
 

 

 

 

BURGERLIJKE WETBOEK. - BOEK I : Personen  

 

Titel V. Het huwelijk  

 

Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten 

 

Art. 221. Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn vermogen. 

Wanneer een der echtgenoten deze verplichting niet nakomt, kan de andere, onverminderd de rechten 

van derden, zich door de vrederechter laten machtigen om, met uitsluiting van zijn echtgenoot, diens 

inkomsten of de inkomsten uit de goederen die hij krachtens hun huwelijksvermogensstelsel beheert, 

alsook alle andere hem door derden verschuldigde geldsommen te ontvangen onder de voorwaarden 

en binnen de perken die het vonnis bepaalt. 

Het vonnis kan worden tegengeworpen aan alle tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars, 

na kennisgeving door de griffier op verzoek van de eiser. 

Wanneer het vonnis ophoudt gevolg te hebben, geeft de griffier daarvan bericht aan de derden-

schuldenaars. 

De griffier vermeldt in zijn kennisgeving wat de derde-schuldenaar moet betalen of moet ophouden 

te betalen. 

Wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed wordt 

ingediend, blijft de machtiging niettemin uitvoerbaar tot aan de beslissing van de rechtbank of van 

de voorzitter van de rechtbank in kort geding. 

 

Art. 222. Iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de 

huishouding en de opvoeding van de kinderen, verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk. 

Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, 

buitensporig zijn. 

 

Art. 223.  Indien een der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt, beveelt de vrederechter, op 

verzoek van de andere echtgenoot, dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de 

goederen van de echtgenoten en de kinderen. 

Hetzelfde geschiedt op verzoek van een der echtgenoten, indien de verstandhouding tussen hen 

ernstig verstoord is. 

Indien een echtgenoot zich tegenover de andere schuldig gemaakt heeft aan een feit als bedoeld in de 

artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek, of heeft gepoogd een feit te plegen 

als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek, of indien er ernstige 

aanwijzingen voor dergelijke gedragingen bestaan, zal de echtgenoot die het slachtoffer is, behalve 

bij uitzonderlijke omstandigheden, het genot toegewezen krijgen van de echtelijke verblijfplaats 

indien hij daarom verzoekt. 

De vrederechter kan ondermeer aan een der echtgenoten verbod opleggen om, voor de tijd die hij 

bepaalt, eigen of gemeenschappelijke roerende of onroerende goederen, zonder de instemming van 

de andere echtgenoot, te vervreemden, te hypothekeren of te verpanden; hij kan de verplaatsing van 

de meubelen verbieden of het persoonlijk gebruik ervan aan een van beide echtgenoten toewijzen. 

Daden van vervreemding zijn alle daden bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 december 1851 en in 

artikel 8 van de wet van 10 februari 1908. 

De vrederechter kan de echtgenoot die de roerende goederen onder zich heeft, verplichten borg te 

stellen of van voldoende gegoedheid te doen blijken. 


