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AMENDEMENT

AMENDEMENT

N° 10 DE MME VAN CAUTER ET CONSORTS
(sous-amendement à l’amendement n° 2)

Nr. 10 VAN MEVROUW VAN CAUTER c.s.
(subamendement op amendement nr. 2)
Art. 2

Art. 2

In het voorgestelde artikel 1394, § 2, vervangen
als volgt:

Dans l’article 1394 proposé, remplacer le § 2 par
la disposition suivante:

«§ 2. Indien één van de echtgenoten hierom verzoekt,
wordt de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel voorafgegaan door een beschrijving
van alle roerende en onroerende goederen en van de
schulden van de echtgenoten.

«§ 2. Si l’un des époux le demande, l’acte portant
modification du régime matrimonial est précédé de
l’inventaire de tous les biens meubles et immeubles et
des dettes des époux.

Een boedelbeschrijving is vereist indien de wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel de vereffening van
het vorige stelsel tot gevolg heeft.

Un inventaire est requis lorsque la modification du
régime matrimonial entraîne la liquidation du régime
préexistant.
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Behoudens in het geval bepaald in het tweede lid,
kan de boedelbeschrijving worden opgemaakt op grond
van verklaringen, voor zover beide echtgenoten hiermee
akkoord gaan.

Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 2, l’inventaire peut
être dressé sur déclarations, pour autant que les deux
époux y consentent.

De boedelbeschrijving wordt vastgesteld bij notariële
akte.».

L’inventaire est constaté par acte devant notaire.».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Door deze omschrijving wordt in de gevallen waarin het
opstellen van een boedelbeschrijving niet essentieel is, het
opstellen van een boedelbeschrijving facultatief, namelijk op
verzoek van één van de echtgenoten.

La présente formulation fait en sorte que lorsqu’il n’est pas
essentiel, l’inventaire devient facultatif et peut être dressé à la
demande d’un des époux.

Enkel in de gevallen waarin de wijziging de vereffening van
het huwelijksvermogensstelsel tot gevolg heeft, is de boedelbeschrijving een nuttig instrument ter bescherming van de
rechten van derden, zodat in dit geval de boedelbeschrijving
verplichtend wordt opgelegd, overeenkomstig de huidige
regelgeving.

L’inventaire n’est un instrument utile pour protéger les droits
des tiers que dans les cas où la modification entraîne la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’il est alors rendu
obligatoire, conformément à la réglementation actuelle.

Voor deze boedelbeschrijvingen wordt de mogelijkheid van
boedelbeschrijving op grond van verklaringen door gemeenschappelijk akkoord van de echtgenoten uitgesloten. In deze
gevallen blijft uiteraard het gemeen recht van toepassing zodat
een boedelbeschrijving op grond van verklaringen mogelijk
blijft krachtens artikel 1182, tweede lid, Ger.W.

Pour ces inventaires, la possibilité de dresser un inventaire
sur déclarations du commun accord des époux est exclue. Dans
ces cas, le droit commun reste bien entendu d’application, de
sorte qu’un inventaire sur déclarations reste possible en vertu
de l’article 1182, alinéa 2, du Code judiciaire.
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