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Voorwoord 

V 

In december 1997 publiceerde het Ministerie van Justitie het rapport van de door haar 
ingestelde Tommissie rechten en plichten van echtgenoten', waarin aanpassing van het 
huidige stelsel van huwelijksvermogensrecht werd bepleit en werd geconcludeerd dat om 
de in het rapport genoemde mogelijkheden tot aanpassing verder te kunnen uitwerken 
rechtsvergelijkend onderzoek diende te worden uitgevoerd. Het onderzoek zou zich moeten 
richten op de vraag welke kenmerkende verschillen er in de praktijk bestaan tussen het 
stelsel van wettelijke gemeenschap van goederen en modeme buitenlandse stelsels van 
huwelijksvermogensrecht, met name bij de afwikkeling van de boedel bij echtscheiding. 
Naar aanleiding van dit rapport heeft de sectie intemationaal privaatrecht/rechtsvergelijking 
van de Juridische faculteit van de Universiteit Utrecht een uitgewerkt onderzoeksvoorstel 
met een strak tijdpad aan het ministerie voorgelegd, hetgeen resulteerde in een opdracht om 
tot uitvoering over te gaan. 

In de opzet van het onderzoek werd veel plaats ingeruimd voor consultatie van 
notarissen, advocaten en rechters ter plaatse. Het ging er immers om de sterke en de 
zwakke punten op te sporen van de werking van de verschillende stelsels in de praktijk. Tot 
de rechtsstelsels, die onderzocht zouden moeten worden behoorden in de visie van de sectie 
in ieder geval het Duitse, vanwege de originaliteit van het wettelijke stelsel, het Franse 
vanwege het feit, dat daar veel ervaring is opgedaan met de beperkte gemeenschap als 
wettelijk stelsel, het Italiaanse om dezelfde reden en mede vanwege de betrekkelijke 
onbekendheid en de mogelijkheid binnen de sectie om van het Italiaans gebruik te maken, 
het Deense als representant van de Scandinavische stelsels, die ruime ervaring hebben met 
stelsels van `uitgestelde gemeenschap' en bovendien vanwege de (beperkte mate van) 
discretionaire bevoegdheid van de rechter om onbillijke partijafspraken ten dele te negeren. 
Tenslotte het Engelse, vanwege de volledige discretionaire bevoegdheid van de rechter. 
Aangezien het onderzoek binnen het tijdsbestek van een jaar moest zijn afgerond, was er 
geen ruimte meer voor andere originele en modeme stelsels, zoals het Zwitserse. 
Daarentegen is het wel mogelijk gebleken om naast de Deen.se regeling ook nog de 
Zweedse oplossingen grotendeels te behandelen en wel dankzij de medewerking van de uit 
Zweden afkomstige Utrechtse rechtenstudente Linda Jonsson, die in haar geboorteland 
onderzoek heeft gedaan. 

Het onderzoek werd onder de supervisie van mw. prof dr K. Boele-Woelki, 
hoogleraar intemationaal en vergelijkend privaatrecht en van mr G.J.W. Steenhoff, LL.M., 
senior docentionderzoeker intemationaal privaatrecht en rechtsvergelijking, uitgevoerd 
tussen september 1998 en oktober 1999. Per rechtsstelsel werd aan de hand van een 
questionnaire een overzicht van de voomaamste aspecten gemaakt, gebaseerd op literatuur-
en jurisprudentieonderzoek. Vervolgens werd in het betrokken land zelf met academische 
fa milierechtspecialisten en met notarissen, (familierecht-)advocaten en rechters gesproken. 
Van deze gesprekken werden verslagen gemaakt, die steeds aan de afzonderlijke rapporten 
per land werden toegevoegd. De leden van het onderzoeksteam, mw. mr B. Braat (o.a. 
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Franstalig) en mw. rar drs AE. Oderkerk (o.a. Italiaanstalig), benevens mr 
Steenhoff, die de gesprekken hebben gevoerd, hebben kunnen constateren, dat deze 
gesprekken interessante gezichtspunten opleveren en volstrekt noodzakelijk zijn om een 
heeld te krijgen van de law in action. Indien men uitsluitend op de handboeken afgaat mist 
men dit element volkomen. Dit veldwerk is een voorwaarde om met name de zwakke 
punten van ieder stelsel op te sporen. Ook heeft bij dit onderzoek de ervaring geleerd, dat 
het toezenden van enquetes aan drukbezette advocaten, rec.hter, notarissen en academici 
over het algemeen niet werkt. De respons is zeer gering of men maakt zich er met een pan 
nietszeggende regels vanaf. Daarbij komt, dat praktijkjuristen meestal in de eerste plaats 
bezig zijn met de toepassing van het recht en zich niet zozeer bewust zijn van de sterke of 
zwakke plekken in het licht van mogelijke altematieven. Dit komt er meestal pas uit indien 
de ondervrager altematieven uit andere stelsels opvoert. Net  is dan voor de ondervraagden 
ook een leezzame exercitie in praktische rechtsvergelijking. De voorwaarde om dergelijke 
gesprekken optimaal nut te doen verschaffen, is dat de onderzoekers zich tevoren op de 
hoogte hebben gesteld van de inhoud van de te onderzoeken regelingen, anders blijft het 
gesprek waarschijnlijk te veel op een elementair niveau hangen. 

Ook zijn dergelijke gesprekken nuttig om inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre 
er sprake is van afstenuning van het recht op de cultuur in een bepaald land. Tezzijde zij 
opgemerkt dat op dit punt in het onderhavige onderzoek geen spectaculaire ontdekkingen 
zijn gedaan, behalve dat in Italie het kennelijk als ongepast wordt beschouwd om 
voorafgaande aan het huwelijk met de notaris de verschillende huwelijksvermogensrechte-
lijke opties te bespreken. 

De resultaten van het onderzoek: rapporten per land, een rechtsvergelijkende 
synthese van verschillen en overeenkomsten, een poging tot verklaring en een evaluatie, 
waarbij de sterke en de zwakke punten van de verschillende stelsels zijn geaaalyseerd (alles 
in eerste instantie opgesteld en beschreven door mw. mr B. Braat en mw rar drs AR 
Oderkerk) worden hierbij aan het ministerie aangeboden. 

Het onderzoek werd tussentijds, te weten steeds op de tijdstippen die waren 
vastgelegd voor het gereedkomen van de afzonderlijke rapporten per rechtsstelsel, op 
voortgang getoetst en inhoudelijk geevalueerd door een vanwege het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie ingestelde Begelei-
dingscommissie bestaande uit mr ARM. Rieter, notaris, (voorzitter), mw. prof mr S.F.M. 
Wortmann, later vervangen door mw. mr H. Lenters, Ministerie van Justitie, mr I. Jansen, 
Ministerie van Justitie, prof mr L.C.A. Verstappen, hoogjeraar privaatrecht, in het bijzonder 
notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, mr T.C.T.M. Andriessen, notaris, mw. 
mr C. Smeets, advocaat en mw. cirs E.M. Naborn, later vervangen door mw mr W.M. de 
Jongste, (WODC). De onderzoekers danken de leden van de commissie voor de ondervon-
den kritische steun. 

Utrecht, 1 november 1999 

prof dr IC Boele-Woelki 
mr G.J.W. S teenhoff LL.M. 
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Questionnaire 

Algemeen 

1.1 	Welke zijn de bronnen van het huwelijksvermogensrecht? 

1.2 	Bestaat er een wettelijke al dan niet verplichte keuzemogelijkheid tussen twee of 
meerverschillende wettelijke stelsels van huwelijksgoederenrecht? Welke stelsels 
zijn dat? En hoe moet die keuze worden uitgesproken? 

1.3 	Onder welk stelsel van huwelijksgoederenrecht zijn de echtgenoten getrouwd als 
ze hieromtrent niets hebben vastgelegd? Worden de echtgenoten op enige wijze 
voorgelicht over de vermogensrechtelijke gevolgen van het trouwen? 

1.4 	Indien de echtgenoten hun vermogensrechtelijke relatie willen regelen, hoe moet 
dit dan gebeuren? 

1.4.1 Welke kosten zijn verbonden aan het maken van huwelijkse voorwaarden? 
1.4.2 Is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk te wijzigen? 

Bestaan er speciale voorwaarden waar aan moet worden voldaan? Is het kostbaar? 

1.5 	Bestaan er statistische gegevens ten aanzien van: 
1.5.1 het aantal gesloten huwelijken en echtscheidingen? 
1.5.2 het aantal echtgenoten dat voor of tijdens huwelijk huwelijkse voorwaarden heeft 

aangegaan? 
1.5.3 de gekozen huwelijksgoederenregimes? 

2 	Rechten en bevoegdheden van de echtgenoten 

Questionnaire 	 XXI 

2.1 	Welke soorten vermogens kan men bij gehuwden onderscheiden? 
2.1.1 Kunnen er vergoedingsvorderingen tussen deze vermogens ontstaan? En zo ja, 

hoe zijn die geregeld? 
2.1.2 Wanneer behoren goederen tot de gemeenschap van goederen als ze met 

middelen afkomstig uit verschillende van deze vermogens zijn aangeschaft? 

2.2 	Indien er een gemeenschappelijk vermogen bestaat, hoe is het bestuur over dat 
vermogen geregeld? 

2.2.1 Wat is rechtens indien er in strijd met de bestuursregeling wordt gehandeld? 
2.2.2 Hoe worden de derden dan beschermd? 

2.3 	Heeft een echtgenoot indien hij of zij een bepaalde rechtshandeling wil verrichten 
de toestemming, goedkeuring of medewerking van zijn of haar echtgenoot nodig? 



XXII 	 Questionnaire 

Zo ja, 
2.3.1 In welke gevallen? 
2.3.2 Kan hiervan bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken? 
2.3.3 Welke sanctie is verbonden aan het handelen in strijd met deze regeling? 

Zo nee, 
2.3.4 Wordt op andere wijze de niet-handelende echtgenoot beschermd tegen de 

risicovolle rechtshandeling van de partner? 

2.4 	Hoe is de aansprakelijkheid van ieder van de echtgenoten voor de verschillende 
schulden tij dens het huwelijk geregeld? Welke schulden kunnen op welk 
vermogen warden verhaald? 

3 	Afwikkeling van het huwelijksvermogen 
(Itulien verschillende (wettekke) huwehjksgoederenregimes bestaan, dienen de 
volgende vragen per regime beannvoord te worden) 

3.1 	Bestaat er na de ontbinding van het huwelijk een onverdeeldheid? 
3.1.1 Zo ja, behoren de ander 3.1.1.1 tot 3.1.1.3 genoemde vermogens tot hetgeen dat 

verdeeld moet worden? Zo ja, hoe worden deze vermogens na echtscheiding 
verdeeld? 

3.1.1.1 Bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen 
3.1.1.2 Tijdens het huwelijk, anders dan krachtens erfrecht of schenking, opgebouwd 

vermogen 
3.1.1.3 Tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen 
3.1.2 Zo ja, bestaan er afzonderlijke regelingen met betrekking tot de verdeling van de 

pensioenopbouw? 
3.1.3 Zo ja, wat zijn de peildata voor de waardering en de inventarisatie van de 

verschillende vermogens? 
3.1.4 Zo ja, hoe is de aansprakelijkheid voor de niet-persoonlijke schulden na 

ontbincling geregeld? 
3.1.5 Zo ja, hoe is het bestuur over de onverdeeldheid na ontbinding geregeld? 
3.1.6 Bestaan er bijzondere regels van verdeling ten aanzien van: 
3.1.6.1 de huishoudelijke boedel? 
3.1.6.2 de echtelijke waning? 
3.1.6.3 het beroeps- of bedrijfsvermogen? 

3.2 	Kent het huwelijksvermogensrecht een wettelijk verrekenstelsel? 
Zo ja, 

3.2.1 Periodiek of fmaal? 
3.2.2 Welke wettelijke voorschriften zijn er met betrekking tot de verrekening? 
3.2.2.1 In het geval van een fmaal verrekenstelsel? 
3.2.2.2 In het geval van een periodiek verrekenstelsel? 
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3.2.2.3 Indien een verrekenstelsel periocliek is, hoe wordt er bij het einde van het 
huwelijk verrekend indien de echtgenoten deze verrekening tijdens het huwelijk 
achterwege hebben gelaten? Bestaat er een verjarings- of vervaltermijn? 

3.2.2.4 Indien de verrekenvordering in beginsel in geld client te worden voldaan, bestaat 
er een recht om in plaats van geld goederen te vorderen? 

3.2.3 Wordt door het verrekenstelsel degene die tijdens het huwelijk geen of minder 
inkomen geniet (uit arbeid of vermogen) beschermd c.q. diens positie economisch 
versterkt? 

3.2.4 Zo nee, wordt op een andere manier er voor gezorgd dat de partij die tijdens het 
huwelijk geen of minder inkomsten geniet (uit arbeid of vermogen) door het 
geldende huwelijksgoederenstelsel wordt beschermd c.q. diens positie 
economisch wordt versterkt? 

3.3 	Bestaan er bijzondere regelingen voor de goederen dienstbaar aan beroep of 
bedrijf? 

3.4 	Bestaat er een relatie tussen afwikkeling van het huwelijksvermogen en de 
toekenning van alimentatie? 

3.4.1 Wordt er bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen rekening gehouden met 
de toekenning van alimentatie? 
Zo ja, 

3.4.1.1 Welke invloed heeft de omvang van de uitkering tot levensonderhoud op de 
afwikkeling van het huwelijksvermogen? 

3.4.1.2 Welke gronden worden hiervoor aangevoerd? 
3.4.2 Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met de 

afwikkeling van het huwelijksvermogen? 
Zo ja, 

3.4.2.1 Op grond van welke maatstaven wordt alimentatie toegekend? 

3.5 	Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met een eventuele 
pensioenverrekening/-verevening? 

4 	Wat is de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten in de situatie van een 
faillissement van gen van hen? 

	

4.1 	Wordt een onderscheid gemaakt tussen faillissementssituaties voor en na 
ontbincling van het huwelijk? 

	

4.2 	Wordt een eventuele huwelijksgemeenschap door faillissement ontbonden? 

	

4.3 	Bestaat de mogelijkheid afstand van de huwelijksgemeenschap te doen? Wat is 
daar het rechtsgevolg van? 

5 	Wat is de vrzjheid van de rechter bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen? 
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5.1 	In hoeverre heeft de rechter de vrijheid om van de regels van het wettelijk stelsel 
af te wijken? 

	

5.2 	In hoeverre heeft de rechter de vrijheid om van af te wijken van de door partijen 
overeengekomen huwelijkse voorwaarden? 
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1 	Denemarken (en Zweden) 

Denemarken (en Zweden) 	 3 

1 	Algemeen 

1.1 	Welke zijn de bronnen van het huwelijksvermogensrecht? 

De voomaamste bron van het Deense huwelijksvermogensrecht wordt gevormd door de 
Wet n° 56 van 18 maart 1925 ("Egteskabsloven 2: 1  Huwelijkswet II (HWDk II)) omtrent 
de gevolgen van het huwelijk. Andere belangrijke bronnen zijn: de Wet n° 256 van 4 juni 
1969 (iEgteskabsloven 2  Huwelijkswet I (HWDk I)) omtrent de voltrekking en de ontbin-
ding van het huwelijk en de Wet n° 155 van 30 november 1874 (Skifteloven: 3  Verde-
lingswet (VWDk)) omtrent de verdeling van nalatenschappen en gemeenschappen. Al 
deze wetten hebben na hun inwerkingtreding meer of minder ingrijpende wijzigingen 
ondergaan. 

Het Zweeds huwelijkvermogensrecht wordt geregeld in de hoofdstukken zes tot 
en met elf van deel twee van het Zweedse huwelijkswetboek (Aktenskapsbalken: Huwe-
lijkswetboek (HWZwe)). 4  

De Deense en Zweedse regelingen hebben een gemeenschappelijke `voorouder': het 
gemeenschappelijk modelhuwelijkswetboek van Denemarken, Finland, LTsland, Noorwe-
gen en Zweden van 1920. 

1.2 	Bestaat er een wettehjke al dan niet verplichte keuzemogehjkheid tussen twee of 
mee verschillende wettelijke stelsels van huwehjksgoederenrecht? Welke stelsels 
zijn dat? En hoe moet die keuze worden uitgesproken? 

Het huwelijksvermogensrecht van Denemarken en Zweden bevat naast het wettelijk stel-
sel van de uitgestelde gemeenschap (§ 15 HWDk II en § 6: 1 HWZwe) geen andere wet-
telijke keuzestelsels. 5  De echtgenoten zijn echter vrij om bij huwelijkse voorwaarden de 
samenstelling van de gemeenschap te wijzigen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor 
een volkomen uitsluiting van iedere gemeenschap of voor een combinatie van prive- en 
gemeenschappelijk vermogen (§ 15 jo. 21 HWDk II en § 7: 2 lid 1 HWZwe). 6  

1  Nielsen 1995, p. 33. 

• 

2  Nielsen 1995, p. 33. 
3  Bergmann/Ferid 1988, p. 60. 
4  Saldeen 1995, p. 473. Dit Huwelijkswetboek is op 1 januari 1988 in werking getreden (Wet 

n°230 van 1987). Daarmee eindigde tegelijkertijd de geldigheid van de oude huwelijkswet van 
1920 (Agell 1989, p. 83). 

5  Denemarken: Philip 1979, p. 11. Zweden: Agell 1985, p. 86. 
6  In 1990 zijn in Denemarken de bepalingen omtrent de huwelijkse voorwaarden gewijzigd. Zie 

verder infra onder vraag 1.4. 
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1.3 	Order welk stelsel van huwelijksgoederenrecht zijn de echtgenoten getrouwd als 
ze hieromtrent niets hebben vastgelegd? Worden de echtgenoten op enige wt.* 
voorgelicht over de vermogensrechtehjke gevolgen van het trouwen? 

Zowel Denemarken als Zweden hebben als wettelijk huwelijksvermogensregime een 
stelsel dat door buitenlandse juristen wordt aangeduid als uitgestelde gemeenschap van 
goederen. 7  Beide stelsels stoelen op de gedachte dat iedere echtgenoot tijdens het huwe-
lijk bevoegd moet zijn om het vermogen dat hij in het huwelijk heeft ingebracht of tijdens 
het huwelijk heeft verkregen te gebruiken, te besturen en, rekening houdend met bepaalde 
wettelijke beperkingen, daar vrij over moet kunnen beschikken. Bij ontbinding van het 
huwelijk door echtscheiding of door overlijden van een van de echtgenoten warden de 
vermogens van beide echtgenoten — met uitzondering van de prive-vermogens - bij elkaar 
gevoegd en op zodanige wijze verdeeld dat iedere echtgenoot (of zijn erfgenamen) de 
helft van het totaal krijgt toebedeeld. 8  

Tijdens het huwelijk blijft iedere echtgenoot zelfstandig eigenaar van het vermo-
gen dat hij ten tijde van het huwelijk heeft aangebracht en dat bij tijdens het huwelijk 
heeft verkregen. De echtgenoot verwerft echter door het aangaan van het huwelijk tevens 
bepaalde vermogensrechtelijke aanspraken op het vermogen van de andere echtgenoot die 
pas bij de opheffing van de uitgestelde gemeenschap (door een overeenkomst van uitslui-
ting van iedere gemeenschap of door ontbinding van het huwelijk) ontstaan. 

In Denemarken wordt het hierboven omschreven wettelijke stelsel aangeduid als 
`algehele gemeenschap van goederen' 9  (almindeligt formucelleskab: § 15 HWDk.11) io ji 
Zweden wordt het begrip `gemeenschap' niet gebruikt: indien de echtgenoten niet anders 
zijn overeengekomen onstaat er op basis van het huwelijk een (latent) tuwelijksvermo-
gen' (giftoriittsgods: § 7:1 HWZwe). Ondanks de verschillen in begrippen vertonen deze 
vermogens veel overeenkomsten. Het begrip (uitgestelde) gemeenschap zal hieronder 
voor beide rechtsstelsels gebruikt warden. 

Zowel de Deense als de Zweedse (uitgestelde) gemeenschap omvat, in beginsel, 
alle tegenwoordige en toekomstige goederen met uitzondering van bepaalde prive-
goederen. 0  Zoals gesteld leidt de gemeenschap tijdens het huwelijk slechts een sluime-
rend bestaan: iedere echtgenoot is in beginsel vrij om te beschikken over zijn vermogen 
(§ 16 HWDk II en § 1: 3 HWZwe) en is alleen aansprakelijk voor de schulden die hij zelf 
is aangegaan. 12 Tijdens het huwelijk is de vermogensrechtelijke situatie van de echtgeno- 

7  Korkisch (1977, p. 71) spreekt van een combinatie van een gemeenschap van goederen en de 
uitsluiting daarvan. 

8  Hetzelfde geldt Mien de gemeenschap tijdens het huwelijk wordt opgeheven of indien de 
echtgenoten tijdens het huwelijk door middel van huwelijkse voorwaarden uitsluiting van ie-
dere gemeenschap overeenkomen. 

9  § 15 HWDk 11 spreekt uitdrukkelijk over een gemeenschap, oak al heeft deze de bijzondere 
eigenschap am pas na het huwelijk te ontstaan. 

1°  flit stelsel werd in 1925 gekozen als wettelijk stelsel. Voor 1925 was het wettelijk stelsel een 
werkelijke gemeenschap met beschilckingsrecht van de man. Zie Bergmann/Ferid 1988, p. 54. 

11  Dat wil zeggen dat de tegenwoordige en toekomstige goederen bestemd zun om in de ge- 
meenschap te vallen. Denemarken: § 15 HWDk II, Zweden: § 7: 1 HWZwe. 
Denemarken: § 25 HWDk II, Zweden: § 1: 3 HVsrZwe. 
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ten vergelijkbaar met die van echtgenoten gehuwd onder een regime van koude uitslui-
ting.13  Het bestaan van een gemeenschap wordt pas na ontbinding van het huwelijk een 
feit. 14  Na ontbinding van het huwelijk dient in beginsel de gemeenschap bij helfte tussen 
beide echtgenoten te worden verdeeld (§ 16 lid 2 HWDk II en § 11: 1 HWZwe 15). 

1.4 	Indien de echtgenoten hun vermogensrechtekke relatie willen regelen, hoe moet 
dit dan gebeuren? 

De echtgenoten kunnen door middel van huwelijkse voorwaarden (Denemarken: cegte-
pagt, Zweden: iiktenskapsfOrord) de samenstelling van de gemeenschap wijzigen. In 
Zweden hebben de echtgenoten de keuze om alleen bepaalde of juist alle goederen uit te 
sluiten van de gemeenschap (§ 7: 3 lid 1 HWZwe). 

In Denemarken noemt de wet sinds de wijziging van 1990 verschillende varianten 
van huwelijkse voorwaarden die echtgenoten overeen kunnen komen. Zo kunnen echtge-
noten kiezen voor een zogenaamde skilsmissescereje ('uitsluiting van iedere gemeenschap 
bij echtscheiding'). Dit wil zeggen dat in geval van ontbinding van het huwelijk op een 
andere grond dan door overlijden 16  van een van de echtgenoten, er geen gemeenschap zal 
ontstaan (§ 28 lid 1 sub 1 HWDk II). Wordt het huwelijk echter door overlijden van een 
van de echtgenoten ontbonden, dan moet de gemeenschap tussen beiden worden verdeeld. 

Echtgenoten hebben ook de mogelijkheid om een zogenaamde fuldstcendigt sce-
reje ('volledige uitsluiting van iedere gemeenschap') overeen te komen. In dat geval ont-
staat er, onafhankelijk van de grond van ontbinding van het huwelijk, geen gemeenschap 
(§ 28 lid 1 sub 2 HWDk II). Deze `volledige uitsluiting' wordt gezien als aanvulling op 
de `echtscheidingsuitsluiting'. 17  De echtgenoten hebben tevens de mogelijkheid om de 
skilsmissescereje en/of de fuldstcendigt scereje alleen voor bepaalde goederen overeen te 
komen (§ 28 lid 2 HWDk II). Zo kunnen zij bijvoorbeeld voor bepaalde goederen 18  skils-
missescereje overeenkomen, voor andere fuldstcendigt scereje en een derde categorie goe-
deren in de gemeenschap laten vallen. 19  

Huwelijkse voorwaarden kunnen ook onder tijdsbepaling gemaakt worden. De 
echtgenoten kunnen overeenkomen dat na het verstrijken van een bepaalde termijn het 
prive-vermogen van de echtgenoten in de uitgestelde gemeenschap zal vallen. Niet kan 
worden overeengekomen dat na een zekere periode bepaalde vermogensbestanddelen 
prive worden.2°  De echtgenoten kunnen echter wel bij latere huwelijkse voorwaarden 

13  Schmidt 1982, p. 85. 
Gomard 1974, p. 285. Dit heeft ertoe geleid dat deze stelsels door buitenlandse juristen als 
uitgestelde gemeenschappen worden aangeduid; zie Pedersen 1971, p. 334. 
Sangbom 1994, p. 45. 

16 Bijvoorbeeld in het geval van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding. 
17  Dam 1997, p. 73. Dergelijke huwelijkse voorwaarden worden daarom in plaats van de fuld-

stcendigt scerej e ook wel aangeduid als de `combinatie'; zie ook het verslag van het gesprek 
met advocate 'Thorup (bijlage 1). 

18  Of voor een aandeel van het vermogen. 
19  Zie voor de in de praktijk voorkomende varianten met hun frequentie (bijlage 2). 
20 Zie het verslag van het gesprek met advocate Thorup (bijlage 1). 
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zowel prive-vermogen in de gemeenschap laten vallen als omgekeerd, gemeenschapver-
mogen in prive-vermogen doen overgaan 21  (§ 28 b lid 1 HWDk 11). 22  

De vrijheid van de echtgenoten om regelingen te treffen omtrent de samenstelling 
of de uitsluiting van de gemeenschap is dus betrekkelijk groot. In een ander opzicht is de 
vrijheid van de echtgenoten echter beperkt: het is niet mogelijk bij huwelijkse voorwaar-
den af te wijken van de regeliiag omtrent de aansprakelijkheid, het bestuur of de wijze van 
verdeling.23  

De huwelijkse voorwaarden moeten schriftelijk worden opgesteld, 24  door beide partijen 
worden ondertekend25  (§ 35 HWDk II en § 7: 3 lid 2 HWZwe) en worden ingeschreven 
bij een rechtbank (§ 37 HWDk H en § 7: 3 lid 3 HWZwe). 26  Deze rechtbank draagt ver-
volgens zorg voor registratie in een landelijk register. 22  Een notariele akte is niet vereist. 28  

Degene die zich in Denemarken wenst te informeren omtrent de vraag of een 
echtpaar huwelijkse voorwaarden is aangegaan, kan hiertoe een schriftelijk verzoek in-
dienen bij het bureau dat het register bijhoudt. Tegen betaling zal hem vervolgens meege-
deeld worden of de echtgenoten huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen en zo ja, 
wanneer dew zijn opgesteld en waar dew zijn ingeschreven (§ 50 lid 2 HWDk II). 

1.4.1 Welke kosten zijn verbonden aan het maken van huwelijkse voorwaarden? 

In Denemarken zijn de kosten van huwelijkse voorwaarden afhankelijk van de gekozen 
regeling. Voor een zogenaamde `combinatie' (de fuldsttendigt scereje) wordt 5000 ICro- 

21 

23 

24 

2.5 

26 

27 

28 

Het Zweedse recht kent een soortgelijke regeling: § 7: 3 lid 1 tweede volzin HWZwe. 
Gomard 1974, p. 286. Echtgenoten kunnen echter niet bij huwelijkse voorwaarden, zonder 
uitdrukkelijke bepaling of toestemming van de schenker of erflater, bepalen dat de geschonken 
of nagelaten goederen die door middel van een uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap 
zijn gesteld, toch in deze gemeenschap zullen vallen. (Denemarken: § 28 b lid 2 HWDk ll en 
Zweden: § 10: 4 HWZwe). 
Tottie 1981, p. 185. Opgemerkt dient te worden dat de rechter de mogelijkheid heeft om onder 
bepaalde omstandigheden af te wijken van hetgeen de echtgenoten bij de huwelijkse voor-
waarden zijn overeengekomen; Verbeke 1994, p. 450. Zie infra onder vraag 5.2. 
De huwelijkse voorwaarden mogen met de hand worden geschreven, echter niet met potlood! 
Zie Dam 1997, p. 204. 
Ook door een minderjarige. Indien een of beide partijen handelingsonbekwaam zijn, is de 
ondertekening van de wettelijke vertegenwoordiger ook vereist (Denemarken: § 35 HWDk II 
en Zweden: § 7: 3 lid 2 HWZwe). Zie Philip 1979, p. 11. 
Pas na inschrijving krijgen de huwelificse voorwaarden derdenwerIcing. In Denemarken wordt 
er gesteld dat de huwelijkse voorwaarden ook tussen de echtgenoten pas na inschrijving wer-
king Icrijgen. Zie Bergmann/Ferid 1988, p. 58 onder noot 86. 
In Zweden moet de rechtbank de ingeschreven overeenkomst toe laten komen aan het Zweeds 
centraal bureau voor statistiek (Swastika centralbyrdn), the het huwelijksregister voor heel 
Zweden bijhoudt (§ 16:1 HVIZwe). 
Opgemerkt dient te worden dat Denemarken en Zweden (Agell 1989, p. 89) geen notarissen 
kennen zoals bijvoorbeeld Nederland. In Denemarken wordt het beroep van notaris (ook wel 
genoemd notarius publicus) uitgeoefend door een rechter verbonden aan het byret (vergelijk-
baar met het kantongerecht). Informatie afkomstig van de Koninklijke Notariele Beroepsorga-
nisatie. 
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nen (-± f 1700, -) gerekend. 29  In Zweden varieren de gemiddelde kosten tussen de 400 en 
de 500 gulden. 

1.4.2 Is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden tijdens het huwehjk te wijzigen? Be-
staan er speciale voorwaarden waar aan moet worden voldaan? 

De huwelijkse voorwaarden kunnen tijdens het huwelijk worden overeengekomen of 
gewijzigd. Dit zonder dat er aan bepaalde vereisten dient te zijn voldaan." 

1.5 	Bestaan er statische gegevens ten aanzien van: 

1.5.1 het aantal gesloten huwehjken en echtscheidingen? 

Zie bijlage 2. 

1.5.2 het aantal echtgenoten dat voor of tijdens huwehjk huwelijkse voorwaarden heeft 
aangegaan? 

lie bijlage 2. 

1.5.3 de gekozen huwelijksgoederenregimes? 

29  Zie het verslag van het gesprek met advocate 'Thorup (bijlage 1). 
30 In Denemarken moest voor de wetsherziening van 1990 voor het maken van huwelijkse voor-

waarden staande huwelijk toestemming van de Minister van Justitie of van het statsamt wor-
den gevraagd. Zie Bergmann/Ferid 1988, p. 58. 



8 	 Denemarken (en Zweden) 

2 	Rechten en bevoegdheden van de echtgertoten 

2.1 	Welke soorten vermogens kan men bij gehuwden onderscheiden? 

De gemeenschap ontstaat pas na de ontbinding van het huwelijk. Het feit dat na ontbin-
ding een gemeenschap zal ontstaan, heeft tijdens het huwelijk geen reek, maar wel een 
idedle betekenis. 31  Op de invloed van de uitgestelde gemeenschap op de vermogensrech-
telijke positie van de echtgenoten staande huwelijk zal hieronder nader worden ingegaan. 

Staande huwelijk geldt aldus een scheiding van goederen. 32  Echtgenoten worden 
beschouwd als twee financieel afzonderlijke individuen. 33  leder der echtgenoten is zelf-
standig eigenaar van het vermogen dat hij tijdens het huwelijk verwerft en ten tijde van 
het huwelijk heeft ingebracht. Er bestaan dus in beginsel twee verschillende vermogens: 
dat van de man en dat van de vrouw. 

De echtgenoten hebben de mogelijkheid vermogensbestanddelen gezamenlijk aan 
te schaffen of te verkrijgen. Elk der echtgenoten is in dat geval ook tijdens het huwelijk 
mede-eigenaar van dat vermogen. 34  

In Zweden bestaat in bepaalde situaties een vermoeden van mede-eigendom. Dit 
is het geval indien hoewel dat slechts 66n van de echtgenoten naar buiten toe als eigenaar 
optreedt, er ten tijde van de aankoop van een bepaald goed de gemeenschappelijke inten-
tie bestond om het betreffende goed in mede-eigendom te bezitten. Deze intentie kan 
worden aangetoond door het feit dat de echtgenoot die niet als eigenaar optreedt het goed 
ten dele heeft gefinancierd en bovendien beide echtgenoten het goed gebruiken. Deze 
`verborgen' mede-eigendom geldt echter alleen ten opzichte van derden (bijvoorbeeld de 
schuldeisers van de `openbare' eigenaar) indien de mede-eigendom door de rechter is 
vastgeste1d35  of een formele overdracht van eigendom van de `openbare' mede-eigenaar 
aan de `verborgen' eigenaar heeft plaatsgevonden. 36  

2.1.1 Kunnen er vergoedingsvorderingen tussen den' vermogens ontstaan? En zo ja, 
hoe zijn die geregeld? 

De gevallen waarin in Denemarken en Zweden vergoeclingsvorderingen tussen de ver-
schillende vermogens kunnen ontstaan verschillen op een aantal punten. Zij hebben ech-
ter gemeen dat zij pas bij verdeling van de gemeenschap ontstaan (§ 24 HWDk 11 en 11: 4 
HWZwe) en dat zij als doel hebben de uitgestelde gemeenschap te beschermen tegen de 
beschikkingsbevoegdheid van een der echtgenoten. In twee gevallen kunnen er in Dene-
marken vergoedingsvorderingen ontstaan: (1) indien een van de echtgenoten de andere 

31  Boschan 1972, p. 57. 
32  Verbeke 1991, p. 116. 
33 Pedersen 1971, p. 333. 
34 Agell 1989, p. 85. 
35  Op het moment dat het vonnis kracht van gewijzigde beat verkregen. 
36 Saldeen 1995, p. 480. 



Vermogen dat in de plaats treedt van prive-vermogen wordt in beginsel ook prive-
vermogen (§ 21 lid 3 HWDk en § 7: 2 lid 6 HWZwe). Echtgenoten kunnen echter bij 
huwelijkse voorwaarden anders overeenkomen. Ook een schenker of erflater heeft deze 
mogelijkheid bij respectievelijk schenkingsakte of testament. Indien een van de echtge-
noten gemeenschapsgelden heeft aangewend om prive-goederen aan te schaffen of de 
waarde van zijn prive-vermogen te vermeerderen, ontstaat er een vergoedingsvordering. 39  
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door misbruik van zijn beschikkingsbevoegdheid heeft benadeeld (23 lid 1 FIWDk 11) 37  en 
(2) indien een van de echtgenoten gemeenschapsgeld heeft gebruikt voor de verbetering 
of verkrijging van een prive-goed (§ 23 lid 2 HWDk II). 

In Zweden worden de vergoedingsvorderingen geregeld in § 11: 4 HWZwe. In-
then een echtgenoot zonder de toestemming van de andere de omvang van de uitgestelde 
gemeenschap in een niet geringe mate heeft verminderd door schenkingen of door het 
gebruik van goederen die bestemd waren om in de gemeenschap te vallen ter vermeerde-
ring van de waarde van zijn prive-vermogen, zal het aandeel van de andere echtgenoot bij 
de goederenverdeling worden berekend als ware de waarde van de schenking of van de 
gebruikte goederen nog steeds aanwezig in het huwelijksvennogen van de `schuldige' 
echtgenoot. Het aandeel van deze laatste in de te verdelen gemeenschap wordt met deze 
goederen verminderd. Deze regeling vindt echter alleen toepassing ingeval de benadelen-
de rechtshandelingen binnen een termijn van drie jaren voorafgaande aan de datum van 
de aanvang van de echtscheidingsprocedure hebben plaats gevonden. 38  

2.1.2 Wanneer behoren goederen tot de gemeenschap van goederen als ze met midde-
len afkomstig uit verschillende van deze vermogens zijn aangeschaft? 

2.2 	Indien er een gemeenschappelijk vermogen bestaat, hoe is het bestuur over dat 
vermogen geregeld? 

Tijdens het huwelijk dient het (uitgestelde) gemeenschapsvermogen met het oog op de 
bestuursregeling te worden gezien als bestaande uit twee delen: het aandeel van de vrouw 
en het aandeel van de man. 4°  ledere echtgenoot heeft het bestuur over zijn aandeel van het 
uitgestelde huwelijksvermogen bestaande uit hetgeen hij bij het huwelijk heeft ingebracht 
en hij tijdens het huwelijk heeft verkregen (§ 16 lid 1 HWDk II en § 1: 3 HWZwe). Elk 
der echtgenoten is in beginsel vrij om daar, bij leven of dood, over te beschikken. 

Indien een van de echtgenoten niet in staat is zijn vermogen te besturen en er on-
voldoende gelden aanwezig zijn om in de behoeften van de famine te voorzien, heeft de 
andere echtgenoot de mogelijkheid om over het vermogen van de eerste te beschikken. 
Beschikking over het vermogen van de andere echtgenoot is alleen mogelijk indien dit 

37  Zie infra onder vraag 22.1. 
38  Verbeke 1991, p. 120-121. 
39  Zie supra onder vraag 2.1.1 
4°  Diibeck 1996, p. 244. 
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voor het onderhoud van de famine noodza kelijk is:" Deze regeling geldt bovendien al-
leen indien de echtgenoten niet gescheiden leven en er geen vertegenwoordiger, curator 
of andere administrateur is benoemd ter vertegenwoordiging van de afwezige of zieke 
echtgenoot (§ 13 HWDk II42  en § 6: 4 HWZwe). 

In een aantal gevallen wordt de beschikkingsbevoegdheid van iedere echtgenoot 
afzonderlijk beperkt. Dew beperkingen van de beschikkingsbevoegdheid hebben twee 
doeleinden: bescherming van het woonmilieu van de echtgenoten en bescherming van het 
gemeenschappelijk vermogen. Dew beperkingen bestaan ofwel uit een toestemmingsver-
eiste43  ofwel tilt een recht op vergoeding. 44  

In Denemarken stelt § 17 HWDk II als algemeen beginsel dat iedere echtgenoot 
zijn bestuursrecht over het aandeel in de gemeenschap waar hij over beschikt zo moet 
uitoefenen dat de gemeenschap niet wordt verminderd zonder inachtneming van de be-
langen van de andere echtgenoot. 45  Zoals in de voorafgaande vraag reeds behandeld geldt 
in Zweden een soortgelijke regeling. Indien een van de echtgenoten zijn huwelijksvermo-
gen heeft verminderd door middel van een schenking ontstaat er immers bij de verdeling 
een vergoedingsvordering (§ 11: 4 HWZwe). 46  

2.2.1 Wat is rechtens indien er in strijd met de bestuursregeling worth gehandeld? 

Indien in Denemarken een van de echtgenoten zich overeenkomstig § 17 HWDk II schul-
dig heeft gemaakt aan wanbestuur, hebben de benadeelde echtgenoot of diens erfgenamen 
recht op vergoeding. De waarde van de vergoeding is in beginsel gelijk aan de waarde 
van de benadeling. Indien de omvang van het bij ontbinding van het huwelijk nog reste-
rende gemeenschappelijk vermogen niet volstaat om de vordering te voldoen, kw de eiser 
rich voor de helft van het saldo verhalen op het netto priv6-vermogen van zijn echtgenoot 
(§ 23 lid 1 HWDk II). Deze vergoeding ontstaat pas bij verdeling. Mocht het niet moge-
lijk zijn om ten tijde van de verdeling de vordering geheel te vergoeden dan kunnen na 
verdeling geen aanspraken wegens het tekort meer worden gemaakt (§ 24 tweede volzin 
HWDk II). De benadeelde echtgenoot heeft dus niet de mogelijkheid om rich na verde-
ling te verhalen op hetgeen de `schuldige' echtgenoot na verdeling verkrijgt. 47  

Misbruik van beschikkingsrecht over de gemeenschap is ook een reden om tij-
dens het huwelijk ontbinding van de gemeenschap te verzoeken (§ 38 HWDk II). Flier- 

41  De zieke of afwezige echtgenoot is gebonden aan de rechtshandelingen die andere echtgenoot 
in zijn naam is aangegaan. In Zweden worden derden te goede trouw echter beschermd indien 
dezen Met wisten of behoorden te weten dat de betreffende rechtshandelingen noodzakelijk 
waren voor het onderhoud van de familie (§ 6: 4 lid 2 HWZwe). 

42  Deze beschildcingsbevoegdheid wordt in Denemarken beperkt tot het beschikken over roeren-
de zaken. Om te kunnen beschikken over onroerende zaken client toestemming van het Stets-
arm te worden gevraagd (§ 13 laatste volzin HWDk 

43  Zie infra onder vraag 2.3. 
44  Zie supra onder vraag 2.1.1. 
45  Gomard 1974, p. 288. 

Zie supra onder vraag 2.1.1. 
47  Philip 1979, p. 10. 



voor is het bestaan van een risico van verlies vo1doende. 48  In het laatste geval heeft de 
echtgenoot die het risico loopt om benadeeld te worden echter geen recht op vergoe- 
ding.49 

2.2.2 Hoe worden de derden dan beschermd? 

Niet van toepassing. 

2.3 	Heeft een echtgenoot indien hij of zij een bepaalde rechtshandeling wil verrichten 
de toestemming, goedkeuring of medewerking van zijn of haar echtgenoot nodig? 

Zo ja, 

2.3.1 In welke gevallen? 

Denemarken (en Zweden) 	 11 

Zowel in Zweden als in Denemarken (ofschoon aldaar in mindere mate) wordt het 
woonmilieu5°  van de echtgenoten beschermd doordat een echtgenoot slechts met toe-
stemming van de ander daarover kan beschikken (1). In Denemarken wordt het woonmi-
lieu van de echtgenoten alleen beschermd indien het deel uitmaakt van het gemeenschap-
pelijk vermogen. In Zweden wordt het woonmilieu ook beschermd ingeval de echtgeno-
ten bij huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen dat het geheel of gedeeltelijk deel 
uitmaakt van het prive-vermogen van een van hen. 51  

Daarnaast geldt in Zweden het toestemmingsvereiste ten opzichte van alle andere 
onroerende zaken die deel uitmaken van het huwelijksvermogen (2) en in Denemarken 
ten opzichte van de goederen dienstbaar aan het beroep van beide of van een van de echt-
genoten. 52  

Ad 1) Zowel in Denemarken als in Zweden kan een echtgenoot niet zonder toestemming 
van de ander beschikken over de echtelijke woning (§ 18 HWDk II en § 7: 5 HWZwe) 
en/of over de huishoudelijke boedel (§ 19 HWDk II en § 7: 4 lid 2 HWZwe). Het Zweed-
se huwelijksvermogensrecht geeft in § 7: 4 HWZwe een zeer uitgebreide en gedetailleer-
de definitie van hetgeen onder echtelijke woning moet worden verstaan. 53  

48  Schmidt 1982, p. 86. 
49  Diibeck 1996, p. 244. 
5°  Onder het begrip `woonmilieu' wordt bier zowel de echtelijke woning als de huishoudelijke 

boedel begrepen. 
51  Maar niet in het geval dat het goed door middel van een uitsluitingsclausule buiten de ge-

meenschap is gesteld. 
52  Zie infra onder vraag 3.3. 
53  Onder het begrip echtelijke woning valt zowel het grondstuk dat eigendom is van een of van 

beide echtgenoten dan we! door (een van) hen voor een onbepaalde periode wordt gehuurd als 
het grondstuk waarop een of beide echtgenoten een gebruiksrecht hebben mits in de voor-
noemde gevallen zich op dat grondstuk de gemeenschappelijke woning van beide echtgenoten 
bevindt, althans een gebouw dat hoofdzakelijk als zodanig wordt gebruikt (§ 7: 4 lid 1 (1 en 2) 
HWZwe). Een gebouw of een deel daarvan dat een van de echtgenoten of beide bezitten op 
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Een echtgenoot is niet vrij om zonder toestemming van zijn echtgenoot te beschikken 
over de echtehjke woning. Dat houdt in dat hij het huis niet kan verkopen, schenken of 
verpanden zonder toestemming van de ander (§ 18 eerste volzha HWDk II en § 7: 5 lid 1 
sub 1 en 2 HWZwe).54  Hetzelfde geldt in Zweden voor verhuren, 55  verpachten of andere 
wijzen waarop het gebruik van de echtelijke woning kan worden overgedragen (§ 7: 5 lid 
1 sub 1 en 2 HWZwe). In Denemarken is dit alleen het geval indien deze rechtshandelin-
gen tot gevolg hebben dat de oinoerende zaak niet meer tot gemeenschappelijke working 
kan dienen (§ 18 tweede volzin HWDk II). 56  In Zweden client in het geval dat de rechts-
handeling een onroerende nak betreft de toestemming schriftelijk te warden gegeven (§ 
7: 5 lid 4 HWZwe). 

Indien een van de echtgenoten handelingsonbekwaam is moet in Denemarken de 
wettelijke vertegenwoordiger de toestemming verlenen (§ 18 lid 1 laatste zin HWDk II). 
In Zweden is de toestemming indien de andere echtgenoot geen geldige toestemming kan 
geven of indien deze niet binnen een redelijke tijd kan worden verkregen eenvoudigweg 
niet vereist. Toestemming is evenmin vereist ingeval de verdeling van het vermogen na 
echtscheiding heeft plaatsgevonden (§ 7: 7 HWZwe). 57  

Fen soortgelijke regeling geldt wanneer een van de echtgenoten wil beschikken over de 
huishowielijke boede1.58  Een echtgenoot kan niet zonder toestemming van zijn echtgenoot 
een goed dat tot de huishoudelijke boedel behoort, vervreemden of verpanden (§ 19 lid 1 
HWDk II en § 7: 5 lid 3 HWZwe). Deze toestemming is in Zweden vormvrij. In Dene-
marken kan zelfs een handelingsonbekwame echtgenoot zijn toestemming verlenen, ten-
minste zolang hij niet geestelijk gestoord of krankrinnig is (§ 19 lid 1 tweede volzin 
HWDk II). Is dit laatste het geval of kan de toestemming van de andere echtgenoot niet 

grond van een huurrecht een wootarecht of een ander soortgelijk recht wordt aangeduid als 
echtelijke woning, indien dat gebouw of het deel rlaarvan als gemeenschappelijke woning van 
de echtgenoten bedoeld is en hoofdzakelijk oak daartoe dient (§ 7: 4 lid 1 (3) HWZwe). Een 
gebouw of een deel daarvan waarop een echtgenoot of beide een toekomstig recht ter verlcrij-
ging van een woonrecht hebben valt ook onder het begrip echtelijke woning indien dat recht 
betrekking heeft op een woning die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was bedoeld 
als gemeenschappelijke woning van de echtgenoten en de bedoeling was dat deze oak hoofd-
zakellik daarvoor mu dienen (§ 7: 4 lid 1(4) HWZwe). 

54  Nielsen 1995, p. 41. 
55  De echtelijke woning of de ruimte waar een echtgenoot of beide echtgenoten hun beroep uit-

oefenen, wordt in Denemarken tevens beschermd door het huurrecht. De huurder mag niet 
zonder toestemming van zijn echtgenoot de huur opzeggen (§ 81 lid 3 HuurwetDk). 

56  Dat wil zeggen dat de echtgenoten verplicht zullen zlin om te verhuizen. 
Deze regeling geldt ook met betrekking tot het beschikken over de huishoudelijke boedel. 

58  In Denemarken vallen de goederen die dienen tot het peisoonlijk gebruik van de kinderen ook 
onder deze beschermingsregeling (§ 19 lid 1 IIWDk 11). In Zweden rekent men tot huishoude-
Ilike goederen: meubels, huishoudelijke apparaten en andere roerende goederen die dienen 
voor het gemeenschappelijk gebmik van beide echtgenoten. De goederen die tot uitsluitend 
gebruik van een van de echtgenoten dienen of die bestemd zijn voor vrijetlidsdoeleinden beho-
ren daartoe niet (§ 7:4 lid 2 HWZwe). 



Denemarken (en Zweden) 	 13 

anders dan met zeer veel moeite of vertraging worden verkregen, dan is de toestemming 
niet vereist (§ 19 HWDk II). 

Met betrekking tot alle hierbovengenoemde toestemmingsvereisten geldt dat indien de 
echtgenoot of de vertegenwoordiger zonder gegronde reden weigert zijn toestemming te 
verlenen, deze op verzoek van de andere echtgenoot in Denemarken kan worden vervan-
gen door de toestemming van het• statsamt (§ 20 HWDk II) en in Zweden door de toe-
stemming van de rechter (§ 7: 8 HWZwe). 

Ad 2) Volgens § 7: 5 lid 3 HWZwe kan een echtgenoot alleen met toestemming van de 
ander beschikken over de andere onroerende goederen die deel uitmaken van de uitge-
stelde gemeenschap. Deze regeling is niet van toepassing tijdens de echtscheidingsproce-
dure mits de echtgenoot het onroerend goed heeft verkregen nadat de procedure van start 
is gegaan. Deze toestemming moet schriftelijk worden gegeven. 

2.3.2 Kan hiervan bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken? 

Ja, in Denemarken kan hiervan indirect bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken 
aangezien deze regeling alleen geldt als de goederen tot de uitgestelde gemeenschap be-
horen (§§ 18 en 19 HWDk H). Indien echtgenoten door middel van huwelijkse voorwaar-
den deze goederen buiten het gemeenschappelijk vermogen hebben gesteld, kan de echt-
genoot / eigenaar zonder toestemming over deze goederen beschikken. 

In Zweden geldt het toestemmingsvereiste ook in het geval dat de echtelijke wo-
ning en de inboedel bij huwelijkse voorwaarden buiten de gemeenschap zijn gesteld. De 
echtgenoten zelf kunnen dus niet van deze regeling af vvijken. 

2.3.3 Welke sanctie is verbonden aan het handelen in strijd met deze regeling? 

Ontbreekt de vereiste toestemming voor beschikking over de echtelijke woning dan kan 
de rechtshandeling door de rechter worden vemietigd (§ 18 lid 2 HWDk II en § 7: 9 HW-
Zwe). Aileen de niet-handelende echtgenoot kan een verzoek tot vemietiging indienen. 

Ter bescherming van de derde te goeder trouw is vemietiging in Denemarken al-
leen mogelijk indien de echtgenoot in staat is te bewijzen dat de derde wist of behoorde te 
weten dat de echtgenoot niet bevoegd was. 

De vordering tot nietigverklaring in geval van beschikking zonder toestemming 
over de echtelijke woning is in Denemarken gebonden aan twee termijnen. De vordering 
moet worden ingediend binnen drie maanden volgend op de kennisneming van de rechts-
handeling, echter ten laatste binnen een jaar na inschrijving in het register. In Zweden 
geldt eenzelfde termijn van drie maanden volgend op de kennisneming van de rechtshan-
deling (§ 7: 9 lid 2 HWZwe). Het verzoek tot vemietiging kan echter niet worden inge-
diend indien de akte tot overdracht van het onroerend goed of van het zakelijk recht daar-
op in het register is ingeschreven. In het geval dat de rechtshandeling wordt vemietigd en 
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een procedure tot ontruiming wordt gestart kan de rechter de derde een redelijke termijn 
toekennen om te verhuizen (§ 7: 9 lid 3 HWZwe). 

Voor beschikking over andere onroerende goederen dan de echtelijke woning 
geldt in Zweden dezelfde sanctie als die voor beschikking zonder toestemming over de 
echtelijke woning. 

Beschikt een echtgenoot zonder toestemming van de ander over de huishoudelij-
ke boedel dan is de rechtshandeling vemietigbaar. Aileen de niet-handelende echtgenoot 
kan rich op deze nietigheid beroepen. De derde verkrijger of pandhouder wordt be-
schermd; de handeling wordt niet vemietigd als de derde bewijst dat hij te goeder trouw 
was (§ 19 lid 2 HWDk 11 en § 7: 9 lid 1 HWZwe).59  Ook deze vordering is in Denemar-
ken aan twee termijnen verbonden. De vordering moet worden ingediend binnen drie 
maanden na kennisneming van de rechtshandeling, echter ten laatste een jaar na de leve-
ring van de roerende zaken of de opheffing van de inschrijving ingeval van verpanding 
waarbij de schuldenaar in bezit van het verpande goed blijft (§ 19 lid 2 HWDk 11)• 60  In 
Zweden geldt alleen de drie maandentermijn. Deze termijn begint te lopen nadat de echt-
genoot van de levering van de roerende zaken kennis heeft genomen (§ 7: lid 2 HWZwe). 

Zo nee, 

2.3.4 Worth op andere wijze de niet-lzandelende echtgenoot bescherrnd tegen de risico-
voile rechtshandeling van de partner? 

Niet van toepassing. 

2.4 	Hoe is de aansprakelijkheid van ieder van de echtgenoten voor de verschillende 
schuklen tijdens het huwelijk geregeld? Welke schulden kunnen op welk vermo-
gen worden verhaald? 

In aansluiting op de bestuursregeling 61  is ieder der echtgenoten slechts aansprakelijk voor 
de schulden die hij of zij is aangegaan en hebben de schuldeisers van een van beide echt-
genoten alleen verhaal op het vermogen van hun schuldenaar62  (§ 25 HWDk II en § 1: 3 
HWZwe). De echtgenoten worden in dit opzicht behandeld als waxen zij niet gehuwd. 63  
De regeling betreffende de a ansprakelijkheid is van dwingend recht: de echtgenoten kun-
nen in hun huwelijkse voorwaarden St anders overeenkomen. 

59  Schmidt 1982, p. 86. 
60 Het Deense recht kent eta bezitloos pandrecht dat niet alleen bij onroerende zaken, maar naast 

het vuistpand ook bij roerende zaken mogelijk is. Indien een pandrecht op roerende zaken is 
overeengekomen dan moet er met gebruik van een door het Ministerie van Justitie erkend 
formulier een akte van inpandgeving worden opgesteld. Tegenover derden werkt dit pandrecht 
pas na inschrijving van de inpandgevingsakte in het register. Zie Bergmann/Ferid 1988, p. 55. 

61 Philip 1979, p. 10. 
62 Dat wil zeggen op zijn aandeel in de gemeenschap en eventueel zijn prive-vermogen. Zie 

Verbeke 1994, p. 118. 
63  Nielsen 1995, p. 38. 



De echtgenoten zijn beiden verplicht om bij te dragen in de kosten van het huis-
houden." In Denemarken is uitdrukkelijk in de wet bepaald dat aan deze verplichting kan 
worden voldaan zowel door middel van financiele bijdragen als door middel van de ver-
zorging van het huishouden (§ 2 HWDk 11)• 65  Indien een van de echtgenoten niet aan zijn 
bijdrageplicht voldoet kan de rechter hem dwingen tot betaling van periodieke onder-
houdsbetalingen (§ 5 HWDk II en § 6: 5 HWZwe). 

Overeenkomstig deze verplichting zijn in Denemarken beide echtgenoten aan-
sprakelijk voor de schulden die een van hen is aangegaan ten behoeve van het huishouden 
(§ 11 H'WDk 11).66  In Zweden is deze regeling afgeschaft. 67  Indien in Denemarken een 
derde wist of behoorde te weten, gezien de omstandigheden van het geval, dat de rechts-
handeling van de echtgenoot / wederpartij de normale huishoudelijke behoeften 68  te bo-
ven ging, kan de andere echtgenoot niet aansprakelijk worden gesteld. 

Daarnaast is in Denemarken de man aansprakelijk voor de schulden die zijn 
vrouw is aangegaan ter voldoening van haar persoonlijke behoeften (§ 11 HWDk II). Aan 
de man is een dergelijk recht niet toegekend. 69  

Ter bescherming van derden bestaan er speciale regelingen met betrekking tot schenkin-
gen tussen echtgenoten. Schenkingen kunnen in Denemarken uitsluitend bij huwelijkse 
voorwaarden worden gedaan." In Zweden gelden schenkingen tussen echtgenoten mits 
aan de algemene vereisten voor de geldigheid van schenkingen is voldaan. Indien de 
schenking tussen de echtgenoten niet aan deze algemene voorwaarden voldoet, kan hij 
alleen geldig worden overeengekomen door middel van inschrijving in het huwelijksre-
gister (§ 8: 1 lid 1 jo § 16: 1 HWZwe). Inschrijving in het huwelijksregister is in alle ge-
vallen noodzakelijk om de schenking aan derden tegen te kunnen werpen. Indien de 
schenking tussen echtgenoten een goed betreft waarvoor een apart inschrijvingsregime 
geldt, client tevens aan dit vereiste te zijn voldaan wil het de schuldeisers van de schenker 
kunnen worden tegengeworpen (§ 8: 1 lid 3 HWZwe). 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 
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Denemarken: § 2 HWDk iedere echtgenoot moet afhankelijk van zijn of haar middelen 
bijdragen tot het behoud van een bepaalde levensstandaard. Zweden: § 6: 1 HWZwe iedere 
echtgenoot moet overeenkomstig zijn of haar middelen bijdragen aan hetgeen nodig is om aan 
hun gezamenlijke en persoonlijke behoeften te voldoen. 
Aan deze twee wijzen van contributie wordt dus een gelijk gewicht toegekend. Zie Nielsen 
1997, p. 181. 
§ 11 HWDk II bepaalt uitdrukkelijk dat beide echtgenoten aansprakelijk zijn voor de kosten 
aangegaan voor de kinderen. 
Agell 1989, P.  86-87. Zie ook Verbeke 1991, p. 118. 
De rechtshandelingen moeten gezien de financiele omstandigheden van de echtgenoten als 
redelijk kunnen worden beschouwd. Zie Schmidt 1982, p. 5 
Dit vormt een (uitzonderlijk) gebied van het huwelijksrecht waarin man en vrouw geen gelijke 
rechten hebben. Nielsen 1997, p. 179. Volgens professor Nielsen is deze regeling ouderwets. 
Gomard 1974, p. 290-291. Niet alle schenkingen vallen onder deze regeling. Schenkingen 
waarvan de waarde niet buitensporig is gezien de financiele omstandigheden van de schenker 
en schenkingen die bestaan uit levensverzekeringen, een langstlevende pensioen of een andere 
soortgelijke verzorgingsregeling ten gunste van de andere echtgenoot, behoeven niet in huwe-
lijkse voorwaarden te worden geregeld (§ 30 HWDk II). 
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Verder kan een schuldeiser ingeval zijn schuldenaar in gebreke blijft en deze 
schuldenaar aan zijn echtgenoot een schenking heeft gedaan, zich voor de waarde van de 
schenking verhalen op de andere echtgenoot / begunstigde mits bewezen is dat de schen-
ker onvoldoende middelen heeft behouden om zijn verplichting na te kunnen komen (§ 
33 lid 1HWDk H en § 8: 3 HWZwe). Indien de begunstigde een gedeeltelijke tegenver-
goeding betaald heeft, moet de waarde daarvan van de schenking worden afgetrokken en 
heeft de schuldeiser van de schenker alleen verhaal op het overblijvende. De andere echt-
genoot is niet aansprakelijk als hij kan bewijzen dat de geschonken goederen buiten zijn 
schuld verloren zijn gegaan (§ 33 lid 1 laatste volzin HWDk II en § 8: 3 lid 2 HWZwe). 
Het is voorts van belang op te merken dat schenkingen van persoonlijke aard die in over-
eenstemming zijn met de financiele omstandigheden van de schenker, niet onder deze 
regeling vallen (§ 33 lid 2 Jo § 30 lid 1 tweede volzin HWDk ll en § 8: 3 lid 1 tweede 
volzin HWZwe). 
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3 	Afwikkeling van het huwelijksvermogen 
(Indien verschillende (wettelijke) huwelijksgoederenregimes bestaan, dienen de volgende 
vragen per regime beantwoord te worden) 

3.1 	Bestaat er na de ontbinding van het huwelijk een onverdeeldheid? 

Indien de echtgenoten niets anders zijn overeengekomen valt in beginsel hun gehele ver-
mogen bij ontbinding van het huwelijk in de gemeenschap en ontstaat er op dat moment 
een onverdeeldheid. 71  Deze aldus bij ontbinding van het huwelijk ontstane onverdeeld-
heid dient tussen de echtgenoten te worden verdeeld. 72  De echtgenoten kunnen echter een 
totale uitsluiting van iedere gemeenschap overeenkomen. In dat geval vindt er bij ontbin-
ding van het huwelijk in beginse173  geen verdeling plaats.74  

3.1.1 Zo ja, behoren de onder 3.1.1.1 tot 3.1.1.3 genoemde vernzogens tot hetgeen dat 
verdeeld moet worden? Zo ja, hoe worden deze vermogens na echtscheiding ver-
deeld? 

De onverdeeldheid bevat aan de actief zijde in beginsel alle goederen die de echtgenoten 
ten tijde van het huwelijk hebben ingebracht en alle goederen die de echtgenoten tijdens 
het huwelijk hebben verkregen (§ 18 HWDk II en §§ 7: 1 en 2 HWZwe) en aan de passief 
zijde in beginsel alle schulden van de echtgenoten. 75  Het netto-vermogen moet tussen de 

71  De datum van ontstaan van de gemeenschap valt in Denemarken samen met die van inschrij-
ving van de echtscheidingvonnis in de registers. 

72  Evenals bij het aangaan van een totale uitsluiting van iedere gemeenschap of bij ontbinding 
van de huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk op verzoek van een van de echtgenoten. 
Voor de gevallen waarin de huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk kan worden ontbon-
den zie infra onder vraag 4.2. In het geval dat het huwelijk wordt ontbonden door overlijden 
van een van de echtgenoten heeft de langstlevende echtgenoot een voorrecht. De langstleven-
de heeft de mogelijkheid om, zolang hij niet hertrouwt, niet tot verdeling over te gaan. Zie 
Gomard 1974, p. 285-286. In Denemarken geldt dat indien de overleden echtgenoot kinderen 
uit een vorig huwelijk of buitenechtelijke kinderen had, de langstlevende alleen met toestem-
ming van de rechter niet tot verdeling behoeft over te gun. Zie Nielsen 1996, p. 182. In Zwe-
den is het recht van de langstlevende echtgenoot om met tot verdeling over te gaan onbeperkt. 
Zie met name het verslag van het gesprek met Ryrstedt (bijlage 1). 

73 In Zweden geldt echter dat indien een van de echtgenoten toekenning van de echtelijke wo-
ning vraagt en deze behoort tot het prive-vermogen van de andere echtgenoot er wel moet 
worden verdeeld (§ 9: 1 HWZwe). Zie infra onder vraag 3.1.6.2. 

74  Schmidt 1982, p. 87. Zie echter infra onder vraag 52 en de bevoegdheid van de rechter om af 
te wijken van hetgeen de partijen zijn overeengekomen. 

75  Indien echter de schuld van een van de echtgenoten de waarde van zijn goederen overtreft 
wordt deze niet tussen de echtgenoten verdeeld. Zie Nielsen 1995, p. 49. In Zweden wordt in § 
11: 2 HVVZwe bepaald dat de schulden van een echtgenoot die door een voorrangsrecht met 
prive-goederen zijn verbonden alleen met vermogen afkomstig uit de huwelijksgemeenschap 
kunnen worden voldaan indien het prive-vermogen onvoldoende toereikend is. Dit laatste 
geldt ook voor schulden die de echtgenoot is aangegaan wegens onderhoudsverplichtingen ter 
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echtgenoten worden verdeeld (§ 11: 3 HWZwe). Het is echter altijd mogelijk om door 
middel van huwelijkse voorwaarden bepaalde goederen nit te sluiten. 76  

Naast hetgeen de echtgenoten zelf bij huwelijkse voorwaarden zijn overeenge-
komen worden bepaalde goederen door de wet altijd buiten de uitgestelde gemeenschap 
gehouden. Deze kwestie wordt in de volgende vragen behandeld. 

3.1.1.1 Bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen 

Het bij het aangaan van het huwelijk aangebrachte vermogen vat in de uitgestelde ge-
meenschap (§ 15 HWDk II en § 7: 1 HWZwe)." Over de juistheid van deze regeling 
wordt verschillend gedacht. Ben aantal van de ondervraagde juristen (Nielsen, Danielsen, 
Pedersen en Ryrstedt)" is van mening dat deze bepaling zou moeten worden geschrapt. 
Naar de mening van twee advocaten waarmee gesproken is (Thorup en Cadens)" maakt 
deze regeling echter deel nit de Deense traditie en is een wijziging op dit gebied niet no-
dig. Recentelijk heeft in Noorwegen een wetsherziening plaats gevonden op grond wan-
van dit vermogen voortaan buiten de gemeenschap yak s°  

3.1.1.2 Tijdens het huwelijk, antlers dan krachtens erfrecht of schenking, opgebouwd 
vermogen 

Het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd valt in begin.sel in de uitgestelde 
gemeenschap. 81  Uitzonderingen gelden ten aanzien van: 

1) Goederen die met de persoon van een van de echtgenoten zijn verbonden zoals kleding 
en sieraden, mits hun waarde niet veel groter is dan de waarde van de overige goecleren in 
de uitgestelde gemeenschap (§ 68 a VWDk en § 10: 2 HWZwe). 82  

76 

77 

78 

79 

80 

81 

verbetering van zijn prive-vermogen of die op andere wijze tot zijn priv6-vermogen behoren 
(§ 11: 2 11WZwe). 
Agell 1989, p. 88. Deze vvijzigingen van de samenstelling van de verschillende vermogens 
heeft echter geen invloed op de eigendomsrechten. Iedere echtgenoot is en blijft eigenaar van 
het vermogen dat hij bij het huwelijk heeft aangebracht en dat hij tijdens het huwelijk heeft 
verkregen. De wijziging is alleen van invloed op de vraag of goederen wet of niet moeten 
worllen verdeeld. 
In Zweden is ten tijde van de wetswijziging van 1987 de vraag aan de orde gekomen of het 
aanvangsvermogen niet altijd buiten de huwelillcsgemeenschap zou moeten vallen. Er is voor 
gekozen om deze regeling niet de wijzigen met name omdat op deze wijze de huwelijksge-
meenschap eenvoudiger te inventariseren en te waarderen is en omdat de regeling een betere 
bescherming biedt aan de economisch zwakkere partij. Zie Agell 1989, p. 88. 
Zie voor de verslagen van de gesprekken met deze juristen (bijlage 1). 
Zie voor de verslagen van de gesprelcken met deze juristen (bijlage 1). 
Naast hetgeen v66r het huwelijk is verworven, valt sinds deze wetswijziging in Noorwegen 
tevens het vermogen dat tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking is verkregen 
buiten de huwelijksgemeenschap. 
Deze huwelijksgemeenschap omvat evenveel als de Nederlandse algehele gemeenschap. Zie 
Verbeke 1994, p. 451. 
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2) Bepaalde onoverdraagbare rechten en andere rechten van persoonlijke aard (§ 15 lid 2 
HWDk II en § 10: 3 lid 1 HWZwe). 83  

Als onoverdraagbare rechten kunnen aanspraken op pensioensrechten die recht-
streeks door de werkgever worden uitbetaald, worden aangemerkt. 84  Een recht van per-
soonlijke aard is bijvoorbeeld een recht op een revalidatieuitkering of op een vordering 
tot schadevergoeding voor immateriele schade. Auteursrechten zijn van persoonlijke aard 
zolang geen overeenkomst omtrent de openbaarmaking van het werk is gesloten. 85  

In Zweden geldt de regel dat de rechten van persoonlijke aard niet in de uitgestel-
de gemeenschap vallen tot het moment waarop de vordering opeisbaar wordt. Hetgeen 
een echtgenoot bijvoorbeeld als revalidatieuitkering of als immateriele schadevergoeding 
heeft verkregen wordt wel in de verdeling meegenomen. 

Echtgenoten hebben in Zweden de mogelijkheid om ten tijde van de verdeling te 
bepalen dat het vermogen dat bij huwelijkse voorwaarden als prive is aangewezen, 
evenals de goederen die daarvoor in de plaats zijn getreden alsmede de inkomsten van 
deze goederen, in het te verdelen vermogen zullen worden begrepen (§ 10: 4 lid 1 eerste 
volzin HWZwe). Hetzelfde geldt voor bepaalde pensioensrechten (§ 10: 4 lid 1 tweede 
volzin HWZwe).86  Dat vermogen wordt dan behandeld als maakte het deel uit de uitge-
stelde gemeenschap (§ 10: 4 lid 2 HWZwe). 

3.1.1.3 Tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen 

Het tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenkingen verworven vermogen valt in 
beginsel in de uitgestelde gemeenschap (§ 15 lid 1 HWDk II en § 7: 1 HWZwe). 87  De 
schenker of erflater kan echter bepalen dat deze goederen buiten de uitgestelde gemeen-
schap zullen vallen (§ 21 lid 1 sub 2 HWDk II en § 7: 2 lid 1 sub 3,4 en 5 HWZwe). 88  De 
uitsluitingsclausule is niet aan een bepaalde vorm gebonden. Uitsluitend indien de erflater 
of schenker daarmee heeft ingestemd hebben de echtgenoten de mogelijkheid om goede- 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Indien het huwelijk is ontbonden door overlijden van een van de echtgenoten geldt deze rege-
ling in Zweden alleen voor de langstlevende echtgenoot (§ 10:2 laatste zin HWZwe). 
In Denemarken vallen deze rechten alleen in de huwelijksgemeenschap als dit verenigbaar is 
met de voor hen bijzondere geldende voorschriften (§ 15 lid 2 HWDk II). 
Agell 1989, p. 95. Deze aanspraken kunnen immers, net als de aanspraak op loon met worden 
overgedragen alvorens de aanspraak opeisbaar is geworden. 
De aanspraak op royalty's op grond van een uitgave contract moet daarentegen wel in de ver-
deling worden meegenomen. Zie Agell 1989, p. 94. 
Hier gaat het om de pensioenrechten die door de wet uitdrukkelijk buiten de gemeenschap zijn 
gesloten in § 10: 3 lid 2 IIWZwe ook al vallen zij niet binnen de categorie onoverdraagbare 
goederen. 
Nielsen 1995, P.  40. Zie supra onder noot 79. 
Dit geldt voor de legitieme portie. In Denemarken hebben de afstammelingen en de echtge-
noot recht op een legitieme portie. Deze bestaat uit de helft van het wettelijk erfdeel. Zie 
Bergmann/Ferid 1988, p.56 
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ten die met een uitsluitingsclausule zijn verkregen toch in de uitgestelde gemeenschap te 
laten vallen (§ 28 IIWDk 11). 89  

De opbrengsten uit deze prive-vermogens vallen echter in beginsel wel in de uit-
gestelde gemeenschap (§ 21 lid 2 HWDk II en § 7: 2 lid 2 HWZwe). 9°  De goederen die in 
plaats treden van prive-goederen worden, voor zover niet anders is overeengekomen, oak 
prive-goederen (§ 21 lid 1 sub 3 HWDk II en § 7: 2 lid 1 sub 6 HWZwe). 

3.1.2 Zo ja, bestaan er afzonderlijke regelingen met betrekking tot de verdeling van de 
pensioenopbouw? 

Voor beantwoording van deze vraag dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 1) 
de situatie na echtscheiding en 2) de situatie na overlijden van de ex-echtgenoot. 

Ad 1) In Denemarken wordt er bij de verdeling van de pensioenopbouw een verschil ge-
maakt al naar gelang het betreffende type pensioen. Len speciaal Deens `kapitaal-
pensioen' valt wel in de gemeenschap terwijl dit niet het geval is met pensioenrechten die 
een echtgenoot recht geven op levenslange periodieke uitkeringen. Dit kan gemakkelijk 
tot hinkende rechtsverhoudingen leiden. Onder Deense juristen bestaat dan ook grote 
ontevredenheid ten aanzien van deze regeling. 91  

§ 10: 3 lid 2 HWZwe plaatst bepaalde pensioensrechten die niet in de categorie 
onoverdraagbare rechten vallen, ook buiten hetgeen na het einde van het huwelijk moet 
worden verdeeld. Het gaat om bepaalde verzekeringen die ouderdomsverzorging, langst-
levende verzorging92  of verzorging in geval van invaliditeit tot doel hebben en waarover 
inkomstenbelasting client te worden betaald. 93  Deze verzekeringen worden op dezelfde 
wijze buiten hetgeen verdeeld moet worden gehouden als de aanspraken op pensioen die 
rechtstreeks op een arbeidscontract gebaseerd zijn. 94  

Ad 2) In beginsel verliest een gescheiden vrouw in Denemarken het recht op weduwen- 
pensioen bij het overlijden van haar ex-echtgenoot. 98  Uit de Weduwenpensioenwet98  volgt 

89  Deze toestemming kan alleen worden verkregen na het malcen van de erfstelling en voor over-
lijden van de erflater. Schmidt 1982, p. 87. 

90  De echtgenoten hebben echter de mogelijkheid am bij huwelijkse voorwaarden anders overeen 
te komen. Hetzelfde geldt voor de schenker of erflater bij uitsluitingsclausule. Zie Saldeen 
1994, p. 366. 
Zie de verslagen van de gesprekken (bijlage 1). Een commissie, wan onder anderen professor 
Nielsen deel van uitmaakt, is bezig met een wetsvoorstel op dit gebied. 

92  Echter alleen in het geval dat de aanspraken op de langstlevende verzorging reeds ten tijde van 
de verdeling zijn ontstaan. 

93  Deze regeling is ingevoerd om gelijkheid bij de echtscheiding te scheppen tussen de echtge-
noot die aanspraak heeft op een pensioen van zijn werkgever en de andere echtgenoot die een 
prive-pensioen heeft opgebouwd. Volgens de oude wetgeving zouden de pensioenrechten van 
de eerstgenoemde echtgenoot namelijk buiten de huwelijksgemeenschap vallen terwijl de 
rechten op het prive-pensioen tot de huwelijksgemeenschap werden gerekend en moesten 
warden verdeeld. 

skt En dus in de categorie onoverdraagbare goederen vallen. Zie Agell 1989, p. 95. 
" Nielsen 1996, p. 176. 
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echter dat, mits het huwelijk minstens vijf jaar heeft geduurd en de overleden echtgenoot 
alimentatie aan zijn ex-vrouw moest betalen, deze ook na echtscheiding haar aanspraak 
op weduwenpensioen behoudt. 97  

In 1990 is in Zweden besloten om het weduwenpensioen uit het sociale verzeke-
ringssysteem te halen. Het weduwenpensioen werd afgeschaft en vervangen door een 
beperkte overgangsondersteuning aan de overlevende echtgenoot zonder onderscheid 
tussen weduwen en weduwnaars. 98  

Een levensverzekering valt na overlijden van de verzekerde rechtstreeks in het 
vermogen van de begunstigde. Desalniettemin kan de langstlevende echtgenoot of een 
wettelijk erfgenaam in Zweden in uitzonderingsgevallen bepaalde aanspraken tegen de 
verzekeraar doen gelden. Dit is het geval indien de toekenning aan de begunstigde onre-
delijk zou zijn jegens de langstlevende of de 'erfgenaam. In dat geval kan de verzekerde 
som geheel of gedeeltelijk aan de echtgenoot of aan de erfgenamen worden toegekend." 

3.1.3 Zo ja, wat zijn de peildata voor de waardering en de inventarisatie van de ver-
schillende vermogens? 

In Denemarken geldt als peildatum voor de inventarisatie van de uitgestelde ge-
meenschap de datum van ontbinding van de gemeenschap (§ 65 lid 2 VWDk). Deze ge-
meenschap ontstaat en eindigt met de scheiding van tafel en bed of bij echtscheiding. 1" 
Indien de gemeenschap tijdens het huwelijk tot leven wordt geroepen en wordt beeindigt 
door een verzoek tot verdeling geldt de datum van indienen van het verzoek als peilda-
tum. Dit heeft als gevolg dat tussen de indiening van het verzoek tot echtscheiding en het 
moment dat er tot verdeling kan worden overgegaan een meer of minder lange periode 
van onzekerheid bestaat. In deze periode hebben de echtgenoten de mogelijkheid om 
vermogen te laten verdwijnen. Dit wordt als een zwak punt van het Deense wettelijk sys-
teem beschouwd. 101  Advocate Thorup noemde als betere oplossing om de peildatum te 
laten samenvallen met het moment waarop het verzoek tot echtscheiding verzonden 
wordt. 

In Zweden moet bij het inventariseren van het actief en het passief van de uitge-
stelde gemeenschap worden gekeken naar de situatie op de dag van indienen van het ver-
zoek tot echtscheiding (§ 9: 2 lid 1 HWZwe). 1°2  Indien het huwelijk wordt ontbonden 

96  Enkepensionsloven: Wet omtrent het behouden van aanspraken op weduwenpensioen na echt-
scheiding of scheiding van tafel en bed van 1941. Het gaat dus niet om een nabestaandenpen-
sioen: alleen de vrouw heeft aanspraak op weduwenpensioen na echtscheiding. De gescheiden 
man heeft geen soortgelijk recht. Zie Nielsen 1997, p. 179. 

97  Diibeck 1996, p. 240. Echtgenoten kunnen deze regeling echter in hun echtscheidingsconve-
nant of huwelijkse voorwaarden uitsluiten (§ 2 lid 1 Weduwepensioenwet). 

98  Agell 1989, p. 96. 
" Agell 1989, p. 98. 
100 Bergmann/Ferid 1988, p. 60 onder noot 94. 
101 Zie verslagen van gesprekken met professor Nielsen en de advocaten L,emche en Thorup (bij-

lage 1). 
102  Dit lijkt een betere oplossing. Daarbij komt nog dat de echtgenoten bij het begin van de echt-

scheidingsprocedure gedwongen kunnen worden om een boedelbeschrijving te maken indien 
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door overlij den van een van de echtgenoten geldt de dag van overlij den als peildatum 
(indien er geen echtscheidingsprocedure gaande was). In geval van verdeling tijdens het 
huwelijk moet de dag van inschrijving van de overeenkomst van verdeling als peildatum 
worden genomen (§ 9: 2 lid 2 HWZwe). 

Wat de waardering betreft geldt in Zweden en in Denemarken als peildatum het 
tijdstip van de verdeling.1°3  Deze verdeling vindt in beginsel pas plaats als het huwelijk is 
ontbonden. In Zweden is echter elk der echtgenoten bevoegd om reeds tij dens de eat-
scheiciingsprocedure verdeling te verzoeken. Verdeling vindt in dat geval onmiddellijk 
plaats (§ 9: 4 tweede volzin HWZwe). 

3.1.4 Zo ja, hoe is de aansprakelijicheid voor de niet-persoonlijke schulden na ontbin-
ding geregeld? 

In beginsel bestaan er alleen man `persoonlijke schulden' waarvoor iedere ec,htgenoot 
ook na ontbinding afzonderlijk aansprakelijk blijft. De waarde van de schulden van de 
echtgenoten wordt echter meegenomen in de berekening van de netto-waarde van de on-
verdeeldheid. Indien de echtgenoten goederen gezamenlijk aanschaffen zijn zij beide 
aansprakelijk. Inzake de aansprakelijkheid voor de gemeenschappelijke schulden kent het 
Deense recht een uitdrukkelijke bepaling. § 65 a VWDk stelt dat iedere echtgenoot bij de 
verdeling mag verlangen dat de andere echtgenoot hetzij het deel van de schuld lm  betaalt 
waarvoor hij draagplichtig is hetzij dat hij daarvoor zekerheid stelt (§ 65 a lid 1 VWDk). 

Daamaast bevatten de Deense en de Zweedse wetgevingen bepalingen ter bescherming 
van de schuldeisers van ieder der echtgenoten afzonderlijk na verdeling van de gemeen-
schap. Schuldeisers worden in Denemarken beschermd door de bepaling van § 67 
VWDk: de vermogensverdeling tussen de echtgenoten heeft geen invloed op het verhaals-
recht van derden. Derden behouden de mogelijkheid om rich te verhalen op het vermogen 
van de echtgenoten als had de verdeling niet plaats gevonden (§ 67 VWDk). 

In Zweden worden de schuldeisers beschermd door de regeling van § 13: 1 IIW-
Zwe. Het is een echtgenoot in Zweden niet toegestaan om ter benadeling van zijn 
schuldeisers bij de verdeling priv&vermogen in de gemeenschap te laten vallen of an-
dersom, afstand te doen van vermogen dat in de gemeenschap zou moeten vallen (§ 13: 1 
lid 1 HWZwe). Een echtgenoot kan evenmin afstand doen van vermogen waarop beslag 
kan worden gelegd in mil voor vermogen waarop dat onmogelijk is (§ 13: 1 lid 2 HW-
Zwe). Indien een echtgenoot in strijd met deze bepaling heeft gehandeld en in de onmo-
gelijkheid verkeert een schuld te voldoen die velar de verdeling is ontstaan, is de andere 
echtgenoot aansprakelijk voor het tekort (binnen de grenzen van hetgeen de schuldeiser 

103 

104 

dit nodig blijkt (§ 9: 7 HWZwe). Het vermogen van een van de echtgenoten kan onder bestuur 
van een speciale administrateur worden gesteld indien dit nodig is ter bescherming van de an-
dere echtgenoot (§ 9: 8 HWZwe). 
Saldeen 1994, p. 368-369. 
Indien de echtgenoten het niet eens kunnen worden over het deel van de schuld dat zij uitein-
delijk zullen moeten betalen, wordt dit vastgesteld door de reciter die zich bezig houdt met de 
verdeling (§ 65 a lid 2 VWDk). 
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op de echtgenoot-schuldenaar had kunnen verhalen (§ 13: 1 lid 3 HWZwe)). Dit laatste 
leidt uitzondering indien na verdeling de echtgenoot-schuldenaar vermogen behouden 
heeft waarop beslag kan worden gelegd en dat overeenkomt met de waarde van zijn 
schulden (§ 13: 1 lid 3 laatste volzin HWZwe). 

3.1.5 Zo ja, hoe is het bestuur over de onverdeeldheid na ontbinding geregeld? 

In Denemarken behoudt iedere echtgenoot tijdens de verdelingsprocedure de bevoegdheid 
om te beschikken over de goederen die van zijn kant in de gemeenschap (§ 66 eerste vol-
zin VWDk en § 9: 8 HWZwe)weren ingebracht. Indien dat er een bijzondere reden be-
staat om te vrezen dat een van de echtgenoten misbruik van deze bevoegdheid zou maken 
om de omvang van zijn aandeel te wijzigen, kan de rechter hem in Denemarken deze 
bevoegdheid geheel of ten dele ontnemen (§ 66 tweede volzin VWDk). In Zweden is het 
mogelijk om tijdens de echtscheidingsprocedure, indien dit ter bescherming van een echt-
genoot noclig blijkt, het vermogen van de andere echtgenoot onder het bestuur van een 
speciale administrateur te stellen (§ 9: 8 HWZwe). 1°5  Indien een van de echtgenoten na 
ontbinding van het huwelijk over vermogen beschikt of vorderingen int die tot zijn aan-
deel van de gemeenschap behoren, moet daarover in Denemarken rekening worden afge-
legd bij de verdelingsrechter (§ 66 a VWDk). 

3.1.6 Bestaan er bijzondere regels van verdeling ten aanzien: 

Bij de verdeling is iedere echtgenoot bevoegd om na waardering toedeling te vragen van 
bepaalde vermogensbestanddelen (§ 70 a lid 1 VWDk en § 11: 7 HWZwe). Ingeval het 
vermogensbestanddeel de waarde van zijn aandeel overtreft moet het verschil aan de an-
dere echtgenoot worden voldaan (§ 70 b VWDk en § 11: 9 HWZwe). In bepaalde geval-
len en onder bepaalde voorwaarden kan de rechter in Denemarken toestemming verlenen 
tot betaling in termijnen. In Zweden kan aan de echtgenoot die voldoende zekerheid stelt 
een redelijke termijn worden toegekend om te betalen (§ 11: 9 HWZwe). Indien beide 
echtgenoten toedeling van hetzelfde goed wensen, heeft degene die het goed in de ge-
meenschap heeft ingebracht een voorrecht (§ 70 a lid 2 VWDk en § 11: 7 HWZwe). Op 
deze regeling bestaat echter een aantal uitzonderingen: speciale regelingen gelden voor 
toekenning van de echtelijke woning, van de huishoudelijke boedel en van de goederen 
dienstbaar aan het beroep van een van de echtgenoten. 1°6  

Indien in Denemarken geen van de echtgenoten een goed wil hebben, wordt dit 
verkocht en de opbrengst van de verkoop tussen beide echtgenoten verdeeld (§ 70 b 
VWDk). 

105  Dit is echter niet mogelijk als deze echtgenoot zich hiertegen verzet en hij voldoende zeker-
heid heeft gesteld (§ 9:8 HWZwe). 

106  Gomard 1974, p. 296. 
107  Meestal worden de goederen op een openbare veiling verkocht. BergmanniFerid 1988, p. 62 

onder noot 103. 
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3.1.6.1 de huishoudelijke boedel? 

De huishoudelijke boedel kan in Denemarken aan de echtgenoot / niet-eigenaar worden 
toegekend indien dit redelijk lijkt voor het instandhouden van de fa miliewoning of omdat 
deze goederen in het bijzonder tot het gebruilc van die echtgenoot hebben gediend (§ 70 a 
lid 2 sub 5 VWDk).1°8  
Ingeval een van de echtgenoten gezien de grenz-en van het aan hem toegekende aandeel 
van de uitgestelde gemeenschap niet de huishoudelijke inboedel en de andere roerende 
goederen die dienen tot instandhouding van de woning kan verkrijgen en bij niet de mo-
gelijkheid heeft om deze goederen op een andere manier aan te schaffen, kan de rechter 
hem op zijn verzoek een groter aandeel van de gemeenschap toekennen (§ 70 VWDk). 
Hiervoor behoeft geen vergoeding te worden verschaft. 109  

In7ake verdeling van de huishoudelijke boedel (en de echtelijke woning) wordt in 
Zweden het criterium van de meest behoeftige echtgenoot gehanteerd. De echtgenoot die 
de huishoudelijke boedel (en de echtelijke woning) het meest nodig heeft, heeft recht op 
toedeling van deze goederen (§ 11: 8 lid 1 VWDk). 11°  Dit geldt tevens voor goederen die 
bij huwelijkse voorwaarden buiten de gemeenschap zijn gesteld. Voor goederen die bui-
ten de gemeenschap vallen op pond van een uitsluitingclausule geldt dit evenwel niet. 111  
Het aandeel van de echtgenoot die de goederen toebedeeld Icritt wordt, met uitzondering 
van de gevallen waarin de goederen van beperkte waarde zijn, naar rato verminderd. 

Deze bepaling geldt echter alleen in het geval dat de toekenning aan de echtge-
noot / niet-eigenaar niet onredelijk is ten opzichte van de ander, alle van belang zijnde 
omstandigheden in aanmerking genomen (§ 11: 8 lid 1 HWZwe). Mocht het vermogen 
als pand dienen voor een schuld van de echtgenoot / eigenaar en de schuldeiser nit then 
hoofde voorrang heeft op dat goed dan moet de andere echtgenoot worden bevrijd van 
deze schuld of moeten gelden om deze schuld te voldoen in bewaring worden gesteld. 

Indien het huwelijk is ontbonden door overlij den van een van de echtgenoten 
heeft alleen de overlevende de mogelijkheid om zich op deze regeling te beroepen (§ 11: 
8 lid 2 HWZwe). 
Indien de waarde van de verkregen huishoudelijke boedel de waarde van het aandeel in 
de uitgestelde gemeenschap overtreft dient de echtgenoot dit verschil te compenseren 
door middel van toedeling van goederen van de gemeenschap of indien dit niet mogelijk 
is door betaling van een bepaalde geldsom. Indien de echtgenoot voldoende zekerheid 
biedt kan voor betaling een redelijke termijn worden toegekend (§ 11: 10 HWZwe). 

3.1.6.2 de echtehlke woning? 

Een onroerende zaak die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd was om als echtelijke wo- 
ning te worden gebruikt kan aan de echtgenoot / niet-eigenaar worden toegekend indien 
108 

109 

110 

111 

Gomard 1974, p. 297. 
Bergmann/Ferid 1988, p. 62 onder noot 101. 
Dit komt erop neer dat in meeste gevallen de eehtgenoot aan wie het gezag over of de feitelij-
ke verzorging van de kinderen is toegekend tevens de echtelijke woning krijgt toebedeeld. 
Agell 1989, p. 102. 



dit voor hem van wezenlijk belang is voor het behouden van de familiewoning (§ 70 a lid 
2 sub 1 VWDk).112  Een onroerend goed dat als zomerhuisje van de familie heeft gediend 
kan worden toegekend aan de echtgenoot / niet-eigenaar indien blijkt dat het zomerhuisje 
van essentieel belang voor hem is. De toekenning van de echtelijke woning aan de echt-
genoot / niet-eigenaar heeft echter geen invloed op de verdeling van het vermogen. Bij de 
verdeling moet de waarde van de echtelijke wooing (of van het zomerhuisje) worden 
vastgesteld en meegenomen bij de berekening van het aandeel van iedere echtgenoot. 
Omdat in de praktijk blijkt dat de echtelijke wooing in de meeste gevallen het enige goed 
met een aanzienlijke waarde is, kan het voor de echtgenoot die het gezag over de kinde-
ren heeft moeilijk zijn om de echtelijke woning te behouden. Dit laatste brengt immers 
met zich mee dat hij de waarde van de echtelijke wooing aan de andere moet vergoeden 
terwijl de andere echtgenoot bovendien in beginsel onmiddellijk recht heeft op zijn aan-
deel van de uitgestelde gemeenschap. Om de toedeling van de echtelijke wooing aan de 
echtgenoot aan wie het gezag over de kinderen is toegekend te vereenvoudigen is het 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk om in termijnen te betalen. De echtgenoot is dan 
een door de rechter vast te stellen rente verschuIdigd en moet bovendien zekerheid stellen 
(§ 70 b VWDk). 

in Denemarken is er naast deze bepalingen van de verdelingswet voor de situatie 
van de echtelijke wooing na ontbinding van het huwelijk tevens een aantal regelingen van 
belang die in de huwelijkswet I en in de huurwet te vinden zijn. 113  Zo bepaalt § 55 lid 2 
HWDk I dat indien een gebouw, dat eigendom is van een van de echtgenoten, meerdere 
woningen bevat waarvan er een tot echtelijke wooing heeft gediend, de rechter de echtge-
noot / eigenaar bij het uitspreken van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed kan 
dwingen de desbetreffende wooing te verhuren aan de andere echtgenoot en de huurover-
eenkomst vast kan stellen. 

Met betrekking tot de echtelijke woning geldt in Zweden dezelfde regel als ten 
aanzien van de huishoudelijke boedel. De echtelijke wooing wordt toegekend aan de 
echtgenoot die de echtelijke wooing het meest dringend nodig heeft. Deze dient hiervoor 
een vergoeding te betalen aan de ander door middel van toedeling van bepaalde goederen 
of door betaling van een geldsom (§ 13: 8 en 10 HWZwe). 

3.1.6.3 het beroeps- of bedriffsvermogen? 
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In Denemarken kan een bedrijf aan de echtgenoot niet-eigenaar worden toegekend indien 
hij dat bedrijf uitsluitend of hoofdzakelijk alleen leidt (§ 70 a lid 2 sub 3 VWDk). De 
goederen dienstbaar aan het beroep of bedrijf van een van de echtgenoten kunnen aan de 
echtgenoot niet-eigenaar worden toegekend indien de rechter dit als redelijk beschouwt 
met het oog op de voortzetting van diens beroep of bedrijf (§ 70 a lid 2 sub 4 VWDk). 

In Zweden bestaan geen speciale regels ten aanzien van de verdeling van de goede-
ren dienstbaar aan het beroep of bedrijf van een van de echtgenoten. 

112 Het komt er op neer dat meestal de echtgenoot aan wie het gezag over de ldnderen is toege-
kend recht heeft op toekenning van de echtelijke wooing. 

113  Gomard 1974, p. 296. 
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3.2 	Kent het huwelijksvermogensrecht een wettelijk verrekenstelsel? 

De bij de ontbinding van het huwelijk ontstane gemeenschap wordt verdeeld. De Deense 
en Zweedse stelsels van huwelijksvermogensrecht kunnen worden gezien als stelsels van 
uitsluiting van iedere gemeenschap met een `eindafwikkeling'. Hier zal echter niet verder 
op worden ingegaan aangezien alle relevante vragen reeds in de andere delen van het 
rapport zijn beantwoord. 

Zo ja, 

3.2.1 Periodiek of finaal? 

Zie supra onder vraag 3.2 

3.2.2 Welke wettelijke voorschriften zijn er met betrekking tot de verrekening? 

Zie supra onder vraag 3.2 

3.2.2.1 In het geval van een finaal verrekenstelsel? 

Zie supra onder vraag 3.2 

3.2.2.2 In het geval van een periodiek verrelcenstelsel? 

Zie supra onder vraag 3.2 

3.2.2.3 Indien een verrekenstelsel periodiek is, hoe wordier bij het einde van het huwe-
lijk verrekend indien de echtgenoten deze verrekening tijdens het huwelijk ach-
terwegen hebben gelaten? Bestaat er een verjarings- of vervaltermijn? 

Zie supra onder vraag 3.2 

3.2.2.4 Indien de verrekenvordering in beginsel in geld dient te worden voldaarz, bestaat 
er een recht om in plaats van geld goederen te vorderen? 

Zie supra onder vraag 3.2 
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3.2.3 Wordt door het verrekenstelsel degene die tzjdens het huwehjk geen of minder 
inkomen geniet (uit arbeid of vermogen) beschermd c.q. diens positie economisch 
versterkt? 

Bij de afwikkeling van de boedel wordt de positie van de partij die tijdens het huwelijk 
minder inkomsten genoot versterkt, doordat deze partij — op basis van het feit dat ieder 
van de echtgenoten recht heeft op de helft van de gemeenschap — na het einde van het 
huwelijk meedeelt in de activa (en passiva) van de economisch sterkere partij. Dit geldt 
niet als de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting zijn overeengeko-
men. In dat geval heeft de rechter echter de discretionaire bevoegdheid om compensatie 
toe te kennen aan de economisch zwakkere partij (§ 56 HWDk I en § 12: 3 HWZwe). 114  

3.2.4 Zo nee, wordt op een andere manier er voor gezorgd dat de partzj die tzjdens het 
huwelijk geen of minder inkomsten geniet (uit arbeid of vermogen) door het gel-
dende huwelijksgoederenstelsel wordt beschermd c.q. diens positie economisch 
wordt versterkt? 

Niet van toepassing. 

3.3 	Bestaan er bzjzondere regelingen voor de goederen dienstbaar aan beroep of 
bedriff? 

In Denemarken worden de goederen dienstbaar aan het beroep of bedrijf van een van de 
echtgenoten op dezelfde wijze beschermd als de echtelijke woning of de huishoudelijke 
inboedel: door middel van een toestemmingvereiste. Indien het beroep of bedrijf van bei-
de echtgenoten of van de niet-beschikkende echtgenoot verknocht is met een gemeen-
schappelijke onroerende zaak is de ene echtgenoot niet bevoegd zonder toestemming van 
de andere daarover te beschikken (§ 18 HWDk II). 

Hetzelfde geldt voor de goederen dienstbaar aan het beroep of becirijf van een van 
de echtgenoten (§ 19 HWDk 11). 115  

De ruimte waarmee het beroep van beide of van een van de echtgenoten is ver-
knocht, wordt in Denemarken tevens beschermd door het huun-echt. De huurder mag niet 
zonder toestemming van zijn echtgenoot de huur opzeggen (§ 81 lid 3 HuurwetDk). 

3.4.1 Bestaat er een relatie tussen afwikkeling van het huwelijksvermogen en de toe-
kenning van alimentatie? 

114  Zie infra onder vraag 5.2. 
115  Voor de gevolgen van het handelen van een echtgenoot zonder toestemming van de ander zie 

supra onder vraag 23.3. 
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3.4.1. Worth er bij de afwikkeling van het huwelijksvennogen rekening gehouden met 
de toekenning van alimentatie? 

In Denemarken kunnen de echtgenoten ervoor kiezen — en de meeste echtparen kiezen 
hier ook voor116  — om bun echtscheiding buiten de rechtszaal door middel van een admi-
nistratieve procedure af te handelen (§ 42 lid 1 HWDk I). Kiezen de echtgenoten voor de 
administratieve procedure bij het statsamt117  clan dienen zij om een uitspraak te kunnen 
verkrijgen overeenstemming te hebben beret omtrent de ontbinding van het huwelijk, 
de voogdij over de eventuele kinderen, een eventuele huurovereenkomst en de vraag of 
alimentatie en/of compensatie m  zal worden betaald (§ 42 lid 2). Over de hoogte van de 
alimentatie behoeft echter geen overeenstemming te bestaan (het statsamt heeft de be-
voegdheid om de hoogte van de alimentatie te bepalen (§ 50 lid 1 HWDk I)) h" en even-
min over de verdeling van de boedel. Dat omtrent compensatie overeenstemming dient te 
bestaan, wekt enige bevreemding aangezien inzake het toekennen van compensatie bij 
echtscheiding aan de rechter een discretionaire bevoegdheid is gegeven om juist in afwi j-
king van hetgeen partijen bij huwelijkse voorwaarden hebben bepaald vermogen van de 
een aan de ander toe te wijzen ter vermijding van onbffiijke situaties. 126  

Hoewel niet noodzakelijk, is het wel mogelijk dat echtgenoten in hun echtschei-
dingsconvenant naast een regeling met betrekking tot alimentatie en compensatie tevens 
een regeling omtrent de verdeling van de boedel overeenkomen. 

Zo ja, 

3.4.1.1 Welke invloed hem de omvang van de uitkering tot levensonderhoud op de af-
wikkeling van het huwelijksvermogen? 

In hoeverre een eventuele door partijen overeengekomen alimentatieuitkering de verde- 
ling van de boedel zal beinvloeden is moeilijk te zeggen. Duidelijker is de invloed van 
een eventuele compensatieregeling op de verdeling van de boedel. Indien echtgenoten 

116 

117 

118 

119 

120 

90 % van de echtgenoten kiest voor de administratieve procedure. 
Eike regio heeft een statsamt. De ambtenaren die zich bezighouden met deze echtscheidings-
procedures zijn juristen. 
De rechter heeft de bevoegdheid om in afwijking van hetgeen partijen bij huwelijkse voor-
waarden overeengekomen zijn, omtrent gehele of gedeeltelijke loude uitsluiting', een ge-
deelte van het vermogen van de ene echtgenoot aan de ander toe te kennen. Zie hierover  tilt- 
gebreid infra onder vraag 5.2. 
Het statsamt heeft deze bevoegdheid ook indien het echtscheidingsverzoek bij de rechter 
wordt ingediend. Bij de echtscheidingsprocedure voor de rechter (in de gevallen waadn de 
echtgenoten geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de alimentatie) bepaalt de rechter 
of, en gedurende welke periode, alimentatie dient te worden toegekend. De hoogte van de ali-
mentatie wordt echter ook in die gevallen door het statsamt bepaald. Dit wordt in de praktijk 
als nogal omslachtig ervaren. Zie met name de verslagen van de gesprekken met advocaten 
Thorup en Lemche (bijlage 1). 
Thorup noemt deze regel een lout' van de wetgever (zie het verslag van het gesprek met 
advocate Thorup (bijlage 1)). 



3.4.1.2 Welke gronden worden hiervoor aangevoerd? 

Zo ja, 
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voor de administratieve echtscheidingsprocedure kiezen kunnen zij immers besluiten in 
hun echtscheidingsconvenant een compensatieregeling conform § 56 HWDk II op te ne-
men door bijvoorbeeld in afwijking van de door hen bij huwelijkse voorwaarden over-
eengekomen koude uitsluiting een deel van het vermogen van de man aan de vrouw toe te 
kennen. Door het toekennen van compensatie wijken echtgenoten immers per definitie 
van het door hen overeengekomen huwelijksgoederenregime af. 

De compensatieregeling van § 56 HWDk I heeft als algemeen doel onbillijke situaties te 
voorkomen. Zie verder uitgebreid infra onder vraag 5.2. 

3.4.2 Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met de afwikkeling 
van de het huwelijksvermogen? 

Het Deense echtscheidingsrecht kent zoals hierboven aangegeven zowel de periodieke 
alimentatieuitkering op grond van § 49 HWDk I als de (eenmalige) compensatieuitkering 
op grond van § 56 HWDk I. Draagkracht en behoefte spelen bij beide uitkeringen een 
belangrijke ro1. 121  Aangezien deze maatstaven worden beinvloed door de afwikkeling van 
het huwelijksvermogen kan worden gesteld dat de afwikkeling van het huwelijksvermo-
gen indirect invloed heeft op de toekenning van compensatie en/of alimentatie. Overigens 
oefenen de uitkering tot compensatie en de alimentatie tevens een zekere invloed op el-
kaar uit. 122  Verder client te worden opgemerkt dat in Denemarken niet vaak meer alimen-
tatie wordt toegekend. 123  In Zweden schijnt dat in nog mindere mate het geval te zijn. 124  

3.4.2.1 Op grond van welke maatstaven wordt alimentatie toegekend? 

Behoefte en draagkracht vormen de voomaamste criteria op grond waarvan alimentatie al 
dan niet wordt toegekend. Daarnaast noemt § 50 lid 2 HWDk I expliciet de duur van het 
huwelijk en de behoefte van de verzoeker aan financiele steun voor onderwijs of training. 
Bij de bepaling van de behoefte client de rechter rekening te houden met de mogelijkheid 
van verzoeker om voldoende in het eigen onderhoud te voorzien naar zijn of haar normale 
leefstijl. 

121 Voor alimentatie worden deze criteria expliciet in de betreffende wetsbepaling genoemd. Voor 
de compensatie kan uit de jurisprudentie worden afgeleid dat deze criteria bij de toekenning 
ervan een belangrijke rol spelen (zie infra onder vraag 5.2). 

122  Zie verslag van het gesprek met raadsheer Danielsen (bijlage 1). 
123  Nielsen 1995, p. 47-48. Wanneer het wordt toegekend is het meestal voor een beperkte perio-

de van ten hoogste 10 jaar (§ 50 lid 1 HWDk I). Alimentatie voor het leven kan alleen in bij-
zondere gevallen worden toegekend (§ 50 lid 1 HWDk I). 

124  Zie het verslag van het gesprek met Ryrstedt (bijlage 1). 
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3.5 	Worth er bij de toekenning van alirnentatie rekening gehouden met een eventuele 
pensioenverrekeningl-verevening? 

Voor de beantwoording van deze vraag dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 
1) de situatie na echtscheiding en 2) de situatie na overlijden van de ex-echtgenoot. 

Ad 1) Naar Deens recht vindt alleen met betrekking tot het zogenaamde `kapitaal - 
pensioen' pensioenverevening pints. De overige pensioenvormen vallen buiten de ge-
meenschap. 125  Met de verevening van het `kapitaal-pensioen' wordt voor zover bekend 
niet anders dan indirect rekening gehouden bij de toekenning van alimentatie. De verde-
ling van het pensioen zal immers van invloed zijn op de behoefte en de draagkracht van 
de ex-echtgenoten. 

Ad 2) In de situatie dat de ex-echtgenoot overleden is, oefent het recht op alimentatie in 
een specifiek geval invloed uit op het recht op een pensioenuitkering. int de Deense We-
duwenpensioenwet (Enkepensionsloven) volgt dat indien het huwelijk tenminste vijf jaar 
heeft geduurd en de overleden echtgenoot alimentatie aan zijn ex-vrouw moat betalen 
dat zij ook na echtscheiding haar aanspraak op het weduwenpensioen behoudt. 126  In de 
overige gevallen verliest een gescheiden vrouw in Denemarken het recht op weduwen-
pensioen na overlijden van het haar ex-echtgenoot. 

125  Zie uitgebreider supra onder vraag 3.1.2. 
uttgebreider supra onder vraag 3.1.2. 
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4 	Wat is de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten in de situatie van een 
faillissement van een van hen? 

4.1 	Wordt een onderscheid gemaakt tussen faillissementssituaties voor en na ontbin- 
ding van het huwehjk? 

Nee. Zowel tijdens als na ontbinding van het huwelijk is en blijft iedere echtgenoot alleen 
aansprakelijk voor de schulden die hij zelf is aangegaan. In geval van faillissement van 
een van de echtgenoten kunnen zijn schuldeisers zich dus niet verhalen op het vermogen 
van de andere echtgenoot. 127  

4.2 	Wordt een eventuele huwelijksgemeenschap door faillissement ontbonden? 

Tijdens het huwelijk kan de uitgestelde gemeenschap in Denemarken op verzoek van een 
van de echtgenoten in bepaalde gevallen door de rechter worden ontbonden. Een van die 
gevallen is de faillissementsverklaring van de andere echtgenoot (§ 38 lid 1 sub 2 
HWDk).128  Het vermogen dat een van de echtgenoten door middel van deze voortijdige 
verrekening heeft verkregen behoudt hij in eigendom (§ 42 HVVDk 11). 129 

Het Zweedse recht kende tot 1987 een soortgelijke bepaling die met de inwerkingtre-
ding van het nieuwe huwelijkswetboek is geschrapt. 13°  In het geval van faillissement van 
een van de echtgenoten kan de rechter echter begissen dat er na ontbinding van het hu-
welijk door een andere oorzaak dan door overlijden van een van de echtgenoten geen 
verdeling plaats zal vinden. Iedere echtgenoot behoudt in dat geval zijn vermogen (§ 12: 
1 lid 1 tweede volzin HWZwe). 

4.3 	Bestaat de mogehjkheid afstand van de huwehjk.sgemeenschap te doen? Wat is 
daar het rechtsgevolg van? 

Nee. 

127  Pedersen 1971, p. 333. 
128  Ontbinding tijdens het huwelijk is ook mogelijk indien een der echtgenoten zijn aandeel in de 

uitgestelde huwelijksgemeenschap door verwaarlozing van zijn financiele zaken, wanbestuur 
of ander onverantwoordelijk gedrag in niet geringe mate heeft verminderd dan wel risico tot 
vermindering heeft doen ontstaan (§ 38 lid 1 sub 1 11WDk D. Ontbinding kan bovendien wor-
den verzocht in het geval dat een der echtgenoten zonder goede gronden het samenleven be-
eindigt. Het verzoek tot ontbinding moet in dat geval binnen een jaar na beeindiging van de 
samenleving worden ingediend. Tenslotte kan tevens indien een van de echtgenoten heeft ver-
zwegen dat hij ten tijde van de huwelijksluiting of op een later tijdstip tijdens het huwelijk een 
buitenechtelijk kind had dan wel heeft gekregen dat gerechtigd is om van hem te erven, de an-
dere echtgenoot binnen 6 maanden na kennisneming van dit feit ontbinding van de huwelijks-
gemeenschap verzoeken. Het verzoek kan niet worden ingediend wanneer het kind is gestor-
ven zonder afstammelingen achter te laten. 

129  Diibeck 1996, p. 246. 
130 Bradley 1990, p. 377. 
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5 	Wat is de vrijheid van de rechter by de afwikkeling van het huwelijksvermogen? 

De beperkte vrijheid van de rechter bij afwikkeling van het huwelijksvermogen vormt een 
van de bijzonderheden van het Deense en Zweedse huwelijksvermogensrecht. 

In bepaalde gevallen heeft de rechter op grond van de credelijkheid en billijkheid' 
zowel de vrijheid om de regels van het wettelijke stelsel opzij te zetten als de vrijheid om 
af te wijken van hetgeen de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden zijn overeengeko-
men. 

5.1 	In hoeverre heeft de rechter de vrtjheid om van de regels van het wettelijk stelsel 
af te wylcen? 

De rechter heeft zowel in Denemarken als in Zweden onder bepaalde omstandigheden de 
bevoegdheid om een andere verdeling vast te stellen dan de verdeling hij helfte indien 
blijkt dat deze laatste onredelijke gevolgen zal hebben (§ 69 a VWDk en § 12: 1 HW-
Zwe). Dit is in beide landen het geval indien een van de echtgenoten een aanzienlijk gro-
ter deel in de uitgestelde gemeenschap heeft ingebracht dan de ander, het huwelijk van 
bijzondere korte duur is geweest en niet werkelijk heeft geleid tot een financiele gemeen-
schap. 

In dat geval wordt in Denemarken alvorens tot verdeling wordt overgegaan door 
iedere echtgenoot dat deel van het vermogen dat overeenkomt met de waarde van de goe-
deren die hij bij het huwelijk heeft aangebracht, die hij tijdens het huwelijk door middel 
van erfstelling of schenkingen heeft verkregen en die hij nit zijn priv6-vermogen aan de 
uitgestelde gemeenschap heef-t overgedragen aan de gemeenschap onttrokken (§ 69 
VWDk).131  

In Zweden heeft de rechter in dat geval de mogelijkheid om de echtgenoot die het 
meest in het huwelijk heeft ingebracht een groter deel van de gemeenschap toe te kennen 
(§ 12: 1 HWZwe). Er wordt niet uitdrukkelijk in de wet bepaald wanneer er van een hu-
welijk van korte duur sprake is. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het dient te 
gaan om een huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd. 

In het geval van faillicsement van een van de echtgenoten, of indien er andere rede-
nen bestaan om de gemeenschap niet te verdelen, 132  kan de rechter in Zweden ook be-
sluiten om niet tot verdeling over te gaan. In dat geval behoudt iedere echtgenoot zijn 
aandeel in de uitgestelde gemeenschap (§ 12: 1 HWZwe). In Zweden bestaat een speciale 
regeling in geval het huwelijk ontbonden wordt door overlijden van een van de echtge-
noten. In dat geval heeft de langstlevende de mogelijkheid om te verzoeken dat iedere 
partij 133  zijn vermogen behoudt en dat de gemeenschap niet wordt verdeeld. De langstle- 

131  Indien de huwelijlcsgemeenschap onvoldoende middelen biedt worden de delen van de echt-
genoten naar rato van de bijdragen van ieder van hen verminderd (§ 69 laatste volzin VWDk). 
Dat komt er op neer dat iedere echtgenoot recht heeft op het percentage van de huwelijksge-
meenschap dat hij daaraan heeft bijgedragen. Zie Bergmann/Ferid 1988, p. 66 ender noot 99. 

132 Bijvoorbeeld omdat een van de echtgenoten veel schulden heeft. Zie het verslag van het ge-
sprek met Ryrstedt (bijlage 1). 

133  De langstlevende en de erfgenamen van de overleden echtgenoot. 



vende kan ook besluiten om alleen een deel van zijn aandeel in de gemeenschap te be-
houden en de rest te verdelen. De andere partij behoudt dan een evenredig deel van het 
vermogen van de overleden echtgenoot (§ 12: 2 HWZwe). 

5.2 	In hoeverre heeft de rechter de vrijheid om van af te wijken van de door partijen 
overeengekomen huwehjkse voorwaarden? 

Het gaat bier om het geval waarin de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden vermogen 
buiten de uitgestelde gemeenschap hebben gesloten. 134  Dat vermogen is in beginsel niet 
voor verdeling vatbaar. De rechter heeft in dat geval de mogelijkheid om op verzoek van 
een der echtgenoten 135  aan deze een bepaald deel van het prive-vermogen van de ander 
toe136  te kennen om (economische) onredelijkheid te voorkomen. Rekening moet worden 
gehouden met de financiele situatie van de echtgenoten, de duur van het huwelijk l" en 
met alle overige omstandigheden die in bijzondere mate aanleiding geven tot een derge-
lijke `aanpassing' (§ 56 HWDk I). 

Naar de woorden van raadsheer Danielsen kunnen er in de jurisprudentie drie ty-
pen gevallen worden aangewezen waarin de rechter besluit om op grond van § 56 HWDk 
I een compensatie toe te kennen. 

Het eerste geval betreft de situatie dat een van de echtgenoten, in de meeste ge-
vallen de vrouw, heeft bijgedragen aan de waardevermeerdering van het vermogen van de 
ander.138  

In de tweede plaats wordt door de rechter compensatie toegekend aan de andere 
echtgenoot (ook meestal de vrouw) indien deze na echtscheiding geld nodig heeft ter 
verkrijging van nieuwe woonruimte. 139  

134 

135 

136 

137 

138 
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Het gaat zowel om het geval dat de echtgenoten uitsluiting van iedere gemeenschap zijn over-
eengekomen als om het geval dat er nog een beperkte gemeenschap aanwezig is. De verdeling 
van de gemeenschap moet echter onvoldoende middelen bieden aan de economisch zwakkere 
partij. Zie Danielsen 1993, p. 229. Ook prive-vermogen van een van de echtgenoten kan op 
grond van §56 HWDk I aan de echtgenoot / niet-eigenaar worden toegekend. De rechter blijkt 
echter terughoudend waar het gaat om toekenning aan de echtgenoot / niet-eigenaar van ver-
mogen dat de andere door middel van een schenking of erfstelling met een uitsluitingsclausule 
heeft verkregen (Ostre Landsretsdom, 2 juni 1992, 16. Afd. nr. 34-92); zie Jonsson 1999, p. 3. 
In beginsel is § 56 HWDk I neutraal: ook mannen kunnen een verzoek tot compensatie op 
grond van § 56 HWDk I indienen. In de praktijk blijken rechters echter terughoudend te zijn 
waar het gaat om toekenning van compensatie aan een man. Zie bijvoorbeeld: Ostre Lands-
retsdom, 11 april 1986, 5. Md. nr. 12-86; zie ook Rinsson 1999, p. 9. 
Deze regeling is ook van toepassing op onoverdraagbare rechten of andere rechten van per-
soonlijke aard die, in beginsel, altijd door de wet buiten de huwelijksgemeenschap worden ge-
sloten. Zie Danielsen, p. 228. 
De grens ligt meestal boven de 6 jaar. Danielsen 1993, p. 229. Zie bijvoorbeeld: Ostre Lands-
rets, 15.08.1990 (16. Afd. nr. 351-89): echtgenoten waren nog geen 3 jaar getrouwd geweest 
en hadden de kosten van het huishouden tijdens het huwelijk gedeeld. Er bestond naar mening 
van de rechter geen reden voor toekenning van een compensatie op grond van §56 HWDk I. 
Door thuis voor de kinderen en het huishouden te zorgen, door alleen de kosten van het huis-
houden te betalen etc. Zie Danielsen 1993, p. 229. Hetzelfde geldt voor die echtgenoot die 
heeft meegewerkt aan het opbouwen of runnen van het bedrijf van de andere echtgenoot. ions-
son 1999, p. 6. 
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En derde grond voor toekenning van een compensatie vomit de leeftijd van de 
economisch sterkere echtgenoot. De reciter kan in dit geval kiezen om de economisch 
zwakkere partij een hoger bedrag op grond van § 56 HWDk I toe te kennen gezien het feit 
dat deze het risico loopt om slechts gedurende een korte periode alimentatie te ontvangen 
(gezien de hoge leeffijd van de alimentatieplichtige). 14°  

Voorts houdt de rechter Cr in zijn oordeel rekening mee of het vermogen is be-
legd, of Cr liquide middelen aanwezig zijn om de compensatie te betalen en zo niet, of het 
mogelijk is om daarvoor een lening af te sluiten. 141  

Er kan echter steeds duidelijker een trend onderscheiden worden in de richting 
van de toepassing van een algemene billijkheidsregel in het geval er sprake is van een 
huwelijk van lange duur waarin de echtgenoten koude uitsluiting zijn overeengekomen. 142  
De zwakke partij hoeft in deze gevallen rich niet perse in een onredelijke economische 
situatie te bevinden. De meerderheid van de Deense juristen waarmee gesproken is, is van 
mening dat de hoogte van het bedrag dat ter compensatie wordt toegekend te laag is. 143  

In Zweden kan de rechter de huwelijkse voorwaarden (of het echtscheidingscon-
venant) waarin de echtgenoten zijn overeengekomen dat het gehele vermogen of een deel 
daarvan buiten de uitgestelde gemeenschap zal vallen, wijzigen of negeren indien hetgeen 
de echtgenoten overeen zijn gekomen onredelijk is.'" Deze bepaling is van toepassing bij 
de verdeling van het huwelijksvermogen. I45  Bij de vaststelling van eventuele onredelijk-
heid moet de rechter rekening houden met de inhoud van de overeenkomst, de omstan-
digheden ten tijde van de sluiting van de overeenkomst, de latere verhoudingen van de 
echtgenoten en alle overige omstandigheden die daartoe aanleiding geven (§ 12: 3 HW-
Zwe). Als uitgangspunt bij de belangenafweging moet de rechter echter het beginsel 
'pacta stint servanda' hanteren. De rechter dient er van uit te gaan dat de echtgenoten 

U9  Danielsen 1993, p. 231. Zie ook UM 1977.1053 0, UfR 1974. 719 H en UfR 1973.71 H. In 
deze zaken werd er besloten tot toekenning van een compensatie op grond van § 56 HWDk I 
om de aanschaf van een nieuwe woonruimte mogelijk te maken. Jonsson spreekt in haar werk-
stuk in dit geval van een cherstart hulp'. Jonsson 1999, p. 5. 

140  Er kan rekening worden gehouden met de noodnak van bijscholing of het volgen van een 
bepaalde opleiding. Zie Gomard 1974, p. 297-298. Tevens kan rekening gehouden worden 
met een eventuele alimentatie-uitkering. Zie verslag gesprek met raadsheer Danielsen (bijlage 
1). 

141 Danielsen 1993, p. 228. 
142 Dftbeck 1996, p. 241; zie oak verslag gesprek met raadsheer Danielsen (bijlage 1). 
143  Niet meer dan 5-15 % van het vermogen van de economisch sterkere partij. Zie de verslagen 

van de gesprekken (bijlage 1). In een arrest van december 1994, heeft het Hof op grond van § 
56, een compensatie van 1 miljoen Kronen (-± f 300 000) aan een vrouw toe gekend. flit laat-
ste geeft in eerste instantie de indruk dat de rechter tot verhoging van de compensatie over is 
gegaan (daarvoor was er nooit meer dan 300 000 Kronen toegekend). Er dient echter te wor-
den opgemerk-t dat dit bedrag slechts een klein gedeelde van het vermogen van de man vormde 
(het vermogen van de man omvatte 40 miljoen Kronen). Zie (ogre Landsret, 1 december 1994, 
16. Afd. nr. B-1793-94. 

144  In Zweden zijn er weinig praktijk voorbeelden te vinden. De wetgever heeft echter in de Me-
morie van toelichting duidelijk aangegeven dat de rechter zeer restrictief van deze mogelijk-
heid gebruik dient te maken. Jonsson 1999, p. 1. 

145  En dus niet alleen zoals in Denemarken het geval is, bij de echtscheiding of de scheiding van 
tafel en bed. 
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willens en wetens de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan en dat 
het doel van deze overeenkomst was de uitgestelde gemeenschap geheel of gedeeltelijk 
uit te sluiten. Dit brengt met zich mee dat de rechter § 12: 3 HWZwe zeer restrictief dient 
te gebruiken.146  De rechter client rekening te houden met de motieven van totstandkoming 
van de overeenkomst van gedeeltelijke of gehele uitsluiting van de uitgestelde gemeen-
schap, met het feit dat een van de echtgenoten is `gedwongen' de huwelijkse voorwaar-
den te ondertekenen, met de vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten tijdens het 
huwelijk (heeft een van de echtgenoten meer bijgedragen aan de opbouw van de uitge-
stelde gemeenschap terwijl de andere al zijn inkomsten in zijn prive-vermogen heeft ge-
investeerd?) en met de duur van het huwelijk. De rechter dient ook de andere rechtshan-
delingen tussen de echtgenoten (of met derden), die verband hebben met de vermogens-
rechtelijke situatie van de echtgenoten, te onderzoeken. 147  

Naast § 12: 3 HWZwe heeft de rechter de mogelijkheid om de economisch zwak-
kere partij een eenmalige alimentatieuitkering toe te kennen op grond van § 6: 8 HWZwe. 
De vraag of deze eenmalige alimentatieuitkering ook kan worden gebruikt als rechtelijke 
correctie op onredelijke huwelijkse voorwaarden is heden ten dage nog niet beant-
woord.148  

146  Agell is echter voor een ruimer gebruik van § 12:3 HWZwe. Deze aanpassingsmogelijkheid 
zou de rechter steeds moeten kunnen gebruiken indien de redelijkheid en billijkheid dat nood-
zakelijk maken. Zie Jonsson 1999, p. 18. 

147  Zo kan het van belang zijn dat een van de echtgenoten een testament heeft gemaakt. Zie J6ns-
son 1999, p. 21. 

148  Jonsson 1999, p. 22. 
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1.1 	Welke zijn de bronnen van het huwelijksvermogensrecht? 

De voomaamste bron wordt gevormd door het Duitse gecodificeerde privaatrecht: het 
Burgerliche Gesetzbuch. De bepalingen die betrekking hebben op het huwelijksvermo-
gensrecht vindt men in boek vier: Familienrecht. Andere belangrijke bronnen zijn: de 
Verordnung iiber die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrat, het Gesetz zur Re-
gelung von Hiirten im Versorgungsausgleich, en de door de rechters opgestelde Diissel-
dorfer Tabelle voor de bepaling van alimentatie. 

1.2 	Bestaat er een weuelijk al dan niet verplichte keuzemogelijkheid tussen twee of 
meer verschillende weuelijke stelsels van huwelijksgoederenrecht? Welke stelsels 
zijn dat? En hoe moet die keuze worden uitgesproken? 

Het Burgerliche Gesetzbuch (BGB) bevat naast de regeling van het wettelijk stelsel van 
de Zugewinngemeinschaft l  ook bepalingen omtrent de gemeenschap van goederen 
tergemeinschaft: §§ 1415 tot en met 1518 BGB) en de uitsluiting daarvan (Gutertren-
nung § 1414 BGB). De echtgenoten zijn niet verplicht een keuze tussen deze stelsels te 
maken. 

1.3 	Under welk stelsel van huwelijksgoederenrecht zijn de echtgenoten getrouwd als 
ze hieromtrent niets hebben vastgelegd? Worden de echtgenoten op enige wijze 
voorgelicht over de vermogensrechtelijke gevolgen van het trouwen? 

Voor zover de echtgenoten niet bij huwelijkse voorwaarden anders zijn overeengekomen, 
zijn zij gehuwd in de Zugewinngemeinschaft (§ 1363 lid 1 BGB). Dit stelsel, ook al sug- 
gereert de naam jets anders, is een systeem van uitsluiting van iedere gemeenschap. 2  leder 

De Zugewinngemeinschaft werd door het Gesetz iiber die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau auf dem Gebiete des biirgerlichen Rechts van 21.06.1957, BGbl. I 597, 640 (Gleich-
berG) als wettelijk stelsel ingevoerd. De overgangsbepaling van het GleichberG (§ 8 lid 1) 
luidt als volgt: voor alle huwelijken gesloten voor 03.06.1958 treedt vanaf 01.07.1958 auto-
matisch de Zugewinngemeinschaft in plants van de Giitertrennung (voormalig wettelijk stel-
sel). Deze overgangsregeling kan echter bij Ehevertrag (huwelijkse voorwaarden) worden uit-
gesloten. Voor huwelijken gesloten vO6r 22.06.1958 (datum van afkondiging van het Gleich-
berG) kan de Zugewinngemeinschaft worden uitgesloten door middel van een verklaring van 
den van de echtgenoten tegenover het kantongerecht van de woonplaats van de man. 
Echtgenoten menen echter vaak ten onrechtedat het stelsel een gemeenschap inhoudt ook al 
wordt er de laatste jaren aan deze kwestie meer aandacht besteed door de media. Voorlichting 
bijvoorbeeld op scholen — zo meent een aantal geInterviewde juristen — zou aan te raden zijn. 
Zie de verslagen van de gesprekken met de Duitse juristen (bijlage 3). 
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der echtgenoten is en blijft zelfstandig eigenaar van het vermogen dat hij tijdens het hu-
welijk verwerft of ten tijde van het huwelijk heeft aangebracht (§ 1363 lid 2 BOB) en 
beheert zijn vermogen zelfstandig (§§ 1364, 1370 BOB). leder der echtgenoten kan zelf-
standig over zijn vermogen beschikken; hem worden daarbij slechts twee beperkingen 
opgelegd (§ 1365 e.v. BOB). Een betere naam zou micschien zijn: uitsluiting van iedere 
gemeenschap van goederen met aanwasvereffening. 3  

1.4 	Indien de echtgenoten hun vermogensrechtehjke relatie willen regelen, hoe moet 
dit dan gebeuren? 

Echtgenoten die van het wettelijk stelsel wensen af te wijken kunnen hun vermogens-
rechtelijke verhouding contractueel bij Ehevertrag vastleggen (§ 1408 BOB). Dit moet 
ten overstaan van een notaris gebeuren (§§ 1410, 125 BOB). 

Indien de handelingsbevoegdheid van een (aanstaande) echtgenoot beperkt is (bijvoor-
beeld minderjarig), kan hij de huwelijkse voorwaarden alleen met toesteraming van zijn 
wettelijke vertegenwoordiger overeenkomen. Is de wettelijke vertegenwoordiger een 
curator of voogd, dan is voor het uitsluiten of beperken van verrekening en het overeen-
komen of opheffen van de gemeenschap naast zijn toestemming tevens de goedkeuring 
van het Vormundschaftsgericht vereist. De wettelijke vertegenwoordiger kan in beginsel 
de huwelijkse voorwaarden niet overeenkomen (§ 1411 lid 1 BOB en §§ 108 en 182 voor 
de mindetjarige echtgenoot). Hij kan dit alleen in het geval een (aanstaande) echtgenoot 
totaal handelingsonbekwaam is en er bovendien geen sprake is van de instelling of ophef-
fing van Gatertrennung.4  

De echtgenoten zijn wat de inhoud van de huwelijkse voorwaarden betreft niet 
volledig vrij: aan het huwelijksvermogensregime kan niet door verwijzing naar niet meer 
geldend of buitenlands recht inhoud worden gegeven (§ 1409 BOB). Indien de echtgeno-
ten hun woonplaats in Duitsland hebben, zijn zij in hun keuze beperkt tot de in het BOB 
opgenomen huwelijksgoederen-stelsels. 5  Wel mogen de echtgenoten deze stelsels aanpas-
sen mits — zo luidt de heersende mening — het uiteindelijke resultaat overeenstemt met de 
in het BOB beschreven regelingen. Een geheel aan de fantasie ontsproten regeling is dus 
niet geldig.6  

Echtgenoten hebben dus de mogelijkheid te Idezen voor een bepaald stelsel van 
huwelijksgoederenrecht in zijn geheel of kunnen een bepaald stelsel kiezen en daarvan 
bepaalde niet dwingende regels uitsluiten of aanpassen. De toestemmingsvereisten voor 
bepaalde rechtshandelingen (§§ 1365 en 1369 BOB) of de regel van zaakvervanging van 
§ 1370 BOB kunnen bijvoorbeeld worden uitgesloten. Indien men kiest voor Giderge-
meinschaft kan men vaststellen dat bepaalde goederen buiten de gemeenschap vallen (§ 
1418 BOB), of de regeling rond de beschikkingsbevoegdheid van de gemeenschap vast- 

3  Beitzke/Liideritz 1992, p. 120. 
4  Ook hier geldt het vereiste van goedkeuring van het Vormundschaftsgericht indien de wette-

lijke vertegenwoordiger een curator of voogd is ( 1411 lid 2 BOB). 
5  Beitzkeanderitz 1992, p. 111. 
6  Sielemann 1981, p. 21. Anders: Langerfeld 1996, p. 119. 



Duitsland 	 39 

leggen (§ 1421 BGB). Verder kunnen de bepalingen over de hoogte van het aanvangs- en 
eindvermogen, het aandeel in het Zugewinnausgleich en de aard van de vereffeningsvor-
dering worden aangepast. 7  Er kan dus voor de Zugewinngemeinschaft met bepaalde aan-
passingen worden gekozen.8  Het is bijvoorbeeld mogelijk bepaalde goederen uit het eind-
vermogen nit te sluiten. 9  Ook is het mogelijk om voorwaardelijke huwelijkse voorwaar-
den of huwelijkse voorwaarden onder tijdsbepaling te maken. 1°  De aanpassingen mogen 
echter niet als gevolg hebben dat de ratio achter het stelsel geheel verdwijnt. 11  Sluiten de 
echtgenoten het wettelijk stelsel nit zonder daar duidelijk jets anders voor in de plaats te 
stellen gaat de Gatertrennung gelden (§ 1414 BGB). Dit is ook het geval als de (aan-
staande) echtgenoten Zugewinnausgleich of Versorgungsausgleich 12  uitsluiten zonder te 
bepalen dat voor het overige de regels omtrent de Zugewinngemeinschaft blijven gelden. 

Echtgenoten kunnen in hun huwelijkse voorwaarden ook overeenkomsten treffen 
omtrent alimentatie. 13  

Huwelijkse voorwaarden die de echtgenoten voor of tijdens het huwelijk zijn 
overeengekomen (of tenminste de gegevens die van belang zijn voor het rechtsverkeer) 
kunnen worden ingeschreven in het Graerrechtsregister (§ 1412 BGB). Echtgenoten blij-
ken zelden van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het niet inschrijven heeft echter 
geen gevolgen voor de geldigheid van de huwelijkse voorwaarden. Wel geldt het beginsel 
van negatieve publiciteit. Indien echtgenoten inschrijving achterwege laten, mogen der-
den te goeder trouw er van uitgaan dat de echtgenoten gehuwd zijn onder het wettelijk 

7  Beitzke/Liideritz 1992, p. 112. 
8  Langerfeld (1996, p. 312-328) geeft een aantal voorbeelden van aan te raden aanpassingen 

afhankelijk van het type echtpaar. Hij onderscheidt de volgende typen echtparen: jonge twee-
verdieners met een kinderwens, echtgenoten in afwachting van een belangrijke erfenis of 
schenking, echtgenoten waarvan een of beiden een ondememer is/zijn, tweeverdieners met een 
ongeveer gelijk inkomen zonder kinderwens, echtgenoten die sterk qua leeftijd en/of vermo-
gen van elkaar verschillen, jonge echtgenoten waarvan een of beiden voor de tweede keer in 
het huwlijk zijn getreden en oudere echtgenoten waarvan een of beiden voor de tweede keer in 
het huwelijk zijn getreden. In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van deze aanpassings-
mogelijkheid van de regels van het weftelijk stelsel. Zie de verslagen van de gesprekken met 
de Duitse juristen en met name het gesprek met Zimmerman (bijlage 3). 

9  BGH FamRZ 1997, p. 800 (801): uitsluiting van het vermogen van de ondememing. Deze 
aanpassing wordt in de praktijk vaak aangeraden indien een echtgenoot ondememer is. Lan-
gerfeld 1996, p. 318. 

10 Echtgenoten kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat Zugewinnausgleich alleen plaats vindt in 
geval van ontbincling van het huwelijk door overlijden van een van de echtgenoten. Deze op-
lossing is fiscaal gunstig en biedt bescherming aan de langstlevende echtgenoot. In de praktijk 
raden notarissen dit dan ook altijd aan (zie de verslagen van met name de gesprekken met 
Zimmermann en Vomberg, (bijlage 3). Ook is het mogelijk om de Zugewinngemeinschaft uit 
te sluiten onder de ontbindende voorwaarde dat er kinderen uit het huwelijk worden geboren. 
Tevens heeft men bijvoorbeeld de mogelijkheid de Zugewinngemeinschaft pas na een aantal 
huwelijksjaren in werking te laten treden. 

11  BGH FamRZ 1997, p. 800 (802); zie ook: Reinhartz 1997, p. 23. Anders: Langerfeld 1996, p. 
119. 

12  Naar de inschatting van Vomberg zijn echter maar weinig notarissen hiervan op de hoogte. Zie 
het verslag van het gesprek met Vomberg (bijlage 3). 
Beitzke/Liideritz 1992, p. 113. 
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stelsel van huwelijksvermogensrecht (Zugewinngemeinschaft). 14  Dit betekent echter 
eveneens dat een derde er niet op mag vertrouwen dat hetgeen is ingeschreven ook over-
eenstemt met het huwelijksgoederenstelsel dat tussen echtgenoten geldt. 15  De overeen-
komst tussen echtgenoten is niet alleen aan derden tegenwerpbaar indien de echtgenoten 
hun overeenkomst hebben ingesclutven maar ook indien derden op een andere wijze op 
de hoogte zijn16  van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. 

De vraag kan worden gesteld of een derde, indien hij later op de hoogte komt van 
de werkelijke geldende overeenkomsten tussen de echtgenoten, gebonden is aan het inge-
schreven huwelijksgoederenregime of dat hij ook kan afgaan op de werkelijke huwelijks-
vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten." Indien een rechtshandeling plaats 
heeft gevonden tussen de echtgenoten en een derde en deze rechtshandeling blijkt op 
grond van het feitelijk tussen echtgenoten geldende huwelijksgoederenstelsel ongeldig te 
zijn en dit bovendien de derde niet kan worden tegengeworpen, dan heeft de derde twee 
mogelijkheden. 18  Hij kan zich beroepen ofwel op het ingeschreven huwelijksgoederenre-
gime volgens welke de rechtshandeling wel geldig zou zijn ofwel op het werkelijke hu-
welijksgoederenregime als gevolg waarvan de rechtshandeling ongeldig is. Indien de 
rechtshandeling naar het geldende huwelijksgoederenregime geldig is, blijft het daarbij 
(de derde kan zich dus niet beroepen op de ongeldigbeid van een rechtshandeling op 
grond van het door hem als geldend veronderstelde huwelijksgoederenregime). 19  

1.4.1 Welke kosten zijn verbonden aan het maken van huwelijkse voonvaarden? 

Voor de bepaling van de kosten van huwelijkse voorwaarden bestaat er een uitgebreide 
regeling (Gesetz fiber die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit: zie 
bijlage 1). De kosten zijn athankelijk van het type huwelijkse voorwaarden en het vermo-
gen van de echtgenoten. 

1.4.2 Is het mogelijk om huwelijlcse voorwaarden tijdens ha huwelijk te wijzigen? Be-
swan er speciale voorwaarden waaraan moet worden voldaan? 

De huwelijkse voorwaarden kunnen tijdens het huwelijk worden overeengekomen of 
gewijzigd. En dit zonder bepaalde voorwaarden. Deze wijziging kan worden ingeschre-
yen in het Gaterrechtsregister.2°  

MiinchKomm 1993 / 1Canzleiter § 1412 Randnr. 1. 
Miinch1Comm 1993 / Kanzleiter § 1412 Randnr. 1. 

16  Het gaat hier alleen om het geval dat de derde werkelijk op de hoogte was van het huwelijks-
vermogenregime en nkt om wat de derde behoorde te weten. In dit laatste geval kan toch de 
bescherming van § 1412 BGB worden inroepen. MiinchKomm 1993 / Kanzleiter § 1412 
Randnr. 8. 
MiinchKomm 1993 / Kanzleiter § 1412 Randnr. 9; zie ook Reinhartz 1997, p. 122. 

1°  Gemhuber is tegen deze keuzemogelijkheid aangezien deze de rechtszekerheid aantast. Gem-
huber & Coester-Waltjen 1994, p. 490. 
MiinchKomm 1993 / Kanzleiter § 1412 Randnr. 9. 

20 Voor een beschrijving van de wijze waarop derden beschermd worden zie supra onder vraag 
1.4. 



1.5 	Bestaan er statistische gegevens ten aanzien van: 

1.5.1 het aantal gesloten huwehjken en echtscheidingen? 

Aantal gesloten huwelijken in 1995: 430 534 21  
1996: 427 297 
1997: 422 623 

Aantal echtscheidingen in 	1995: 169 425 
1996: 175 550 
1997: - 

1.5.2 het aantal echtgenoten dat voor of ti j dens huwehjk voorwaarden heeft aange-
gaan? 

Zie 1.5.3 

1.5.3 de gekozen huwehjksgoederenregimes? 

Gegevens omtrent de huwelijksgoederen moeten worden ingeschreven in het Giiter- 
rechtsregister (§ 1412 BGB). Dit blijft echter vaak achterwege zodat betrouwbare cijfers 
omtrent de gekozen huwelijksgoederenregimes met beschikbaar zijn. 22  

21 

22 
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Statistisches Bundesamt Deutschland: http://www.statistik-bund.de/basis/d/bevoe03.htm . Zie 
bijlage 6. 
Zie echter voor een indicatie het gestelde in noot 76. 
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2 	Rechten en bevoegdheden van de echtgenoten 

2.1 	Welke soorten vermogens kan men bij gehuwden onderscheiden? 

Indien de echtgenoten in Zugewinngemeinschaft zijn is ieder der echtgenoten zelfstandig 
eigenaar van het vermogen dat hij tijdens het huwelijk verwerft en ten tijde van het hu-
welijk heeft aangebracht (§ 1363 lid 2 BOB). Er bestaan dus in beginsel twee verschil-
lende prive-vermogens: dat van de man en dat van de vrouw. De echtgenoten kunnen 
natuurlijk vermogensbestanddelen in mede-eigendom of als medegerechtigden verwer-
ven, maar daardoor ontstaat niet een als eenheid te beschouwen vermogen, doch een zo-
genaamde Bruchteilsgemeinschaft. 23  De rechten en plichten van de echtgenoten warden 
dan bepaald door §§ 741-758 BOB; regels omtrent de gemeenschap. § 8 lid 2 Verordnung 
iiber die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats (HausratsV0)24  stelt een ver-
moeden van gemeenschappelijke eigendom vast in geval van verdeling van de huishou-
delijke boedel na ontbinding van het huwelijk. 

2.1.1 Kunnen er vergoedingsvorderingen tussen dez,e vermogens ontstaan? En zo ja, 
hoe zijn die geregeld? 

Zie 2.1.2 

2.1.2 Wanneer behoren goederen tot de gemeenschap van goederen als ze met midde-
len ajkomstig uit verschillende van dew vermogens zijn aangeschaft? 

De Zugewinngemeinschaft is een huwelijksgoederenstelsel zonder gemeenschap. Er be-
staat dus in beginsel geen zaakvervangingsproblematiek voor de goederen van de ge-
meenschap. Deze bestaat wel voor de prive-goederen van iedere echtgenoot. § 1370 BOB 
bepaalt dat indien in Zugewinngemeinschaft gehuwde echtgenoten huishoudelijke goede-
ren vervangen, de vervangende goederen in het vermogen vallen waaruit de vervangen 
goederen afkomstig waren. De echtgenoot-eigenaar van dat vermogen verkrijgt dan ook 
het beheer over de nieuwe goederen. 25  Hij moet wel rekening houden met de beschik-
kingsbeperking van § 1369 BGB. Daamaast geldt het vermoeden dat degene die de roe-
rende goederen in zijn bezit heeft ook eigenaar daarvan is (§ 1362 BOB). Len schuldeiser 
van een van de echtgenoten is dus in beginsel bevoegd om rich te verbalen op de roeren-
de goederen die zich in de echtelijke woning bevinden. Is de echtgenoot niet-schuldenaar 
op grond van § 1370 BOB eigenaar van een van die goederen, dan moet hij dit bewij-
zen.26  Niet van belang is wie de goederen heeft betaald, aan wie deze geleverd zijn, 22  en 

23 

24 

25 

26 

Beitzke/Ltideritz 1992, p. 114; zie ook Waaijer 1981, p. 29. 
Verordnung Ether die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats van 21 oktober 1944, 
BGB1. IIVFNA 404-3. 
Reinhartz 1997, p. 21. 
K. Fromm, Die Surrogation von Haushaltsgegenstiinden turd ihre Berechtigung Em Gaterstand 
der Zugewinngemanschaft -Eine Untersuchung 214 § 1370 BGB- (diss. Kiel), Kiel 1969, p. 89. 



of de waarde van de nieuwe goederen groter of kleiner is dan van de vervangen goede-
ren.22 Wel kunnen echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden deze regeling in het algemeen 
uitsluiten. Ook voor afzonderlijke gevallen kan deze regeling worden uitgesloten. 

De zaakvervangingsregeling geldt alleen indien sprake is van het vervangen van 
een goed dat in een van de vermogens aanwezig was. De regeling geldt niet als het nieu-
we goed door een derde is gekocht." 

2.2 	Indien er een gemeenschappelijk vermogen bestaat, hoe is het bestuur over dat 
vermogen geregeld? 

Er bestaat geen gemeenschappelijk vermogen in het stelsel van de Zugewinngemeinschaft 
en dus geen regeling omtrent het bestuur over dat vermogen. Elke echtgenoot heeft, be-
houdens de uitzonderingen van § 1365 en § 1369 BOB," het bestuur over zijn eigen ver-
mogen (§ 1364 BGB). 

2.2.1 Wat is rechtens indien er in stn .  jd met de bestuursregeling wordt gehandeld? 

Niet van toepassing. 

2.2.2 Hoe worden de derden dan beschermd? 

Niet van toepassing. 

2.3 	Heeft een echtgenoot indien hi] of zij een bepaalde rechtshandeling wil verrichten 
de toestemming, goedkeuring of medewerking van zijn of haar echtgenoot nodig? 

Zo ja, 

2.3.1 In welke gevallen? 
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In het geval waarin de echtgenoten in Zugewinngemeinschaft zijn gehuwd bestaan er twee 
beperkingen ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid. Het doel van deze beperkingen 
is naast het waarborgen van een vereffening van de aanwas vooral de bescherming van de 
economische basis van het gezin en de echtelijke woning. 31  Toestemming van de andere 
echtgenoot is vereist in twee situaties: 32  

27  Beitzke/Liideritz 1992, p. 123. 
28  BayObLG FamRZ 1970, p. 31. 
29  Beitzke/Liideritz 1992, p. 123. 
30  Le infra onder vraag 2.3. 
31  Beitzke/Liideritz 1992, p. 123. 
32  Een aantal juristen is van mening dat de toestemmingsvereisten in de praktijk niet goed wer-

ken. Naar de ervaring van Bahr-Jendges laten notarissen na te vragen of de toestemming van 
de andere echtgenoot moet worden verkregen en stapt de benadeelde partij zelden naar de 
rechter. Gunther maakt in haar praktijk vaak mee dat in de aanloop naar een echtscheidings- 
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1) de echtgenoot wil beschikken over zijn vermogen in zijn geheel (§ 1365 BOB) 
2) de echtgenoot wil beschikken over zaken die tot de huishoudelijke boedel behoren (§ 

1369 BOB). 
Echtgenoten kunnen op grond van § 137 BOB geen andere beschilddngsbeperkingen bij 
huwelijkse voonvaarden vastleggen. 33  

Ad 1) Volgens § 1365 BOB kan een echtgenoot slechts met toestemming van de andere 
echtgenoot over zijn vermogen in zijn geheel beschikken, of zich daartoe verbinden. Op-
gemerkt dient te worden dat het bier gaat om het beschikken over zijn eigen vermogen; 
het beschikken over het vermogen van de andere echtgenoot is krachtens §§ 932-934 
BGB34  in beginsel nietig. Rijst de vraag wanneer men kan spreken over het vermogen in 
zijn geheel. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van het gehele vermo-
gen, wordt in de rechtspraak een beroep gedaan op de 'subjektive Einzeltheorie'. 35  Vol-
gens deze theorie is § 1365 BOB in beginsel ook van toepassing indien de rechtshande-
ling betrekking heeft op een afzonderlijk vermogensbestanddeel dat praktisch het gehele 
vermogen omvat. 36  

In een recente uitspraakr  van het Buzuksgerichtshof wordt echter ter bescherming 
van het rechtsverkeer de invloed van deze theorie beperkt. Overeenkomsten waarin alleen 
over een afzonderlijk goed wordt beschikt vallen niet onder het toestemmingvereiste van 
§ 1365 BOB? In een commentaar op dit arrest wordt voorgesteld deze beperking alleen 
toe te passen in geval van verkrijgingen tegen betaling en § 1365 van toepassing te laten 
op verkrijgingen van een afzonderlijk goed om niet. 39  

Onder vermogen in de zin van § 1365 wordt verstaan het actief vermogen. 43  Om de 
'Eittze/theorie' toe te kunnen passen moet de waarde van het vermogensbestanddeel 
waarover wordt beschikt, worden vergeleken met de waarde van het vermogen dat over-
blijft: het restvermogen. 41  Aileen dan kan worden vastgesteld of de beschikking over een 
afzonderlijk vermogensbestanddeel als beschikking over het vermogen in zijn geheel kan 
worden aangemerkt. Voor deze waardevergelij king komt slechts de objectieve waarde in 

procedure een echtgenoot zonder toestemming van de ander zo'n 90% van zijn vermogen doet 
'verdwijnen' (hetgeen op grond van de rechtspraak nog net geoorloofd is). De meerderheid 
van andere ondervraagde en ganquoteerde juristen is echter van mening dat deze toestem-
mingsvereisten aan hun doel beantwoorden en dat de notarissen zich er wel degelijk van ver-
gewissen of toestemming vereist is, en zo ja, of deze gegeven is. Zie het verslag van de en-
gate gehouden onder Duitse juristen (11.2) en de verslagen van de gesprekken met de Duitse 
juristen (bijlagen 3 en 4). 

n  Beitzke/Liideritz 1992, p. 123; zie ook Reinhartz 1997, p. 233. 
34  BeitzkeThilderitz 1992, p. 125. 
35  Beitzke/Liideritz 1992, p. 124. 
36 BGHZ 35, 135 NJW 1961, p. 130; zie ook BGHZ 43, 174 NJ'W 1965, p. 909. 
37 BGHZ FanzRZ 1996, p. 792. 

Don & Hansen, 1998, p. 3244. 
33  C.Wolf, tbertriebener Verkehrsschutz. Zur subjektiven und objelctiven Theorie im Rahmen 

von § 1365 BGB', JZ 1997, p. 1087-1094. 
4°  MfinchKomm 1993 / Gemhuber § 1365 Randnr. 8; zie ook Waaijer 1981, p. 32. 

Beitzke/Ludentz 1992, p. 125; zie ook BGHZ 77, 293, 295, N.TW 1980, p. 2350. 
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aanmerking,42  het is niet van belang of het goed waarover wordt beschikt een bijzondere 
betekenis heeft voor (een lid van) het gezin. Indien over een onroerend goed wordt be-
schikt geldt bij waardevergelijking de waarde van het goed na aftrek van alle lasten. 43  Dit 
beginsel geldt ook als het gaat om de waarde van een onroerend goed dat deel uitmaakt 
van het restvermogen. 

De hoofdregel luidt nu: er dient ten minste 10% restvermogen over te blijven wil er 
geen sprake zijn van een beschikking over het vermogen in zijn geheel en dus geen toe-
stemming behoeft te worden gevraagd. 44  Het BGH45  maakt een verschil tussen grote en 
kleine vermogens: voor grote vermogens zou de regel van 10% worden gehanteerd, maar 
voor kleinere vermogens moet en meer dan 15% overblijven indien men zonder toestem-
ming over het vermogen wil beschikken. 

Bij de berekening van het restvermogen blijft toekomstige vermogenstoename, bij-
voorbeeld door inkomsten uit arbeid, in beginsel buiten beschouwing, evenmin wordt 
rekening gehouden met eventuele tegenprestaties die ervoor zorgen dat het vermogen 
uiteindelijk veel minder wordt aangetast dan aanvankelijk het geval lijkt. 46  

Opgemerkt client te worden dat volgens de heersende leer het aangaan van geldschul-
den, borgtochten enzovoort, niet onder de toestemmingsvereisten van § 1365 BGB 47  valt. 
Rechtshandelingen van de echtgenoot die `slechts' een bepaald risico inhouden (waardoor 
de niet-handelende echtgenoot in een beschermingswaardige situatie terecht zou kunnen 
komen), worden dus niet aangemerkt als het beschikken over het vermogen in de zin van 
§ 1365 BOB. 

Voor de toepassing van § 1365 BGB is naast het antwoord op de vraag wanneer sprake is 
van het gehele vermogen, tevens van belang te weten wanneer de regeling gelding heeft. 

In beginsel geldt § 1365 BOB alleen voor de duur van de Zugewinngemeinschaft. Is § 
1365 BGB van toepassing indien het obligatoire deel van de rechtshandeling voor sluiting 
c.q. ontbinding van het huwelijk tot stand komt, maar de zakelijke afwikkeling pas na de 
huwelijkssluiting c.q. ontbinding van het huwelijk plaats vindt? De verplichtingen die de 
echtgenoot voor het huwelijk is aangegaan en die pas na de huwelijkssluiting zakelijk 
worden afgewikkeld kunnen zonder toestemming worden verricht. 48  In de situatie dat het 
obligatoire deel van de rechtshandeling nog voor ontbinding van het huwelijk tot stand 
komt en de zakelijke afwikkeling na ontbinding van het huwelijk plaats vindt wordt door 

42  MiinchKomm 1993 / Gernhuber § 1365 Randnr. 15; zie ook Waaijer, 1981, p. 32. 
43  BGHZ 77, 293, 296f. Volgens sommigen kan het vestigen van erfdienstbaarheden ook onder 

de bepaling van § 1365 vallen (BayObLG NJW 1960, p. 821; BGH FamRZ 1989, p. 1051. 
Anders: MiinchKomm 1993 / Gernhuber § 1365 Randnr. 63). 

44  BGH FamRZ 1991, p. 669. 
45  BGHZ 77, 299. 
46  BGH 21 maart 1996, NJTV 1996, p. 170 met verwijzing naar eerdere rechtspraak; zie ook 

MiinchKomm 1993 / Gernhuber § 1365 Randnr. 17 en Reinhartz 1997, p. 236. 
47  MiinchKomm 1993 / Gernhuber § 1365 Randnr. 41; zie ook Reinhartz 1997, p. 237. 
48  K. Tiedtke, 'Der Zeitpunkt, zu dem die subjektiven Voraussetzungen des § 1365 BOB  vorlie- 

gen miissen', FamRZ 1975, p. 65-70. 
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sommigen rekening gehouden met de wijze waarop het huwelijk eimdigt en met de vraag 
of de zakelijke afwikkeling de afrekening van de aanwas in gevaar brengt. 49  

De derde-verIcrkjger moet kunnen vertrouwen op zijn kemais van de stand van zaken bij 
het afsluiten van het contract s°  

Ad 2) De tweede situatie waarin de ene echtgenoot toestemming van de ander behoeft, 
betreft de situatie waarin deze wil beschikken, of de verplichting daartoe wil aangaan, 
over goederen die weliswaar eigendom zijn van degene die wil beschikken, maar die 
tevens tot de echtelijke huishouding behoren (§ 1369 BOB). Onder goederen die tot de 
echtelijke huishouding behoren (Haushaltsgegenstdnde) worden verstaan alle roerende 
zaken die van nut zijn in de echtelijke huishouding, zoals meubilair, radio, televisie, tuin-
ameublement, personenauto en kunstwerken. 51  Ook huisclieren52  en de recreatieuitrus-
tine van de echtgenoten worden daartoe gerekend. De waarde van een goed is niet be-
palend.54  Tot de inboedelgoederen55  behoren tevens rechten (b.v. leasingrechten). 56  De 
voorwerpen die een echtgenoot alleen persoonlijk gebruikt of voor zijn werk nodig heeft, 
de woning zelf en de rechten daarop zijn geen inboedelgoederen in de zin van § 1369 
BGB.57  

§ 1369 lid 1 BOB spreekt slechts over het beschikken over inboedelgoederen die 
eigendom zijn van de handelende echtgenoot. De jurisprudentie heeft in verband met het 
felt dat er een algemeen vermoeden van gemeenschappelijk eigendom voor inboedelgoe-
deren wordt gehanteerd de werking van dit artikel uitgebreid tot zowel de inboedelgoede-
ren die de echtgenoten in gemeenschappelijk eigendom hebben als tot die in eigendom 
van de niet-handelende echtgenoot zijn. 58  

§ 1369 BOB geldt zo lang de echtgenoten een gemeenschappelijk huishouden voeren. In 
het geval de echtgenoten gescheiden — of nog niet samen — leven blijft de regeling vol-
gens de heersende leer van toepassing. 59  

Voor zowel het toestemmingsvereiste van § 1365 BOB als van § 1369 BOB geldt dat de 
toestemming aan de handelende echtgenoot kan worden gegeven of direct aan de derde (§ 
182 lid 1 BOB). De toestemming is niet aan een bepaalde vorm gebonden, en kan zelfs 

49  Zie bijvoorbeeld R. ICiinzl, 'Beilung schwebend unwirksamer Gesamtvermögensgeschäfte 
elites Ehegatten?', FamRZ 1988 p. 452-460. 

50  BGHZ 106, 253 
53  MiinchKomm 1993 / Gernhuber § 1369 Randnr. 7. 
52  MiinchKomm 1993 / Gemhuber § 1369 Randnr. 6; tie ook Reinhartz 1997, p. 250. 
53  MünchKomm 1993 / Gemhuber § 1369 Randnr. 6; zie ook Waaijer 1981, p. 33. 
54  Beitzke/Liideritz 1992, p. 127; zie ook MünchKomm 1993 / Gemhuber § 1369 Randnr. 8. 

Deze vertaling van `Haushaltgegenstande' is afkomstig van Reinhartz 1997, p. 233. 
Beitzke/Laderitz 1992. 1, p. 127. 

57  MünchKomm 1193 / Gemhuber § 1369 Randnr. 9-11. 
58  Beitzke/Lfideritz 1992, p. 128. 
59  Anders: MiinchKomm 1993 / Gernhuber § 1369 Randnr. 23, in Beitzke/Liideritz 1992, p. 127, 

wordt voorgesteld de na de scheiding verkregen huisraad aan deze bepaling te ontrekken. 
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uit de gedragingen van de niet-handelende echtgenoot worden afgeleid. 6°  De toestemming 
kan worden herroepen zolang de rechtshandeling nog niet heeft plaats gevonden. Een 
overeenkomst kan ook achteraf worden bekrachtigd, een overeenkomst met `zwevende' 
ongeldigheid61  wordt dan met terugwerkende kracht geldig (§ 1366 lid BGB). Achteraf 
bekrachtigen is voor eenzijdige rechtshandelingen onmogelijk (§§ 1367 en 1369 lid 1 
BGB)62: een eenzijdige rechtshandeling is nietig als zij zonder toestemming is verricht. 

Wanneer sprake is van een meerzijdige rechtshandeling, bestaat er voor de derde 
dus een periode van onzekerheid. 63  Hij weet niet of de echtgenoot de rechtshandeling zal 
bekrachtigen of zijn toestemming zal weigeren: de te goeder trouw zijnde derde die niet 
wist dat de handelende echtgenoot gehuwd was of die ten onrechte aannam dat toestem-
ming was verkregen (omdat de handelende echtgenoot hem daarvan verzekerd had) heeft 
het recht de rechtshandeling te annuleren (§ 1366 lid 2 BGB), of het recht om van de 
handelende echtgenoot te eisen dat hij of zij binnen twee weken met een antwoord van de 
niet handelende echtgenoot komt. Het niet reageren binnen de termijn wordt beschouwd 
als een weigering (§ 1366 lid 3 BOB). 

Toestemming tot transacties waarbij inboedelgoederen njn betrokken kan op ver-
zoek van de echtgenoot door een uitspraak van het Vormundschaftsgericht worden ver-
vangen, wanneer deze toestemming zonder voldoende reden wordt geweigerd of wanneer 
de andere echtgenoot door ziekte of afwezigheid verhinderd is de toestemming te geven 
(§ 1369 lid 2 BGB). 

Gaat het om de toestemming voor het beschikken over het vermogen in zijn geheel 
dan zijn de vereisten voor het vervangen van de toestemming zwaarder. Naast de hierbo-
yen genoemde vereisten, komen nog twee andere: het moet gaan om een rechtshandeling 
die een redelijk beheer van het vermogen betreft en een dringend karakter heeft (§ 1365 
lid 2 BGB). De rechter kan de toestemming tevoren geven of later de overeenkomst be-
krachtigen. In de rechtspraak is bepaald dat het Vormundschaftsgericht zijn toestemming 
mag weigeren inclien de realisering van een eventuele Zugewinnausgleich in gevaar zou 
komen; zelfs in het geval dat de rechtshandeling aan alle hierboven genoemde eisen vol-
doet." 

De wet geeft niet duidelijk aan wanneer de derden in de situaties van §§ 1365 en 1369 
BGB worden beschermd. Dit heeft tot verschillende meningen in de literatuur geleid. Het 
BGH heeft voor de derdenbescherming in het geval van § 1365 BGB, voor de toepassing 
van de `subjektive Einzeltheorie' gekozen: overeenkomsten ten aannen van een onroe-
rend goed zijn niet nietig as de derde niet kon weten of behoorde te weten dat het eigen-
lijk ging om een beschikking over het vermogen in zijn gehee1. 65  In het geval van § 1369 
BGB kan het voorkomen dat een derde niet weet dat de transactie goederen nit het huis- 

MiinchKomm 1993 / Gemhuber § 1366 Randnr. 10. 
61  MiinchKomm 1993 / Gernhuber § 1366 Randnr. 2. 
62  MiinchKomm 1993 / Gemhuber § 1369 Randnr. 3; zie ook Reinhartz 1997, p. 234. 
63  Beitzke/Liideritz 1992, p. 130. 
64 LG Koblenz, FamRZ 1998, p. 163. 
65  BGH 43, 174 FamRZ 1965, p. 258 
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houden betreft. Toch geldt § 1369 BGB dan onverkort. 66  De derde die ten onrechte aan-
nam dat zijn wederpartij niet gehuwd was wordt ook niet beschermd. 

De vraag of de derde in geval van nietigheid schadevergoecling kan eisen wordt 
niet eenduidig beantwoord. De meerderheid van de auteurs acht dit onwenselijk. De mo-
gelijkheid van schadevergoeding zou immers de niet-handelende echtgenoot remmen in 
de beslissing om zijn toestemming te weigeren. 67  Schadevergoeding wegens onrechtmati-
ge daad llikt wel mogelijk op grond van § 823 lid 2 en 826 BGB. 68  

2.3.2 Kan hiervan bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken? 

De hierboven behandelde regels maken onderdeel uit van het wettelijk stelsel van de Zu-
gewinngemeinschaft, indien men bij huwelijkse voorwaarden voor een ander stelsel heeft 
gekozen, gelden deze regels niet. 69  Echter ook indien men in Zugewinngemeinschaft is 
gehuwd, kan — zo luidt althans de heersende leer" — van de bepalingen van §§ 1365 en 
1369 BGB worden afgeweken of kan de werking van deze bepalingen aan een bepaalde 
tijd worden gebonden. 71  

2.3.3 Welke sanctie is verboruien aan het handden in strijd met deze regeling? 

Ontbreekt de vereiste toestemming of is de meerzijdige rechtshandeling niet achteraf 
bekrachtigd, dan is de gesloten overeenkomst nietig. Een ieder kan rich op deze nietig-
heid beroepen. De nietigheid moet ambtshalve door de rechter worden vastgesteld. 

Zo nee, 

2.3.4 Wordt op andere wijze de niet handelende echtgenoot beschertnd tegen de risico-
voile rechtshandeling van de partner? 

Niet van toepassing. 

MunchKomm 1993 / Gernhuber § 1369 Randnr. 29. 
67  MiinchIComm 1993 / Gernhuber § 1366 Randnr. 40. 
68  MiinchIComm 1993 / Gernhuber § 1366 Randnr. 41. 
69  Voor echtgenoten die voor Gütergemeinschaft met Einzelvenvaltung hebben gekozen geldt 

een gelijksoortige bepaling (§ 1432 BOB). 
7°  Voor andersluidende meningen omtrent de mogelijke uitsluiting van § 1365 BOB zie Rein-

hartz 1997, p. 245. 
MiinchKomm 1993 / Gemhuber § 1365 Randnr. 99 en § 1369 Randnr. 27; zie ook Seitz-
ke/Lilderitz 1992, p. 123-124. 
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2.4 	Hoe is de aansprakekkheid van ieder van de echtgenoten voor de verschillende 
schulden tijdens het huwelijk geregeld? Welke schulden kunnen op welk vermo-
gen worden verhaald? 

Het vermogen van de man en van de vrouw blijft ook na het huwelijk gescheiden vermo-
gen. Ook de prive-schulden blijven prive. Vergelijkbaar met art. 1:85 BW 72  bepaalt § 
1357 BGB dat beide echtgenoten aansprakelijk zijn voor rechtshandelingen die een der 
echtgenoten is aangegaan om in het levensonderhoud van het gelm te voorzien (' zur an-
gemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Famine). Deze regeling werd ye:Kir de wets-
herziening van 197773  Schliisselgewalt genoemd: de man was aansprakelijk voor door de 
vrouw aangegane huishoudelijke schulden. 74  Sinds 1977 regelt deze bepaling de verte-
genwoordiging van de ene echtgenoot door de ander en geldt dat beide echtgenoten aan-
sprakelijk zijn voor de huishoudelijke schulden van de ander. 75  De regeling geldt onge-
acht het gekozen stelsel van huwelijksvermogensrecht, maar kan wel worden uitgesloten. 

Indien het om andere dan huishoudelijke schulden gaat, ontstaat er een vordering 
tot vergoeding in het geval een van de echtgenoten een schuld van de andere echtgenoot 
vereffent (§ 683 en § 812 BGB). 

Reinhartz 1997, p. 196. 
73  Erstes Gesetz zur Reform des Ehe -und Familienrechts van 14.06.1976 (BGBI. I. S. 1421) 

MiinchKomm 1993 / Wacke § 1357 Randnr. 2. 
75  Beitzke/Liideritz 1992, p. 89. 
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3 	Afwikkeling van het huwelijksvermogen 
(Indien verschillende (wettelijke) huwelijksgoederenregimes bestaan, dienen de volgen de 
vragen per regime beantwoord te worden) 

De volgende vragen zijn alleen voor het wettelijk huwelijksgoederenregime (Zugewinn-
gemeinschaft) beantwoord. Bestudering van de regels betreffende de Giitergemeinschaft 
en de Giitertrennung leidde tot de conclusie dat een uitvoerige behandeling van deze 
eveneens in de wet omschreven huwelijksgoederenstelsels weinig interessante gegevens 
zouden opleveren. 76  In beginsel vormen alle tegenwoordige en toekomstige goederen in 
de Giitergemeinschaft het Gesamtgut (§ 1416 lid 1 BOB); geen leveringshandeling is 
hiervoor vereist (§ 1416 lid 1 en 2 BOB). Sommige goederen kunnen echter buiten de 
gemeenschap vallen en blijven / worden dan prive; dit is het geval bij onoverdraagbare 
goederen (Sondergut § 1417 lid 1 BGB) en goederen die bij huwelijkse voorwaarden, bij 
schenking of erfsteffing uitdrukkelijk van de gemeenschap zijn uitgesloten (Vorbehaltsgut 
§ 1418 lid 1 en 2 sub 1 en 2 BOB). De goederen die in plants van een Vorbehaltsgut tre-
den en de vruchten van een Vorbehaltsgut vallen ook buiten de gemeenschap (§ 1418 lid 
2 sub 3 BGB). Het goed dat in de plants treedt van een Sondergut valt echter alleen buiten 
de gemeenschap als het aan de definitie van Sondergut voldoet. Het bestuur van deze 
prive-goederen komt toe aan degene aan wie het goed toebehoort (§§ 1417 lid 3 en 1418 
lid 3 BOB). Het bestuur van het Gesamtgut is, indien de echtgenoten niets anders zijn 
overeengekomen, gemeenschappelijk (§ 1421 BOB). Deze regeling vormt een van de 
grote verschillen met de Nederlandse wettelijke gemeenschap. De echtgenoten zijn dan in 
beginsel alleen samen bevoegd om over gemeenschappelijke goederen te beschikken (§ 
1450 BOB). Bij aLledaagse handelingen wordt echter van een wederajdse volmacht uit-
gegaan.7  Opmerkelijk is de afwijking van het gemeenschappelijk bestuur voor het voeren 
van een bedrijf of beroep voor rekening van de gemeenschap: de echtgenoot ondememer 
is zelfstandig bevoegd in zake de rechtshandelingen die de uitoefening van zijn beroep of 
bedrijf betreffen (§ 1456 BOB). 
De echtgenoten kunnen echter overeenkomen dat het bestuur alleen aan een van beide 
toekomt (§ 1421 BOB). 

Met betrekking tot de Giitertrennung wordt er weinig in de wet geregeld: elke 
echtgenoot is en blijft immers zelfstandig eigenaar van het vermogen dat hij in het huwe-
lijk aanbrengt en dat hij staande het huwelijk verwerft. Hij is vrij daarover te beschikken. 

76 

77 

De Giatergemeinschaft wordt door meeste juristen als antiek en ingewikkeld beschouwd en 
door echtgenoten zelden overeengekomen. Hoewel precieze aantallen ontbreken, is het wel 
mogelijk te stellen dat de Gatertrennung wel regelmatig door echtparen aLs huwelijksgoede-
renstelsel gekozen wordt. Valor Iciest men voor een aangepaste Zugewinngemeinschaft. De 
meeste (aanstaande) echtgenoten maken echter helemaal geen huwelijkse voorwaarden. Zie 
het verslag van de enquete gehouden onder Duitse juristen en de verslagen van de gesprekken 
met Duitse juristen (bijlagen 3 en 4). 
MiinchKomm 1993 / Kanzleiter § 1450 Randnr. 3. 



3.1 	Bestaat er na de ontbinding een onverdeeldheid? 

Na de onbinding van het huwelijk ontstaat er geen onverdeeldheid. Er vindt echter wel 
een verrekening plaats. 

Bij beeindiging van de Zugewinngemeinschaft door ontbinding van het huwelijk of 
door het aangaan van huwelijkse voorwaarden dient de tijdens het huwelijk ontstane Zu-
gewinn tussen de echtgenoten te worden verdeeld (§ 1363 lid 2, zin 2 BGB). Er bestaan 
twee wijzen van verrekenen afhankelijk van de wijze waarop de vermogensrechtelijke 
verhouding eindigt: a) de vermogensrechtelijke verhouding wordt beeindigd door ontbin-
ding van het huwelijk door overlijden van een der echtgenoten, of b) de vermogensrech-
telijke verhouding wordt beeindigd om andere redenen, bijvoorbeeld door echtscheiding. 

Indien de Zugewinngemeinschaft wordt beeindigd door overlijden client de 
vereffening in principe en in eerste instantie te geschieden door een verhoging van het 
wettelijk erfdeel van de langstlevende echtgenoot en dit ongeacht de vraag of er sprake is 
van aanwas (§ 1371 BGB). 78  In andere gevallen van beeindiging van de Zugewinnge-
meinschaft geschiedt de vereffening doordat de vereffeningsgerechtigde echtgenoot (de-
gene van wie de winst minder groot is) tegenover de andere (of eventueel diens erfgena-
men) een aanspraak verkrijgt die in beginsel gericht is op de vereffening van de aanwas 
in geld (§ 1378 BGB). 

Bij de beantwoording van de volgende vragen zal alleen worden ingegaan op de 
situatie waarin de vermogensrechtelijke verhouding door een andere oorzaak dan door 
overlijden van een der echtgenoten wordt beeindigd. 

3.1.1 Zo ja, be/wren de onder 3.1.1.1 tot 3.1.1.3 genoemde vermogens tot hetgeen dat 
verdeeld moet worden? Zo ja, hoe worden deze goederen na echtscheiding ver-
deeld? 

De aanwas (Zugewinn) moet worden berekend. Dit gebeurt door vergelijking van het 
aanvangs- en eindvermogen (§ 1373 BGB). Indien de aanwas van de ene echtgenoot de 

78 

Duitsland 	 51 

Wanneer een echtgenoot overlijdt en de andere echtgenoot erfgenaam of legataris is, geschiedt 
de vereffening van de aanwas via het erfrecht: zijn erfdeel of legaat wordt met een bedrag van 
een kwart van de nalatenschap vermeerderd (§ 1371 lid 1 BGB). De vraag of de overledene 
een grotere vermogensaanwas dan de langstlevende echtgenoot heeft gerealiseerd is hierbij ir-
relevant. Is de echtgenoot onterfd of heeft hij de erfenis verworpen dan geldt voor de vereffe-
fling van de vermogensaanwas de regeling van de vermogensrechtelijke ontbinding. Dit geldt 
echter alleen indien de echtgenoot werkelijk is onterfd en niet als hij maar een zeer beperkt le-
gaat heeft ontvangen of hij erfgenaam is van een zeer beperkt aandeel in de nalatenschap (AG 
Tecklenburg FamRZ 1997, p. 10311). Indien de echtgenoten gelijktijdig overlijden wordt de 
aanwas met verrekend (Schwab 1995, Teil VII Randnr. 2 en BGHZ 1972, 85). Deze erfrech-
telijke ontbinding wordt door de Duitse doctrine geacht met in overeenstemming te zijn met 
de aard van het systeem. Of er al dan niet sprake is van aanwas wordt immers niet in aanmer-
king genomen. Dit wordt gezien als inbreuk op het erfrecht en het huwelijksgoederenrecht 
(MiinchKomm 1993 / Gemhuber § 1371 Randnr. 3-6). Er werd voor deze oplossing gekozen 
omdat het bij overlijden vaak onmogelijk is het eindvermogen van ieder der gewezen echtge-
noten te bepalen. 
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aanwas van de andere echtgenoot overtreft, moet degene met de hoogste aanwas de helft 
van het verschil in aanwas vergoeden (§ 1378 BGB). Voor de verdeling dienen dus aan-
vangs- en eindvermogen te worden berekend. De vraag rijst nu of, en zo ja hoe, de onder 
3.1.1.1 tot 3.1.1.3 aangeduide vermogens in deze berekening worden meegenomen. 

3.1.1.1 Bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen 

Het bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen vormt de basis van het aan-
vangsvermogen. Het aanvangsvermogen is het bij het aangaan van het huwelijk aanwezi-
ge vermogen, verminderd met de op dat ogenblik bestaande schulden. Opgemerkt dient te 
warden dat de schulden slechts afgetrokken kunnen worden tot maximaal het aanwezige 
actief. Het beginvermogen kan dus voor het berekenen van de aanwas nooit negatief zijn. 
flit brengt met zich mee dat de aanvulling van een negatief vermogen nooit als aanwas 
Lan worden beschouwd (§ 1374 lid 1 BGB). Dit betekent echter bovendien dat de andere 
echtgenoot, ook al heeft hij meegewerkt aan de aanvulling van het (negatieve) vermogen, 
nooit in deze aanwas kan meedelen. Dit wordt in de doctrine als onredelijk beschouwd." 

3.1.1.2 Tijdens het huwelijk anders dan krachtens erfrecht of schenking opgebouwd 
vermogen 

Het tijdens het huwelijk opgebouwd vermogen vormt na aftrek van de schulden het eind-
vermogen. Het eindvermogen is immers het vermogen dat de echtgenoot na aftrek van de 
schulden aan het einde van de huwelijksgoederenrelatie bezit (§ 1975 lid 1 BGB). Ook 
het eindvermogen kan niet negatief zijn. Zo wordt voorkomen dat een echtgenoot meer 
dan de helft van zijn eindvermogen aan de ander op grond van aanwasvereffening moet 
uitkeren waardoor hij in feite zou moeten bijdragen aan het door de andere echtgenoot 
tijdens het huwelijk geleden vermogensverlies. 

Het aanwezige eindvermogen kan worden vermeerderd met bepaalde bedragen 
die in feite niet meer aanwezig zijn. Het gaat om bedragen die aan het vermogen zijn 
onttrokken door schenkingen, verkwisting of andere rechtshandelingen bedoeld om de 
andere echtgenoot te benadelen (§ 1375 BGB). 

Gemeenschappelijke verplichtingen van de echtgenoten moeten in beide eind-
vermogens in aanmerking worden genomen, en wel naar het aandeel van iedere echtge-
noot in de verplichting (§ 426 lid 1 BGB). Er moet echter ook naar de onderlinge verhou-
ding van de echtgenoten worden gekeken: blijk-t dat een ec,htgenoot de gemeenschappelij- 

79 Schwab 1996, p. 39. In de praktijk meent men ook dat de resultaten van deze regel onbillijk 
kunnen zijn. Een aantal juristen stelt echter tegelijkertijd dat het schrappen van de regel geen 
oplossing biedt daar het in de praktijk — indien men niet het aanvangsvermogen heeft vastge-
legd — achteraf zeer moeilijk zal zijn om het aanvangsvermogen vast te stellen. De regel client 
dus, zo stellen zij, met name een praktisch doe!. Bovendien hebben echtgenoten de mogelijk-
heid van deze regel af te wijken door in hun huwelijkse voorwaarden een negatief aanvangs-
vermogen vast te leggen. Zie het verslag van de enquete gehouden onder Duitse juristen (hy-
pothetisch wijzigingsvoorstel lb) en met name het verslag van het gesprek met Zimmermann 
(bijlagen 3 en 4). 



ke schuld alleen draagt, of dat de andere echtgenoot niet in staat is zijn deel van de schuld 
te voldoen, dan wordt de schuld alleen in vermindering gebracht bij het eindvermogen 
van de echtgenoot die de schuld feitelijk draagt. 8°  Als blijkt dat een persoonlijke schuld 
door beide echtgenoten wordt gedragen, moet deze schuld in beide vermogens in aanmer-
king worden genomen. Men denke bijvoorbeeld aan een 'ening die een van de echtgeno-
ten is aangegaan met het doel de inrichting van de echtelijke woning te verzorgen maar 
waaraan in feite beide echtgenoten naar draagkracht hebben bijgedragen. Dit geldt ook als 
de woning alleen eigendom van een van de echtgenoten is. 81  

Met betrekking tot vorderingen die echtgenoten op elkaar hebben, gelden geen 
bijzondere regels: ze moeten in het eindvermogen als actief of passief worden meegere-
kend.82  

3.1.1.3 Tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen 

Het tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verworven netto-vermogen 
wordt tot het aanvangsvermogen gerekend (§ 1374 lid 2 BGB) en telt dus in beginsel niet 
mee als vermogensaanwas. Dit kan in zijn praktische uitwerking anders zijn wanneer het 
aanvangsvermogen negatief is. Van belang daarbij is het antwoord op de vraag of bij de 
bepaling van het aanvangsvermogen van de negatieve waarde dient te worden uitgegaan 
of van de grootheid 0. Het uitgangspunt heeft namelijk invloed op de berekening van de 
aanwas.83  Het BGH heeft voor de tweede oplossing gekozen: deze oplossing vermindert 
de aanwas. Schwab plaatst echter een vraagteken bij de juistheid van deze oplossing. 84  

De waardevermeerdering van de goederen die krachtens erfrecht of schenking 
zijn verkregen, hebben wel gevolgen voor de aanwasvereffening. 85  

Kleine regelmatige bijdragen (van bijvoorbeeld ouders) worden wel bij de aan-
was gerekend omdat die meestal voor direct gebruik zijn bedoeld. De rechtspraak beperkt 
zich bij het uitsluiten van verkrijgingen tot die welke uitdrukkelijk in de wet worden ge-
noemd. Andere verkrijgingen waaraan de andere echtgenoot ook op geen enkele wijze 
heeft bijgedragen,86  zoals bijvoorbeeld lottowinsten 87  of smartengeld ten gevolg van ma- 
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AG Detmold, FamRZ 1997, p. 1334. 
OLG Koblenz, FamRZ 1998, p. 265 e.v. 
Darr & Hansen 1998, p. 3244. 
Stel het aanvangsvermogen telt -200 000 DM, er wordt 300 000 DM geerfd en het eindvermo-
gen bedraagt 200 000 DM. De eerste oplossing levert een aanwas van 100 000 DM op: 200 
000 - (-200 000 + 300 000) =100 000. De tweede geen enkele: 200 000 - (0 + 300 000) = -100 
000. 
Zie Schwab 1996, p. 41. 
Muscheler 1998, p. 266; zie ook Schwab 1996, p. 37: Schwab bekritiseert dit beginsel van de 
verdeling van de waardevermeerdering van goederen die krachtens erfrecht of schenldng zijn 
verkregen. 
BGH FamRZ 1977, p. 124-125: het BGH acht niet van belang of de verkrijging als grondslag 
de medewerking van de twee echtgenoten heeft. Ook acht het BGH de regel van uitsluiting 
van pensioenrechten die met krachtens arbeidsprestatie of door middel van vermogen zijn op-
gebouwd met van toepassing op de Zugewinnausgleich: BGH FamRZ 1981, p. 239-240. 
BGH FamRZ 1977, p. 124. 
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teriele of immateriele schade, worden wel in de berekening van de aanwas meegeno- 
men.es  

Op schenkingen tussen echtgenoten is § 1380 BGB van toepassing: alles wat aan 
een echtgenoot door de andere echtgenoot wordt geschonken met de bedoeling dat het bij 
de vereffeningsvordering in aanmerking zal worden genomen, client bij de aanwas van de 
schenker opgeteld te worden voordat het later van de vereffeningsvordering kan worden 
afgetrokken. Bij de begiftigde dient de schenking niet in aanmerking te worden genomen, 
de schenking wordt this bij afrekening bij het aanvangsvermogen gerekend en verhoogt 
derhalve zijn aanwas niet. Hiervan kan bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken. 

3.1.2 Zo fa, bestaan er afzonderlifke regelingen met betrekking tot de verdeling van het 
pensioenopbouw? 

Ja, sinds 1977 en 1983 gelden voor de verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde 
pensioenrechten (Versorgungsausgleich) afzonderlijke regelingen: §§ 1587-1587 p 
BGB89  respectievelijk het Gesetz zur Regelung von Harten Em Versorgungsausgleich vom 
21. 02. 1983 (VAHRG). Voor levensverzekeringingen gelden daarentegen wel de gewone 
regels met betrekking tot de Zugewinnausg/eich. 9°  

De pensioenverevening vindt plaats ongeacht het gekozen stelsel van huwelijksvermo-
gensrecht, dus in beginsel ook in geval van uitsluiting van iedere gemeenschap (§ 1587 
lid 3 BGB).91  

In het kort komt de verevening erop neer dat de opbouw van pensioenrechten van 
de twee echtgenoten wordt vergeleken en dat de echtgenoot the de hoogste waarde aan 
pensioenrechten heeft opgebouwd de helft van de meerwaarde aan de andere echtgenoot 
client uit te keren (§§ 1587 a lid 1 juncto 1587 g lid 1 BGB). De regeling is echter in wer-
kelijkheid zeer uitgebreid en ingewikkeld. Om een helder overzicht te kuumen geven is 
het nuttig binnen de pensioenverevening drie stadia te onderscheiden: 

88 	• 
voor kritisch commentaar op dit begin.sel: Banes 1990, p. 321. In de praktijk denkt men 

verschillend over deze regeling. Zie het verslag van het resultaat van de enquote gehouden on- 
der Duitse juristen (hypothetisch wijzigingsvoorstel 2b). 

ss Het Erste Gesetz zur Reform des Ehe-und Familienrechts van 14.06.1976 (BGR!. I, S.1421) 
trad in werking op 1 juli 1977. 

go BGHNJW 1977, p.101. 
91 Het idee van de verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten past voor-

al bij huwelijken waarin slechts 66n der echtgenoten een pensioen opbouwt, of bij situaties 
waarin beide echtgenoten pensioen opbouwen die met elkaar verevend kunnen worden (OLG 
Dusseldorf FanzRZ 1987, p. 162). Het verevenen van de tijdens het huwelijk opgebouwde 
pensioenrechten steunt niet op het idee van verrekening van aanwas, maar op het idee ciat 
echtgenoten tijdens het huwelijk pensioenrechten hebben opgespaard voor hun gemeenschap-
pelijke oude dag. Als hiervan door echtscheiding geen sprake meer kan zijn, moet er uiteraard 
worden verdeeld (Beitzke/Lftderitz 1992, p. 205). Minder duidelijk is de grond voor vereve-
ning indien de echtgenoten langdurig gescheiden hebben geleefd of uitdrukkelijk voor uitslui-
ting van iedere gemeenschap hebben gekozen (Beitzke/Liideritz 1992, p. 206). Voor deze en 
andere, soortgelijke situaties, bestaat voor de rechter de mogelijkheid om pensioenverevening 
uit te sluiten (§§ 1587c en 1587h BGB). 



1) vaststelling en waardering van de pensioenrechten en aanspraken van iedere echtge-
noot 

2) uitvoering van de pensioenverevening 
3) einde van de pensioenverevening 

Ad 1) De pensioenrechten 92  die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd dienen verevend te 
worden." De huwelijksperiode voor berekening van de pensioenverevening begint te 
lopen aan het begin van de maand waarin het huwelijk is gesloten en eindigt aan het einde 
van de maand voorafgaande aan die waarin de vordering tot echtscheiding aanhangig is 
gemaakt (§ 1587 lid 2 BGB). Van belang is wanneer de bijdragen geleverd worden (het 
In-Prinzip) en niet voor welke periode deze bijciragen bedoeld zijn (het Tiir-Prinzip'). 94  
Zo vallen pensioenrechten waarvan de premies pas na het einde van het huwelijk zijn 
voldaan, maar die met terugwerkende kracht bedoeld zijn voor de huwelijksperiode, ook 
buiten de vereveningsplicht. Daarentegen moeten alle tijdens het huwelijk opgebouwde 
pensioenrechten worden verevend, dus ook de pensioenrechten die zijn opgebouwd ter-
wijl de echtgenoten gescheiden leefden. 95  

Bij de waardering van de pensioenrechten en -aanspraken wordt gekeken naar de situatie 
bij de huwelijksbeeindiging. Eventuele wijzigingen tussen de peildatum van het einde van 
het huwelijk en de datum van de beslissing zijn in beginsel niet van belang. In bijzondere 
gevallen kunnen waardeveranderingen wel in acht worden genomen (§ 11 a VAHRG). 96  
Om de waarde van de pensioenrechten en -aanspraken van de echtgenoten te kunnen ver-
gelijken, wordt een fictieve waarde berekend. Voor de berekening van deze fictieve 
waarde wordt ervan uitgegaan dat het pensioen ingaat met het einde van het huwelijk, met 
andere woorden dat de echtgenoot op het tijdstip van het einde van het huwelijk zijn 
deelneming beeindigt." 

92 

93 

94 

95 

96 

97 
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§ 1587 BGB geeft het toepassingsgebied van de regeling aan: alle pensioenrechten en aan-
spraken die tijdens het huwelijk met het oog op de verzorging wegens ouderdom of arbeids-
ongeschiktheid zijn opgebouwd moeten in beginsel worden verevend. Hieronder vallen ook 
pensioenrechten en aanspraken ingevolge een buitenlandse pensioenregeling. Deze buiten-
landse voorzieningen moeten wel met het oog op ouderdom of invaliditeit zijn getroffen 
(Schwab 1995, Teil VI Randnr. 18). Buiten beschouwing blijven (toekomstige) uitkeringen 
die noch door middel van arbeidsprestatie noch door middel van het vermogen van een van de 
echtgenoten opgebouwd of in stand gehouden zijn (§ 1587 lid 2 BGB). Op andere voorzienin-
gen getroffen ten behoeve van de verzorging waar de wet niet aan refereert, is de regeling niet 
van toepassing. Hierbij moet gedacht worden aan een prive- levensverzekering (MiinchKomm 
1993 / Dori.  § 1587 Randnr. 13). 
De echtgenoten zijn beiden verplicht informatie te verschaffen over de hoogte van hun pensi-
oenrechten (§§ 1587 e, 1587 k lid 1, 1580 BGB). § 11 lid 2 VAHRG verplicht de echtgenoten 
en de verzekeraar aan de rechter informatie te verstrekken over de grond en de hoogte van de 
pensioenrechten en -aanspraken. 
Firsching/Graba 1992, Randnr. 298; BGH 6281, 196 FamRZ 1981, P.  1169. 
Schwab 1995, Teil VI Randnr. 34. 
BGH FamRZ 1988, p. 1148. 
Firscbing/Graba 1992, Randnr. 303. 
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De leden 2 tot en met 8 van § 1587 a BOB bevatten waarderingsregels met betrek-
king tot de verschillende soorten pensioenen. De waarde van buitenlandse pensioenrech-
ten of andere pensioenrechten waarvan de wandering niet in de wet is geregeld, wordt 
door het Familiengericht op grond van redelijkheid en billijkheid bepaald (§ 1587 a lid 6 
BGB). 

Ad 2) De methode van uitvoering van de vereveningsvordering hangt af van de aard van 
de pensioenrechten en -aanspraken." De twee hoofdmethoden zijn de publiekrechtelijke 
en de verbintenisrechtelijke vereveningsmethode." 

Als gevolg van de publiekrechteke pensioenverevening verkrijgt de recht-
hebbende pensioenaanspraken op een wettelijke pensioenverzekering. In beginsel l" ge-
schiedt dit ofwel door overdracht van een deel van pensioenaanspraken op de wettelijke 
pensioenverzekering van de bezwaarde aan de rechthebbende (Splitting § 1587 b lid 1 
BOB), ofwel door de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken op de wettelijke pensioen-
verzekering (Quasisplitting § 1587 b lid 2 BOB). Deze tweede methode is van toepassing 
als het gaat om het verevenen van pensioenaanspraken op een ambtenarenpensioen. 101  

Oorspronkelijk (voordat het BVerfG de betreffende bepaling nietig verklaarden, 
bestond er een derde mogelijkheid: de inkoop van pensioenaanspraken op de wettelijke 
pensioenverzekering (§ 1587 b lid 3 sub 1 eerste volzin oud BGB). De inkoop werd ver-
vangen door de vereveningsmethoden van het VAHRG. 

Het is niet toegestaan dat een (ex)echtgenoot door Splitting of Quasisplitting meer 
dan de helf-t van zijn pensioenaanspraak kwijt raakt (§ 1587 b lid 1 en 2 BOB). 

De door de rechthebbende door Splitting of Quasisplitting verkregen pensioenaan-
spraken bestaan na verevening onafhankelijk van de pensioenaanspraken van de be-
zwaarde. 

De vereveningsmethoden van de VAHRG zijn volgens § 1 lid 1VAHRG van toepassing 
als het gaat om de verevening van andere pensioenrechten en -aanspraken als die wan-
voor Splitting en Quasisplitting geboden zijn. Met andere worden: het VAHRG is van 
toepassing op aanspraken op 'beroepspensioen'!" 

" Bij het bepalen van de vereveningsmethode worth gekeken naar de aard van de te verevenen 
pensioenaanspraken ten tijde van de huwelliksbeeindiging (BGHZ 81, 100 FantRZ 1981, p. 
856). 

" Vrije vertaling van de begrippen: offentlichrechtliche Versorgungsausgleich' en schuld-
rechtliche Versorgungsausgleich'. 

111°  De rechter heeft de mogelijkheid om op verzoek van een partij de pensioenverevening een 
andere vorm dan Splitting of Quasisplitting te geven (§ 1587b lid 4). Dit kan alleen indien 
Splitting of Quasisplitting niet ten gunste van de rechthebbende zou uitwerken, of een te zware 
last voor de bezwaarde zou betekenen. 

101 Deze aanspraken kunnen in verband met de bijzondere dienstverhouding tussen ambtenaar en 
werkgever niet aan een andere persoon worden overgedragen (Firsching/Graba 1992, Randnr. 
316). 

102  BverfE 63, 88 FatnITZ 1983, p. 342. 
101  Firsching/Graba 1992, Randnr. 331. De term 'beroepspensioen' wordt hier ter aanduiding van 

Betriebsrente en berufsttindische Versorgung gebruikt. 
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Het VAHRG stelt de rale verdeling van pensioenaanspraken (Realteilung) als 
primaire vereveningsmethode (§ 1 lid 2 VAHRG). Indien rale verdeling niet mogelijk 
is,104  moet voor de beantwoording van de vraag naar de aangewezen vereveningsmethode 
de status van de verzekeraar c.q. het uitvoeringsorgaan worden bekeken. Heeft de verze-
keraar een publiekrechtelijke status, dan zijn de bepalingen betreffende Quasisplitting 
overeenkomstig van toepassing. Heeft de verzekeraar een privaatrechtelijke status, dan 
vindt in beginsel verbintenisrechtelijke pensioenverevening plaats. 1°5  
De vereveningsbeslissing op grond van publiekrechtelijke pensioenverevening heeft 
kracht van gewijsde en kan dus in beginsel niet worden gewijzigd. 106  Omdat dit echter 
zeer onredelijke gevolgen kan hebben, 1°7  aangezien er bij de publiekrechtelijke pensioen-
verevening wordt uitgegaan van de verhoudingen ten tijde van de echtscheiding, heeft de 
VAHRG wijziging mogelijk gemaakt (§ 10 a VAHRG). 

Verbintenisrechtelijke pensioenverevenin' g heeft plaats op grond van § 1587 f BGB en 
§ 2 VAHRG indien publiekrechtelijke pensioenverevening niet van toepassing is. 108  De 
verbintenisrechtelijke verevening geschiedt niet, zoals de publiekrechtelijke, ten tijde van 
de echtscheiding, maar pas ten tijde van het ingaan van het te verevenen pensioen en al-
leen op verzoek van de rechthebbende (§ 1587 g BGB). 109  De vereveningsvordering ont-
staat ten opzichte van de andere echtgenoot en niet direct ten opzichte van de verzekeraar 
c.q. het uitvoeringsorgaan. Hoewel de te verevenen pensioenaanspraken ten tijde van de 
echtscheiding worden vastgesteld, moet er toch rekening worden gehouden met alle wij-
zigingen van de pensioenaanspraken die sinds de echtscheiding hebben plaatsgevonden (§ 
1587 g lid 2 BGB). De rechthebbende kan, indien de bezwaarde in gebreke blijft, de 
overdracht van het aan hem toekomende pensioen rechtstreeks van de verzekeraar verlan-
gen (§ 1587 i BGB). 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

Rale verdeling is alleen mogelijk als de pensioenregeling van de vereveningsplichtige dit 
toestaat, dit is echter voor de meerderheid van de beroepspensioenen niet het geval (Beitz-
ke/Lfideritz 1992, p. 212). 
De rechter heeft ook de mogelijkheid om een andere methode van pensioenverevening te 
hanteren. Deze uitzonderingsgevallen worden gegeven in § 3 b VAHRG. Zo kan hij onder be-
paalde voorwaarden voor publiekrechtelijke verevening kiezen. Splitting, Quasisplitting of 
Realteilung kunnen dan worden toegepast ook al bevindt men zich eigenlijk in een situatie van 
verbintenisrechtelijke pensioenverevening (§ 3 lid 1 sub 1 VAHRG). Als tweede keuzemetho-
de kan de rechter de bezwaarde opdragen premies ter opbouw van pensioenaanspraken op de 
wettelijke pensioenverzekering voor de rechthebbende te betalen. Dit is echter alleen mogelijk 
als de bezwaarde hierdoor niet te zwaar belast wordt. Deze bepaling opent eigenlijk, onder be-
paalde voorwaarden, weer de mogelijkheid van de oorspronkelijke `pensioeninkoop' van § 
1587 b lid 3 1 BGB. 
BGH FamRZ 1982, P.  687. 
Schwab 1995, Teil VI, Randnr. 300. 
De verbintenisrechtelijke methode is ook van toepassing op buitenlandse pensioenaanspraken 
waarvan de waarde ten tijde van de echtscheiding nog niet bekend is (Beitzke/Liideritz 1992, 
p. 213). 
Er moet pas worden betaald als beide echtgenoten een pensioen verkregen hebben of als alleen 
de bezvvaarde een pensioen heeft gekregen en de rechthebbende op grond van ziekte of andere 
tekortkomingen binnen afzienbare tijd geen arbeid kan verrichten of de leeftijd van 65 zal 
hebben bereikt. 
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Uitkoop van de toekomstige vereveningsvordering kan alleen van de bezwaarde 
verlangd worden aLs hij daardoor niet onredelijk belast wordt (§ 1587 1 lid 1). Deze uit-
koop kan ook door de echtgenoten op grond van § 1587 o BGB, dat wil zeggen tijdens de 
echtscheidingsprocedure, worden overeengekomen. De uitbetaling kan alleen in de vorm 
van premiebetaling in het kader van een wettelijke pensioenverzekering of een prive pen-
sioen- of levensverzekering (§ 1587 1 lid 2 BGB). Het voordeel van deze vorm van vere-
vening is dat de vermogensrechtelijke scheiding van de echtgenoten wordt versneld. 11°  

De vereveningsbeslissing heeft kracht van gewijsde man kan op grond van we-
zenlijke wijzigingen van de omstandigheden worden aangepast (§§ 1587 g lid 3, 1587 d 
lid 2 BGB). 

Bepaalde gedragingen van de rechthebbende m  of grove onbillijkheid ten aanzien van de 
bezwaarde kan tot verlies of inkorting van zowel de publiekrechtelijke als van de ver-
bintenisrechtelijke pensioenverevening leiden (§§ 1587 c en 1587 h BGB). 

De echtgenoten kunnen overeenkomsten omtrent de pensioenverevening sluiten. 
Zo kan de pensioenverevening bij huwelijkse voorwaarden worden uitgesloten (§ 1408 
lid 2 BGB). De echtgenoten kunnen oak tijdens het huwelijk besluiten om de pensioen-
verevening uit te sluiten. Dit is echter zonder gevolg indien een vordering tot echtschei-
ding binnen den jaar na de datum van de akte van uitsluiting wordt ingediend (§ 1408 lid 
2 BOB). Pensioenverevenirtg vindt dan toch nog plaats. 
Uitsluiting van pensioenverevening geldt als overeenkomst van uitsluiting van iedere 
gemeenschap. Het is echter ook mogelijk de pensioenverevening uit te sluiten en toch de 
Zugewinngemeinschaft te behouden. Men kan de totale pensioenverevening uitsluiten of 
alleen een deel daarvan. 112  Echtgenoten kunnen ook overeenkomen de publiekrechtelijke 
pensioenverevening door de privaatrechtelijke pensioenverevening te vervangen. Het is 
echter niet mogelijk de pensioenverevening uit te breiden. n1  

Echtgenoten kunnen oak zelf in afwijking van de wettelijke regeling, tijdens de 
echtscheidings-procedure, hun pensioenverevening regelen. De overeenkomst moet bij 
notariele akte worden vastgelegd en dient door de rechter van het Familiengericht te wor-
den goedgekeurd (§ 1587 o BOB). Deze mogelijkheid kan van groat belang zijn, vooral 
als het gaat om de versnelling van de vereveningsprocedure of in het geval dat sommige 
pensioenaanspraken moeilijk te waarderen zijn (by. buitenlandse aanspraken). Goedkeu- 

110 Beitzke/Lfideritz 1992, p. 214. 
111  Pensioenverevening wordt uitgesloten indien de rechthebbende, in afwachting van de echt-

scheiding, ervoor zorgt dat reeds verworven pensioenrechten the anders voor verevening vat-
baar waren niet ontstaan of vervallen (§ 1587 c lid 2 en § 1587 h lid 2 BOB). Men denke hier 
bijvoorbeeld aan bet verzuimen van premiebetaling (MatchKamm 1993 / Doff § 1587 Rand-
nr. 37). Pensioenverevening wordt oak uitgesloten als de rechthebbende grof nalatig is ge-
weest in zijn verplichting tot bijdragen aan het familieonderhoud (§ 1587 c lid 3 en § 1587 h 
lid 3 BGB).Van grove nalatigheid is sprake indien als gevolg van de tekortkorningen van een 
echtgenoot / onderhoudsplichtige de onderhoudsrechthebbende bij het verschaffen van het no-
dige in een emstige moeilijkheden is geraakt (Miinch1Comm 1993 / Don § 1587 c Randnr. 48). 

112 BGH N.TW 1986, p. 2316 . 
313  BGH FamRZ 1990, p. 373, p. 384. 
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ring wordt geweigerd indien de echtgenoten in de regeling geen bepalingen hebben opge-
nomen met betrekking tot de verzorging van de rechthebbende in geval arbeidsonge-
schiktheid of ouderdom of indien het overeengekomene naar aard of in waarde niet tot 
verevening van pensioenrechten leidt (§ 1587 o lid 2 BGB). 114  

Ad 3) De vereveningsvordering vervaft met de dood van de rechthebbende (§ 1587 e lid 
2, § 1587 k lid 2, § 1587 m BOB). Zij vervalt niet door de dood van de bezwaarde nadat 
het echtscheidingsvonnis kracht van gewijsde heeft gekregen (§ 1587 e lid 4 BGB): de 
vereveningsvordering gaat dan over op de erfgenamen. De verbintenisrechtelijke vereve-
ningsvordering eindigt in beginsel met het overlijden van de bezwaarde. 115  

3.1.3 Zo ja, wat zijn de peildata voor de waardering en de inventarisatie van de ver-
schillende vermogens? 

Zie 3.2.2.1 

3.1.4 Zo ja, hoe is de aansprakelijkheid voor de niet-persoonlijke schulden na ontbin-
ding geregeld? 

Niet van toepassing. 

3.1.5 Zo ja, hoe is het bestuur van de onverdeeldheid na ontbinding geregeld? 

Er bestaan na echtscheiding geen bijzondere beschikkingsbeperkingen met het oog op de 
nog niet uitgevoerde Zugewinnausgleich. § 1365 BGB geldt alleen zo lang het huwelijk 
duurt.n6 

3.1.6 Bestaan er bijzondere regels van verdeling ten aanzien van: 

3.1.6.1 de huishoudelijke boedel? 

zie onder vraag 3.1.6.2 

3.1.6.2 de echtelijke woning? 

Er bestaat in Duitsland een speciale wettelijke regeling met betrekking tot de verdeling 
van de echtelijke woning en inboedel. Het gut om de `Verordnung iiber die Behandlung 

114 Deze regeling is sinds 1 januari 1999 enigszins veranderd. De idee is echter dezelfde geble-
ven: het doel van de pensioenverevening moet in de overeenkomst gerespecteerd blijven. 

115  Verlenging is alleen bij uitzondering mogelijk (§ 3 VAHRG): de verzekeraar c.q. het uitvoe-
ringsorgaan neemt de verplichting van de overleden bezwaarde over in het geval dat, indien 
het huwelijk tot het overlijden van de bezwaarde zou hebben geduurd, de rechthebbende een 
weduwe / weduwnaar pensioen zou hebben ontvangen. 

116 MiinchKomm 1993 / Gemhuber § 1365 Randnr. 4a. 
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der Ehewohung und des Hausrats' (HausratsVO) van 21 oktober 1944. 117  Met deze rege-
ling heeft de rechter de mogelijkheid op basis van redelijkheid en billijkheid problemen 
van de echtgenoten ten aanzien van de verdeling van de huishoudelijke boedel en de 
echtelijke woning op een snelle en doelmatige wijze op te lossen. 

De rechter beslist `nach billigem Errnessen', rekening houdend met alle omstan-
digheden van het geval. De wet noemt met name het welzijn van de kinderen en 'die Er-
fordernisse des Gemeinschaftslebens' 118  (§ 2 HausratsV0). Laatstgenoemde eis heeft 
echter in de praktijk nauwelijks enige betekenis. Mn het welzijn van de kinderen wordt 
veruit het meeste gewicht toegekend: de echtgenoot aan wie de kinderen worden toege-
wezen laijgt in de regel de echtelijke woning en de bijbehorende boedel. 

Sinds de herziening van het huwelijksrecht speelt de schuldvraag bij echtscheiding 
geen to! meer. De toewijzing van de echtelijke woning an een van de echtgenoten kan 
dus niet meet op grond van zijn schuld in de echtscheiding worden geweigerd. 119  

1) De toedeling van de echtelijke woning (if  3-7 HausratsVO) 
Indien den van de echtgenoten alleen, of tezamen met een derde, eigenaar is van de ech-
telijke woning (of daarop een recht van vruchtgebruilc, opstal of van bewoning heeft) 
wordt de wooing in principe toegewezen aan de eigenaar. De reciter kan de woning al-
leen aan de andere echtgenoot (niet-eigenaar) toewijzen indien dit nood7akelijk is om 
onbillijkheid te voorkomen. Dit is het geval indien het toewijzen an de eigenaar tot een 
onrechtvaardig moeilijke situatie voor de echtgenoot/niet-eigenaar leidt. 12°  De reciter 
kijkt naar de persoonlijke en vermogensrechtelijke situatie van ieder van de echtgeno-
ten.121  Het welzijn van het kind dat an een van de echtgenoten is toegewezen weegt 
meestal het zwaarst. 122  In sommige beslissingen worth rekening gehouden met de ge-
zondheid van de echtgenoten. 123  Wordt de woning an de echtgenoot/niet-eigenaar toe-
gewezen, dan krijgt hij daarop een gebruiksrecht. 

Ook in het geval de echtgenoten de woning in gemeenschappelijk eigendom heb-
ben, geldt dat de echtgenoot aan wie de woning wordt toegewezen geen eigenaar wordt, 
mast alleen een gebruiksrecht verkrijgt. De rechter kan bijvoorbeeld een huurovereen- 

111  In de praktijk is deze regeling van groot belang daar de meeste echtparen niet meer din een 
huis en inboedel bezitten. Zie de verslagen van met name de gesprekken met Paetzold en Bohr 
(bijlage 3). 

118  De eisen die het maatschappelijke leven van de echtgenoten met rich mee brengt. Men moet 
daarbij denken aan de afstand van de werkplek tot de woning. 

119  Anders: KOG 28 augustus 1987, FarnRZ 1988, p. 183 
120  OLG Diisseldorf FanzRZ 1980, p. 171. 
121  Schwab 1995, Teil VIII Randnr. 39-40. 
122  KG 17 augustus 1967, Farnn 1967, p. 631; KG 28 augustus 1987, FanzRZ 1988, p. 182: in 

casu had ieder van de echtgenoten eon kind toegewezen gekregen. Maar omdat de dochter al 3 
jaar samen met haar moeder in de echtelijke woning had gewoond, achne de rechter het strij-
dig met het welzijn van het kind om de vrouw en haar dochter te dwingen de echtelijke  wo- 
ning te verlaten. 

123  OLG Karlsruhe 8 september 1982, &nun 1982, p. 1221: hier werd de echtelijke woning aan 
de vrouw toegewezen omdat hair gezondheidstoestand slechter was dan die van haar man en 
ze bovendien niet genoeg inkomsten verwierf om een nieuwe woning te lcwmen bekostigen. 
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komst tussen de echtgenoten in het leven roepen. 124  De huurprijs wordt in dat geval door 
de rechter vastgesteld. Bij de bepaling van het bedrag houdt hij rekening met de financi-
ele omstandigheden van de echtgenoten. Het bedrag kan lager uitvallen dan de markt-
waarde. Indien de echtgenoot aan wie de woning is toegewezen geen huuffecht, maar een 
gebruiksrecht krijgt toegewezen, stelt de rechter een redelijk bedrag vast dat de gebruiker 
aan de andere echtgenoot moet beta1en. 125  

In het geval dat de echtelijke woning een huurwoning is, heeft de rechter verschillende 
mogelijkheden. Hij kan bepalen dat een door beide echtgenoten aangegane huurovereen-
komst door een van de echtgenoten alleen voortgezet wordt, of dat de echtgenoot die de 
huurovereenkomst heeft gesloten vervangen wordt door de andere echtgenoot (§ 5 lid 1 
HausratsV0). De rechter heeft daarvoor geen toestemming van de verhuurder nodig. 

De rechter heeft mime bevoegdheden als het gaat om het huurcontract: als er geen 
huurcontract met betrekking tot de echtelijke woning bestaat, kan de rechter een huurver-
houding in het leven roepen (§ 5 lid 2 HausratsV0). Hij kan ook met terugwerkende 
kracht een huurovereenkomst ten gunste van de echtgenoot/niet-huurder doen ontstaan 
zelfs ingeval de andere echtgenoot de huur geldig had opgezegd. 126  Minder vrij is de 
rechter indien het verzoek van een der echtgenoten later wordt ingediend dan een jaar na 
uitspraak van de echtscheiding: hij kan dan alleen nog in de rechten van derden ingrijpen 
als zij daarmee akkoord gaan (§§ 12 en 17 HausratsV0). Derden die in relatie met de 
woning staan, moeten altijd worden gehoord (§ 7 HausratsV0). 

De rechter heeft verschillende mogelijkheden tot bescherming van de verhuurder. 
Hij kan bijvoorbeeld bepalen dat de echtgenoot die de huurovereenkomst niet zal voort-
zetten mede aansprakelijk is voor de betaling van de huur of zich borg dient te stellen 
voor de toekomstige huurschulden van de andere echtgenoot (§ 5 lid 1 sub 1 Hausrats-
VO). 

De rechter kan ook besluiten regelingen te treffen die alleen tussen de partijen gel-
den. Zo kan hij bijvoorbeeld een van de echtgenoten dwingen de echtelijke woning te 
verlaten terwijl deze gewoon huurder blijft. 127  In dat geval wordt een regeling tussen de 
echtgenoten gecreeerd waarin de verrekening van de huur wordt vastgelegd. 

Als de woning de mogelijkheid biedt te worden gescheiden in twee aparte woonruimtes, 
is dat ook een oplossing die de rechter kan overwegen. Hij kan beslissen wie de kosten 
van de verbouwing naar aanleiding van de verdeling gaat dragen. Dit geldt eveneens voor 
de kosten om het huis later weer in de oude toestand terug te brengen (§ 6 HausratsV0). 

Indien een van de echtgenoten naar aanleiding van zijn werk een bepaalde dienstwoning 
heeft gekregen, kan de rechter deze woning alleen aan de andere echtgenoot toewijzen 
met toestemming van de werkgever (§ 4 HausratsV0). 

124  Schwab 1995, Teil VIII Raminr. 43. 
125  Schwab 1995, Teil VIII Randnr. 44. 
126  Schwab 1995, Teil VIII Randnr. 47; zie ook OLG Hamburg 1981, FamRZ 1982, p. 939. 
127  OLG Hamm NJW 1969, p. 886. 
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2) De toedeling van de huishoudell jke inboedel 
Op grond van § 8 lid 2 van het HausratsVO geldt ten aanzien van de inboedel the gedu-
rende het huwelijk voor de gemeenschappelijke huishouding is aangeschaft het vermoe-
den van gemeenschappelijke eigendom ongeacht het huwelijkgoederenstelsel waaronder 
echtgenoten gehuwd zijn. De echtgenoten zijn echter vrij tegenbewijs te leveren (§ 8 lid 2 
HausratsV0). Tot de huishoudelijke boedel behoren alle goederen die ten dienste staan 
van het gemeenschappelijk wonen, met uitsluiting van geld of zaken ten behoeve van het 
uitoefenen van beroep of bedrijf. 12s  

De echtgenoot aan wie goederen uit de gemeenschappelijke boedel worden toebe-
deeld, wordt daarvan eigenaar (§ 8 lid 3 HausratsV0). Hij moet daarvoor wel redelijker-
wijs een vergoeding betalen (§ 8 lid 3 sub 2 HausratsV0). De rechter kan bij de verdeling 
van huishoudelijke goederen geen inbreuk maken op rechten van derden. 129  

Indien er nog schulden bestaan in verband met de huishoudelijke boedel en eOn of 
beide echtgeno(o)t(en) is/zijn aansprakelijk, kan de rechter bepalen wie van de echtgeno-
ten deze schuld dient te dragen (§ 10 lid 1 HausratsV0). 

Een goed dat onder eigendomsvoorbehoud aan een van de echtgenoten geleverd is, 
kan alleen met toestemming van de schuldeiser aan de andere echtgenoot worden toege-
wezen (§ 10 lid 2 HausratsV0). 

Noodzakelijke huishoudelijke goederen the prive-bezit van een der echtgenoten zijn, 
kunnen alleen aan de andere echtgenoot worden toegewezen indien deze op het gebruik 
daarvan is aangewezen en de eigenaar gedwongen kan worden deze aan de andere echt-
genoot af te staan (§ 9 lid 1 HausratV0). De rechter dient bij zijn oordeel niet alleen re-
keniug te houden met de vraag of bepaalde goederen op dat moment nog te verkrijgen 
zijn, maar ook moet hij bezien of de echtgenoot fmancieel in staat is die goederen aan te 
schaffen. 

Bij de toedeling van de echtelijke inboedel heeft de rechter twee mogelijkheden. In 
de eerste plaats kan hij een huurovereenkomst in het leven roepen (§ 9 lid 2 sub 1 Haus-
ratsV0). In dat geval dient de echtgenoot/niet-eigenaar huur aan de andere echtgenoot te 
betalen. De reciter bepaalt, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, de 
hoogte van de huur. De rechter kan ook — indien nodig — de eigendom aan de andere 
echtgenoot overdragen (§ 9 lid 2 sub 2 HausratsV0). Die noodzaak kan bijvoorbeeld 
bestaan in het geval dat de betreffende goederen niet te verhuren zijn (bijvoorbeeld lin-
nengoed). Dit heeft als bijkomend voordeel dat de echtgenoten niets meet met elkaar te 
maken hebben: een huurverhouding kan weer een bron voor nieuwe problemen zijn. 13°  
De reciter legt een redelijke vergoeding vast the in geld of goederen kan worden voldaan 
(§ 9 lid 2 sub 2 HausratsV0). 

128 

129 

130 

OLG Hamm FantRZ 1990, p.54. 
MiinchKomm 1993 / Miiller-Gindullis 6. DVO EheG § 8 Randnr. 12. 
Schwab 1995, Tell VIII Randnr. 27. 
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Er bestaan geen bijzondere regelingen met betrekking tot het beroeps- en bedrijfsvermo-
gen. Het beroeps- of bedrijfsvermogen wordt bij de bepaling van het aanvangsvermogen 
en bij het eindvermogen meegerekend. Dit kan echter onredelijke gevolgen hebben. Stel, 
een der echtgenoten heeft een ondememing die reeds voor het huwelijk in zijn bent was. 
De waarde van deze ondememing client dan zowel in het aanvangs- als in het eindvermo-
gen meegerekend te worden. De waarde van de ondememing in het eindvermogen is de 
waarde die de ondememing heeft ten tijde van het einde van het huwelijk (zie vraag 
3.2.2.1). De eventuele waardevermeerdering van de ondememing, die het gevolg is van 
bepaalde investeringen gedaan met vermogen afkomstig uit de ondememing, client bij de 
echtscheiding te worden vereffend. Dit druist in tegen economische beginselen omtrent 
het doen van investeringen, en kan zelfs de ondememing in gevaar brengen. 131  Het BGH 
heeft echter een overeenkomst tussen echtgenoten die het bedrijfsvermogen buiten het 
eindvermogen stelde geldig verklaard. 132  

3.2 	Kent het huwelijksvermogensrecht een wettelijk verrekenstelsel? 

Ja, de Zugewinngemeinschaft kent in principe - zoals reeds hierboven besproken - een 
finaal verrekenstelsel. 

Zo ja, 

3.2.1 Periodiek of finaal? 

Het verrekenstelsel Zugewinnausgleich is finaal. De aanwas wordt vereffend bij de be-
eindiging van de vermogensrechtelijke verhouding door andere oorzaken dan overlijden 
van een van de echtgenoten. 

3.2.2 Welke weuelijke voorschriften zijn er met betrekking tot de verrekening? 

3.2.2.1 In het geval van een finaal verrekenstelsel? 

Zoals reeds besproken, wordt het eindvermogen van ieder der echtgenoten met zijn of 
haar aanvangsvermogen vergeleken. Indien de aanwas van de een een groter bedrag om-
vat dan de aanwas van de ander, moet er worden verrekend. Vereffeningsplichtig is dege-
ne die de grootste aanwas heeft gerealiseerd. Hoofdregel is dat hij de helft van zijn sur-
plus aan de andere echtgenoot client af te staan (§ 1378 lid 1 BOB). Dit is echter geen 

131  Schwab 1996, p. 37. Zie ook B. Schroder, Die autonome Gestaltung eines Giiterstandes durch 
die Ehegatten (diss. Wiirzburg), Wiirzburg 1996. Zie ook het verslag van het gesprek met 
Zimmerman (bijlage 3). 

132  BGH FamRZ 1997, p. 800 (801). Soms worden dergelijke overeenkomsten zelfs als voor-
waarde gesteld indien iemand tot de maatschap wil toetreden. Zie het verslag van het gesprek 
met Zimmermann (bijlage 3). 
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regel van dwingend recht: de echtgenoten hebben de mogelijkheid andere breukdelen 
overeen te komen. Een dergelijke overeenkomst dient te geschieden bij notariele akte. 
Overigens is er, indien overeengekomen wordt dat een der echtgenoten meer krijgt dan 
hij volgens de wettelijke regeling zou moeten krijgen, geen sprake van schenking en dus 
evenmin van schenkingsrecht. 

Een vraag die in de literatuur worth opgeworpen luidt of de verhouding 50% / 
50% — de verhouding die van toepassing is indien de echtgenoten niets anders hebben 
vastgelegd — wel in alle situaties rechtvaardig 

De inventarisatie van de aanvangs- en eindvermogens kan een ingewikkelde zaak zijn. 
Met name het vaststellen van het aanvangsvermogen kan tot problemen leiden, zeker als 
de vermogensrechtelijke verhouding een zekere tijd heeft geduurd. De wet geeft de eclat-
genoot de mogelijkheid om de medewerking van de andere echtgenoot te eisen bij het 
vaststellen van zijn aanvangsvermogen. Dit gebeurt echter zelden: de wens tot inventari-
seren wordt snel als een teken van wantrouwen opgevat. Wordt er wel gezamenlijk een 
lijst opgesteld, dan kunnen partijen later tegenover elkaar geen beroep doen op de on-
juistheid van de lijst (§ 1377 lid 1 BGB). Wordt het aaiavangsvermogen niet vastgesteld 
dan geldt § 1377 lid 3 BGB: het eindvermogen is gelijk aan de aanwas. Men gut er dan 
vanuit dat er geen aanvangsvermogen is geweest. 

In verbattd met de bepaling van het eindvermogen, rust op beide echtgenoten de 
verplichting om na de betindiging van de vermogensrechtelijke verhouding informatie 
over de stand van hun eindvermogen te verschaffen (§ 1379 BGB). Ingeval het huwelijk 
ontbonden wordt door echtscheiding, wordt de peildatum van het eindvermogen naar 
voren geschoven tot het tijdstip waarop de vordering tot echtscheiding was ingediend. 

De echtgenoten worden ten opzichte van elkaar beschermd tegen benadelende 
rechtshandelingen van de ander die leiden tot vermindering van het eindvermogen. § 
1375 lid 2 BGB bepaalt dat voor de berekening van de hoogte van het eindvermogen met 

133 Is er sprake van een huwelijk waar alleen 66n echtgenoot buitenshuis inkomsten verwerft, dan 
lijkt een Zugewinnausgleich in de verhouding 50% / 50% rechtvaardig. Dit is ook het geval 
indien de waardevermeerdering van het vermogen vrucht van gemeenschappelijke inspanning 
van de echtgenoten is. Anders ligt echter de situatie bij een huwelijk waar beide echtgenoten 
buitenshuis inkomsten verwerven, of waar geen sprake is van gemeenschappelijke inspanning. 
Toch worden al deze gevallen gelijk behandeld (Schwab 1996, p. 38). Dat dit tot onrechtvaar-
dige gevolgen kan leiden, blijkt uit het voorbeeld van twee echtgenoten die beide werkzaam 
zijn en van wiede een al zijn verdiende geld uitgeeft, terwijI de andere spaarzaam is. De spaar-
zame moet aan het einde van het huwelijk de helft van het geld dat hij heeft opgespaarcl aan de 
andere echtgenoot uitkeren: hij wordt gestraft voor zijn spaarzaamheid. Dit is onrechtvaardig 
indien de uitgaven van de niet-spaarzame echtgenoot niet ten goede van het gezin komen. De 
vraag kan dan ook worden gesteld of het niet rechtvaardiger zou zijn om de regeling van de 
vereffening van de aanwas te differentieren naar gelang van het type huwelijk (Battes 1990, p. 
316). De juristen aan Me deze vraag is voorgelegd reageerden over bet algemeen niet positief. 
Bahr-Jendges zou hier alleen voor voelen indien aan de rechter meer discretionaire bevoegd-
heid zou worden toegekend. Anderen stellen dat echtgenoten — indien zij dit willen — iets der-
gelijks bij huwelijkse voorwaarden kunnen overeenlcomen. Zie het verslag van het resultaat 
van de enquete gehouden onder Duitse juristen en het verslag van het gesprek met Bahr-
Jendges (bijlagen 3 en 4). 
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die nadelige handeling geen rekening wordt gehouden. De aanwas wordt berekend alsof 
de nadelige handeling niet had plaatsgevonden. Dit is niet meer mogelijk indien de han-
deling langer dan tien jaar voor het indienen van de echtscheidingsvordering heeft plaats-
gevonden (§ 1390 BGB). Tien jaar lijkt een mime periode maar blijkt in de praktijk toch 
vaak te kort om belangrijke nadelige handelingen in het eindvermogen te kunnen verdis-
conteren. De lengte van de periode wordt immers aanzienlijk bekort wanneer men de tijd 
dat de echtgenoten gescheiden hebben geleefd en de duur van de echtscheidingsperiode 
meerekent. 134  

Maatstaven voor de bepaling van de waarde135  worden door de wet alleen voor land- en 
bosbouwbedrijven gegeven. In die gevallen wordt de waarde gelijk gesteld aan de ver-
koopwaarde. De waarde van het aanvangsvermogen wordt bepaald aan de hand van de 
waarde die de goederen ten tijde van de aanvang van de Zugewinngemeinschaft hadden. 
De waardebepaling van de goederen die tijdens het huwelijk zijn verkregen, maar die bij 
het aanvangsvermogen moeten worden gerekend, geschiedt aan de hand van de waarde 
ten tijde van verkrijging (§ 1376 lid 1 BGB). 

Bij de berekening van het eindvermogen wordt uitgegaan van de waarde van het 
vermogen bij huwelijksbeeindiging (§ 1376 lid 1 BGB). Het feit dat geen latere correctie 
mogelijk is, leidt soms tot onbillijke resultaten. Het is immers mogelijk dat het vermogen 
van een van de echtgenoten ten tijde van de huwelijksbeeindiging een serieuze vordering 
bevat die bij berekening van het eindvermogen in acht wordt genomen. Als later deze 
vordering weinig tot niets waard blijkt te zijn (bijvoorbeeld omdat de schuldenaar failliet 
is gegaan), bestaat er geen mogelijkheid om de vereffeningvordering van de andere echt-
genoot te verminderen. 

De waarde van hetgeen in mindering op het eindvermogen moet worden gebracht, 
is de waarde ten tijde van intreding van de vermindering (§ 1376 lid 2 BGB). De waarde 
wordt in geld uitgedrukt. Eventuele waardestijgingen van bepaalde goederen brengen een 
verhoging van het eindvermogen met zich mee en komen dus ook de andere echtgenoot 
ten goede. Dit kan tot onbillijkheid leiden. 136  De wetgever heeft deze onbillijkheid bewust 
geaccepteerd onder verwijzing naar de lotsverbondenheid die een huwelijk nu eenmaal 
met zich meebrengt. De enige mogelijkheid die een (ex)echtgenoot in een dergelijk geval 
heeft, is de vereffening te weigeren op grond van grove onbillijkheid (§ 1381 BGB). 137  

134  Schwab 1996, p. 39. 
135  Hoewel door ondervraagde juristen de berekening van het Zugewinn over het algemeen niet 

bijzonder ingewikkeld wordt gevonden, zijn zij het er unaniem over eens dat de waardering 
van bepaalde vermogensbestanddelen problematisch kan zijn. Zie het verslag van het resultaat 
van de enquete gehouden onder Duitse juristen (bijlage 4). 

136 Een aantal juristen is van mening dat het goed zou zijn indien ter vermijding van dergelijke 
onbillijkheden aan de rechter een discretionaire bevoegdheid toegekend zou worden. Anderen 
menen daarentegen dat het juist is dat het niet uitmaakt op welke wijze het Zugewinn tot stand 
is gekomen of dat strakke regels zo hun voordelen hebben. Zie het verslag van de enquete ge-
houden onder Duitse juristen (hypothetisch wijzigingsvoorstel la) en het verslag van het ge-
sprek van met name Paetzold (bijlagen 3 en 4). 

137  Schwab 1995, Tell VII Randnr. 89. 
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In beginsel is de vereffeningsvordering die de ene ex-echtgenoot op de ander heeft on-
middellijk opeisbaar, komt zij overeen met de helft van de meerwinst en wordt zij in 
geld uitgedrukt. In de wet opgenomen uitzonderingen zijn: 
a) Indien de vereffeningsvordering het netto-vermogen van de vereffeningsplichtige echt-
genoot bij de huwelijksbeeindiging overtreft, wordt de vordering tot het netto vermogen 
beperkt (§ 1378 lid 2 BGB). 138  De bepaling van § 1378 lid 2 BGB heeft de bescherming 
van derden ten doel. Zij worden beschermd doordat de echtgenoot niet meer krijgt dan 
aanwezig is. Dit kan worden gezien als een inbreuk op het beginsel van de Zugewinnge-
meinschaft en geldt din ook niet indien de vereffeningsgerechtigde echtgenoot zekerheid-
stelling heeft gevraagd. 

§ 1378 lid 2 opent de mogelijkheid van vermogensmanipulaties ter benadeling 
van de vereffeningsgerechtigde echtgenoot. 139  De vereffeningsplichtige echtgenoot kan er 
immers voor zorgen dat ten tijde van het ontstaan van de vordering geen vermogen meet 
aanwezig is. Om dit te voorkomen stelt Schwab voor om als peildatum niet de datum van 
beeindiging van de Zugewinngemeinschaft te nemen, man de datum van indiening van de 
vordering tot echtscheicling. 14°  Aangezien andere crediteuren van de vereffeningsplichtige 
echtgenoot voorrang hebben op de vereffeningsgerechtigde echtgenoot kan de situatie 
voorkomen dat diens vereffeningsvordering niet meer, of alleen gedeeltelijk kan worden 
gehonoreerd. Ads deze situatie het gevolg is van een rechtshandeling (bijvoorbeeld een 
schenking) van de echtgenoot-debiteur en de bedoeling de echtgenoot te benadelen aan de 
derde bekend was, is deze derde verplicht het verkregene te restitueren aan de vereffe-
ningsgerechtigde, overeenkomstig de voorschriften inzake ongerechtvaardigde verrijking 
(§ 1390 BGB). 

13g  Tussen de peildatum van de berekening van de aanwas (de dag waarop de vordering tot echt-
scheiding wordt ingediend) en het ontstaan van de vordering (het einde van de Zugewinnge-
meinschaft of wel het tijdstip van het in kracht van gewijsde gaan van het echtscheidingvon-
nis) kan het totale vermogen van de vereffeningsplichtige echtgenoot verminderd zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer men op grond van § 1375 lid 2 bij de berekening van het 
eindvermogen rekening heeft gehouden met vermogen dat in feite niet meer aanwezig is, of 
omdat er in de tusserdiggende periode een belangrijke waardedaling in het vermogen van de 
vereffeningsplichtige echtgettoot heeft plaats gevonden. 

139  De meeste geenquoteende juristen pleiten dan ook voor het schrappen van deze bepaling. Zie 
het verslag van het resultaat van de enqu8te gehouden onder Duitse jurist= (hypothetisch wij-
zigingsvoorstel 3a) Zie ook de verslagen van met name de gesprekken met Bahr-Jendges en 
Bohr (bijlage 3). Anders: Paetzold die in § 1378 lid 2 een bescherming van de vereffenings-
plichtige echtgenoot net. Zie het verslag van het gesprek met Paetzold (bijlage 3). Vomberg 
merkt op dat een advocaat de mogelijkheid heeft om, indien hij vermoedt dat er vermogensbe-
standdelen zouden kunnen gaan `verdvvijnen', zekerheicistelling te vragen. Zie het verslag van 
het gesprek met Vomberg (bWage 3). Overigens zijn vermogensmanipulaties ook reeds in de 
aanloop naar het echtscheidingsproces mogelijk. 

14°  Schwab 1995, Tell VI Randnr. 148. Zie ook het verslag van het gesprek met Bohr (bijlage 3). 



Duitsland 	 67 

b) De vereffeningsplichtige kan weigeren aan de vereffeningsvordering te voldoen indien 
de vereffening tot grove onbillijkheid zou leiden (§ 1381 lid 1 BGB). Een beroep op deze 
bepaling wordt in de rechtspraak slechts in enkele gevallen gehonoreerd, 141  bijvoorbeeld: 
• wanneer de echtgenoot-schuldeiser gedurende lange tijd zijn economische verplich-

tingen die voortvloeien uit het huwelijk, verwijtbaar niet heeft vervuld. 142  
• wanneer er geen grond is voor het betalen van de schuld, bijvoorbeeld doordat het 

huwelijk van zeer korte duur is geweest terwijl er bij een van de echtgenoten een be-
langrijke vermogenstoename heeft plaats gevonden. 143  

• wanneer de hoogte van de vordering door doortrapt gedrag van de vereffeningsplich-
tige echtgenoot reeds te voren is bepaald. 144  

• wanneer het betalen van de schuld in redelijkheid niet geeist kan worden. 145  
c) In beginsel is de vereffeningsvordering onmiddellijk opeisbaar. Mocht het voldoen aan 
deze vordering slechts mogelijk zijn door onverantwoorde vervreemding van niet-liquide 
middelen of leiden tot ontwrichting van het bestaan van de vereffeningsplichtige echtge-
noot, dan kan de rechter de regel van onmiddellijke opeisbaarheid buiten werking stellen. 
Vereist is dat de vereffeningsplichtige zonder de regeling van de rechter bijzonder zwaar 
getroffen zou zijn en dat de regeling voor de vereffeningsgerechtigde aanvaardbaar is. De 
uitgestelde vordering is rentedragend. De hoogte van de rente, de omvang en de wijze van 
de zekerheidsstelling worden door de rechter naar redelijkheid en billijkheid bepaald (§ 
1382 BGB). 

d) De vereffeningsvordering is in beginsel een vordering in geld. De wet heeft het Fami-
liengericht de bevoegdheid verleend om in bepaalde gevallen op verzoek van de vereffe-
ningsgerechtigde de debiteur op te dragen in het kader van de afwikkeling van de veref-
feningsvordering in plaats van geld, specifieke vermogensbestanddelen aan de vereffe-
ningsgerechtigde over te dragen. Dit is mogelijk indien de betaling in geld, rekening hou-
dend met alle omstandigheden van het geval, in hoge mate onbillijk zou zijn en de an-
derssoortige betaling redelijkerwijze van de vereffeningsplichtige kan worden verlangd (§ 
1383 BGB). 

De vereffeningsvordering ontstaat in beginsel bij de beeindiging van de huwelijksver-
mogensrechtelijke relatie (§ 1378 lid 3 BGB), dat wil zeggen op het tijdstip waarop het 
echtscheidingsvonnis van kracht is geworden. De wet geeft in de §§ 1385 en 1386 BGB 
een limitatieve opsomming van gevallen waarin om voortijdige vereffening gevraagd kan 
worden: 

141  BGHZ 46, 354 FamRZ 1966, p. 563: § 1381 mag met worden gebruikt om de wettelijke ge-
volgen van de Zugewinngausgleich te verzwakken. Zie kritiek Schwab 1995, Teil VII Randnr. 
203. 

142  OLG Celle FamRZ 1979, 431, zie ook BGH FamRZ 1992, p. 787-788. 
143  BGHZ FamRZ 1977, p. 124. 
144  LG Freiburg FamRZ 1963, p. 648. 
145  BGH FanzRZ 1973, p. 254. 
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• de echtgenoten leven reeds minstens drie jaar gescheiden 
• een echtgenoot heeft geruime tijd de financiele verplichtingen die uit het huwelijk 

voortvloeien op laakbare wijze verwaarloosd en aangenomen kan worden dat bij deze 
ook in de toekomst niet behoorlijk zal vervullen 

• een echtgenoot heeft rich verbonden tot een besrhikking over zijn hele vermogen 
zonder de daarvoor vereiste toestemming van de huwelijkspartner 

• een echtgenoot heeft zijn vermogen door schenking aan derden, door verkwisting of 
door handelingen bedoeld om de andere echtgenoot te benadelen, verminderd. 

Voortijdige vereffening is alleen mogelijk bij rechtelijke tussenkomst. De echtgenoten 
k-unnen zich dus niet contractueel verplichten tot voortijdige vereffening. 

Eenmaal ontstaan, is de vordering vatbaar voor vererving en overdrac.ht. Verpan-
ding is pas mogelijk nadat de vordering bij overeenkomst of rechtelijk vonnis is erkend (§ 
852 ZPO). 

De vereffeningsvordering vajaart drie jaar na het tijdstip waarop de gerechtigde echtge-
noot kennis heeft genomen van de beeindiging van de Zugewinngenteinschaft. Dat hij 
kennis had kunnen hebben of zou moeten hebben is voor vetjaring onvo1doende. I46  De 
vereffeningsvordering verjaart uiterlijk na dertig jaar (§ 1378 lid 4 BGB). 

3.2.2.2 In het geval van een periodiek verrekenstelsel? 

Niet van toepassing. 

3.2.2.3 Indien een verrekenstelsel periodiek is, hoe wordt er btj het einde van het huwe-
lijk verrekend indien de echtgenoten daze verrekening tijdens het huwelijk ach-
terwege hebben gelaten? Bestaat er een verjarings- of vervaltermijn? 

Niet van toepassing. 

3.2.2.4 Indien de verrekenvordering in beginsel in geld diem te worden voldaan, bestaat 
er een recht om in plaats van geld goederen te vorderen? 

Zie onder vraag 3.2.2.1. 

1" BGH, FantRZ 1995, p. 797. 



3.2.3 Wordt door het verrekenstelsel degene die tijdens het huwelijk geen of minder 
inkomen geniet (uit arbeid of vermogen) beschermd c.q. diens positie economisch 
versterkt? 
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Jazeker, door de vergelijking van de vermogensaanwas van de echtgenoten wordt ervoor 
gezorgd dat degene die minder inkomsten geniet, meedeelt in de vermogensvermeerde-
ring van de ander. 147  

De Zugewinngemeinschaft is in beginsel gericht op het geval waarin een van de 
echtgenoten deelneemt aan het arbeidsproces en de andere voor het huishouden zorgt. De 
Zugewinngemeinschaft past eigenlijk niet bij een tweeverdieners-huwelijk: de verreke-
fling leidt dan immers in feite tot correctie van de verschillende inkomens. 148  Dat is niet 
wat de regeling beoogd: het gaat om de deling van hetgeen de echtgenoten tijdens het 
huwelijk direkt of indirekt gezamenlijk hebben opgebouwd. Het is duidelijk dat een zorg-
vuldig beheer van een van de echtgenoten een belangrijke oorzaak van deze vermogens-
vermeerdering is. 

3.2.4 Zo nee, wordt op een andere manier er voor gezorgd dat de partij die tijdens het 
huwelijk geen of minder inkomsten geniet (uit arbeid of vermogen) door het gel-
dende huwelijksgoederenstelsel wordt beschermd? 

Niet van toepassing. 

	

3.3 	Bestaan er bijzondere regelingen voor de goederen dienstbaar aan beroep of 
bedrir 

Zie onder vraag 3.1.6.3. 

	

3.4 	Bestaat er een relatie tussen afwikkeling van het huwelijksvermogen en de toe- 
kenning van alimentatie? 

3.4.1 Wordt er bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen rekening gehouden met de 
toekenning van alimentatie? 

Zo ja, 

3.4.1.1 Welke invloed heeft de omvang van de uitkering tot levensonderhoud op de af-
wikkeling van het huwelijksvermogen? 

147  De meeste ondervraagde juristen zijn het hiermee eens. Zie het verslag van het resultaat van 
de enquete gehouden onder Duitse juristen (stelling 3)(bijlage 4). Bahr-Jendges is evenwel een 
andere mening toegedaan. Zie het verslag van het gesprek met Bahr-Jendges (bijlage 3). 

148  Battes 1990, p. 316. 
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3.4.1.2 Welke grander: worden hiervoor aartgevoerd? 

3.4.2 Wordier bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met de afwikkeling 
van ha huwelijksvermogen? 

Het resultaat van de afwikkeling van het huwelijksvermogen heeft directe invloed op de 
financiele situatie van beide echtgenoten en dus op hun behoefte en draagkracht. Aange-
zien behoefte en draagkracht een belangrijke rot spelen bij de toekenning van alimentatie, 
kan aldus worden gesteld dat de afwikkeling van het huwelijksvermogen indirect invloed 
heeft op deze toekenning. 145  

Zo ja, 

3.4.2.1 Op grond van welke maatstaven word.: alimentatie toegekend? 

In Duitsland kent men geen algemene bepalingen waarin de verplichting tot het verschaf-
fen van levensonderhoud tussen gewezen echtgenoten wordt geregeld. De wet geeft een 
opsomming van feitelijke situaties die in beginsel duiden op een behoeftige positie van 
een ex-echtgenoot (§§ 1570-1573 BOB). De alimentatieaanspraak van een gewezen echt-
genoot kan door beantwoording van vier vragen worden vastgesteld: 15°  
1) Heeft de echtgenoot, die levensonderhoud verlangt, voldoende inkomsten om zelf in 
zijn onderhoud te voorzien (§ 1577 BOB)? 
2) Zo nee, komt zijn behoefte overeen met 66n van de voorwaarden van §§ 1570-1576 
BOB? 
3) Zo ja, kan de andere echtgenoot deze alimentatie betalen (§ 1581 BOB)? 
4) Vervalt de aanspraak niet op grond van grove onbillijkheid (§ 1579 BOB)? 
De alimentatie wordt dus na de afweging van de belangen van beide ex-echtgenoten vast-
gesteld. 

Ad 1) In beginsel is iedere gewezen echtgenoot zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 
onderhoud. Aileen aan een gewezen echtgenoot die onvoldoende inkomsten voor zijn 
onderhoud verwerft 151  en in evenmin in staat is deze inkomsten te verwerven (§ 1574 
BGB),152  kan door een uitspraak van de rechter een uitkering tot levensonderhoud worden 

149  Zie ook het verslag van het resultaat van de enquete gehouden onder Duitse juristen (vraag lb) 
(bijlage 4). 

3.5°  Schwab 1995, Teil IV Randnr. 147. 
151  Er moet niet alleen naar de inkomsten uit werlczaamheden worden gekeken maar ook naar het 

vermogen van de gewezen echtgenoot en naar hetgeen hij van derden verluijgt (Fir-
sching/Graba 1994, Randnr. 446). Hij kan echter niet gedwongen worden om de stain van zijn 
vermogen te gelde te maken, indien dit, gezien de economische verhoudingen van de echtge-
noten tijdens het huwelijk, onbillijk zou zijn (§ 1577 lid 3 BOB). Inkomsten die een gewezen 
echtgenoot gedwongen is te verwerven omdat de alimentatieplichtige niet betaalt, behoeven 
voor de berekening van de behoeften niet te worden meegerekend (§ 1577 lid 2 BOB). 

152  De gewezen echtgenoot moet in beginsel zelf in zijn onderhoud voorzien en dus zijn best doen 
om werk te vinden als hij dit nog niet had (§ 1574 lid 1 BOB). Deze verplichting is echter be- 
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toegekend (§§ 1569 en 1577 BGB). 153  
Als maatstaf voor de omvang van het levensonderhoud wordt de omvang van de 

levensbehoefte (Lebensbedarf) gehanteerd (§ 1578 BGB). 154  Om de omvang van de le-
vensbehoefte te bepalen wordt in beginsel naar de welstand van de echtgenoten tijdens 
het huwelijk gekeken (§ 1578 lid 1 BGB). 155  De duur van het huwelijk en de verdeling 
van de lasten worden bij de toekenning van alimentatie in acht genomen. 156  

Ad 2) De wet noemt vier gevallen waarin behoefte wordt verondersteld (§§ 1570-1573 
BGB). Daarnaast opent de 'positive Billigkeitsklauser van § 1576 BGB de mogelijkheid 
alimentatie toe te kennen op andere gronden dan die worden genoemd in §§ 1570-1573 
BGB. 

De echtgenoot van wie niet kan worden verwacht dat hij door werkzaamheden 
inkomsten verwerft omdat hij de verzorging van een gemeenschappelijk kind op zich 
heeft genomen (§ 1570 BGB) of daartoe niet in staat is vanwege zijn leeftijd (§ 1571 
BGB), zijn gezondheid (§ 1572 BGB) of werkeloosheid (§ 1573 BGB), heeft recht op 
alimentatie. Al deze bepalingen moeten echter in relatie met § 1577 BOB worden bezien: 
heeft de ex-echtgenoot, ondanks het feit dat hij een gemeenschappelijk kind verzorgt, een 
bepaalde leeftijd heeft bereikt, niet gezond of werkeloos is, genoeg inkomsten om in zijn 
levensonderhoud te voorzien dan vervalt het recht op alimentatie. 

Het op zich nemen van de opvoeding van een kind bevrijdt niet onmiddellijk van 
de verplichting om zelf inkomsten te verwerven. Bepalend zijn de leeftijd en de verzor-
gingsbehoefte van het (de) kind(eren), het aantal kinderen, de persoonlijke situatie van de 
verzorgende echtgenoot en de sociale verhoudingen van de echtgenoten tijdens het huwe-
lijk.157  

perkt tot werk dat bij zijn opleiding, aanleg en leeftijd past. Er moet ook rekening worden ge-
houden met zijn lichamelijke conditie, met de levensomstandigheden van de echtgenoten tij-
dens het huwelijk en met de duur van het huwelijk (§ 1574 lid 2 BGB). Voor zover dit nodig 
is voor de verkrijging van een passende baan, kan de gewezen echtgenoot verplicht zijn zich te 
laten opleiden, na- of omscholen (§ 1574 lid 3 BGB). Tijdens die periode heeft hij recht op 
alimentatie (§ 1575 BGB). 

153  Sinds de wetsherziening van 01.07.1977 (1.EheRG) wordt in het echtscheidingsrecht het 
schuldbeginsel niet meer gehanteerd. Voorheen was een echtgenoot alleen alimentatieplichtig 
als hij alleen of overwegend schuldig was aan de ontwrichting van het huwelijk (§§ 58 e.v. 
BGB). 

154  Hierbij horen ook de kosten voor opleiding en ziekteverzekering en voor de opbouw van ou-
derdoms- of arbeidsongeschiktheidsverzekering (§ 1578 lid 3 BGB). 

155  De invloed van deze maatstaf is echter door de Gesetz zur Anderung unterhaltsrechtlicher, 
verfahrensrechtlicher und anderer Vorschriften (UAndG, 20 februari 1986) beperkt: alimen-
tatie op grond van de levensstandaard van de echtgenoten ten tijde van de echtscheiding kan 
worden verminderd tot een redelijk niveau. Dit `redelijke niveau' ligt boven het bestaansmi-
nimum (BGH NJW 1986, P.  2832). Naar de mening van Bahr-Jendges zou bij vermogende 
echtparen meer rekening moeten worden gehouden met de levensstandaard van de echtgeno-
ten tijdens het huwelijk. Zie het verslag van het gesprek met Bahr-Jendges (bijlage 3). 

156  OLG Hamm FamRZ 1990, p. 413. 
157  Firsching/Graba 1992, Randnr. 359. 
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De grondslag van de onderhoudsverplichting op grond van arbeidsongeschiktheid 
wegens ouderdom158  berust op de gedachte van het huwelijk als levenslange lotsverbon-
denheid (§ 1353 lid 1 sub 1 BGB). 169  De wet noemt geen bepaalde leeftijd. De leeftijds-
grenzen van de wettelijke pensioenverzekering kunnen echter als richtlijn worden gehan-
teerd. 166  

De gewezen echtgenoot van wie op grond van zijn gezondheid niet meer kan wor-
den verwacht dat hij door werkzaamheden inkomsten verwerft, heeft eveneens recht op 
alimentatie. Be wet noemt ziekte of andere gebreken, lichamelijke of geestelijke zwakte, 
waardoor hij of zijn niet in staat is werkzaamhe den te verrichten. 161  

Van de vierde situalie met betrekking waartoe behoefte wordt verondersteld is 
sprake indien de echtgenoot, na de echtscheiding, geen redelijk werk kan vinden (§ 1573 
lid 1 BOB) of behouden (§ 1573 lid 4 BOB) en verder geen inkomsten verwerft. Hiermee 
draagt de alimentatieplichtige het werkloosheidsrisico van de rechthebbende. 162  Heeft een 
echtgenoot een baan maar verwerft hij daarmee onvoldoende inkomsten om geheel in zijn 
onderhoud te voorzien, dan wordt hij voor het overige als behoeftig beschouwd. Hij kan 
van de andere echtgenoot een uitkering verlangen ter grootte van het verschil tussen zijn 
inkomsten en een redelijk levensonderhoud (§ 1573 lid 2 en lid 3 BOB). Men spreekt in 
dit geval van aanvullende alimentatie (Aufstockungsunterhalt). Sinds de inwerkingtreding 
van het Gesetz zur Anderung unterhaltsrechtlicher, vetfahrensrechtlicher und anderer 
Vorschrzften (thindG) van 1986 k-unnen de gevolgen van de werkloosheidsalimentatie en 
het Aufstockungsunterhalt, naast de algemene beperkingen van § 1578 lid 1 sub 2 en § 
1579 BGB, op grond van § 1575 BOB in de tijd worden beperkt. 163  

De wet bevat geen andere bepalingen die de toekenning van alimentatie in de tijd 
beperken. De beeindigthg van de onderhoudsverplichtingen is wel geregeld: de verplich-
ting tot onderhoud eindigt bij een nieuw huwelijk of het overlijden van de onderhoudsge- 

158  Deze alimentatieaanspraak bestaat niet alleen voor de situatie waarin de gewezen echtgenoot 
nog gem pensioen (op grond van pensioenverevening) kan verkrijgen, man ook voor de situ-
atie waarin - ondanks pensioenuitkerirtgen — hij of zij niet voldoende inkomsten verwerft om 
in zijn onderhoud te voorzien (§ 1578 BGB). 

159  Hoch de leeftijd van een der echtgenoten ten tijde van de sluiting van het huwelijk, noch de 
duur van het huwelijk wordt in beginsel (tenzij § 1579 BOB van toepassing is) voor het recht 
op alimentatie van belang geacht. Zie BGH NJW 1982, p. 929 (huwelijk gesloten kort voordat 
de echtgenoot de pensioensgerechtigde leeftijd bereilcte); BGH FanzRZ 1983, p. 150 (huwelijk 
op de leeftijd van 59 jaar). Er behoeft dus in beginsel geen relatie te bestaan tussen het huwe-
lijk en de situatie van behoeftigheid (BGH F win 1982, p. 28). 
Fusclung/Graba 1992, Randnr. 373. 

161  De zielcte behoeft geen verband te houden met het huwelijk. Er kan dus in beginsel ook ali-
mentatie worden toegekend indien de zielcte al bij het aangaan van het huwelijk bestond (BGH 
NJ?! 1982, p. 40). 

162 Beitzke/LAIderitz 1992, p. 191. Dit is onafhankelijk van het feit of de gewezen echtgenoot al 
dan niet door het huwelijk een nadelige invloed heeft ondervonden terzake van de uitoefening 
van een beroep (BGH Famia 1982, p. 28). 

163  Bit is mogelijk indien een ongelimiteercle vetplichting onbillijk zou zijn in verband met bij-
voorbeeld de duur van het huwelijk of van de lastenverdeling tijdens het huwelijk. Het BOB 
heeft in een beslissing van 1990 (3011 FanzRZ 1990, p. 857) vastgesteld dat indien het huwe-
lijk meer clan 10 jaar heeft geduurd er geen sprake meer Ican zijn van beperking. 
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rechtigde (§ 1586 BGB). Bij overlijden van de onderhoudsp/ichtige gaat de verplichting 
over op zijn erfgenamen (§ 1586 b BGB). 

Voor gevallen die niet overeenkomen met een van de hierboven beschreven situaties, 
biedt de positive Billigkeitsklausel van § 1576 BGB een 'vangnee. Met een beroep op 
zwaarwegende gronden kan, na afweging van de belangen van beide echtgenoten, aan de 
gewezen echtgenoot ook in andere gevallen alimentatie worden toegekend. De zwaarwe-
gende gronden moeten even zwaar wegen als de gronden die uitdrukkelijk in §§ 1570- 
1575 BGB worden genoemd. Men denke bijvoorbeeld aan de verzorging van een niet-
gemeenschappelijk kind!" 

Ad 3) Onderhoudsplichtig is alleen de ex-echtgenoot die meer inkomsten geniet dan hij 
voor zijn eigen onderhoud nodig heeft. Alle inkomsten, ongeacht hun herkomst of be-
stemming, moeten in acht worden genomen. Niet alleen het inkomen dat de alimentatie-
plichtige verwerft, maar ook hetgeen hij of zij in redelijkheid kan verwerven is van be-
lang. Indien de alimentatieplichtige zijn eigen onderhoud in gevaar zou brengen, behoeft 
hij alleen alimentatie uit te keren voor zover dit met inachtneming van beide vermogens 
en inkomens billijk is. De stain van het vermogen hoeft niet te gelde te worden gemaakt 
(§ 1581 BGB). 

In de zogenaamde Diisseldmfer Tabelle wordt de relatie tussen hoogte van het inkomen 
van de alimentatieplichtige en de omvang van de alimentatie geconcretiseerd. 165  

Ad 4) § 1579 BGB, ook wel negative Hiirteklausel genoemd, noemt de gevallen waarin 
alimentatieuitkering moet worden uitgesloten of verkort. Onder de n° 1 tot en met n° 6 
zijn de verschillende gronden opgenomen die kunnen leiden tot uitsluiting of beperking 
van alimentatie. Lid 1 bevat de algemene weigeringsgrond: een alimentatieaanspraak 
wordt geweigerd wanneer de alimentatieverplichting, ook bij inachtneming van het be-
lang van het kind dat door de alimentatiegerechtigde wordt verzorgd, zeer onbillijk zou 
zijn. Als voomaamste gronden worden genoemd: de duur van het huwelijk (n° 1), het 
gedrag van de alimentatiegerechtigde (n° 2 tot en met 6). In n° 7 keert men terug tot een 
algemene bepaling: alimentatie wordt uitgesloten als daarvoor zwaarwegende gronden 
bestaan. 

3.5 	Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met een eventuele 
pensioenverrekeningl-verevening? 

Door de pensioenverevening worden de pensioenrechten verevend die tijdens het huwe- 
lijk met het oog op ouderdom of invaliditeit zijn opgebouwd, in beginsel zonder dat er 

164  BGH NJ1V 1984, p. 1358 en 2355, van belang is of de andere echtgenoot de indruk heeft ge-
wekt dat hij het kind wilde verzorgen. 

165  Deze alimentatietabellen die door rechters zijn opgesteld zijn door het BGH (FamRZ 1982, p. 
894-895) goedgekeurd (bijlage 7). 
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naar behoefte of draagkracht wordt gekeken (§ 1587 a lid 1 BGB). Ontvangen de echtge-
noten ten tijde van de echtscheiding nog geen pensioen, dan heeft de pensioenverevening 
in beginsel geen invloed op de toekenning van alimentatie. Is dit wel zo, dan moet er bij 
de toekenning van alimentatie rekening worden gehouden met de pensioenverevenirtg: de 
pensioenverevening heeft immers invloed op de behoefte en de draagkracht van de echt-
genoten. Zo kan bijvoorbeeld de pensioenverevening alimentatie voor de toekomst uit-
sluiten (en kan reeds betaalde alimentatie na het ingaan van het pensioen mogelijk wor-
den teruggevorderd 165 of kan andersom de pensioenvereveningsplichtige echtgenoot 
daarboven nog tot uitkering van alimentatie worden verplicht. De relatie tussen alimenta-
tie en pensioenverevening kan eigenaardige gevolgen hebben. Stel het geval dat een man 
alimentatie uitkeert aan zlin ex-vrouw, bijvoorbeeld op grond van haar leef-tijd of haar 
gezondheid. Wat gebeurt er nu wanneer de man eerder dan de vrouw de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt? In beginsel wordt de draagkracht van de man door de pensioenver-
deling verminderd en daarmee de omvang van de alimentatie. De vrouw verkeert in af-
wachting van de dag dat zij recht heeft op pensioen in een vervelende situatie: de pensi-
oenverevening die haar positie moest verbeteren vermindert fictief haar behoefte en dus 
haar aanspraken op afimentatie. 

§ 5 VAHRG biedt hiervoor een oplossing: zolang de pensioenvereveningsge-
rechtigde nog geen pensioen kan ontvangen en jegens de vereveningsplichtige een aan-
spraak op alimentatie heeft of alleen niet heeft omdat de draagkracht van de plichtige 
door de vermindering van zfin pensioen als gevolg van de pensioenverevening is vermin-
derd, mag op grond van deze bepaling het pensioen van de alimentatieplichtige niet op 
grond van de pensioenverevening worden gekort. 

Wat gebeurt er nu als de pensioenvereveningsgerechtigde overlijdt voordat hij de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereilct? De vereveningsplichtige heeft immers een deel 
van zijn pensioen afgestaan voor het moment dat hij de andere echtgenoot geen alimenta-
tie meer hoefde uit te keren. Dit geval wordt geregeld door § 4 VAHRG: indien de ali-
mentatiegerechtigde voor zijn overlliden geen pensioen heeft ontvangen wordt het pensi-
oen van de vereveningsplichtige niet verminderd. Dit is ook het geval als de gerechtigde 
overlijdt nadat hij niet meer dan twee jaar pensioenuitkeringen heeft ontvangen. 

166  BGH NJW 1982, p. 1147. 
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4 	Wat is de vermogensrechtehjke positie van de echtgenoten in de situatie van een 
faillissement van gen van hen? 

De Zugewinngemeinschaft is een stelsel zonder gemeenschap. Het faillissement van een 
van de echtgenoten heeft dus in beginsel geen invloed op de vermogensrechtelijke positie 
van de andere echtgenoot. 

	

4.1 	Wordt een onderscheid gemaakt tussen faillissementsituaties voor en na ontbin- 
ding van het huwelijk? 

Niet van toepassing. 

	

4.2 	Wordt een eventuele huwelijksgemeenschap door faillissement ontbonden? 

Niet van toepassing. 

	

4.3 	Bestaat de mogehjkheid afstand van de huwehjksgemeenschap te doen? Wat is 
daar het rechtgevolg van? 

Niet van toepassing. 
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5 	Wat is de vrijheid van de rechter bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen? 

De wet kent de rechter uitdrukkelijk vrijheid toe met betrekking tot de verdeling van de 
echtelijke woning en de huishoudelijke boedel (zie onder vraag 3.1.6.1 en 3.1.6.2). Er is 
verder niet gebleken dat de rechter bijzondere vrijheid heeft of neemt bij de afwikkeling 
van het huwelijksvermogen. Het is zelfs zo dat het Duitse recht, afgezien van de boven 
genoemde HausratsVO, de rechter weinig ruimte biedt om in specifieke gevallen — indien 
het resultaat van strikte toepassing van de regels daartoe aanleiding geeft — tot een billijke 
oplossing te komen. Sommige juristen pleiten dan ook voor meer discretionaire bevoegd-
heid voor de rechter in het algemeen of op specifieke terreinen. Anderen menen daarente-
gen dat 'Wade' regels de rechtszekerheid ten goede komen. 167  

	

5.1 	In lweverre heeft de rechter de vrtjheid om van de regels van het wettelijk stelsel 
af te wijken? 

Zie hierboven. 

	

5.2 	In hoeverre heeft de rechter de vrijheid om af te wtjken van de door partijen 
overeengelcomen huwelijkse voorwaarden? 

Zie hierboven. 

167  Zie de verslagen van de gesprekken met Duitse juristen en het verslag van het resultaat van de 
enquete gehouden onder Duitse juristen (bijlagen 3 en 4). 



3 Engeland 

1 	Algemeen 

Engeland 	 77 

1.1 	Welke mjn de bronnen van het huwehjksvermogensrecht? 

In tegenstelling tot de continentale stelsels kent Engeland geen codificaties in de zin van 
systematische opgebouwde regelingen van grote terreinen van het recht. 1  De voomaamste 
bron van het Engelse recht wordt gevormd door het `rechtersrechr waarbij een onder-
scheid kan worden gemaakt tussen Common law 2  en Equity. Wetten (de Acts of Parlia-
ment) vormen echter de tweede belangrijke rechtsbron. 3  Deze wetten betreffen specifieke 
onderwerpen en vormen meestal een reactie van de wetgever op ongewenste ontwikke-
lingen of onzekerheden in de rechtspraak. 4  

Op het terrein van het familierecht in het algemeen en het tuwelijksvermogens-
reche5  in het bijzonder bestaat een aantal belangrijke wetten zoals de Family Law Act van 
1996 en de Matrimonial Causes Act van 1973.6  Gesteld kan worden dat wetgeving op dit 
terrein de primaire bron vormt.7  Er is echter nog steeds een aantal situaties waarin de 
wetgeving geen oplossing biedt en de rechter terug moet grijpen naar het rechtersrecht. 8  
Bij de bepaling van de vermogensrechtelijke situatie van echtgenoten heeft met name de 
rechtsfiguur van de trust een belangrijke rol gespeeld. Het belang van de trust en van het 

1  Van Duijvendijk-Brand 1990, P.  203. 
2  Het gaat bier om Common law in de engste zin: het strikte rechtersrecht ter onderscheiding 

van Equity law. Voor de andere betekenissen van het begrip Common law, zie Kokkini-
Iatridou e.a. 1988, p. 256. 

3  Als gevolg van de suprematie van de wetgever heeft wetgeving voorrang boven de Common 
law. De rechter kan niet weigeren een wet toe te passen op grond van strijcligheid met een 
fundamenteel beginsel van Common law of omdat deze door latere rechtspraak verouderd is. 
Daarentegen kan de wetgever wel door invoering van nieuwe wetgeving bestaande regels van 
Common law buiten werking stellen. Zie Sangbom 1994, P.  41. 

4  Van Duijvendijk-Brand (1990, P.  205) spreekt van 'eel' golfbeweging van rechtersrecht naar 
wettenrecht en weer omgekeerd'. 

5  Er moet bier echter worden opgemerkt dat het Engelse recht geen huwelijksvermogensrecht 
kent in de zin van een bijzondere vermogensrechtelijke regeling die alleen van toepassing is 
OP echtgenoten staande huwelijk. In feite bestaat het Engelse tuwelijksvermogensreche uit 
ën regel: het huwelijk heeft in beginsel geen invloed op de vermogensrechtelijke situatie van 

de echtgenoten. De reden waarom er toch over 'huwelijksvermogensreche gesproken wordt 
en kan worden is gelegen in het feit dat rond de echtscheiding wel degelijk verschillende re-
gelingen (zowel rechtersrecht als wetgeving) — ook met betrekking tot de verdeling van de 
boedel — bestaan. Zie Van Duijvendijk-Brand 1990, P.  205. 

6  Andere belangrijke wetten zijn de Married Woman's Property Act 1882 en de Housing Act 
1996. 

7  Zie Cretney & Masson 1997, P.  86; zie ook Kokkini-Iatridou e.a. 1988, P.  293. 
8  Dit kan met name worden verklaard door het feit dat de wetgeving alleen oplossingen voor 

specifieke problemen biedt en geen algemene beginselen bevat die in het geval van interpreta-
tieproblemen een referentie kader zouden kunnen vormen. Zie Cretney & Masson 1997, P.  84. 
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traditionele vermogensrecht is afgenomen doordat aan de reciter een ruime discretionaire 
bevoegdheid bij de verdeling van de echtelijke boedel is toegekend. 9  Echter in de geval-
len waarin de reciter niet over deze bevoegdheid beschikt en waar het van belang kan 
zijn om de vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten te bepalen, is de trust nog 
steeds van groot belang. Men denke bijvoorbeeld aan het geval van faillissement tijdens 
het huwelijk of aan dat van ontbinding van het huwefijk door overlijden van een van de 
echtgenoten. 10  De trustverhouding tussen echtgenoten betreft een — zelfs voor Engelse 
specialisten op dit terrein — zeer complexe en lacuneuze materie. 11  hi bijlage 9 is getracht 
dit onderwerp in kaart te brengen. 

1.2 	Bestaat er een wettelijke al dan niet verplichte keuzemogelijkheid tussen twee of 
meer verschillende wettelijke stelsels van huwelijksgoederenrecht? Welke stelsels 
zijn dat? En hoe moet die keuze worden uitgesproken? 

Nee. 

1.3 	Under welk stelsel van huwelijksgoederenrecht zijn de echtgenoten getrouwd als 
ze hieromtrent niets hebben vastgelegd? Worden de echtgenoten op enige wijze 
voorgelicht over de vermogensrechtelijke gevolgen van het trouwen? 

Het Engelse recht kent geen wettelijk stelsel van huwelijksverraogensrecht. In feite is 
deze rege1 12  neergelegd in de Married Women's Property Act (MWPA) van 1882 waarin 
is bepaald dat het huwelijk geen invloed meer had op de vermogensrechtelijke situatie 
van de echtgenoten. Met deze wet is het begiasel van scheiding van goederen ingevoerd. 
Echtgenoten zijn als het ware gehuwd onder een stelsel van totale uitsluiting van iedere 
gemeenschap. Opgemerkt dient evenwel te worden dat de reciter bij verdeling van de 
echtelijke boedel na ontbinding van het huwelijk door echtscheiding over een grote dis-
cretionaire bevoegdheid beschikt. Na ontbinding van het huwelijk heeft het bejnsel van 
uitsluiting van iedere gemeenschap dus nog nauwelijks enige betekenis. 

1.4 	Indien de echtgenoten hun vermogensrechtelijke relatie willen regelen, hoe moet 
dit dan gebeuren? 

Het Engelse recht kent geen huwelijkse voorwaarden in de zin van aan een specifiek hu-
welijksvermogensrecht onderworpen overeenkomsten tussen echtgenoten die de vermo-
genrechtelijke relatie tussen echtgenoten staande huwelijk en bij beeindiging van het hu-
welijk regelen. Ofschoon zowel voor als tijdens het huwelijk regefingen kunnen worden 

9 Matrimonial Causes Act (MCA) 1973 s 24 en volgende. Uitgebreider zie infra onder vraag 5. 
Ook bij de bepaling van de vermogensrechtelijke situatie van samenwonenden buiten huwelijk 
vervult de trust een belangrijke ml. 

11  Zie Cretney & Masson 1997, p. 178 cm de conclusie van het hoofdstuk omtrent het belang van 
het bestaan van een trustverhouding tussen echtgenoten): 'This survey of family property law 
will have made it all too apparent that the subject is complex, confusing and incomplete ... ' 

12  Zie supra onder noot 5. 
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getroffen, zijn overeenkomsten tussen echtgenoten die hun vermogenrechtelijke situatie 
regelen, in beginsel aan het algemene recht onderworpen. 13  De rechter heeft echter ver-
gaande bevoegdheden om dergelijke overeenkomsten te wijzigen clan wel om van deze 
overeenkomsten bij de verdeling van de echtelijke boedel af te wijken (zie verder onder 
vraag 1.4.2). 

Er kunnen vier typen overeenkomsten tussen echtgenoten worden onderscheiden: ener-
zijds de maintenance (onderhoud) en separation (echtscheiding) agreements en ander-
zijds de ante -nuptial en post -nuptial settlements. 

De maintenance en separation agreements worden bier aan de orde gesteld omdat 
zij naast alimentatie (en wat betreft de separation agreement tevens een aantal andere 
zaken) regelingen met betrekking tot de boedelverdeling inhouden. 14  Hierbij client het feit 
dat in het Engelse recht huwelijksvermogensrecht en echtscheidingsrecht nauwelijks van 
elkaar te scheiden zijn in het oog te worden gehouden. Het verschil tussen de verdeling 
van de boedel en toekenning van alimentatie is vaak niet te zien. Zo is het bijvoorbeeld 
vaak onmogelijk te zeggen of toekenning van een bepaalde lump sum als alimentatie dan 
wel als toekenning van een deel van de boedel moet worden gezien. 15  

Een maintenance agreement dient te voldoen aan de vereisten van een geldige 
overeenkomst. Zo dient de eisende partij indien hij of zij om alimentatie te verkrijgen een 
beroep op een maintenance agreement doet, te bewijzen dat hij of zij een tegenprestatie 
(consideration) heeft verschaft. 16  Dit is in de meeste gevallen vrij eenvoudig: de belofte 
om alimentatie te betalen maakt meestal deel uit van een separation agreement waarin 
iedere echtgenoot een tegenprestatie levert door de andere te bevrijden van zijn verplich-
ting tot samenwonen. De overeenkomst kan ook deel uit maken van een ingewikkelder 
financiele overeenkomst omtrent de verdeling van de boede1. 17  

Overeenkomstig s 34 (2) Matrimonial Causes Act 1973 (MCA 1973) is er sprake 
van een maintenance agreement indien de (ex-)echtgenoten een schriftelijke overeen-
komst hebben gesloten die financiele afspraken inhoudt. Een separation agreement die 
geen financiele afspraken inhoudt is ook een maintenance agreement in de zin van s 34 
(2) (b) MCA 1973 ingeval de echtgenoten geen andere schriftelijke overeenkomst hebben 
gesloten waarin wel dergelijke afspraken gemaakt zijn. Een separation agreement omvat 
gewoonlijk de beeindiging van de verplichting tot samenwoning, een regeling omtrent 
alimentatie, de verdeling van de boedel en het gezag over de kinderen. Een maintenance 

Steenhoff 1997, p. 8. 
14  Het is overigens in Engeland niet altijd mogelijk geweest dergelijke overeenkomsten te slui-

ten. De Common law heeft lange tijd overeenkomsten tussen echtgenoten omtrent de vermo-
gensrechtelijke gevolgen van echtscheiding als ongeldig beschouwd. Een dergelijke overeen-
komt werd geacht echtscheiding aan te moedigen. Zie Verbeke 1991, p. 359. Sinds met de Di-
vorce Reform Act van 1969 echtscheicling op grond van irretrievable breakdown mogelijk is, 
worden de echtgenoten juist aangemoedigd om overeenstemming te bereiken omtrent de ver-
mogensrechtelijke gevolgen van hun echtschekling en deze in een overeenkomst vast te leg-
gen. Zie Cretney & Masson 1997, p. 379 
Zie Steenhoff 1997. 

16  Dit is evenwel met nodig indien de overeenkomst in een deed is vastgelegd. 
17  Bromley & Lowe 1987, p.594 e.v. 



80 	 Engeland 

agreement lijkt sterk op een separation agreement met dit verschil dat in een maintenan-
ce agreement alleen fmanciele zaken geregeld worden. 19  

Onder &middle afspraken worden afspraken verstaan omtrent de rechten en 
plichten tussen (gewezen) echtgenoten nadat zij nit elkaar zijn gegaan. Deze betreffen 
betalingen of zekerheidstelling van dergelijke betalingen of de beschikking over en het 
gebruik van een bepaald vermogen. Tevens worden hieronder afspraken ten aanzien van 
alimentatie en opvoeding van de kinderen 19  begrepen (s 34 (2) MCA 1973). 

Een maintenance agreement moet dus een schriftelijke overeenkomst zijn waarbij 
beide echtgenoten partij zijn. Indien een derde partij bij de overeenkomst betrokken is, is 
er geen sprake van een maintenance agreement overeenkomstig s 34 MCA 1973. Een 
dergelijke overeenkomst kan echter wel eenpost-nupdal settlement zijn." 

Er is sprake van een ante-nuptial of een post-nuptial settlement indien in de over-
eenkomst ceen voordeel' (benefit) wordt toegekend an een of beide echtgenoten in bun 
hoedanigheid van echtgenoot.21  Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat een an-
te- of post-nuptial settlement niet noodzakelijkerwijs een overeenkomst tussen echtgeno-
ten inhoudt. Het is niet van belang of het voordeel afkomstig is van een van de echtgeno-
ten of van een derde. Tevens kan er sprake zijn van een settlement ingeval het voordeel 
niet wordt toegekend aan een van de echtgenoten, maar aan een kind in zijn hoedanigheid 
van 'kind van de familie'. 22  Voorbeelden van de hier besproken settlements zijn een door 
een vrouw aangegane verbintenis tot betaling van een jaargeld (annuity) aan haar man" 
en een door een man afgesloten levensverzekering met zijn vrouw als begunstigde. 24  

Er kan niet van een settlement gesproken worden indien de overeenkomst duide-
lijk is aangegaan met het oog op de ontbinding van het huwelijk. 25  Maintenance en sepa-
ration agreements kunnen — mits zij niet met zicht op een concrete scheiding zijn ge-
maakt — ook deel uitmaken van een ante-nuptial of een post-nuptial settlement. In dat 
geval is de schriftelijke vorm niet vereist. 

In Engeland worden overigens overeenkomsten tussen echtgenoten zoals hierboven be-
schreven beduidend minder vaak gesloten dan in civil law 1anden26  ook al schijnt het 
aantal de laatste jaren te stijgen. 22  Het feit dat dergelijke overeenkomsten weinig gesloten 
worden zal met name samenhangen met de vergaande bevoegdheid van de rechter tot 
wijzigen dan wel buiten werking stellen van deze overeenkomsten (zie hieronder). Uit de 

18  Dewar 1992, p. 128. 
19  Van beide echtgenoten tezamen of van éon van hen. 
20 Waaijer 1981, p. 83. 
21  Bromley & Lowe 1992, p. 739. 
22  Zie Bromley & Lowe 1992, p. 739. 
23  Bosworthick v. Bosworthick [1927] P 64, CA. 
m  Gunner v. Gunner [1949] P 77, [1948] 2 All ER 771. 
25  Young v. Young [1961] 3 All ER 695, CA. Anders: Bromley & Lowe 1987, p. 666. 
26  Verbeke 1991, p. 359. 
27  Sangbom 1994, p. 52. 
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gevoerde gesprekken met Engelse juristen is gebleken dat de tussen echtgenoten gesloten 
overeenkomsten vaak meer de functie van boedelbeschrijvingen hebben. 28  

1.4.1 Welke kosten zzjn verbonden aan het maken van huwehjkse voorwaarden? 

Niet van toepassing. 

1.4.2 Is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk te wzjzigen? Be-
staan er speciale voorwaarden waar aan moet worden voldaan? 

Overeenkomsten tussen echtgenoten (zowel maintenance! separation agreements als ante-
en post-nuptial settlements) bieden weinig zekerheid aangezien een ontevreden echtge-
noot altijd de mogelijkheid behoudt een verzoek tot wijziging bij de rechter in te dienen 29  
en de rechter de bevoegdheid heeft om bij de verdelimg van de echtelijke boedel van de 
tussen echtgenoten gesloten overeenkomsten af te wijken." Dit laatste is echter niet het 
geval indien de overeenkomst in een consent order wordt opgenomen. Aan het einde van 
deze paragraaf zal bier nader op worden ingegaan. 

Echtgenoten kunnen slechts een verzoek tot wijziging van hun overeenkomst indienen bij 
de divorce county court in het geval dat een van hen zijn woon- of verblijfplaats in En-
geland heeft (s 35 (1) MCA 1973). Indien beide echtgenoten in Engeland verblijven, kan 
het verzoek bij de magistrates' court worden ingediend (s 35(3) MCA 1973). 31  

De rechter heeft de bevoegdheid 32  om een maintenance of separation agreement 
te wijzigen, indien er sprake is van een wijziging in de omstandigheden op grond waar-
van echtgenoten bepaalde financiele afspraken juist wel of met hadden gemaakt. Deze 
wijziging van omstandigheden behoeft overigens niet onvoorzien te zijn. 33  Wijziging van 
een agreement is tevens mogelijk indien de overeenkomst een inadequate financiele af-
spraak ten opzichte van `een kind van de familie' omvat (s 35 (2) (a) en (b) MCA 1973). 

28  Zie met name het verslag van het gesprek met Bennet (bijlage 8). Zie ook Report of the An-
cillary Relief Advisory Group 1998, Appendix 3, p. 37. 

29  Dit heeft als gevolg dat de echtgenoten nooit rechtsgeldig de bevoegdheid van de rechter kun-
nen uitsluiten (Cretney & Masson 1997, p. 95). 

3°  Dit kan worden gezien als weerspiegeling van het conflict tussen het nieuwe beleid dat het 
maken van overeenkomsten ten aanzien van de vermogensrechtelijke gevolgen van de echt-
scheiding voorstaat en het oude beleid dat de vermogensrechtelijke gevolgen van de ontbin-
ding van het huwelijk niet als een prive-zaak wenste te beschouwen. Zie Cretney & Masson 
1997, p. 95 en 398. 

31  Bromley & Lowe 1992, p. 658-659. 
32  De bevoegdheden van de rechter zijn afhankelijk van het type rechtbank. Zo hebben de rech-

ters van de High Court of van de County Court niimere bevoegdheden dan de rechters van de 
magistrates' Court. 
Dus een echtgenoot die gekozen had voor een lager, maar constant inkomen in plaats van een 
hoger maar misschien onzekerder inkomen, is bevoegd om een verzoek tot wijziging in te die-
nen als blijkt dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt. 
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Rechters staan niet positief tegenover wijziging van overeenkomsten indien blijkt 
dat deze in alle vrijheid, op basis van kennis van alle van belang zijnde omstandigheden 
en nadat beide echtgenoten juridisch advies hebben verkregen, zijn gesloten. Het enkele 
feit dat de omstandighe den zijn gewijzigd, biedt voor de rechter onvoldoende grond om 
een variation order uit te vaaniigen. De overeenkomst moet als gevolg van de gewijzigde 
omstandigheden onredelijk zijn geworden. 34  

Indien een van de echtgenoten is overleden, kan de vertegenwoordiger van de 
overleden echtgenoot een verzoek tot wijziging in dienen. De rechter heeft in dat geval 
dezelfde bevoegdheden als wanneer beide echtgenoten in leven zijn (s 36 MCA 1973). 

Iedere rechter heeft de bevoegdheid om de overeenkomst van de echtgenoten te 
wijzigen door een van de financiele afspraken te wijzigen of te schrappen. Hij kan ook 
een nieuwe financiele regeling ten gunste van een van de echtgenoten of van `een kind 
van de familie' vaststellen (s 35 (2) (b) MCA 1973). De gewijzigde overeenkomst heeft 
dezelfde gevolgen als wanneer de echtgenoten zonder tussenkomst van de rechter de 
overeenkomst zelf hadden gewijzigd (s 35 (2) (b) MCA 1973). 

Op grond van s BA (1) MCA 1973 is de rechter ten tijde van de echtscheiding 35  bevoegd 
om property adjustments orders te geven.36  Een van de mogelijke property adjustments 
orders betreft het wijzigen van een bestaande settlement tussen de echtgenoten (s 21(2) 
(c) en (d) MCA 1973). De reciter kan aan een van de echtgenoten (of aan hun kinderen) 
een voordeel toekennen of juist een voordeel dat voortvloeide uit de settlement verminde-
ren dan we! schrappen (s 21(2) (c) en (d) MCA 1973). 

De vrijheid van de rechter heeft ertoe geleid dat het maken van maintenance agreements 
en van ante-nuptial en post-nuptial settlements niet erg populair is. 37  Toch trachten de 
rechters de echtgenoten te stimuleren om dergelijke overeenkomsten te sluiten. Zo heb- 

34  Cretney & Masson 1997, p. 99-101. 
35  In beginsel nadat het echtscheidingsvonnis is ingeschreven, maar in uitzonderingsgevallen ook 

daarvoor (s 15 FLA 1996). 
36  Uitgebreider zie infra onder vraag 5. 
37  Indien de overeenkomst een maintenance agreement is overeenkomstig s 34 MCA 1973, zijn 

twee bijzondere regels van toepassing. Ten eerste kunnen de echtgenoten de bevoegdheid van 
de rechter niet uitsluiten, ten tweede kan iedere echtgenoot rich onder bepaalde omstandighe- 
den tot de rechter wenden om de overeenkomt te laten wijzigen. De alimentatiegerechtigde 
(meestal de vrouw) bevindt zich dus in een gunstige positie. Aan de ene kant kan zij zich hou-
den aan de overeenkomt en aan de andere kant kan zij een verzoek tot levensonderhoud bij de 
rechter indienen. De bepalingen van de MCA 1973 zijn zonder twijfel nodig ter bescherming 
van vrouwen die op oneigenlijke wijze zijn overgehaald onredelijke voonvaarden te aanvaar- 
den. Zij zouden evenwel het ongewenste effect lcunnen hebben advocaten ertoe te brengen 
mannen af te raden fmanciele overeenkomsten buiten de rechter om te sluiten. Dit zou kunnen 
verklaren waarom dergelijke overeenkomsten zelden worden gesloten. Niettemin kan een 
overeenlcomst tussen echtgenoten de conflictuettze situatie tussen de echtgenoten verminderen 
en bovendien een uitgangspunt vormen voor de rechter bij verdeling van de echtelijke boedel. 
De overeenkomst kan ook dienen als basis voor een consent order. 
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ben de divorce courts door middel van de zogenaamde Calderbank offer 38  gebruik ge-
maakt van de costs sanction 39  om de echtgenoten feitelijk te dwingen overeenkomsten te 
sluiten omtrent de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Het maken van een 
Calderbank offer houdt in dat een van de echtgenoten de ander een aanbod tot schikking 
doet.4°  In dat aanbod wordt naast een bepaald bedrag tevens de bepaling opgenomen dat 
de tot die tijd uitgegeven kosten zullen worden betaald. Indien de andere echtgenoot het 
aanbod niet aanvaardt en naar de rechter stapt, loopt hij het gevaar om minder toegekend 
te krijgen dan in de Calderbank offer was vastgelegd,41 de zaak aldus te verliezen en 
daarmee bovendien gedwongen te worden de kosten van de andere echtgenoot te beta-
len.42  

Het recht heeft een techniek ontwikkeld die een oplossing biedt voor het conflict tussen 
de toekenning aan de echtgenoten van de vrijheid om zelfstandig de vermogensrechtelijke 
gevolgen van de echtscheiding te regelen en de overtuiging dat deze kwestie niet uitslui-
tend ter vrije dispositie van partijen kan staan. De oplossing bestaat uit het verzoek aan de 
rechter de tussen partijen gesloten overeenkomst in een court order op te nemen. In dat 
geval vloeien de rechten en plichten van de echtgenoten en alle andere gevolgen van hun 
overeenkomst rechtstreeks voort uit de order. De situatie is dan vergelijkbaar met het 
geval waarin partijen, omdat zij zelf geen overeenstemming konden bereiken, hun con-
flict aan de rechter hadden voorgelegd en deze een order had vastgesteld op grond van de 
door partijen naar voren gebrachte relevante feiten. De mogelijkheid van een rechterlijke 
goedkeuring van de overeenkomt heeft als belangrijk voordeel dat het de echtgenoten 
enige zekerheid en gemoedsrust kan verschaffen. 43  

De rechter kan indien er geen reden bestaat voor nader onderzoek een consent order 
vaststellen uitsluitend op basis van de bij het verzoek door de echtgenoten te verschaffen 
informatie (s 33A MCA 1973). Tot de informatie die partijen dienen te verschaffen be-
hoort een afschrift van de order die is verzocht en een uiteenzetting van bepaalde feiten 
zoals de duur van het huwelijk, een begroting van de inkomsten van de partijen, de ge-
maakte afspraken omtrent accommodatie voor de echtgenoten en de kinderen en eventu-
ele plannen van de echtgenoten om opnieuw (met een ander) in het huwelijk te treden dan 
wel te gaan samenwonen. Naast deze specifleke gegevens dient echter elk ander gegeven 
dat van bijzonder belang zou kunnen zijn te worden genoemd. 44  

38  Genoemd naar het arrest Calderbank v. Calderbank [1976] Fam. 93, CA. waarin een dergelijk 
aanbod centraal stond. 

39  Het beginsel dat de partij die de zaak verliest niet alleen zijn eigen kosten moet dragen maar 
ook die van de wederpartij. Dit beginsel is van toepassing in burgerlijke gedingen (in beginsel 
echter niet in familiezaken). 

4°  Bright 1998, p. 21. 
41  Er wordt pas verwezen naar de Calderbank offer nadat de rechter het bedrag dat moet worden 

uitgekeerd heeft vastgesteld. 
42  De kosten kunnen oplopen tot een kwart miljoen pond. Zie Cretney & Masson 1997, p. 407, 

en F. v. F. (Daxbury Calculation) [1996] 1 FLR. 833. 
43  Zie Cretney & Masson 1997, p. 399. 
44  Cretney & Masson 1997, p. 401. 
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1.5 	Bestaan er statistische gegevens ten aanzien van: 

1.5.1 het aantal gesloten huwelijken en echtscheidingen? 

Zie bijlage 10. 

1.5.2 het aantal echtgenoten dat voor of tudens huwelijk huwelijkse voorwaarden heeft 
aangegaan? 

Nee. 

1.5.3 de gekozen huwelljksgoederenregimes? 

Niet van toepassing. 



Engeland 

2 	Rechten en bevoegdheden van de echtgenoten 

2.1 	Welke soorten vermogens kan men bij gehuwden onderscheiden? 

Staande huwelijk geldt een scheiding van goederen. Echtgenoten zijn twee financieel 
afzonderlijke individuen. Elk van beide echtgenoten is zelfstandig eigenaar van het ver-
mogen dat hij tijdens het huwelijk verwerft en ten tijde van het huwelijk heeft ingebracht. 
Er bestaan dus twee verschillende vermogens: dat van de man en dat van de vrouw. 

De echtgenoten hebben evenwel de niogelijkheid vermogensbestanddelen geza-
menlijk aan te schaffen of te verkrijgen. Elk der echtgenoten is in dat geval ook tijdens 
het huwelijk mede-eigenaar van dat vermogen. Echtgenoten kunnen in Engeland joint 
legal owner zijn of co-owner. 45  In het eerste geval beschikken beide echtgenoten over 
een legal title. In geval van co-ownership bezitten de echtgenoten het vermogen als joint 
tenants of als tenants in common. Als joint tenant heeft iedere echtgenoot een gelijk inte-
rest in het gehele vermogen en bij overlijden van een van hen verkrijgt de langstlevende 
het hele vermogen.46  In geval van tenancy in common heeft iedere echtgenoot een bepaald 
aandeel in het equitable interest van het vermogen. Bij overlijden van een van de echtge-
noten vet zijn aandeel in de nalatenschap. Het voomaamste verschil tussen deze twee 
soorten mede-eigendommen bevindt zich dus in de situatie na overlijden van een van de 
echtgenoten. Daarbij komt nog dat tenancy in common alleen mogelijk is naar Equity, het 
gaat dus alleen over mede-eigendom van het equitable interest. 47  

Om te bepalen wat de vermogensrechtelijke positie van iedere echtgenoot is, 
moet in principe zijn of haar title ten opzichte van een goed worden onderzocht. Het be-
wijs van legal ownership dient te worden geleverd door een deed (s 52 Law of Property 
Act 1925). Voor het bewijs van een ander interest zoals een beneficial interest, is een 
schriftelijk en ondertekend document noodzakelijk (s 53 (1) (b) 1925 en ss 2(1) en 3 Law 
of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989). Er bestaat een vermoeden dat degene 
die een legal title ten opzichte van een goed heeft in beginsel ook het beneficial interest 
in het desbetreffende goed heeft. Indien er geen schriftelijk bewijs bestaat dat het interest 
aan een ander behoort, heeft de echtgenoot met legal title dus ook het beneficial interest 
in het goed. Dit vermoeden kan echter worden weerlegd door het bewijs dat de andere 
echtgenoot een beneficial interest in het goed verkrijgt op grond van een trustverhou-
ding.48  

Ingeval van een geschil omtrent de eigendom van een goed kan elk van beide 
echtgenoten een verzoek bij de County Court of de High Court tot verklaring van zijn of 
haar interest in het goed inclienen (s 17 MWPA 1882). 

45  Hamilton & Standley 1995, p. 75. 
46  Hamilton & Stanciley 1995, p. 75. 
47  H. J. Snijders e.a., Toegang tot buitenlands vermogensrecht, Gouda: Quint 1996, p. 187. 
48  Zie bijlage 9. 
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2.1.1 Kunnen er vergoedingsvorderingen tussen dew vermogens ontstaan? En zo ja, 
hoe zijn die geregeld? 

In een aantal gevallen waarin in de continentale rechtsstelsels vergoedingsvorderingen 
zouden ontstaan, ontstaan naar Engels recht op grand van de regels van Equity bepaalde 
trusiverhoudingen tussen de echtgenoten," zoals bijvoorbeeld wanneer een van de echt-
genoten geld heeft verschaft voor aankoop van een goed dat op naam van de andere echt-
genoot of op naam van beide komt te staan. Een ander geval waarin een dergelijke ver-
houding kan ontstaan is warmer geld van beide echtgenoten wordt gebruikt voor aan-
koop van een goed dat op naam van een van hen komt te staan. De gvergoedingsvorderin-
gen' bestaan in het Engelse recht als het ware uit de toekenning van een beneficial inte-
rest in een vermogensbestanddeel van de andere echtgenoot. 

In het geval dat de vrouw de aankoopsom heeft verschaft en het goed op naam van haar 
man komt te staan, onstaat een resulting trust in het voordeel van de vrouw en wordt haar 
man geacht het goed voor haar in trust te houden. Wordt in hetzelfde geval het goed op 
naam van beide echtgenoten gezet, dan worden beiden geacht het goed in trust voor haar 
te houden. 

In het tegenovergestelde geval waarin de man het goed heeft gefmancierd en het 
goed op naam van de vrouw is gezet, geldt een vermoeden van advancement5°  en ver-
krijgt zij niet alleen de legal ownership van het goed, man oak als enige de beneficial 

interest daarin. Wordt in ditzelfde geval het goed op naam van beide echtgenoten gezet, 
dan verkrijgt de vrouw tezamen met haar man de beneficial interest in het goed. 

In dit soon gevallen gelden dezelfde regels indien beide echtgenoten de aankoop 
hebben gefinancierd. De echtgenoten behouden echter altijd de mogelijkheid te bewijzen 
dat het ontstaan van een resulting trust of van een advancement niet hun bedoeling was.51  

Beschikken de echtgenoten over een gemeenschappelijke rekening en worden goederen 
aangeschaft met geld afkomsfig van deze rekening, dan behoren deze goederen in begin-
se uitsluitend an de echtgenoot die het geld heeft opgenomen en het goed heeft gekocht 
indien het goed voor zijn of haar persoonlijk gebruik was bedoeld. 52  Het staat de echtge-
noten echter vrij te bewijzen dat het aangekochte goed voor gemeenschappelijk gebruik 
bedoeld was of dat er sprake was van investeringen waarvan de bedoeling was dat deze 
nog steeds het oorspronkelijk kapitaal zouden vertegenwoordigen. 53  

49  Zie bijlage 9. 
5°  Dat wil zeggen een vermoeden dat de financierende partij het goed wilde schenken. Dergelijk 

vermoeden van advancement geldt alleen ingeval een goed gefinancierd door de man geheel 
of gedeeltelijk op naam van de vrouw wordt gezet. Dit vermoeden kan warden weerlegd, met 
name door aan te geven dat er geen natuurlijke verbintenis tot onderhoud tussen de twee echt-
genoten bestaat waar een dergelijke schenking aan zou voldoen. 

51  De vrouw door aan te geven dat zij de bedoeling had haar man een schenking te maken en 
tegenovergesteld de man door an te geven dat hij de bedoeling had om zelf het beneficial in-
terest te behouden (Bromley & Lowe 1992, p. 574). 

52  Broirdey & Lowe 1992, p.571. 
53  Zie Jones v. Maynard [1951] 1 All ER 802. 



Ook in het geval dat een van de echtgenoten een aanzienlijke bijdrage levert aan 
de verbetening van een goed waarin de andere echtgenoot een beneficial interest heeft, 
verkrijgt de eerstgenoemde echtgenoot een interest of een groter interest in het goed (s 37 
Matrimonial Proceedings and Property Act (MPPA) 1970). 54  

2.1.2 Wanneer behoren goederen tot de gemeenschap van goederen als ze met midde-
len afkomstig uit verschillende van deze vermogens zijn aangeschaft? 

Niet van toepassing. 

2.2 	Indien er een gemeenschappelijk vermogen bestaat, hoe is het bestuur over dat 
vermogen geregeld? 

Niet van toepassing. 

2.2.1 Wat is rechtens indien er in stnjd met de bestuursregeling wordt gehandeld? 

Niet van toepassing. 

2.2.2 Hoe worden de derden dan beschermd? 

Niet van toepassing. 

2.3 	Heeft een echtgenoot indien hij of zij een bepaalde rechtshandeling wil verrichten 
de toestemming, goedkeuring of medewerking van zijn of haar echtgenoot nodig? 

In beginsel luidt het antwoord op deze vraag negatief. Iedere echtgenoot kan zelfstandig 
over zijn vermogen beschikken. Dit beginsel geldt met name ten aanzien van het beschik-
ken over de echtelijke woning, die in de meeste gevallen het belangrijkste vermogensbe-
standdeel van de echtgenoten vomit. Dus indien de echtelijke woning eigendom van een 
van de echtgenoten is en het huis alleen op zijn naam staat, is hij in begin.sel bevoegd om 
het huis te verkopen of om daar op een andere manier over te beschikken zonder tussen-
komst van de andere echtgenoot. 55  De andere echtgenoot is echter niet geheel onbe-
schermd.56  

Zo ja, 

54  Bromley & Lowe 1992, p. 578. Zie ook bijlage 9. 
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55  Sangbom 1994, p. 48. Vaak hebben de echtgenoten hun huis echter in gemeenschappelijke 
eigendom: zowel wat de legal als wat de beneficial estate betreft (C. Crowdy, Family Law in a 
Nutshell, 2nd edition, London: Sweet & Maxwell 1992, p. 22). 

56  Zie infra onder vraag 2.3.4. 
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2.3.1 In welke gevallen? 

Niet van toepassing. 

2.3.2 Kan hiervan bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken? 

Nee. 

2.3.3 Welke sanctie is verbonden aan het handelen in strijd met dere regeling? 

Zo nee, 

2.3.4 Word: op andere wijze de niet-handelende echtgenoot beschermd tegen de risico-
voile rechtshantieling van de partner? 

De echtgenoot/ niet-eigenaar 57  kan op twee manieren worden bescherrad tegen rechtshan-
delingen van de echtgenoot/ eigenaar met betrekking tot de echtelijke woning. Ten eerste 
door toekenning van een bewoningsrecht dat aan derden tegengeworpen kan worden (1) 
en ten tweede — indien er sprake is van een dergelijk interest — door bescherming van zijn 
beneficial interest in de echtelijke woning (2). 

Ad 1) Indien een van de echtgenoten op grond van een beneficial estate, interest of con-
tract of een wettelijke bepaling (s 30 (1) Family Law Act 1996 (FLA 1996) het recht 
heeft een bepaald huis te bewonen, bent de andere echtgenoot die niet over een dergelijk 
recht beschikt, 58  een 'matrimonial home right' op gond van s 30 (2) FLA 1996.59  Ver-
blijft laatstgenoemde echtgenoot in de echtelijke wonittg dan mag hij op grond van dit 
'matrimonial home right' niet zonder toestemming van de reciter uit de echtelijke wo-
ning worden gezet of gesloten. Woont deze echtgenoot niet in het huis, dan geeft het 
'matrimonial home right' het recht om met toestemming van de reciter de echtelijke 
woning te betreden en te bewonen. Deze rechten k-unnen niet worden overgedragen en 
eindigen bij ontbinding van het huwelijk (tenzij de rechter jets anders heeft bepaald (s 33 
(5) FLA 1996)) of bij beelndiging van het bewoningsrecht van de andere echtgenoot. 6°  

57  Met het begrip echtgenoot/ niet-eigenaar wordt geduid op de echtgenoot zonder legal title. 
58  Een echtgenoot met een equitable interest in het huis of in de opbrengst van de verkoop daar-

van maar zonder legal interest daarin, wordt beschouwd als hebbende geen recht om de echte-
lijke woning te bewonen op grond van dat interest (s 30 (9) FLA 1996). Dit tenvijI in beginsel 
het hebben van een equitable interest derden tegengeworpen kan worden (Cretney & Masson 
1997, p. 187 onder noot 50). 
Dee! IV van FLA 1996 treedt in plaats van de Matrimonial Homes Act van 1983. 
Cretney & Masson 1997, p. 187. 
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De rechter is bevoegd om occupation orders vast te stellen ter regeling van de 
bewoning van de echtelijke woning. 61  De bevoegdheid van de rechter is afhankelijk van 
degene die het verzoek indient. 62  

De rechter kan twee soorten orders uitvaardigen indien het verzoek wordt inge-
diend door een gerechtigd persoon: 63  declatory en regulatory orders. Declatory orders 
zijn orders die voor recht verklaren dat de eiser het recht heeft het huis te bewonen (s 33 
(4) FLA1996). In de meeste gevallen worden echter regulatory orders verzocht. Door 
middel van een regulatory order kan de rechter de verweerder opdragen de eiser toe te 
staan de woning te betreden en daarin te verblijven (s 33 (3) (b) FLA 1996), hij kan de 
bewoning van de echtelijke woning door een van de echtgenoten of van hen beide echt-
genoten regelen (s 33 (3) (c) FLA 1996), de uitoefening van het bewoningsrecht beletten, 
opschorten of beperken (s 33 (3) (d) FLA 1996), de verweerder opdragen het huis of een 
deel daarvan te verlaten (s 33 (3) (f) FLA 1996), en zelfs de verweerder verbieden een 
bepaald gebied waarin de echtelijke woning zich bevindt te betreden (s 33 (3) (g) FLA 
1996). De rechter moet een redelijke en billijke oplossing vinden rekening houdend met 
de behoefte aan en middelen tot huisvesting van beide echtgenoten en van hun kinderen 
(s 33 (6) (a), met de fmanciele middelen van de echtgenoten (s 33 (6) (b) FLA 1996), met 
de gevolgen van een order (of van de beslissing geen order uit te vaardigen) op de ge-
zondheid, de veiligheid en het weLzijn van de echtgenoten en eventuele kinderen. Ten-
slotte moet de rechter rekening houden met het gedrag van de echtgenoten (s 33 (6) (d) 
FLA 1996)." 

Een verzoek kan ook worden ingediend door een niet-gerechtigd persoon. 65  Zo 
heeft een ex-echtgenoot de mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling. Dit 
komt echter vrij zelden voor daar de rechter een zeer mime discretionaire bevoegdheid 

61  Daarnaast is hij ook bevoegd om non-molestation orders te maken. Deze hebben betrekking 
op echtelijk geweld en zullen bier met worden behandeld. 

62  Er bestaat een verschil tussen een verzoek ingediend door een gerechtigd persoon (iemand met 
een bewoningsrecht) en een verzoek ingediend door een niet-gerechtigd persoon (iemand zon-
der bestaand recht om de echtelijke woning te bewonen, bijvoorbeeld een ex-echtgenoot maar 
ook een partner ingeval van samenwoning buiten huwelijk). Met name bestaan er verschillen 
ten aan7ien van de omstandigheden waarmee de rechter rekening moet houden bij de bepaling 
van de occupation order. 

63  Zie supra onder noot 62. 
64  De rechter is verplicht een order uit te vaardigen indien blijkt dat door het niet geven van deze 

order de eiser of eventuele kinderen waarschijnlijk' significant harm' zouden lijden, behalve 
als blijkt dat de verweerder of eventuele kinderen door uitvoering van de order waarschijnlijk 
een zelfde schade of een grotere schade zouden lijden dan de schade die de eiser of het kind 
zouden lijden ingeval de order niet wordt gemaakt (s 33 (7) FLA 1996). Ten aanzien van kin-
deren doelt men met het begrip schade op mishandeling, aantasting van de gezondheid of van 
de ontwikkeling. Om de gevolgen van de schade te kunnen bepalen wordt de situatie van het 
kind vergeleken met de situatie van kinderen van dezelfde leeftijd (Children Act 1989). Voor 
volwassenen is het minder duidelijk wat onder 'significant harm' client te worden verstaan. 

65  Zie supra onder noot 62. Het moet gaan om een woning tot welke de eiser geen bewonings-
recht heeft en waarin eiser en verweerder beiden leven (of hebben geleefd) als waren zij ge-
huwd. Indien het gaat om ex-echtgenoten is in deze situatie dan ook van belang de tijd die is 
verstreken sinds de partijen met meer samenleven en het huwelijk is ontbonden. Verder is het 
van belang of er bepaalde nog lopende gedingen tussen de ex-echtgenoten bestaan. 
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heeft om ten tijde van de verdeling van de echtelijke boedel vermogensrechtelijke aan-
passingen, ook ten aanzien van de echtelijke woning, te bevelen. 

Indien een echtgenoot het recht heeft de echtelijke woning te bewonen op grond 
van een beneficial interest of estate in die woning vestigen de 'matrimonial home rights' 
van de ander een charge66  (een soort beperkt recht) op dit estate of interest (s 31 (1) en 
(2) FLA 1996). Dit maakt het mogelijk om het woonrecht van de echtgenoot/ niet-
eigenaar, dat in beginsel een persoonlijk recht is, te beschermen tegenover derden. Ma-
trimonial home rights kunnen derden echter alleen worden tegengeworpen indien zij zijn 
ingeschreven.69  Opgemerkt dient te worden dat de echtgenoot/ niet-eigenaar ook wordt 
beschermd in geval van faillissement van de eigenaar. 68  

Ad 2) De vraag is of een echtgenoot zonder recht tot bewoning op grond van de FLA 
1996 maar met een beneficial interest in het goed ook wordt beschermd, in het bijzonder 
in de situatie waarin de andere echtgenoot eigenaar het goed heeft verkocht of verhypo-
thekeerd zonder zijn echtgenoot daarvan op de hoogte te stellen. Wordt de echtgenoot/ 
niet-eigenaar met een beneficial interest in het goed beschermd tegenover derden? In 
Williams & Glyn's Bank limited v. Boland and Another en Williams & Glyn's Bank limi-
ted v. Brown and Another [1981] 2 All ER 408 is deze vraag positief beantwoord. 69  In 
deze zaken werden de vrouwen met een beneficial interest in de echtelijke woning be-
schermd tegen inbeslagneming door de bank. De mannen waren de enige legal en regi-

street  eigenaren en hadden een hypotheek op het huis genomen zonder hun vrouw daar- 

66 

67 

68 

69 

70 

De charge heeft dezelfde gevolgen als ware het een equitable interest die is ontstaan op de 
laatste van de volgende data: de datum waarop de echtgenoot-eigenaar het estate of interest 
heeft verkregen, de datum van het huwelijk of 1 januari 1968 (datum van invoering van het 
eerste Matrimonial Homes Act). 
Registered land kan worden ingeschreven bij notice op grond van de Land Registration Act 
1925 ofschoon een matrimonial home right geen 'overriding interest' is overeenkomstig de 
LRA 1925 ook in het geval dat de echtgenoot het huis op dat moment daadwerkelijk bewoont 
(s 31 (10) FLA 1996). Unregistered land moet als een Class F land charge worden inge-
schreven op grond van de Land Charges Act 1972. 
Zie infra onder vraag 4. 
Eerst luidde het antwoord echter negatief. Het beneficial interest van de vrouw werd gezien 
als een persoonlijk recht dat alleen afdwingbaar was tegenover de andere echtgenoot (National 

Bank Limited v. Ainsworth [1965] 2 All ER 472). 
Een derde die een goed wil kopen heeft bepaalde onderzoeksplichten athankelijk van het soort 
goed dat wordt overgedragen. In het geval dat het gaat om registered land moet de koper de 
registered title raadplegen. De derde is gebonden aan de interest die als notices of cautions in 
het Land Registry zijn ingeschreven (LRA 1925). Bepaalde niet ingeschreven geringe interests 
kunnen derden dus niet worden tegengeworpen. Andere zogenoemde 'overriding interests' (ss 
3 (xvi) en 70 (1) LRA 1925) kunnen een derde echter wel worden tegengeworpen ook als zij 
niet zijn ingeschreven en de derde niet wist van hun bestaan. In geval van unregistered land 

moet de koper de title deeds onderzoeken. Bepaalde zaken hebben gevolgen voor de title. Zo 
zijn derden gebonden aan interests the in het Land Charges Registry als land charges zijn in-
gevoerd. Bepaalde interests die daarin niet zijn opgenomen, kunnen derden dan ook niet wor-
den tegengeworpen. Er zijn echter interests waaraan derden zlin gebonden, ook al Emmen de-
ze niet ingeschreven worden en alleen worden ontdelct door informatie in te winnen (s 199 (1) 
Law of Property Act 1925). 
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van op de hoogte te stellen. De mannen stopten echter met betalen waarop de bank beslag 
wilde leggen op het huis. De vrouwen werden beschermd omdat zij op dat moment het 
huis daadwerkelijk bewoonden (s 70 (1) (g) Land Registration Act (LRA) 1925) en als 
gevolg daarvan een 'overriding interest' in het goed hadden. De vrouwen werden ook 
beschermd omdat zij op grond van hun bijdrage aan de koopsom van de echtelijke wo-
ningen equitable tenants in common met hun echtgenoten waren geworden. In de zaak 
Kingsnorth Finance Ltd v. Tizard n  was er sprake van niet ingeschreven titles. In die zaak 
is echter bepaald dat de echtgenoot met een beneficial interest ook in dat geval wordt 
beschermd mits deze op dat moment daadwerkelijk het huis bewoont. 72  

Samenvattend: een echtgenoot met beneficial interest in het huis dat hij op dat 
moment daadwerkelijk bewoont en die niet wist dat de andere echtgenoot een hypotheek 
of een lening had gesloten met het huis als onderpand 73  heeft een 'overriding interest' in 
dat huis dat derden kan worden tegengeworpen. 

2.4 	Hoe is de aansprakehjkheid van ieder van de echtgenoten voor de verschillende 
schulden tijdens het huwelijk geregeld? Welke schulden kunnen op welk vermo-
gen worden verhaald? 

Iedere echtgenoot is alleen annsprakelijk voor de schulden die hij is aangegaan en de 
schuldeisers van een of van beide echtgenoten hebben alleen verhaal op het vennogen 
van hun schuldenaar. In enkele situaties geldt echter het vermoeden dat de vrouw haar 
man vertegenwoordigt. Ms gevolg hiervan k-unnen de schuldeisers van de vrouw zich 
verhalen op het vermogen van de man. Dit vermoeden geldt alleen als de echtgenoten 
samenleven74  en wordt bovendien heden ten dagen slechts zelden toegepast. 75  Het gaat 
bier om de schulden die de vrouw is aangegaan ten behoeve van het huishouden. 76  Dit 
vermoeden is echter weerlegbaar. De man heeft hiervoor verschill.ende mogelijkheden. 
Zo kan hij trachten te bewijzen dat het geen noodzakelijke goederen betrof, dat hij de 

71 [1986] 2 All ER 54. 
Ook al was in deze zaak de 'actual occupation of the land' niet onomstreden. De vrouw had 
namelijk het huis verlaten, maar kvvam er wel elke dag nadat haar man naar het werk was ver-
trokken om voor de kinderen te zorgen. Ook sliep zij daar walmeer haar man weg was, wat 
vrij vaak het geval was. 
Ingeval de andere echtgenoot heeft ingestemd met de hypotheek of met de lening, kan hij nog 
worden beschermd indien hij kan bewijzen dat het document was getekend onder undue influ-
ence, duress of misrepresentation. 

74  Voordat dit beginsel door de MPPA 1970 werd afgeschaft bestond er ook een agency of ne-
cessity. Dit beginsel gold ook indien de echtgenoten niet meer samenwoonden. 
Dit Common law-beginsel is nog afkomstig uit de tijd dat de echtgenote handelsonbekwaam 
was. Aangezien zij zich niet rechtsgeldig kon binden, kon een derde zich niet op het vermogen 
van de vrouw verhalen. De handelingsonbewaamheid belette echter niet dat de vrouw haar 
echtgenoot kon vertegenwoordigen. Zie Bromley & Lowe 1992, p. 130. 

76  Het moet gaan om noodzakelijke goederen zoals bijvoorbeeld etenswaren, lderen voor de 
vrouw en kinderen, en huishoudelijke apparatuur. Ook het sluiten van andere dan koopover-
eenkomsten zoals het in dienst nemen van een huishoudelijke hulp of het laten repareren van 
goederen vallen in deze categorie (Bromley & Lowe 1992, p. 130). Degene die beweert dat er 
sprake is van noodzakelijke goederen moet het bewijs daarvoor leveren. 
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schuldeisers had verboden zijn vrouw crediet te verschaffen, dat hij zijn vrouw verboden 
had aankopen te doen op zijn naam en/of dat hij zijn vrouw voldoende geld heeft gegeven 
om zelf de goederen te betalen." 

n  Miss Gray Ltd v. Cathcart (1922) 38 TLR 562. thgeval de vrouw zelf voldoende vermogen 
heeft wordt het vermoeden van vertegenwoordiging van de man Diet ormaiddellijk weerlegd. 
Al kan er tevens worden gesteld dat men er over het algemeen snel van uitgaat dat de vrouw 
aLs principaal heeft gehandeld, zeker als het gaat om goederen voor haar eigen gebruilc. Zie 
Ca/lot v. Nash (1923) 39 TLR 292, 293 en Seymour v. Kingscote [1922] 38 TLR 586-588. 
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3 	Afwikkeling van het huwelijksvermogen 
(Indien verschillende (wettelijke) huwelijksgoederenregimes bestaan, dienen de volgende 
vragen per regime beantwoord te worden) 

3.1 	Bestaat er na de ontbinding van het huwelijk een onverdeeldheid? 

Nee. Voor, tijdens en na ontbinding van het huwelijk is iedere echtgenoot in beginsel 
alleen eigenaar van het vermogen dat hij bij het huwelijk heeft aangebracht en dat hij 
tijdens het huwelijk heeft verkregen. De rechter is echter bij de verdeling van de echtelij-
ke boedel in het geheel niet gebonden aan de eigendomstitels en kan verschillende ver-
mogen,saanpassingen maken." Daarbij komt nog dat de echtgenoot zonder eigendomstitel 
in bepaalde gevallen een beneficial interest in een vermogensbestanddeel van zijn echt-
genoot kan verkrijgen. 79  

3.1.1 Zo ja, behoren de onder 3.1.1.1 tot 3.1.1.3 genoemde vermogens tot hetgeen dat 
verdeeld moet worden? Zo ja, hoe worden dew vermogens na echtscheiding ver-
deeld? 

In beginsel bestaat er geen vermogen dat moet worden verdeeld. 8°  Engelse juristen spre-
ken dan ook niet van verdeling van de echtelijke boedel maar van ancillary relief (aan-
vullende ondersteuning). 81  De rechter is bevoegd om de vermogensrechtelijke situatie van 
de echtgenoten te reorganiseren zonder acht te slaan op de eigendomstitels. Daamaast is 
het ook mogelijk dat een echtgenoot zonder legal title een beneficial interest in het ver-
mogen verkrijgt. De rechter is dan bevoegd om te bepalen wat het aandeel in het interest 
van het goed is. 82  

In het geval van een geschil tussen de echtgenoten omtrent de title of het bezit 
van een goed kan ieder van hen naar de rechter stappen teneinde een verklaring ten aan-
zien van zijn recht in het goed te verkrijgen. De rechter ('the court') beslist naar eigen 
goeddunken ('as it thinks fit') (s 17 MWPA 1882). S 39 MPPA 1970 heeft de toepassing 
van deze bepaling uitgebreid tot ex-echtgenoten. Ook na ontbinding van het huwelijk 
kunnen partijen overeenkomstig s 17 MWPA 1882 naar de rechter stappen teneinde een 
order ten aanzien van een goed te verkrijgen. 83  Een ex-echtgenoot moet zijn verzoek bin- 

78  Zie infra onder vraag 5. 
79  Zie bijlage 9. 
80  Er is in het verleden meerdere malen voorgesteld om een stelsel met een min of meer beperkte 

gemeenschap (bijvoorbeeld alleen van het huis) in te voeren. Meest recent nog in 1998. Deze 
voorstellen zijn echter nooit aanvaard. Zie Report of the Ancillary Relief Advisory Group 
1998, p. 15 en Appendix 1, p. 3. Ook is negatief gereageerd op het voorstel om een vermoeden 
van verdeling bij helfte van het huwelijksvermogen bij ontbinding van het huwelijk in te voe-
ren. Zie Report of the Ancillary Relief Advisory Group 1998, p. 36. 

81  Bennet spreekt met haar clienten liever over financial settlement. Zie het verslag van het ge-
sprek met Bennet (bijlage 8). 

82  Zie bijlage 9. 
83  In beginsel zou het ook mogelijk moeten zijn om een dergelijk verzoek tijdens de echtschei-

dingsprocedure in te dienen. 
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nen een termijn van drie jaar na ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk indienen 
(s 39 MPPA 1970). 

3.1.1.1 Bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen 

Aangenomen wordt dat de eigendom van goederen die echtgenoten ieder afzonderlijk 
reeds voor het huwelijk bezaten niet door het huwelijk wordt aangetast. Dit geldt ook 
voor goederen die door beide echtgenoten in de echtelijke woning gezamenlijk worden 
gebruikt (bijvoorbeeld meubels) tenzij sprake is van een 'express gift of a joint interest in 
law or in equity'. 84  De rechter wijst bij de verdeling dan ook goederen die echtgenoten 
voor het huwelijk reeds bezaten gewoonlijk aan de rechthebbende toe. 85  

3.1.1.2 Tijdens het huwelijk, anders dan krachtens erfrecht of schenking, opgebouwd 
vermogen 

Iedere echtgenoot is eigenaar van de inkomsten uit arbeid of vermogen die hij staande 
huwelijk verwerft. 86  De vraag is wat rechtens is indien de echtgenoten hun inkomsten in 
een `gemeenschappelijke pot' stoppen. In Jones v. Maynard87  werd besloten de echtge-
noten een joint interesP in de `gemeenschappelijke pot' te geven. Er moet dan sprake 
zijn van een `gemeenschappelijke pot' bedoeld voor gebruik door beide echtgenoten en 
waaruit beiden geld kunnen putten. Deze `gemeenschappelijke pot' neemt in de meeste 
gevallen de vorm van een gemeenschappelijke rekening aan. Van belang is evenwel of 
beide echtgenoten hebben bijgedragen aan de opbouw van de `gemeenschappelijke pot' 
of alleen een van hen. Indien beiden hebben bijgedragen ontstaat het vermoeden van een 
joint interest. Mocht echter alleen de vrouw haar inkomsten op de gemeenschappelijk 
rekening hebben gezet dan verkrijgt zij in beginsel alleen het beneficial interest. In het 
geval dat alleen de man heeft bijgedragen is er sprake van een vermoeden van advance-
ment waardoor de vrouw in beginsel een beneficial interest in het vermogen verkrijgt. 89  
De goederen die een van de echtgenoten met geld afkomstig van de gemeenschappelijke 
rekening heeft gekocht zijn in beginsel alleen zijn eigendom indica deze voor persoonlijk 
gebruik zijn bedoeld. Zijn zij daarentegen voor gemeenschappelijk gebruik bedoeld dan 
behoren de goederen aan beide echtgenoten toe? °  

htvesteringen geftnancierd door een van de echtgenoten met geld afkomstig van 
de gemeenschappelijke rekening behoren in beginsel alleen aan die echtgenoot toe tenzij 

84 

85 

36 

87 

88 

89 

90 

Bromley & Lowe 1987, p. 508. 
Zie verslag van het gesprek met George (bijlage 8). 
Bijvoorbeeld: Heseltine v. Heseltine [1971] 1 All ER 952 (inkomsten van de investeringen van 
de vrouw). 
[1951] 1 All ER 801. 
Het bestaan van een joint interest heeft als voordeel dat bij overlij den van een van de echtge-
noten het saldo aan de langstlevende toekomt. Het is altijd mogelijk om dit joint interest tij-
dens het leven van de echtgenoten te verdelen. In dat geval behouden de echtgenoten dat ver-
mogen als tenants in common. Zie supra onder vraag 2.1. 
Zie bijlage 9. 
Bromley & Lowe 1992, p. 571. 
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duidelijk blijkt dat deze bedoeld waren om in de plaats van het oorspronkelijke vermogen 
te treden. 91  

Wu:5r invoering van de Married Women's Property Act van 1964 werd hetgeen 
overbleef van vergoedingen voor het huishouden (huishoudgeld) geacht toe te behoren 
aan degene die het geld had verschaft. Dit hield in de meeste gevallen in dat dit toebe-
hoorde aan de man. S 1 Married Women's Property Act van 1964 maakte een einde aan 
deze onredelijke situatie door te bepalen dat de goederen verworven met geld of het geld 
zelf dat restte van de vergoeclingen voor huishouding geacht worden toe te behoren aan 
beide echtgenoten in gelijke aandelen. De echtgenoten hebben echter wel de mogelijkheid 
om jets anders te bepalen. 92  

3.1.1.3 Tzjdens het huwehjk krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen 

Aan welke echtgenoot het tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verkregen 
vermogen toebehoort, hangt af van de bedoeling van de schenker of erflater. In geval van 
huwelijksgiften bestaat het vermoeden dat de relaties en vrienden van de bruid de bedoe-
ling hadden haar een schenking te doen en die van de bruidegom aan hem. 93  Het staat 
echtgenoten echter vrij het tegendeel te bewijzen en de rechter kan altijd op grond van s 
17 MWPA 1882 een andere regeling treffen. 

3.1.2 Zo ja, bestaan er afzonderlijke regelingen met betrekking tot de verdeling van de 
pensioenopbouw? 

Op grond van de Pension Act 1995 zijn aan de MCA 1973 de s 258 — 25D toegevoegd 
die specifiek betrekking hebben op de verdeling van de pensioenopbouw na echtschei-
ding.94  

S 25B MCA 1973 legt de rechter de plicht op om de pensioenvoorziening van 
partijen in beschouwing te nemen bij het vaststellen van een financial provision order. De 
rechter client hierbij acht te slaan op ieder voordeel dat elk der echtgenoten onder een 
bepaalde pensioenregeling geniet of waarschijnlijk zal genieten, dan wel als gevolg van 
de echtscheiding zal verliezen. 

De s 25B — 25D geven de rechter de mogelijkheid tot 'pension ear-marking', dat wil zeg- 
gen de mogelijkheid om de uitkeringsinstantie 95  van de pensioensgerechtigde echtgenoot 

91  Bromley & Lowe 1992, p. 571. Zie Re Bishop [1965] 1 All ER 249. 
92  Deze bepaling is echter alleen van toepassing in het geval dat de man de vergoedingen heeft 

verschaft. 
93  Samson v. Samson [1960] 1 All ER 653. 
94  Deze bepalingen traden in werking op 1 augustus 1996. De bepalingen vinden evenwel geen 

toepassing in echtscheidingsprocedures die zijn ingeleid met een verzoekschrift voor 1 juli 
1996. Verzoekschriften van voor die datum dienen beoordeeld te worden naar s 25(2)(h) MCA 
1973. Op grond van die bepaling heeft de rechter de bevoegdheid doch niet de plicht om de 
pensioenvoorzieningen in acht te nemen. 

95  De wet spreekt van 'the trustees or managers of the pension scheme in question' (zie bijvoor-
beeld s 25C(2)(a) MCA 1973). 
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de opdracht te geven om een lump sum of periodieke betalingen aan de andere echtgenoot 
uit te keren of te doen. 96  Deze opdracht kan evenwel pas effect krijgen op of vanaf het 
moment dat de pensioengerechtigde met pensioen gaat en het pensioen kan worden uit-
betaald." De ex-echtgenoot moet dus op dat moment wachten, zelfs als hij of zij eerder 
met pensioen gut. In de toekomst zal de rechter op grond van s 16 FLA 1996 de be-
voegdheid krijgen het opgebouwde pensioen van elk der echtgenoten aLs willekeurig elk 
ander vermogensbestanddeel te beschouwen en het op het moment van echtscheiding 
tussen de echtgenoten te verdelen ('pension splitting). Inwerkingtreding van s 16 FLA 
laat echter nog op zich wachten. Volgens de laatste gegevens is zij uitgesteld tot april 
2001.98  

Overigens heeft de rechter de bevoegdheid en niet de plicht om tot 'pension earmarking' 
over te gaan." De rechter kan ook tot 'set off' (compensatie) besluiten. In dat geval kan 
de rechter bijvoorbeeld de pensioengerechtigde echtgenoot opdragen een lump sum aan 
de andere partij te betalen als compensatie voor het verlies van pensioenrechten of om 
een zwakkere pensioenpositie te versterken. 1" De rechter kan oak de hoogte en/of de 
duur van alimentatieuitkeringen aanpassen om de pensioenposities van beide echtgenoten 
in evenwicht te brengen. 191  

Verder bestaat er de mogelijkheid dat de rechter een bepaalde pensioenregeling als een 
post-nuptial settlement l°2  beschouwt die op grand van s 21(2)(c) MCA 1973 kan worden 
gewijzigd. m3  bit is echter alleen mogelijk indien er sprake is van een pensioenregeling 
waarin een echtgenoot niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de andere echtgenoot 
en/of de kinderen voorzieningen heeft getroffen. Echter, zelfs als de redder de pensioen-
regeling als post-nuptial settlement beschouwt, heeft hij de bevoegdheid deze wel of niet 
te wijzigen. De vraag is of hij hiertoe geneigd zal zijn als er meerdere deelnemers zijn 
binnen een bepaalde pensioenregeling. 104  

96 

97 

98 

99 
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104 

be rechter is tevens bevoegd een echtgenoot wiens pensioenregeling de mogelijkheid biedt 
aan een echtgenoot bij zijn dood een bepaalde lump sum uit te keren de opdracht te geven dat 
hij zijn ex-echtgenote als begunstigde voor de hele of een gedeelte van de som aanwijst (s 25C 
(2)(c). 
F,en clean break is in deze gevallen niet mogelijk nu de rechter op grond van deze bepalingen 
niet de bevoegdheid heeft een onmiddellijke voorziening te treffen. 
Pavlou 1999, p. 829. 
In T. v T. (Financial Relief: Pensions, [1998],1 FLR 1072) is bepaald dat de earmarking provi-
sions niet dwingend van aard zijn. Voor enkele kritische opmerkingen hierover zie Pavlou 
1999, p. 829. 
Nadeel hiervan is dat dit alleen mogelijk is indien de partij die dient te betalen over voldoende 
vermogen beschikt (Dodds 1997, p. 125). 
Dodds 1997, p. 125. Zie oak infra onder vraag 3.5. 
Zie supra onder vraag 1.4. 
Brooks v. Brooks [1995] 3 WLR 141; [1995] 3 All ER 257. 
In Brooks v. Brooks (zie supra onder noot 103) was de echtgenoot de enige deelnemer binnen 
de pensioenregeling. 
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3.1.3 Zo ja, wat zijn de peildata voor de waardering en de inventarisatie van de ver-
schillende vermogens? 

Niet van toepassing. 

3.1.4 Zo ja, hoe is de aansprakelijkheid voor de niet-persoonlijke schulden na ontbin-
ding geregeld? 

Niet van toepassing. 

3.1.5 Zo ja, hoe is het bestuur over de onverdeeldheid na ontbinding geregeld? 

Niet van toepassing. 

3.1.6 Bestaan er bijzondere regels van verdeling ten aanzien van: 

3.1.6.1 de huishoudehjke boedel? 

Er bestaat geen wettelijke regeling omtrent de verdeling van de huishoudelijke boedel, in 
de praktijk wordt deze echter in de meeste gevallen bij helfte verdeeld. 1°5  

3.1.6.2 de echtehjke woning? 

In de meeste echtscheidingsgevallen vormt het huis het belangrijkste vermogensbestand-
deel van de echtgenoten. Toekenning van de echtelijke woning vormt dan ook vaak de 
voomaamste kwestie tijdens een echtscheidingsprocedure. De rechter heeft ten aanzien 
van de echtelijke woning dezelfde bevoegdheid als ten aanzien van de andere vermo-
gensbestanddelen van de echtgenoten. Hij is bevoegd de echtelijke woning aan een van 
de echtgenoten toe te kennen zonder rekening te hoeven houden met de eigendomsti-
tels. 1°6  

105 

106 
Zie het verslag van het gesprek met George (bijlage 9). 
Bij het vaststellen van een geschikte voorziening ten aanzien van de echtelijke woning is in 
het bijzonder van belang (naast alle omstandigheden van s 25 MCA 1973) of de partijen een 
uitkering van de staat (income support) genieten. Ten eerste omdat de waarde van een huis dat 
wordt bewoond door de eigenaar niet van belang is bij de bepaling of de partij recht heeft op 
een uitkering (terwijl de toekenning van een lump sum wel in aanmerking wordt genomen), en 
ten tweede omdat een uitkering beschikbaar kan zijn om hypothecaire schulden te voldoen. 
Ook de kosten van het geding hebben invloed op de beslissing van de rechter. In de meeste 
gevallen genieten echtgenoten juridische bijstand. De partij die recht heeft op kosteloze juridi-
sche bijstand hoeft in beginsel niets te betalen boven zijn (meestal zeer bescheiden) bijdrage 
aan het honorarium van de advocaat. Er is echter alleen sprake van subsidie indien de partij de 
zaak verliest; als de partij wint is er alleen sprake van een lening. Zo kan het juridische bij-
standsfonds zich verhalen op het vermogen dat de wirmende partij heeft kunnen behouden of 
toegekend heeft gekregen indien de gemaakte kosten ten behoeve van deze partij boven de ei-
gen bijdrage uitkomen en niet kunnen worden verhaald op de andere partij. Er bestaat echter 
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De rechter kan verschillende orders vaststellen ten aanzien van de echtelijke wo-
ning. Hij kan de echtelijke woning bijvoorbeeld geheel aan een van de echtgenoten over-
dragen, waarbij de ander schadeloos wordt gesteld door vermindering of opheffing van 
zijn verplichting tot periodieke betalingen. lw  De ander kan ook ter vergoeding een con-
tant bedrag worden toegekend l08  of schadeloos worden gesteld door een uitgestelde beta-
ling.109  De reciter kan ook kiezen voor een order tot onmiddellijke verkoop en verde-
line°  of voor een settlement order. In de loop der tijd zijn in de rechtspraak bepaalde 
typen settlement orders ontwikkeld. De bekendste zijn de zogenaamde Mesher order en 
de Martin order. 

De Mesher order is een order waarbij de rechter verkoop en verdeling beveelt 
maar deze opschort zolang de kinderen nog van de ouder(s) afhankelijk zijn. Lange tijd 
waren deze orders zeer populair, aangezien deze constructie het mogelijk maakte beide 
ex-echtgenoten te laten meedelen in de waarde van het huis terwfil tegellikertlid het huis 
behouden werd voor de moeder en kinderen. Beide echtgenoten behouden het huis onder 
een trust for sale in gellike aandelen mits het huis niet voar de onafthankelijkheid van de 
kinderen wordt verkocht. Het begrip Mesher order is afkomstig van de zaak Mesher v. 
Mesher waarin de echtellike woning aan beide echtgenoten in gellike aandelen onder een 
trust for sale werd toegekend waarbij de verkoop werd opgeschort tot het kind van de 
echtgenoten de leeftijd van 17 jaar had bereikt of een nieuwe order zou worden uitge-
bracht. Lange tijd werd deze constructie vaak gebruikt totdat men rich de nadelen ervan 
ging realiseren. Een belangdjk nadeel is dat grote onzekerheid bestaat ten aanzien van de 
toekomst: de partij en weten bijvoorbeeld niet of, op het moment dat de vastgestelde ter-
mijn eenmaal bereikt is, ze in staat zullen zijn met hun aandeel een huis te kopen. Boven-
dien is de partij die in het huis verbllift wegens het bestaan van een trust for sale niet 
bevoegd het aandeel van de andere partij te gebrtdken om voor het einde van de opschor-
tingsperiode een ander huis voor zichzelf en het gezin aan te schaffen. 111  Er bestaan nog 
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een aantal beperkingen op deze regeling. Eon daarvan houdt in dat het verhaal kan worden 
uitgesteld wanneer het toegekende vermogen Ms woning gaat dienen voor de bijgestane partij 
of voor van die partij afliankelijke personen tot het moment dat het huis zal worden verkocht 
(Cretney & Masson 1997, p. 483). 
Bijvoorbeeld indien de man niet bereid is om periodieke betalingen aan zijn vrouw te doen of 
in het geval dat de man over weinig vermogen beschikt en periodieke betalingen het recht op 
een uitkering van de vrouw zouden verminderen (Cretney & Masson 1997, p. 485). 
Deze constructie wordt bijvoorbeeld gebruikt in het geval dat een van de echtgenoten een 
nieuwe woning heeft gevonden terwijl de andere een woning nodig heeft. 
Bijvoorbeeld in het geval dat de echtgenoot die in de echtelijke woning blijft wonen niet in 
staat is om de andere echtgenoot schadeloos te stellen. De compensatie wordt in dat geval op-
geschort tot de verkoop van het huis. 
Een dergelijke order is van toepassing in het geval dat de opbrengst van de verkoop van de 
echtelijke woning voldoende zou opleveren om beide echtgenoten de kans te bieden een nieu-
we huisvesting te vinden of indien een of beide echtgenoten recht heeft op huisvesting via een 
locale overheid. 
Cretney & Masson 1997, p. 488. 
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steeds gevallen waarin een Mesher order een geschikte oplossing biedt. 112  De rechter 
kiest echter lang met meer zo vaak als in het verleden voor deze oplossing. 

De Martin order houdt in dat de verkoop van het huis wordt opgeschort tot het 
overlijden van de vrouw. Tijdens haar leven is zij - tenminste zolang zij in de echtelijke 
woning wil blijven wonen - verzekerd van een dak boven haar hoofd. In de zaak Martin 
v. Martin i°  (naamgever van de constructie) hadden de echtgenoten geen kinderen, be-
schikte de man over een woning en was de rechter tot de conclusie gekomen dat de op-
brengst van het huis niet voldoende zou opleveren om onderdak te kunnen bieden aan de 
vrouw. De rechter besloot tot vestiging van een trust for sale in gelijke aandelen met op-
schorting van verkoop tot het moment dat de vrouw zou overlijden, opnieuw in het hu-
welijk zou treden of om een andere reden het huis zou verlaten. 114  In de praktijk blijkt de 
wens om een huis voor de jonge kinderen te behouden de primaire doelstelling bij het 
vaststellen van een regeling te zijn. 115  Subsidiair blijkt er een sterke tendens te bestaan om 
bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen emaar te streven beide echtgenoten huis-
vesting te garanderen. 116  

3.1.6.3 het beroeps- of bedriffsvermogen? 

Het Engelse recht kent geen wettelijke regeling omtrent de verdeling van de goederen 
dienstbaar aan het beroep of bedrijf van een van de echtgenoten. Uit de gespreken met 
de Engelse juristen blijkt echter wel dat de rechter met deze specifieke kenmerken van 
de goederen rekening houdt.' 

3.2 	Kent het huwelijksvermogensrecht een wettelijk verrekenstelsel? 

Nee. 

112 Bijvoorbeeld in het geval dat het huis niet zeer veel waard is, althans onvoldoende om beide 
partijen uit de opbrengst van de verkoop huisvesting te kunnen verschaffen, maar waarin het 
welzijn van de kinderen vereist dat zij voor zo lang als nodig is in het huis kunnen verblijven 
(Zie C/utton v. Clutton [1991] 1 FLR 242 tot 248, C.A; Cretney & Masson 1997, p. 488). 

113 [1978] Fain. 12, C.A. 
114 Zie ook de zaak Bateman v. Bateman [1979] Fain. 25 waarin de verkoop van het huis werd 

opgeschort tot het moment waarop de vrouw het huis als hoofdverblijf zou gebruiken, zou 
hertrouwen of overlijden. In de zaak Clutton v. Clutton [1991] 1 FLR 242, C.A. werd verkoop 
opgeschort tot het moment waarop de vrouw zou hertrouwen, zou gaan samenwonen of over-
lijden. 

115  Eekelaar 1998, p. 24. Zie bijlage 11. Uit het onderzoek van Eekelaar blijkt dat de meerderheid 
van de solicitors (en de rechters) zich ten doel stelt vrouw en kinderen in het huis te laten wo-
nen en daarbij tracht de mogelijkheid tot adequate huisvesting van de man zo min mogelijk 
aan te tasten. Zie ook de verslagen van de gesprekken met Thorpe en Eekelaar (bijlage 8). 

116 Eekelaar 1998, p. 24. 
117  Zie het verslag van het gesprek met George (bijlage 8). 
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Zo ja, 

3.2.1 Periodiek of finaal? 

Zie supra onder vraag 3.2. 

3.2.2 Welke wettelijke voorschriften zijn er met bare/eking tot de verrekening? 

Zie supra onder vraag 3.2. 

3.2.2.1 In het geval van een finaal verrekenstelsel? 

Zie supra onder vraag 3.2. 

3.2.2.2 In het geval van een periodiek verrekenstelsel? 

The supra onder vraag 3.2. 

3.2.2.4 Indien een verrekenstelsel periodiek is, hoe wordt er bij het einde van het huwe-
lijkverrekend indein de echtgenoten dew verrekening achterwege hebben gela-
ten? Bestaat er een verjarings-of vervaltermijn? 

The supra onder vraag 3.2. 

3.2.3 Wordt door het verrekenstelsel degene die tijdens het huwelijk geen of minder 
inkomen genie: (uit arbeid of vermogen) beschermd c.q. diens positie economisch 
versterkt? 

The supra onder vraag 3.2. 

3.2.4 Zo nee, word: op een andere manier er voor gezorgd dat de party die @dens het 
huwelijk geen of minder inkomsten genie: (uit arbeid of vernwgen) door het gel-
dende huwelijksgoederenstelsel word: beschernui c.q. diens positie economisch 
word! versterla? 

De rechter beschikt bij afwikkeling van het huwelijksvermogen over een ruime discretio-
naire bevoegdheid die hem de mogelijkheid biedt maatregelen te treffen om de econo-
misch zwakkere partij te beschermen c.q. diens positie te versterken. 118  

118 	• i Zre nfra onder vraag 5. 
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3.3 	Bestaan er bijzondere regelingen voor de goederen dienstbaar aan beroep of 
bedrijf? 

Nee. 

3.4 	Bestaat er een relatie tussen afwikkeling van het huwehjksvermogen en de toe- 
kenning van alimentatie? 

In het Engelse recht bestaat niet alleen een relatie tussen de afwikkeling van het huwe-
lijksvermogen en de toekenning van alimentatie, het is zelfs erg moeilijk beide kwesties 
van elkaar te scheiden. Beide behoren tot de aan de rechter opgedragen taak van het ver-
lenen van ancillary relief. 119  

Bij het verlenen van ancillary relief beschikt de rechter over twee instrumenten: 
financial provision orders en property adjustment orders. Op deze laatste orders zal na-
der worden ingegaan bij de beantwoording van vraag 5.1. De financial provision orders 
betreffen: de opdracht aan een van beide partijen tot het doen van (gewaarborgde) perio-
dieke betalingen aan de andere partij gedurende een bepaalde periode (s 21(1)(a-b) MCA 
1973) of de opdracht aan een van beide partijen tot het betalen van een lump sum van een 
bepaalde omvang (s 21(1)(c) MCA 1973). Orders tot periodieke betalingen kunnen later 
gewijzigd worden, lump sum orders in beginsel niet 12°  (s 31 (1) en (2)(a-d) MCA 1973). 

De rechter heeft de plicht om in eerste instantie de mogelijkheid van een clean 
break in overweging te nemen. 121  Bestaat die mogelijkheid dan zal vaak de ene echtge-
noot aan de ander een lump sum dienen te betalen. In die gevallen kan het moeilijk of 
zelfs onmogelijk zijn te bepalen of deze lump sum als alimentatie dan wel als toekenning 
van een deel van de boedel dient te worden gekwalificeerd. 122  De voorkeur voor clean 
breaks heeft er overigens waarschijnlijk wel toe geleid dat er steeds minder periodieke 
alimentatie-uitkeringen worden toegekend. 123  

Op grond van het bovenstaande zullen de volgende vragen slechts kort, met 
eventueel een enkel voorbeeld, beantwoord worden. 

119  Zie supra onder vraag 3.1.1. 7,ie ook de verslagen van de gesprekken met Bennet en George 
(bijlage 8). 

120  Tenzij er sprake is van betaling in termijnen. In dat geval kan de rechter de termijnen wijzigen 
(s 31(1) en (2)(d) MCA 1973). 

121  Zie uitgebreider infra onder vraag 5. 
122  Zie Steenhoff 1997. Zie ook supra onder vraag 1.4. 
123  Zie Ekelaar 1998, P.  38: `Inasfar as the "clean break" refers to the goal of self-sufficiency, it 

has already been observed that former spouses will now invariably be expected to take reason-
able steps to secure whatever income they can, and often this will (at least after some time, or 
with the assistance of a capital sum or property settlement) be sufficient to meet their "needs". 
This, coupled with the belief that it is desirable to achieve "finality" on divorce, seems to ac-
count for the decline of spousal maintenance orders on divorce from 29,617 (54% for a fixed 
time) in 1985 to 17, 193 (51% for a fixed time) in 1994 (during this period divorce decrees 
dropped slightly from 157,491 to 154,873). In contrast, property orders rose slightly from 27, 
216 to 30, 996 [foot: Figures from Judicial Statistics,  relevant years]: 
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3.4.1 Worth er bij de afwikkeling van her huwelijksvermogen rekening gehouden met 
de toekenning van alimentatie? 

Ja. 
(Voor de status van maintenance agreements wordt verwezen naar de behandeling van 
vraag 1.4.) 

Zo ja, 

3.4.1.1 Welke invloed heeft de omvang van de uitkering tot levensonderhoud op de af-
wikkeling van her huwelzjksvermogen? 

Indien het de rechter duidelijk is dat een echtgenoot zich waarschlintlik niet aan zijn ver-
plichting am alimentatie-uitkerixtgen te doen zal houden, kan hij besluiten de andere echt-
genoot het huis in zijn geheel toe te kennen en eerstgenoemde echtgenoot van zijn ver-
plichting tot betaling te ontheffen. Hij kan dit ook doen indien de alimentatieplichtige 
weinig vermogen heeft en de alimentatiegerechtigde tevens recht heeft op een sociale 
uitkering die door de alimentatie zou verminderen. 124  

3.4.1.2 Welke gronden worden hiervoor aangevoerd? 

Een dergelijke beslissing valt onder de discretionaire bevoegdheid van de reciter. 

3.4.2 Wordt er bij de toelcenning van alimentatie rekening gehouden met de afwikkeling 
van het huwelijksvermogen? 

Ja. 

Zo Jo, 

3.4.2.1 Op grond van welke ntaatstaven wordt alimentatie toegekend? 

Bij het maken van financial provision orders dienen dezelfde factoren in overweging 
genomen te warden als bij property adjustment orders (s 25(1) en (2)(a-g) MCA 1973). 
Deze factoren zullen een voor een besproken warden onder vraag 5. 

124  Zie supra onder vraag 3.1.6.2. 



125  Dodds 1997, p. 125. Zie ook supra onder vraag 3.12. 
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3.5 	Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met een eventuele 
pensioenverrekeningl-verevening? 

De rechter kan de alimentatie-uitkering hanteren als instrument om de pensioenposities 
van beide echtgenoten in evenwicht te brengen. Hij kan hiertoe de hoogte en/of de duur 
van de alimentatie-uitkering aanpassen.125 
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4 	Wat is de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten in de situatie van fail- 
lissement van den van hen? 

Ingeval van failli&sement legt de foThissementscurator (trustee in bankruptcy) beslag op 
het gehele vermogen van de gefailleerde. 126  De faillissementscurator dient het vermogen 
ten behoeve van de crediteuren te gelde te maken. Tot het vermogen van de schuldenaar 
behoort ook zijn eventuele interest in de echtelijke woning. 127  Indien de echtelijke wo-
ning gemeenschappelijke eigendom l" van de echtgenoten is, splitst de faillissementscu-
rator de gemeenschappelijke eigendom en legt hij beslag op het aandeel van de gefail-
leerde echtgenoot. Vanaf dat moment houden faillissementscurator en echtgenoot in bonis 
de echtelijke wooing in gemeenschappelijke eigendom. 1" 

In het gunstigste geval is de echtgenoot in bonis in staat het aandeel van de ge-
failleerde echtgenoot in de echtelijke woning over te nemen, zodat hij in de echtelijke 
woning kan blijven wonen. In de meerderheid van de gevallen blijkt overname door de 
andere echtgenoot echter niet haalbaar en wordt de faillissementscurator gedwongen een 
verzoek tot een order for sale bij de rechter in te dienen (s 30 Law of Property Act 1925). 
Bij zijn beslissing moet de rechter rekening houden met de bepaling van s 336 Insolvency 
Act 1986. Deze bepaling beschermt het woonrecht van de echtgenoot van de gefailleer-
de.13°  De rechter moet tot een redelijke en billijke oplossing komen, rekening houdend 
met een aantal omstandigheden die in het vierde lid van s 336 Insolvency Act worden 
omschreven. De omstandigheden die genoemd worden zijn in de eerste plaats de belan-
gen van de crediteuren, ten tweede het gedrag van de echtgenoot of ex-echtgenoot met 
betrekking tot het faillissement van zijn echtgenoot, ten derde de behoefte van de kinde-
ren en ten slotte alle andere omstandigheden van het geval afgezien van de behoeften van 
de gefailleerde. De rechter moet de belangen van crediteuren en het gezin van de failliet 
tegen elkaar afwegen. Indien meer dan een jaar is verstreken sinds de faillietverklaring, 
gaan belangen van de crediteuren in beginsel voor en zal de rechter het verzoek van de 
faillissementcurator tot verkoop van de echtelijke woning bijna altijd honoreren (s 336 lid 
5 Insolvency Act 1986).131  Het gezin van de gefailleerde krijgt in feite een jaar uitstel Wier 
verkoop van de echtelijke woning, maar in beginsel niet meer. Hierop wordt een uitzon-
dering gemaakt indien sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. 132  

126  S 283 Insolvency Act 1986. Bepaalde noodzakelijk goederen voor persoonlijk of beroepsmatig 
gebruik vallen echter buiten deze regeling (s 283 (2) (a) en (b)Insolvency Act 1986). 

127  Cretney & Masson 1997, p. 166. 
123  Joint tenancy, voor het onderscheid tussen joint tenancy en tenancy in common zie supra on-

der vraag 2.1. 
129  In dat geval zijn de fafflissementscurator en de echtgenoot in bonis, tenants in common. Zie 

supra noot 128. 
130  Bromley & Lowe 1992, p. 626. 
131  De belangen van de crediteuren gaan echter niet voor indien er sprake is van uitzonderlijke 

omstandigheden (s 336 (5) Insolvency Act 1986). Be rechter is zelden van mening dat hiervan 
sprake is. Zie bijvoorbeeld Re Citro [1991] Ch. 142, CA. 

132  Cretney & Masson 1997, p. 168. 
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De faillissementscurator kan op grond van ss 339 en 423 Insolvency Act 1986 in bepaalde 
gevallen het recht van de echtgenoot van de gefailleerde negeren. 

S 423 beschermt de schuldeisers van een persoon die een transactie tegen een te 
lage prijs is overeengekomen (s 423 (1) Insolvency Act 1986)133  met de bedoeling de vor-
deringen van zijn schuldeisers te dwarsbomen (s 423 (3) Insolvency Act 1986).134  leder 
die door de transactie schade heeft opgelopen of het risico daartoe loopt kan een verzoek 
tot vemietiging van de overeenkomst indienen (ss 423 (5) en 424 Insolvency Act 1986). 135  
Indien aan alle voorwaarden is voldaan beschikt de rechter over een ruime bevoegdheid 
om de situatie van voor de transactie te herstellen en om de belangen van de schuldeisers 
te beschermen (s 423 (2) Insolvency Act 1986). Zo kan de rechter een ieder dwingen tot 
overdracht van een goed (het goed dat voorwerp van de transactie was of dat daarvoor in 
de plaats is getreden) aan een ander (ten behoeve van diegene of ten behoeve van alle 
schuldeisers). Bovendien kan hij van deze persoon die het goed dient over te dragen alle 
vruchten die het goed hem heeft opgeleverd terugvorderen. Derden te goeder trouw wor-
den evenwel beschermd. 

S 339 Insolvency Act 1986 geeft schuldeisers een nog ruimere bescherming. In-
dien de schuldenaar in staat van faillissement is, is het niet nodig om te bewijzen dat de 
schuldenaar de bedoeling had om de belangen van schuldeisers te schenden. De faillisse-
mentscurator kan een verzoek tot vemietiging indienen van iedere transactie die plaats 
heeft gevonden binnen een termijn van vijf jaar voor de faillissementsverklaring. Indien 
de transactie echter meer dan twee jaar voor faillissementsverklaring heeft plaatsgevon-
den kan de rechter geen order vaststellen tenzij de failleerde op dat tijdstip insolvent was 
of de transactie in kwestie de staat van insolventie heeft veroorzaakt. Er bestaat een ver-
moeden dat dit het geval is indien de transactie met een 'partner' heeft plaats gevonden. 
Onder het begrip 'partner' valt de echtgenoot van de gefailleerde, de ex-echtgenoot, de 
`vermeende' echtgenoot of een verwant van de gefailleerde. De rechter heeft dezelfde 
bevoegdheden als op grond van s 423 Insolvency Act 1986. In dit geval moet het vermo-
gen worden overgedragen aan de faillissementscurator. 

4.1 	Wordt een onderscheid gemaakt tussen faillissementssituaties voor en na ontbin- 
ding van het huwehjk 

Uit het vorige is gebleken dat het woonrecht van de echtgenoot van de gefailleerde alleen 
tijdens het huwelijk wordt beschermd. De crediteuren genieten een ruimere bescherming 

133  Er is sprake van een transactie tegen te lage waarde indien de andere partij geen tegenprestatie 
levert (consideration) of indien de tegenprestatie van een  an7ienlijk lagere waarde is (Brom-
ley & Lowe 1992, P.  578). 

134  Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de omstandigheden waaronder de transactie werd 
gesloten zoals bijvoorbeeld in het geval dat de partij op het punt stond zich te gaan bezighou-
den met risicovolle zaken (Mackay v. Douglas (1872) LR 14 Eq 106). 

135  De Insolvency Act spreekt van `slachtoffer van de transactie'. In het geval dat de eiser alleen 
een risico van benadeling loopt, zal hij moeten kunnen aantonen dat het zeer waarschijnlijk is 
dat hij in de toekomst daadwerkelijk benadeeld zal worden (Bromley & Lowe 1992, p. 579). 
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aangezien zij ook na ontbinding van het huwelijk vernietiging van een nadelige transactie 
kunnen verlangen. 

4.2 	Word: een eventuek huwehjksgemeenschap door faillissement ontbonden? 

Niet van toepassing. 

4.3 	Bestaat de mogehjkheid afstand van de huwelijksgemeenschap te doen? Wat is 
daar het rechtsgevolg van? 

Niet van toepassing. 
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5 	Wat is de vrijheid van de rechter bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen? 

Bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen beschikt de rechter over een vrijwel onbe-
perkte vrijheid. 136  Deze vrijheid is door Lord Denning fraai als volgt omschreven: 

'The court takes the rights and obligations of the parties all together and puts the pieces 
into a mixed bag. Such pieces are the right to occupy the matrimonial home or have a 
share in it, the obligation to maintain the wife and children, and so forth. The court then 
takes out the pieces and hands them to the two parties - some to one party and some to the 
other - so that each can provide for the future with the pieces allotted to him or her. The 
court hands them out without paying any too nice a regard to their legal or equitable 
rights but simply according to what is the fairest provision for the future, for mother and 
father and children.' 137  

De rechter is bij de afwikkeling van de echtelijke boedel bevoegd om verscbillende maat-
regelen te treffen (1). Hij client daarbij rekening te houden met alle relevante omstandig-
heden. Het welzijn van de kinderen staat evenwel voorop. Verder moet hij in het bijzon-
der rekening houden met een aantal andere in de wet genoemde omstandigheden (2). In 
de derde plaats moet de rechter stilstaan bij de vraag of een clean break mogelijk is (3). 
In beginsel kunnen de echtgenoten een verzoek tot wijziging van de door de rechter ge-
troffen maatregel indienen (4). 

Ad 1) De rechter kan op grond van de MCA 1973 twee soorten orders vaststellen bij de 
afwikkeling van het huwelijksvermogen: financial provision orders en property adjust-
ment orders. Financial provisions orders hebben veel gemeen met alimentatieuitkeringen 
en zijn reeds hierboven aan de orde gekomen. 138  Een property adjustment order kan be-
staan nit een order for the transfer or settlement of property, een variation of settlements 
order 139  of - onder bepaalde voorwaarden — een bevel tot verkoop van een goed. De 
rechter heeft dus de bevoegdheid om de overdracht van een bepaald vermogensbestand-
deel van een van de echtgenoten aan de andere te bevelen. Deze voorziening is in het 
bijzonder van being ten aanzien van de echtelijke woning. 14°  

Ad 2) Bij het vaststellen van de voorziening moet de rechter rekening houden met alle 
omstandigheden van het geval. Het zwaarst client echter — zo bepaalt s 25 (1) MCA 

136 

137 

138 

139 

140 

De rechter is bevoegd om financiele maatregelen te nemen ten aanzien van elk der echtgeno-
ten en de kinderen; de rechten van derden mogen daarbij echter niet benadeeld worden (Cret-
ney & Masson 1997, P.  422). 
Hanlon v. The law Society [1981] AC 124 tot 146, C.A. Zie Cretney & Masson 1997, p. 409- 
410. 
Zie supra onder vraag 3.4. 
Zie supra onder vraag 1.4.2. 
Zie supra onder vraag 3.1.62. 
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1973141 _ het weLtijn van de mindedarige kinderen te wegen. Dit uit zich in de meeste 
gevallen in de beslissing van de rechter omtrent de huisvesting van de ec,htgenoot met 
gezag over het kind. 142  Naast deze basisregel noemt de MCA 1973 een aantal andere om-
standigheden waarmee de rechter in het bijzonder rekening moet houden (s 25 (2) MCA 
1973). Overigens betekent het feit dat de reciter in de eerste plaats rekening moet houden 
met het welzijn van de minderjarige 143  kinderen van het gezin144  niet dat deze orastandig-
heid alle andere overheerst. 145  S 25 (2) (a-h) MCA 1973 noemt een achttal omstanciighe-
den waarmee de rechter in het bijzonder rekeniztg dient te houden. 

Als eerste wordt gesteld dat de rechter rekening dient te houden met de algemene 
vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten (s 25 (2) (a) MCA 1973). Daarvoor 
moet hij kijken naar de inkomsten van de echtgenoten, naar hun 'earning capacity', naar 
hun vermogen en naar alle andere ftnanciele middelen waarover zij kunnen beschikken. 
De reciter moet zowel hun vermogensrechtelijke situatie ten tijde van de procedure in 
ogenschouw nemen als trachten in te schatten hoe deze er in de nabije toekomst nit zal 
zien. Zo moet de rechter met betrekking tot de 'earning capacity' rekening houden met 
een mogelijke toename van inkomsten. De rechter moet inschatten of de echtgenoot in 
redelijkheid zijn inkomsten zou kunnen verhogen. 146  

De rechter moet kijken naar de werkelijke inkomsten van de echtgenoten en naar 
hun werkelijke vermogen. 147  De reciter moet dus niet alleen afgaan op de beweringen 
van de echtgenoten, in het bijzonder indien het vermoeden bestaat dat de echtgenoot zijn 
vermogensrechtelijke situatie tracht te verbergen. 148  Ingeval een van de echtgenoten niet 

141 Deze bepaling is zowel van toepassing op financial provisions orders aLs op property adjust-
ment orders. 

142 Cretney & Masson 1997, p. 429. 
143 Het gaat dus alleen om het welzfin van de kinderen die ten tijde van het geding minderjarig 

zijn en om hun welzijn tijdens hun minderjarigheid. De rechter dient dus geen rekening te 
houden met het felt dat kinderen ook tij dens hun jonge meerderjarigheid nog vaak thuis wonen 
(Cretney & Masson 1997, p. 432). 

1" Het begrip 'kind van het guile dknt ruim te worden geinterpreteerd: een kind dat door beide 
echtgenoten is behandeld als kind van het gezkn valt ook onder due definitie (Cretney & 
Masson 1997, p. 432). 

145  Dodds 1997, p. 98; Cretney & Masson 1997, p. 431. Al is dat thans wel de praktijk. Thorpe en 
Eekelaar zijn van mening dat s 25 MCA 1973 in die zin zou moeten worden aangepast. Zie 
verslagen van de gesprekken met Thorpe en Eekelaar (bijlage 8). 

146  In McEwan v. McEwan [1972] 2 All ER 708 was de rechter van mening dat de echtgenoot, 
een gepensioneerde politieagent, de mogelijkheid had om nieuw werk te zoeken en op die ma-
flier zijn inkomsten te verhogen. 

147 De echtgenoten zijn dan ook verplicht om een beedigde verklaring ten aanzien van hun finan-
ciale middelen af te leggen. Deze moet in beginsel vrij gedetailleerd zijn. In het geval dat het 
echter om zeer grote vermogens gut, kan een van de echtgenoten een beroep doen op de 'mil-
lionaires defence' (het gut om het geval dat er genoeg vermogen aanwezig is om te voorzien 
in iedere order die de rechter kan nemen) en zijn vermogensrechtelijke situatie minder uitge-
breid aangeven (Cretney & Masson 1997, p. 434). 

148  JnJ v. J [1955] 2 All ER 617 hield de rechter zich niet aan de hoogte van het belastbare inko-
men van de man, maar werd het inkomen bepaald aan de hand van diens levensstandaard, die 
niet stroolcte met het opgegeven inkomen. Zie ook Newton v. Newton [1990] 1 FLR 33 en 
Wachtel v. Wachtel [1973] 1 All ER 829. 



meewerkt aan de verschaffing van informatie omtrent zijn vermogensrechtelijke situatie 
kan de rechter een order daartoe uitvaardigen. Uiteindelijk kan informatieverschaffing 
worden afgedwongen door middel van een procedure tot inhechtenisneming. 149  Ook dient 
de rechter eventueel rekening te houden met de omstandigheid dat een of beide echtge-
noten sociale uitkeringen hebben. Het feit dat de vrouw recht heeft op een uitkering is 
echter geen reden om de man niet te bevelen bij te dragen tot haar onderhoud als hij 
daartoe in staat is en zijn levensstandaard daardoor niet te emstig wordt aangetast. 15°  

De rechter moet trachten de financiele onafhankelijkheid van de echtgenoten te 
bevorderen, tenminste zolang dit niet in strijd is met het welzijn van de kinderen. Bij de 
bepaling van het vermogen van de echtgenoten moet de rechter rekening houden met wat 
de echtgenoten kunnen verwachten in een afzienbare toekomst. Zo moet bijvoorbeeld 
rekening worden gehouden met de begunstiging van een van de echtgenoten door een 
testament, inclien het waarschijnlijk is dat die erfenis in de nabije toekomst ter beschik-
king komt. 151  In sommige gevallen kan de rechter de procedure aanhouden tot het mo-
ment dat de erfenis wordt geopend. De maximale periode waarin de procedure kan wor-
den aangehouden is vier tot vijf jaar. 152  Indien het niet zeker is dat een bepaalde erfenis 
een echtgenoot ten deel zal vallen of dat de erfiater niet in een nabije toekomst zal over-
lijden, kan met een dergelijke erfenis geen rekening worden gehouden. 153  

Compensaties of schadevergoedingen kunnen worden beschouwd als een deel 
van de inkomsten van de echtgenoten. 154  Dit is echter niet altijd het geval, in het bijzon-
der wanneer het gaat om kleine schadevergoedingen 155  of indien de gehele schadevergoe-
ding nodig is om in de behoefte van de echtgenoot te voorzien. 156  De rechter moet reke-
ning houden met de beschikbaarheid van vermogen nit bronnen die door anderen worden 
beheerd. 157  Er moet ook in zekere mate rekening worden gehouden met de inkomsten van 
een nieuwe echtgenoot of partner. De rechter kan evenwel niet de nieuwe echtgenoot (of 
partner) bevelen betalingen te doen aan de vorige echtgenoot, wel kan het hebben van een 
nieuwe echtgenoot (of partner) van invloed njn op de vermogensrechtelijke situatie van 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 
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Cretney & Masson 1997, p. 437. 
Cretney & Masson 1997, p. 440. 
In de zaak B v. B [1988] 2 FLR 490 werd er rekening gehouden met het feit dat de man uit-
zicht had op een erfenis van £300,000 tot £600,000 van zijn moeder. 
Dodds 1997, p. 100. Zie ook de zaak Mt v. Mt (Financial Provision: Lump Sum) [1992] 1 FLR 
362. 
Zie bijvoorbeeld de zaak Micheal v. Micheal [1986] 2 FLR 490 waarin werd besloten geen 
rekening te houden met het testament van de moeder van de vrouw waarin laatstgenoemde als 
begunstigde was benoemd. Dit ondanks het feit dat de moeder vierenzestig was en een hoge 
bloeddruk had. De wereld was immers, in de woorden van een verpleegster, vol vrouwen van 
tachtig die tussen hun zestigste en zeventigste een hoge bloeddruk hadden. 
Zie bijvoorbeeld Wagstaff v. Wagstaff [1992] 1 All ER 275. 
Zie bijvoorbeeld Jones v. Jones [1983] 1 All ER 1039. 
C v. C (Financial Provision) [1995] 2 FLR 171. De man verkreeg na een emstig verkeerson-
geluk een schadevergoecling ter hoogte van vijf miljoen. Dit geld werd belegd om voor een le-
venslange uitkering te zorgen (de levensduur van de man werd geschat op veertig jaar). Er 
werd geen lump sum toegekend aan de vrouw, aangezien alles was belegd om te voldoen aan 
de behoeften van de man. 
Zie bijvoorbeeld: Thomas v. Thomas [1995] 2 FLR 668. 
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de echtgenoot, aangezien deze in beginsel bijdraagt in de kosten van het huishouden. Ook 
kan de reciter rekening houden met vermogen dat de echtgenoten hebben verkregen na 
de ontbinding van het huwelijk. 158  

De tweede omstandigheid, genoemd in s 25 (2) MCA 1973 waar de rechter reke-
ning mee client te houden, betreft de financiele behoeften en verplichtingen van de echt-
genoten (s 25 (2) (b) MCA 1973). De rechter dient ook in dit geval zowel de situatie ten 
tijde van de procedure in ogenschouw te nemen als hetgeen waarschijnlijk in de nabije 
toekomst zal gebeuren. Van bijzonder belang zijn de behoeften die samenhangen met de 
opvoeding van de kinderen. De rechter houdt dan ook in het bijzonder rekening met de 
woonbehoefte van de vrouw en de kinderen. In Mesher v. Mesher 159  werd aan beide echt-
genoten een gelijk aandeel in het huis toegekend. De verkoop van het huis werd echter 
uitgesteld tot het moment dat het jongste kind de leeftijd van 17 jaar zou hebben bereikt 
of klaar zou zijn met dagelijks onderwijs. Tot dat moment kon de vrouw met de kinderen 
in het huis verblijven. 

Rekening moet warden gehouden met het feit dat een van de echtgenoten eventu-
eel een tweede gezin moet onderhouden 166  en met de bijzondere behoeften van een van de 
echtgenoten. 161  Behoefte is een relatief begrip en dient in relatie te worden gezien met de 
levensstandaard van de echtgenoten vo6r de ontbinding van het huwelij k.162 

De levensstandaard van de echtgenoten v66r ontbinding van het huwelijk client de 
reciter ook afzonderlijk in zajn overwegingen te betrekken. Voordat deze bepaling werd 
gewijzigd door de Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 omvatte s 25 (2) (c) het 
minimal loss (of status quo) beginsel. Dit beginsel hield de verplichting voor de rechter in 
om de echtgenoten in dezelfde fmanciole positie terug te brengen als waarin zij rich be-
vonden voordat het huwelijk werd ontbonden. Dit beginsel is echter heden ten dage niet 
meer van toepassing. 163 

Ten vierde dient de leeftijd van de echtgenoten en de duur van het huwelijk in de 
overwegingen van de rechter te worden betrokken (s 25 (2) (d) MCA 1973). 164  In begin-
sel wordt de duur van samenwoning voor het huwelijk niet in aanmerking genomen. 
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164 

Dodds 1997, p. 103. 
[1980] 1 All ER 126. 
Zie bijvoorbeeld: Barnes v. Barnes [1972] 3 All ER 872. 
Zie Smith v. Smith [1975] 2 All ER 19, waarin de rechter besloot de echtelijke woning aan de 
vrouw toe te kennen omdat zij niet in staat was een huis te kopen en alleen parttime kon wer-
ken vanwege het feit dat zij voor haar dochter met nierproblemen moest zorgen. 
Cretney & Masson 1997, p. 443. 
Met name Diet in gezinnen met gemiddelde inkomsten (Scott v. Scott [1978] 3 All ER 65). In 
situaties van grote vermogens kan dit begjnsel soms - maar lang niet altijd (Attar v. Attar (No 
2) [1985] FLA 653) - nog een rol spelen (Zie bijvoorbeeld: Calderbank v. Calderbank [1975] 
3 All ER 333 en B v. B (Financial Provisions) [1990] 1 FLEE 20). Het behalen van een clean-
break is echter bij grote vermogens de eerste doelstelling. 
Zie bijvoorbeeld: Attar v. Attar (No 2) [1985] FLR 653, waarin de rechter de vrouw na een 
huwelijk van zes maanden met een zeer rijke Saudie-Arabier een lump sum toekende teneinde 
zij zich na het einde van het huwelijk weer aan te kunnen passen aan en terug te keren naar de 
situatie voor het huwelijk (de vrouw was stewardess). 
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De rechter client verder te onderzoeken of een van de echtgenoten een lichamelijk 
of geestelijke handicap heeft (s 25(2) (e) MCA 1973). In Jones v. Jones 165  was de vrouw 
door haar man met een mes aangevallen waardoor zij emstige verwondingen had opgelo-
pen en niet in staat was om nog te werken. Zij had bovendien geen pensioen opgebouwd. 
De rechter kende haar de echtelijke woning in zijn geheel toe. 

Belangrijk is de opdracht aan de rechter om de bijdragen van iedere echtgenoot 
tot het welzijn van het gezin in ogenschouw te nemen 'including any contribution by 
looking after the home or caring for the family' (s 25 (2) (f) MCA 1973). Deze bepaling 
geeft doorgaans aanleiding tot een interest voor de vrouw in het huwelijksvermogen en in 
het bijzonder in de echtelijke woning. Dit beginsel geldt ook voor bijdragen geleverd in 
een bedrijf van de andere echtgenoot. Zo kreeg de vrouw die een zeer belangrijke bijdra-
ge had geleverd aan de opbouw van het hotel van haar man een aanzienlijke lump sum 
toegekend waardoor zij in staat was haar eigen bedrijf op te zetten. 1" 

S 25 (2) (g) bepaalt dat de rechter in zijn beschouwingen rekening moet houden 
met het gedrag van de echtgenoten. In Wachtel v. Wachtel 167  is echter vastgelegd dat de 
rechter alleen rekening kan houden met het gedrag van de echtgenoten indien het `zowel 
onmiskenbaar als grof is. Het gedrag van de echtgenoten kan uitsluitend in overweging 
worden genomen inclien het met in overweging ervan nemen onredelijk zou zijn. 168  In de 
rechtspraak is rekening gehouden met het gedrag van een van de echtgenoten indien dit 
bijzonder gewelddadig was, 169  indien sprake was van `weerzinwekkend' seksueel ge-
drag,1" of van financieel wangedrag. 171  

Uit praktijkonderzoek172  blijkt duidelijk dat de rechter ruim gebruik maakt van 
zijn discretionaire bevoegdheid. Het is dan ook moeilijk bepaalde regels uit de verschil-
lende beslissingen af te leiden. Wel kan er worden gesteld dat de rechter wordt geleid 
door twee algemene doelstellingen. In de eerste plaats tracht hij een passende oplos-
sing te vinden om te voorzien in het onderhoud en de huisvesting van de Idnderen en 
in de tweede plaats streeft hij naar het treffen van voorzieningen die aan de behoef-
ten van iedere echtgenoot na ontbinding van het huwelijk tegemoet komen. 113  

Ad 3) De rechter is verplicht de mogelijkheid van een clean break te overwegen indien 
dit gezien de omstandigheden van het geval redelijk is (s 25 A (1) MCA 1973). 174  De 
bedoeling van een clean break is dat de financiele verplichtingen van de echtgenoten 

165  [1975] 2 All ER 12. 
166  ODonneel v. O'Donneel [1975] 2 All ER 993. 
167  [1973] 1 All ER 829. 
168  Dodds 1997, p. 111. 
169  Jones v. Jones [1975] 2 All ER 12. 
170  Bailey v. Tolliday (1983) 4 FLR 542 in welke zaak de vrouw een relatie had met haar schoon-

vader. 
171  Zie bijvoorbeeld de zaak Martin v. Martin [1976] 2 All ER 625 waarin de man zijn vrouw 

verlaat en een reeks verliesgevende bedrijven opzet met een andere vrouw, gefmancierd door 
het verhypothekeren van de echtelijke woning. 

172  Eekelaar 1998. 
173  Eekelaar 1998, p. 24. Zie ook Report of the Ancillary Relief Advisory Group 1998, p. 8. 
174  Voor een voorbeeld van een clean break: Attar v. Attar, zie supra onder noot 164. 
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tegenover elkaar eindigen zeta het echtscheidingsvonnis is uitgesproken. De aanwezig-
held van de kinderen sluit de mogelijkheid van een clean break in beginsel niet uit, maar 
maakt deze wel vaak moeilijker. 175  Indien de toekomst van de behoeftige echtgenoot on-
duidelijk is, kent de rechter Hever een op een symbolisch bedrag vastgestelde alimentatie-
uitkering toe die kan worden aangepast aan toekomstige niet te voorziene omstandighe-
den dan dat hij een clean break voorschrijft. 176  

In een ideale situatie is een van de echtgenoten in staat om de andere echtgenoot 
ten lump sum te betalen die voldoende is om, indien deze wordt belegd, te voorzien in 
zijn behoeften. Voor de bepaling van de behoeften van de andere echtgenoot bestaat de 
zogenaamde Duxbury berekening.in  Dit is een computerprogramma dat de hoogte van 
een lump sum berekent die, indien deze wordt belegd, voldoende oplevert om in de be-
hoeften van de echtgenoot te voorzien. De berekening door middel van de Diablo), me-
thode geeft echter alleen de richting aan van de hoogte van het bedrag; de twiner is hier-
aan niet gebonden. De rechter kan, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, 
uiteindelijk op een ander bedrag uitkomen. 178  

Indien een onmiddellijke clean break niet mogelijk is, kan de rechter een aanpas-
singsperiode instellen. Tijdens die periode wordt alimentatie betaald en na het verstrijken 
daarvan wordt de echtgenoot geacht onafhankelijk te zijn (s 25 A (2) MCA 1973). In de 
praktijk blijkt dit echter widen het geval te zlin. 179  De rechter heeft de mogelijicheid om 
tegelijk met de order op grond van s 25 A (2) MCA 1973 te bepalen dat de begunstigde 
echtgenoot niet de mogelijkheid heeft om een verzoek tot verlenging van de termijn in te 
dienen (s 28 (1A) MCA 1973). Dit gebeurt echter uitsluitend indien de toekomst enigs-
rins voorzienbaar is. 18°  

Uiteindelijk heeft de rechter de mogelijkheid om geen enkele voorziening te tref-
fen en te bepalen dat de echtgenoot ook in de toekomst niet om een periodieke uitkering 
kan verzoeken (s 25 A (3) MCA 1973). Dit kan echter niet wanneer er kinderen zijn. 181  

In de zaak Wachtel v. Wachtel' s2  werd het one-third beginsel ingevoerd. Volgens dit be- 
ginsel heeft de vrouw recht op ten derde van het huwelijksvermogen en haar man op 

175  Eekelaar 1998, p. 22. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal een-ouder gezinnen zich in de 
periode 1971-1986 had verdubbeld en dat tweederde van deze een-ouder gezinnen van een 
uitkering (income support) leven. Dit heeft als gevolg dat rechters niet geneigd zijn ten clean 
break na te streven ingeval er kinderen aanwezig zijn. 

176  Zie bijvoorbeeld: Suter v. Suter and Jones [1987] 2 All ER 336. 
177  Genoemd naar de zaakDrabury v. Duxbury [1987] 1 FLR 7. 
178  Zie bijvoorbeeld de zaak Gojkovic v. Gojkovic [1990] 2 All ER 84. De berekening door mid-

del van de Duxbury methode kwam uit op eta lump sum van £532,000. De rechter besloot de 
vrouw echter £1 miljoen nit te keren op grond van het feit dat de vrouw een uitzonderlijke bij-
drage had geleverd aan de opbouw van het bedrijf van haar man en dat deze lump sum haar de 
kans hood zelf een bedrijf te beginnen. 

179 	• • Zie bgvoorbeeld: Morris v. Morris [1985] FLR 1176, M v. M [1987] 2 FLR 1. 
180 Zie L v. L (Financial Provision: Appeal Procedure) [1992] 2 FLR 145. 
181  Dodds 1997, p. 124. 
182  [1973] 2 WLR 366. 
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tweederde. 183  Het one-third beginsel geeft echter alleen een richtlijn en is niet bindend. 
Het is meer een uitgangspunt waar de rechter van kan afwijken al naar gelang de omstan-
digheden van het geva1 184  en is zeker niet van toepassing op hele kleine 185  of op hele gro-
te186 vermogens. 

Ad 5) Zoals reeds gesteld in vraag 3.4, is de rechter bevoegd om financial provision or-
ders te wijzigen (s 31 (1) en (2) (a), (b) en (c) MCA 1973). Het bedrag van de betalingen 
kan worden verhoogd of verlaagd. De plicht tot betaling kan worden beeindigd, opge-
schort of juist weer opnieuw ingesteld. Een dergelijke bevoegdheid heeft de rechter niet 
ten aanzien van een property adjustment order of een lump sum order. Property adjust-
ment orders en lump sum orders zijn immers bedoeld als uitputtend en definitief. 187  Ook 
is hij niet bevoegd om de termijn waarbinnen de lump sum moet worden betaald te wijzi-
gen, tenzij er sprake is van betaling in termijnen. In dat geval kan de rechter de termijnen 
wijzigen (s 31(1) (2) (d) MCA 1973). 

Een van de echtgenoten kan echter in bepaalde gevallen een verzoek tot appeal out of 
time indienen. Dit opent de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan ook al is de termijn 
waarbinnen het beroep moet worden ingediend (vijf dagen) verstreken. Deze mogelijk-
heid is in het bijzonder van belang als het gaat om definitieve beslissingen die niet vat-
baar zijn voor wijziging op grond van s 31 MCA 1973. In de rechtspraak kunnen drie 
situaties worden onderscheiden waarin appeal out of time werd aanvaard: 
1) er is sprake van een wijziging in de waarde van het vermogen 
2) een van de partijen van de order is onverwacht kort na de order overleden; 
3) een van de partijen is hertrouwd of is gaan samenwonen kort nadat de order is uitge-

vaardigd. 
De rechter staat echter zeer terughoudend tegenover het vernietigen van orders. In de 
zaak Barder v. Barder heeft de rechter een aantal beginselen ter beperking van appeals 
out of time neergelegd. 188  Het doel van deze beginselen is duidelijkheid te verschaffen en 
te voorkomen dat de rechters worden overstroomd met verzoeken tot appeals out of time. 
In deze zaak was er sprake van een defuitieve en volledige consent order. De man werd 
geacht aan zijn vrouw de helft van de echtelijke woning over te dragen. Vier weken nadat 
de order was gemaakt en nadat de termijn van vijf dagen voor indiening van een beroep 
was verstreken, vermoordde de vrouw haar twee kinderen en pleegde zij zeLfmoord. Haar 
vermogen kwam volgens haar testament aan haar moeder toe. De man diende een verzoek 
tot appeal out of time in tegen de oorspronkelijke order. Hij motiveerde zijn verzoek 

183  Lord Denning M.R. rechtvaardigde zijn 'one-third' benadering met de stelling ciat een man nu 
eenmaal meer geld nodig heeft aangezien een man 'will have to go out to work all day and 
must get some woman to look after the house-either a wife, if he remarries, or a housekeeper, 
if he does not' (zie Eekelaar 1998, p. 28). 

184  Zie bijvoorbeeld: Slater v. Slater (1982) 3 FLR 364, Bullock v. Bullock [1986] 1 FLR 372. Zie 
ook Eekelaar 1998, p. 28. 

185  Zie bijvoorbeeld: Shallow v. Shallow [1978] 2 WLR 583. 
186  Zie bijvoorbeeld: Preston v. Preston [1982] 1 All ER 41. 
187  Zie Carson v. Carson [1983] 1 All ER 478. 
188  [1987] 2 All ER 440. 
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door te wijzen op het feit dat de gronden waarop de order was gebaseerd fundamenteel 
waren gewijzigd door een niet te voorziene wijziging in de omstandigheden: de dood van 
zijn vrouw en kinderen. De House of Lords gal toestemming voor het appeal out of time 
en vemietigde de order. De House of Lords legde ec.hter de nadruk op het feit dat niet 
iedere onvoorziene wijziging in omstandigheden aanleiding vormt tot toestemming voor 
appeal out of time en bepaalde dat voor toestemming aan de volgende vier voorwaarden 
dient te zijn voldaan: 
- de nieuwe gebeurtenis maakt de grondslag van de oorspronkelijke order waardeloos 

en een beroep — indien toegestaan - zou waarschijnlijk worden aanvaard 
- de nieuwe gebeurtenis vindt plaats binnen een relatief korte periode nadat de order 

was uitgevaardigd (waarschijnlijk korter dan een jaar) 
- het verzoek tot toestemming voor beroep wordt snel ingediend 
- het toestaan van het beroep vormt geen benadeling van derden te goeder trouw die 

anders dan om niet een interest in het vermogen dat het voorwerp van de order vomit 
hebben verkregen. 

Deze beginselen werden toegepast in de zaak Hope-Smith v. Hope-Smith. 1" In deze zaak 
werd de man veroordeeld tot betaling van een bepaalde lump sum uit de verkoopsom van 
de echtelijke wooing die was getaxeerd op £116 000. De man wachtte met de verkoop 
van de echtelijke wooing. Uiteindelijk weerspiegelde de lump sum niet meer de werkelij-
ke waarde van de echtelijke wooing die was opgelopen tot £200 000. Nadat de rechter 
had onderzocht of er aan de Barder-beginselen werd voldaan gal de reciter toestemming 
voor appeal out of time. Dit niettegenstaande het feit dat het verzoek meer dan twee jaar 
na de oorspronkelijke order werd ingediend. Een order voor toekenning van 40 % van de 
verkoopsom werd vastgesteld. 19°  

Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen tot nietigverklaring van een order inge-
val de order op onjuiste gronden is gegeven, dat wil zeggen indien er sprake is van be-
dreiging, bedrog of opzettelijk achterhouden van informatie. Dit is ook mogelijk indien 
achteraf een wijziging in de omstandigheden heeft plaatsgevonden the niet te voorzien 
was toen de oorspronkelijke order werd gemaakt. Ben appeal out of time wordt soms 
verzocht in samenhang met een verzoek tot vemietiging omdat lump sum en property 
orders niet kunnen worden gewijzigd op grond van s 31 MCA 1973. Verzoeken tot ver-
nietiging komen vaak voor met betrekking tot consent orders in het bijzonder ingeval van 
opzettelijke verzwijging van informatie. 191  

5.1 	In hoeverre heeft de rechter de vrzjheid om van de regels van het wettelijk stelsel 
af te wijken? 

Niet van toepassing. 

189 [1989] 2 FLR 56. 
1" Zie ook Rooker v. Rooker [1988] 1 FLR 219 en Thompson v. Thompsom [1991] 2 FLR 530. 
191  Zie bijvoorbeeld: Livesey (formaly Jenkins) v. Jenkins [1985] 1 All ER 106. 
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5.2 	In hoeverre heeft de rechter de vrijheid om af te wijken van de door partijen 
overeengekomen huwelijkse voorwaarden? 
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1.1 	Welke zijn de bronnen van het huwehjksvermogensrecht? 

De voomaamste bron van het huwelijksvermogensrecht wordt gevormd door boek 3 van 
het Franse Burgerlijk Wetboek (de Code civil (CC)) dat gewijd is aan 'des differentes 
manieres dont on acquiert la propriete' . 1  Daamaast bevat boek 1 CC (artt. 212-226 CC) 
een catalogus van rechten en plichten van echtgenoten (het zogenaamde statut personel) 
waarvan zij niet bij overeenkomst mogen afwijken. Deze bepalingen hebben zowel be-
trekking op de persoonlijke als op de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. 2  

i 

2 

Twee belangrijke wetsherzieningen dienen bier te worden genoemd: de wet van 13 juli 1965 
(Loi n° 65 -570. Reforme des regimes matrimoniaux) die het stelsel van de communaute _des 
acquets als wettelijk stelsel invoerde en de wet van 23 december 1985 (Loi n° 85 -1372. Ega-
lite des epoux dans les regimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des en-
fants mineurs). 
Het statut personel is van toepassing op alle gehuwden. Het is opgesteld om evenwicht te 
brengen in twee tegengestelde doelen: de bescherming van de gemeenschappelijke huishou-
ding en de onafliankelijkheid van de individuele echtgenoot. Ter bescherming van de positie 
van echtgenoten die gezamenlijk een beroep uitoefenen zijn hierin speciale regels opgenomen. 
Iedere echtgenoot is vrij een beroep uit te oefenen, zijn iakomsten uit arbeid te innen en daar-
over te beschikken (am. 223 en 224 CC). Iedere echtgenoot is ook bevoegd een bankrekening 
te openen en te beschikken over het tegoed van zijn rekening (art. 221 CC). Indien een echt-
genoot een zaak in zijn bezit heeft, geldt een vermoeden van bevoegdheid tot beschikking over 
dit goed (art. 221 CC). Iedere echtgenoot is bevoegd handelingen te verrichten die de instand-
houding van de gemeenschappelijke huishouding en de opvoeding van de kinderen tot doe! 
hebben. Naast deze bepalingen die de autonomie van de echtgenoten beschermen, wordt een 
aantal regels gegeven die ten doel hebben het huisgezin te beschermen. De echtgenoten moe-
ten bijdragen in de kosten van de huishouding (art. 214 CC). Indien een van hen zijn verplich-
ting verwaarloost en aldus het gezin in gevaar brengt, kan de andere echtgenoot de rechter 
verzoeken maatregelen te treffen (art. 220-1 CC). De echtelijke woning wordt beschermd door 
de beschikkingsbevoegdheid van een echtgenoten te onderwerpen aan de toestemming van de 
ander (art. 215 CC). In geval van nalatigheid of kwade wil van een der echtgenoten kan de 
rechter maatregelen treffen, bijvoorbeeld door machtiging van de andere echtgenoot (am. 217 
en 219 CC). 
Er bestaat een speciale regeling voor echtgenoten van agrariers, kooplieden en handwerkslie-
den die meewerken in het bedrijf van hun echtgenoot (L. 4 juillet 1980 voor landbouwers, op-
genomen in de Code rural en de L. 10 juillet 1982 voor kooplieden en handwerkslieden). De 
L. 4 juillet 1980 stelt een vermoeden van volmacht voor bepaalde beheersdaden die noodza-
kelijk zijn voor de landbouwondememing (am. 32-1 e.v. Code rural), en voor beschikking 
over de pachtovereenkomst: in geval beide echtgenoten gewoonlijk meewerken in de land-
bouwondememing, moet voor beschikking over de pachtovereenkomst toestemming van de 
andere echtgenoot worden gevraagd (art. L. 411-68 Code rural). Art. 9 lid 1 van de L. 10 
juillet 1982 stelt een soortgelijk vermoeden van volmacht voor de echtgenoot van de bedrijfs-
leider en de echtgenoot/medewerker (in tegenstelling tot de echtgenoot/werknemer of echte- 
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Naast de Code civil zijn onder andere wetten die zijn opgenomen in de Code de commer-
ce (C. corn) van belang.3  

1.2 	Bestaat er een wettelijke al dan niet verplichte keztzemogelijkheid tussen twee of 
meer verschillende wettelijke stelseis van huwelijksgoederenrecht? Welke stelsels 
zijn dat? En hoe moet die keuze worden uitgesproken? 

De Code civil bevat naast de regeling van het wettelijk stelsel van de communaute des 
acquets4  (gemeenschap van aanwinsten, ook wel gemeenschap van vruchten en inkom-
stens  genoemd: ant. 1400 - 1491 CC) ook bepalingen omtrent de bedongen gemeenschap 
(communaute conventionnelle: artt. 1497 - 1527 CC), 6  de uitsluiting van iedere gemeen-
schap (separation des biens: artt. 1536 - 1543 CC), en de deelgenootschap (participation 
aux acquels: am. 1569 - 1581 CC). De echtgenoten zijn niet verplicht een keuze tussen 
deze stelsels te maken. 7  

1.3 	°rider welk stelsel van huwelijksgoederenrecht zun de echtgenoten getrouwd als 
zij hieromtrent niets hebben vastgelegd? Worden de echtgenoten op enige wt ..* 
voorgelicht over de vermogensrechtelijke gevolgen van het trouwen? 

Voor zover de echtgenoten niet bij huwelijkse voorwaarden anders zijn overeengekomen, 
zijn zij gehuwd in de communaute des acquets (am. 1393 CC en 1400 CC).8  De gemeen-
schap omvat aan de actiefzijde alle goederen die tijdens het huwelijk worden verworven 
met het geld dat de echtgenoten als vrucht van hun arbeid hebben vergaard, alsmede met 
geld afkomstig van de inkomsten van hun eigen goederen (art. 1401 CC). Me schulden 
die tijdens het huwelijk ontstaan vallen in de passiva van de gemeenschap, soms echter 
onder voorwaarde van vergoecling door een van de prive-vermogens na ontbinding (art. 
1409 CC). De goederen die niet door de wet alas behorend tot de gemeenschap worden 

noot/maat waarop deze regeling niet van toepassing is. Om echtgenoot/medewerker te zijn 
moet de echtgenoot onder die titel zijn ingeschreven en meewerken in het bedrijf). 

3  Bijvoorbeeld Loi n° 82-596, Conjoints d'artisants et de commercants. De bepalingen van 
belang voor dit onderwerp zijn te vinden onder art. 4 C. corn. 

4  De grote meerderheid van de ondervraagde Franse juristen is van mening dat de comnumaute 
des acquets geschila is als wettelijk stelsel. Het stelsel is met name in overstemming met de 
opvatting van het huwelijk als een partnerschap. Verder blijkt het stelsel in beginsel geschikt 
voor echtparen die niet hebben nagedacht over de vermogensrechtelijke gevolgen van hun 
huwelijk. Zie het verslag van de gesprekken met de Frame juristen (bijlage 13) en het verslag 
van het resultaat van de onder Franse juristen gehouden enquotes (bijlage 14). 
Vertaling ontleent aan Landeroin & Pillebout 1981, p. 13. 

6  Uit de gesprekken met de Franse juristen blijkt dat echtgenoten steeds vaker op latere leeftijd 
voor een algehele gemeenschap kiezen (zij het om fiscRle redenen). Zie het verslag van de ge-
sprekken met de Franse juristen (bijlage 13). 

7  In de praktijk blijkt dat de echtgenoten zich vaak, bij de keuze van hun huwelijksgoederenre-
gime, laten leiden door fiscale voordelen. Zie het verslag van het gesprek met Choisne (bijlage 
13). 

8 De communauto des acquets werd door de wet van 13 juli 1965 (Loi n° 65-570, &forme des 
regimes matrimoniaux) als wettelijk stelsel ingevoerd. 
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aangewezen, blijven eigendom van elk van de echtgenoten (art. 1403 CC). Dit geldt ook 
voor de schulden die op prive-goederen van een der echtgenoten rusten (art. 1410 CC). 

1.4 	Indien de echtgenoten hun vermogensrechtelijke relatie willen regelen, hoe moet 
dit dan gebeuren? 

Echtgenoten die van het wettelijk stelsel wensen af te wijken dienen voor de huwelijks-
sluiting hun vermogensrechtelijke verhouding vast te leggen in een contrat de manage 
(artt. 1387 CC en art. 1395 CC). Dit moet gebeuren ten overstaan van een notaris en in 
aanwezigheid van beide echtgenoten (of hun vertegenwoordigers) (art. 1349 CC). Art. 
1395 stelt dat de huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk moeten zijn aangegaan, maar 
noemt geen termijn. De huwelijkse voorwaarden kunnen dus nog op de dag van de hu-
welijkssluiting geldig worden gemaakt, mits het tijdstip van de sluiting van de overeen-
komst voorafgaat aan dat van het huwelijk. 9  

De echtgenoten moeten ten tijde van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden 
handelingsbekwaam zijn. 1°  Op grond van de nauwe relatie tussen het maken van huwe-
lijkse voorwaarden en het huwelijk zelf, is in de wet een direct verband gelegd tussen de 
bekwaamheid om huwelijkse voorwaarden aan te gaan en de bekwaamheid om in het 
huwelijk te treden (artt. 1398 CC en 1399 CC). 11  

Art. 1398 CC bepaalt dat de minderjarige aan wie het is toegestaan in het huwe-
lijk te treden huwelijkse voorwaarden mag maken (art. 1398 CC). 12  Deze minderjarige 
dient, met uitzondering van het geval dat deze minderjarige reeds meerderjarig is ver-
klaart — zo stelt de wet — te worden `bijgestaan' door degenen die bevoegd zijn om toe-
stemming voor het huwelijk te geven. Hiermee wordt bedoeld dat de toestemming van de 
wettelijke vertegenwoordigers ten tijde van de sluiting van de overeenkomst vereist is 
(toestemming achteraf is niet mogelijk). 13  Er is in beginsel, tenzij de minderjarige hier-
voor heeft gekozen, geen sprake van vertegenwoordiging: de minderjarige moet zelf 
aanwezig zijn en instemmen met de huwelijkse voorwaarden. Ontbreekt de toestemming 
dan heeft zowel de minderjarige als de wettelijke vertegenwoordiger de bevoegdheid 
vemietiging van de huwelijkse voorwaarden te vorderen (art. 1398 CC). 

Voor meerdeijarigen onder bewind of curatele (majeurs en tutelle ou en curatel-
le) geldt een soortgelijke regeling (art. 1399 CC). 

9  Grimaldi 1998, p. 65. 
10 Dus met pas ten tijde van de huwelijksluiting (Grimaldi 1998, p. 65). 
11  'Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala' (Malaurie & Aynes 1994, p. 99). 
12  Om te kunnen huwen moet een man de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en een vrouw de 

leeftijd van 15 jaar. In de gevallen dat een man of vrouw jonger is dan respectievelijk 18 of 15 
jaar kunnen zij alleen in het huwelijk treden met toestemming van de Procureur de la Republi-
que (officier van justitie) (art. 144 CC, 145 CC). Indien de annstaande echtgenoten minderja-
rig zijn moet(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming geven (art. 148 CC). In 
Frankrijk zijn op grond van art. 388 CC minderjarig degenen die nog niet de leeftijd van 18 
jaar bereikt hebben. 

13  Aileen in het geval dat de wettelijke vertegenwoordigers zich laten vertegenwoordigen kan de 
toestemming tevoren worden gegeven (Civ. 29 mai 1854, DP. 1854 I. 207). 
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In beginsel zijn de echtgenoten vrij am de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden te 
bepalen (art. 1387 CC). Zij kunnen opteren voor aanpassing van het wettelijk stelsel, voor 
een van de hierboven genoemde wettelijke keuzestelsels (separation des biens art. 1536 
CC; participation aux acquets: art. 1569 CC), 14  voor een combinatie daarvan of voor een 
stelsel van eigen ontwerp." 

Aanpassingen van het wettelijke stelsel kunnen betrekking hebben op de samen-
stelling van de gemeenschap (men kan bijvoorbeeld kiezen voor een gemeenschap van 
roerende goederen en aanwinsten (art. 1499-1501 CC) of voor een algehele gemeenschap 
van goederen (art. 1526 CC)), de bestuursregeling (bijvoorbeeld altijd gemeenschappelijk 
bestuur), de afwikkeling van de boedel" of de verdeling in geval van ontbinding van de 
gemeenschap door overlijden van een der echtgenoten. Bij aanpassingen van het laatstge-
noemde punt kan men bijvoorbeeld denken an toekenning van het recht om bepaalde 
gemeenschappelijke goederen te verwerven an de langstlevende waarvoor wel (art. 1511 
CC) of niet (preciput art. 1515 CC) een vergoeding verlangd wordt. 17  De echtgenoten zijn 
ook vrij te bepalen dat de verdeling, in geval van ontbinding van het huwelijk door over-
lijden van een der echtgenoten, niet zal geschieden in twee gelijke delen (art. 1521 CC). 

In de huwelijkse voorwaarden kwmen de aanstaande echtgenoten naast de rege-
ling van hun vermogensrechtelijke relatie tevens andere overeenkomsten opnemen. 78  

De vrijheid van de echtgenoten is echter niet onbeperkt. In de eerste plaats is de 
keuze voor twee bepaalde stelsels uikirukkelijk uitgesloten op grond van het feit dat zij 
elementen bevatten die in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel: het dotaal stelsel l8  en het 
stelsel zonder gemeenschap. 2°  In de tweede plaats is het niet mogelijk voorwaardelijke 
huwelijkse voorwaarden te maken of te bepalen dat de huwelijkse voorwaarden pas in-
gaan na verstrijking van een bepaalde termijn. 21  In de derde plaats mogen de huwelijkse 
voorwaarden — zo stelt art. 1387 expliciet — niet in strijd rijn met de goede zeden en de 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Voor dit stelsel wordt echter zelden gekozen, zodat het de bijnaam van 'regime matrimonial 
pour professeurs de droit' heeft gekregen. Zie Maury 1994, p. 40. 
Bijvoorbeeld door verwijzing naar buitenlands of niet meer geldend recht (Grimaldi 1998, p. 
69). 
Bijvoorbeeld van de regeling omtrent de vergoedingsvorderingen (zie infra onder vraag 2.1.1). 
Malaurie & Aynes 1994, p. 95. 
Bijvoorbeeld schenkingen van tegenwoordige of toekomstige goederen (art. 1082 CC, 1084 
CC), vaststelling van de toebedeling van bepaalde goederen aan de langstlevende echtgenoot 
(clause commerciale, art. 1390 CC). De clause commerciale vormt een uitzondering op het 
verbod van overeenkomsten over toekomstige erfenissen. 
Het dotaal stelsel behoorde tot de wettelijke keuzestelsels totdat dit stelsel door de wet van 13 
juli 1965 per genoemde datum werd afgeschaft. 
Het kenmerk van dit stelsel is dat iedere echtgenoot eigenaar bllift van alle goederen die bij 
tijdens het huwelijk verkirligt en ook alleen aansprakelijk is voor alle schulden die hij aangaat. 
Voor de rest blliven echter de regels van het wettelijk stelsel gelden: de man heeft vruchtge-
bruik en bestuur over de prive-goederen van zijn vrouw. Dit laatste is in strijd met de nieuwe 
redactie van art. 225 CC (Loi n° 85-1372, Fgalite des epoux darts les regimes matrimoniaux a 
des parents darts la gestion des biens des enfants mineurs), waarin bepaald wordt dat elk van 
beide echtgenoten zelfstandig zijn prive-goederen beheert, erover kan beschikken of zich er-
mee kan verbinden. 
Malaurie & Aynes 1994, p. 102. Altematieve huwelillcse voorwaarden zijn echter we! geldig 
(Colmar, 16 mei 1990, JCP 1991 IL 17, noot P. Simler). 
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artt. 1388 CC — 1399 CC. Deze artikelen bevatten onder andere de bepalingen dat de hu-
welijkse voorwaarden niet mogen afwijken van de in de wet vastgelegde rechten en 
plichten van de echtgenoten (het statut fondamental de la famille), 22  van de regels omtrent 
het ouderlijk gezag, het bewind van het vermogen van het kind en de voogdij (art. 1388 
CC) en van het verbod op overeenkomsten met betrekking tot toekomstige erfenissen (art. 
1389 CC).23  

In bepaalde gevallen kunnen ook derden invloed uitoefenen op de inhoud van de 
huwelijkse voorwaarden. 24  

Huwelijkse voorwaarden die in strijd zijn met de inhoudelijke- of de vormvoorschriften 
zijn nietig of vemietigbaar. Nietig zijn die huwelijkse voorwaarden die gesloten zijn in 
strijd met de vormvoorschriften of met de eisen met betrekking tot het tijdstip waarop de 
huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan. Huwelijkse voorwaarden in strijd met de ver-
eisten ten aanzien van de handelingsbekwaamheid zijn vemietigbaar. 

Worden de huwelijkse voorwaarden vernietigd of nietig verklaard dan is met te-
rugwerkende kracht het wettelijk stelsel van toepassing op de vermogensrechtelijke ver-
houding tussen de echtgenoten. In beginsel wordt de gehele overeenkomst vemietigd, bij 
uitzondering blijven bepaalde onderdelen gelden. In het geval dat er rechtshandelingen 
deel uitmaken van de huwelijkse voorwaarden is het mogelijk dat deze blijven gelden 
indien zij geheel buiten de huwelijkse voorwaarden in materiele zin vallen (bijvoorbeeld 
erkenning van een schuld). 

Na ondertekening van de huwelijkse voorwaarden overhandigt de notaris de aanstaande 
echtgenoten een certificaat dat voor de huwelijkssluiting aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand moet worden overlegd (deze verplichting staat op het certificaat vermeld). 
Het certificaat bevat de naam en het adres van de notaris bij wie de overeenkomst is ge-
sloten en de namen, voomamen en adressen van de echtgenoten (art. 1394 CC). Ten tijde 
van de huwelijkssluiting moeten de echtgenoten verklaren of zij al dan niet huwelijkse 
voorwaarden zijn aangegaan. Verklaren zij dat huwelijkse voorwaarden zijn overeenge-
komen, dan moet de naam en het adres van de notaris worden opgegeven (art. 75 lid 4 
CC).25  Deze verklaring wordt aan de huwelijksakte toegevoegd (art. 76-8° CC) en kan 
door derden worden geraadpleegd. 

Derden die informatie wensen over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden 
moeten bij de echtgenoten een afschrift van de huwelijkse voorwaarden opvragen. De 
notaris kan niet zonder schending van zijn beroepsgeheim informatie verschaffen over de 
aard van de huwelijkse voorwaarden. Voor echtgenoten die tevens ondernemers zijn be- 

22 

23 

24 

25 

Boek 1 CC: am. 214-226 CC. 
Een door de wet geregelde uitzondering hierop vomit de clause commerciale. Zie supra noot 
18. 
Derden kunnen besluiten dat in afwijking van de wettelijke regeling hun schenking in de ge-
meenschap valt (Terre & Simler 1994, p. 13). 

De verklaring van echtgenoten dat geen huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen geldt 
tot bewijs van het tegendeel (Civ. l e, 6 mei 1985, Bull. civ. I, n° 138). 
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staan er naast de algemene publicatieregels nog enkele bijzondere regels. Art. 1394 lid 4 
CC verwijst naar de publicatieregels van het handelsregister (registre du commerce a des 
societes) indien een der echtgenoten ten tijde van het huwelijk ondememer is of dit later 
worden za1.26  

Indien de echtgenoten nog voor de huwelijkssluiting wijzigingen aanbrengen in 
hun overeenkomst van huwelijkse voorwaarden, moeten deze wijzigingen eveneens wor-
den gepubliceerd (art. 1396 lid 2 CC). 

Indien niet aan de publicatieplicht is voldaan, kunnen de huwelijkse voorwaarden 
in beginsel niet aan derden worden tegengeworpen. De sanctie verschilt echter per publi-
catievereiste. 27  

1.4.1 Welke kosten zijn verbonden aan het maken van huwelijkse voorwaarden? 

De kosten van huwelijkse voorwaarden bestaan uit het honorarium van de notaris, de 
inschrijving- en zegelkosten en eventueel de kosten van inschrijving in het kadaster. 

De kosten worden door ieder van de echtgenoten voor de helft gedragen wanneer 
de echtgenoten hebben gekozen voor het stelsel van separation des biens of het stelsel 
van participation aux acquas.28  Zijn de echtgenoten onder het wettelijk stelsel getrouwd 
dan vallen de kosten in de gemeenschap, ook wanneer deze voor het huwelijk zijn ge-
maakt; het gaat immers om wegens het huwelijk gemaakte kosten. 29  De kosten varieren 
tussen de 1.000 en de 2.000 FF." 

26  Indien een der echtgenoten reeds v6t5r het huwelijk als ondernemer in het handelsregister is 
ingeschreven moet de notaris op grond van art. 12-2 °  Algemene maatregel van bestuur van 30 
mei 1984 een wijziging verzoeken van de vermeldingen in het register waarin de huwelijkse 
voorwaarden van de echtgenoten en het eventuele bestaan van beperkingen van hun beschik-
kingsbevoegdheid die aan derden kunnen worden tegengeworpen, rijn opgenomen. Wordt een 
der echtgenoten na huwelijkssluiting ondememer, dan moet deze rich, als alle ondememers, 
binnen 15 dagen in het handelsregister inschrijven. In rijn inschrijvingsaanvraag moet hij alle 
gegevens befreffende zijn huwelijksvermogensrechtelijke positie vermelden (art. 7 lid 1 Al-
gemene maatregel van bestuur 84-406 van 30 mei 1984). 

22  Indien de huwelijksakte niet vermeldt clat de echtgenoten huwelijkse voorwaarden zijn aange-
gun, wordt aangenomen dat ze onder het wettelijke stelsel zijn getrouwd. Hebben nj in dat 
geval wel huwelijkse voonvaarden gemaakt, dan gelden die alleen tussen de echtgenoten zelf 
en niet jegens derden. Heeft de echtgenoot echter bij de sluiting van een overeenkomst met 
een derde verklaard dat hij huwelijkse voonvaarden is aangegaan, dan Ican dit aan de derde 
worden tegengeworpen. Indien de echtgenoot/ondernemer niet heeft voldaan aan het publica-
tievereiste kan de echtgenoot/ondememer de huwelijkse voorwaarden niet tegenwerpen aan 
derden met wie hij rechtshandelingen in het kader van zijn werk7aamheden is aangegaan, al-
thans zolang niet bewezen is dat de derde van de huwelijkse voorwaarden op de hoogte was. 
De echtgenoothiet-ondernemer kan dat echter we! (art. 66 lid 1 Algemene maatregel van be-
stuur van 30 mei 1984). 

26  CiV. l e, 3 mei 1977, D. 1977, IR 470. 
" Grimaldi 1998, p. 64. 
3°  http: //www.notaires.fricsnitextes. 
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1.4.2 Is het mogelijk om huwehjkse voorwaarden tijdens het huwehjk te wijzigen? Be-
staan er speciale voorwaarden waar aan moet worden voldaan? 

Het regime van huwelijksgoederenrecht werd voor de wetswijziging van 1965 als onver-
anderlijk beschouwd.31  De wijzigingen hebben het beginsel van de onveranderlijkheid ten 
dele omvergeworpen: de echtgenoten kunnen hun regime wijzigen in het belang van het 
gezin32  mits het te wijzigen huwelijksgoederenregime tenminste twee jaar van toepassing 
is geweest. 33  Voor wijziging is goedkeuring van de notariele akte door de rechter vereist 
(art. 1397 CC).34  Alle belanghebbenden bij de gewijzigde huwelijkse voorwaarden dienen 
voor het goedkeuringsgeding te worden opgeroepen. 35  Vooral de mening van eventuele 
schenkers kan van belang zijn. Is een van de belanghebbenden reeds overleden dan hoe-
yen zijn erfgenamen niet te worden opgeroepen (art. 1397 lid 2 CC). Ook andere belang-
hebbenden, zoals bijvoorbeeld schuldeisers, kunnen door de echtgenoten worden opge-
roepen. Aan schuldeisers wordt de mogelijkheid geboden om zich tegen de goedkeming 
te verzetten in geval van schending van hun rechten (art. 1397 laatste zin CC). 
het derdenverzet gerechtvaardigd is, kan de wijziging van huwelijkse voorwaarden der-
den niet meer worden tegengeworpen, het is echter mogelijk dat alleen een deel van de 
wijziging niet wordt goedgekeurd. 37  

31 Landeroin & Pillebout 1981, p. 19. 
32 Het begrip telang van het gezin' is moeilijk te omschrijven. Het geldt als leidraad voor de 

rechterlijke toets, hetgeen de rechter een ruime discretionaire bevoegdheid geeft. De rechter 
moet vrij diepgaand toetsen of de wijziging van de huwelijkse voorwaarden opportuun is, re-
kening houdend met het being van het gezin. Alle omstandigheden van het geval zijn hierbij 
van belang (Civ. l e, 6 januari 1976, D. 1976, 253). De Cour de cassation staat een zo uniform 
mogelijke interpretatie van het begrip 'being van het gezin' voor. Toch wordt het begrip in de 
jurisprudentie verschillend ingevuld. Veel hangt af van hetgeen onder `gezin' wordt verstaan: 
ouders en kinderen, alleen de kinderen, alleen de echtgenoten of derden voor wie een wijzi-
ging ongewenst kan blijken. 
De rechter is vrij te beslissen of hij kinderen al dan met wil horen. De rechter is echter nooit 
gebonden aan bun mening. Zie Laroche de Roussane & Ferrandes 1994, p. 20. 
Deze termijn van twee jaar geldt ook voor achtereenvolgende wijzigingen (Grimaldi 1998, p. 
85). 

34  De wijziging moet dus in een notariele akte worden vastgelegd. Een meerderheid van de on-
dervraagde Franse juristen pleit voor afschaffmg van de rechterlijke goedkeuring. Zie het ver-
slag van de gesprekken met Droz, Deneuville, Choisne (bijlage 13) en het verslag van het re-
sultaat van de onder Franse juristen gehouden enquetes (bijlage 14). De rechters van de 2 e  
Chambre van de Cour d'Appel de Paris en Champenois hebben echter een andere mening (zie 
het verslag van het gesprek met de rechters (bijlage 13). 

35  Het gaat bier over degenen die contractspartij waren en dus niet om de eventuele wettelijke 
vertegenwoordigers ingeval de huwelijkse voorwaarden door minderjarigen waren gesloten. 
Zie Laroche de Roussane & Ferrandes 1994, p. 19. 

36  Het derdenverzet wordt echter zelden door de rechter gehonoreerd (Malaurie & Aynes 1994, 
p. 115). De wijziging is op zich geen schending van de rechten van schuldeisers. Aileen 
schuldeisers kunnen zich verzetten, dus niet de kinderen of erfgenamen van de echtgenoten 
(Civ. l e, 9 juli 1991 Bull. civ. I, n° 238 en Civ. le, 24 november 1993, Bull. civ. I, n° 342). 

37  In sommige beslissingen wordt alleen de regeling ten aanzien van de verdeling vemietigd 
(Comm. 20 december 1982, Bull. civ. IV, n° 419). 
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De rechter heeft alleen de bevoegdheid zijn goedkeuring te geven of deze te wei-
geren, hij kan dus niet de overeenkomst van de echtgenoot op bepaalde punten wijzigen. 

Het homologatieverzoek moet worden gericht aan de griffier van het tribunal de 
gramle instance in de rechtsgebieden waarin de geboorteplaatsen van de twee echtgeno-
ten liggen. De echtgenoten dienen zorg te dragen voor afkondiging in het repertoire ci-
vil-18  en de aantekening in de marge van de geboorteakte (art. 1303 jo. art. 1292 lid 2 en 3, 
art. 1293 NCPC). Voorts moet de goedkeuring door de echtgenoten in een dagblad met 
verspreiding in het rechtsgebied van de rechter die het vonnis heeft uitgesproken worden 
gepubliceerd (art. 1303 Jo 1294 lid 1 en 2 NCPC). Ook hiervan dient in de marge van de 
geboorteakte een aantekening te worden gemaakt (art. 1294 lid 2 NCPC). Indien een der 
echtgenoten ondernemer is, moot nog een andere formaliteit worden vervuld: het goed-
keuringsvonnis moot in het handelsregister worden gepubliceerd (art. 1397 lid 5 CC Jo. 
art 12, 2° Algemene maatregel van bestuur van 30 mei 1985). 

De wijziging van huwelijkse voorwaarden kan derden pas drie maanden na publi-
catie worden tegengeworpen (art. 1397 lid 3 CC). 

1.5 	Bestaan er statistische gegevens ten aatzzien van: 

1.5.1 het aantal gesloten huwelijken en echtscheidingen? 

Zie bijlage 15. 

1.5.2 het aantal echtgenoten dat voor of @dens het huwelijk huwelificse voorwaarden 
heeft aangegaan? 

In Frankrijk zijn in 1992 19% van de echtgenoten huwelijkse voorwaarden overeengeko-
men (16% voSer huwelijkssluiting en 3% daama). 39  

1.5.3 de gekozen huwelijksgoederenregimes? 

Van de 19% gehuwde paren die in 1992 huwelijkse voonvaarden zijn aangegaan, heeft 
7,4% voor het wettelijk stelsel gekozen, 3,3% voor het stelsel van de algehele gemeen-
schap van goederen en 6,3% voor uitsluiting van iedere gemeenschap. 1,9% kiest voor 
een ander stelsel (bijvoorbeeld voor het stelsel van de participation aux acquets).4a  

38  Register waarin de verzoekschriften, rechterlijke beslissingen en andere alctes met betrekking 
tot de handelingsbekwaamheid en het huwelijksvermogen van meerderjarigen op schrift wor-
den gesteld. 

39 A. Barthez & A. Laferrere, 'Contras de manage et regimes matrimoniaux', Economic et sta-
tistique 1996, p. 127-144. Zie bijlage 15. 

4°  Zie supra noot 39 en bijlage 15. 
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2 	Rechten en bevoegdheden van de echtgenoten 

2.1 	Welke soorten vermogens kan men bij gehuwden onderscheiden? 

125 

Het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht heeft als kenmerk dat de goederen van 
de echtgenoten in drie vermogens worden verdeeld: de prive-vermogens van beide echt-
genoten en een gemeenschappelijk vermogen. 

De gemeenschap omvat aan de actiefzijde alle zaken die staande huwelijk zijn 
verkregen met het geld dat de echtgenoten als vrucht van hun arbeid hebben vergaard, 
alsmede met geld afkomstig van de opgespaarde inkomsten uit bun eigen goederen. 41  De 
goederen waarvan de echtgenoten reeds eigenaar waren voor het huwelijk en de goederen 
die tijdens het huwelijk door erfenis of schenking zijn verkregen vallen niet in de ge-
meenschap en vormen het prive-vermogen van de echtgenoten (art. 1405 lid 1 CC). Bo-
vendien wijst de wet een aantal goederen aan die op grond van hun aard prive zijn (met 42  
of zonder43  het voorbehoud van vergoeding aan de gemeenschap (art. 1404 lid 1 CC; art. 
1404 lid 2 CC). Andere goederen behoren tot het prive-vennogen omdat zij in de plaats 
van een ander prive-goed treden (artt. 1406 lid 2 - 1408 CC), 44  omdat ze verbonden zijn 
met een ander prive-goed (art. 1406 lid 1 CC), of omdat ze verkregen zijn als voorschot 
op een erfenis (art. 1405 lid 3 CC).45  

Er geldt een vermoeden van gemeenschappelijke eigendom: bij gebrek aan te-
genbewijs worden de goederen geacht tot de gemeenschap te behoren (art. 1402 lid 1 
CC). 

De schulden die op de prive-goederen van de echtgenoten rusten zijn eveneens 
prive (art. 1410 CC). Alle andere schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk en dienen 
door de echtgenoten gezamenlijk te worden gedragen. 46  

2.1.1 Kunnen er vergoedingsvorderingen tussen deze vermogens ontstaan? En zo ja, 
hoe zijn die geregeld? 

Verschillende wetteksten die de actieve en passieve samenstelling van de vermogens 
betreffen, spreken over een vergoedingsvordering (recompense) zoals onder andere de 
artt. 1404, 1405, 1407, 1408, 1412, 1436 en 1437 CC. 47  Het gaat bier om vergoedings- 

41 Uitgebreider: infra onder vraag 3.1. 
42  Voorbeelden van door de wet aangewezen privé-goederen: kleding, beddengoed, schadever-

goedingen voor materiale of immateridle schade, en onoverdraagbare pensioen- en geldvorde-
ringen (art. 1404 lid 1CC). Daamaast zijn door jurisprudentie en andere wetten nog bepaalde 
andere goederen aangewezen. Zie infra onder vraag 3.1. 

43  Bijvoorbeeld goederen dienstbaar aan beroep of bedrijf. 
44  Uitgebreider: infra onder vraag 2.1.2. 
45  Uitgebreider: infra onder vraag 3.1. 
46  Zie infra onder vraag 2.3. 
47  Tussen de verschillende privé-vermogens kunnen ook vergoedingsvorderingen ontstaan. Hier 

spreekt men echter niet van recompense en hun regeling valt onder het algemene vermogens-
recht. 
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vorderingen tussen de gemeenschap en de prive-vermogens. 48  Deze vergoedingsvorderin-
gen ontstaan pas aan het chide van het huwelijk. 43  

Voor elke echtgenoot wordt een vergoedingsrekening opgemaakt waarbij de ver-
goedingen die hij aan de gemeenschap is verschuldigd en vergoedingen die de gemeen-
schap hem is verschuldigd naast elkaar worden geplaatst (art. 1468 CC). 

De gemeenschap is aan de echtgenoot/eigenaar vergoeding verschuldigd wan-
neer zij met prive-goederen winse heeft gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 
gemeenschap prive-gelden51  of gelden afkomstig van de verkoop van een prive-goed 
heeft gaud (art. 1433 CC). Steeds dient er spake te run van een verrijking van de ge-
meenschap aLs gevolg van verarming van prive-vermogen. 52  

Het is niet mogelijk alle situaties te noemen waarin recompense door het prive-
vermogen aan de gemeenschap is verschuldigd. Wel kan men in het algemeen stellen dat 
het prive-vermogen van een der echtgenoten aan de gemeenschap vergoeding is verschul-
digd telkens aLs het prive-vermogen van een der echtgenoten bat heeft gehad van het 
vermogen van de gemeertschap (art. 1437 CC). Bovendien kan men drie algemene gron-
den aangeven waarop een vergoedingsvordering van de gemeenschap ten ()Fichte van 
een prive-vermogen gebaseerd kan zijn. 

In de eerste plaats is het prive-vermogen van een der echtgenoten recompense 
verschuldigd an de gemeenschap bij aankoop van een prive-goed met gemeenschapsgel-
den.53  Als tweede algemene grond voor recompense van de prive-vermogens an de ge- 
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De regeling omtrent de vergoedingsvordering wordt door enige Franse juristen als `te inge 
wikkeld' beschouwd en als nadeel van het wettelijk stelsel aangemerkt. Zie het verslag van de 
gesprekken met de rechters van de 2 °  Chambre de la Cour d'Appel de Paris en met Droz (bij- 
lage 13). Zie ook het verslag van het resultaat van de onder Franse juristen gehouden enquetes 
(bijlage 14). 
Zie bijvoorbeeld: Civ. 1 °, 16 april 1991, Bull. civ.. i, n° 141 en Civ. 1.`, 18 december 1990, 
Defrenois 1991.1171, noot X Savatier. 
Er moet echter worden bewezen dat de gemeenschap profijt heeft getrokken van het prive-
vermogen. Zie Civ. 1 °, 17 december 1996, JCP 1997, I. 4047, n °  21, p. 338 en Civ. 1.`, 2 de-
cember 1997, Droit de la famine, januari. 1998, n °  13, note KB.. Zie ook RTD civ.(1) januari-
februari 1998, p. 178. 
Let op: de inkomsten van prive-goederen warden gemeenschappelijk, de aankopen of verbete-
ring van gemeenschapsgoederen die zijn gefinancierd met inkomsten nit prive-goederen geven 
geen recht op een vergoeding. 
Zie bijvoorbeeld: Civ. 1 °, 13 januari 1993, Bull. civ. I, n° 10: er meet bewezen worden dat de 
prive-gelden ter aankoop van een gemeenschappelijk goed of ter betaling van een gemeen-
schappelijke schuld zijn gebruikt. 
Gemeenschappelijke gelden worden bijvoorbeeld gebruikt indien de prive-gelden niet toerei-
kend zijn om een aankoop of een nil wan bepaalde kosten bijk-wamen in zijn geheel te fman-
cieren (artt. 1436 en 1407 CC). Indien een van de echtgenoten een goed koopt waar hij een 
onverdeeld aandeel in had blijft dit goed prive, maar ontstaat er een recompense voor het geld 
dat de gemeenschap heeft ingebracht (art. 1408 CC). Een goed dat onderdeel uitmaakt van een 
prive-goed blijft prin., de gemeenschap heeft recht op recompense indien het onderdeel ge-
deeltelijk of geheel is gefmancierd uit haar middelen (art. 1406 CC). Gemeenschappelijke gel-
den kunnen ook zijn gebruikt ter financiering van goederen dienstbaar aan beroep of bedrijf 
(art. 1404 CC). Aangezien deze goederen prive zijn heeft de gemeenschap recht op vergoe-
ding. Het aflossen van een 'ening voor aankoop van een prive-goed komt overeen met het be- 



meenschap geldt het gebruik van gemeenschapsgelden voor het fmancieren van werk-
zaamheden ter verbetering of tot behoud van een prive-goed. 54  Het aflossen door de ge-
meenschap van prive-schulden is een derde grond voor recompense. 55  

In bepaalde gevallen geeft schenking van gemeenschapsgoederen recht op ver-
goeding.56  

Zoals hierboven aangeduid bestaat er een vermoeden van gemeenschap. Er hoeft 
dus met te worden bewezen dat gemeenschapsgelden zijn gebruikt, maar wel dat een der 
echtgenoten daarmee een eigen belang heeft gediend (art. 1437 CC). 57  

De bepaling van de hoogte van de recompense wordt geregeld in art. 1469 CC. 58  
Deze bepalingen vormen geen dwingend recht: 59  de echtgenoten kunnen er in de huwe-
lijkse voorwaarden of in een latere overeenkomst van afwijken. 

De basisregel van art. 1469 CC luidt dat de hoogte van de vergoeding dient te 
worden bepaald door de waarde van de uitgave en de waarde van de baat naast elkaar te 
plaatsen en het laagste bedrag aan te wijzen. De uitgave bestaat uit de gelden die door het 
ene vermogen aan het andere zijn uitgeleend. Van belang is het tijdstip waarop het geld 
werd geleend. De baat komt overeen met de verrijking van het vermogen, met andere 
woorden de meerwaarde die voortkomt uit de investering van het geleende bedrag. De 
hoogte van de baat wordt bepaald naar het tijdstip van de afwikkeling (art. 1469 lid 3 
CC)." 

Op deze basisregel worden twee uitzonderingen gemaakt. De eerste uitzondering 
heeft betrekking op noodzakelijke uitgaven. De hoogte van de vergoeding van een nood-
zakelijke uitgave kan nooit lager zijn dan de hoogte van de uitgave zelf (art. 1469 lid 2 
CC). Onder noodzakelijke uitgaven worden verstaan uitgaven voor het behoud, het on-
derhoud en de verzekering van een goed bij normaal gebruik, afhankelijk van de aard en 
de bestemming van een goed. 61  Nuttige doch niet volstrekt noodzakelijke uitgaven vallen 
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talen van de aankoopprijs; er ontstaat een recht op vergoeding ook al was de lening voor het 
huwelijk afgesloten (Civ. le, 5 november 1985, Bull. civ. I, n° 284). 
Wanneer het echter gaat om rechtshandelingen van gewoon onderhoud die door de gemeen-
schap zijn gefinancierd heeft deze geen recht op vergoeding. In die gevallen gaat het immers 
om lasten van vruchtgebruik die de gemeenschap op zich moet nemen als gevolg van het feit 
dat de inkomsten van prive-goederen of van hun vruchtgebruik in de gemeenschap vallen 
(Civ. l e, 31 maart 1992, Bull. civ. I, n° 96). 
Het gaat hier om schulden die clateren van voor het huwelijk, schulden die rusten op schenkin-
gen of erfenissen, schulden die een echtgenoot is aangegaan in zijn eigen belang (art. 1416 
CC), strafrechtelijke boetes, schadevergoedingen op grond van een verordening (art. 1417 lid 
1 CC), of schulden aangegaan in strijd met huwelijksverplichtingen (art. 1417 lid 2 CC). Het 
betalen van verzekeringspremies geeft in beginsel recht op vergoeding voor zover deze althans 
niet overbodig is (art. L. 132-16 C. assur.). 
Echter niet als het gaat om schenking aan een gemeenschappelijk kind (art. 1439 CC). 
Zie bijvoorbeeld: Civ. l e, 13 januari 1993, Bull. civ. I, n° 10. 
Dit systeem van bepaling van de hoogte van de vergoeding werd ingevoerd bij de wetswijzi-
ging van 1965. In deze regeling worden in de meeste gevallen de gevolgen van inflatie verdis-
conteerd (art. 1469 lid 3 CC). 
Civ. le, 28 juni 1983, D. 1984, 254, noot Morin. 
Indien er geen sprake is van een baat (bijvoorbeeld omdat het geld is gebruikt om een schuld 
te voldoen) komt de hoogte van de vergoeding overeen met de hoogte van de uitgave. 
Grimaldi 1998, p. 235. 
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eveneens in deze categorie. 62  De bepaling van de hoogte van de baat verschilt al naar 
gelang het verkregen, verbeterde of behouden goed zich ten tijde van de afwikkeling a) in 
het vermogen van een der echtgenoten bevindt, b) of het voor de afwikkeling is verkocht 
of weggeschonken, of c) dat het door een ander goed is vervangen. 

Ad a) Bevindt het goed rich in het vermogen van de lener, dan moet onderscheid 
worden gemaakt naar het doel waarvoor de gelden van het andere vermogen zijn geleend. 
Is de uitgave gebruikt voor de aankoop van eeen goed, dan client de hoogte van de baat in 
beginsel te worden berekend naar de waarde van het goed ten tijde van de afwikkeling 
van de boede1.63  Wordt het geleende geld gebruikt voor het behoud van een goed, hetgeen 
valt onder de noodzakelijke uitgaven art. 1469 lid 2 CC, dan worclt de hoogte van de 
noodzakelijke uitgaven (art. 1469 lid 2 CC) vergeleken met de baat voor het uitlenende 
vermogen (art. 1469 lid 3 CC). Het hoogste bedrag client te worden vergoed. Indien het 
geld wordt gebruikt voor de verbetering van een goed, komt de hoogte van de vergoecling 
overeen met het verschil tussen de waarde van het goed voor en na de verbetering. 

Ad b en c) Het is ook mogelijk dat in de tussentijd het verkregen, behouden of 
verbeterde goed Diet meer in het uitlenende vermogen aanwezig is. De hoogte van de 
vergoeding komt in het geval van verkoop overeen met de verkoopprijs en in het geval 
van schenking met de waarde van het goed ten tijde van de schenking. Indien een niet 
meer aanweng goed door een ander goed is vervangen, wordt de hoogte van het bedrag 
bepaald aan de hand van de waarde van het in de plaats tredende goed." 

De rente op de vergoedingsvordering begint in beginsel te lopen op de dag van de ont-
binding van de gemeenschap (art. 1473 lid 1 CC). Er wordt echter een uitzondering ge-
maakt in geval de vergoedingsvorde ring overeenkomt met de omvang van de meerwaarde 
(art. 1473 lid 2 CC)? 
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Bijvoorbeeld de installatie van centrale verwarming of sanitair, de verbouwing van een wo-
ning (Cow d'appel de Paris, 16 maart 1978, Defrinois 1979, art. 32141) of de inrichting van 
een kantoor (Civ. le, 16 april 1991, Bull civ. I, n° 135). 
Het blijkt echter ingewikkelder in geval het goed alleen ten dele door een ander vermogen 
wordt gefinancierd. Er moet dan worden gekeken naar het percentage waarin het uitlenende 
vermogen heeft bijgedragen tot de aanschaf van het goed. De hoogte van de vergoeding be-
staat uit het cooresponderende percentage van de waarde van het goed ten tijde van de afwik-
keling. Een andere vraag die aan de orde komt is hoe te handelen indien het goed is aange-
schaft door middel van !ening. Moet de rente van een dergelijke lening warden meegerekend 
bij de bepaling van de vergoedingsvordering van het uitlenende vermogen? De Cour de cas-
sation heeft bepaald van niet: Civ. l e, 25 mei 1992, Bull. civ. I, n° 155: de rente dient buiten 
beschouwing te blijven aangezien zij immers de lasten vormen van het vruchtgebruik van de 
inkomsten van de prive-goederen. 
Ook hier wordt het ingewikkelder ingeval het vervangende goed een hogere waarde heeft dan 
het vervreemde goed. Het percentage van het aandeel dat het uitlenende vermogen heeft bij-
gedragen in de aanschaf van het nieuwe goed moet dan worden bepaald. Daarbij komt dat het 
mogelijk is dat hetzelfde vermogen dat geld had geleend ter aanschaf van het eerste goed ook 
gelden ter aanschaf van het vervangende goed ter beschikking heeft gesteld. Bit bedrag moet 
dan worden meeberekend. 
Het is immers onmogelijk om de rente van een nog onbekend bedrag te bepalen: de vergoe- 
ding ontstaat bij ontbinding van de gemeenschap, de hoogte van de meerwaarde wordt pas ten 
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Er wordt per vermogen een rekening van schulden en vorderingen opgemaakt. 
Deze worden voor zover mogelijk met elkaar verrekend (art. 1470 CC). Indien er een 
saldo overblijft ten gunste van de gemeenschap moet de echtgenoot een bepaald bedrag 
aan de gemeenschap betalen (art. 1470 lid 1 CC)." In het geval dat het positieve saldo 
aan het prive-vermogen van een der echtgenoten ten goede komt, heeft deze echtgenoot 
de keuze tussen betaling in geld of overdracht van bepaalde gemeenschappelijke goede-
ren (art. 1470 lid 2 CC).67  

2.1.2 Wanneer behoren goederen tot de gemeenschap van goederen als ze met midde-
len afkomstig uit verschillende van deze vermogens zijn aangeschaft? 

Zoals we hebben gezien bestaan er verschillende categorieen prive-goederen. Een daar-
van wordt gevormd door goederen die in plaats van prive-goederen treden. De vraag is of 
deze goederen altijd in de prive-vermogens vallen of dat ze ook gemeenschappelijk kun-
nen worden. De goederen die in plaats van prive-goederen treden vallen soms automa-
tisch in het prive-vermogen, soms moet er echter aan de formaliteit van wederbelegging 
worden voldaan.68  Voor beide gevallen geldt dat een goed alleen in het prive-vermogen 
valt waaruit het vervangen goed komt als de gemeenschap niet meer heeft bijgedragen 
dan de waarde van het vervangen goed (art. 1436 CC). 69  Met andere woorden: heeft de 
gemeenschap meer bijgedragen dan het prive-vermogen dan valt het vervangen goed in 
de gemeenschap. 

2.2 	Indien er een gemeenschappelijk vermogen bestaat, hoe is het bestuur over dat 
vermogen geregeld? 

Iedere echtgenoot voert zelfstandig het bestuur over zijn prive-goederen (art. 1428 CC) en 
kan er vrijelijk over beschikken (met uitzondering van de goederen die onder toestem-
mingsvereiste vallen zie onder vraag 2.3). Een soortgelijke hoofflregel geldt voor het 
bestuur over de gemeenschappelijk goederen: de gemeenschappelijke goederen vallen in 
beginsel onder concurrent bestuur van beide echtgenoten." Dit houdt in dat iedere echt-
genoot vrij is om de gemeenschap te besturen en te beschikken over de goederen die 
daartoe behoren (art. 1421 CC). 

Elk der echtgenoten is bevoegd de gemeenschapsgelden zelfstandig uit te geven 
(met uitzondering van schenkingen die onder gemeenschappelijk bestuur vallen), deze te 

tijde van de afwikkeling van de boedel bepaald. Daar komt bij dat het onredelijk zou zijn om 
het rentebedrag vanaf de ontbinding op te tellen bij de omvang van de meerwaarde. 

" Dit kan geschieden door dit bedrag in het aandeel van de gemeenschap waar die echtgenoot 
recht op heeft te verdisconteren of door vooraf aan de andere echtgenoot het betreffende be-
drag uit de gemeenschap te betalen. 

67  In de praktijk wordt echter vaak voor een derde oplossing gekozen: de verhoging van het aan-
deel van de echtgenoot in de verdeling. 

68  Voor uitleg van de formaliteit van wederbelegging, zie infra onder vraag 3.1.1.3. 
69  Het goed kan echter ook tegen vergoeding in het privé-vermogen van een der echtgenoten 

vallen (art. 1436 laatste zin CC). 
7°  `L'aigle a deux tetes', Malaurie & Aynès 1994, p. 197. 



130 	 Frankrtjk 

gebruiken voor aankoop van een goed (waarvan wordt verondersteld dat het gemeen-
schappelijk is) of deze nit te lenen. Tevens is elk der echtgenoten bevoegd onder bezwa-
rende titel een groot deel van de roerende goederen van de gemeenschap te vervreemden: 
de roerende zaken en de verhandelbare vennootschapsrechten. 71  Verder heeft iedere echt-
genoot zelfstandig en onathankelijk bestuursmacht over de gemeenschappelijke goede-
ren,72  en is dus altijd — ook ails de overeenkomst door de andere echtgenoot gesloten — 
bevoegd om geldvorderingen van de gemeenschap te innen. 73  Tenslotte is iedere echtge-
noot bevoegd rechtshandelingen te verrichten die in het belang zijn van de gemeenschap. 

Wil het systeem van concurrent bestuur kunnen functioneren, is het noodzakelijk 
dat er een regeling bestaat voor het geval de rechtshandelingen van de echtgenoten met 
elkaar in strijd zijn (bijvoorbeeld beide echtgenoten verkopen onafhankelijk van elkaar 
eenzelfde object aan verschillende kopers). Art. 1421 lid 1 CC bepaalt daarom dat een 
verbintenis resulterend uit de overeenkomst van een der echtgenoten hem niet alleen per-
soonlijk bine maar ook de andere echtgenoot tegengeworpen kan worden. 75  
De hoofdregel van concurrent bestuur kent twee belangrijke uftwnderingen: 76  
1) Over beroeps- of bedrijfsgoederen heeft een der echtgenoten met uitsluiting van de 

ander alleen het bestuur (art. 1421 lid 2 C. 
2) Met betrekking tot bepaalde belangrijke rechtshandelingen geldt het vereiste van 

gemeenschappelijk bestuur. 

Ad 1) Om de vrijheid van uitoefening van beroep of bedrijf te verzekeren wordt het van 
belang geacht dat een der echtgenoten zelfstandig de goederen betreffende zijn beroep of 
bedrijf kan besturen zonder dat de andere echtgenoot hetzelfde recht heeft. Men spreekt 
in dit geval van uitsluitend bestuur. r  Deze regeling geeft de betreffende echtgenoot 
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Bijvoorbeeld de aandelen in een naamloze vennootschap. 
Er is dus geen sprake van een vertegenwoordigingsregeling (Grimaldi 1998, p. 150). 
Malaurie & Aynes 1994, p. 197. Indien de man een gemeenschappelijke woning verhuurt, is 
de vrouw bevoegd de huur te innen. 
Een door slechts een van beide echtgenoten gesloten overeenkomst is dus in beginsel geldig 
(zie infra onder vraag 2.2.1 voor de gevolgen van het handelen in strijd met de bestuursrege-
ling en de behandeling van uitzonderingen op het concurrent bestuur). De echtgenoot beschikt 
dan niet alleen over zijn eigen vermogen, man ook over het vermogen van de gemeenschap. 
Echter alleen de echtgenoot the de overeenkomst heeft gesloten, is contractspartij en alleen hij 
is in beginsel gebonden (uitzondering in geval van solidariteit art. 220 cc). 
De overeenkomst zelfstandig gesloten door een der echtgenoten waardoor het gemeenschap-
pelijke vermogen is verbonden, kan in beginsel de andere echtgenoot worden tegengeworpen 
(uitgebreider: infra onder vraag 2.2.2). Ilierin ligt de gedeeltelijke oplossing voor de proble-
men rond eventuele tegenstrijdige rechtshandelingen van de twee echtgenoten. Het andere 
deel van de oplossing wordt gevormd door de regel dat een eerder gesloten overeenkomst 
voorgaat. 
Een derde uitzondering wordt gevormd door het felt dat ook winsten en inkomsten van de 
echtgenoten gemeenschappelijk zlin maar dat de echtgenoot die ze tot stand heeft gebracht er 
het bestuur over heeft. Dit geldt ook voor de inkomsten van eigen goederen overeenkomstig 
het beginsel van vrije beschikking over die inkomsten (ant. 223 en 225 CC). Zie Colomer 
1998, p. 204. 
De regeling van uitsluitend bestuur geldt ook voor het geval dat een echtgenoot zijn deel van 
de gemeenschapsgoederen wil legateren. Dit op grond van het persoonlijke en eenzijdige ka- 



geen speciale bestuursbevoegdheid, maar geeft hem wel het alleenrecht door de andere 
echtgenoot het bestuursrecht te ontnemen. 78  Deze bestuursregeling is van toepassing op 
rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een eigen beroep of be-
drijf. Het gaat zowel om beheersdaden als om beschikkingshandelingen (tenzij deze on-
der het gezamenlijk bestuur vallen)." De rechtshandeling moet noodzakelijk zijn, dat wil 
zeggen verband houden met het beroep. Voor de toepasselijkheid van deze regeling is het 
vereist dat de echtgenoten niet hetzelfde beroep uitoefenen. 8°  

Ad 2) Het belang van bepaalde belangrijke / riskante rechtshandelingen maakt het onmo-
gelijk dat het bestuur wordt overgelaten aan de vrije wil van iedere echtgenoot afzonder-
lijk. In die gevallen geldt een gemeenschappelijk bestuur. Het gaat om vervreemding 
om niet van gezamenlijke goederen (art. 1422 CC) omdat zij een onmiddellijke verarming 
met zich meebrengen, en om bepaalde riskante handelingen onder bezwarende titel omdat 
zij een risico van belangrijke verarming vormen (artt. 1424 en 1425 CC). 

Schenkingen moeten in beginsel door beide echtgenoten gezamenlijk worden ge-
daan. Dit geldt voor alle soorten schenkingen, 81  zonder onderscheid naar de begtmstig-
de.82  Bij uitzondering is het echter mogelijk dat een echtgenoot zelfstandig een schenking 
doet: dit is het geval bij kleine schenkingen en giften 'van hand tot hand' — ook al is hier-
voor in beginsel de toestemming van beide echtgenoten vereist 83  — en bij schenk:ingen van 
inkomen uit arbeid.84  
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rakter van het testament en omdat deze beschikking pas na overlijden in werking treedt (Ma-
laurie & Aynes 1994, p. 198). 
De wettelijke vermoedens van art. 221 CC en 222 CC blijven echter gelden, zie supra noot 2. 
De echtgenoot met uitsluitend bestuur is aansprakelijk voor zijn bestuur. 
Van de inbreng in een vennootschap of de verwerving van onverhandelbare vennootschaps-
aandelen moet de echtgenoot in kennis worden gesteld (art. 1832-2 CC). 
Indien bijvoorbeeld de echtgenoten hetzelfde beroep uitoefenen maar niet tezamen, kan ieder 
van hen uitsluitend bestuur over de noodzakelijke rechtshandeling ter uitoefening van zijn be-
roep hebben. Oefenen de echtgenoten gezamenlijk eenzelfde beroep uit, dan kan hiervan geen 
sprake meer zijn. 
Formele of 'van hand tot hand', rechtstreeks of niet, openlijk of niet. De regel geldt echter 
alleen voor schenkingen. Dus niet voor andere vrijgevigheden die niet tot onmiddellijke en de-
finitieve verarming leiden: zoals bijvoorbeeld borgstelling (Civ. le, 21 november 1973, Bull. 
civ. I, n° 318) (Grimaldi 1998, p. 157). Indien echter een der echtgenoten zich borg heeft ge-
steld met de intentie van vrijgevigheid en bij de borgstelling heeft verklaard geen verhaal je-
gens de hoofdschuldenaar te willen uitoefenen, dient de borgstelling wel gezamenlijk te wor-
den verricht. 
Het gezamenlijk bestuur is dus ook van toepassing op schenkingen aan een gezamenlijk kind 
of op schenkingen tussen echtgenoten (art. 1438 CC e.v.). 
In beginsel vallen de schenkingen 'van hand tot hand' ook onder het gezamenlijk bestuur van 
art. 1422 CC, maar dit vereiste wordt beperkt door het vermoeden van beschikkingsbevoegd-
heid over roerend goed van am. 2279 en 222 CC. Voor uitleg van het gebruik van het begrip 
roerend goed zie infra onder noot 106. 
Zie het beginsel van vrije beschikking over inkomsten uit arbeid art. 223 CC. Het goed dat 
met de inkomsten uit arbeid is aangeschaft kan echter niet zonder toestemming worden ge-
schonken (Civ. le, 22 oktober 1980, Bull. civ. I, n° 267). 
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Naast het toestemmingsvereiste van art. 215 lid 3 Ce s  worden bepaalde andere 
belangrijke waardevolle goederen door gezamenlijk bestuur beschermd (artt. 1424 en 
1425 CC). Het gaat om onroerende goederen en een aantal belangrijke roerende goederen 
zoals fonds de commerce (ondernemingen) en exploitations (bedrijven),86  niet verhandel-
bare vennootschapsrechten en roerende registerzaken (art. 1424 CC). Onder gemeen-
schappelijk bestuur vallen vrijwillige vervreemding onder bezwarende titel van een van 
deze beschermde goederen, de vestiging van zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtge-
bruik) en zekerheidsrechten (bijvoorbeeld hypotheek, pandrecht) bierop en de inning van 
geld dat afkomstig is uit een van deze beschikkingshandelingen. 87  

De echtgenoten kunnen evenmin zelfstandig een landbouwbedrijf of een pand 
met een commerciele, industriele of ambachtelijke bestemming verhuren (art. 1425 CC). 

Het gezamenlijk bestuur houdt in dat toestemming van de andere echtgenoot vereist is. 
De toestemming kan zowel tevoren als bij sluiting van de overeenkomst worden gegeven. 
Vertegenwoordiging of nadere bekrachtiging is mogelijk (art. 1427 CC). 

Indien niets anders in de gesloten overeenkornst is bepaald worden beide echtge-
noten contractspartijen. Het is echter mogelijk dat een der echtgenoten zijn toestemming 
geeft, maar rich niet wil verbinden. Dit moet dan uttdrukkelijk in de overeenkomst wor-
den opgenomen.a8  

2.2.1 Wat is rechtens indien er in strijd met de bestuursregeling wordt gehandeld? 

Indien een der echtgenoten gedurende langere tijd niet in staat is zijn wil te uiten, onge-
schikt blijkt de gemeenschap te besturen of indien sprake is van opzettelijk misleidend 
bestuur, kan de rechter op verzoek van de andere echtgenoot aan deze laatste het bestuur 
over de gemeenschappelijke goederen overdragen met uitsluiting van de andere echtge-
noot (art. 1426 lid 1 CC). Bij zijn beslissing moet de rechter onderzoeken of de handeling 
wel in belang van het genii is. Het verzoek van de echtgenoot en de beslissing van de 
rechter moet openbaar worden gemaakt. Na de ovemiracht is de echtgenoot uitsluitend 
bestuursbevoegd in geval van concurrent bestuur en moet hij de rechter toestemming 
vragen in geval van gemeenschappelijk bestuur (art. 1426 lid 2 CC). Indien de grond voor 
de bestuursoverdracht heeft opgehouden te bestaan kan de echtgenoot een verzoek tot 
herroeping van het besluit indienen (art. 1426 lid 3 CC). 

Het handelen in strijd met de bestuursregeling (de wettelijke of de bestuursop-
dracht van de rechter) levert nietigheid van de gesloten overeenkomsten op (art. 1427 
CC). Er is bier sprake van `nullite" relative': alleen de beschermde echtgenoot kan beroep 
op de nietigheid doen. De mogelijkheid tot beroep verjaart twee jaar na kennisneming van 
de bestuuroverschrijdende rechtshandeling en moet binnen twee jaar na ontbinding van de 

85 

as 

87 

88 

Toestemming voor beschikking over de echtelijke woning en de huishoudelijke boedel. Zie 
infra onder vraag 2.4. 
Eta bedrijf wordt in art. 1424 CC een roerende zaak genoemd. 
Het geld moet aan beide echtgenoten worden betaald, anders is de betaliug nietig (behalve in 
geval van vertegenwoordiging). 
Grimaldi 1998, p. 164. 



gemeenschap worden ingediend (art. 1427 lid 2 CC). 89  Latere, eventueel stilzwijgende, 
bekrachtiging is mogelijk." 

Naast de nietigheid van rechtshandelingen die in strijd zijn met de bestuursrege-
lingen bestaat er nog een bijzondere sanctie voor bestuurshandelingen die op bedrog be-
rusten (art. 1421 lid 1 laatste volzin CC). Er is alleen sprake van bedrog indien een echt-
genoot de andere echtgenoot opzettelijk wilde benadelen. 91  De opzettelijke rechtshande-
ling kan niet aan de andere echtgenoot worden tegengeworpen. Tegenover derden te goe-
der trouw blijft deze echter wel ge1den. 92  

Iedere echtgenoot is annsprakelijk voor zijn gebrekkig bestuur (art. 1421 lid 1 
CC). Of de vordering tot schadevergoeding op grond van gebrekkig bestuur gemeen-
schappelijk of prive is, hangt af van het antwoord op de vraag of de gemeenschap dan wel 
de andere echtgenoot schade heeft geleden." 

2.2.2 Hoe worden de derden dan beschermd? 

Derden worden in beginsel — ook al zijn zij te goeder trouw — niet beschennd tegen de 
nietigheid van rechtshandelingen die in strijd zijn met de bestuursregeling. Zij worden 
geacht op de hoogte te zijn van de wettelijke bestuursregelingen en de bestuursopdracht 
van de rechter. In een enkel geval, namelijk wanneer zij zich kunnen beroepen op het 
vermoeden van bestuursbevoegdheid zoals omschreven in de artt. 221 en 222 CC, genie-
ten derden te goeder trouw toch bescherming. 94  

2.3 	Heeft een echtgenoot indien hij of zij een bepaalde rechtshandeling wil verrichten 
de toestemming, goedkeuring of medewerking van zijn of haar echtgenoot nodig? 

Zo ja, 

2.3.1 In welke gevallen? 
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We hebben reeds gezien dat de wet ten aanzien van bepaalde handelingen gezamenlijk 
bestuur verlangt. Daarnaast heeft de Code civil nog de bestuursbevoegdheid van een 
echtgenoot over zijn prive-goederen beperkt ter bescherming van de echtelijke woning. 
De regels waarin deze beperkingen zijn neergelegd vindt men niet alleen in het statut 
personel (artt. 221-226 CC) (1) maar ook in de bepalingen betreffende het huurrecht (2). 

89  Vezjaring van art. L. 411-68 Code rural: 1 jaar. Zie, voor de bepaling van art. L 411-68, supra 
noot 1. 

9°  Zie bijvoorbeeld: Civ. l e, 12 juli 1994, JCP 1995, I. 3821 
91  Het zich bewust zijn van het nadeel voor de andere echtgenoot of het volgen van een egols-

tisch belang is niet voldoende. 
92  CiV. le, 31 januari 1984, Bull. civ. I, n° 38, indien de derde te kwader trouw is, is de rechts-

handeling nietig. 
93  Grimaldi 1998, p. 171. 
94  De artt. 221 en 222 CC bevatten een vermoeden van beschikkingsbevoegdheid over de gelden 

die zich op de bankrekening van een van de echtgenoten bevinden en over de roerende goede-
ren die in bezit zijn van een van de echtgenoten. 
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Ad 1) De beschermingsregeling van art. 215 lid 3 CC heeft betrekking op `droits 
par lesquels est assure le logement de la famille' en op bepaalde huishoudelijke goederen. 
Het gaat am alle rechten die samenhangen met het bestaan van de echtelijke woning, de 
aard van de rechten is niet van belang." Van belang is alleen dat het doel van deze rech-
ten is het gezin te voorzien van een echtelijke waning. Het is aan de feitenrechter am te 
bepalen wanneer er sprake is van een echtelijke waning. Niet the woningen die de echt-
genoten regelmatig bewonen kunnen immers onder de beschermingsregeling vallen. 

De bescherming van de echtelijke waning wordt beperkt als de woonruimte zo-
danig verband houdt met het beroep van een der echtgenoten dat verandering van beroep 
tot verandering van woonruimte zou leiden. In dit geval komt het toestemmingsvereiste 
van art. 215 lid 3 CC in strijd met het beginsel van beroepsonafhankelijkheid van art. 223 
CC. Dit heeft tot gevolg dat dienstwoningen onder een speciale regeling vallen. 96  Indien 
het gaat om een ruimte met gemengd karakter (kantoor en waning) is de oplossimg minder 
duidelijk. Art. 215 lid 3 CC sluit in dat geval het gemeenschappelijke bestuur niet uit. 

De huishoudelijke boedel vat eveneens onder de beschermingsregeling. Het 
gaat am the roerende zaken die tot de echtelijke woning behoren, de bestemming van de 
zaken is dus niet van belang. 97  

In beginsel mag een der echtgenoten niet zonder toestemming van de andere 
echtgenoot beschikken over de zojuist genoemde zaken." Het gaat am een regeling van 
gezamenlijk bestuur, vergelijkbaar met de regels van bijzonder gezamenlijk bestuur over 
de gemeenschap (am. 1422, 1424 en 1425 CC). Er bestaan echter twee uitzonderingen op 
het toestemmingsvereiste: art. 215 lid 3 CC is noch van toepassing op erfstellingen, 99  
noch op vervreemdingen onder voorbehoud van vruchtgebruik. 196  De vraag is gerezen of 
het toestemmingsvereiste blijft bestaan bij feitelijke scheiciing van de echtgenoten. Het 
antwoord hangt af van de omstandigheden van het geval en de beslissing van de feiten-
rechter. Het is niet mogelijk een systeem in de verschillende oplossingen te ontdekken. 

De toestemming van de niet-handelende echtgenoot is niet aan een bepaalde vorm 
gebonden. Een stilzwijgende doch duidelijke toestemming is geldig. wi  De theorie van 
opgewekte schijn kan bier toepassing vinden. 192  Toestemming voor beschikking over 

95  

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Het kunnen zowel persoonlijke als zakellike rechten zijn. Dus ook indien een der echtgenoten 
alleen eigenaar is van de woning is deze regeling van toepassing (Grimaldi 1998, p. 29). 
Indien het verlies van de dienstwoning zijn oorzaak vindt in een beroepsmatige beslissing, is 
de toestemming van de andere echtgenoot niet nodig, (civ. 1`, 4 oktober 1983, Bull. civ. I, n°  
217). 
De goederen kunnen zowel een sierfunctie hebben als nodig zijn voor het huishouden. 
Art. 215 lid 3 CC is echter niet van toepassing op onvrijwillig bezitsverlies. De goederen ge-
noemd in art. 215 CC behoren tot het pand van de echtgenoot/eigenaar, en zijn schuldeisers 
kunnen er dus beslag op leggen ook al is de echtgenoot een schuld aangegaan zonder toe-
stemming van zlin echtgenoot, zie Civ. 1 °, 21 juni 1978, D. 1979, 478, noot Y. Chatier. 
Een echtgenoot kan de echtelijke waning geldig aan zijn broer legateren zie: Civ. 1 °, 22 okto-
ber 1974, D. 1975,645). 
Tenminste zolang het vruchtgebruik aan de andere echtgenoot is toegekend (TGI Paris, 16 
december 1970, Gaz du Pal. 1971, 1.115). 
Civ. le, 13 april 1983, Bull. civ. I, n° 120. 
De theorie van opgewekte schijn Ilikt toepassing te vinden waar het gaat om het gezamenlijk 
bestuur van gemeenschappelijke goederen, en zou dus hier oak kunnen worden toegepast 
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rechten die samenhangen met het bestaan van de echtelijke woning of van de huishoude-
lijke boedel in abstracto is niet voldoende. De toestemming moet de voorwaarden van de 
beschikking betreffen, althans de belangrijkste. 103  

Ad 2) De echtelijke woning wordt tevens beschermd door art. 1751 CC. Het toe-
passingsgebied van deze bepaling is beperkter dan dat van art. 215 lid 3 CC: het gaat bier 
alleen om bescherming van het huurrecht van een woonruimte zonder beroeps- of han-
delsbestemming en niet om bescherming van alle rechten die dienen ter verschaffing van 
de echtelijke woning. De beschermingsmaatregel is echter sterker: art. 1751 CC wijst 
beide echtgenoten als huurders aan. De regeling is ook van toepassing op een huurover-
eenkomst die een der echtgenoten alleen voor het huwelijk heeft gesloten. Als gevolg van 
art. 1751 CC kan geen der echtgenoten zonder de andere beschikken over het huurrecht 
van de echtelijke woning, en zijn beide echtgenoten aansprakelijk voor de betaling van de 
huur. 

2.3.2 Kan hiervan bij huwehjkse voorwaarden worden afgeweken? 

Zowel art. 215 lid 3 CC als art. 1751 CC zijn van dwingend recht. De beschermingsmaat-
regelen gelden onathankelijk van het gekozen stelsel van huwelijksvermogensrecht. Wel 
kan in het geval dat een der echtgenoten niet in staat is zijn wil te uiten of dat deze zonder 
gegronde reden zijn toestemming weigert, de andere echtgenoot de rechter toestemming 
vragen de rechtshandeling alleen te verrichten (art. 217 CC). 

2.3.3 Welke sanctie is verbonden aan het handelen in strijd met deze regeling? 

Een rechtshandeling verricht in strijd met art. 215 lid 3 CC is nietig. Het gaat bier om 
relatieve nietigheid: alleen de beschermde echtgenoot kan zich op de nietigheid beroepen 
en bekrachtiging achteraf is mogelijk. 
De jurisprudentie geeft ruime gevolgen aan de nietigheid: niet alleen de overeenkomst die 
aan de rechtshandeling ten grondslag ligt wordt vemietigd, maar ook alle overeenkomsten 
die daarmee verbonden zijn. Zo is de promesse de porte fort ook nietig. 104  

Heeft de nietigverklaarde overeenkomst betrekking op een onroerend goed, dan 
worden derden niet beschermd. In dat geval kan geen schadevergoeding worden gedist 
van de echtgenoot die zijn bevoegdheden heeft overschreden. 105  

Heeft de nietigverklaarde overeenkomst daarentegen betrekking op roerende goe-
deren, dan ligt de situatie ingewikkelder. Hoewel art. 215 CC het in art. 222 CC om- 

103 

104 

105 

(Grimaldi 1998, p. 35). Indien een van de echtgenoten de schijn weld dat de andere echtgenoot 
zijn toestemming heeft gegeven, mogen derden in bepaalde situaties ervan uitgaan dat dat ook 
werkelijk het geval is. 
Civ. l e, 16 juli 1985, Defrenois 1985, art. 33636, p. 1407, noot. G. Champenois. 
Toezegging van een echtgenoot dat de andere echtgenoot de rechtshandeling achteraf zal be-
krachtigen. Zie Civ. le, 11 oktober 1989, Bull. civ. I, n° 315. 
Indien de overeenkomst is gesloten met behulp van een professionele tussenpersoon, is deze 
beroepsmatig verantwoordelijk. 
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schreven vermoeden, dat de echtgenoot die een roerend goed 106  in bent heeft beschik-
kingsbevoegd is, uitdrukkelijk uitsluit, blijft de mogelijkheid aanwezig dat een koper op 
een dwaalspoor wordt gebracht door het afzonderlijke bezit van een der echtgenoten, dat 
hij het goed doorverkoopt en dat dit goed daama niet meer te achterhalen is. In dat geval 
kan geen beroep worden gedaan op de nietigheid van art. 215 CC. De vraag of de be-
scherming van derden te goeder trouw (art. 2279 CC) 107  hier geldt, wordt noch in de doc-
trine noch in de jurisprudentie duidelijk beantwoord. 

De vordering tot nietigverklaring is gebonden an termijnen. De vordering moet wor-
den ingediend in het jaar volgend op de kennisneming van de rechtshandeling en op zijn 
laatst in het jaar volgend op de ontbinding van het huwelijksvermogen. 1°8  

Zo nee, 

2.4.4 Words op andere wijr.e de niet-handelende echtgenoot beschermd tegen de risico-
voile rechtshandeling van de partner? 

Niet van toepassing. 

2.4 	Hoe is de aansprakelijkheid van ieder van de echtgenoten voor de verschillende 
schublen tijdens het huwelijk geregeld? Welke schulden latnnen op welk vermo-
gen worden verhaald? 

Iedere echtgenoot is in beginsel alleen aansprakelijk voor de schulden die bij of zij is 
aangegaan. Beide echtgenoten zijn echter aansprakelijk voor de schulden the een van hen 
is aangegaan ten behoeve van het huishouden en van de kinderen (art. 220 CC). 

Het Franse recht maakt een duidelijk verschil tussen de verhaalbaarheid (obligation a la 
date) van schulden the de echtgenoten tijdens het huwelijk zijn aangegaan en de draag-
plicht (contribution a la daze) voor deze schulden. Opgemerkt dient te worden dat geen 
volstrekte symmetrie bestaat tussen deze twee vraagstukken. 

Bij het beantwoorden van de vragen naar verhaalbaarheid en draagplicht dient er een 
onderscheid te worden gemaakt tussen drie categorien schulden. In de eerste categorie 
vallen de schulden die dateren van veer het huwelijk en de schulden the verband houden 
met vermogen dat tijdens het huwelijk krachtens erfstelling is verkregen (1). In de tweede 
categorie bevinden zich de huishoudelijke schulden en de schulden die betrekking hebben 

106 

107 

108 

Er is voor het begrip roerende goederen gekozen aangezien het Franse begrip meuble zowel 
roerende zaken (biens corporels) als vermogensrechten (blots incoporels) omvat. 
Art. 2279 CC: 'En fait tie meuble possession vaut litre'. 
Indien de echtellike woning gemeenschappelijk eigendom van beide echtgertoten is, dient de 
termijn van art. 215 lid 3 CC te worden gecombineerd met de termijn van art. 1427 CC. 
Laatstgenoemd artikel betreft de termijn van verjaring in geval van overschrijding van be-
voegdheid van bestuur van een gemeenschappelijk goed. In de literatuur wordt voorkeur uit-
gesproken voor de toepassing van de verjaringstermijn van twee jaar. 
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op uitkeringen tot levensonderhoud (2). De derde categorie bevat de overige schulden (3). 
Ten aanzien van deze laatste categorie schulden dient echter te worden opgemerkt dat de 
schulden aangegaan op grond van een borgstelling of een lening zich in een bijzondere 
positie bevinden. 

Ad 1) De schuldtn die dateren van vOor het huwelijk en die rusten op goederen die tij-
dens het huwelijk krachtens erfstelling of een schenking zijn verkregen, zijn prive (artt. 
1410 en 1411 CC). Deze schulden kunnen echter niet alleen worden verhaald op het pri-
ve-vermogen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan maar ook op winsten en in-
komsten van die echtgenoot (art. 1411 lid 1 CC). Dit beginsel is niet gegrond op de aard 
van die goederen (de winsten en inkomsten van een echtgenoot vallen namelijk in de 
gemeenschap), maar op het feit dat elke echtgenoot afzonderlijk bestuur over die goede-
ren heeft. Ondanks de gemeenschappelijke bestemming van de goederen moeten de echt-
genoten, teneinde hen zo onafhankelijk mogelijk te maken, vrij over deze goederen kun-
nen beschikken. Dit brengt met zich mee dat de prive-schulden op deze goederen dienen 
te kunnen worden verhaald. 

Op de regel dat prive-schulden alleen op het prive-vermogen en de winsten en in-
komsten van iedere echtgenoot kunnen worden verhaald bestaat echter een uitzondering: 
prive-schulden kunnen op de gehele huwelijksgemeenschap worden verhaald indien pri-
ve-roerende goederen, die door de echtgenoot in het huwelijk zijn ingebracht of die hij 
tijdens het huwelijk door schenking of erfstelling heeft verkregen, zich met gemeen-
schapsgoederen hebben vermengd en de verschillende oorsprong van de goederen niet 
meer te achterhalen is. In dat geval kunnen de prive-schulden ook op het gemeenschap-
pelijke vermogen worden verhaald (art. 1411 lid 2 CC). 

Wat de draagplicht voor deze schulden betreft geldt het volgende: de schulden 
die zich tot deze eerste categorie behoren zijn `defulitief prive. Dit wil zeggen dat indien 
deze schulden uit middelen afkomstig nit de winsten en inkomsten van de echtgenoten 
zijn voldaan (goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren), de huwelijksgemeen-
schap na ontbinding recht heeft op vergoeding. 1°9  

Ad 2) De huishoudelijke schulden n°  en de schulden die betrekking hebben op uitkeringen 
tot levensonderhoud111  (art. 220 CC) kunnen zowel op de huwelijksgemeenschap als op 
de prive-vermogens van beide echtgenoten worden verhaald (art. 1418 lid 1 CC). 1" Deze 
schulden zijn echter wat de draagplicht betreft `definitief gemeenschappelijk' (art. 1409 

109  Terre & Simler 1994, p. 293. 
110  De vraag is of huishoudelijke schulden waarvoor de echtgenoten met hoofdelijk aansprakelijk 

zijn (art. 220 lid 2 en 3 CC) al dan niet op de winsten en inkomsten van beide echtgenoten 
kunnen worden verhaald. Wat is belangrijker: het feit dat de schulden huishoudelijk zijn of het 
feit dat de echtgenoten niet hoofdelijk aansprakelijk zijn? Er blijkt een voorkeur te bestaan 
voor de tweede mening (Grimaldi 1998, p. 191). 

in De oorzaak van de onderhoudsschuld, het tijdstip waarop deze schuld is ontstaan en het feit of 
alleen een echtgenoot of beiden verplicht zijn tot uitkering van levensonderhoud, zijn hier niet 
van belang. Zie Terre & Simler 1994, p. 296. 

112 De onderhoudsschulden kunnen echter niet worden verhaald op de winsten en inkomsten van 
de andere echtgenoot. De huishoudelijke schulden we!. Zie art. 1414 CC. 
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Jo. 220 CC voor de huishoudelijke schulden en art. 1409 CC voor de onderhoudsschul-
den).113  Dit wil zeggen dat indien de schulden uit middelen afkomstig uit het prive-
vermogen van een van de echtgenoten zijn voldaan deze laatste recht heeft op vergoe-
ding. 

Ad 3) Alle overige schulden kunnen in beginsel zowel worden verhaald op het prin.- 
vermogen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan als op de huwelijksgemeenschap 
(art. 1413 CC). 114 Aangezien dew regel van toepassing is op de grote meerderheid van de 
schulden kan worden gesteld dat dew regeling als de hoofdregel van het verhaal van de 
schulden in het stelsel van de communauti des acquits kan worden opgevat. 115  Op een 
enkele uitzondering na is de aard van de schuld niet van belang. m  Er geldt een vermoe-
den van gemeenschappelijkheid (art. 1402 CC): de echtgenoot die wil voorkomen dat de 
schuldeiser van zijn echtgenoot verhaal heeft op de gehele gemeenschap en dus ook op 
zijn aandeel moet bewijzen dat de goederen niet gemeenschappelijk doch prive zijn. 
Er bestaan echter twee uitzonderingen op het begthsel van verhaal van de door een der 
echtgenoten aangegane schulden op de huwelijksgemeenschap. 

Ten eerste nemen de winsten en inkomsten van de andere echtgenoot, ook al val-
len deze goederen in de gemeenschap, een aparte positie in. De schulden die een van de 
echtgenoten afzonderlijk is aangegaan kunnen niet worden verhaald op de winsten en 
inkomsten van de andere echtgenoot (art. 1414 CC). Het is daarom van groot belang te 
weten wanneer er precies sprake is van winsten en inkomsten van de andere echtgenoot. 
Art. 1414 CC is alleen van toepassing op de winsten en inkomsten van een echtgenoot en 
niet op de opbrengst uit zijn prive-vermogen of op hetgeen van de opbrengst uit prive-
goederen is gespaard. Het is niet moeilijk om de herkomst van de winsten en inkomsten 
van de echtgenoten vast te stellen. Zo is het duidelijk dat schuldeisers van de ene echtge-
noot geen beslag op het salaris van de andere echtgenoot kunnen leggen. De situatie is 
echter ingewikkelder in het geval dat de winsten en inkomsten worden opgespaard en op 
bijvoorbeeld een bankrekening worden gestort. Art. 1414 lid 2 CC verwijst in een derge-
like situatie naar de algemene maatregel van bestuur van 31 juli 1992: m  in geval er be-
slag wordt gelegd op de bankrekening van een der echtgenoten wordt onmiddellijk een 

113  Volgens de heersende mening bestaat er geen verschil tussen de huishoudelijke schulden 
waarvoor de echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk zijn en de gemeenschappelijke schulden 
waarvoor de echtgenoten niet gemeenschappelijk aansprakelijk zijn; van belang is alleen dat 
de schulden huishoudelijk zijn. 

114 Voor een aantal Franse juristen vormt deze regeling een groot nadeel van het wettelijk stelsel: 
den echtgenoot afzonderlijk kan immers met zijn handeling de gehele gemeenschap in gevaar 
brengen. Zie het verslag van de gesprekken met Droz en Champenois (bijlage 13) en het ver-
slag van het resultaat van de onder Franse juristen gehouden enquetes (bijlage 14). Anderen 
zijn echter van mening dat het is niet meer dan logisch is dat de echtgenoten niet alleen de 
baten delen, maar ook gezamelijk de verliezen dragen (zie het verslag van de gesprekken met 
Deneuville en Choisne (bijlage 13)). 

115  Terre & Simler 1994, p. 287. 
116 Grimaldi 1998, p. 178 . 
117  Decret no  92-785. Application de la loi du 9 juillet 1991 portant reforme des procedure civiles 

d'execution. 



Franknjk 	 139 

bepaald bedrag tot beschikking van de echtgenoot gesteld. Dit bedrag kan afhankelijk van 
de keuze van de betreffende echtgenoot gelijk zijn aan hetzij het bedrag van de winsten 
en inkomsten van de maand voorafgaande aan het beslag hetzij gemiddelde bedrag van 
winsten en inkomsten gedurende het voorafgaande jaar. 

Ten tweede wordt de hoofdregel dat de gemeenschap de sch -uldeisers van een van 
de echtgenoten tot verhaal strekt ook naar gelang de aard van de schulden beperkt. 
Sommige schulden zijn risicovol van aard. Dit geldt bijvoorbeeld voor schulden afkom-
stig van een borgstelling of een lening. Hoewel borgstelling of de afsluiting van een le-
ning van risicovolle aard zijn, vallen deze rechtshandelingen niet onder het gemeen-
schappelijk bestuur. Om te voorkomen dat deze rechtshandelingen een bedreiging vormen 
voor de gemeenschap wordt de verhaalsmogelijkheid van de schuldeisers beperkt. De 
schuldeiser heeft alleen verhaal op de gemeenschappelijke goederen indien de andere 
echtgenoot daartoe toestemming heeft gegeven (art. 1415 CC). 

Deze toestemming moet uitdrukkelijk zijn gegeven, maar is verder niet aan een 
bepaalde vorm gebonden. Is er geen toestemming gegeven dan zijn de gemeenschappelij-
ke goederen tegen het verhaal van schuldeisers beschermd. 

Ten derde kan een schuld die het gevolg is van bedrog van de echtge-
noot/schuldenaarm  of van kwade trouw van de schuldenaar, niet op het gemeenschappe-
lijk vermogen worden verhaald. 

Het antwoord op de vraag op welk vermogen de draagplicht voor deze overige schulden 
rust, is afhankelijk van de bestemming. Sommige schulden zijn `definitief gemeenschap-
pelijk' door het vermoeden van gemeenschappelijkheid van het passief, analoog aan het 
vermoeden van gemeenschappelijkheid van het actief (art. 1402 CC). Schulden kunnen 
ook `defmitief prive' zijn. Als tegenhanger van het prive-actief bestaat eveneens een pri-
ve-passief. Dit geldt voor schulden die zijn aangegaan ter aanschaf, verbetering of behoud 
van prive-goed (art. 1416 CC). Een schuld kan ook prive zijn door het sterke persoonlijke 
karakter ervan (art. 1417 CC). Dit is het geval bij strafrechtelijke boetes, schadevergoe-
dingen en schulden aangegaan in strijd met huwelijksverplichtingen. 

118  Er is sprake van bedrog indien de echtgenoot/schuldenaar een risicovolle of prive-schuld om-
zet in een op de gemeenschap verhaalbare schuld. 
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3 	Afwikkeling van het huwelijksvermogen 
(Indien verschillende (wettelijke) huweltjksgoederenregimes bestow!, dienen de volgende 
vragen per regime beantwoord te worden) 

De volgende vragen zijn alleen voor het wettelijk huwelijksgoederenregime (communaute 
aux acquets) beantwoord. Dit omdat veruit de meeste Franse echtparen onder dit stelsel 
zijn gehuwd en de andere stelsels, met uitzondering van het stelsel van de participation 
aux acquets, weinig interessante gegevens opleveren. Hoewel het stelsel van de partici-
pation aux acquets wel interessante aspecten heeft, is Cr uiteindelijk besloten dit stelsel 
niet te behandelen omdat slechts een te verwaarlozen aantal van de echtparen voor dit 
stelsel kiezen en er dus weinig tot geen rechtspraak over is en er geen gegevens over de 
praktijk van dit stelsel kunnen worden verwacht. 119  

Hieronder zullen kart de wettelijke keuzestelsels worden omschreven. Naast de mogelijk-
heden tot aanpassing van het wettelijk stelsel die de Code civil noemt.120  zijn dat 
1) uitsluiting van iedere gemeenschap 
2) deelgenootschap van aanwinsten 

Ad 1) De echtgenoten hebben de mogelijkheid te kiezen voor uitsluiting van iedere ge-
meenschap: elk der echtgenoten blijft eigenaar van zijn goederen (art. 1536 lid 1 CC) en 
is aansprakelijk voor zijn schulden (art. 1536 lid 2 CC). 121 Indien geen van de echtgeno-
ten in staat is te bewijzen dat een goed privO-eigendom is, 	dat goed geacht aan 
ieder echtgenoot voor de helft toe te behoren (art. 1538 lid 3 CC). Dit stelsel blijk -t echter 
in de praktijk niet altijd even goed te functioneren. Echtgenoten gehuwd onder koude 
uitsluiting hebben vaak de neigthg om zich te gedragen als waxen zij gehuwd onder een 
stelsel met gemeenschap: goederen worden gezamenlijk aangeschaft, gemeenschappelijke 
rekeningen worden geopend en schulden worden door beide echtgenoten gezamertlijk 
aangegaan. 123  De bescherming die dit stelsel zou bieden in geval van faillissement van 
een van de echtgenoten blijkt vaak illusoir. Banken zorgen in meeste gevallen dat beide 
echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. 124  
Ad 2) In 1965 werd het huwelijksgoederenstelsel van de deelgenootschap van aanwinsten 
(' participation aux acquets) als keuzestelsel ingevoerd (artt. 1569 - 1581 CC). 125  Tijdens 
het huwelijk blijft iedere echtgenoot eigenaar van zijn goederen, beschikt er in principe 

119  Maury 1994, p. 40. Zie ook het verslag met de gesprekken met de Franse juristen (bijlage 13) 
en het verslag van het resultant van de onder Franse juristen gehouden enquetes (bijlage 14). 

120  Zie supra onder vraag 1.4. 
121  Het statut personel blijft echter van toepassing: zo moeten voor beschikkingshandelingen over 

de echtelijke woning toestemming van de andere echtgenoot worden gevraagd. 
122  CiV. 1°, 9 oktober 1991, Bull. civ. I, n°  260. 
123  Zie het verslag van de gesprekken met de Franse juristen (bijlage 13) en het verslag van het 

resultant van de onder Franse juristen gehouden enquetes (bijlage 14). 
124  Zie verslag van het gesprek met Choisne (bijlage 13). 
125  Dit stelsel, dat veel gemeen heeft met de Duitse Zugewinngemeinschaft, werd als een `proef-

konijn' ingevoerd bij de wetsherziening van 1965. De bedoeling was om, indien het stelsel 
succesvol zou blijken, het op een later tijdstip als wettelijk stelsel aan te wijzen. 
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vrijelijk over en is aansprakelijk voor zijn schulden (art. 1569 CC). Bij ontbinding van het 
huwelijksvermogen worden de aanwinsten verrekend: de echtgenoot die zich het meest 
heeft verrijkt moet de helft van de meerwaarde van zijn vermogen aan de andere echtge-
noot uitkeren (art. 1574 lid 2 CC). Ter berekening van de meerwaarde wordt het eind-
vermogen126  met het aanvangsvermogenly  vergeleken. 

Ter bescherming van de aanwinsten die eventueel verdeeld zullen moeten wor-
den, dient een echtgenoot voor bepaalde beschikkingshandelingen toestemming van de 
andere echtgenoot te hebben verkregen. Indien zonder toestemming is vervreemd, moet 
de waarde van het goed bij de berekening van het eindvermogen in acht worden genomen 
(art. 1573 CC).' geval van insolventie van de echtgenoot/schuldenaar ten tijde van de 
verrekening heeft de andere echtgenoot de mogelijkheid om zich te verhalen op de goede-
ren die zonder toestemming zijn vervreemd (art. 1577 CC). Er kunnen dus binnen dit 
stelsel van uitsluiting van gemeenschap enkele gevallen van gemeenschappelijk bestuur 
worden aangewezen. 129  De vereffeningsvordering is in beginsel een vordering in geld 
(art. 1576 lid 1 CC), bij uitzondering kan er in plaats van geld een bepaald vermogensbe-
standdeel van de echtgenoot/schuldenaar worden overgedragen (art. 1576 lid 2 CC). 

3.1 	Bestaat er na _de ontbinding van het huwelijk een onverdeeldheid? 

De ontbinding van het huwelijksvermogen beeindigt de gemeenschap. Het bestaan van de 
gemeenschap kan niet worden verlengd (art. 1442 lid 1 CC). Toch wordt de ontbinding 
van de gemeenschap in de meeste gevallen niet direct gevolgd door verdeling: er ontstaat 
een onverdeeldheid.13°  Deze onverdeeldheid wordt gevormd door het tijdens het huwelijk 
opgebouwd gemeenschapsvermogen. Om de activa van de onverdeeldheid te bepalen 
moet er dus worden gekeken naar het gemeenschapsvermogen. De vraag luidt nu of de 

126  Het eindvermogen wordt gevormd door het tijdens het huwelijk opgebouwd vermogen na 
aftrek van de op dat tijdstip aanwezige schulden (art. 1574 CC). 

127  Het aanvangsvermogen wordt gevormd door de goederen die reeds ten tijde van de huwelijks-
sluiting aanwezig waren en de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en erfenissen (art. 
1570 CC). De waarde van de goederen wordt bepaald aan de hand van de waarde ten tijde van 
de vereffeningen naar de staat van de goederen ten tijde van de huwelijkssluiting of het mo-
ment van de verkrijging krachtens erfrecht of schenking (art. 1574 CC). 

128  Voor schenkingen van aanwinsten moet toestemming van de andere echtgenoot worden ge-
vraagd. De waarde van frauduleuze vervreemdingen (van oorspronkelijke goederen of aan-
winsten) moet worden meegerekend bij de bepaling van het eindvermogen (art. 1573 CC). Dit 
heeft als gevolg dat de toestemming van de andere echtegenoot bijna altijd wordt gevraagd. 
Zie Malaurie & Aynes 1994, p. 353. 

129  Naast de toestemmingsvereisten van het statut personel (bijvoorbeeld voor beschikking over 
de echtelijke woning art. 215 lid 3 CC). 

1"  Deze onverdeekiheid draagt de naam indivision post-communautaire. Naam ontleend aan H. 
Capitant, 'De l'indivision qui suit la dissolution de la communaute', Revue critique de la M-
gislation et de la jurisprudence 1929, p. 65. 
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onder 3.1.1.1 tot 3.1.1.3 aangeduide vermogens tot het gemeenschapsvermogen beho-
ren.131 

3.1.1 Zo ja, be/wren de onder 3.1.1.1 tot 3.1.1.3 genoemde vennogens tot hetgeen dot 
verdeeld moet won/en? Zo ja, hoe worden de7e vermogens na echtscheiding ver-
deeld? 

3.1.1.1 Bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen 

Het bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen blijft prive (art. 1405 lid 1 
CC).132  Dit vermogen is prive door zijn herkomst; het is niet van belang of de echtgenoot 
de goederen in eigendom of slechts in bezit had (art. 1405 CC). In geval de eigendom van 
een goed in verschillende fases (voor en na het huwelijk) is verkregen, is het van belang 
te weten op welk moment de eigendom overgaat. 

In het geval van eigendomsverkrijging door acquisitieve verjaring is slechts van 
belang dat deze voor het huwelijk is begonnen. De echtgenoot heeft het goed dan reeds in 
bent, hetgeen voldoende is om het goed buiten de gemeenschap te laten vallen. Indien de 
eigendom is verkregen door uitoefening van een optierecht in geval van een eenzijdige 
belofte tot verkoop, 133  gaat de eigendom over ten tijde van de uitoefening van het optie-
recht. Gebeurt dit tijdens het huwelijk dan is het goed gemeenschappelijk. I34  Gaat het om 
een tweezijdige, voor het huwelijk uitgesproken belofte tot verkoop, dan zou het goed 
overeenkomstig de bepaling van art. 1589 CC prive moeten zijn. 135  De Cour de cassation 
neemt echter de datum van de daadwerkelijke eigendomsoverdracht in aanmerking. 136  
Indien de eigendom onder opschortende voorwaarde wordt overgedragen, ontstaat het 
eigendomsrecht met terugwerkende kracht tot de dag van de verkoop. Ligt de dag van de 
verkoop voor het huwelijk en wordt tijdens het huwelijk aan de voorwaarden voldaan, 
dan blijft het goed prive-eigendom. 137  

131 De regeling omtrent de vraag welke goederen wel en welke niet in de gemeenschap vallen is 
niet altijd even consequent. Zie verslag van het gesprek met Vignolles (bijlage 13) en het ver-
slag van het resultaat van de onder Franse juristen gehouden enquetes (bijlage 14). 

132  Naar de mening van Deneuville vormt dit beginsel (samen met de regel dat het vermogen dat 
krachtens schenking of erfstelling tijdens het huwelijk is verkregen ook buiten de gemeen-
schap valt) het belangrijkste voordeel van het wettelijk stelsel. Zie verslag van het gesprek met 
Deneuville (bijlage 13). 

133  V66rovereenkomst waarin de verkoper zich verbindt tot verkoop van een goed onder bepaalde 
voorwaarden die door de begunstigde van de belofte zijn aanvaard. 

134  Malaurie & Aynes 1994, p. 148. 
135  Grimaldi 1998, p. 112. Art. 1589 bepaalt dat de tweezijdige belofte tot verkoop overeenkomt 

met verkoop (promesse synallagmatique de vente vaut vente). 
136  Civ. it  30 april 1970, Bull. c-iv. I, n°  148: het goed is gemeenschappelijk indien de tweezijdige 

belofte tot verkoop een uitstel van eigendomsoverdracht tot na de huwelijkssluiting inhoudt. 
137 Tefte & Simler 1994, p. 229. 



Frankrijk 	 143 

3.1.1.2 hjdens het huwehjk anders dan krachtens erfrecht of schenking, opgebouwd 
vermogen 

In beginsel is het tijdens het huwelijk verkregen vermogen, tenzij verkregen krachtens 
erfrecht of schenking, gemeenschappelijk (art. 1401 CC). Deze regel vomit de basis van 
het stelsel van de communaute des acquets. Goederen die de echtgenoten gemeenschap-
pelijk of gescheiden hebben verkregen met geld afkomstig uit hun arbeid of opgespaarde 
opbrengsten en inkomsten uit hun prive-goederen worden door art. 1401 CC als gemeen-
schappelijk beschouwd (1). Op dit beginsel bestaat echter een aantal uitzonderingen, ge-
baseerd op de herkomst van de gelden en de aard van de verworven goederen (2). Som- 
mige auteurs kiezen voor de toevoeging van een derde categorie van gemengde goederen 
(3).138 

Ad 1) Het staat in beginsel vast dat alle goederen die de echtgenoten tijdens het huwelijk 
verkrijgen, gemeenschappelijk zijn. De goederen moeten dan wel duidelijk tijdens het 
huwelijk 139  zijn verkregen met gelden afkomstig uit de inkomens van de echtgenoten of 
met gelden opgespaard uit de opbrengsten van hun prive-goederen. Niet van belang is of 
een goed door een echtgenoot alleen of door beiden gemeenschappelijk is aangeschaft. 14°  
Evenmin is van belang of het goed is aangeschaft door de echtgenoot die de inkomsten 
heeft ontvangen of door de ander. 141  

Niet alleen de goederen die tijdens het huwelijk door de echtgenoten zijn aange-
schaft vallen in de categoric `aanwinsten' maar ook ale goederen die de echtgenoten zelf 
hebben gemaakt (bouw van een huis) of hebben tot stand gebracht (oprichten van een 
ondememing). 142  De goederen moeten wel echt de vrucht van hun arbeid zijn. 143  De 
winsten uit lotto of andere kansspelen vallen alleen in de gemeenschap indien de inge-
zette gelden ook gemeenschappelijk waren. 144  

De vraag waartoe de niet gebruikte vruchten en inkomsten uit arbeid, en die van 
de niet gebruikte inkomsten uit eigen goederen moeten worden gerekend, heeft geleid tot 
veel discussies in de doctrine. 145  Door twee arresten van de Cour de cassation kwam een 

138  Malaurie & Aynes 1994, p. 169-178. 
139  Terre & Simler 1994, p. 203. 
140  Civ. le  3 juli 1979, Bull. civ. I, n° 198. 
141 Terre & Simler 1994, p. 201. 
142 CiV. le  18 april 1989, Bull. civ. I, n° 153. 
143 Grimaldi 1998, p. 115. 
144  TGI Creteil, 19 januari 1988, JCP 1989. II. 21385. Winsten uit sportwedstrijden vallen echter 

wel in de gemeenschap (Grimaldi 1998, p. 115). 
145  Na de wetswijziging van 1965 ontstond een discussie over de vraag of het nog niet gebruikte 

inkomen van de echtgenoten ook in de gemeenschap moest vallen. Art. 1405 noemt immers 
alleen de aanwinsten gedaan met het inkomen uit arbeid van de echtgenoten gemeenschappe-
lijk maar zegt niets over het inkomen zelf. Hetzelfde geldt voor de nog niet gebruikte opge-
spaarde opbrengst uit de prive-goederen van een echtgenoot. Daarbij vroeg men zich tevens af 
wat de positie was van de nog niet opgespaarde inkomsten uit prive-goederen. Tot de beslis-
sing van de Cour de cassation werden verschillende opvattingen gehuldigd die alle trachtten 
de door de wet van 1965 ingevoerde bescherming van de zelfstandigheid van de echtgenoten 
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einde aan de onzekerheid: deze goederen vallen in de gemeenschap ook al zijn ze nog niet 
gebruikt. 144  De inkomsten nit arbeid van een echtgenoot nemen echter een uitzonderlijke 
positie in: de door de ene echtgenoot aangegane gemeenschapsschulden ktumen niet op 
de inkomsten nit arbeid van de andere echtgenoot worden verhaald. Dit ter bescherming 
van de nodige zelfstandigheid van de echtgenoten (art. 223 CC). 

Art. 1402 CC bevat een vermoeden van gemeenschap. Alle roerende en onroe-
rende goederen waarvan geen der echtgenoten kan bewijzen dat ze prive zijn, worden 
door de wet gemeenschappelijk geacht. Dit vermoeden is van belang ten tijde van de ver-
deling (iedere echtgenoot heeft recht op terugname van de prive-goederen) en voor de 
bepaling van het bestuur over de goederen. 147  

Ad 2) Sommige goederen zijn prive van aard (art. 1404 CC). Dit zijn a) goederen die met 
de persoon van een echtgenoot zijn verbonden, b) goederen die dienstbaar zijn aan het 
beroep van een van hen en c) goederen die priv6 zijn omdat zij door `uitbreiding' of ver-
vanging aan een prive-goed zijn verbonden (art. 1406 CC). 

a) Goederen die met de persoon van een echtgenoot zijn verbonden. 
Art. 1404 lid 1 stelt dat kleding, beddengoed, 143  vorderingen tot schadevergoeding we-
gens materiele of immateriele schade, onoverdraagbare vorderingen en pensioenen 149  
prive-goederen van de echtgenoten zijn. Naast de aanduiding van deze specifieke voor-
beelden, bevat art. 1404 CC ook een algemene bepaling: alle goederen die een persoonlijk 
karakter hebben en alle rechten die met de persoon van een echtgenoot zijn verbonden, 
zijn prive. Een affectieve band met het goed alleen is onvoldoende. 15°  Het goed dient 
nauw met de persoon van een der echtgenoten verbonden te zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij een levensverzekering, 151  een lfifrente, vorderingen tot schadevergoedingen 
wegens materiele of immateriele schade, 152  bepaalde onderscheidingen, 153  brieven of 
fa milieherinneringen. 154  

en de beginselen van gemeenschap van vruchten en inkomsten te combineren. Zie Cabrillac 
1994, p. 40-43. 

146  Voor de inkomsten uit eigen goederen zie: Civ. 1 °, 6 juli 1982, Cbrusoff, Bull. civ. I, n°  249 en 
Civ. 1°, 31 maart 1992, dame Authkr, Bull. civ. I, n°  96. 

147  Malaurie & Aynes 1994, p. 184-185. 
148  Deze goederen zijn prive zonder vergoeding aan de gemeenschap, de aanschaf van deze goe-

deren behoort tot de normale kosten in het huwelijk. Zie Terre & Simler 1994, p. 234. 
149 Bijvoorbeeld alimentatieuitkeringen of ouderdomspensioenen. 
15°  Malaurie & Aynes 1994, p. 152. 
151 Art. L-132-16 C. assur. bevat de bepaling dat de begunstiging door een levensverzekering 

gesloten door een der echtgenoten voor de ander in het prive-vermogen van deze laatste valt in 
beginsel zonder vergoeding aan de gemeenschap voor de door haar betaalde verzekeringspre-
mies. Er moet echter wel een ondencheid warden gemaakt naar het soort levensverzekering 
en naar de personen die het gesloten hebben. 

152  Hierbij gaat het niet slechts gaat om de vordering zelf, maar oak om de verkregen vergoeding. 
Terre & Simler 1994, p. 116. 

153 	• • Buvoorbeeld een diploma of een 	Zie Grimaldi 1998, p. 116. 
1-54  Volgens de heersende leer vallen familiejuwelen echter buiten deze categorie. Zie Grimaldi 

1998, p. 116. 
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b) Goederen dienstbaar aan het beroep van een der echtgenoten. Deze goederen zijn prive 
van aard (art. 1404 lid 2 CC). 155  Indien deze goederen echter voor een deel of geheel door 
gelden van de gemeenschap zijn gefinancierd moeten deze worden vergoed. Deze goede-
ren zijn dus prive onder voorbehoud van vergoeding aan de gemeenschap. 156  De goederen 
moeten dienstbaar zijn aan het beroep van een der echtgenoten 157  en mogen geen deel 
uitmaken van een tot de gemeenschap behorende ondememing (art. 1404 lid 2 CC). 
c) Goederen verbonden met een ander prive-goed door uitbreiding (art. 1406 lid 1 CC) 158  
of vervanging (art. 1406 lid 2 CC). 159  

Er bestaan twee soorten uitbreidingen: de uitbreidingen door aankoop van acces-
soires van een goed en de uitbreidingen door aankoop van onverdeelde aandelen. In het 
eerste geval is het goed prive door aaneenvoeging. 16°  Men kan hierbij bijvoorbeeld den-
ken aan een constructie neergezet op een prive terrein. 161  In het tweede geval is het goed 
prive door vereniging. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een echtgenoot die reeds 
mededigenaar van een goed is het resterende aandeel in dat goed verwerft. 

Vervanging van een prive-goed kan zowel automatisch geschieden als aan be-
paalde eisen zijn onderworpen. Er is sprake van zaaksvervanging van rechtswege in geval 
van onmiddellijke zaaksvervanging en in geval van ruil. Schadevergoeding verkregen op 
grond van verlies of herstel van een prive-goed treedt bijvoorbeeld onmiddellijk in de 
plaats van het goed waaraan de schade is toegebracht (art. 1406 lid 2 CC). Hetzelfde geldt 
voor gelden die afkomstig zijn van de verkoop van een prive-goed. 162  Een goed verkregen 
in rail voor een prive-goed vaft in beginsel ook buiten de gemeenschap. Indien de ge-
meenschap heeft bijbetaald en het bijbetaalde bedrag hoger is dan de waarde van het in-
geruilde goed, valt het goed in de gemeenschap (art. 1407 CC). 

In andere gevallen vat het nieuwe goed in de gemeenschap, mits aan bepaalde 
vereisten is voldaan (art. 1434 CC). Indien een echtgenoot een goed met gelden afkomstig 
uit zijn prive-vermogen wil kopen en het goed de kwalificatie van prive-goed wil geven 
moet hij, in beginsel ten tijde van de annschaf, een `verklaring van wederbelegging' af-
leggen (art. 1434 CC). Deze verklaring is tweedelig: de herkomst van de gelden en de 
bestemming van het aangeschafte moet worden aangegeven. De verklaring moet uitdruk-
kelijk zijn en in beginsel in de koopovereenkomst zelf worden opgenomen. 

Het is mogelijk om de chronologie van de rechtshandelingen te veranderen. Zo 
kan — mits beide echtgenoten hierin toestemmen — de verklaring van wederbelegging 
achteraf worden gemaakt (art. 1434 CC). Deze achterafverklaring is alleen mogelijk voor 

155  Dit ter bescherming van de beroepszelfstandigheid. Zie Terre & Simler 1994, p. 234. 
156  Malaurie & Aynes 1994, P.  150. 
157  Indien zij gezamenlijk een beroep uitoefenen, zijn de aan dat beroep dienstbare goederen ook 

prive. 
158  `Accessorium sequitur principale'. Zie Malaurie & Aynes 1994, p. 156. 
159  `Subrogatum capit naturam subrogati'. Zie Malaurie & Aynes 1994, p. 156. 
160  Malaurie & Aynes 1994, p. 156. 
161 De jurisprudentie gaat heel viii om met het begrip `accessoire' hetgeen geleid heeft tot Icritiek 

in de literatuur aangezien op die manier steeds meer aan de gemeenschap wordt ontrokken. 
Zie Leroy 1994, p. 93-96. 

162 Grimaldi 1998, p. 123. 



146 	 Frankrijk 

de ontbinding van het huwelijk. Omgekeerd is een voorafgaande verklaring van weder-
belegging, dat wil zeggen voordat prive-goederen te gelde zijn gemaakt om het nieuwe 
goed aan te k-unnen schaffen, ook mogelijk. De gemeenschap betaalt in dat geval en moet 
binnen vijf jaar na de verklaring worden terugbetaald. Gebeurt dat niet dan is de verkla-
ring ongeldig en valt het goed in de gemeenschap (art. 1435 CC). De regel met betrekking 
tot een ongelijke ruil is bier ook van toepassing: indien de gemeenschap meer heeft be-
taald dan het prive-vermogen van een der echtgenoten is het goed gemeenschappelijk (art. 
1436 CC). 

Ad 3) Sommige auteurs onderscheiden nog een derde categorie goederen: goederen met 
een gemengd karakter. 163  Met de term gemengd karakter wordt verwezen naar het feit dat 
bepaalde eigenschappen van een goed prive kunnen zijn en andere gemeenschappelijk. 
Zonder bier verder in te gaan op de discussie in de literatuur kunnen een aantal voorbeel-
den worden gegeven. Intellectuele eigendom valt bijvoorbeeld wat zijn vruchten betreft in 
de gemeenschap (art. L. 121-9 C. prop. intell.), het exploitatie recht blijft prive. Vennoot-
schapsrechten worden verdeeld tussen het stemrecht en het recht dat prive blijft en de 
waarde van de rechten en de inkomsten die in de gemeenschap vallen. De gemengde aard 
van een huurrecht verschilt naar het type huurrecht. Tot slot valt de klantenkring van vrije 
beroepsuitoefenaren alleen in de gemeenschap voor wat betreft de waarde van het zoge-
naamde `voorstelrecht'. 164  

3.1.1.3 Tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen 

Het vermogen dat tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking wordt verkregen 
valt buiten de gemeenschap (art. 1405 lid 1 CC). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen roerende en onroerende goederen. 165  Bij uiterste wilsbeschikking of bij gift kan 
echter het tegenovergestelde worden bepaald (art. 1405 lid 2 CC). Een aan beide echtge-
noten gedane schenking of vermaakte erfenis valt in beginsel in de gemeenschap. Ook in 
dit geval kan het tegenovergestelde worden vastgelegd (art. 1405 lid 2 CC). Goederen die 
door een andere overeenkomst om niet dan een erfenis of schenking zijn verkregen vallen 
wel in de gemeenschap. 166  Goederen verkregen op grond van een schikking met betrek-
king tot een nog niet opengevallen erfenis, vallen ook buiten de gemeenschap (art. 1405 
lid 3 CC). 

163 

164 

16$ 

166 

Malaurie & Aynes 1994, p. 169-178. 
Zie Cabrillac 1994, p. 26. De klantenkring zelf is namelijk in beginsel niet overdraagbaar. De 
Cour de cassation heeft aLs oplossing hiervoor gekozen daarvoor in de plaats de waarde van 
een `voorstelrechr te stellen. In het geval van vervreemding van bijvoorbeeld een tandarts-
praktijk kan de tandarts zijn klantenkring aan de plaatsvervanger voorstellen waarbij hij zich 
verbindt niet te zullen concurreren. De waarde van dit voorstelrecht moet in het actief van de 
gemeenschap worden meegenomen. Zie Civ. l e  12 januari 1994, D. 1994, 313, noot R. Ca-
brillac. 
Malaurie & Aynes 1994, p. 14. 
Grimaldi 1998, p. 113. 
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3.1.2 Zo ja, bestaan er afzonderlijke regelingen met betrekking tot de verdeling van de 
pensioenopbouw? 

Nee, er bestaat geen regeling omtrent de verdeling van de pensioenopbouw. De wet heeft 
wel een regeling getroffen met betrekking tot de verschaffing van een weduwe- en we-
duwnaarspensioen na echtscheiding. 

Tot de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 1978 verschilde de inhoud van 
een weduwe- en weduwnaarspensioen na echtscheiding naar het type echtscheiding, naar 
de vraag wie schuldig was in de echtscheiding en naar het regime van het pensioen. De 
wet van 1978 heeft getracht daar zo veel mogelijk een eind aan te maken. 

De bier genoemde regeling heeft een dwingendrechtelijk karakter. De hoofdregel 
luidt dat de gescheiden, niet-hertrouwde echtgenoot recht heeft op uitkering van een we-
duwepensioen opgebouwd door de ex-echtgenoot (art. L. 353-3 C. assur.). Hieraan wor-
den bepaalde voorwaarden verbonden die bier verder buiten beschouwing zullen blij-
ven.167 Naast deze algemene regel bestaat er nog een reeks van soms enigszins afwijkende 
regelingen voor andere soorten pensioenen. 

3.1.3 Zo ja, wat zijn de peildata voor de waardering en de inventarisatie van de ver-
schillende vermogens? 

De peildatum voor de inventarisatie van de verschillende vermogens is in beginsel het 
moment waarop het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend (art. 262-1 lid 1 CC). 168  
Een van de echtgenoten of beiden kunnen echter onder bepaalde omstandigheden verzoe-
ken dat deze peildatum wordt vastgesteld op het tijdstip waarop de samenwoning of sa-
menwerking is beeindigd (art. 1442 lid 2 en 262-1 lid 2 CC).De waardering vindt plaats 
ten tijde van de verdeling (art. 890 CC). 

3.1.4 Zo ja, hoe is de aansprakehjkheid voor de niet-persoonhjke schulden na ontbin-
ding geregeld? 

De verhaalsmogelijkheid van de schuldeisers van de gemeenschap na ontbinding wordt 
geregeld in de artt. 1482 en 1483 CC. 169  De hoofdregel luidt als volgt: schuldeisers wier 
rechten voor de ontbinding zijn ontstaan moeten hun verhaalsobject behouden. 1" 

Een echtgenoot is aansprakelijk zowel voor alle door hem aangegane gemeen-
schapsschulden die op de dag van de ontbinding van de gemeenschap bestaan (art. 1482 

167  Rubellin-Devichi 1996, p. 295. 
168  Tussen de echtgenoten geldt als datum van ontbinding van de huwelijksgemeenschap de da-

tum van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Jegens derden geldt echter de datum van 
inschrijving van het echtscheidingsvonnis. 

169  De wetswijziging van 1985 heeft deze bepalingen (artt. 1482 en 1483 CC) van toepassing 
verklaard vanaf het moment van de ontbinding. Voorheen golden deze regels pas na de verde- 

er werd een verschil gemaakt tussen de verhaalsmogelijkheid van de schuldeisers van de 
echtgenoten voor de ontbinding, tussen de ontbincling en de verdeling, en na de verdeling. 

170 Terre & Simler 1994, p. 448. 
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CC) als voor de helft van de door de andere echtgenoot aangegane gemeenschapsschul-
den (art. 1483 CC). Een overeenkomst waarin de echtgenoten een andere verdeling van 
de passiva van de gemeenschap dan bij helften hebben vastgelegd, kan alleen aan derden 
worden tegengeworpen voor zover hun rechten niet worden geschonden (art. 1490 
cp.'''. De aansprakelijkheid van de echtgenoot die de schuld niet is aangegaan, is niet 
subsidiair: de schuldeiser is vrij om te kiezen zijn schuld op het vermogen van de echtge-
noot/niet-contractspartij te verha1en. 172  Beide echtgenoten zijn voor het geheel aanspra-
kelijk voor de gemeenschapsschulden waarvoor zij beiden hoofdelijk verbonden zijn. 173  

De aansprakelijkheid van de echtgenoot/niet-contractspartij na verdeling wordt 
beperkt door het benefice d'emolument (art. 1483 lid 2 CC). 174  Dit mechanisme moet 
voorkomen dat de schuldeisers van de andere echtgenoot niet alleen verhaal hebben op 
het deel van het vermogen dat de echtgenoot door verdeling van de gemeenschap heeft 
verkregen, man ook op zijn prive-vermogen. n5  Op grond van deze regel is de echtge-
noot/niet-schuldenaar na verdeling slechts aansprakelijk tot het bedrag dat overeenkomt 
met zijn aandeel in de gemeenschap. Er moet echter wel aan een tweetal voorwaarden 
zijn voldaan. In de eerste plaats moet het aandeel in de gemeenschap door een boedelbe-
schrijving worden vastgesteld (art. 1483 lid 2 CC). 176  In de tweede plaats moet het bewijs 
worden geleverd dat het aandeel in de gemeenschap geheel is uitgegeven ter voldoening 
van gemeenschapsschulden (art. 1483 lid 2 CC). 

De echtgenoot die goederen aan de gemeenschap heeft ontrokken met het enkele 
doel de schuldeisers te benadelen kan zich niet op de hierboven beschreven regel beroe-
pen (art. 1483 lid 2 CC). 

Voor berekening van de waarde van het aandeel in de gemeenschap wordt uitge-
gaan van de waarde van de goederen ten tijde van de verdeling. in  Binnen de pens van 
zijn aandeel in de gemeenschap is de echtgenoot geheel aansprakelijk. Er ontstaat geen 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

Civ. r, 2 juni 1992, Bull. civ. I, n° 168, zie Grimaldi 1998, p. 263. 
Civ. r, 25 mei 1982, Bull. civ. I, no  187. 
Civ. le, 4 maart 1980, Bull. civ. I. no  73. 
Het feit dat dit pas na verdeling mogelijk is kan nadelige gevolgen hebben. Zie Terre & Simler 
1994, p. 452. 
Het benefice d'emolument werd veer de wetswliziging van 1965 alleen aan de vrouw toege-
kend als bescherming tegen de rechten van de man. De vrouw was alleen aansprakelijk voor 
de gemeenschapsschulden tot de hoogte van haar aandeel in de gemeenschap. Sinds 1965 
wordt iedere echtgenoot door toepassing van dit mechanisme beschermd tegen de schulden 
van zijn echtgenoot. Dit heeft er echter toe geleid dat schuldeisers er vaak voor zorgen dat 
beide echtgenoten hoofdelijk verbonden zijn. Men spreekt hier wel van het 'boomerang' ef-
fect. Zie Malaurie & Aynes 1995, p. 304. 
Deze boedelbeschrijving moet ten overstaan van een notaris en in aanwerigheid van beide 
echtgenoten binnen acht maanden na ontbinding van de huwelijksgemeenschap worden op-
gemaakt (behalve in het geval van verlenging van de termijn door de rechter). De ambtenaar 
die de boedelbeschrijving in ontvangst neemt dient een verklaring van authenticiteit af te ge-
yen (art. 1484 CC). 
Grimaldi 1998, p. 265. Er moet ook rekening worden gehouden met de eventuele vergoe-
dingsvorderingen die tussen de vermogens zijn ontstaan. 
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onderscheid tussen goederen die altijd al prive waren en goederen die pas na verdeling 
aan de echtgenoot zijn toegekend. 178  

Tijdens de onverdeeldheid kunnen ook schulden ontstaan. 179  De schuldeisers van 
de onverdeeldheid bevinden zich op grond van art. 815-17 lid 1 CC in een zelfde positie 
als de schuldeisers van de ontbonden gemeenschap. Beide soorten schuldeisers kunnen 
zich verhalen op het actief van de onverdeeldheid. 18°  

Indien de echtgenoot/niet-schuldenaar meer heeft betaald dan zijn aandeel in de 
gemeenschap, heeft hij voor het verschil een verhaalsrecht op zijn ex-echtgenoot (art. 
1487 CC). Hij heeft echter slechts verhaalsrecht op de schuldeisers indien hij heeft ver-
klaard niet meer te willen betalen dan zijn aandeel in de gemeenschap (art. 1488 CC). 

3.1.5 Zo ja, hoe is het bestuur over de onverdeeldheid na ontbinding geregeld? 

Art. 1476 CC verklaart de regels omtrent de erfrechtelijke onverdeeldheid (artt. 815 CC 
tot en met 815-18 CC voor de wettelijke onverdeeldheid en artt. 873-1 CC tot en met 
873-18 CC voor de mogelijke op overeenkomst berustende aanpassingen) van overeen-
komstige toepassing op de onverdeeldheid tussen ex-echtgenoten. De onverdeeldheid is 
tijdelijk, iedere echtgenoot kan verdeling vragen (art. 815 lid 1 CC). 

In beginsel geschiedt het bestuur door de ex-echtgenoten gezamenlijk (art. 815-3 
CC). Handelingen die dienen tot gewoon onderhoud of tot behoud van een goed kan door 
elke echtgenoot zelfstandig worden verricht (art. 815-2 CC). Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid om een vertegenwoordigingsovereenkomst omtrent het bestuur te sluiten (art. 
815-3 lid 1 CC). Een ex-echtgenoot die zelfstandig optreedt zonder verweer van de ander, 
wordt geacht hem te vertegenwoorthgen (stilzwijgende vertegenwoordigingsovereen-
komst: art. 815-3 lid 2 CC). Indien een van de ex-echtgenoten niet in staat is zijn wil te 
uiten kan de rechter op verzoek van de andere ex-echtgenoot aan laatstgenoemde ex-
echtgenoot de bevoegdheid geven de ander te vertegenwoordigen (art. 815-4 CC). De 
rechter kan ook voor bepaalde urgente handelingen toestemming geven indien de weige-
ring van de andere echtgenoot het gemeenschappelijk belang in gevaar brengt (art. 815-5 
CC). 

Naast de algemene regels omtrent het bestuur van de onverdeeldheid, zijn tevens 
enkele specifieke regels uit het huwelijksvermogensrecht van belang. 181  Zo blijft bijvoor-
beeld het vermoeden van art. 221 CC gelden, en behoudt de rekeninghouder het bestuur 
over zijn rekening. Indien het huwelijk door overlijden van een der echtgenoten is ont-
bonden, heeft de langstlevende recht op kost en inwoning gedurende 9 maanden, en op 
betaling van de begrafeniskosten (art. 1481 CC). 

178  Terre & Simler 1994, p. 526. 
179  Bijvoorbeeld: kosten van onderhoud of van beheer van de onverdeelde goederen (artt. 815-12 

en 815-13 CC). 
180  Een schuldeiser die de echtgenoot van zijn schuldenaar heeft aangesproken op grond van art. 

1483 CC kan zich echter niet ook nog (voor verdeling) verhalen op de onverdeelde goederen. 
In dat geval zou de echtgenoot/niet-schuldenaar immers ook nog de helft van de andere helft 
van de schuld van zijn ex-echtgenoot moeten ciragen. Zie Terre & Simler 1994, p. 451. 

181 Terre & Simler 1994, p. 455. 
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3.1.6 Bestaan er bijzondere regels van verdeling ten aanzien van: 

3.1.6.1 de huishoudelijke boedel? 

Nee. 

3.1.6.2 de echtelijlce woning? 

Tijdens de echtscheidingsprocedure kan de rechter aan een der echtgenoten het recht van 
gebruik van de echtelijke woning toekennen (art. 255 2° CC). Voor deze toekenning is 
het in beginsel niet van belang of de woning eigendom is van een of beide echtgenoten of 
dat een van hen of beiden het huurrecht op de woning heeft c.q. hebben. 1" De echtgenoot 
die de woning gebruikt moet in beginsel aan de andere een vergoeding uitkeren. De 
rechter kan echter besluiten dat het gebruiksrecht kosteloos is op grand van de onderlinge 
verplichting van de echtgenoten om elkander het nodige te verschaffen. 1" In plaats van 
de toekenning van een onderhoudsuitkering hijgt een der echtgenoten dan de mogelijk-
heid om de echtelijke woning kosteloos te gebruiken. 1" De toestemmingsvereisten van 
art. 215 CC blijven onverminderd gelden. 

Indien de echtelijke woning eigendom van beide echtgenoten is kan een der echtgenoten 
verzoeken dat de echtelijke woning aan hem bij voorkeur wordt toegekend (art. 1476 Jo. 
832 lid 3 CC). Het voorkeursrecht tot toekenning van de echtelijke woning kan alleen 
worden toegekend aan de echtgenoot die de woning ook daadwerkelijk gebruikt. Er be-
staat dus vaak een relatie tussen het gebruiksrecht tijdens de echtscheidingsprocedure en 
toekenning na ontbinding. Het verzoek kan betrekking hebben op de toekenning van een 
eigendomsrecht of van een huurrecht. Ook hier kan een relatie ontstaan tussen de toeken-
ning van de echtelijke woning en die van een pension alimentaire of een prestation com-
pensatoire. De uitkering van een prestation compensatoire kan de vorm van kapitaal-
overdracht aannemen (art. 275 CC).' " Zo kan de rechter bijvoorbeeld besluiten tot toe-
kenning van het vruchtgebruik op de echtelijke woning. Het eigendomsrecht van de ech-
telijke woning kan alleen met toestemming van de rechter worden overgedragen. 1" 

In de wet (art. 285-1 CC) worden verder een aantal specifieke omstandigheden 
genoemd op grond waarvan de rechter kan besluiten de echtgenootlniet-eigenaar een 
huurrecht op de echtelijke woning toe te kennen. Een van de genoemde omstandigheden 
is dat aan de echtgenoot ouderlijk gezag is toegekend en een of meerdere kinderen hun 
gewone woonplaats in de betreffende woning hebben (art. 285-1 1° CC). Dit geldt ook als 
beide echtgenoten ouderlijk gezag hebben. De toewfizing van de working duurt tot het 
jongste kind meerdeijarig is geworden. Een andere omstandigheid die in het hier behan- 

182  Grimaldi 1989, p. 15. 
183  CiV. le, 28 februari 1989, Bull. cir. I, n° 95. 
184  Rubellin-Devichi 1996, p. 252. 
185  Zie infra onder vraag 3.2. 
186  Civ. 2°  18 maart 1981, Bull. civ. II, n° 64. 
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delde artikel genoemd wordt is dat de echtgenoot-eigenaar het verzoek tot echtscheiding 
heeft ingediend (art. 285-1 2° CC). In dit geval kan de echtelijke woning voor de duur 
van maximaal negen jaar aan de echtgenootiniet-eigenaar worden toegewezen. De toewij-
zing eindigt op het moment dat degene aan wie het huurrecht is verleend opnieuw in het 
huwelijk treedt of een op het huwelijk gelijkende samenlevingsvorm aangaat. In geval de 
echtgenoten het niet eens kunnen worden over het bedrag van de huur, stelt de rechter het 
bedrag vast. 

Er wordt echter zelden van deze mogelijkheid tot toekenning van het huurrecht 
aan de echtgenootiniet-eigenaar gebruik gemaakt aangezien de rechter er de voorkeur aan 
schijnt te geven een regeling te treffen via een pension alimentaire of een prestation 
compensatoire. 187  

Indien de echtelijke woning een huurwoning is, kent de bepaling van art. 1751 lid 1 CC 
beide echtgenoten tijdens het huwelijk de rechtspositie van huurder toe. Na echtscheiding 
wordt het huurrecht aan een der echtgenoten toegekend rekening houdend met het maat-
schappelijk belang en dat van de familie (art. 1751 lid 2 CC). De andere echtgenoot heeft 
recht op een vergoeding (art. 1751 lid 2 CC). 

In geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden van een der echtgenoten, wordt 
de woonruimte van de langstlevende ook door andere bepalingen beschermd. Zo kunnen 
de deelgenoten van de onverdeeldheid een overeenkomst sluiten waarin ze de verdeling 
van de echtelijke woning voor 5 jaar uitsluiten (art. 1873-2 CC). De instandhouding van 
de onverdeeldheid kan ook het gevolg zijn van een rechtelijke beslissing (art. 815-1 CC). 
Rieg acht deze bepalingen van overeenkomstige toepassing in geval van ontbinding van 
het huwelijk door echtscheiding. 188  

3.1.6.3 het beroeps- of bedrzjfsvermogen? 

Zie infra onder vraag 3.3. 

3.2 	Kent het huwelijksvermogensrecht een wettelijk verrekenstelsel? 

Nee. 

Zo ja, 

3.2.1 Periodiek of finaal? 

Zie infra onder vraag 3.3. 

187  Rubellin-Devichi 1996, P.  253. 
188  Rieg 1990, p. 1227-1228. 
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3.2.2 Welke wettelijke voorschriften zijn er met betreklcing tot de verrekening? 

Zie infra onder vraag 3.3. 

3.2.2.1 In het geval van een ftnaal verrelcenstelsel? 

Le infra onder vraag 3.3. 

3.2.2.2 In ha geval van ten periodiek verrekenstelsel? 

Zie infra onder vraag 3.3. 

3.2.2.3 IntErn een verrekensteLsel periodiek is, hoe wordt er bij het einde van het huwe-
lijk verrekend indien de echtgenoten deze verrekening tzjdens het huwelijk ach-
tenvege hebben gelaten? Bestaat er een verjarings- of vervaltermijn? 

tie infra onder vraag 3.3. 

3.2.2.4 Indien de verrekenvordering in beginsel in geld dient te worden voldaan, bestaat 
er een recht om in plaats van geld goederen te vorderen? 

Zie infra onder vraag 3.3. 

3.2.3 Word: door het verrekenstelsel degene die tijdens het huwelijk geen of minder 
inkomen geniet arbeid of vermogen) beschermd c.q. diens positie economisch 
versterkt? 

Zie infra onder vraag 3.3. 

3.2.4 Zo nee, wordt op een andere manier er voor gezorgd dat de partij die tijdens het 
huwelijk geen of minder inkomsten geniet (uit arbeid of vermogen) door het gel-
denzle huwelijksgoederenstelsel word: beschermil c.q. diens positie economisch 
worth versterkt? 

Bij de afwikkeling van de boedel wordt de positie van de partij die tijdens het huwelijk 
minder inkomsten genoot versterkt, doordat deze partij — op basis van het feit dat ieder 
van hen recht heeft op de helft van de gemeenschap — na het einde van het huwelijk mee-
deelt in de aanvvinsten van de economisch sterkere partij. 
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3.3 	Bestaan er bijzondere regelingen voor de goederen dienstbaar aan beroep of 
bedrijf? 

De goederen dienstbaar aan het beroep of bedrijf van een van de echtgenoten vallen op 
grond van art. 1404 lid 2 CC in beginsel niet in de gemeenschap. Een uitzondering wordt 
gevormd door goederen die onderdeel uitanaken van een gemeenschappelijk bedrijf (art. 
1404 lid 2 CC). Verder is elk der echtgenoten exclusief bevoegd tot het bestuur van de 
goederen dienstbaar aan zijn beroep of bedrijf (art. 1421 CC lid 2 CC). Het gemeen-
schappelijk bedrijf bevindt zich ook hier in een bijzondere positie: in geval een van de 
echtgenoten het gemeenschappelijk bedrijf wil vervreemden of deze met zakelijke rech-
ten wil bezwaren is de toestemming van zijn echtgenoot vereist (art. 1424 CC). De gelden 
die afkomstig zijn van dergelijke rechtshandelingen kunnen niet door een echtgenoot 
zelfstandig worden gend (art. 1424 CC). Een echtgenoot kan evenmin het in de gemeen-
schap vallende bedrijf zonder toestemming verhuren (art. 1425 CC). Deze bepalingen zijn 
bij de wetsherziening van 1985 ingevoerd op basis van een wet van 1982 omtrent de po-
sitie van echtgenoten die in het (familie)bedrijf van de andere echtgenootiondememer 
werken. 189  

3.4 	Bestaat er een relatie tussen afwikkeling van het huwehjksvermogen en de toe- 
kenning van alimentatie? 

In het Franse recht worden twee vormen van `alimentatie' onderscheiden: prestation 
compensatoire en pension alimentaire. Alvorens in te gaan op de verschillende vragen 
die het verband tussen het huwelijksvermogen en de toekenning van alimentatie betref-
fen, zal eerst in de hiemavolgende inleiding de achtergrond en de inhoud van deze twee 
`alimentatie'-vormen worden toegelicht. 

Een van de uitgangspunten van het Franse echtscheidingsrecht is dat met de echtschei-
ding de band tussen echtgenoten ophoudt te bestaan. Op grond hiervan geldt in beginsel 
nadrukkelijk dat de verplichting van de echtgenoten elkander het nodige te verschaffen 
tot een einde komt (devoir de secours: art. 212 CC). Het Franse echtscheidingsrecht kent 
dan ook, op een enkele uitzondering na, geen uitkeringen tot levensonderhoud (pension 
alimentaire) strictu senso meer (art. 270 CC). 19°  Er zijn twee uitzonderingsgevallen: 
1) in geval van verzoek tot echtscheiding op grond van het feit dat de echtgenoten al 

meer dan 6 jaar gescheiden leven (divorce pour rupture de la vie commune: art. 237 
CC) heeft de rechter de bevoegdheid alimentatie aan een der echtgenoten toe te ken- 
nen. 

189  Loi n° 82-596 du 10 julliet 1982, Conjoints d'artisnats et de commergants, zie supra noot 3. 
1.9°  Sinds de wetswijziging van 11 juli 1975 (Loi n° 75-617. Portant reforme du divorce). Vocir 

deze wetswijziging werd de alimentatie geregeld in art. 301 lid 1 CC. Het echtscheidingsrecht 
werd voor 1975 nog beheerst door het schuldbeginsel: alimentatie kon niet worden toegekend 
aan de schuldige echtgenoot in de echtscheiding. Ingeval beide echtgenoten schuldig waren 
aan de echtscheiding kon geen van hen alimentatie ontvangen. 
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2) De echtgenoten kunnen ook in geval van echtscheiding op gemeenschappelijk ver-
zoek in hun echtscheidingsconvenant kiezen voor de toekenning van een pension 
alimentaire aan een van hen. Het echtscheidingsconvenant moet door de reciter war-
den goedgekeurd. 

In alle overige gevallen 191  kan de rechter — indien hij dit nodig acht - een prestation com-
pensatoire toekennen (ant. 270 tot en met 280-1 CC). 192  De prestation compensatoire 
heeft tot doel het verschil in levensomstandigheden tussen beide echtgenoten als gevolg 
van de echtscheiding zo veel mogelijk gelijk te trekken (art. 270 CC), met andere woor-
den evenwicht te brengen in de vermogensrechtelijke positie van beide ex-echtgenoten. 193  

De toekenning van een pension alimentaire sluit de mogelijkheid van een presta-
tion compensatoire uit. 1" 

De pension alimentaire van art. 281 CC en de prestation compensatoire vertonen echter 
een aantal overeenkomsten. De maatstaven op grond waarvan de prestation compensatoi-
re en de dwangmaatregelen in geval van niet uitkering van de ex-
echtgenoot/schu1denaar 195  van een pension alimentaire worden beoordeeld, zijn van over-
eenkomstige toepassing op respectievelijk een pension alimentaire en een prestation 
compensatoire. 

In de praktijk nemen prestation compensatoire en pension alimentaire vaak de-
zelfde vorm aan: die van een periodieke uitkering. Dit is echter, wat betreft de toekenning 
van een prestation compensatoire, nadrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever ge-
weest. Daarom client de reciter in de eerste plaats zijn voorkeur te laten uitgaan naar de 
toekenning van de prestation compensatoire in de vorm van een eenmalige uitkering 196  

191  In het geval van echtscheiding op grond van gemeenschappelijk verwek ktumen de echtge-
noten ook kiezen voor de toekenning van een prestation compensatoire, ook al is dit niet door 
de wet bepaald. Zie Civ. 2°, 25 januari 1984, Bull. civ. 11, n° 13. 

192  Behalve in beginsel in het geval van echtscheiding op grond van de schuld van een der echt-
genoten. De schuldige echtgenoot heeft in beginsel geen recht op uitkering van een prestation 
compensatoire. Het is echter het enige beginsel waarop de wet zelf een uitzondering maakt: bij 
uitzondering kan de rechter de schuldige echtgenoot een vergoeding toekennen. flit is echter 
alleen mogelijk indien het tegenoverstelde onredelijk zou zlin, gezien de duur van het huwe-
lijk en de deelname van de schuldige echtgenoot in het beroep of bedrijf van de andere echt-
genoot. Voulet 1991, p. 210. 

193  Men kan zich afvragen wat de grond van deze uitIcering is. Gag het om een schadevergoeding 
of om een uitkering op grond van levensonderhoud? Volgens Giron moet er worden gekozen 
voor een derde oplossing: op grond van pure billijkheid. Zie Giron 1994, p. 263. 

194  CiV. 1% 18 april 1980, JCP 1981, 11, 19564, noot R. Lindon. 
195 Het burgerlijk recht en het strafrecht geven de echtgenoot/schuldeiser verschillende mogelijk-

heden om betalkg af te dwingen. Blivoorbeeld de procedure de paiement direct (een maatre-
gel die het de echtgenoot/schuldeiser mogelijk maakt directe betaling van derden debiteuren 
van de echtgenoot/schuldenaar te eisen: art. 1 lid 3 van de wet van 2 januari 1973 n °  73-42. 
Paiement direct de la pension alimentaire). Zk Giron 1994, p. 263. 
De eenmalige uitkering kan verschillende vormen aannemen: overmakimg van een bepaalde 
geldsom, overdracht van het vruchtgebruik van bepaalde roerende of onroerende goederen, in 
bewaring geven van bepaalde winstgevende waarden waarvan de winsten dan aan de echtge-
noot/schuldeiser moeten worden uitgekeerd (art. 275 CC). Overdracht van eigendom van een 



(art. 274 CC) en alleen als dit onmogelijk is in de vorm van een periodieke uitkering. 197  
Hoewel de pension alimentaire ook de vorm van een eenmalige uitkerine kan aanne-
men (art. 285 CC) zal dit echter zelden mogelijk zijn. 

Waar de prestation compensatoire facultatiefi"en in beginsel onaantastbaar is, 20°  
is de pension alimentaire voor verandering vatbaar en is de rechter vrij om op grond van 
de behoefte en draagkracht van iedere echtgenoot te beslissen de uitkering al dan niet toe 
te kennen (art. 282 CC). 201  De verplichting tot uitkering van een pension alimentaire ein-
digt op het moment dat de .echtgenoot/schuldeiser opnieuw in het huwelijk treedt of een 
op een huwelijk gelijkende samenlevingsvorm aangaat (art. 283 CC). Dit is bij prestation 
compensatoire niet het geval. Voor beide uitkeringen geldt dat in geval van overlijden 
van de echtgenoot/schuldenaar de schuld overgaat op zijn erfgenamen (artt. 276-2 en 284 
CC).2°2  

3.4.1 Wordt er bij de afwikkeling van het huwehjksvermogen rekening gehouden met de 
toekenning van alimentatie? 

Echtgenoten hebben de mogelijkheid om tijdens de echtscheidingsprocedure een over-
eenkomst omtrent de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap te sluiten. Dit moet ten 
overstaan van een notaris gebeuren (art. 1450 CC). 203  

De vraag of het mogelijk is om de afwikkeling van het huwelijksvermogen en de 
toekenning van een prestation compensatoire in een overeenkomst te regelen wordt door 
Teilhiais positief beantwoord al is deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk in de wetsbepalin-
gen omtrent de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap vastgelegd (art. 1450 en vol-
gende CC).204  Daar wordt echter tegenin gebracht dat de toekenning van een prestation 
compensatoire in beginsel een zaak is van de rechter: hij beslist over de vorm en de 
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goed is alleen mogelijk met toestemming van de echtgenoot/eigenaar (Civ. 2 e, 18 maart 1981, 
Gaz. Pal. 1981,2, 751, noot J. Massip). Zie Blary-Clement 1995, p. 351. 
Opgemerkt client te worden dat de periodieke uitkering in geval van een prestation compen-
satoire de naam van rente heeft maar de periodieke uitkering van een pension alimentaire de 
naam pension draagt. Zie P. Giron 1994, p. 263. De rente moet worden geindexeerd. De in-
dexering van een pension is facultatief (Voulet 1991, p. 217). 
Of van een combinatie van een periodieke uitkering en een eenmalige uitkering (art. 285 lid 2 
CC); 
Een verzoek tot uitkering moet tijdens de echtscheidingsprocedure worden ingediend (art. 270 
CC). 
Wijziging is echter mogelijk indien niet-wijziging zeer emstige gevolgen voor een der echtge-
noten zou hebben (art. 273 tweede volzin CC). De echtgenoten kunnen ook in hun echtschei-
dingsconvenant vastleggen dat de prestation compensatoire onder bepaalde voorwaarden kan 
worden gewijzigd (art. 279 lid 3 CC). 
In geval van wijziging van een van de toekenningscriteria. 
De rechter kan, op verzoek van een der echtgenoten, de uitkering van een rente aan een be-
paalde termijn verbinden (art. 276-1 CC). 
Behalve in geval van echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. 
Teilliais 1997, p. 24. 
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hoogte van de (eenmalige) uitkering. 205  Dit bezwaar geldt echter niet in geval van echt-
scheiding op gemeenschappelijk verzoek: de toekenning van een prestation compensatoi-
re is in dat geval alleen afhankelijk van de wil van de echtgenoten, ze zijn vrij om de 
toekenning van een prestation in hun echtscheidingsconvenant te rege1en. 2°6  

Zo ja, 

3.4.1.1 Welke invloed heeft de omvang van de uitkering tot levensonderhoud op de af-
wikkeling van het huwelijksvermogen? 

Indien echtgenoten een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen kunnen zij 
in hun echtscheidingsconvenant besluiten de uitkering van een prestation compensatoire 
in de verdeling op te nemen door bijvoorbeeld aan een der echtgenoten meet dan de helft 
van de gemeenschap toe te kennen. 2°7  Indien de echtgenoten onder het wettelijk stelsel 
zijn gehuwd heeft deze toekenning van een prestation compensatoire tot gevolg dat zij 
afwijken van de wettelijke regels met betrekking tot de gemeenschap. 

3.4.1.2 Welke grotuien wortkn hiervoor aangevoerd? 

De toekenning van een prestation compensatoire heeft als doel het evenwicht tussen de 
vermogensrechtelijke posities van de echtgenoten na echtscheiding zo veeI mogelijk te 
herstellen. Er bestaat dus een duidelijke relatie tussen de afwikkeling van de boedel en de 
toekenning van een prestation compensatoire, waarom zouden beiden dan niet kunnen 
worden gecombineerdfsg  

3.4.2 Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met de afwikkeling 
van de het huwelijksvermogen? 

Zoals hierboven uiteengezet maakt het Franse echtscheidingsrecht een verschil tussen 
prestation compensatoire (compensatoire vergoeding) en pension alimentaire (alimenta-
tie). Afhankelijk van het type echtscheiding kan de rechter de ene dan wel de andere uit-
kering toekennen. Draagkracht en behoefte spelen bij beide uitkeringen een belangrijke 
to!. Aangezien deze maatstaven worden beinvloed door de afwikkeling van het huwe-
lijksvermogen kan worden gesteld dat de afwikkeling van het huwelijksvermogen invloed 
heeft op de toekenning van een prestation compensatoire of een pension a1imentaire.2a9  

206  De rechter bllift echter gebonden aan het verzoek van de echtgenoten (art. 4 NCPC; zie ook: 
Civ. 1% 23 maart 1994, Dr. et patrimoine, sept. 1994, juris., n °  113). 

206  De geldigheid van de echtscheidingsconvenant is wel afhankelijk van de bekrachtiging door 
de reciter (art. 232 CC). 

207  Teilliais 1997, p. 29. 
208  Teilliais 1997, p. 24. 
209  Art. 272 CC stelt uitdrukkelijk dat er bij de bepaling van de draaglcracht en de behoefte reke-

ning moet worden gehouden met de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten na af-
wikkeling van het huwelijksvermogen. De rechter kan beslissen om in afwachting van de af- 
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3.4.2.1 Op grond van welke maatstaven wordt alimentatie toegekend? 

Behoefte en draagkracht vormen de maatstaven voor bepaling van toekenning van beide 
uitkeringen (art. 271 CC). De rechter moet rekening houden met de toestand van de be-
hoefte en de draagkracht ten tijde van de echtscheiding en met de mogelijke wijzigingen 
daarin in de toekomst (art. 271 CC). 

Art. 272 CC noemt een aantal omstandigheden waarmee de rechter rekening kan 
houden voor de bepaling van behoefte en draagkracht. 21°  De lijst van art. 272 CC vormt 
echter geen uitputtende opsomming en de rechter is vrij om met andere omstandigheden 
rekening te houden.211  De rechter moet echter duidelijk de redenen van zijn beslissing 
aanvoeren.212 

3.5 	Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met een eventuele 
pensioenverrekeningl-verevening? 

Art. 272 geeft uitdrukkelijk aan dat er bij de bepaling van behoefte en draagkracht reke-
ning moet worden gehouden met eventueel pensioenverlies. 

wikkeling van het huwelijksvermogen een tijdelijk bedrag vast te stellen. Zie Teilliais 1997, p. 
27. 

210 De leeftijd en de gezondheid van de echtgenoten, de tijd die tot dat moment besteed is aan de 
opvoeding van kinderen en die nog aan de opvoeding moet worden besteed, de beroepsbe-
kwaamheden, de bestaande en te verwachten rechten, het mogelijke verlies van hun rechten tot 
uitkering van een langstlevendenpensioen. Tot slot moet de rechter rekening houden met de 
vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten na afwikkeling van het huwelijksvermogen. 

211 Bijvoorbeeld het feit dat een der echtgenoten samenwoont met een derde (Civ. 2e, 10 juli 
1991, Bull. civ. H, n° 216). Of dat een der echtgenoten heeft meegewerkt aan het bedrijf of be-
roep van de andere echtgenoot (Civ. V, 1 april 1987, Bull. civ. II, n° 77). Zie Blary-Clement 
1995, p. 317-321. 

212  Voulet 1991, p. 211. 
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4 	Wat is de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten in de situatie van een 
faillissentent van gen van hen? 

Het Franse faillissementsrecht wordt grotendeels geregeld in een wet van 1985. 213  
Twee vragen zijn te onderscheiden: 
1) wat is de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten in geval van faillissement 

van een van hen? 
2) hoe is het bestuur over de gemeenschap in een dergelijk geval geregeld? 

Ad 1) De schuldeisers van de gefailleerde kunnen zich verhalen op het prive-vermogen 
van hun schuldenaar en op het gemeenschapsvermo gen214  (art. 1413 CC). 

In beginsel zouden de schuldeisers van de echtgenoot van de gefailleerde niet de 
gevolgen van het faillisThement moeten ondervinden. De procedure is immers op de ge-
failleerde gericht en niet op zijn echtgenoot/schuldenaar. Zij kunnen zich dan ook zonder 
beperking op de prive-goederen van hun schuldenaar verhalen. De vraag is of zij over-
eenkomstig art. 1413 CC ook bun vordering op de gemeenschapsgoederen kunnen ver-
halen. Moeten zij bun vorderingen aanmelden overeenkomstig art. 53 L. 25 janvier 1985? 
Worden zij getroffen door de tijdelijke opschorting van individuele vorderingen die rus-
ten op de gemeenschapgoederen (art. 47 L. 25 janvier 1985)? De Cow' de cassation heeft 
na een aantal uiteenlopende en verwarrende uitspraken 215  besloten de faiThasementspro-
cedure op de schuldeisers van de echtgenoot van de failliet van toepassing te verklaren: 
deze schuldeisers moeten hun vorderingen aanmelden (art. 53 L. 25 janvier 1985) en heb-
ben een zelfde status als de schuldeisers van de gefailleerde. 216  

213  Loi n° 85-98. Redressement et liquidation judiciaires des entreprises (L. 25 janvier 1985). 
Deze wet is van toepassing op kooplieden, ambachtslieden, agrariers en privaatrechtelijke 
rechtspersonen (art. 2 L. 25 janvier 1985). De L. 25 janvier 1985 kent twee verschillende fail-
lissementsprocedures nadat is vastgesteld dat de schuldenaar heeft opgehouden te betalen (art. 
3 L. 25 janvier 1985). In beginsel wordt er tijdens een observatieperiode (periode 
d'observation) bezien of het bedrijf eventueel een kans maakt voort te bestaan. Indien het be-
drijf in staat geacht wordt voort te bestaan wordt een herstelplan opgesteld (redressement judi-
claire). Er client dan een keuze gemaakt te worden tussen voortzetting van het bedrijf en 
overdracht van de goederen van het bedrijf aan een derde, anders gaat men over tot liquidatie 
van het vermogen (liquidation judiciaire). Het is echter ook mogelijk — indien vanaf het begin 
duidelijk is dat het bedrijf niet levensvatbaar is —, om direct over te gaan tot liquidatie van het 
vermogen. 

214 Dus ook de echtelijke woning, zie Civ. 3% 1 oktober 1977, D.1978. 333, noot Y. Chatier. flier 
gelden echter ook weer de uitzonderingen die zijn behandeld onder vraag 2.3. Het is niet de 
bedoeling dat de schuldeisers in geval van fa illissement meer rechten hebben dan indien er 
ge,en sprake was van faillissement. Zie Grimaldi 1998, p. 181. 

215  Zie bijvoorbeeld Civ. 1`, 17 november 1993, JCP 1994. IV. 149: de schuldeisers van de echt-
genoot van de gefailleerde zijn Met verplicht bun vorderingen aan te melden. De Cour de cas-
sation bepaalde in 1994 dat de schuldeisers van de echtgenoot van de gefailleerde wat het ver-
haal op het gemeenschapsvermogen betreft onderworpen zijn aan de regels van de faillisse-
mentsprocedure (Ass. P16., 23 december 1994, JCP 1995. H. 22401). 

216 Comm. 14 mei 1996, D.1996, 460, noot Derrida. The Colomer 1998, p. 389. 
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Art. 111 L. 25 janvier 1985 geeft de echtgenoot van de gefailleerde de mogelijk-
heid om zijn prive-goederen aan de faillissementsprocedure van zijn echtgenoot te ont-
rekken. 

Inclien de echtgenoot van de gefailleerde een vordering op zijn echtgenoot had 
wordt hij een van de concurrente schuldeisers. Indien er nog vergoedingvorderingen be-
staan tussen de gemeenschap en het prive-vermogen van de echtgenoot van de gefailleer-
de kunnen deze worden verrekend. 217  

Ad 2) De gevolgen van de faillissementsprocedure voor de beheers- en beschikkingsbe-
voegdheid van de gefailleerde echtgenoot is afhankelijk van het stadium van de procedure 
waarin men nch bevindt. Tijdens de observatieperiode verliest de schuldenaar niet het 
beheer en de beschikking over zijn vermogen (art. 32 L. 25 janvier 1985). Wel kunnen 
zijn rechten worden beperkt door de benoeming van een bewindvoeder (art. 31 L. 25 
janvier 1985).218  De taak van de bewindvoeder strekt zich uit tot de gemeenschapsgoede-
ren. In geval van liquidatie van het vermogen (liquidation judiciaire) verliest de schulde-
naar wel het beheer en de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen (art 152 L. 25 
janvier 1985). Deze komen toe aan de faillissementscurator. De bevoegdheden van de 
curator strekken zich ook uit over de gemeenschapsgoederen (art. 154 e.v. L. 25 janvier 
1985).219  In geval van een gedeeltelijke overdracht van de goederen van het bedrijf, wordt 
aan de gefailleerde de beheers- en beschikkingsbevoegdheid over de overblijvende goe-
deren ontnomen (art. 81 lid 4 L. 25 janvier 1985). 
Er kan zonder toestemming van de andere echtgenoot door de faillissementscurator wor-
den besloten tot verkoop van gemeenschapsgoederen (art. 154 L. 25 janvier 1985). n°  

4.1 	Wordt een onderscheid gemaakt tussen faillissementsituaties voor en na ontbin- 
ding van het huwelijk? 

Voor de schuldeisers van een onder het wettelijke huwelijksgoederenregime getrouwde 
gefailleerde maakt het niet uit of het faillissement voor of na ontbinding van het huwelijk 
wordt uitgesproken. Op grond van art. 815-17 lid 1 CC hebben schuldeisers dezelfde 
verhaalsrechten op een gemeenschap voor ontbinding als op een ontbonden gemeen-
schap: hun vorderingen dienen te worden voldaan uit de activa van de gemeenschap res-
pectievelijk de ontbonden gemeenschap. 

De positie van de (ex)-echtgenoot van de gefailleerde verschilt wel voor en na het 
huwelijk: alleen na ontbinding van het huwelijk dient de ex-echtgenoot van de gefailleer-
de te worden gehoord of in ieder geval te worden opgeroepen bij iedere beslissing om-
trent verkoop van goederen van de ontbonden gemeenschap (art. 20-1 algemene maatre- 

217  Zie infra onder vraag 4.1. 
218 Aan de bewindvoeder kunnen meer of minder uitgebreide bevoegdheden worden toegekend: 

toezicht, bijstand of vertegenwoordiging van de ondememer (art. 31 L. 25 janvier 1985. Zie 
Le Gall 1997,p. 176. 

219 Pelligrini 1996, p. 224. De inkomsten uit arbeid van de echtgenoot van de gefailleerde vallen 
echter niet onder het bestuur van de faillissementscurator. 

22°  Pelligrini 1996, p. 224. 
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gel van bestuur van 27 december 1985). 222  Ook de regeling omtrent de recompenses is in 
dit kader van being De vergoedingsvorderingen ontstaan pas bij ontbinding van het hu-
welijk en hebben het voordeel dat zij met elkaar venekend kunnen worden. Indien de 
gemeenschap insolvabel is hoeft de ec.htgenoot dus niet eerst zijn schuld aan de gemeen-
schap te betalen om vervolgens voor inning van zijn vordering op de failliete gemeen-
schap te moeten concurreren met de andere schuldeisers. De echtgenoot die tegelijk 
schuldeiser en schuldenaar van de gemeenschap is heeft dus voorrang op de andere 
schuldeisers van de gemeenschap. De echtgenoot wordt hoogstens voor het saldo tussen 
zijn vordering op de gemeenschap en zijn schu1d aan te gemeenschap geconfronteerd met 
het beginsel van gelijkheid van de schuldeisers. 222  

4.2 	Word: een eventuek huwelijksgemeenschap door faillissement ontbonden? 

In geval van faillissement van een van de echtgenoten heeft de andere echtgenoot de mo-
gelijkheid om een verzoek tot rechterlijke ontbinding van de huwelijksgemeenschap in te 
dienen (art. 1443 lid 1 CC). 223  Dit is alleen mogelijk indien het faillissement van een van 
de echtgenoten de belangen van de andere in gevaar brengt. In dit geval treedt het stelsel 
van uitsluiting van iedere gemeenschap in de plaats van de communauto des acquets (art. 
1450 CC). Ter bescherming van derden moet het verzoek worden gepubliceerd (art. 1445 
CC). Bovendien kunnen derden — indien zij in bun belangen dreigen te warden geschaad 
— opkomen in het geding (art. 1447 CC). 

4.3 	Bestaat de mogehficheid afstand van de huwelijksgemeenschap te doen? Wat is 
daar het rechtsgevolg van? 

Nee.224  

m  Decree n°  85-1288 van 27 dtcembre 1985. Relatif au redressement et a la liquidation des 
entreprises. 

222  J. Flour & G. Champenois, Les regimes matrinwniaux, Paris: Armand Colin Editeur, 1995, p. 
502. 

223  Colomer 1998, p. 416. 
224  De mogelijkheid om afstand te doen van de huwelijksgemeenschap bestond echter wel veer de 

wetswijziging van 1965. De VTOUW kon in geval van overduidelijke insolventie van haar man 
afstand doen van de huwelijksgemeenschap. Met het verdwijnen van de bestuursrechten van 
de man op het aandeel in de gemeenschap en het prive-vermogen van zijn vrouw kwam tevens 
een eind aan deze mogelabeid. Sinds 1965 bestaat voor beide echtgenoten aLleen nog het 
'benefice d'emoluntene van art. 1483 CC (zie supra onder vraag 3.1.4). 
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5 	Wat is de vrijheid van de rechter bij de afwikkeling van het huwehjksvermogen? 

5.1 	In hoeverre heeft de rechter de vrzjheid om van de regels van het wettehjk stelsel 
af te wijken? 

De rechter kan bij de afwikkeling van de boedel op verzoek van een der echtgenoten een 
prestation compensatoire aan een van de echtgenoten toekennen om evenwicht te bren-
gen in de vermogensrechtelijke positie van beide ex-echtgenoten. Deze toekenning heeft 
in beginsel a1s gevolg dat de rechter afwijkt van de wettelijke verdeling bij helfte. Deze 
prestation compensatoire neemt echter in de praktijk in meeste gevallen de vonn van een 
periodieke uitkering aan en verschilt dus in feite nauwelijks van een alimentatie uitkering. 
Dit laatste heeft als gevolg dat de prestation compensatoire in de doctrine ze1den wordt 
gezien als een vrijheid voor de rechter om af te wijken van het wettelijk stelsel. 

5.2 	In hoeverre heeft de rechter de vnjheid om van af te wijken van de door partijen 
overeengekomen huwelijkse voorwaarden? 

Ook indien de echtgenoten hun vermogensrechtelijke situatie door middel van huwelijkse 
voorwaarden hebben geregeld kan de rechter een prestation compensatoire toekennen 
(zie supra onder vraag 5.1). 
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1 	Algemeen 

1.1 	Welke zzjn de bronnen van het huwelzjksvermogensrecht? 
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De voornaamste bron van het huwelijksvermogensrecht wordt gevormd door titel VI van 
afdeling VI van boek 1 (` delle persone e della famiglia') van het Italiaanse Burgerlijk 
Wetboek (de codice civile (c.c.)) dat gewijd is aan het goederenstelsel van de familie l  'del 
regime patrimoniale della famiglia' Naast de codice civile is met name de echtschei-
dingswet (Legge divorzio (L.div .)) 2  van belang. 

1.2 	Bestaat er een wettelijk al dan niet verplichte keuzemogelijkheid tussen twee of 
meer verschillende wettelijke stelsels van huwelijksgoederenrecht? Welke stelsels 
zijn dat? En hoe moet die keuze worden uitgesproken? 

De codice civile bevat naast een regeling van het wettelijk stelsel van de comunione dei 
beni (gemeenschap van goederen, in de wet aangeduid als de comunione legale (wettelij-
ke gemeenschap): artt. 177 — 197 c.c.) ook bepalingen omtrent de bedongen gemeenschap 
(comunione convenzionale: artt. 210 — 214 c.c.), de uitsluiting van iedere gemeenschap 
(separazione dei beni: artt. 215 — 219 c.c.), en de fond° patrimoniale (familievermogens-
fonds3: artt. 167 — 171 c.c.). Laatstgenoemd stelsel is geen op zichzelf staand regime en 
kan naast zowel de comunione legale of convenzionale als de separazione dei beni in het 
leven geroepen worden. 4  De echtgenoten zijn niet verplicht een keuze tussen deze stelsels 
te maken. 

1  De wetgever heeft bewust bij de hervorming van het familierecht in 1975 de aanduiding `ge-
zin' (in plaats van bijvoorbeeld `echtgenoten') in stand gehouden omdat de regeling niet al-
leen betrekking heeft op de onderlinge verhouding van de echtgenoten. 

2  L. 1° dicembre 1970, n.898 gewijzigd bij de wet van 6 maart 1987 L. 6° marzo 1987, n. 74. 
3  Patti 1999b, p. 127 vertaalt fondo patrimoniale in het Duits met Familienvermogen. 
4  Fonzone 1998, P.  77. Hoewel het fond° patrimoniale geen op zichzelf staand regime is, wordt 

het in navolging van de wet tezamen met de andere in de wet geregelde keuzestelsels ge-
noemd. Zie o.a. Auletta 1997, p. 127; Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 8-9. Laatstgenoemden 
gaan echter uitgebreid in op de aard van de fondo patrimoniale en komen tot de conclusie dat 
hier geen sprake is van een een huwelijksgoederenregime in de zin van een regeling van de 
vermogensrechtelijke verhouding van de echtgenoten, doch van een regeling met betrelddng 
tot afzonderlijke goederen. 
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1.3 	Onder welk stelsel van huwelijksgoederenrecht zijn de echtgenoten getrouwd als 
ze hieromtrent niers hebben vastgelegd? Worden de echtgenoten op enige wijze 
voorgelicht over de vermogensrechtehjke gevolgen van het trouwen? 

Sinds 1975 zijn echtgenoten, indien zij niet bij huwelijkse voorwaarden anders zijn over-
eengekomen, gehuwd in gemeenschap van goederen (art. 159 jo. 162 c.c.). 5  V•56r 1975 
gold als wettelijk stelsel de uitsluiting van iedere gemeenschap. 6  Dit wordt als een van de 
redenen genoemd waarom — ondanks het feit dat er vanuit de overheid geen voorlichting 
over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk wordt gegeven — men veelal wel 
op de hoogte is van het onderscheid tussen comunione en separazione dei beni en van het 
feit dat indien men geen keuze maakt de comunione van toepassing is. 

1.4 	Indien de echtgenoten hun vermogensrechtehjke relatie willen regelen, hoe moet 
dit dan gebeuren? 

Echtgenoten die van het wettelijk stelsel wensen af te wijken kunnen op elk gewenst 
moment, vo6r7  of na de huwelijkssluiting, hun vermogensrechtelijke relatie vastleggen in 
een convenzione matrimoniale (art. 162 lid 1 en 3 c.c.).8  Deze 'huwelijkse voorwaarden' 
moeten op straffe van nietigheid bij notariele akte 9  worden aangegaan (art. 162 lid 1 c.c.). 
Een uitzondering geldt voor het geval de echtgenoten kiezen voor het stelsel van de uit-
sluiting van iedere gemeenschap: deze keuze mag worden vastgelegd in een convenzione 
matrimoniale maar kan ook enkel worden verklaard ten overstaan van degene die het 
huwelijk voltrekt i°  en worden aangetekend in de huwelijksaktf• (art. 162 lid 2 c.c.). De 

5  V66r 1975 kende men de gemeenschap als wettelijk keuzestelsel. De keuze van de wetgever 
in 1975 voor de comunione als wettelijk stelsel was niet gebaseerd op de populariteit van het 
stelsel: het werd in de praktific nauwelijks gehanteerd (Auletta 1997, p. 6; Patti 1999b, p. 126). 
Zij was voomamelijk gebaseerd op de in de artt. 3 lid 2 en 29 lid 1 van de Grondwet neerge-
legde taken van de overheid de (onder andere) economische belemmeringen weg te nemen die 
aan de volledige ontwikkeling van een persoon in de weg staan en de morele gelijkheid van 
man en vrouw te stirauleren. Bovendien dacht men in de comunione een instrument gevonden 
te hebben om huishoudelijk werk te belonen (Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 12-13). Zie voor 
enige kritische opmerkingen: Patti 1999b, p. 130. 

6  Het wettelijk stelsel van de comunione dei beni is ook van toepassing op huwelijken die v66r 
1975 gesloten zijn ingeval geen van beide echtgenoten binnen twee jaar na inwerkingtreding 
van de nieuwe wet heeft verklaard tegenover een notaris of een ambtenaar van de burgelijke 
stand van de pleats waar het huwelijk zich heeft voltrokken, dat zij niet onder het nieuwe re-
gime gehuwd wensten te zijn. 

7  Huwelijkse voorwaarden the voor het huwelijk zijn gemaakt treden in werking op het tijdstip 
van de huwelijksvoltrekking (Auletta 1997, p. 129). 

8  Bessone noemt het leerstuk van de huwelijkse voorwaarden assai complessa, spesso tecnica-
mente inadeguata, e di difftcile interpretazione' (vrij complex, vaak technisch inadequaat en 
moeilijk te interpreteren) (Bessone 1997, p. 136). 

9  Een fondopatrimoniale kan door een derde bij testament worden ingesteld (art. 167 c.c.) 
Ambtenaar van de burgelijke stand of vertegenwoordiger van een religieuze gemeenschap 
(bLb,. priester). Op grond van het Concordant van Lateranen (1929, vemieuwd in 1984) tussen 
de Italiaanse staat en de katholieke kerk (bet Vatiraan) zijn aan het kerltelijk huwelijk dezelfde 
civielrechtellike gevolgen verbonden aLs aan een burgerlijk huwelijk. De wet stelt hiervoor 



echtgenoten kunnen zich laten vertegenwoordigen." De volmacht client te worden ver-
leend bij notariele akte (1392 jo. 162 lid 1 c.c.). 

De echtgenoten moeten ten tijde van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden 
handelingsbekwaam 2ijn. Op grond van de nauwe relatie tussen het maken van huwelijk-
se voorwaarden en het huwelijk zelf, is in de wet een direct verband gelegd tussen de 
bekwaamheid om huwelijkse voorwaarden aan te gaan en de bekwaamheid om in het 
huwelijk te treden (art.165 c.c.). 

Art. 165 c.c. bepaalt dat de minderjarige aan wie het is toegestaan in het huwelijk 
te treden huwelijkse voorwaarden mag maken. 12  Deze minderjarige dient, met uitzonde-
ring van het geval dat hij of zij reeds meerderjarig is verklaard, 13  te worden tijgestaan' 
door de ouders die de ouderlijke macht over hem of haar uitoefenen, een voogd of een 
speciaal daarvoor benoemde curator 14  (art. 165 c.c. laatste zin). Is de (aanstaande) echt-
genoot onder bewind gesteld of loopt een procedure hiertoe, dan dient deze eveneens te 
worden bijgestaan door zijn of haar bewindvoerder (166 c.c.). In het geval de bewind-
voerder de aanstaande echtgenoot is of een bewindvoerder nog niet is benoemd, client de 
rechtbank ook in dit geval speciaal hiervoor een andere bewindvoerder de benoemen (art. 
166 c.c laatste zin). 

Ten aanzien van een wegens geestelijke stoornis onder curatele gestelde zijn geen 
aparte bepalingen in de wet opgenomen. Wordt iemand voor een voorgenomen huwelijk 
onder curatele gesteld, clan is het hem niet toegestaan in het huwelijk te treden (art. 85 
c.c.) en is de vraag naar zijn bekwaamheid om huwelijkse voorwaarden overeen te komen 
irrelevant. Wordt iemand na de huwelijkssluiting onder curatele gesteld, dan zal zijn cu-
rator hem bij het maken van huwelijkse voorwaarden dienen te vertegenwoordigen aan-
gezien deze rechtshandeling niet valt onder de strikt persoonlijke handelingen die aan de 
bevoegdheid van de curator zijn onttrokken.Voor een wegens andere grond dan geestelij-
ke stoornis onder curatele gestelde die voor of na de huwelijkssluiting huwelijkse voor-
waarden wil opstellen gelden dezelfde regels. 15  

11 

12 

13 

14 

15 
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slechts enkele eisen zoals `ondertrouw' bij de ambtenaar van de burgelijke stand, het voorle-
zen op de rechten en plichten van echtgenoten zoals omschreven in de am. 143, 144 en 147 
van boek 1 c.c. door de priester tijdens de huwelijkssluiting en inschrijving door de priester 
van de door hem opgemaakte huwelijksakte in het daartoe bestemde register binnen vijf dagen 
na de huwelijkssluiting. Hetzelfde geldt voor een huwelijk voltrokken voor een andere dan de 
katholieke religieuze gemeenschap (matrimonio di culto acattolico). 
Auletta 1997, P.  129. 
Om te kunnen huwen dienen zowel de man als de vrouw de leeftijd van 18 jaar te hebben 
bereikt (art. 84 c.c. jo. art 2 c.c.). Heeft een man of een vrouw de leeftijd van 16 jaar bereikt, 
dan kan hij of zij bij de rechtbank het verzoek indienen in het huwelijk te mogen treden (art. 
84 lid 2 c.c.). 
Wit een meerderjarig verklaarde na de huwelijkssluiting huwelijkse voorwaarden maken, dan 
dient deze wel bijgestaan te worden door een curator (Aulefta 1997, p. 131). 
Bij de beschkking waarin de rechtbank of het hof op grond van art. 84 c.c. hebben bepaald dat 
een bepaalde minderjarige in het huwelijk mag treden, kunnen zij — inthen de omstandigheden 
dat vereisen — een curator benoemen om de minderjarige bij het maken van huwelijkse voor-
waarden bij te staan (art. 90 c.c.). Men kan hierbij denken aan het geval dat de ouders of de 
voogd bezwaar hebben tegen het huwelijk. 
Auletta 1997, p. 131. 



166 	 Italie 

Huwelijkse voorwaarden die door een onbekwame in strijd met de bovenstaande 
regels zijn aangegaan, zijn vemietigbaar op verzoek van de onbekwame zelf (eenmaal 
handelinsbekwaam), zijn erfgenamen of zijn wettelijk vertegenwoordiger. 18  

In beginsel zijn de echtgenoten vrij de inhoud van bun huwelijkse voorwaarden te bepa-
len (art. 1322 c.c.). Zij kunnen opteren voor aanpassing van het wettelijk stelse1 17  of voor 
een van de drie in de wet geregelde huwelijksgoederenregunes: de separazione del beni, 
de comunione convenzionale of (in combinatie met een van de hiervoor genoemde stel-
sels) de fondo patrimoniale. Partijen kunnen er echter ook voor kiezen hun vermogens-
rechtelijke relatie geheel of gedeeltelijk volgens buitenlandse huwelijksgoederenregimes 
of gebruiken te regelen. Zij kunnen daarbij niet volstaan met een enkele verwijzing naar 
voomoemde buitenlandse regimes of gebruiken, maar dienen op grond van art. 161 c.c. 
hun inhoud te preciseren. Het buitenlandse recht of de gebruiken vinden dus geen toepas-
sing als zodanig, maar alleen omdat zij zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. 
Dit heeft als gevolg dat wanneer het buitenlandse recht verandeit, dit geen consequenties 
heeft voor de inhoud van de huwelijkse voorwaarden op dat punt. 18  

De wet stelt echter een aantal duidelijke grenzen aan de vrijheid van partijen 
op dit terrein. Zo geldt de algemene regel dat de overeengekomen huwelijkse voorwaar-
den niet in strijd mogen zijn met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de open-
bare orde (art. 1343 c.c. ). 19  Bovendien bepaalt art. 160 c.c. dat de echtgenoten niet mo-
gen afwijken van de rechten en plichten van echtgenoten zoals omschreven in de artt. 
143-148 van boek 1 c.c. (het Trimaire regime'). Wegens strijd met het gelijkheidsbegin-
sel zijn sinds 1975 het dotaal stelse1 2°  en soortgelijke stelsels in de wet verboden (art. 166 
bis).Verder mag niet worden afgeweken van de wettelijke regels omtrent het bestuur en 
de regel dat de verdeling van de gemeenschap bij helfte client te geschieden (art. 210 lid 3 
c.c.). Het is evenmin toegestaan een algehele gemeenschap van goederen overeen te ko-
men: er dienen altijd bepaalde goederen priv6 te blijven (art. 210 lid 2 c.c.). 21  

In de doctrine bestaat geen overeenstemming over de vraag of het toegestaan is 
zogenaamde convenzioni atipici overeen te komen, dat wil zeggen een stelsel van eigen 
ontwerp afwijkend van de in de wet opgenomen modellen. Volgens Patti luidt de heer-
sende leer dat echtgenoten die huwelijkse voorwaarden wensen overeen te komen een in 
de wet omschreven huwelijksgoederenregime dienen te kiezen dat zij vervolgens naar 

16  AuJetta 1997, p. 131. 
Hoever deze aanpassingen mogen gaan is echter de vraag (zie infra). Het is in ieder geval 
mogelijk bepaalde go ederen buiten de gemeenschap te houden (Patti 199%, p. 128). 
Auletta 1997, p. 127. 

19 	.- Buvoorbeeld wanneer in de huwelijkse voorwaarden aan een van de echtgenoten meer rechten 
of bescherming zou worden toegekend dan aan de wider. Dit zou in strijd zlin met het gelijk-
heidsbeginsel (Auletta 1997, p. 127). 

20  Het zogenaamde regime dotale hield in dat de man over een door de vrouw aangebrachte 
bruidschat het bestuur voerde, daarover vruchtgebruik had en daarvan in enkele gevallen ook 
eigenaar werd. 

21 Venclitti 1995, p. 278. 
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believen (binnen de grenzen die de wet stelt) kunnen aanpassen. 22  Anderen menen echter 
dat het is toegestaan dat de echtgenoten een regime kiezen dat geheel anders is en nergens 
beschreven zolang zij maar binnen de 'mime grenzen' van het contractenrecht blijven. 23  
Overigens is het een vrij academische kwestie: er worden in de praktijk nauwelijks andere 
modellen dan de wettelijke gehanteerd. 24  Er bestaat geen jurisprudentie over dit onder- 
werp.25  

Op de huwelijkse voorwaarden zijn gewone regels met betrekking tot de (on)geldigheid 
(nietigheid en vemietigbaarheid) van rechtshandelingen van toepassing. Nietig zijn die 
huwelijkse voorwaarden die gesloten zijn in strijd met de vormvoorschriften. Huwelijkse 
voorwaarden in strijd met de vereisten ten aanzien van de handelingsbekwaamheid zijn 
vemietigbaar. 

De huwelijkse voorwaarden (convenzione) kunnen niet aan derden worden tegengewor-
pen indien zij niet zijn gepubliceerd. De publicatie geschiedt bij de burgerlijke stand. 26  
Aldaar worden in de marge van de huwelijksakte de datum van het contract, de naam van 
de notaris en de personalia van de partijen opgenomen (art. 162 lid 4 c.c.). De notaris 
dient hiervoor binnen 30 dagen na de voltrekking van het huwelijk of na het passeren van 
de akte van wijziging zorg te dragen. 27  Ingeval echtgenoten ervoor hebben gekozen bij de 
huwelijkssluiting te verklaren dat zij onder het regime van de separazione dei beni wen-
sen te zijn gehuwd, wordt deze verklaring door degene die het huwelijk voltrekt in de 
huwelijksakte opgenomen (162 lid 2 c.c.). In bepaalde gevallen is bovendien trascrizione, 
inschrijving in de openbare registers, op grond van art. 2647 c.c. vereist. 28  

Over de aard van deze inschrijving bestaat enige discussie: is zij vereist om aan derden te 
kunnen worden tegengeworpen (pubblicitet dichiarativa) of client zij slechts ter kennis- 
geving (pubblicita -notizia)? 29  De rechtspraak volgt merendeels de opvatting dat de aante- 

Hij is tevens van mening dat indien partijen ervoor kiezen overeenkomstig art. 161 c.c. een 
buitenlandse regeling aan te vvijzen, deze regeling overeen dienen te komen met een huwe-
lijksgoederenstelsel zoals omschreven in het Italiaanse recht (Patti 1999b, p. 129). 
Trabucchi 1999, p. 297 noot 2 (impliciet); Bessone 1997, p. 139; Gabrielli & Cubeddu 1997, 
p. 7; Auletta 1997, p. 127 (impliciet). 
Patti 1999b, p. 129. Het is overigens in Italie — zo is uit gesprekken met juristen gebleken — 
ongebruikelijk om voorafgaande aan de huwelijkssluiting vrijelijk over de vermogensrechte-
lijke gevolgen te spreken dan wel daarover advies van een notaris in te winnen. Zie infra on-
der 1.5.2. 
Bessone 1997, p. 139. 
Gerver 1993, p. 28. 
Zie Cass. 22.1.86 n. 397, Fl, 86,1, 926. 
In het geval de huwelijkse voorwaarden betrekking hebben op 1) de oprichting van een fami-
lievermogensfonds waarbij onroerende zaken betrokken zijn, 2) de uitsluiting van onroerende 
zaken van de huwelijksgemeenschap 3) de rechtshandelingen en maatregelen van ontbinding 
van de gemeenschap waarbij onroerende zaken betrokken zijn (art. 191 c.c. e.v.). 
In het Italiaanse recht onderscheidt men drie vormen van openbaarmaking (Toffente & Schle-
singer 1994, P.  158-159). De openbaarmaldng ter kennisgeving (pzibblicita -notizia), de pub-
blicita dichiarativa (inschrijving alleen van belang met het oog op de positie van derden) en 
de pubblicita costitutiva (inschrijving noodzakelijke voorwaarde voor het intreden van het 
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kening op de huwelijksakte een noodzakelijke en voldoende voorwaarde vomit om de 
werking ten opzichte van derden van de huwelijkse voorwaarden in het leven te kwmen 
roepen; aan de inschrijving in de registers wordt enkel de functie van kennisgeving ver-
bonden.3°  

Er bestaat evenmin overeenstemming over de vraag of het ontbreken van de ver-
eiste openbaarmaking alleen niet kan worden tegengeworpen aan de derde te goeder 
trouw of ook niet an degene die op de hoogte was van het bestaan van de huwelijkse 
voorwaarden.31  

Wanneer na het opmaken van huwelijkse voorwaarden een overdracht of vesti-
ging van een zakelijk recht op een registergoed (bijvoorbeeld comunione convenzionale, 
fondo patrimoniale) plaats vindt, dient een dergelijke rechtshandeling te worden inge-
schreven in het daartoe bestemde openbare register overeenkomstig art. 2643 c.c. e.v. 
(bijvoorbeeld de toedeling an de gemeenschap van die goederen die voor het huwelijk 
aan elk der echtgenoten afzonderlijk toebehoorden). n  

1.4.1 Welke kosten zijn verbonden aan het nzaken van huwelijkse voorwaarden? 

Art. 8 van de door de Consiglio Nazionale del Notariato opstelde regeling inzake de door 
het notariaat te hanteren tarieven (de tare& notarile) bepaalt dat voor een akte waarin een 
keuze gemaakt wordt voor een bepaald huwelijksgoederenstelsel Lit. 40.000 gerekend 
wordt fl. 45, -). 

1.4.2 Is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk te wijzigen? Be-
staan er speciale voorwaarden waaraan moet worden vokktan? 

Voor de beantwoording van deze vraag dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 
wijziging van huwelijkse voorwaarden 1) in de zin van overgang van een bepaald wette-
lijk keuzestelsel naar een ander stelsel en 2) in de zin van het aanbrengen van wijzigingen 
in de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. 
M 1) Het is toegestaan op elk gewenst moment over te stappen op een ander in de wet 
omschreven huwelijksgoederenregime. Hiervoor gelden geen bijzondere voorwaarden. 

30 

31 

32 

rechtsgevolg). Het niet voldoen an een vereiste van pubblicita notizia !evert enkel een boete 
op voor degene op wie de verplichting rust en heeft noch gevolgen voor de werking ten op-
zichte van derden noch voor het intralen van het rechtsgevolg (geldigheid van de rechtshan-
deling). 
C. cost. 6.4.95 n. 111, GC, 95, I, 1420. Cass. 27.11.87 n. 8824, GC, 88, I, 677; Trib. Milano 
5.11.90, BBTC, 91, II, 681; App. Roma 28.11.83, GC, 84, I, 1612; Trib. Roma 6.11.80, DF, 
81, 1074. Anders: Auletta 1997, p. 130. Nam zijn mening is het zo dat indien de aantekening 
op de huwelijksakte ontbreekt de huwelijkse voorwaarden in hun geheel niet an derden kun-
nen worden tegengeworpen; ontbreekt de inschrijving dan kunnen de huwelijkse voorwaarden 
alleen met betrekking tot die goederen waarvoor de publicatieplicht niet is vervuld niet aan 
derden worden tegengeworpen. 
Auletta 1997, p. 130. 
Auletta 1997, p. 130. 
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Uiteraard gelden onveranderd de eisen ten aanzien van de vorm en de openbaarheid van 
de huwelijkse voorwaarden zoals omschreven onder 1.4 (art. 162 c.c.). 

Voor 1981 was voor de overgang na de huwelijkssluiting van het ene naar het an-
dere regime toestemming van de rechter vereist. Er bestonden verschillende opvattingen 
over de betekenis van deze bepaling. Sommigen meenden dat toestemming was vereist 
bij elke willekeurige verandering van regime (dus ook van het wettelijk regime naar de 
uitsluiting van elke gemeenschap). Anderen waren van mening dat alleen indien men van 
plan was van een bepaald wettelijk keuzestelsel over te gaan op een ander, de rechter om 
toestemming gevraagd diende te worden. 33  In de jurisprudentie werd voor deze laatste 
opvatting gekozen. Het toestemmingsvereiste is afgeschaft bij de wet L. 10.4.81 n. 142. 
Voor huwelijkse voorwaarden gemaakt voor 1981 is deze vraag echter nog van belang. 
Inmiddels is de destijds door de jurisprudentie gekozen interpretatie algemeen geaccep-
teerd.34  

Ad 2) In de inhoud van de huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als na de huwe-
lijkssluiting veranderingen worden aangebracht mits alle partijen die bij de overeenkomst 
betrokken zijn hun toestemming verlenen (art. 163 lid 1 c.c.). Ten aanzien van de vorm 
(notariele akte) en de openbaarmaking (aantekening op de huwelijksakte en daar waar 
nodig inschrijving in het register) gelden dezelfde regels als voor de opstelling van de 
huwelijkse voorwaarden (art. 162 c.c.) Er is hiervoor dus in beginsel geen toestemming 
van de rechter vereist. Een uitzondering op deze regel geldt voor het geval dat een van de 
echtgenoten overlijdt na zijn wil tot wijziging van de huwelijkse voorwaarden bekend te 
hebben gemaakt (art. 163 lid 2 c.c.). Deze wijzigingen krijgen werking indien alle partijen 
hiermee instemmen en de rechter de nieuwe huwelijkse voorwaarden homologeert. Om 
homologatie kunnen verzoeken alle partijen die bij de wijziging van de huwelijkse voor-
waarden betrokken waren. 

Met betrekking tot de gewijzigde huwelijkse voorwaarden gelden ten aanzien van 
de vorm en de publicatie dezelfde eisen als voor de huwelijkse voorwaarden zelf (art. 163 
lid 3 en 4 c.c.). 

Auletta 1997, p. 131-132. 
34  Uit de redactie van de overgangsbepaling van de wet van 1981 ('per il mutamento ... di con-

venzioni matriomoniali stipulati per atto publica prima dell'entrata in vigore della presente 
legge') kon worden opgemaakt dat de wetgever zich bij deze opvatting had aangesloten. Het 
Constitutionele Hof (Corte costituzionale) heeft deze interpretatie in overeenstemming met de 
grondwet geacht (31.3.88 n. 385, Gcost, 88, I, 1704). 



Bron: Eurostat 	 Gesloten huwelijken 	 Echtscheidingen  

1995 	 290009 	 32717  
1996 	 272049 	 27038  
1997 	 273111 	 - 

170 Italie 

1.5 	Bestaan er statistische gegevens ten aanzien van: 

1.5. 	het aantal gesloten huwelijken en echtscheidingen? 

Zie voor het aantal gesloten huwelijken van 1991 — 1995 bijlage 18 tabel 1.2. Hierin zijn 
tevens gegevens opgenomen over het aantal kerkelijke en burgerlijke huwelijken. 

1.5.2 het aantal echtgenoten dat voor of tijdens huwelijk huwelijkse voonvaarden heeft 
aangegaan? 

In 1995 zijn in Italie 59,1 % van de echtparen gehuwd onder het wettelijk regime? 9  Be-
kend is dat er weinig huwelijkse voorwaarden gemaakt worden. [Mt betekent dat het 
grootste deel van de overblijvende 40,9 % bij de huwelijkssluiting zelf hebben aangege-
ven dat zij onder het stelsel van de separazione del bent gehuwd wensen te zijn. Uit de 
statistische gegevens (van 1995) blijkt verder dat de meeste echtparen die niet onder het 
wettelijk stelsel zijn gehuwd in de economisch sterkere regio's wonen. 

Uit de gevoerde gesprekken met Italiaanse praktijkjuristen, de literatuur en de statistische 
gegevens kan worden opgemaakt dat de gemiddelde Italiaan een paradoxale houding ten 
opzichte van het huwelijksgoederenrecht inneemt. 

Enerzijds wordt gesteld dat de Italianen over het algemeen geen huwelijkse 
voorwaarden maken: soms uit onwetendheid, maar meestal vanuit de gedachte dat het 
ondenkbaar is dat men een zaak van het hart (het huwelijk) met een financiele kwestie (de 
huwelijksgoederenrechtelijke relatie) met elkaar verbindt. 36  

Anderzijds is men ervan overtuigd dat over het algemeen bewust een keuze voor 
het wettelijk stelsel dan wel separazione del bent wordt gemaakt. 37  Dit blijkt ook wel nit 
het feit dat een niet onaanzienlijk (voor het merendeel vermogend) 39  aantal echtgenoten 
voor de uitsluiting van iedere gemeenschap te kiest. 39  Dit is in zoverre in tegenspraak met 
het hierbovengestelde dat de zaken van het hart en het vermogen toch niet zo strikt ge-
scheiden zijn als men wel stelt. Wel is het zo dat men in die gevallen inderdaad niet naar 
de notaris hoeft om huwelijkse voorwaarden te laten maken: het is immers voldoende dit 

38  Le bijlage 18 tabel 1.1. 
36  Zie met name het verslag van het gesprek met notaris Ramondelli (bijlage 16); Auletta 1997, 

p. 143: disinteresse verso gli aspetti economici del matrimonio (concepito soprattutto co-
me comunione di vita e di affetti), 

37  Zie met name het verslag van het gesprek met advocate Ceschini (bijlage 16). 
38  Patti 1999b, p. 130; Auletta 1997, p. 143. 
33  Auletta 1997, p. 143. 



op een bepaald moment tijdens de huwelijksceremonie bekend te maken waarvan vervol-
gens een aantekening op de huwelijksakte wordt gemaakt. 

Bij de weinige huwelijkse voorwaarden die er gemaakt worden, worden er nauwelijks 
andere dan de wettelijke modellen gehanteerd. 4°  Van de wettelijke modellen wordt de 
comunione convenzionale het minst gebruikt, jets vaker wordt een fondo patrimoniale 
ingesteld. In de meeste gevallen kiest men voor de separazione del beni. 41  Aangezien dit 
eenvoudig bij de huwelijkssluiting verklaard kan worden, zal men hiervoor niet vaak naar 
de notaris gaan. Geen van de geinterviewde praktijkjuristen had ooit te maken gehad met 
de regeling van de comunione convenzionale. Door sommigen werd hij een dode letter 
genoemd, bij anderen was is hij totaal onbekend of werd hij alleen herinnerd als ooit tij-
dens de studie besproken. Duidelijk is in ieder geval dat dit regime in de praktijk weinig 
voorkomt. Voor de fond° patrimoniale wordt in de praktijk door de rechter niet vaak 
toestemming meer gegeven omdat er veel misbruik van gemaakt schijnt te zijn. 

1.5.3 de gekozen huwelijksgoederenregimes? 

Zie onder vraag 1.5.2. 

ao 

41 
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Patti 1999b, p. 129: 'In diesem Zusammenhang muB jedoch bekraftigt werden, daB in der 
Praxis kaum andere als die gesetzlich geregelten Modelle angewendet werden, ... '. 
Gabrielli & Cubeddu 1997, P.  8. 
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2 	Rechten en bevoegdIteden van de echtgenoten 

2.1 	Welke soorten vermogens lain men NJ gehuwden onderscheiden? 

Het wettelijk huwelijksgoederenstelsel van de comunione del beni heeft als kenmerk dat 
de goederen van de echtgenoten in beginsel in drie vermogens worden verdeeld: de prive-
vermogens van beide echtgenoten en een gemeenschappelijk vermogen. Daamaast dient 
nog een vierde vermogen onderscheiden te worden met een aparte status. Dit betreft de 
zogenaamde uitgestelde `restgemeenschap' (de comunione di residuo). 

De belangrijkste kenmerken van deze restgemeenschap zijn: 1) zij ontstaat pas bij 
de beeeindiging van de huwelijksgemeenschap," 2) zij omvat de inkomsten uit arbeid en 
de geinde vruchten van de prive-goederen beiden voor zover zij bij de beeindiging van de 
huwelijksgemeenschap niet zijn verbruikt (art.177 sub c en b c.c.). De goederen van deze 
gemeenschap vallen dus tijdens het huwelijk onder de prive-goederen. Bij beeindiging 
van de huwelijksgemeenscbap vallen zij in de gemeenschap en clienen zij bij helfte te 
worden verdeeld." 

Ter onderscheid van de comunione di reskluo, duidt men de comunione die tij-
dens het huwelijk bestaat wel aan als de comunione immediata (de onmiddelijke gemeen-
schap). De comunione immediata" omvat an de actiefzijde alle goederen die staande 
huwelijk zijn verkregen (art. 177 sub a c.c.). Irrelevant is of deze goederen door een der 
echtgenoten of door beiden gezamenlijk zijn verkregen. Het is evenmin van belang of een 
van hen dan wel beiden an de eventuele prijs van het goed hebben bijgedragen. Daar-
naast omvat de gemeenschap de ondememingen die door de echtgenoten tezamen geleid 
worden en tijdens het huwelijk zijn opgericht (art. 177 sub d eerste zin c.c.). Wordt de 
ondememing door beiden geleid, maar heeft een van hen haar veer het huwelijk opge-
richt, dan omvat de gemeenschap alleen de winst en de waardevermeerdering (art. 177 
sub d laatste zin 

Het prive-vermogen van de echtgenoten bestaat uit de goederen waarvan de echt-
genoten reeds eigenaar waxen voor het huwelijk, de goederen die tijdens het huwelijks 
krachtens erfrecht of schenking zijn verkregen, een aantal goederen die met de persoon 
van echtgenoot verbonden" en de goederen die in de plaats van een ander prive-goed 
treden" (art. 179 lid 1 sub a-f 

42 Patti (1999b, p. 131-132) merkt terecht op dat hoewel met spreekt over `gemeenschap', er 
eigenlijk geen moment is dat deze goederen an het regime van de gemeenschap onderworpen 
zijn. 

43  Uitgebreider: infra onder vraag 3.1. 
44  In het vervolg zal de comunione immediate als afwisselend met de termen gemeenschap, co-

munione, dan wel comunione immediate aangeduid worden. 
45  Uitgebreider: infra onder vraag 3.1. 
46  De goederen die bestemd zijn voor strikt persoonlijk gebruik, de goederen ten dienste van het 

beroep van een van de echtgenoten (tenzij ten dienste van een bedrijf dat deel uitmaakt van de 
gemeenschap), goetteren verkregen op grond van schadevergoeding alsmede arbeid-
songeschiktheidsuitkeringen. 

47  Uitgebreider: infra onder vraag 2.1.2. 
48  Uitgebreider: infra onder vraag 3.1. 
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Er geldt een vermoeden van gemeenschappelijke eigendom: zonder tegenbewijs 
worden de goederen geacht tot de gemeenschap te behoren (art. 195 laatste zin c.c.). 

De schulden die op de prive-goederen van de echtgenoten rusten zijn eveneens 
prive. Alle andere schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk en dienen door de echtge-
noten gezamenlijk te worden gedragen. 49  

2.1.1 Kunnen er vergoedingsvorderingen tussen deze vermogens ontstaan? En zo ja, 
hoe zijn die geregeld? 

Tussen de prive-vermogens en de gemeenschap kunnen vergoedingsvorderingen ontstaan. 
De regeling van de vergoedingsvorderingen is te vinden in een enkel artikel: art. 192 c.c. 
In beginsel ontstaan deze vergoedingsvorderingen pas bij de ontbinding van de huwe-
lijksgemeenschap. De rechter kan echter in het geval het belang van de familie dit vereist 
en daarmee instemt toestemming verlenen de vergoedingen op een eerder tijdstip plaats te 
laten vinden (art. 192 lid 4 c.c.). 

Een echtgenoot heeft een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap indien hij met gelden 
afkomstig uit zijn prive-vermogen m  uitgaven en investeringen51  heeft gedaan ten gunste 
van de gemeenschap (art. 192 lid 3 c.c.). Als voorbeelden van dergelijke uitgaven en in-
vesteringen worden genoemd reparaties en verbeteringen van gemeenschappelijke goede-
ren. Er dient er sprake te zijn van noodzakehjke uitgaven en investeringen die het ge-
meenschappelijk vermogen hebben doen toenemen gemeten naar het moment van de 
ontbinding van de gemeenschap. 52  De vergoeding vindt in eerste instantie plaats in geld. 
Is dat met mogelijk dan in roerende zaken. In laatste instantie betaalt de gemeenschap in 
onroerende zaken (art. 192 lid 5 laatste zin c.c.). 53  

Of een echtgenoot een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap heeft in het ge-
val hij of zij prive-gelden heeft aangewend ten behoeve van goederen die enkel gemeen-
schappelijk zijn geworden omdat hij verzuimd heeft aan de formele eisen te voldoen die 
gelden ten aanzien van de zaaksverganging, is men het niet eens. 54  

Een echtgenoot dient aan de gemeenschap in de eerste plaats de gelden te vergoeden die 
zijn onttrokken aan het gemeenschappelijk vermogen om prive-schulden te voldoen (art. 
192 lid 1 c.c.). 55  

49  Zie infra onder vraag 23. 
5°  Uiteraard niet de prive-gelden die met de ontbinding van de gemeenschap in de comunione di 

residuo zijn gevallen. Zie Auletta 1997, p. 191 noot 138; Gabrielli & Cubeddu 1997, P.  216. 
51  Zie Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 217-218. 
52 Fonzone 1998, p. 89. 
53  Fonzone 1998, p. 89. 
54  Auletta meent stellig van niet (p. 191), Gabrielli & Cubeddu van we! p.216-217. 
55  De wettekst hanteert een negatieve formulering: `Ciascuno dei coniugi e tenuto a rimborsare 

alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento 
delle obligazioni previste dall'articolo 186' (leder der echtgenoten is gehouden terug te geven 
aan de gemeenschap de gelden onttrokken aan de gemeenschap voor andere doelen dan vol-
doening van verplichtingen genoemd in art. 186). 
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In de tweede pints dient de waarde van de goederen die zijn uitgewonnen door de per-

soonlijke crediteuren van elk der echtgenoten aan de gemeenschap te worden vergoed 
tenzij de echtgenoot kan aantonen dat de schuld een verplichting betrof die berustte op 
een handeling van buitengewoon bestuur56  die de gemeenschap tot voordeel heeft gestrekt 
of in een noodzakelijke behoefte van de familie heeft voornen (art. 192 lid 2 c.c.). 57  

2.1.2 Wanneer be/wren goederen tot de gemeenschap van goederen als ze met midde-
len afkomstig tilt verschillende van deze vermogens zijn aangeschaft? 

Het is niet mogelijk gebleken uit het bestudeerde materiaal het antwoord op deze vraag at 
te leiden. 

2.2 	Indien er een gemeenschappelijk vermogen bestaat, hoe is het bestuur over dat 
vermogen geregeld? 

De regeling van het bestuur over de gemeenschap is gebase,erd op het gelijkheidsbeginsel 
en de wens aan de echtgenoten een zekere autonomie te verlenen waardoor de goederen 
eenvoudiger kunnen circuleren: 58  het bestuur komt aan elk der echtgenoten afzonderlijk 
dan wel tezamen toe. De bestuursregeling maakt een onderscheid tussen gewone en bui-
tengewone bestuurshandelingen. 

Gewone bestuurshandelingen zijn handelingen die gericht zijn op het normale 
beheer en behoud van het vermogen58  of de normale gang van zaken van het familiele-
ven.60  De invulling van deze begrippen is grotendeels aan de rechter overgelaten. 61  

Tot de handelingen van cbuitengewoon' bestuur warden gerekend de handelingen 
die tot substantiele veranderingen in de samenstelling of omvang van het huwelijksver-
mogen kunnen leiden alsmede het sluiten van overeenkomsten waarmee men persoonlijke 
genotsrechten verschaft of verwerft, 62  `gewone' bestuurshandelingen kunnen door elk van 
de echtgenoten afzonderlijk verricht worden (art. 180 c.c. eerste zin). Voor buitengewone 

56  Zie infra onder vraag 2.2. 
57  Fonzone 1998, p. 88; Auletta 1997, p. 190. 
58  Fonzone 1998, p. 84; Bessone 1997, p. 307. 
59  In ieder geval zijn het handelingen die niet aanmerkelijk de omvang van het vermogen ye-

randeren (Auletta 1997, p. 173). 
Bijvoorbeeld: vervreemcling van roerende zaken voor dagelliks gebruik, gewone reparaties, 
verlenening van een zekerheidsrecht, aanname van verplichtingen om te voorzien in dagelijkse 
behoeften en opzegging van een huurcontract kunnen door een echtgenoot afzonderlijk wor-
den verricht. 

61  De wet wijst alleen het sluiten van overeenkomsten waarmee men persoonlijke genotsrechten 
verschaft of verwerft expliciet aan als handelingen van buitengewoon bestuur. 

62  Blivoorbeeld: schenlcingen, verkopingen, vestiging van goederenrechtellike rechten op onroe-
rende zaken (Cass. 2.2.95 n. 1252, GC, 95, I, 1188) of op roerende zaken van waarde, repara-
ties of verbeteringen aangebracht aan de hierboven genoemde goederen, het aangaan van ver-
plichtingen gericht op het bevredigen van niet-gebruikelijke levensbehoeften (Auletta 1997, p. 
173). Zie oak Fonzone 1998, p. 84. 



bestuurshandelingen geldt de regel van gezamenlijk bestuur (art. 180 c.c. tweede zin). Dit 
houdt in dat toestemming van de andere echtgenoot vereist is. 63  

Van deze regels kan niet bij huwelijkse voorwaarden worden afgeweken (art. 210 
lid 3 c.c.)64 . 

Het grootste deel van de doctrine is van mening dat de hier omschreven bestuurs-
regeling alleen geldt voor rechtshandelingen die betrekking hebben op goederen die reeds 
deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen (bijv. ruil van gemeenschappelijk 
goed met ander goed; gebruik van gemeenschappelijke gelden bij de verwerving van een 
goed).65  Enkelen menen echter dat de regeling tevens geldt voor de aanschaf van goede-
ren die bestemd zijn om in de comunione immediata te vallen. 66  In het licht van deze laat-
ste opvatting kunnen verwervingshandelingen die herleidbaar zijn tot gewoon bestuur 
(verwerving gewone/gebruikelijke roerende zaak) afzonderlijk geschieden, terwijl over-
eenstemming tussen de echtgenoten client te bestaan met betrkking tot verwervingshan-
delingen die herleidbaar zijn tot buitengewone acIministratie (aanschaf onroerende zaak). 

Op grond van art. 183 c.c. zijn onder curatele gestelden, minderjargen, zij die voor lange-
re tijd niet in de mogelijkheid verkeren om te beheren of slecht hebben beheerd van be-
stuur uitgesloten.67  Behalve voor de onder curatele gestelde 68  geldt dat de uitsluiting van 
het bestuur geschiedt op verzoek van de andere echtgenoot door de rechter. Valt de reden 
van uitsluiting weg clan kan de echtgenoot aan wie het bestuur ontnomen is de rechter 

63 

64 

65 

66 

67 

68 
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De rechtshandeling/overeenkomst hoeft niet door beide echtgenoten gezamenlijk te worden 
verricht/gesloten: toestemming van de ander is voldoende (Auletta 1997, p. 173 noot 1). 
Auletta 1997, p. 173. 
Ter ondersteuning van deze opvatting worden de volgende argumenten genoemd: 1) de letter-
lijke tekst van art. 177 c.c. waarin aan verkrijgingen door elk der echtgenoten afzonderlijk niet 
de toestemming van de andere echtgenoot te verbonden wordt, 2) de opvatting dat niet de ini-
tiatieven van elk der echtgenoten zouden moeten worden belemmerd door hen te verplichten 
de toestemming van de ander te vragen, en 3) de tekst van art. 184 c.c. waarin impliciet 
gerefereerd wordt aan de vervreemcling van gemeenschapsgoederen en niet tevens aan de 
verwerving van goederen die voor de gemeenschap bestemd zijn. In deze zin: Trib. Trani 
28.2.83, GI, 83, I, 2, 628; Pret. Brunico 28.10.87, GM, 88, 755. 
Ter ondersteuning van deze (minderheids)opvatting worden de volgende argumenten geno-
emd: 1) de wet wijst het sluiten van overeenkomsten waarmee men persoonlijke genotsrechten 
verschaft of verwerft expliciet aan als handelingen van buitengewoon bestuur. Een dergelijk 
principe zou ook moeten gelden voor andere door echtgenoten verworven rechten, 2) de 
verwerving van een goed kan de gemeenschap in zijn geheel negatief beinvloeden (koop van 
improduktief, moeilijk verkoopbaar goed dat hoge fiscale en onderhoudskosten met zich mee-
brengt), 3) jurisprudentie: verzoek tot specifieke nakoming van een `voorovereenkomst' die 
gescheiden is overeengekomen moet afkomstig zijn van beide echtgenoten (Trib. Catania 
28.4.86, DF, 87, 188). In deze zin: Trib. Foggia 5.1.88, GM, 89, 818; Trib. Napoli 6.4.90, GI, 
91, I, 2, 116. 
Er zijn auteurs die menen dat de echtgenoot die aldus alleen het gemeenschappelijk vermogen 
beheert niet kan handelen zonder toestemming van de wettelijk of vrijwillige vertegenwoordi-
ger van de van het bestuur uitgesloten echtgenoot (met betrekking tot handelingen van buiten-
gewoon bestuur). Uiteraard blijft mogelijk de re,chterlijke toestemming te vragen. 
De uitsluiting van het bestuur van de onder curatele gestelde geschiedt van rechtswege en 
duurt zolang deze onder curatele gesteld is (art. 183 lid 3 c.c.). 
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vragen hem de bestuursbevoegdheid weer te verlenen (art. 183 lid 1 en 2 c.c.). In het ge-
val van uitsluiting van het bestuur van een van de echtgenoten geldt dat de andere echtge-
noot het bestuur krijgt ook over het aandeel van eerstgenoemde in de gemeenschap; de 
andere echtgenoot is jegens hem ten opzichte hiervan aanprakelijk veer eventuele scha-
de.69  Van de maatregel van de uitsluiting van bestuur van een van de echtgenoten wordt 
een aantekening gemaakt in de marge van de huwelijksakte om deze kenbaar te maken 
aan derden. 

In het geval een echtgenoot door afwezigheid of anderszins verhinderd is de toestemming 
te verlenen, kan deze aan de ander echtgenoot een volmacht" verlenen de betreffende 
rechtshandeling te verrichten. Met betrekking tot een gemeenschappelijk bedrijf bestaat 
de mogelijkheid dat een echtgenoot aan de ander een algemene machtiging verleend voor 
het beheer van het bedrijf (art. 182 lid 2 c.c). Volgens sommige auteurs zou ook in het 
geval dat er geen sprake is van een bedrijf een algemene machtiging verleend k -unnen 
worden.71  

Overigens kan iedere echtgenoot vrij over de goederen die van zijn kant bestemd zijn em 
in de restgemeenschap (comunione di residuo) vallen beschikken; tot het moment van een 
eventuele ontbin ding van de huwelijksgemeenschap vallen deze goederen immers buiten 
de gemeenschap en hebben zij dezelfde status als prive-goederen. 72  

2.2.1 Wat is rechtens indien er in strijd met de bestuursregeling wordt gehandeld? 

Om te voorkomen dat de bestuursregeling een nadelig obstakel vomit in het geval dat — 
ontianks dat de door een echtgenoot voorgestelde handelingen van buitengewoon bestuur 
objectief noodzakelijk en voordelig zijn — de andere echtgenoot ongegrond weigert zijn 
toestemming te verlenen of daartoe niet in staat is (afwezig of verhinderd) 73  kan de echt-
genoot die wordt belemmerd in het beheer aan de rechter toestemming vragen em de 
rechtshandeling te verrichten (art. 182 c.c). De toestemming wordt door de rechter even-
tueel verleend, na de reden van de weigering te hebben onderzocht. 74  

69  Fonzone 1998, p. 86. 
" Een dergelijke volmacht kan volgens Auletta (1997, p. 175) in bepaalde gevallen zowel aan de 

andere echtgenoot als aan een derde verleend worden. 
Fonzone 1998, p. 86. 

72  Anders: rags. 10.10.96 n.8865, VN, 96, 1200. In deze uitspraak heeft de Corte di Cassazione 
gesteld dat de restgemeenschappelijke goederen alleen in het belang van de famili.e gebruilct 
mogen worden of om nieuwe goederen aan te schaffen. Deze opvatting vindt volgens AuLelia 
(1997, p. 159-160 noot 65) echter geen enkele steun in de wet en maalct een grote inbreuk op 
de vrijheid van de verkrijgende echtgenoot. 

73  Fonzone 1998, p. 85. 
74  Ook al staat hierover niets in de wet is AuJetta (1997, p. 176) van mening dat de echtgenoot 

die bezwaren had tegen een bepaalde rechtshandeling waarvoor later door de rechter toestem-
ming is verleend, niet aansprakelijk is voor de eventuele verplichtingen die uit deze handeling 
voortvloeien. 
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Indien een echtgenoot alleen, zonder de vereiste toestemming van de andere echtgenoot 
of van de rechter een handeling van buitengewoon bestuur heeft verricht, en deze andere 
echtgenoot de handeling niet achteraf heeft bekrachtigd kan de rechtshandeling — in het 
geval deze registergoederen betreft — nietig worden verklaard. De andere echtgenoot 
heeft in dat geval de bevoegdheid vemietiging van de rechtshandeling te vorderen (art. 
184 c.c.). De bevoegdheid moet worden uitgeoefend binnen een jaar vanaf het moment 
waarop de echtgenoot kennis heeft genomen van de rechtshandeling, maar in ieder geval 
binnen een jaar vanaf de inschrijving in de openbare registers. In het geval de rechtshan-
deling niet is inschreven en deze niet ter kennis is gekomen van de andere echtgenoot 
voor de ontbinding van de gemeenschap, kan de vemietiging niet later dan een jaar na de 
ontbinding worden gevorderd (art. 184 c.c.). 

Indien de rechtshandelingen niet-registergoederen betreffen, is de echtgenoot die de han-
delingen heeft verricht zonder de toestemming van de ander verplicht op vordering van de 
andere echtgenoot de gemeenschap in de staat terug te brengen waarin zij voor de hande-
ling verkeerde (in specifieke vorm door ongedaarunaking van de rechtshandeling en de 
eventuele restitutie van het goed), 75  of wanneer dat niet mogelijk is, tot betaling van het 
equivalent (het economisch verlies geleden door de gemeenschap). 76  De waarde wordt 
bepaald naar het moment van het herstel van de gemeenschap (art. 184 c.c. lid 3 c.c.). 

2.2.2 Hoe worden de derden dan beschermd? 

Heeft de vemietigde rechtshandeling betrekking op registergoederen dan kan de nietig-
heid aan derden die het goed om niet of om baat hebben verkregen worden tegengewor-
pen. Ingeval de met de bestuursregeling strijdige rechthandeling roerende zaken (niet-
registergoederen) betreft, is men van mening dat ter bescherming van de derde te goeder 
trouw art. 184 lid 3 c.c. zo gelnterpreteerd dient te worden dat de echtgenoot die de be-
treffende handeling heeft verricht het goed moet vervangen door de geldwaarde. 77  

2.3 	Heeft een echtgenoot indien hij of zij een bepaalde rechtshandeling wil verrichten 
toestemming, goedkeuring of medewerking van zijn of haar echtgenoot nodig? 

Zo ja, 

2.3.1 In welke gevallen? 

Ja, met betrekking tot handelingen van buitengewoon bestuur. Zie hierboven onder vraag 
2.2. 

75 Fonzone 1998, p. 85. 
76  Fonzone 1998, P.  85. 
n  Auletta 1997, p. 177. 
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2.3.2 Kan hiervan hi] huwelijkse voorwaarden worden afgeweken? 

Nee, zie onder vraag 2.2. 

2.3.3 Welke sanctie is verbonden aan het handelen in stijd met dew regeling? 

Zie onder vraag 2.2.1. 

Zo nee, 

2.3.4 Words op =dere wijze de niet-handelende echtgenoot beschennd tegen de risico-
voile rechtshandeling van de partner? 

Ja, hoewel de bescherming niet zozeer specifieke rechtshandelingen betreft, doch meer 
slecht of wanordelijk bestuur in het algemeen. De bescherming bestaat uit de mogelijk-
heid die op grond van art. 193 c.c. aan een van de echtgenotee of zijn of haar wettelijke 
vertegenwoordiger geboden wordt om de reciter om ontbinding van de huwelijksge-
meenschap te vragen (separazione giudiziale dei bent) in een aantal bijzondere gevallen 
waaronder 
1) slecht bestuur van de gemeenschap 
2) wanorde in de zaken 
3) bestuur van het prive-vermogen of de gemeenschap op zodanige wijze dat de belan-

gen van de ander, de gemeenschap of de famine in gevaar worden gebracht.79  

Het vonnis waarin de `scheiding van de goederen' wordt uitgesproken heeft terugwerken-
de kracht tot het moment van indiening van het verzoek en doet van rechtswege het regi-
me van separazione del beni in werldng treden (art. 193 lid 4 c.c.). In beginsel geldt de 
terugwerkende kracht niet tegenover derden (art. 193 lid 4 laatste zin c.c.). Is er sprake 
van registergoederen dan geldt op grond van art. 193 lid 4 jo. art. 2653 sub 4 c.c. ten op-
zichte van derden dat het vonnis niet verder terugwerkt dan tot het moment van inschrij-
ving van het verzoek in de register s°  

78 

79 

80 

In beginsel komt deze bevoegdheid aan elk der echtgenoten toe mits de situatie waarop deze 
rich beroept niet veroorzaakt is door eigen schuld of opzet. bus in geval van onder curatele 
stelling (rie infra onder noot 15) kan zowel de onder curatele gestelde als de andere echtge-
noot een verzoek indienen, in het geval van slecht bestuur kan dit verzoek niet gedaan worden 
door degene die slecht bestuurd heeft. 
Andere situaties op grond waarvan ontbinding van de gemeenschap verzocht kan warden zijn: 
onder curatele stelling of handelixtgsonbekwaamheid en schending van de verplichting om 
huishoudgeld te verschaffen (art. 193 lid 1 en 2 c.c.). 
Bijvoorbeeld: de persoonlijke aard van een goed verlcregen door een echtgenoot nadat het 
verzoek tot separazione giudiziale was ingecliend kan niet aan de schuldeiser van de gemeen-
schap worden tegengeworpen die het goed voor de inschrijving van het verzoek in de registers 
in beslag heeft genomen. 
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2.4 	Hoe is de aansprakelijkheid van ieder van de echtgenoten voor de verschillende 
schulden tijdens het huwelijk geregeld? Welke schulden laymen op welk vermo-
gen worden verhaald? 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds schulden die primair te verhalen 
zijn op de gemeenschap, en subsidiair (voor de helft) op het prive-vermogen van een 
echtgenoot en anderzijds schulden die primair op het prive-vermogen van een echtgenoot, 
en subsidiair op het aandeel van de echtgenoot in gemeenschap zijn te verhalen. 

Tot de schulden die primair te verhalen zijn op de gemeenschap, en subsidiair (voor de 
helft) op het prive-vermogen behoren: 
1) Gemeenschapsschulden. Dit zijn de lasten en verplichtingen die rusten op gemeen-

schapsgoederen op het moment van verkrijging (art. 186 lid 1 c.c.) (zoals de prijs, de 
fiscale lasten, of bijvoorbeeld de kosten van een taxatierapport) en alle lasten van het 
bestuur (art. 186 lid c.c.) 

2) Schulden aangegaan voor het onderhoud van de familie. Op grond van art. 186 lid 3 
c.c. kunnen op de goederen van de gemeenschap de schulden aangegaan voor het on-
derhoud van de fa milie, de opvoeding en de opleiding van de kinderen en iedere an-
dere schuld die is aangegaan in het belang van de familie worden verhaald. 

3) Schulden aangegaan door beide echtgenoten gemeenschappelijk (art. 186 lid 4 c.c.). 

Deze schulden dienen in de eerste plaats te worden verhaald op de goederen van de hu-
welijksgemeenschap. Alleen indien en voor zover de goederen van de gemeenschap on-
voldoende verhaal bieden, kunnen deze schulden voor de helft verhaald worden op het 
prive-vermogen van elk der echtgenoten. Volgens enkele auteurs is in bepaalde gevallen 
de echtgenoot voor de hele schuld aansprakelijk. Namelijk wanneer hij zelf de schuld is 
aangegaan of indien het schulden betreft waar beide echtgenoten solidairerwijze aan-
sprakelijk voor zijn (bijvoorbeeld onderhoud kinderen) opdat zij zich niet onttrekken aan 
verantwoordelijkheid die normaliter rust op iemand die een bepaalde verplichting is aan-
gegaan.81 

Tot de schulden die primair te verhalen zijn op het prive-vermogen van een echtgenoot, 
en subsidiair op het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschap behoren: 
1) Prive-schulden. Schulden aangegaan voor eigen persoonlijke levensbehoefte van een 

der echtgenoten kan op zijn of haar prive-vermogen worden verhaald. 82  Het huwe-
lijksvennogensrecht zwijgt hierover; het algemene vermogensrecht is van toepassing. 
Er zal hier met verder op worden ingegaan. 

2) Schulden die voor het huwelijk door een van de echtgenoten zijn aangegaan (art.187 
c.c.). 

3) Schulden aangegaan in verband met prive-goederen (bijvoorbeeld in verband met 
erfenissen en schenkingen verkregen tijdens het huwelijk (art. 188 c.c.). 

81  Fonzone 1998, p. 87. 
82  Auletta 1997, p. 180. 
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4) Schulden voortgekomen uit rechtshandelingen van buitengewoon bestuur die zonder 
de noodzakelijke toestemming van de ander zijn verricht (art. 189 lid 1 c.c.). 

Deze schulden dienen te worden verhaald op het prive-vermogen van de echtgenoot-
schuldenaar. Aileen indien en voor zover het prive-vermogen van de echtgenoot-
schuldenaar onvoldoende verhaal biedt, kunnen deze schulden op het aandeel van de 
echtgenoot-schuldenaar in de gemeenschap worden verhaald. In de doctrine bestaat dis-
cussie over de vraag hoe, volgens welke procedure, het aandeel in de gemeenschap van 
de echtgenoot-schuldenaar uitgewonnen kan worden. De heersende leer is dat de 
schuldeiser zich kan verhalen op elk goed van de gemeenschap, binnen de grenzen van 
het aandeel van de schuldenaar (de helft van het goed of van zijn opbrengst is bestemd 
voor de andere echtgenoot). Er is in dit geval sprake van scioglimento parziale (gedeelte-
lijke ontbincling van de gemeenschap: alleen met betrekking tot het betreffende goed)." 

In het geval van confict tussen de schuldeisers van de gemeenschap en de schuldeisers 
van de echtgenoten gaan de schuldeisers van de gemeenschap veer boven schuldeisers 
van de echtgenoten the niet beschikken over een zekerheidsrecht of een voorrecht (art. 
189 c.c. lid 2 laatste zin). 

Zeer veel discussie en onduidelijkheid bestaat er rond de zogenaamde presunzione muci-
ana (art. 70 legge fallimentare (faillissementswet), op grond waarvan de goederen van de 
echtgenoot van de gefailleerde verworven in de periode van vijf jaar voor de faillietver-
klaring worden geacht, behoudens tegenbewijs, ten opzichte van de schuldeisers, te zijn 
verworven met geld van de gefailleerde en dus wordt geacht zijn eigendom te zijn. Enkele 
auteurs zijn van mening dat deze regel ondanks de hervorming van 1975 van het wettelijk 
huwelijksgoederenregime (van separazione dei beni in comunione) nog steeds van kracht 
is. 

De Corte di Cassazione en de meerderheid van de doctrine zijn evenwel van me-
ning dat de presunzione muciana alleen van kracht is in het geval van regime separazione 
del beni en niet in het geval van comunione omdat onder dat regime de goederen worden 
geacht te zijn verworven door beide echtgenoten. 

In een recente uitspraak heeft de Corm di Cassazione (13149/95) het hier bespro-
ken instituut ook ingeval van separazione dei beni niet van toepassing verklaard." 

Fonzone 1998, p. 87. 
84  Fonzone 1998, p. 87. 
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3 	Afwikkeling van het huwehjksvermogen 
(Indien verschillende (wettehjke) huwelijksgoederenregimes bestaan, dienen de volgende 
vragen per regime beantwoord te worden) 

De volgende vragen zijn alleen voor het wettelijk regime van de comunione dei beni be-
antwoord wegens de geringe praktische betekenis van het fondo patrimoniale en de co-
munione convenzionale en het feit dat de separazione dei beni weinig interessante gege-
yens oplevert. 

Hieronder zullen kort het fond° patrimoniale en de comunione convenzionale beschreven 
worden. 

Zoals onder 1.2 reeds gesteld is het fondo patrimoniale geen op zichzelf staand 
regime en kan het naast zowel de comunione legale of convenzionale als de separazione 
dei beni bij notariele akte in het leven geroepen worden. 85  Door middel van het fondo 
patrimoniale heeft een echtgenoot of hebben beide echtgenoten de mogelijkheid bepaalde 
goederen af te zonderen ter voldoening van (toekomstige) behoeften van de familie (art. 
167 c.c.). Ook een derde heeft de mogelijkheid, eveneens bij notariele akte of bij testa-
ment, een dergelijk lamilievermogensfonds' in te stellen ten behoeven van een bepaald 
gezin. In de praktijk maakt men echter weinig of geen gebruik van deze mogelijkheid. 86  

Het familievermogensfonds bestaat uit een aantal specifiek aangewezen goederen 
(registergoederen en/of aandelen op naam). Crediteuren kunnen zich niet verhalen op 
goederen die deel uitmaken van het fonds indien zij wisten dat de schuld niet ten behoeve 
van het gezin was aangegaan (art.170 c.c.). De eigendom van de goederen die deel uitma-
ken van het fonds en het bestuur van het fonds zelf komt toe aan beide echtgenoten, ten-
zij anders bepaald in de oprichtingsakte. Indien er minderjarige kinderen zijn is het even-
wel niet mogelijk over de goederen te beschikken zonder toestemming van de rechter (art. 
169 c.c.). De bestemming van het vermogensfonds houdt op te bestaan bij de ontbinding 
van het huwelijk. Zijn er echter mindetjarige kinderen dan is het niet toegestaan tot ver-
deling over te gaan, voordat het jongste kind de meerderjarigheid bereikt heeft (art. 171 
c.c.).87  

De regeling van de comunione convenzionale (de bedongen gemeenschap) bestaat slechts 
uit twee bepalingen (210 en 211 c.c.). Het is een huwelijksgoederenstelsel dat in de prak- 

85  Hoewel het fondo patrimoniale geen op zichzelf staand regime is, wordt het her in navolging 
van de wet tezamen met de andere in de wet geregelde keuzestelsels genoemd. Zie supra noot 
4. 
Zie het verslag van het resultaat van de onder Italiaanse juristen gehouden enquetes (bijlage 
17). Zie ook het verslag van de gesprekken met Italiannse juristen (bijlage 16). Een van de ad-
vocaten met wie gesproken is (Andrea Russo) stelde in de door hem ingevulde enquete dat hij 
de trust een geschikter instrument voor hetzelfde doe! acht. 

87  Gerver 1993, P.  31. Zie ook Patti 1999a, p. 101-102; Fonzone 1998, P.  77; Auletta 1997, p. 
127; Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 8-9. 
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tijk niet of nauwelijks gekozen wordi gg  Een verklaring die daarvoor gegeven wordt is het 
feit dat de comunione convenzionale wliswaar de mogelijkheid biedt omvan het wettelijk 
regime van de comunione del beni af te wijken, doch de ruimte waarbinnen dit dient te 
geschieden zeer beperkt 

Art. 210 c.c. bepaalt dat de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden het wettelijk 
regime van de comunione dei beni kunnen aanpassen mits zij niet in strijd met art. 161 
c.c. in algemene termen verwijzen naar gebruiken en wetten waaraan men niet onderwor-
pen is. Verder dienen goederen ten dienste van het beroep van een der echtgenoten en 
goederen verkregen op grond van schadevergoeding alsmede op grond van arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen ahijd prive te blijven (art. 210 lid 2 c.c.). Ten aanzien van de ove-
rige goederen die in art. 179 c.c. voor het wettelijk regime als prive zijn aangewezen zijn 
de echtgenoten vrij om te bepalen dat deze in de gemeenschap zullen vallen. Een algehele 
gemeenschap van goederen is evenwel in Italie niet toegestaan. Ook mag niet worden 
afgeweken van de regels die gelden voor de wettelijke gemeenschap van goederen om-
trent het bestuur en mag geen andere verdeling van de gemeenschap dan bij helfte over-
eengekomen worden (art. 210 lid 3 c.c.). 

Voor de schulden van een der echtgenoten die voor het huwelijk zijn aangegaan 
geldt een andere regeling dan voor de wettelijke gemeenschap van goederen (art. 211 
c.c.). Ten aanzien van de wettelijke gemeenschap geldt dat de prive-crediteuren eerst het 
prive-vermogen moeten uitwinnen en rich pas indien het prive-vermogen onvoldoende 
verhaal biedt tot de gemeenschap mogen wenden. Om te verkomen dat prive-crediteuren 
van voerhuwelijkse schulden benadeeld worden doordat bepaalde goederen die onder het 
wettelijk regime niet in de gemeenschap vallen dat bij de bedongen gemeenschap wel 
doen, kan de prive-crediteur van voorhuwelijkse schulden zich steeds op de gemeenschap 
verhalen tot maximaal de waarde van de goederen die de echtgenoot-schuldenaar bij het 
aangaan van het huwelijk heeft ingebracht en die op grond van de huwelijkse voorwaar-
den in de gemeenschap gevallen zijn. 9°  

3.1 	Bestaat er na de ontbintling van het huwelijk een onverdeeldheid? 

Ja, de ontbinding van het huwelijk vormt een van de oorzaken van ontbinding van de 
comunione legale (art. 191 c.c.). Dit betekent dat het regime ophoudt te bestaan en dat de 
goederen die deel uitmaken van de comunione immediata en de comunione di residuo in 
een gewone gemeenschap (comunione ordinaria) vallen. Om de activa van de onver-
deeldheid te bepalen moet er dus worden gekeken naar het gemeenschapsvermogen en 
naar het vermogen van de uitgestelde restgemeenschap. De vraag luidt nu of de onder 

as 

89 

90 

Zie het verslag van het resultaat van de onder Italiaanse juristen gehouden enquetes (bijlage 
17). Zie oak het verslag van de gesprekken met Italiaanse juristen (bijlage 16). Een van de ad-
vocaten met wie gesproken is, was zelfs Met eens op de hoogte van het bestaan van de co-
munione convenzionale. 
Deze verklaring werd gegeven door een raadsvrouwe in de Cone di Cassazione in antwoordt 
op de een door de onderzoekers verspreide enquete. Zie het verslag van het resultaat van de 
onder Italiaanse juristen gehouden enquetes (bijlage 17). 
Fonzone 1998, P.  91; Gerver 1993, p. 29. Zie ook Trabucchi 1999, p. 302-303. 
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3.1.1.1 tot 3.1.1.3 aangeduide vermogens tot een van deze twee gemeenschapsvermogens 
behoren. 

3.1.1 Zo ja, behoren de onder 3.1.1.1 tot 3.1.1.3 genoemde vermogens tot hetgeen dat 
verdeeld moet worden? Zo ja, hoe worden deze vermogens na echtscheiding ver-
deeld? 

3.1.1.1 Bij aangaan van het huwehjk aangebracht vermogen 

Nee, het bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen blijft prive (art. 179 sub 
a c.c.). Dit vermogen is prive gezien het moment waarop de echtgenoot rechthebbende 
werd (namelijk voor het huwelijk91); de aard van de vermogensrechten is met van be-
lang.92  In geval de verkrijging van een vermogensrecht in verschillende etappen heeft 
plaats gevonden die zowel voor als na de huwelijkssluiting liggen, is het van belang te 
weten welk moment als het moment van verkrijging dient te worden beschouwd. 

De meerderheid van de auteurs is van mening dat bij dergelijke verkrijgingen het 
moment waarop het essentiele element van de verkrijging plaats vindt als moment van 
verkrijging dient te worden aangewezen. In het geval van acquisitieve verjaring zou dat 
pas zijn op het moment dat de volledige periode die voor verjaring staat is verstreken. Is 
dit na de huwelijkssluiting dan valt het verkregen recht in de gemeenschap, ondanks het 
feit dat een van de echtgenoten het goed bijvoorbeeld reeds enkele jaren voor het huwe-
lijk in bent had. Op dezelfde wijze wordt het moment van acceptatie van een onherroe-
pelijk aanbod of het moment van uitoefening van een optierecht als beslissend be-
schouwd. Bij verkrijgingen onder opschortende voorwaarde of tijdsbepaling geldt het 
moment waarop de betreffende verbintenis wordt aangegaan. Gaat de voorwaarde in ver-
vulling of breekt het bepaalde tijdstip aan tijdens het huwelijk, maar is de verbintenis 
voor het huwelijk aangegaan, dan valt het verkregen recht in het prive-vermogen van de 
verkrijgende echtgenoot en niet in de gemeenschap. 93  

3.1.1.2 Tijdens het huwehjk, anders thin krachtens erfrecht of schenking, opgebouwd 
vermogen 

In beginsel vallen de goederen die staande huwelijk zijn verkregen door een van de echt- 
genoten of door beiden gezamenlijk in de gemeenschap (art. 177 sub a c.c.) (1). Een uit- 

91  Precieser: voor de aanvang van het wettelijke huwelijksvermogensregime (Gabrielli & Cu-
beddu 1997, P.  25. Wij zullen bier de wettekst volgen die spreekt van `verkrijgingen voor het 
huwelijk'. 

92  Art. 179 sub a c.c. spreekt alleen van eigendom en gebruiksrechten (diritti reali di godimento: 
vruchtgebmik, erfpacht, gebruik, bewoning, erfdientsbaarheid en opstal (Torrente & Schlesin-
ger 1994, p. 285)). Volgens de doctrine valt het gehele voor het huwelijk bestaande vermogen 
van de echtgenoot buiten de gemeenschap (daaronder dus tevens begrepen de zekerheidsrech-
ten en de vorderingsrechten) (Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 25). 

93  Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 26-27. 
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zondering op deze regel wordt gevormd voor de door de wet aangewezen prive-goederen 
(art. 177 sub a jo. art. 179 sub b-f c.c.) (2). 
Onder bepaalde voorwaarden vallen oak ondememingen van een of van beide echtgeno-
ten of alleen de daarmee verbonden winsten en waardevermeerderingen in de gemeen-
schap (art. 177 sub d c.c.) (3). De inkomsten uit arbeid en de geinde vruchten van de pri-
ve-goederen vallen in de gemeenschap voor zover zij bij de beeindiging van de huwe-
lijksgemeenschap niet zijn verbruikt (4). Hetzelfde geldt voor de goederen ten dienste van 
het bedrijf van een van de echtgenoten opgericht staande huwelijk en de waardevermeer-
dering van een door een van de echtgenoten voor het huwelijk opgericht bedrijf (art. 178 
c.c) (5). 

Ad 1) Op grond van art. 177 sub a c.c. zijn de goederen die de echtgenoten tijdens het 
huwelijk verkrijgen gemeenschappelijk. Irrelevant is of deze goederen door een der echt-
genoten of door beiden gezamenlijk zijn verkregen. Het is evenmin van belang of een van 
hen dan wel beiden aan de eventuele prijs hebben bijgedragen. 

Onder verkrijgingen (acquisti) in de zin van art. 177 sub a c.c. warden naast de goe-
deren die door de echtgenoten worden aangeschaft (een huis of appartement, een auto, 
meubels, etc.), tevens begrepen de winsten uit lotto of andere kansspelen nuts de inge-
zette gelden niet prive waren en een beroep op zaaksvervanging is gedaan. Belangrijk is 
in het oog te houden dat de inkomsten uit arbeid van beide echtgenoten niet tot deze ver-
krijgingen behoren (deze behoren immers tot de comunione di residuo, zie hieronder). 

In andere gevallen heeft het begrip `verkrijging' geleid tot interpretatieproblemen. Zo 
is er discussie over de vraag of alleen verkrijgingen krachtens derivatieve titel of oak 
verkrijgingen krachtens originaire titel in de gemeenschap vallen. De nicest omstreden 
vraag is of een constructie die gebouwd is op initiatief van een of beide echtgenoten op 
een terrein94  dat prive-eigendom van een van de echtgenoten is op grond van natrekking 
in het prive-vermogen van de echtgenoot-eigenaar van de grand valt, dan welof als nieu-
we verkrijging in de gemeenschap valt. De lagere rechtspraak en een deel van de doctrine 
hebben gekozen voor deze laatste opvatting. 95  De Corte di Cassazione houdt echter vast 
aan de eerstgenoemde opvatting. 96  De avenge originaire verkrijgingen (het verkrijgen van 

94 

95 

96 

Hetzelfde geldt voor een constructie op bestaand huis of appartement. Zie bijvoorbeeld: Trib. 
Fermo 5.9.94. 
0.a. Auletta 1997, p. 149; Trib. Fermo 5.9.94; Trib. Massa Carrara 33.94, RCP, 94, 1137; 
App. L'Aquila 18.6.91, GM, 93, 1032; Trib. Lucca 24.2.90, GC, 90 I, 1618. Volgens deze op-
vatting yak de constructie in de comunione legate ten gunste van welke van rechtswege een 
recht van opstal ontstaat (de grand blijft in het prive-vermogen van de echtgenoot). Op de co-
mtatione rust echter de verplichting om aan de eigenaar van de grand het waardeverlies te ver-
goeden. Men motive,ert deze opvatting door te stellen dat deze grotendeels overeenstemt met 
het doel van de wetgever am de echtgenoten op gelijke wijze deel te laten nemen aan hetgeen 
tijdens het huwelijk verworven wordt. 
Meest recent: Gass. 8.5.96 n. 4273, NGCC, 97, 394. Heeft deze echtgenoot bij de bouw ge-
meenschappellik vermogen geinvesteerd (oak indien alleen restgemeenschappelijk) dan zal hij 
op grand van art. 192 lid 1 c.c. de gemeenschap moeten terugbetalen (Cass. 143.92 n.3141, 
DF, 92,614; Cass. 26.10.94 n. 8776) of volgens sommige auteurs de waarde van de constructie 
zelf of van de materialen en van het handwerk (('ass.  27.1.96 n. 651, GC, 96, I, 342). Be- 



een onbeheerde zaak, occupatio, acquisitieve verjaring) vallen volgens de heersende me-
ning in de gemeenschap.97  

Een andere discussie betreft de vraag of vorderingsrechten beschouwd dienen te wor-
den als verkrijgingen in de zin van art. 177 sub a c.c. en aldus in de gemeenschap vallen. 
Deze discussie lijkt nog niet te zijn beslecht." 

Art. 195 c.c. laatste zin bevat een vermoeden van gemeenschap. De roerende zaken waar-
van geen der echtgenoten kan bewijzen dat ze prive zijn, worden geacht gemeenschappe-
lijk te zijn. Dit vermoeden is van belang ten tijde van de verdeling aangezien elke echtge-
noot recht heeft op terugname van de prive-goederen. 

Ad 2) de uitzonderingen op de regel dat verkrijgingen ten tijde van het huwelijk in de 
gemeenschap vallen betreffen een aantal door de wet aangewezen prive-goederen. Dit 
zijn naast de onder 3.1.1.3 te behandelen goederen: a) goederen die bestemd zijn voor 
strikt persoonlijk gebruik, b) de goederen ten dienste van het beroep van een van de echt-
genoten, c) goederen verkregen op grond van schadevergoeding alsmede op grond van 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, en d) de goederen die in de plaats van een ander pri-
ve-goed treden (art. 179 sub c-f c.c.). 

a) Goederen die bestemd zijn voor strilt persoonlijk gebruik (art. 179 sub a c.c.). Hier-
onder vallen niet alleen die goederen die slechts door een persoon gebruikt kunnen 
worden (kleding, bril, gehoorapparaat), maar tevens die goederen die alleen aange-
schaft worden om feitelijk door een persoon gebruikt te worden (sportartikelen, goe-
deren in verband met een bepaalde hobby)." Indien een reeds gemeenschappelijk 
goed bestemd wordt om alleen door een van de echtgenoten gebruikt te worden, blijft 
dit gemeenschappelijk. lw  Het gaat immers om tijdens het huwelijk verkregen goede-
ren. In beginsel is het niet van belang is met welke gelden het goed is aangeschaft, 

97 

98 

99 

100 
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hoorde het geinvesteerde vermogen (tevens) aan de andere echtgenoot toe dan zal dit aan hem 
moeten worden terugbetaald (Cass. 25.11.93 n. 11663, NGCC, 94,!, 770; Trib. Como 5.11.92, 
GI, 94, I, 2, 248; App. Perugia 24.11.95) op grond van onverschuldigde betaling (art. 2033 
c.c). 
Auletta 1997, P.  150. 
Een deel van de doctrine en van de jurisprudentie (waaronder die van de Corte di Cassazione) 
is van mening dat vorderingsrechten op grond van de persoonlijke aard van de verhouding tus-
sen crediteur en debiteur buiten de gemeenschap dienen te worden gehouden, aldus de term 
acquisto beperkende tot de zakelijke rechten. Anderen menen echter dat ook vorderingsrech-
ten (waaronder begrepen toonder- en ordervorderingen) in de gemeenschap vallen aangezien 
zij als `een goed' beschouwd kunnen worden (bron van nut) ten opzichte waarvan geen reden 
bestaat om de echtgenoot van de rechthebbende uit te sluiten; althans voor zover de vordering 
niet is terug te leiden tot een goed van de restgemeenschap (bijv. vorderingsrecht uit arbeid-
sovereenkomst) of van het prive-vermogen (bijv. vorderingsrechten ontstaan voor het hu-
welijk) (Auletta 1997, p. 150-151). Zie ook Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 57-60 die zich 
aansluiten bij de laatstgenoemde opvatting. 
Een collectie mineralen is door het Hof Milaan als persoonlijk beschouwd (App. Milano 
24.5.91, GC, 92, I, 3175). 
Auletta 1997, p. 164. 
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alleen wanneer het strikt persoonlijk gebruik ophoudt valt het goed in de gemeen-
schap inclien het was aangeschaft met gelden afkomstig uit de gemeenschap of de 
comunione di residuo.m  Het feit dat de goederen die strekken tot strikt persoonlijk 
gebruik niet in de gemeenschap vallen, brengt het risico met zich mee dat deze wor-
den verworven door een echtgenoot met de bedoeling de ander of de crecliteuren van 
de gemeenschap te benadelen. 

b) De goederen aangeschaft ten dienste van het beroep (en niet van het bedrijf, zie hier-
onder) van een van de echtgenoten vallen niet in de gemeenschap om de vrije be-
roepsuitoefening van de echtgenoten te beschermen (art. 179 sub d c.c.). Voor deze 
goederen geldt ongeveer hetzelfde als voor de goederen voor strikt persoonlijk ge-
bruik. Een gemeenschappelijk goed blijft evenwel gemeenschappelijk ook al wordt 
het later bestemd voor het werk van een der echtgenoten. Ook bier is het soms niet 
duidelijk of bepaalde goederen tot dew categorie behoren (computer, schilderijen in 
werkkamer). Bij dit soort goederen is het risico van frauduleuze uitsluiting van de 
comunione het grootst. In de praktijk wordt hiervan vaak misbruik gemaakt. th2  Om 
dit te ondervangen wordt de eis gesteld dat het exclusieve gebruik dient te worden ge-
rechtvaardigd door, in concreto, het soort beroep en het niveau waarop het wordt uit-
geoefend en de economische mogelijkheden van de echtgenoten. 102  Een goed dat 
verworven is met middelen uit de gemeenschap of uit de comunione di reskluo en dat 
op een gegeven moment niet meer ten dienste van het beroep van een van de echtge-
noten gebruikt wordt, vat in de gemeenschap. 

c) Goederen verkregen op grond van schadevergoeding (voor schade aan eigendom of 
persoon) alsmede op grond van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (art. 179 sub e 
c.c.). Schadevergoeding op grond van (pre)contractuele a ansprakelijkheid is persoon-
lijk voor zover van invloed op het prive-vermogen van de echtgenoot (bijv. schade-
vergoecling voor de gebreken van een goed dat bestemd is voor het werk van een van 
de echtgenoten). Een dergelijke schadevergoeding is gemeenschappelijk op grond 
van (pre)contractuele aansprakelijkheid voor zover van invloed op het gemeenschap-
pelijk vermogen (bijv. schadevergoeding voor niet-nakoming van overeenkomst met 
betrekking tot de a anschaf van een goed dat in de gemeenschap zou zijn gevallen). 
De schadevergoeding kan ook in de comunione di residuo vallen (men denke bier aan 
schade geleden door een echtgenoot wanneer deze niet krijgt uitbetaald voor een be-
paalde arbeidsprestatie). 

d) De goederen die in de plaats van een ander prive-goed treden blijven prive (art. 179 
sub f c.c.). Het gaat bier om goederen verkregen uit de opbrengst van een persoonlijk 

101  Auletta 1997, p. 164. 
102  Zie verslag gesprek hoogleraar/advocaat Patti (bijlage 16). 
103 Auletta 1997, p. 165; zie ook Fonzone 1998, p. 83. 
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goed of via de ruil van een persoonlijk goed, mits expliciet verklaarcl ic4  op het mo-
ment van verwerving. Overigens kan de verwervende echtgenoot ook beslissen dat 
het met eigen middelen aangeschafte goed in de gemeenschap valt: 105  de regeling 
client ter voorkoming van waardevermindering van het persoonlijk vermogen van de 
ene echtgenoot. De echtgenoot is vrij hiervan al dan niet gebruik te maken. 

Met betrekking tot de aanschaf van een registergoed voor strikt persoonlijk gebruik, voor 
de uitoefening van een beroep, of om in de plaats te treden voor een ander persoonlijk 
goed geldt een bijzondere regeling (art. 179 lid 2 c.c.). In die gevallen client uit de akte 
van verkrijging te blijken dat het goed buiten de gemeenschap blijft en dat de andere 
echtgenoot hiermee heeft ingestemd. 1°6  

Ad 3) Ondernemingen geleid door beide echtgenoten en opgericht staande huwelijk val-
len in de gemeenschap. Van ondememingen die weliswaar worden geleid door beide 
echtgenoten maar die zijn opgericht door een van beide voor de huwelijkssluiting 
vallen alleen de winsten en waardevermeerderingen in de gemeenschap (art. 177 sub 
d c.c.). Zie verder onder vraag 3.3. 

Ad 4 en 5) De opgespaarde inkomsten uit arbeid (art. 177 sub c c.c.) 107  en de geinde nog 
niet verbruikte vruchten van de prive-goederen 108  (art. 177 sub b c.c.) vallen bij beein-
cliging van de huwelijksgemeenschap in de onverdeeldheid. Hetzelfde geldt voor de 
goederen ten dienste van het bedrijf van een van de echtgenoten opgericht staande 

104 

105 

106 

107 

108 

Voor deze verklaring gelden — althans met betrekking tot roerende zaken en alleen voor de 
gelding tussen de echtgenoten onderling — geen vormvoorschriften; de verklaring behoeft bo-
vendien niet noodzakelijkerwijs gericht te zijn tot de andere echtgenoot. De verldaring client 
echter schriftelijk te geschieden wil de uitsluiting van een goed uit de gemeenschap aan een 
derde tegengeworpen kunnen worden (art. 197 c.c.). 
Een niet gedaan beroep op zaaksvervanging kan beschouwd worden aLs een schenkingshande-
ling ten gunste van de andere echtgenoot indien de echtgenoot-verkrijger bewust met een der-
gelijke intentie hierop geen beroep heeft gedaan (Auletta 1997, P.  166). 
Torrente & Schlesinger 1994, p. 821. Ingeval van een eventuele weigering van de kant van de 
andere echtgenoot, kan men volgens sommige auteurs het goed desondanks als persoonlijk be-
schouwen waarbij de bewijslast rust op de verkrijger. Volgens anderen is het echter in dat ge-
val nodig een proces aan te spannen om de aard van het goed vast te stellen (Fonzone 1998, p. 
83). 
Deze inkomsten behoeven nog niet te zijn uitbetaald of zelfs opeisbaar te zijn; het is alleen 
van belang dat zij de vergoeding van prestaties vertegenwoordigen die zijn geleverd in de pe-
riode waarin de comunione legale van kracht was. 
Onder de gelnde vruchten worden zowel de natuurlijke als de burgerlijke vruchten ver-
staan.Volgens Auletta (1997, p. 159) moeten ook de rijpe vruchten (klaar om geind te worden) 
hieronder worden begrepen omdat anders de ene echtgenoot de andere zou kunnen benadelen 
door de inning uit te stellen. Hetzelfde geldt voor de opbrengst van de verkoop van de vruch-
ten voor zover dit geld nog niet is aangewend om nieuwe goederen aan te schaffen (die in de 
gemeenschap zouden vallen). De burgerlijke vruchten behoeven nog niet uitgebetaald of zelfs 
opeisbaar te zijn mits zij de vergoeding vormen voor het gebruik van goederen met betrelcking 
tot de periode waarin de comunione legale van kracht was. 
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huwelijk en voor de waardevermeerdering van een door etn van de echtgenoten voor 
of staande het huwelijk opgericht bedrijf (art. 178 c.c). 

De goederen worden als niet-verbruikt beschouwd voor zover zij overblijven 
nadat de crediteuren van de rechthebbende echtgenoot zijn voldaan. 1°5  

Onduidelijk is nog de betekenis van een in deze context revolutionair recent arrest van de 
Cone di Cassazione (n. 9355/97) waarin bepaald is dat de inkomsten uit arbeid onmid-
dellijk in de gemeenschap vallen en wammee dus volledig het bepaalde in art. 177 sub c 
c.c.opzij gezet wordt. Het Hof van Cassatie heeft dew beslissing gemotiveerd met de 
argumenten dat inkomsten uit arbeid bestemd zijn om in de behoeften van de familie te 
voorzien11°  en dat de verkrijgingen bekostigd door deze inkomsten op grand van art. 177 
sub a c.c.toch in de onmiddellijke gemeenschap vallen. 111  

3.1.1.3 Tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen 

Buiten de gemeenschap vallen de tijdens het huwelijk laachtens erfrecht of schenking 
verkregen goederen mits in de uiterste wilsbeschikking of de schenkingsakte geen clau-
side is opgenomen waarin is bepaald dat dew goederen in de comunione 112  dienen te val-
len (art. 179 sub b c.c.). 

Onder schenkingen worden in de doctrine unaniem alle au i di liberalitii verstaan, 
hetgeen ruimer is dan schenkingen en waaronder ook indirecte schenkingen 113  (donazioni 
indirette) worden begrepen. 114  De rechtspraak lijkt sinds kort eenzelfde richting te zijn 
ingeslagen. 115  

109  Trib. Camerino 5.8.88, Fl, 90, I, 2333. 
110 In deze zin heeft de Cone de Cassazione zich reeds in een eerder arrest (10.10.96 n. 8865, 

VN, 96, 1200) uitgesproken. In dit arrest werd bepaald dat de restgemeenschappelijke goede-
ren alleen aangewend mogen worden in het belang van de farnilie of voor nieuwe aanwinsten. 
Door Auletta is deze gedachte echter ten stelligste verworpen. Naar zijn mening vindt deze 
opvatting geen enkele grondslag in de wet en tast zij in sterke mate de vrijheid van de echtge-
noot-verkrijger aan (Auletta 1997, p. 159-160, noot 65). Zie ook supra noot 70. 
Fonzone 1998, p. 83-84. 

112  Volgens Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 37 dient de erflater te preciseren of hij de goederen aan 
de huwelijksgemeenschap dan wel aan de beide echtgenoten gemeenschappelijk (in gewone 
gemeenschap) wil doen toekomen. 

113  Bijvoorbeeld een oom die voor zijn studerende nee de huur van zijn studentenwoning recht-
streeks aan de huisbaas betaalt met het doel de neef te ondersteunen. 

114 Gabrielli & Cubeddu 1997, p. 36. 
115  Volgens het hof Napels (App. Napoli 19.7.94, GM, 96, 78) valt een indirecte gift in de ge-

meenschap. In een recent arrest heeft de Cone di Cassazione (Cass. 8.5.98 n.4680, FD, 98, 
323) echter bepaald dat een indirecte gift niet noodzakelijkerwijs in de gemeenschap dient te 
vallen (' non necessariamente [deve] rientrare nella cornunione legate). 
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3.1.2 Zo ja, bestaan er afzonderkke regelingen met betrekking tot de verdeling van de 
pensioenopbouw? 

Voor beantwoording van deze vraag dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 1) 
de situatie na de echtscheiding en 2) de situatie na het overlijden van de ex-echtgenoot. 

Ad 1) Naar Italiaans recht vindt er na de echtscheiding geen pensioenverrekening/- 
verevening plaats. 

Ad 2) Wel heeft een gewezen echtgenoot na de dood van zijn of haar ex-echtgenoot je-
gens het uitvoeringsorgaan recht op diens ouderdomspensioen mits eerstgenoemde ali-
mentatiegerechtigd was en niet hertrouwd is (art. 9 lid 2 L.div.). 116  In het geval de overle-
den ex-echtgenoot hertrouwd was en een echtgenoot achterlaat, heeft de rechter de be-
voegdheid een gedeelte van het pensioen dat deze tweede echtgenoot toekomt aan de ex-
echtgenoot toe te kennen (art. 9 lid 3 L. div.). 

3.1.3 Zo ja, wat zijn de peildata voor de waardering en de inventarisatie van de ver-
schillende vermogens? 

De peildatum voor de inventarisatie van de verschillende vermogens is het moment van 
ontbinding van de huwelijksgemeenschap (vgl. 192 lid 4 c.c.). Het moment van ontbin-
ding van de huwelijksgemeenschap vat samen met de aantekening op de huwelijksakte 
door de ambtenaar van de burgelijke stand van het vonnis waarin de echtscheiding 117  
wordt uitgesproken. 118  

De waardering van de vermogens vindt plaats ten tijde van de verdeling (art. 726 
jo. art. 1116 c.c.). 

3.1.4 Zo ja, hoe is de aansprakehjkheid voor de niet-persoonlijke schulden na ontbin-
ding geregeld? 

In geval van echtscheiding 119  is na de ontbinding en voor de verdeling van de gemeen- 
schap de algemene regeling van de (gewone) gemeenschap van toepassing. Op grond van 
de heersende mening blijven de crediteuren van de gemeenschap hun voorrang boven de 

116 De echtscheidingswet is van toepassing ongeacht onder welk huwelijksgoederenregime echt-
genoten gehuwd waren. 

117  Het Italiaanse BW spreekt nergens van divorzio (echtscheiding), maar ofwel van scioglimento 
del matrimonio (ontbinding van het huwelijk) ingeval van een burgerlijk huwelijk ofwel van 
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (de beeindiging van de burgerlijkrechtelijke 
gevolgen van het huwelijk) ingeval van een kerkelijk huwelijk dat immers naar canoniek recht 
niet ontbonden kan worden. 

118 Auletta 1997, p. 186. 
119  Vindt de ontbinding van de huwelijksgemeenschap op een andere grond dan echtscheiding 

plaats, dan treedt het stelsel van separazione dei beni in de plaats van het wettelijk regime. 
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persoonlijke crediteuren van de echtgenoten behouden. 12°  Eveneens blifft de regel van 
kracht op grond van welke de schuldeisers van de gemeenschap zich eerst op de goederen 
van de gemeenschap en vervolgens op de persoonlijke goederen van de echtgenoten die-
nen te verhalen. 121  

3.1.5 Zo ja, hoe is het bestuur over de onverdeekiheid na ontbinding geregeld? 

In geval Van echtscheiding is na ontbinding en voor de verdeling van de gemeenschap de 
algemene regeling van de (gewone) gemeenschap van toepassing (am. 1100 e.v. c.c.). Elk 
der echtgenoten kan op elk gewenst moment om verdeling vragen (art. 1111 c.c.). Op 
grond van art. 1102 c.c. kan elke echtgenoot op eigen kosten afzonderlijk beheers- en 
beschikkingshandelingen ter verbetering van het gebruik van het goed verrichten voor 
zover hij de andere echtgenoot niet hindert in het gebruik van het goed en er niet de eco-
nomische bestemming van verandert. Daamaast worden due categorieen bestuurshande-
lingen onderscheiden (artt. 1105 en 1108 c.c.): in de eerste plants handelingen van ge-
woon bestuur, in de tweede plants handelingen van buitengewoon bestuur, 122  en in de 
derde plants de vervreemding van het goed, de vestiging van zakelijke rechten op het 
goed en het verlenen van een huurrecht voor langer dan 9 jaar. Aangezien ten aanzien van 
elk van deze drie categorieen bestuurshandelingen een meerderheid dan wel unanimiteit 
van de deelgenoten is vereist, kan worden gesteld dat deze handelingen door beide edit-
genoten gezamenlijk dienen te geschieden. 

Wanneer bijvoorbeeld een der echtgenoten weigert bepaalde noodzakelijke voor-
zieningen te treffen kan de toestemming van deze echtgenoot worden vervangen door die 
van de rechter (1105 lid 4 c.c.). Ook kan de rechter de andere de bevoegdheid geven 
eerstgenoemde echtgenoot te vertegenwoordigen (1105 lid 4 in fine c.c.). De echtgenoten 
hebben bovendien de mogelijkheid een vertegenwoordigingsovereenkomst te sluiten (art. 
1106 lid 2 c.c.). 

3.1.6 Bestaan er bijzondere regels van verdeling ten aanzien van: 

3.1.6.1 de huishoudelijke boedel? 

Onder de regeling van de echtelijke woning (zie infra onder vraag 3.1.6.2) valt tevens de 
huishoudelijke boedel (het meubilair en alles wat nodig is voor een normaal gebruik van 
de woning). 123  

120 Fonzone 1998, P.  89. 
121 Auletta 1997, P.  191. 
122  Innovaties (wijziging van de bestemming van een goed, bijvoorbeeld van de gemeenschappe-

lijke auto van goederentransport in personenvervoer) en andere daden van beheer of beschik-
king die het gewone beheer te boven gaan (Torrente & Schlesinger 1994, p. 336). 

123  Meubels, huishoudelijke apparatuur, gasfornuis etc. (Auletta 1997, P.  254, 245). 
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Ja, bij de hervorming van de echtscheidingswet in 1987 heeft de wetgever een emde ge-
maakt aan onenigheid in de doctrine en de rechtspraak en aan de rechter de bevoegdheid 
toegekend een recht van bewoning van de echtelijke woning 124  aan een van de echtgeno-
ten te geven. 125  Art. 6 lid 6 L.div. bepaalt dat de bewoning van echtelijke woning bij 
voorkeur aan de ouder toekomt die met het gezag over de kinderen wordt belast of met 
wie de volwassen kinderen 126  samenwonen. Dit artikel bepaalt verder dat de rechter in 
ieder geval bij het nemen van de beslissing de financiele situatie van de echtgenoten en de 
reden voor de toewijzing in zijn afweging zal moeten betrekken en de economisch zwak-
kere partij zal dienen te bevoordelen. 

In een recent arrest hebben de verenigde kamers van de Corte di Cassazione lv  
bepaald dat het recht van bewoning van de echtelijke woning alleen aan de zwakkere 
partij toekomt wanneer aan deze de minderjarige kinderen worden toegewezen (of sa-
menleeft met de meerderjarige kinderen die --buiten hun schuld — niet in staat zijn in hun 
eigen onderhoud te voorzien). 

Tot deze uitspraak gold de gedachte dat de `economische zwakte' van een van de 
partijen voldoende grond bood voor toekenning van het recht tot bewoning van het huis 
dat eigendom was van de andere echgenoot. Nadat op deze opvatting veel kritiek was 
uitgeoefend heeft het Hof van Cassatie bier een einde aan gemaakt en gesteld dat het ei-
gendomsrecht alleen beperkt kan worden indien aan de economisch zwakkere echtgenoot 
de kinderen zijn toegewezen: een andere oplossing, zo stelt het Hof, zou de onteigening 
van de woning betekenen en waarschijnlijk in strijd zijn met de grondwet. 

Als gevolg van deze uitspraak kan aan de economisch z -wakkere echtgenoot zon-
der kinderen niet het huis worden toegewezen; om zich van eenzelfde levensstandaard te 
verzekeren kan om een hogere alimentatie worden verzocht waarbij rekening wordt ge-
houden met het economisch verlies van het woongenot en de noodzaak zich een andere 
woning te verschaffen. 

De toekenning van het woonrecht kan, mits ingeschreven in de openbare regis-
ters, aan een derde-verkrijger worden tegengeworpen overeenkomstig art. 1599 c.c. (koop 
breekt geen huur). 128  

Het recht van bewoning komt tot een einde indien de rechthebbende opnieuw in het hu- 
welijk treedt (art. 6 lid 6 L. div.) of als gevolg van een uitspraak van de rechter die vast- 

124 

125 

126 

127 

128 

Het huis waarin de farnilie gewoonlijk verbleef (dus niet het vakantiehuis (Cass. 23.6.80 n. 
3934, DF, 80, 1121) of het door een echtgenoot gebruikt huis na een feitelijke scheiding (Cass. 
16.7.92 n. 8667, GC, 92, I, 302)). Het recht van bewoning van het huis omvat tevens het meu-
bilair en ales wat nodig is voor een normaal gebruik van de woning. Zie 3.1.6.1. 
Fonzone 1998, P.  72. 
Mits zij met in hun eigen onderhoud kunnen voorzien (Cass. 26.4.93 n. 4620, Fl, 91, I, 2043). 
Cass. 97 n. 1112. 
Trabucchi 1999, p. 290. Patti (1999a, p. 109) stelt echter dat in de rechtspraak, in afwijking 
van hetgeen nadrukkelijk in de wet staat, de uitspraak is gedaan dat het recht op bewoning een 
persoonlijk genotsrecht betreft dat niet aan derden-verkrijgers tegenwerpbaar is 



192 	 Italie 

stelt dat de redenen op grond waarvan de oorspronkelijke beslissing was genomen niet 
meer bestaan, 129  alsmede de beeindiging van de rechtsverhouding waarop het recht van 
gebruik van de woning berust (afloop huurovereenkomst). 139  

3.1.6.3 het beroeps- of bedrijfsvermogen? 

Zie vraag 3.3. 

3.2 	Kent het huwelificsvermogensrecht een wettelijk verrekenstelsel? 
Nee. 

Zo Jo, 

3.2.1 periodiek of finaal? 

Niet van toepassing. 

3.2.2 Welke wettelijke voorschiften zijn er met betrekking tot de verrekening? 

Niet van toepassing. 

3.2.2.1 In het geval van een finaal verrekenstelsel? 

Niet van toepassing. 

3.2.2.2 In het geval van een periodiek verrekenstelsel? 

Niet van toepassing. 

3.2.2.3 Indien een verrekenstelsel periodiek is, hoe wordt er bij het einde van het huwe-
lijk verrekend indien de echtgenoten deze verrekening tijdens het huwelijk ach-
terwege hebben gelaten? Bestaat er een verjarings- of vervaltermijn? 

Niet van toepassimg. 

3.2.3 Wordt door het verrekenstelsel degene die tijdens het huwelijk geen of minder 
inkomen genie: (uit arbeid of vermogen) beschermd c.q. diens positie economisch 
versterkt? 

Niet van toepassing. 

129  Cass. 28.3.93 n. 9175, DF, 94, 605. 
130  Auletta 1997, p. 290-291. 
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3.2.4 Zo nee, wordt op een andere manier er voor gezorgd dat de partij die tzjdens het 
huwelijk geen of minder inkomsten geniet (uit arbeid of vermogen) door het gel-
den huwelijksgoederenstelsel wordt beschermd c.q. diens positie economisch 
wordt versterkt? 

Bij de afwikkeling van de boedel wordt de positie van de partij die tijdens het huwelijk 
minder inkomsten genoot versterkt, doordat deze partij — op basis van het feit dat ieder 
van hen recht heeft op de helft van de gemeenschap (art. 194 c.c.) — na het einde van het 
huwelijk meedeelt in de activa (en de passiva) van de economisch sterkere partij. 

3.3 	Bestaan er bijzondere regelingen voor de goederen dienstbaar aan beroep of 
bedrz)f? 

Ja, er bestaan verschillende bijzondere regelingen. In de eerste plaats dient een onder-
scheid gemaakt te worden tussen goederen dienstbaar aan een beroep of goederen dienst-
baar aan een bedrij f. In de tweede plaats verschillen de regels afhankelijk van het feit of 
een der echtgenoten of beide echtgenoten gezamenlijk het bedrijf hebben opgericht dan 
wel leiden. Tot slot gelden verschillende regels ten aanzien van goederen ten dienste van 
bedrijven die vat& het huwelijk dan wel staande huwelijk zijn opgericht of verworven. 

De goederen dienstbaar aan het beroep van een van de echtgenoten zijn prive (art. 179 
sub d c.c.) en vallen dus buiten de gemeenschap en de onverdeeldheid. 131  

Eveneens prive blijven de goederen dienstbaar aan het bedrijf van een van de 
echtgenoten indien het is opgericht of verworven voor het huwelijk (art. 179 sub a c.c.). 
Hetzelfde geldt voor de goederen dienstbaar aan het bedrijf van een van de echtgenoten 
indien het is opgericht na de huwelijkssluiting mits gefmancierd met gelden afkomstig 
van persoonlijke goederen of verkregen krachtens erfenis of schenking. 132  

De goederen ten dienste van het bedrijf van een van de echtgenoten vallen in de co-
munione di residuo (en dus pas in de onverdeeldheid bij beeindiging van de huwelijks-
gemeenschap) indien verworven staande huwelijk met goederen bestemd om in de comu-
nione di residuo te vallen afkomstig van de kant van de echtgenoot-ondememer (art. 178 
c.c.). Door de uitsluiting van deze goederen van de comunione immediata beschermt de 
regeling de ondememer aangezien hij op grond hiervan ten aanzien van deze goederen de 
enige rechthebbende is en er volledige zeggenschap over heeft. Bovendien zijn de credi-
teuren beter beschermd aangezien zij zich kunnen verhalen op alle goederen die deel uit-
maken van de ondememing. 133  Anderzijds is bepaald dat — met het oog op de grotere 
waarde die over het algemeen de bedrijfsgoederen hebben in verhouding tot de goederen 
ten dienste van het beroep — deze goederen evenmin in het prive-vermogen van een echt-
genoot vallen. 134  

131  Zie uitgebreider onder 3.1.1.2. 
132  Auletta 1997, p. 169. 
133  Cass. 29.11.86 n. 7060, Fl, 87, I, 810. 
134  Idem. 
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De goederen ten dienste van een bedrijf dat wordt geleid door beide echtgenoten te-
zamen vallen onmiddellijk in de comunione inclien zij staande huwelijk zijn verworven 
met goederen die bestemd zijn in de comunione di residuo te vallen, ook indien deze af-
komstig zijn van de kant van een echtgenoot (art. 177 sub d c.c.). 133  

Hetzelfde geldt voor het geval dat de bedrijfsgoederen wozden verworven met mid-
delen afkomstig uit de comunione immediata, onafhankelijk van degene die het bedrijf 
leidt, en tevens voor het geval dat de bedrijfsgoederen worden verworven met middelen 
bestemd om in de comunione di residtto te vallen afkomstig van de kant van de cue echt-
genoot en het bedrijf wordt geleid door de andere echtgenoot of door een derde (dat wil 
zeggen iemand anders dan de echtgenoot van wie het startkapitaal afkomstig was). 136  

3.4 	Bestaat er een relatie tussen afwikkeling van het huwelijksvermogen en de toe- 
kenning van alimentatie? 

3.4.1 Words er bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen rekening gehouden met de 
toekenning van alimentatie? 

In Italie kunnen echtgenoten gezamenlijk een verzoek tot een verkorte echtscheidingspro-
cedure indienen. Bij een dergelijke procedure dienen de echtgenoten overeenstemming te 
hebben bereikt omtrent de ontbinding van de huwelijksband, hun vermogensrechtelijke 
relatie en de situatie van de kinderen (art. 4 lid 13 L.div.). 137  Of onder hun `vermogens-
rechtelijke relatie' zowel de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap als een alimenta-
tieregeling begrepen dient te worden is niet geheel duidelijk. Metitieri stelt in ieder geval 
dat de vrijheid van partijen om aan hun overeenkomst invulling te geven voorop gesteld 
moet worden. 138  Deze vrijheid acht hij echter sterk beperkt met betrekking tot onder ande-
re het opnemen van een alimentatieregeling 139; naar zijn mening is het niet verstandig (in 
verband met de geldigheid van de overeenkomst) hiervan af te zien. 149  Men lijkt hiezuit te 
kunnen concluderen dat in een dergelijke overeenkomst zowel de regeling omtrent de 
afwikkeling van het huwelijksvermogen als een alimentatieregeling opgenomen kan wor-
den. 

Zo ja, 

3.4.1.1 Welke invloed heeft de omvang van de uitkering tot levensonderhoud op de af-
wiklceling van het huwelijksvermogen? 

Niet duidelijk. 

135  Auletta 1997, p. 170. 
136  Auletta 1997, p. 170. 
137  Fonzone 1998, p. 67; Auletta 1997, p. 269. 
13°  Metitieri 1995, p. 1171. 
139 Naast een regeling voor de situatie van de kinderen (Metitieri 1995, p. 1173). 
14°  Metitieri 1995, p. 1173. 
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3.4.1.2 Welke gronden worden hiervoor aangevoerd? 

Zie onder vraag 3.4.1.1. 

3.4.2 Wordt er bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met de afwikkeling 
van het huwelijksvermogen? 

Jo, in het huidige echtscheidingsrecht vormt het beschikken over onvoldoende middelen 
om de tijdens het huwelijk genoten levensstandaard voort te zetten de enige grond voor 
de erkenning van een recht op alimentatie (art. 5 lid 6 L.div.). 141  Onder `middelen' wor-
den naast de inkomsten uit arbeid tevens de inkomsten uit en de omvang van het eigen 
vermogen begrepen. 142  Op deze wijze zal indirect bij de toekenning van alimentatie reke-
ning worden gehouden met de afwikkeling van de boedel. Bovendien wordt bij de bepa-
ling van de hoogte van de alimentatie de wederzijdse financiele situatie van de echtgeno-
ten meegewogen. Wordt dus bijvoorbeeld de echtelijke woning aan de een toegewezen 
dan beinvloedt dat in sterke mate de financiele positie van beiden. 143  Dus ook bij de be-
paling van de hoogte van de alimentatie zal de afwikkeling van het huwelijksvermogen 
een belangrijke rol kunnen spelen. 

Zo ja, 

3.4.2.1 Op grond van welke maatstaven wordt alimentatie toegekend? 

Zoals hierboven kort is aangegeven vomit sinds de wijziging van het echtscheidingsrecht 
in 1987 de enige grond voor toekenning van een recht op alimentatie het beschikken over 
onvoldoende middelen (die evenmin in redelijkheid 144  kunnen worden verworven), om de 
tijdens het huwelijk genoten levensstandaard voort te zetten (art. 5 lid 6 L. div.). Bij de 
bepaling van de hoogte van de alimentatie dient de rechter de volgende factoren in on-
derling verband mee te wegen: de hoogte van de inkomsten van beide echtgenoten, de 
bijdrage die elk der echtgenoten heeft geleverd aan de huishouding en de opbouw van het 
gemeenschappelijk vermogen en het vermogen van de ander, de oorzaak van de echt-
scheiding,145  en tenslotte de duur van het huwelijk (art. 5 lid 6 L.div.). 146  

141 Ferrando 1998, P.  727. 
142 Patti 1999b, p. 137. 
143  Ferrando 1998, p. 728. 
144  De wet spreekt van objectieve redenen. In de rechtspraak is echter bepaald dat het om de con-

crete mogelijkheid gaat om passende arbeid te vi.nden (Feffando 1998, p. 728; Patti 1999b, p. 
137). 

145  De alimentatie kan worden verminderd wanneer echtgenoot-schuldeiser degene is wiens 
gedrag de oorzaak vormt van de huwelijkscrisis (Patti 1999b, p. 137). 

146  Ferrando 1998, p. 727-728. 
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3.5 	Wordt er btj de toekenning van alimentatie rekening gehouden met een eventuele 
pensioenverrekeningl-verevening? 

Voor beantwoording van deze vraag dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 1) 
de situatie na de echtscheiding en 2) de situatie na het overlijden van de ex-echtgenoot. 

Ad 1) Naar Italiaans recht vindt er na de echtscheiding geen pensioenverrekening/- 
verevening plaats. 

Ad 2) Wel heeft een gewezen echtgenoot na de dood van zijn of haar ex-echtgenoot recht 
op (een gedeelte van) diens ouderdomspensioen alsmede op 40% van diens arbeidsonge-
schiktheidsuitkering mits eerstgenoemde alimentatiegerechtigd was (art. 9 L.div.). 147  Bo-
vendien kan de rechter op grond van art. 9 bis L. div. bij overlijden van de ex-echtgenoot 
aan de andere gewezen echtgenoot een periodieke 148  alimentatieuitkering toekennen ten 
laste van de erfenis in het geval de gewezen echtgenoot behoeffig is en alimentatiege-
rechtigd was op grond van art. 5 L.div. 149  Art. 9 bis L. div. geeft uitdrukkelijk aan dat de 
rechter bij de bepaling van de behoefte onder andere rekening dient te houden met een 
eventuele pensioenuitkering op grond van art. 9 L.div. 

147  Zie ook supra onder vraag 3.1.2. 
148  Be partijen (ex-echtgenoot en erfgenamen van de andere ex-echtgenoot) kunnen onderling 

overeenlcomen dat de alimentatie in 66n keer zal worden uitgekeerd (art. 9 his lid 2 L. div.). 
149  Met uitzondering van het geval dat de uitkering destijds in 66n keer heeft plaatsgevonden (art. 

9 his lid 1 L. div.). 
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4 	Wat is de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten in de situatie van een 
faillissement van een van hen? 

4.1 	Wordt een onderscheid gemaakt tussen faillissementssituaties voor en na ontbin- 
ding van het huwelijk? 

Nee, indien de echtgenoten onder het wettelijk regime van de comunione dei beni zijn 
gehuwd, bestaat er geen onderscheid tussen faillissementssituaties voor en na ontbinding 
van het huwelijk aangezien in beide situaties de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden. 
Zie hieronder onder 4.2. 

4.2 	Wordt een eventuele huwelijksgemeenschap door faillissement ontbonden? 

Ja, het faillissement van een van de echtgenoten vomit een van de in art. 191 c.c. ge-
noemde gronden voor ontbinding van de huwelijksgemeenschap. De ontbinding gaat van 
rechtswege in op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken. Op dat moment 
treedt — eveneens van rechtswege — het stelsel van uitsluiting van iedere gemeenschap in 
de plaats van de comunione legale. m  

Door het faillissement van een van de echtgenoten vallen — voor zover aanwezig 
— de winsten van het bedrijf, de goederen ten dienste van het bedrijf en/of de waardever-
meerderingen in de ontbonden gemeenschap die daarvoor buiten de gemeenschap waren 
gebleven. Het betreft bier de goederen die bestemd zijn bij ontbinding van de gemeen-
schap in de ontbonden gemeenschap te vallen (de zogenaamde beni comunione di resi-
duo). 151  

Het betreft bier de niet-verbruikte winsten van het bedrijf van de failliet (art. 177 
sub c c.c.) alsmede de goederen ten dienste van het bedrijf dat is opgericht na de huwe-
lijkssluiting en zijn eventuele waardevermeerdering (art. 178 c.c.) Een dergelijke waarde-
vermeerdering valt ook in de comunione di residuo als het bedrijf van de failliet is opge-
richt voor het huwelijk (art. 178 c.c). 

De crediteuren van de failliet kunnen zich verhalen op de goederen van het be-
drijf en op het prive-vermogen van de failliet. Bovendien kunnen zij zich verhalen op de 
opbrengst van het deel van de gemeenschap dat na de verdeling aan de failliet toebehoort. 
Met betrekking tot die opbrengst concurreren zij echter met de crediteuren van de ge-
meenschap. 152  

Hoewel een wettelijke bepaling hieromtrent ontbreekt, 153  luidt de heersende mening dat 
de ontbinding van de huwelijksgemeenschap als gevolg van een faillissement alleen aan 

15°  Ceccherini 1996, p. 591. 
151  Zie ook supra onder vraag 3.3. 
152  Ceccherini 1996, p. 597. 
153  Dergelijke bepalingen bestaan wel ten aanzien van o.a. het aangaan van huwelijkse voorwaar-

den waarin men overgaat van het wettelijk regime naar de separazione dei beni (art. 162 c.c.) 
en ten aanzien van de ontbincling van het regime met betrekking tot een bepaald goed (art. 191 
lid 2 c.c.). Uit het feit dat ten aanzien van faillissement een dergelijke bepaling niet bestaat 
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derden kan warden tegengeworpen indien hiervan een aantekening op de huwelijksakte is 
gemaakt. 154  Dew mening is gebaseerd op de gedachte dat nit het systeem van de wet kan 
worden afgeleid dat aan de huwelijksregisters de functie is toegekend het huwelijksgoe-
derenstelsel dat tussen echtgenoten geldt te publiceren en dat iedere wijzinging hierin 
(dus ook de ontbinding op grand van failliesement) op de huwelijksakte dient te warden 
aangetekend. 

Met betrekking tot registergoederen geldt ook in dit geval dat de ontbinding van 
de huwelijksgemeenschap tevens ingeschreven dient te worden in het daartoe bestemde 
openbare register overeenkomstig art. 2647 c.c. 155  

4.3 	Bestaat de mogelijkheid afstand van de huwelijksgemeenschap te doen? Wat is 
daar het rechtsgevolg van? 

Niet van toepassing. Zie onder vraag 4.2. 

154 

155 

wordt soms afgeleid dat in dit geval geen publicatie-eis bestaat. Vgl. App. Trento 2.9.96, FD, 
96, 549; App. Genova 22.11.85, Fl, 86, I, 776. 
Auletta 1997, p. 188. Trib. Firenze 21.1.81, DF, 81, 552; Trib. Bergamo 203.82, VN, 82, 
1330; Trib. Milano 20.6.85; Trib. Urbino 11.3.88, RN, 88, 410; Trib. Marsala 5.10.95, DF, 96, 
200. 
Auletta 1997, p. 189. 
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5 	Wat is de vrijheid van de rechter bij de afwikkeling van het huwelzjksvermogen? 

5.1 	In hoeverre heeft de rechter de vrijheid om van de regels van het wettelijk stelsel 
af te wijken? 

De rechter heeft weinig vrijheid om van de regels van het wettelijk stelsel af te wijken. 
De vrijheid die aan de rechter op grond van art. 6 lid 6 L. div. bij de toekenning van het 
recht van bewoning van de echtelijke woning aan een van de echtgenoten toekomt, is 
door een uitspraak van de Corte di Cassazione aanzienlijk beperkt: de rechter kan het 
recht van bewoning van de echtelijke woning alleen aan de zwakkere partij toekennen 
indien aan deze partij de minderjarige kinderen worden toegewezen of indien deze sa-
menleeft met de meerderjarige kinderen die — buiten hun schuld — niet in staat zijn in hun 
eigen onderhoud te voorzien. 156  Meer vrijheid heeft de rechter op grond van art. 194 lid 2 
c.c.: overeenkomstig dit artikel kan de rechter bepalen dat, in afwijking van de regel dat 
de gemeenschap bij helfte client te worden verdeeld, een der echtgenoten het vruchtge-
bruik verkrijgt van een deel van de aan de andere echtgenoot toe te bedelen goederen, 
indien dit noodzakelijk is voor het onderhoud en de opvoeding van de kinderen. 157  Hier-
mee wordt overigens niet gedoeld op de hierboven besproken toekenning van het recht 
van bewoning van de echtelijke woning. 

5.2 	In hoeverre heeft de rechter de vrijheid om af te wijken van de door partijen 
overeengekomen huwelijkse voorwaarden? 

Art. 6 lid 6 L. div. geldt ongeacht het huwelijksgoederenregime waaronder echtgenoten 
gehuwd waren. Zie onder vraag 5.1. 

156  Zie supra onder 3.1.6.2. 
157  Gerver 1993, p. 27. 
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