingsgebied

Wettelijke bepalingen van het Relatievermogensrecht
Voorlopig beperkt tot:
n Het secundair huwelijksvermogensrecht (Ondertitel 1) (artn. 1387 – 1474/1 oud BW)
n Het centraal register voor huwelijksovereenkomsten (Ondertitel 2)
Volgen later:
n Samenwoningsrecht (ook onder Titel 3)
n Primair huwelijksvermogensrecht (Titel 1. Personen en Titel 2. Familie)
------

Doelstelling/inhoud

Codificatie in nieuw BW
n Overname structuur
n Opschrift bij elk wetsartikel
n Eenvormige terminologie, gealigneerd op boek 3 en boek 8
Leesbaarder maken
n Duidelijkere formulering
Actualisering
n Afschaffing of vervanging van verouderde termen
Bescherming persoonlijke levenssfeer
n Duidelijke regels over bewaring en raadpleging gegevens in Centraal Register voor Huwelijksovereenkomsten
n Schrapping bepaalde bekendmakingen in Belgisch Staatsblad
Verduidelijkingen/beperkte inhoudelijke wijzigingen
n Recht op cliënteel: ook gemeenschappelijk indien verworven tijdens het huwelijk binnen een beroep dat
de echtgenoten samen uitoefenen of een bedrijf dat ze samen uitbaten
n Valkeniersbeding: beperking ononverdraagbaar recht van vruchtgebruik op huisraad ‘tot wat noodzakelijk
is voor titularis en gezin’ wordt geschrapt
n Vergoeding indien beroep wordt uitgeoefend in vennootschap: verduidelijking dat de vergoeding wordt
berekend op basis van inkomsten uit die vennootschap
n Vergoedingsschuld in gemeenschappelijk vermogen: voldoening wordt gealigneerd op regels inbreng
(betaling in geld / door mindere ontvangst)
n Maximumbedrag bij verrekenvordering: wordt beperkt tot helft aanwinsten
n Definitie huwelijksvoordelen uit bepaling in verband met huwelijksvermogensrechtelijke onwaardigheid:
wordt overgenomen in de artikelen over het al dan niet bezwarende karakter van voordelen toegekend
in gemeenschapsstelsels
------

Structuur

Ondertitel 1 – Relatievermogensrecht (artn. 2.3.1 – 2.3.81):
1)
2)
3)
4)
5)

Huwelijksovereenkomsten
Algemene bepalingen
Wettelijk stelsel
Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen
Scheiding van goederen

Ondertitel 2 – Centraal Register voor Huwelijksovereenkomsten (artn. 2.3.82 – 2.3.85)
------

Inwerkingtreding

1 juli 2022

Meer informatie over relatievermogensrecht? U vindt het in Jura

à

wkbe.be/jura-nl

