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BEGINSELEN VAN EUROPEES 
FAMILIERECHT BETREFFENDE 

VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES 
TUSSEN ECHTGENOTEN

PREAMBULE

Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten 
er evenwel een toenemende convergentie bestaat;
Erkennende dat de bestaande verschillen het vrij verkeer van personen in Europa 
beletten;
Geleid door de wens om een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke 
Europese waarden met betrekking tot de gelijkheid van de echtgenoten;
Geleid door de wens om een evenwicht te vinden tussen de partijautonomie van 
de echtgenoten en hun solidariteit;
Geleid door de wens om een bijdrage te leveren aan het welzijn van het gezin;
Geleid door de wens om de bescherming van de gezinswoning te verzekeren;
Geleid door de wens om elke echtgenoot een billijk aandeel in het tijdens het 
huwelijk verworven vermogen te verzekeren;
Geleid door de wens om een bijdrage te leveren aan de harmonisatie van het 
familierecht in Europa en de rechten van haar burgers te versterken;
Beveelt de Commissie voor Europees Familierecht de volgende beginselen aan:

HOOFDSTUK I:  ALGEMENE RECHTEN EN 
PLICHTEN VAN ECHTGENOTEN

Beginsel 4:1 Algemene toepassing
De in dit hoofdstuk vervatte beginselen zijn van toepassing ongeacht het 
huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.

Beginsel 4:2 Gelijkheid van de echtgenoten
Elke echtgenoot heeft  gelijke rechten en plichten.
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Beginsel 4:3 Bekwaamheid van de echtgenoten
Onder voorbehoud van de volgende beginselen geniet elke echtgenoot volledige 
rechts- en handelingsbekwaamheid en kan in het bijzonder rechtshandelingen 
aangaan met de andere echtgenoot en met derden.

Beginsel 4:4 Bijdrage in de behoeft en van het gezin
(1) Elke echtgenoot draagt volgens zijn mogelijkheden bij in de behoeft en van het 
gezin.
(2) De bijdrage in de behoeft en van het gezin omvat bijdragen voor de 
huishouding, de persoonlijke behoeft en van de echtgenoten, het levensonderhoud 
en de opvoeding van de kinderen.
(3) Indien een echtgenoot zijn of haar verplichting tot bijdrage in de behoeft en 
van het gezin niet nakomt, kan de andere echtgenoot de bevoegde autoriteit 
verzoeken de bijdrage te bepalen.

Beginsel 4:5 Bescherming van de gezinswoning en het huisraad
(1) Elke beschikking over de rechten op de gezinswoning of het huisraad vereist 
de toestemming van beide echtgenoten.
(2) Elke beschikking door een echtgenoot zonder de toestemming van de andere 
is geldig, indien deze laatste deze bevestigt.
(3) Indien een echtgenoot zijn of haar toestemming weigert of hiertoe niet in staat is, 
kan de andere echtgenoot om de toestemming van de bevoegde autoriteit verzoeken.
(4) Elke beschikking verricht in overtreding van de voorgaande alinea’s kan op 
verzoek van de echtgenoot die niet heeft  toegestemd, door de bevoegde autoriteit 
worden vernietigd.

Beginsel 4:6 Bescherming van de gehuurde gezinswoning
(1) Werd het huurcontract over de gezinswoning door één echtgenoot afgesloten, 
dan wordt de huur vermoed aan beide echtgenoten toe te behoren.
(2) Een echtgenoot kan zonder toestemming van de andere echtgenoot het 
huurcontract niet opzeggen of wijzigen.
(3) De verhuurder moet de opzegging van het huurcontract aan beide 
echtgenoten betekenen.

Beginsel 4:7 Vertegenwoordiging
(1) Een echtgenoot kan de andere echtgenoot machtigen om hem of haar bij 
rechtshandelingen te vertegenwoordigen.
(2) Is een echtgenoot niet in staat zijn of haar wil te uiten, dan kan de bevoegde 
autoriteit de andere echtgenoot machtigen

(a) om alleen te handelen in de gevallen waarin de toestemming van zijn of 
haar echtgenoot vereist is;

(b) om zijn of haar echtgenoot te vertegenwoordigen in de gevallen waarin 
deze laatste bevoegd is om alleen te handelen.
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Beginsel 4:8 Informatieplicht
Elke echtgenoot heeft  de plicht de andere echtgenoot te informeren over zijn 
vermogen en over belangrijke bestuurshandelingen voor zover dit nodig is om 
deze laatste toe te laten om zijn of haar rechten uit te oefenen.

Beginsel 4:9 Vrijheid om huwelijkscontracten te sluiten
Het staat de echtgenoten vrij om huwelijkscontracten te sluiten.

HOOFDSTUK II: HUWELIJKSCONTRACTEN

Beginsel 4:10 Begrip
(1) De toekomstige echtgenoten kunnen in een vόόr het huwelijk gesloten 
huwelijkscontract hun huwelijksvermogensstelsel kiezen.
(2) De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel 
wijzigen of een ander stelsel aannemen.

Beginsel 4:11 Vormvoorschrift en
Huwelijkscontracten moeten voor een notaris of een ander juridisch 
beroepsbeoefenaar met vergelijkbare functies worden verleden, gedateerd en 
door beide echtgenoten worden ondertekend.

Beginsel 4:12 Openbaring
Bij het sluiten van een huwelijkscontract hebben de echtgenoten de 
wederzijdse verplichting om de samenstelling van hun vermogen aan elkaar te 
openbaren.

Beginsel 4:13 Plichten van de notaris of van de andere juridische beoefenaar 
met vergelijkbare functies
De notaris of de andere juridische beoefenaar met vergelijkbare functies

(a) geeft  aan elke echtgenoot afzonderlijk onpartijdig advies;
(b) verzekert zich ervan dat elke echtgenoot de rechtsgevolgen van het 

huwelijkscontract begrijpt;
(c) verzekert zich van de vrije toestemming van beide echtgenoten.

Beginsel 4:14 Gevolgen tegenover derden
Huwelijkscontracten gelden tegenover derden, indien bij het sluiten van een 
overeenkomst met een echtgenoot,

(a) deze informatie vervat is in een openbaar document; of
(b) de derden kennis hadden van de relevante bedingen van het 

huwelijkscontract.
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Beginsel 4:15 Buitengewoon ingrijpende omstandigheden
Rekening houdende met de omstandigheden bij de sluiting van de overeenkomst 
of met later ontstane omstandigheden kan de bevoegde autoriteit in geval van 
buitengewoon ingrijpende omstandigheden het huwelijkscontract opheff en of 
wijzigen.

HOOFDSTUK III: HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

AFDELING A: PARTICIPATIE IN DE AANWINSTEN

Beginsel 4:16 Toepasselijkheid van het stelsel van participatie in de 
aanwinsten
De participatie in de aanwinsten is van toepassing voor zover de echtgenoten 
geen andersluidende overeenkomst hebben gesloten in overeenstemming met 
Hoofdstuk II.

BEGRIP

Beginsel 4:17 Begrip van participatie in de aanwinsten
(1) Participatie in de aanwinsten is een huwelijksvermogensstelsel tengevolge 
waarvan elke echtgenoot eigenaar van zijn vermogen is.
(2) Het vermogen van elke echtgenoot omvat de aanwinsten en het voorbehouden 
vermogen.
(3) Bij ontbinding van het stelsel participeert elke echtgenoot in de door de 
andere echtgenoot tijdens het stelsel verworven aanwinsten door toepassing van 
Beginsel 4:31.

BATEN

Beginsel 4:18 Aanwinsten
(1) De aanwinsten omvatten de tijdens het stelsel verworven 
vermogensbestanddelen met uitzondering van het voorbehouden vermogen. De 
aanwinsten omvatten in het bijzonder

(a) de inkomsten en winsten van elke echtgenoot afk omstig uit inkomen of 
vermogen;

(b) de goederen verworven met inkomsten en winsten van een echtgenoot.
(2) Behoudens tegenbewijs worden vermogensbestanddelen vermoed aanwinsten 
te zijn.
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Beginsel 4:19 Voorbehouden vermogen
Het voorbehouden vermogen omvat

(a) vόόr de inwerkingtreding van het huwelijksvermogensstelsel verkregen 
goederen;

(b) tijdens het huwelijksvermogensstelsel verkregen schenkingen, 
nalatenschappen en legaten;

(c) goederen verkregen ter vervanging van voorbehouden goederen;
(d) goederen van persoonlijke aard;
(e) goederen uitsluitend verworven voor het beroep van een echtgenoot;
(f) waardevermeerderingen van de onder (a) tot (e) vermelde goederen.

Beginsel 4:20 Vermoeden van mede-eigendom
Behoudens tegenbewijs worden de goederen vermoed aan beide echtgenoten in 
mede-eigendom toe te behoren.

SCHULDEN

Beginsel 4:21 Persoonlijke schulden
Schulden aangegaan door één echtgenoot zijn persoonlijke schulden.

Beginsel 4:22 Verhaalbaarheid van persoonlijke schulden
Persoonlijke schulden zijn verhaalbaar op de aanwinsten en het voorbehouden 
vermogen van de echtgenoot-schuldenaar.

BESTUUR

Beginsel 4:23 Bestuur van de vermogens
Onder voorbehoud van de Beginselen 4:6 en 4:7 is elke echtgenoot gerechtigd om 
zijn of haar vermogen alleen te besturen.

ONTBINDING

Beginsel 4:24 Ontbindingsgronden
Het stelsel van participatie in de aanwinsten wordt ontbonden door

(a) het overlijden van een echtgenoot;
(b) de nietigverklaring van het huwelijk, de echtscheiding of de scheiding 

van tafel en bed;
(c) de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel door een overeenkomst 

tussen de echtgenoten, of
(d) de beslissing van de bevoegde autoriteit wegens ernstige gronden.
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Beginsel 4:25 Datum van ontbinding
De ontbinding van het stelsel van participatie in de aanwinsten heeft  gevolgen

(a) op het tijdstip van het overlijden van een echtgenoot;
(b) in geval van nietigverklaring van het huwelijk, echtscheiding of 

scheiding van tafel en bed op het tijdstip van het verzoek;
(c) in geval van een overeenkomst tot wijziging van het 

huwelijksvermogensstelsel op het tijdstip van de wijziging;
(d) in geval van beslissing door de bevoegde autoriteit op het tijdstip van 

het verzoek.

VEREFFENING

Beginsel 4:26 Vaststelling en waardering van de aanwinsten
(1) De aanwinsten van elke echtgenoot worden vastgesteld op het tijdstip van de 
ontbinding van het stelsel zoals bepaald in Beginsel 4:25.
(2) De aanwinsten worden op het ogenblik van de verdeling gewaardeerd.

Beginsel 4:27 Nadelige handelingen
Bij de berekening van de aanwinsten van elke echtgenoot moet worden rekening 
gehouden met

(a) buitensporige schenkingen;
(b) verkwiste goederen;
(c) andere handelingen die de waarde van de aanwinsten in het nadeel van 

de andere echtgenoot opzettelijk hebben verminderd.

Beginsel 4:28 Vergoedingen
(1) De aanwinsten van een echtgenoot verkrijgen een vergoeding voor elke 
bijdrage in het voordeel van zijn voorbehouden vermogen.
(2) Het voorbehouden vermogen van een echtgenoot verkrijgt een vergoeding 
voor elke bijdrage in het voordeel van zijn aanwinsten.
(3) Schulden belasten het vermogen met betrekking tot welke zij zijn aangegaan. 
Bij twijfel wordt vermoed dat zij de aanwinsten belasten.
(4) Bij investering voor de verkrijging, de verbetering of de instandhouding van 
een goed, wordt bij de berekening van het bedrag van de vergoeding rekening 
gehouden met de meerwaarde of minwaarde van dit goed.
(5) Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de vergoeding in geld 
voldaan.

PARTICIPATIE

Beginsel 4:29 Overeenkomst over de participatie
De echtgenoten kunnen een overeenkomst over de participatie in de aanwinsten 
sluiten.
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Beginsel 4:30 Toebedeling van de gezinswoning en het huisraad
De bevoegde autoriteit kan in het belang van het gezin en tegen vergoeding de 
gezinswoning en het huisraad aan een echtgenoot toebedelen.

Beginsel 4:31 Gelijke participatie in de netto-aanwinsten
(1) Indien de netto-aanwinsten van een echtgenoot de waarde van deze van de 
andere overstijgen, dan participeert deze laatste in het meerdere ter hoogte van 
de helft .
(2) De netto-aanwinsten zijn gelijk aan de waarde van de aanwinsten na aft rek 
van de schulden.
(3) De door een echtgenoot geleden verliezen die zijn aanwinsten op het ogenblik 
van de ontbinding van het stelsel overtreff en, worden niet met de andere 
echtgenoot gedeeld.
(4) Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de echtgenoten, is de 
vordering tot participatie een vordering in geld.
(5) Op verzoek van de echtgenoot-schuldenaar kan de bevoegde autoriteit 
wegens ernstige redenen uitstel van betaling of betaling in termijnen toestaan.

Beginsel 4:32 Aanpassing door de bevoegde autoriteit
In geval van buitengewoon ingrijpende omstandigheden kan de bevoegde 
autoriteit

(a) de participatie aanpassen;
(b) elke bij toepassing van Beginsel 4:29 gesloten overeenkomst tussen de 

echtgenoten opheff en of wijzigen.

AFDELING B: GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN

Beginsel 4:33 Toepasselijkheid van de gemeenschap van aanwinsten
Het stelsel van de gemeenschap van aanwinsten is van toepassing voor zover de 
echtgenoten geen andersluidende overeenkomst hebben gesloten in 
overeenstemming met Hoofdstuk II.

BEGRIP

Beginsel 4:34 Begrip van de gemeenschap van aanwinsten
(1) De gemeenschap van aanwinsten is een huwelijksvermogensstelsel dat uit 
gemeenschappelijk en persoonlijk vermogen bestaat.
(2) Het gemeenschappelijk vermogen is het tijdens de gemeenschap van 
aanwinsten verworven vermogen dat geen persoonlijk vermogen is.
(3) Het persoonlijk vermogen is het eigen vermogen van elke echtgenoot.
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BATEN

Beginsel 4:35 Gemeenschappelijk vermogen
(1) Het gemeenschappelijk vermogen bevat alle tijdens het stelsel verworven 
roerende en roerende goederen die geen persoonlijke goederen van een 
echtgenoot zijn.
(2) Het gemeenschappelijk vermogen bevat in het bijzonder

(a) de inkomsten en winsten afk omstig uit de professionele activiteiten van 
de echtgenoten en uit hun gemeenschappelijk en persoonlijk vermogen;

(b) gemeenschappelijk of door een echtgenoot afzonderlijk tijdens het 
stelsel verworven goederen met middelen uit inkomsten en winsten;

(c) schenkingen en legaten aan beide echtgenoten of aan een echtgenoot 
onder het beding dat deze tot het gemeenschappelijk vermogen zullen 
behoren.

Beginsel 4:36 Persoonlijk vermogen
Het persoonlijk vermogen bevat

(a) vόόr de inwerkingtreding van de gemeenschap van aanwinsten 
verkregen goederen;

(b) tijdens het huwelijksvermogensstelsel verkregen schenkingen, 
nalatenschappen en legaten;

(c) goederen verkregen ter vervanging, belegging of wederbelegging zoals 
bepaald in de Beginselen 4:37 en 4:38;

(d) tijdens de werking van het stelsel verkregen goederen van persoonlijke 
aard;

(e) goederen uitsluitend verworven voor het beroep van een echtgenoot.

Beginsel 4:37 Vervanging
(1) Elk goed dat een persoonlijk goed vervangt zonder aanvullende betaling is 
een persoonlijk goed.
(2) Elk goed dat een persoonlijk goed vervang met aanvullende betaling is een 
persoonlijk goed, tenzij de aanvullende betaling met gemeenschappelijk 
vermogen gelijk is aan of groter dan de waarde van het vervangen goed.
(3) In geval van een aanvullende betaling door een vermogen is een vergoeding 
door het andere vermogen verschuldigd.

Beginsel 4:38 Belegging en wederbelegging
(1) Elk uitsluitend door belegging of wederbelegging verkregen goed is een 
persoonlijk goed.
(2) Elk goed gedeeltelijk verkregen door belegging of wederbelegging van 
persoonlijk vermogen en gedeeltelijk verkregen door gemeenschappelijk 
vermogen is een persoonlijk goed, tenzij de betaling door het gemeenschappelijk 
vermogen gelijk is aan of hoger is dan de belegging of wederbelegging.
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(3) In geval van bijkomende belegging of wederbelegging door een vermogen is 
een vergoeding door het andere vermogen verschuldigd.

Beginsel 4:39 Vermoeden van gemeenschappelijk vermogen
Een goed wordt vermoed gemeenschappelijk te zijn, tenzij zijn persoonlijk 
karakter wordt bewezen door toepassing van de Beginselen 4:35 tot 4:38.

SCHULDEN

Beginsel 4:40 Gemeenschappelijke schulden
Gemeenschappelijke schulden zijn

(a) schulden aangegaan door beide echtgenoten gezamenlijk;
(b) schulden aangegaan door een echtgenoot voor de aanvaardbare 

behoeft en van het gezin;
(c) schulden voor het levensonderhoud van de kinderen;
(d) schulden aangegaan door een echtgenoot voor het gebruik of het bestuur 

van het gemeenschappelijk vermogen of in het belang van het gezin;
(e) schulden met betrekking tot het beroep van een echtgenoot;
(f) schulden met betrekking tot een schenking of een legaat dat tot het 

gemeenschappelijk vermogen behoort;
(g) schulden waarvan het persoonlijk karakter niet bewezen is.

Beginsel 4:41 Persoonlijke schulden
Persoonlijke schulden van een echtgenoot zijn

(a) schulden aangegaan vόόr de inwerkingtreding van de gemeenschap 
van aanwinsten;

(b) schulden met betrekking tot tijdens het stelsel verkregen schenkingen, 
nalatenschappen en legaten;

(c) schulden met betrekking tot de persoonlijke goederen;
(d) schulden persoonlijk door hun aard;
(e) schulden aangegaan zonder de vereiste toestemming van de andere 

echtgenoot.

Beginsel 4:42 Verhaalbaarheid van gemeenschappelijke schulden
(1) Gemeenschappelijke schulden zijn verhaalbaar op het gemeenschappelijk 
vermogen en op het persoonlijk vermogen van de echtgenoot die de schuld is 
aangegaan.
(2) Zijn de echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk, dan is de schuld ook verhaalbaar 
op het persoonlijk vermogen van elke echtgenoot.

Beginsel 4:43 Verhaalbaarheid van persoonlijke schulden
(1) Persoonlijke schulden van een echtgenoot zijn verhaalbaar op

(a) het persoonlijk vermogen van de echtgenoot-schuldenaar;
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(b) het inkomen en de winsten van de echtgenoot-schuldenaar;
(c) de gemeenschappelijke goederen in de mate van hun vermenging met 

persoonlijke goederen van de echtgenoot-schuldenaar.
(2) De persoonlijke schulden uit een onrechtmatige daad of een misdrijf zijn 
tevens verhaalbaar op de helft  van de netto-baten van het gemeenschappelijk 
vermogen, indien de persoonlijke goederen en de inkomsten en winsten van de 
echtgenoot-schuldenaar voor het verhaal ontoereikend zijn.

BESTUUR

Beginsel 4:44 Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen
(1) Elke echtgenoot heeft  het recht het gemeenschappelijk vermogen te besturen, 
maar belangrijke handelingen vereisen gezamenlijk bestuur.
(2) Indien een echtgenoot weigert zijn of haar toestemming te verlenen tot een 
handeling die gezamenlijk bestuur vereist, kan de andere echtgenoot de 
bevoegde autoriteit om een machtiging tot alleen handelen verzoeken.

Beginsel 4:45 Handelingen die gezamenlijk bestuur vereisen
Onder voorbehoud van de Beginselen 4:4 tot 4:8 en rekening houdend met de 
economische situatie van de echtgenoten bevatten de handelingen die 
gezamenlijk bestuur vereisen, in het bijzonder:

(a) de verkrijging, vervreemding van en de instelling van een 
zekerheidsrecht op onroerende goederen;

(b) betekenisvolle leningen, borgstellingen en waarborgen;
(c) betekenisvolle schenkingen.

Beginsel 4:46 Vernietiging van bestuurshandelingen
Handelingen die gezamenlijk bestuur vereisen kunnen op verzoek van de 
echtgenoot, die niet in de handeling heeft  toegestemd, door de bevoegde 
autoriteit worden vernietigd.

Beginsel 4:47 Bestuur van persoonlijk vermogen
Onder voorbehoud van de Beginselen 4:6 en 4:7 heeft  elke echtgenoot het recht 
zijn persoonlijk vermogen alleen te besturen.

Beginsel 4:48 Ontneming van het recht het gemeenschappelijk vermogen te 
besturen
(1) Op verzoek van een echtgenoot kan de bevoegde autoriteit de andere 
echtgenoot het recht om het gemeenschappelijk vermogen te besturen geheel of 
gedeeltelijk ontnemen wegens

(a) onmogelijkheid om zijn of haar wil te uiten;
(b) ernstige fouten in het bestuur;
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(c) ernstige schending van de informatieplichten zoals bepaald in 
Beginsel 4:8.

(2) In de mate waarin een echtgenoot het recht om het gemeenschappelijk 
vermogen te besturen wordt ontnomen, komt deze bevoegdheid de andere 
echtgenoot alleen toe.
(3) Op verzoek van elke echtgenoot kan de bevoegde autoriteit de echtgenoot in 
zijn ontnomen recht om te besturen herstellen.

Beginsel 4:49 Ontbindingsgronden
De gemeenschap van aanwinsten wordt ontbonden door

(a) het overlijden van een echtgenoot;
(b) de nietigverklaring van het huwelijk, de echtscheiding of de scheiding 

van tafel en bed;
(c) de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel door een overeenkomst 

tussen de echtgenoten;
(d) de beslissing van de bevoegde autoriteit tot scheiding van goederen 

wegens ernstige gronden.

Beginsel 4:50 Datum van ontbinding
De ontbinding van de gemeenschap van aanwinsten heeft  gevolgen

(a) op het tijdstip van het overlijden van een echtgenoot;
(b) in geval van nietigverklaring van het huwelijk, echtscheiding of 

scheiding van tafel en bed, tussen echtgenoten op het tijdstip van het 
verzoek of, indien de echtgenoten vόόr dit tijdstip gescheiden leefden, 
op het tijdstip van hun scheiding en tegenover derden op het tijdstip 
van publicatie van het verzoek;

(c) in geval van een overeenkomst tot wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel, tussen echtgenoten vanaf het tijdstip van de 
overeenkomst en tegenover derden op het tijdstip van publicatie van de 
overeenkomst;

(d) in geval van een door de bevoegde autoriteit uitgesproken scheiding 
van goederen, tussen de echtgenoten vanaf het tijdstip van het verzoek 
en tegenover derden op het tijdstip van publicatie van het verzoek.

Beginsel 4:51 Bestuur na ontbinding
Na de ontbinding van de gemeenschap van aanwinsten zijn de algemene regels 
over mede-eigendom op het bestuur van toepassing.

VEREFFENING

Beginsel 4:52 Vaststelling en waardering van de aanwinsten
(1) Het gemeenschappelijk vermogen wordt vastgesteld op het tijdstip van de 
ontbinding van het stelsel zoals bepaald in Beginsel 4:50.
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(2) Het gemeenschappelijk vermogen wordt op het tijdstip van de verdeling 
gewaardeerd.

Beginsel 4:53 Vergoedingen
(1) Het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt een vergoeding voor elke bijdrage 
ten voordele van het persoonlijk vermogen van een echtgenoot.
(2) Het persoonlijk vermogen van een echtgenoot verkrijgt een vergoeding voor 
elke bijdrage ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen.
(3) Bij investering voor de verkrijging, de verbetering of de instandhouding van 
een goed, wordt bij de berekening van het bedrag van de vergoeding rekening 
gehouden met de meerwaarde of minwaarde van dit goed.
(4) Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de vergoeding in geld 
voldaan.

Beginsel 4:54 Rang van de gemeenschappelijke schulden
Gemeenschappelijke schulden en vergoedingen hebben dezelfde rang.

VERDELING

Beginsel 4:55 Overeenkomst over de verdeling
De echtgenoten kunnen een overeenkomst over de verdeling van het 
gemeenschappelijk vermogen sluiten.

Beginsel 4:56 Toebedeling van de gezinswoning, het huisraad en de 
beroepsgoederen
Bij de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen kan de bevoegde autoriteit 
in het belang van het gezin en tegen aanvullende betaling aan een echtgenoot 
toebedelen

(a) de gezinswoning en het huisraad;
(b) beroepsgoederen.

Beginsel 4:57 Gelijke verdeling en aanpassing
(1) Het gemeenschappelijk vermogen wordt tussen de echtgenoten gelijk 
verdeeld.
(2) In geval van buitengewoon ingrijpende omstandigheden kan de bevoegde 
autoriteit

(a) de verdeling aanpassen;
(b) elke bij toepassing van Beginsel 4:55 gesloten overeenkomst tussen 

echtgenoten opheff en of wijzigen.
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Beginsel 4:58 Verhaalbaarheid van gemeenschappelijke schulden na de 
verdeling van het gemeenschappelijk vermogen
(1) Na de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen worden de 
gemeenschappelijke schulden verhaald op het aandeel van elke echtgenoot in dit 
vermogen en op het persoonlijk vermogen van de echtgenoot die de schuld is 
aangegaan.
(2) De echtgenoot die na de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen een 
gemeenschappelijk schuld heeft  voldaan, kan de helft  van de betaalde som op de 
andere echtgenoot verhalen.




