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1.1 	Welke zijn de bronnen van het huwelijksvermogensrecht? 

Hoofdlijnen. — In de meerderheid van de onderzochte stelsels is het huwelijksvermogens-
recht gecodificeerd. In Denemarken en Engeland daarentegen wordt de voomaamste bron 
van het huwelijksvermogensrecht gevormd door aparte wetgeving. Daamaast speelt het 
rechtersrecht ofwel de jurisprudentie in alle stelsels in meer of mindere mate een belang-
rijke rol. Met uitzondering van het Engelse recht hebben alle onderzochte stelsels van 
huwelijksvermogensrecht sinds het einde van de jaren vijftig aanzienlijke wijzingen on-
dergaan. 

Codificatie. — In de meerderheid van de onderzochte stelsels is het huwelijksvermogens-
recht gecodificeerd. In Duitsland, Frankrijk en Italie wordt de voomaamste bron van het 
huwelijksvermogensrecht gevormd door het gecodificeerde privaatrecht. Het huwelijks-
vermogensrecht wordt behandeld in respectievelijk het Bargerliches Gesetzbuch (BGB), 
de Code civil (CC) en de codice civile (c.c.). In Zweden is het huwelijksvermogensrecht 
apart gecodificeerd in het Wetboek van huwelijksrecht (Aktenskapsbalken). 

Aparte wetgeving. — In Denemarken en Engeland daarentegen wordt de voomaamste 
bron van het huwelijksvermogensrecht gevormd door aparte wetgeving. In Denemarken 
zijn drie wetten van bijzonder belang: de Wet n°56 van 18 maart 1925 (iEgteskabsloven 
2: Huwelijkswet II (HWDk II) omtrent de gevolgen van het huwelijk, de Wet n°256 van 4 
juni 1969 ("Egteskabsloven Huwelijkswet I (HWDk I) omtrent de voltrekking en de ont-
binding van het huwelijk en de Wet n°155 van 30 november 1974 (Slafteloven: Verde-
lingswet (VWDk)) omtrent de verdeling van nalatenschappen en gemeenschappen. In 
Engeland dienen de volgende wetten in het bijzonder te worden genoemd: de Married 
Woman's Property Act van 1882, de Family Law Act van 1996 en de Matrimonial Causes 
Act van 1973. 

Ook in de landen waar de voomaamste bron van het huwelijksvermogensrecht 
wordt gevormd door gecodificeerd recht, kunnen specifieke wetten en verordeningen van 
belang zijn. Zo client bijvoorbeeld in Italie de echtscheidingswet te worden genoemd, in 
Duitsland de Verordnung iiber die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats en in 
Frankrijk bepaalde wetten die zijn opgenomen in de Code de commerce.' 

Rechtersrecht. — Daarnaast speelt het rechtersrecht ofwel de jurisprudentie in alle stel- 
sels in meer of mindere mate een belangrijke rol. Zo is er in Engeland nog steeds een 
aantal situaties waarin de wetgeving geen oplossing biedt en de rechter moet terug grijpen 

1  De Code de commerce is geen werkelijk Wetboek maar meer een bundel van wetten. 
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naar het rechtersrecht (Common law). Met name kan de rechtsfiguur trust een belangrijke 
rol spelen bij het bepalen van de vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten. 

Opgemerkt dient ook te worden dat de wet de rechter in Engeland een belangrijke 
discretionaire bevoegdheid toekent om bij het einde van het huwelijk vermogensrechtelij-
ke aanpassingen tot stand te brengen. Ook de Zweedse en de Deense rechter bezitten een 
dergelijke (doch beperktere) bevoegdheid. Essentieel is in deze landen dus de jurispru-
dentie die rich heeft ontwikkeld omfrent deze rechterlijke discretionaire bevoegdheid. 

Wetsherzieningen. — Met uitzondering van het Engelse recht hebben alle onderzochte 
stelsels van huwelijksvermogensrecht sinds het einde van de jaren vijflig aanzienlijke 
wijzingen ondergaan. Het Duitse huwelijksvermogensrecht heeft een volledige herziening 
ondergaan in 1957. In Frankrijk is het huwelijksvermogensrecht in twee etappes herzien. 
De eerste wetswijziging vond plaats in 1965 en de tweede in 1985. In Italie heeft de her-
vorming van het familierecht plaats gevonden in 1975. Deze wetsherzieningen hadden 
voomamelijk ten doel de gelijkheid en de onafhankelijkheid van man en vrouw te waar-
borgen. De Deense wetgeving is aanzienlijk gewijzigd in 1990 en de Zweedse in 1987. 

Op het moment (herfst 1999) staan in een aantal stelsels veranderingen op stapel. Zo 
is rowel de Deense als de Engelse wetgever bezig met wetsontwerp de verdelimg van 
pensioenrechten bij einde van het huwelijk en in wordt er in Frankrijk met name gewerkt 
aan herziening van de regeling omtrent de prestation compensatoire. 

1.2 	Bestaat er een wetteltjk al don niet verplichte keuze mogeltjkheid tussen twee of 
meer verschillende wettelijke stelsels van huwehjksvermogensrecht? Welke stel-
sels zijn dat? En hoe moet die keuze worden uitgesproken? 

Hoofdlijnen. — Duitsland, Frankrijk en Italie kennen naast een wettelijk stelsel waarb3 de 
echtgenoten rijn gehuwd voor rover zij niet bij huwelijkse voorwaarden anders zijn over- 
eengekomen, ook een aantal andere stelsels van huwelijksvermogensrecht (keuzestelsels). 

Zweden en Denemarken daarentegen kennen naast het wettelijke stelsel geen an-
dere keuzestelsels. Het Engelse recht wijkt geheel van de overige onderzochte stelsels af: 
het Engelse recht kent noch een wettelijk stelsel noch andere stelsels van huwelijksver-
mogensrecht. 

Wettelijk stelsel en keuzestelsels. — Het Duitse BGB, de Franse Code civil en de Rail-
aanse codice civile bevatten naast de regeling van het wettelijk stelsel waarin de echtge-
noten zijn gehuwd voor rover zij niet bij huwelijkse voorwaarden anders zijn overeenge-
komen, ook een aantal keuzestelsels van huwelijksvermogensrecht. Met name kennen alle 
due de stelsels de mogelijkheid om te kiezen voor het stelsel van uitsluiting van iedere 
gemeenschap (Duitsland: Giitertrennung, Frankrijk: separation, Italie: separazione del 
bent), daarnaast is het in Frankrijk en Duitsland mogelijk om te kiezen voor een stelsel 
van algehele gemeenschap van goederen (Duitsland: Giitergemeinschaft, Frankrijk: corn-
munaute universelle) In Italie daarentegen behoort de algehele gemeenschap van goede- 
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ren niet tot de wettelijke keuzestelsels. 2  Aileen het Franse recht kent nog een derde op 
zichzelf staand regime: het stelsel van de participation aux acquets (deelgenootschap). 
Zowel de Code civil als de codice civile bevatten nog een aantal andere variaties op de 
gemeenschap van goederen. In de meeste gevallen gaat het echter om constructies die de 
echtgenoten als aanvulling op een wettelijk stelsel kunnen overeenkomen. Zo geeft de 
codice civile de echtgenoten de mogelijkheid om naast de communione legale of de sepa-
razione dei beni een fondopatrimoniale (vermogensfonds) in het leven te roepen. 

In geen van deze landen zijn de echtgenoten verplicht om een keuze tussen deze 
stelsels te maken. 

Aileen wettelijk stelsel. — De Zweedse en de Deense wetgevingen kennen naast het wet-
telijk stelsel geen andere keuzestelsels. De echtgenoten hebben echter wel de mogelijk-
heid om af te wijken van de regels ten aanzien van de samenstelling van de verschill.ende 
vermogens die aanwezig zijn in het wettelijk stelsel. In Denemarken kan de samenstelling 
van de verschillende vermogens athankelijk worden gesteld van de wijze van ontbinding 
van het huwelijk. 

Noch wettelijk stelsel noch keuzestelsels. — Het Engelse recht kent noch een wettelijk 
stelsel noch andere stelsels van huwelijksvermogensrecht. In beginsel bestaat er geen on-
derscheid tussen de vermogensrechtelijke situatie van echtgenoten en die van ongehuw-
den. 

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

Hoofdlijnen. — Met uitzondering van Engeland kennen alle onderzochte rechtsstelsels 
een wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht dat van toepassing is indien echtgeno-
ten huwen zonder jets anders te zijn overeengekomen. In geen van de stelsels bestaat spe-
cifieke voorlichting gericht op aanstaande echtgenoten over de gevolgen van het huwe-
lijk. 

Weftelijke stelsels. — In Frankrijk en Italie is het wettelijk stelsel een stelsel met een be-
perkte huwelijksgemeenschap (Frankrijk: communalize des acquets en Italie: communione 
legale). Het Duitse wettelijk stelsel, ook al doet de naam anders vermoeden, kent daaren-
tegen een stelsel van uitsluiting van iedere gemeenschap (Zugewinngemeinschaft). In De-
nemarken en Zweden is voor een tussenoplossing gekozen: het stelsel van de zogenaamde 
uitgestelde gemeenschap bestaat nit de uitsluiting van iedere gemeenschap tijdens het 
huwelijk in combinatie met een gemeenschap welke ontstaat bij het einde van het huwe-
lijk. 

2  Het is in Italie niet toegestaan om een algehele gemeenschap van goederen overeen te komen: 
een aantal goederen moet prive blijven. 
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Engeland. — In Engeland geldt de regel dat het huwelijk geen invloed heeft op de vermo-
gensrechtelijke situatie van de echtgenoten. Echtgenoten zijn in Engeland dus als het wa-
re gehuwd onder een stelsel van totale uitsluiting van iedere gemeenschap. 

Voorlichting. — Geen van de stelsels voorziet in specifieke voorlichting aan aanstaande 
echtgenoten over de gevolgen van het huwelijk. In Duitsland, Frankrijk en Italie worden 
alleen de echtgenoten die op eigen initiafief naar de notaris gaan geinformeerd. In Enge-
land en de Scandinavische stelsels ken men geen notariaat. Desondanks — zo menen de 
juristen uit de desbetreffende onderzochte landen — is men over het algemeen redelijk op 
de hoogte. Aileen de juristen in Duitsland signaleren onwetenheid en misverstanden ten 
aanzien van het wettelijke stelsel. 

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

Hoofdlijnen. — Anders dan in Engeland bestaan in alle bestudeerde continentale stelsels 
speciale regels ten aanzien van overeenkomsten die echtgenoten sluiten omtrent hun ver-
mogensrechtelijke situatie. 

In alle bestudeerde continentale stelsels (Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italie 
en Zweden) hebben de echtgenoten de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden overeen 
te komen teneinde hun vermogensrechtelijke situatie tijdens het huwelijk, en bij ontbin-
ding cla arvan, te regelen. Voor al deze stelsels geldt echter dat (aanstaande) echtgenoten 
geen onbeperkte contractsvrijheid hebben. Naast bepaalde vereisten ten aanzien van de 
vorm van de huwelijkse voorwaarden dienen echtgenoten of aanstaande echtgenoten ook 
rekening te houden met beperkingen ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst. 

Het Engelse recht kent soortgelijke regels niet. Overeenkomsten tussen echtge-
noten zijn in Engeland in beginsel ondervzorpen aan het algemene contractenrecht. 

Vorm van de huwelijkse voorwaarden. — In Duitsland, Frankrijk en Italie dienen de 
huwelijkse voorwaarden ten overstaan van een notaris te zijn overeengekomen. In Italie 
leidt deze regel uitzondering indien echtgenoten voor het stelsel met uitsluiting van iedere 
gemeenschap kiezen. Deze keuze dient niet noodzakelijkerwijs in een notariele akte te 
worden vastgelegd. De echtgenoten kunnen ten tijde van het huwelijk een verklaring af-
leggen ten overstaan van degene die het huwelijk voltrek -t. Deze keuze wordt aangetekend 
op de huwelijks3kte. 

De Scandinavische rechtsstelsels kennen geen notarissen en als gevolg daarvan 
ook niet het vereiste van een notariele akte. De huwelijkse voorwaarden moeten schrifte-
lijk worden opgesteld en door beide partijen worden ondertekend. Partijen kunnen dus in 
beginsel de huwelijkse voorwaarden zelf opstellen, maar laten dat in de praktijk meestal 
aan een advocaat over. 

Voor alle continentale stelsels geldt dat huwelijkse voorwaarden in strijd met bo-
vengenoemde vormvoorschriften opgemaakt in beginsel nietig zijn. 
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Openbaarmaking van huwelijkse voorwaarden. — Ter bescherming van derden kennen 
alle bestudeerde continentale stelsels regels ten aanzien van openbaarmaking van huwe-
lijkse voorwaarden. In Frankrijk dienen de echtgenoten ten tijde van de huwelijkssluiting 
een verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand af te leggen of zij 
al dan niet huwelijkse voorwaarden zijn overeen gekomen. Deze verklaring wordt in de 
huwelijksakte opgenomen. Voor ondememers gelden daarnaast nog enkele specifieke 
andere regels. Ook in Italie wordt het bestaan van huwelijkse voorwaarden aangetekend 
in de marge van de huwelijksakte. Betreffende de inhoud van de huwelijkse voorwaarden 
moet een verzoek tot informatie bij de echtgenoten zelf worden ingediend. In Denemar-
ken en Zweden dienen de huwelijkse voorwaarden te worden ingeschreven bij de recht-
bank die zorg moet dragen voor registratie in een landelijk register. In Duitsland moeten 
de huwelijkse voorwaarden worden ingeschreven in het Gaterrechtsregister. Dit schijnt 
echter niet altijd te gebeuren. 

Daarnaast dienen de huwelijkse voorwaarden die betrekking hebben op onroe-
rende goederen in alle continentale landen in het onroerend-goed-register te worden in-
geschreven. Ten aanzien hiervan gelden de algemene vereisten voor publicatie in het on-
roerend-goed-register. In Italie bestaat echter geen overeenstemming omtrent de aard van 
de inschrijving in het onroerend-goed-register. Naar de heersende leer is deze insclutving 
niet noodzakelijk om derden de huwelijkse voorwaarden te kunnen tegenwerpen. 

Voor alle continentale stelsels geldt dat indien er in strijd met de openbaarma-
kingsvereisten is gehandeld de huwelijkse voorwaarden derden niet tegenwerpbaar zijn 
en dat derden in beginsel — tenzij zij op een andere wijze op de hoogte zijn geraakt van 
het bestaan van de huwelijkse voorwaarden — er vanuit mogen gaan dat de echtgenoten 
onder het wettelijke stelsel zijn gehuwd. 

Handelingsonbekwamen en huwelijkse voorwaarden. — In Duitsland, Frankrijk en Ita-
lie bestaan speciale regels omtrent de kwestie van handelingsonbekwaamheid in verband 
met het maken van huwelijkse voorwaarden. In Frankrijk en Italie is de minderjarige die 
toestemming heeft verkregen om in het huwelijk te treden bevoegd om huwelijkse voor-
waarden te maken. Wel dient hij daarbij — indien hij nog niet meerderjarig is verklaard — 
te worden `bijgestaan' door degene die bevoegd is om toestemming voor het huwelijk te 
geven. 

Het Duitse recht gaat verder: de beperkt handelingsbevoegde aanstaande echtge-
noot dient niet alleen te worden bijgestaan maar hij client voor het maken van huwelijkse 
voorwaarden toestemming te verkrijgen van zijn wettelijke vertegenwoordiger en onder 
bepaalde omstandigheden zelfs goedkeuring van het Vormundschaftsgericht. De verte-
genwoordiger is in beginsel niet bevoegd om de huwelijkse voorwaarden overeen te ko-
men. 

In Frankrijk en Italie gelden verder specifieke regels voor onder bewind gestelde 
(aanstaande) echtgenoten. Voor onder curatele gestelden kent men in Franse recht een-
zelfde regeling. Naar Italiaans recht daarentegen is het aan wegens geestelijke stoomis 
onder curatele gestelden niet toegestaan te huwen. In Italie kent men dan ook alleen spe- 
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cifieke regels voor echtgenoten die na het huwelijk onder curatele zijn gesteld en in die 
periode huwelijkse voorwaarden when sluiten. 

Voor alle drie de stelsels geldt dat huwelijkse voorwaarden die door een onbekwame 
in strijd met bovengenoemde regels zijn aangegaan, vemietigbaar zijn op verzoek van de 
onbekwame zelf (zodra deze hattdelingsbekwaam is) of op verzoek van de wettelijke 
vertegenwoordiger. 

Huwelijkse voorwaarden maken of wijzigen staande huwelijk. — Indien de echtgeno-
ten tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden willen overeenkomen of de inhoud van 
voorafgaande huwelijkse voorwaarden willen wijzigen hoeven zij daarvoor in alle bestu-
deerde continentale stelsels (met uitzondering van het Franse en, in twee bijzonder ge-
vallen, het Italiaanse) niet aan speciale vereisten te voldoen. 

Met uitzondering van twee gevallen behoeft men ook naar Italiaans recht niet aan 
specifieke vereisten te voldoen. Het ene uitzonderingsgeval bereft wijziging van de in-
houd van de huwelijke voorwaarden zonder dat er voor een ongewijzigd wettelijk stelsel 
wordt gekozen. De tweede uitzondering betreft het geval dat een echtgenoot overlijdt na 
zijn wil tot wijziging van huwelijkse voorwaarden bekend te hebben gemaakt. In het eer-
ste geval dienen echtgenoten toestemming te verkrijgen van de partijen die bij de over-
eenkomst betrokken waren. In het tweede geval dient te rechter de huwelijkse voorwaar-
den te homologeren. 

In Frankrijk daarentegen moeten de echtgenoten voor alle gevallen van wijziging 
toestemming van de rechter verkrijgen en is wijziging alleen mogelijk als het voorgaande 
huwelijksgoederenregime twee jaar van toepassing is geweest. Zowel het verzoek tot wij-
ziging als het antwoord van de rechter daarop, dient openbaar te worden gemaak -t. 

Overigens geldt voor alle bestudeerde continentale stelsels dat de nieuwe huwe-
lijkse voorwaarden aan dezelfde vormvoorschriften dienen te voldoen en op dezelfde wij-
ze openbaar dienen te worden gemaakt als waren zij v66r het huwelijk gesloten. 

De inhoud van huwelijkse voorwaarden. — De echtgenoten zijn wat de inhoud van de 
huwelijkse voorwaarden betreft in de bestudeerde rechtsstelsels in meer of mindere mate 
vrij. In Zweden hebben de echtgenoten alleen de mogelijkheid om de samenstelling van 
de verschillende aanwezige vermogens te wijzigen. In hun huwelijkse voorwaarden ktm-
nen echtgenoten of aanstaande echtgenoten bepalen dat goederen die door de wet als pri- 

worden aangemerkt in de uitgestelde huwelijksgemeenschap zullen vallen en omge-
keerd dat gemeenschapsgoederen tot het privO-vermogen van een van de echtgenoten 
zullen behoren. In Denemarken hebben de echtgenoten meer mogelijkheden: zij kunnen 
de samenstelling van de verschillende vermogens afhankelijk stellen van de wijze van 
ontbindittg van het huwelijk. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van twee constructies: 
skilsmissescereje en fuldscendigt scereje. In het eerste geval behoren de goederen waarvoor 
skilsmissescereje is overeengekomen alleen tot de huwelijksgemeenschap indien het hu-
welijk wordt ontbonden door overlijden van een van de echtgenoten en in het tweede ge-
val blijven de goederen waarvoor fuldscendigt scereje is overeengekomen altijd prive-
eigendom, onathankelijk van de grond van ontbinding van het huwelijk. Het is mogelijk 
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om voor alle goederen skilsmissescereje of fuldstendigt scereje vast te stellen, of om voor 
bepaalde goederen de ene en voor andere goederen de andere contructie te kiezen (ook 
eventueel met een derde categorie goederen die altijd tot de huwelijksgemeenschap zal 
behoren). 

In de overige bestudeerde continentale stelsels (Duitsland, Frankrijk en Italie) zijn 
de echtgenoten vrij om te kiezen voor een van de wettelijke stelsels waarvan zij de niet-
dwingende regels eventueel kunnen aanpassen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor 
uitsluiting van iedere gemeenschap of kunnen zij de regels omtrent het bestuur van het 
wettelijke stelsel aanpassen. Alle bestudeerde continentale stelsels kennen echter naast de 
bepaling dat de huwelijkse voorwaarden niet in strijd mogen zijn met de goede zeden en 
de openbare orde een aantal dwingende regels waarvan niet mag worden afgeweken. 

Frankrijk en Italie kennen een catalogus van regels omtrent de rechten en plichten 
van echtgenoten waarvan niet mag worden afgeweken (het zogenaamde `primaire regi-
me'). Echtgenoten mogen in Frankrijk ook niet afwijken van de regels ten aanzien van 
ouderlijk gezag, het bewind over het vermogen van het kind, de voogdij en van het ver-
bod op overeenkomsten met betrekking tot toekomstige erfenissen. In Italie kent men 
naast de eis dat niet van het primaire regime mag worden afgeweken, de eisen dat de 
wettelijke regels omtrent de bestuursbevoegdheid en de regel dat de verdeling van de ge-
meenschap in gelijke porties dient te geschieden niet mogen worden aangepast. 

Verder zijn er in Frankrijk en Italie bepaalde vroegere huwelijksgoederenregimes 
uitdrukkelijk door de wet verboden. Zo kunnen echtgenoten in Frankrijk niet kiezen voor 
het dotaal stelsel of voor het zogenaamde `stelsel zonder gemeenschap' aangezien deze 
stelsels in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid van man en vrouw. Om dezelfde re-
denen zijn in Italie het dotaal stelsel en soortgelijke stelsels uitdrukkelijk verboden. Daar-
naast is het in Italie niet toegestaan om een algehele gemeenschap van goederen overeen 
te komen: een aantal goederen dient altijd prive te blijven. In Duitsland is het niet toege-
staan om inhoud te geven aan huwelijkse voorwaarden door te verwijzen naar niet meer 
geldend of buitenlands recht. Verwijzing naar buitenlands recht (of naar een gewoonte) is 
in Italie onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan. De inhoud van het buitenlands recht 
(of van de gewoonte) dient echter in de huwelijkse voorwaarden uiteen te worden gezet. 

In Frankrijk en in Italie is het mogelijk om een stelsel van geheel eigen ontwerp 
overeen te komen. In Duitsland luidt daarentegen de heersende leer dat de echtgenoten de 
mogelijkheid moeten hebben om de stelsels van het BGB aan te passen mits het uiteinde-
lijk resultaat overeenstemt met de in het BGB beschreven regeling. Een stelsel van geheel 
eigen ontwerp is dus uitgesloten. In Italie wordt bier verschillend over gedacht: sommige 
auteurs menen dat de keuze van een stelsel van geheel eigen ontwerp mogelijk is, anderen 
menen van niet. 

Anders dan in Frankrijk is het in Denemarken, Zweden en Duitsland mogelijk 
om huwelijkse voorwaarden onder tijdsbepaling te maken. In Frankrijk is dit zelfs verbo-
den. 

Voor alle bestudeerde continentale stelsels geldt dat indien er in strijd met de inhoudelij- 
ke beperkingen is gehandeld de overeenkomst in beginsel nietig is. Onder bepaalde om- 
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i 	1996 	- 	175 550 	168 900 (UK) 	119 700 	27 038 	21 377  . 	22 
Z A 0  1997 	12 848 	187 802 	- - 	- 	21 009  c.? 	u 	0  
;4 	0  tio 1998 	- 	192 416 	- - 	- 	20 761 

Gemiddelde kosten verbonden aan het maken van huwelijkse voorwaar-
den  

Denemarken 	Kosten afhankelijk van de gekozen regeling. Voor fulstcentigt &trek: 
± f 1700, \-  

Duitsland 

	

	Kosten zijn afhankelijk van het type huwelijkse voorwaarden en het vet- 
mogen van de echtgenoten  

Engeland 	Niet van toepassing  
Frankrijk 	Gemiddelde kosten tussen de f 350,- en f 650,-  
Italie 	f 45,-  

[Zweden 	Gemiddelde kosten tussen de f 400,- en f 500,- 
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standigheden is het echter mogelijk om alleen bepaalde bepalingen te schrappen waardoor 
de huwelijkse voorwaarden overigens in stand kunnen blijven. 

Engeland. — In Engeland hebben echtgenoten op grond van hun contractsvrijheid de mo-
gelijkheid om zowel veter als tijdens het huwelijk overeenkomsten te sluiten the hun ver-
mogensrechtelijke situatie regelen. Deze overeenkomsten zijn echter moeilijk vergelijk-
baar met de continentale huwelijkse voorwaarden. Dit komt ten eerste omdat zij niet aan 
speciale vereisten hoeven te voldoen maar onderworpen zijn aan het algemene vermo-
gensrecht en ten tweede omdat de rechter een vergaande bevoegdheid heeft om dergelijke 
overeenkomsten te wijzigen dan wel om van deze overeenkomsten bij de toedeling van de 
echtelijke boedel af te wijken. 

Kosten verbonden aan het maken van huwelijkse voorwaarden. — 

1.5 	Statistische gegevens 

3  Cijfers voor het gehele UK. 
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Drie typen stelsels. — De rechten en bevoegdheden van de echtgenoten hangen sterk sa-
men met het wel of niet aanwezig zijn van een gemeenschap tijdens en/of na ontbinding 
van het huwelijk. Het is daarom nuttig in het oog te houden dat de bestudeerde stelsels tot 
een (of twee) van de volgende drie typen stelsels gerekend kunnen worden: 1) stelsels 
zonder huwelijksgemeenschap (Duitsland en Engeland), 2) stelsels met een huwelijksge-
meenschap tijdens het huwelijk (Frankrijk en Italie) en 3) stelsels met een uitgestelde 
huwelijksgemeenschap die pas na ontbinding van het huwelijk ontstaat (Denemarken, 
Zweden en Italie). Het Italiaanse stelsel kent dus zowel een huwelijksgemeenschap tij-
dens het huwelijk als een gemeenschap die pas bij ontbinding van het huwelijks ontstaat. 

2.1 	Welke soorten vermogens kan men bij gehuwden onderscheiden? 

Hoofdlijnen. — In de stelsels met een huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk (Frank-
rijk en Italie) worden de goederen van de echtgenoten in drie vermogens verdeeld: de pri-
ve-vermogens van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen. In de overige 
bestudeerde stelsels zijn in beginsel twee verschillende vermogens aanwezig: dat van de 
man en dat van de vrouw. 

In de stelsels met een gemeenschap tijdens het huwelijk (Frankrijk en Italie) be-
staat een vermoeden van gemeenschappelijke eigendom. In bijna alle andere stelsels on-
derscheidt men echter eveneens een aantal situaties waarin een vermoeden van mede-
eigendom bestaat. 

In Denemarken, Frankrijk, Italie en Zweden kunnen na ontbinding van het huwe-
lijk vergoedingsvorderingen ontstaan tussen de prive-vermogens en de (uitgestelde) hu-
welijkgemeenschap. Vorderingen tussen de prive-vermogens worden niet geregeld door 
het huwelijksvermogensrecht maar door het algemene vermogensrecht. Dit geldt ook 
voor de vorderingen die in Duitsland tussen de vermogens van beide echtgenoten kunnen 
ontstaan. In de situaties waarin in de andere behandelde rechtsstelsels vergoedingvorde-
ringen ontstaan, ontstaan er naar Engels recht op grond van regels van Equity bepaalde 
trustverhoudingen tussen de echtgenoten. De wijze waarop aan deze vergoedingsvorde-
ringen moet/kan worden voldaan is in elk van de onderzochte stelsels anders. 

De vraag wanneer goederen tot de gemeenschap van goederen behoren als ze met 
middelen afkomstig uit verscbillende vermogens zijn aangeschaft is in stelsels zonder 
gemeenschap niet van toepassing. Van de overige rechtsstelsels kent alleen het Franse een 
specifieke regeling voor deze problematiek. 

Drie vermogens: gemeenschappelijk vermogen en prive-vermogens. — In de stelsels 
met een huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk (Frankrijk en Italie) ontstaat bij het 
huwelijk van rechtswege een huwelijksgemeenschap. De goederen van de echtgenoten 
worden in drie vermogens verdeeld: de prive-vermogens van beide echtgenoten en het 
gemeenschappelijk vermogen. Iedere echtgenoot blijft zelfstandig eigenaar van het ver-
mogen dat hij in het huwelijk heeft ingebracht en tijdens het huwelijk krachtens erfrecht 
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en schenking heeft verkregen en bepaalde andere goederen die door de wet uitdrukkelijk 
als prive-goederen worden aangeduid. Me overige goederen the staande het huwelijk 
zijn verkregen vallen in beginsel in de huwelijksgemeenschap. Anders dan het France 
recht maakt het Italiaanse recht een uitzondering voor de inkomsten nit arbeid en tilt pri-
ve-vermogen: tijdens het huwelijk behoren deze goederen tot het prive-vermogen van 
iedere echtgenoot. Pas na ontbinding van het huwelijk en alleen indien zij niet zijn ver-
bruikt vallen deze in de zogenaamde restgemeenschap. 

Twee vermogens: prive-vermogen van de man en prive-vermogen van de vrouw. — 
Daarentegen heeft het huwelijk in de stelsels zonder gemeenschap tijdens het huwelijk 
(Denemarken, Duitsland, Engeland en Zweden) geen directe invloed op de vermogens-
rechtelijke situatie van de echtgenoten en blijft iedere echtgenoot in beginsel zelfstandig 
eigenaar van het vermogen dat hij tijdens het huwelijk verwerft en ten tijde van het hu-
welijk heeft ingebracht. 4  Er zijn dus in beginsel twee verschillende vermogens aanwezig: 
dat van de man en dat van de vrouw. In deze rechtsstelsels is het evenwel mogelijk om 
goederen tijdens het huwelijk gezamenlijk aan te schaffen of te verkxijgen. In dat geval 
zijn beide echtgenoten mede-eigenaar en zijn de regels van het algemene vermogensrecht 
van toepassing. 

Vermoeden van gemeenschappelijke eigendom. — In de stelsels met een gemeenschap 
tijdens het huwelijk bestaat een vermoeden van gemeenschappelijke eigendom: bij gebrek 
aan tegenbewijs worden de goederen geacht tot de huwelijksgemeenschap te behoren. 
Echter ook in bijna alle stelsels zonder gemeenschap tijdens het huwelijk (Duitsland, En-
geland en Zweden) onderscheidt men situaties waarin een vermoeden van mede-
eigendom bestaat. In Duitsland geldt dit vermoeden ten aanzien van de huishoudelijke 
boedel. In Engeland worden beide echtgenoten geacht mede-eigenaar te zijn van hetgeen 
is overgebleven van het 'huishoudgeld' en verkrijgt een echtgenoot die substantiele bij-
dragen heeft geleverd in de verbetering van een goed een interest (of groter interest) in 
dat goed. Daamaast kan een echtgenoot zowel in Engeland als in Zweden mede-eigenaar 
worden op grond van het felt dat hij min of meer direct heeft bijgedragen aan de aan-
koopsom van een goed dat tot het vermogen van zijn echtgenoot behoort. 

Vergoedingsvorderingen tussen prive-vermogens en de gemeensehap. — In de stelsels 
met een (uitgestelde) gemeenschap (Denemarken, Frankrijk, Italie en Zweden) kunnen na 
ontbinding van het huwelijk5  vergoedingsvorderingen ontstaan tussen de prive-
vermogens en de (uitgestelde) huwelijkgemeertschap. Vergoedingsvorderingen ontstaan 
in deze stelsels als gevolg van de vermogensverschuivingen die tij dens het huwelijk 

4  Opgemerkt dient echter te worden dat er in Denemarken en Zweden na ontbinding van het 
huwelijk een gemeenschap ontstaat en dat de rechter in Engeland een discretionaire bevoegd-
heid heeft om na ontbinding van het huwelijk vermogensrechtelijke aanpassingen te maken. 

5  Onder bepaalde omstandigheden lamnen in Italie de vergoedingen cc& op een eerder tijdstip 
plaatsvinden. 
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plaats hebben gevonden. In Denemarken en Zweden biedt de verplichting tot vergoeding 
bovendien bescherming tegen het eventuele wanbestuur van een van de echtgenoten. 

In Frankrijk en Italie verkrijgt het prive-vermogen van een van de echtgenoten 
een vordering op de gemeenschap indien de gemeenschap is toegenomen als gevolg van 
vermogen afkomstig uit dat prive-vermogen. Daar tegenover staat dat de gemeenschap 
recht heeft op vergoeding indien het prive-vermogen van een van de echtgenoten baat 
heeft gehad van het vermogen van de gemeenschap, bijvoorbeeld doordat de gemeen-
schapsgelden zijn gebruikt ter verbetering, ter aankoop van een prive-goed of ter aflos-
sing van een prive-schuld. 

In Denemarken en Zweden heeft de uitgestelde gemeenschap ook recht op ver-
goeding indien gelden die bestemd waren om in de gemeenschap te vallen zijn gebruikt 
ter vermeerdering van waarde van een prive-vermogen, doch in Zweden onder voorwaar-
de dat deze handeling binnen een termijn van drie jaren voorafgaande aan de datum van 
aanvang van de echtscheidingsprocedure zonder toestemming van de andere echtgenoot 
plaats heeft gevonden en dat de omvang van de uitgestelde huwelijksgemeenschap in een 
niet geringe mate is verminderd. In Denemarken ontstaan bij beeindiging van het huwe-
lijk bovendien vergoedingsvorderingen indien een van de echtgenoten de andere heeft 
benadeeld door misbruik van zijn beschikkingsrecht. 

Vergoedingsvorderingen tussen prive-vermogens. — Vorderingen tussen de prive-
vermogens worden niet geregeld door het huwelijksvermogensrecht maar door het alge-
mene vermogensrecht. Dit geldt ook voor de vorderingen die in Duitsland tussen de ver-
mogens van beide echtgenoten kunnen ontstaan. 

Engeland. — In de situaties waarin in de andere behandelde rechtsstelsels vergoedingvor-
deringen ontstaan, ontstaan er naar Engels recht op grond van regels van Equity bepaalde 
trustverhoudingen tussen de echtgenoten. Indien de vrouw een goed heeft verworven dat 
op naam van haar echtgenoot of van beide echtgenoten gezamenlijk wordt gezet, verkrijgt 
zij een beneficial interest in dat goed. Indien echter de man een dergelijke handeling ver-
richt geldt in beginsel een vermoeden van schenking waardoor de vrouw niet alleen de 
legal title over het goed verkrijgt maar ook de beneficial interest. Indien een van de echt-
genoten een aanzienlijke bijdrage levert in de verbetering van een goed waarin de andere 
echtgenoot een beneficial interest heeft, verkrijgt de eerstgenoemde echtgenoot een inte-
rest c.q. een groter interest in het goed. De beneficial interest van de echtgenoot ontstaat 
door verklaring van de rechter. 

Wijze waarop aan vergoedingsvorderigen moet/kan worden voldaan. — De wijze 
waarop aan deze vergoedingsvorderingen moet/kan worden voldaan is in elk van de on-
derzochte stelsels anders. Voor de meeste stelsels geldt dat een verschil wordt gema  Act  
tussen vergoeding door de gemeenschap en vergoeding aan de gemeenschap. In Frankrijk 
wordt een vergoedingsrekening opgemaakt waarbij het mogelijk is de vorderingen van 
het prive-vermogen op de gemeenschap en die van de gemeenschap op het prive-
vermogen met elkaar te verrekenen. Indien er een saldo overblijft ten gunste van de ge- 
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meenschap moet de echtgenoot dat bedrag aan de gemeenschap betalen. Indien het saldo 
ten gunste van het prive-vermogen van een van de echtgenoten komt, heeft deze echtge-
noot de keuze tussen zich in geld te laten uitbetalen of oveniracht van bepaalde gemeen-
schappelijke goederen te vorderen. In Italie moet de vordering van het prive-vermogen op 
de gemeenschap in eerste instantie worden vergoed door middel van geld, indien dit niet 
mogelijk is door roerende zaken en in laatste instantie door onroerende zaken. In Dene-
marken en Zweden bestaat de vergoeding aan de benadeelde echtgenoot nit een verho-
ging van zijn aandeel in de uitgestelde gemeenschap. In Engeland verkrijgt de echtgenoot 
die heeft bijgedragen een interest c.q. een groter interest in het betreffende goed. 

Bepaling van de waarde van vergoedingsvorderingen. — De Franse Code civil kent een 
vrij uitgebreide en ingewikkelde regeling ten aanzien van de waardering van de vergoe-
dingsvorderingen die in de andere stelsels niet terug te vinden is. Zo bestaat in Italie geen 
specifieke regeling en is de doctrine enigszins onduidelijk over dit onderwerp. Men lijkt 
echter te kunnen stellen dat in Italie de vorderingen worden gewaardeerd naar het mo-
ment waarop het goed aan de gemeenschap c.q. het prive-vermogen werd onttrokken. In 
Denemarken en Zweden gut men nit van de waarde van de benadeling. In Engeland be-
paalt de rechter ten tijde van de vaststelling van het beneficial interest van een van de 
echtgenoten in het vermogen van de andere de waarde van dit interest. In de meeste ge-
vallen, doch lang niet altijd, komt de waarde van het interest overeen met de waarde van 
de bijdrage. 

Goederen aangeschaft met middelen alkomstig nit verschiftende vermogens. — De 
vraag wanneer goederen tot de gemeensrhap van goederen behoren als ze met middelen 
afkomstig nit verschillende van deze vermogens zijn aangeschaft is in Duitsland en En-
geland niet van toepassing aangezien er zowel tijdens het huwelijk als bij ontbinding 
daarvan geen huwelijksgemeenschap aanwezig is. Denemarken en Zweden kennen geen 
speciale regeling ten aanzien van deze problematiek: indien een goed dat in plaats van 
een prive-goed is getreden ten dele door middel van gelden nit de gemeenschap is gefi-
nancierd is dit goed prive, maar heeft de uitgestelde gemeenschap na ontbinding recht op 
vergoecling. In Frankrijk daarentegen kent men wel een specifieke regeling: een goed dat 
in plaats van een prive-goed is getreden behoort tot de huwelijksgemeenschap indien de 
gemeenschap meer heeft bijgedragen dan het prive-vermogen. 

	

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

	

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

Hoofdlijnen. — Voorop kan worden gesteld dat in de bestuursregeling van alle bestudeer-
de rechtsstelsels de gelijkheid en onafhankelijkheid van beide echtgenoten prevaleert. 
Uiteraard is dit het geval met betrekking tot het beschikken over prive-goederen (zowel in 
de stelsels waarin alleen prive-goederen aanwezig zijn als in de stelsels waarin naast pri- 

11 1 
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ve-vermogens tevens een huwelijksgemeenschap bestaat). Echter ook binnen de regeling 
van het bestuur over de goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren staat de onaf-
hankelijkheid en gelijkheid van echtgenoten voorop. 

De onafhankelijkheid van beide echtgenoten moet echter in de meerderheid van 
de onderzochte wettelijke stelsels van huwelijksvermogensrecht wijken voor bescherming 
van het `woonmilieu' (i.e. zowel de echtelijke woning als de huishoudelijke boedel) van 
de echtgenoten. Voor beschikking over het woonmilieu treedt in de meeste stelsels een 
toestemmingsvereiste in de plaats van de zelfstandige beschikkingsbevoegdheid van iede-
re echtgenoot en in de stelsels waarin dit niet het geval is wordt het woomnilieu op een 
andere wijze beschermd. 

Daamaast kennen bijna alle stelsels een algemene bestuursbeperking ter be-
scherming van de omvang van de — indien aanwezig — (uitgestelde) huwelijksgemeen-
schap of ter waarborging van een vereffening van de aanwas bij einde van het huwelijk. 

Om echter te voorkomen dat de bestuursregeling een nadelig obstakel vormt voor 
de handelingsbehoefte van iedere echtgenoot kennen de stelsels verschillende regels die 
een oplossing bieden indien een van de echtgenoten weigert zijn toestemming te geven of 
met in staat is zijn vermogen te besturen. 

Bestuur over prive-vermogens. — In alle bestudeerde stelsels — zowel in de stelsels ge-
heel zonder gemeenschap (Duitsland en Engeland) als in die met een beperkte (uitgestel-
de) gemeenschap (Frankrijk, Italie, Denemarken en Zweden) — heeft iedere echtgenoot in 
beginsel zelfstandig het bestuur over de goederen die tot zijn prive-vermogen behoren. 

Bestuur over het gemeenschappelijk vermogen. — De vraag hoe het bestuur geregeld is 
over de goederen die deel uitmaken van een tijdens het huwelijk bestaande gemeenschap 
speelt in feite alleen in Frankrijk en Italie. De gemeenschappelijke goederen vallen in 
Frankrijk in beginsel onder cumulatief concurrent bestuur van beide echtgenoten. In Italie 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen handelingen van gewoon bestuur die door iede-
re echtgenoot zelfstandig kunnen worden verricht en handelingen van buitengewoon be-
stuur waarvoor iedere echtgenoot toestemming van de andere dient te verkrijgen. In beide 
landen is de bestuursregeling van de huwelijksgemeenschap van dwingend recht; de echt-
genoten kunnen er niet door middel van huwelijkse voorwaarden van afwijken. Voor de 
dagelijkse handelingen ten aanzien van de goederen die tot de huwelijksgemeenschap 
behoren is zowel in Frankrijk als in Italie iedere echtgenoot zelfstandig bevoegd (deze 
handelingen vallen in Italie namelijk onder het gewoon bestuur). Ter bescherming van 
derden zijn de overeenkomsten gesloten door een van de echtgenoten met gemeenschap-
pelijk vermogen als voorwerp de andere echtgenoot tegenwerpbaar. 

Bestuur en goederen dienstbaar aan beroep of bedri,jf. — Aileen in Denemarken en 
Frankrijk nemen ten aanzien van de bestuursregeling de goederen dienstbaar aan het be-
roep en bedrijf van een van de (of, in Denemarken, van beide) echtgenoten een bijzonde-
re positie in. In Franksijk is de echtgenoot die het beroep of bedrijf uitoefent uitsluitend 
bevoegd om over deze goederen te beschikken, terwijl het bestuursrecht aan de andere 
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echtgenoot wordt ontnomen. Het gaat hier om de rechtshandelingen die noodzakelijk zijn 
voor uitoefening van het eigen beroep of bedrijf en deze regefing geldt niet als beide 
echtgenoten hetzelfde beroep uitoefenen. 6  Deze regeling verzekert de vrijheid van uitoe-
fening van beroep of bedrijf van iedere echtgenoot. De Deense regeling daarentegen be-
schermt de goederen dienstbaar aan het beroep of bedrijf van een van de (of beide) echt-
genoten tegen de beschikkingsbevoegdheid van de andere. Deze goederen worden be-
schermd door middel van een toestemmingsvereiste. Indien het beroep of bedrijf van een 
van de echtgenoten verknocht is met een gemeenschappelijke 9  onroerende zaak of roe-
rende zaak is de ene echtgenoot niet bevoegd om zonder toestemming van de andere 
daarover te beschikken. 

Bescherming van het woonmilieu: algemeen. — In alle onderzochte stelsels wordt het 
woonmilieu van de echtgenoten beschermd. In bijna alle stelsels (uitgezonderd Engeland) 
wordt deze bescherming bereikt door middel van een toestemmingsvereiste. Dit toe-
stemmingvereiste heeft specifiek betrekking op het woonmilieu (Denemarken, Duitsland 
(voor beschikldng over de huishoudelijke boedel), Frankrijk en Zweden) of valt onder een 
meer algemene beperking van de beschikkingbevoegdheid van een echtgenoot afzonder-
lijk (Duitsland en Italie). 

Bescherming woonmilieu: object van bescherming. — In Denemarken, Frankrijks  en 
Zweden worden zowel de echtelijke woning als de huishoudelijke boedel beschermd door 
middel van een specifiek toestemmingsvereiste. In Dullsland wordt alleen de huishoude-
lijke boedel door een dergelijk specifiek toestemmingsvereiste beschermd (NB: de echte-
lijke woning van onder een algemeen toestemmingsvereiste). 9  In Denemarken worden de 
echtelijke woning en de goederen the behoren tot de huishoudelijke boedel alleen be-
schermd Ms zij zijn bestemd om in de uitgestelde huwelijksgemeenschap te vallen. Daar-
entegen worden in Frankrijk en in Zweden de echtelijke woning en de huishoudelijke 
boedel ook beschermd Ms deze goederen deel uitmaken van het prive-vermogen van een 
van de echtgenoten. 

Met uitzondering van het Zweedse stelsel, dat een uitgebreide wettelijke bepaling 
kent om aan te geven welke goederen precies onder het begrip echtelijke woning vallen, 
dient de inhoud van deze begrippen in de andere stelsels door de rechter te worden inge-
vuld. 

6  Bepaalde handelingen met betrekking tot belangrijke vermogensbestanddelen the verband 
kunnen houden met het beroep of bedrijf van een van de echtgenoten (fond de commerce, ex-
ploitation) vallen echter onder gezamenlijk bestuur. 

7  Dat wil zeggen een goed dat is bestemd om na ontbinding van het huwelijk in de huwelijks-
gemeenschap te vallen. 

8  Frankrijk kent echter twee uitzonderingen op dit toestemmingsvereiste. Ten eerste is dit niet 
van toepassing op erfstellingen en ten tweede is dit niet van toepassing op vervreemdingen 

wonder voorbehoud van vruchtgebruik. 
9  Het BGB spreekt alleen van beschikking over de huishoudelijke goetleren the tot het vermo-

gen van de handelende echtgenoot behoren. De werking van dit vereiste is echter uitgebreid 
tot zowel de huishoudelijke goederen the de echtgenoten in gemeenschappelijke eigendom 
hebben als tot die, die in eigendom van de niet-handelende echtgenoot zijn. 
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Bescherming woonmilieu: handelingen waarvoor toestemming is vereist. — Een echt-
genoot client niet alleen de toestemming van zijn echtgenoot te verkrijgen voor het verko-
pen, schenken of verpanden van de echtelijke woning, maar ook voor het overdragen van 
het gebruik van de echtelijke woning (een echtgenoot is bijvoorbeeld niet bevoegd om 
zelfstandig een huurcontract te beeindigen). In Denemarken en Zweden bestaat een speci-
fieke bepaling waarin deze regeling omtrent de handelingen waarvoor toestemming is 
vereist, is vastgelegd. In Frankrijk beschermt de wet uitdrukkelijk niet alleen de echtelijke 
woning maar alle Wroits par lesquels est assure le logement de famille'. Dit houdt in dat 
alle rechten die samenhangen met het bestaan van de echtelijke woning — en dus ook de 
gebruiksrechten — door deze toestemmingsvereisten worden beschermd. 

Bescherming woonmilieu: vorm van toestemming. — In Duitsland, Frankrijk en in 
Zweden is de toestemming met betrekking tot het beschikken over de huishoudelijke 
boedel vormvrij. Anders dan in Duitsland en Frankrijk (waar ook deze toestemming 
vormvrij is), dient in Zweden toestemming met betrekking tot het beschikken over de 
echtelijke woning op schrift worden gesteld. In Frankrijk en in Duitsland kan de niet-
handelende echtgenoot de overeenkomst — als het een meerzijdige rechtshandeling betreft 
— achteraf bekrachtigen. Indien een echtgenoot in strijd met een toestemmingsvereiste 
heeft gehandeld, heeft in Duitsland de wederpartij de mogelijkheid om deze te dwingen 
binnen een termijn van twee weken met een antwoord (wel of geen bekrachtiging) van de 
niet handelende echtgenoot te komen. Indien de niet handelende echtgenoot binnen die 
termijn niet heeft gereageerd wordt dit beschouwd als een weigering. 

Bescherming woonmilieu: regelend of dwingend recht. — In Frankrijk en in Zweden is 
de regeling omtrent het toestemmingsvereiste van dwingend recht. In Frankrijk is dit 
vastgelegd in het regime primaire dat dwingend van toepassing is op alle echtparen onaf-
hankelijk van het door hen gekozen huwelijksvermogensregime. Het Zweedse recht biedt 
de echtgenoten slechts de mogelijkheid om binnen het wettelijk huwelijkvermogensregi-
me de samenstelling van de verschiLlende vermogens te wijzigen. De toestemmingsver-
eisten blijven van toepassing ook al plaatsen de echtgenoten de echtelijke woning en de 
huishoudelijk boedel buiten de uitgestelde huwelijksgemeenschap. 

In Denemarken daarentegen gelden de toestemmingsvereisten alleen indien de 
goederen in kwestie bestemd zijn om in de uitgestelde huwelijksgemeenschap te vallen. 
Hebben de echtgenoten door middel van huwelijkse voorwaarden deze goederen buiten 
de huwelijksgemeenschap gesteld, dan zijn de toestemmingsvereisten niet van toepassing. 

In Duitsland gelden de toestemmingsvereisten alleen voor het wettelijk stelsel 
(Zugewinngemeinschaft). De echtgenoten die voor een ander stelsel kiezen zijn niet aan 
deze regels onderworpen (kiezen zij voor een algehele gemeenschap dan zijn zij echter 
aan vergelijkbare regels onderworpen). Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om 
deze regels, ook zijn zij in Zugewinngemeinschaft getrouwd, bij huwelijkse voorwaar-
den uit te sluiten of de werking van deze bepalingen aan een bepaalde tijdslimiet te ver-
binden. 
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Bescherming woonmilieu: sancties. — In alle bestudeerde stelsels geldt dat indien de 
handelende echtgenoot in strijd met het toestemmingsvereiste heeft gehandeld de be-
schermde echtgenoot een verzoek tot vemietiging bij de rechter kan indienen. De indie-
ning van dit verzoek is meestal aan een bepaalde termijn gebonden. Zo moet de niet han-
delende echtgenoot zijn verzoek in Frankrijk en in Italie, indien de rechtshandeling een 
onroerend goed of een roerend register goed als voorwerp heef -t, in het jaar volgend op de 
kennisneming van de rechtshandeling en uiterlijk in het jaar volgend op de ontbinding 
van het huwelijksvermogen indienen. In Italie begint de termijn van een jaar ook door 
inscbrijving van de rechtshandeling in de openbare registers te lopen. In Denemarken 
moet, ingeval zonder toestemming over de echtelijke woning is beschikt, de vordering 
warden ingediend binnen due maanden volgend op de kennisneraing van de rechtshan-
deling en op zijn laatst binnen een jaar na inschrijving in het register. In Zweden geldt 
eenzelfde termijn van drie maanden volgend op de kennisneming van de rechtshandeling. 
Het verzoek kan in Zweden echter niet worden ingediend indien de akte tot overdracht 
van het onroerend goed of het zakelijk recht daarop in het register is ingeschreven. Indien 
het gaat om de huishoudelijke boedel is de niethandelende echtgenoot in Denemarken 
gebonden aan de termijn van drie maanden na kennisneming van de rechtshandeling, in 
Zweden geldt dezelfde termijn maar deze begint pas te lopen nadat de echtgenoot van de 
levering van de roerende zaak kennis heeft genomen. In Denemarken geldt nog een bij-
zondere termijn ingeval het roerende goed dat tot de huishoudelijke boedel behoort, is 
verp and. 

Bescherming woonmilieu en derdenbescherming. — Hoe in de hier besproken gevallen 
derden worden beschermd is niet in alle stelsels even duidelijk. Zo worden derden in 
Frankrijk in beginsel niet bescherind indien het gaat om beschikldng zonder toestemmirtg 
over de echtelijke waning. Of derden wel of niet warden beschermd indien zonder toe-
stemming beschikt is over goederen die behoren tot de huishoudelijke boedel is echter 
onduidelijk.1°  Vemietiging van een rechtshandeling met de echtelijke waning als voor-
werp is in Denemarken alleen mogelijk indien de beschermde echtgenoot in staat is te 
bewijzen dat de derde wist of behoorde te weten dat de echtgenoot niet bevoegd was. In 
gevallen van beschikking zonder toestemming over de huishoudelijke boeclel vemietigt 
de rechter in Denemarken en Zweden de rechtshandeling niet indien de derde bewijst dat 
hij te goeder trouw was. Indien een echtgenoot in Duitsland daarentegen zonder toestem-
ming van de andere over de goederen die behoren tot de huishoudelijke boedel heeft be-
schikt, worden derden niet beschermd. 

Bescherming echtelijke waning: Duitsland en Italie. — Er kan worden gesteld dat de 
echtelijke woning ook in Duitsland en Italie wordt beschermd ook al geldt in deze stelsels 
geen specifieke beschermingsregeling ten aanzien van de echtelijke woning. Deze stelsels 

10 I3escherming op grond van art. 222 CC wordt uitdrukkelijk ititgesloten. Toch schijnen derden 
die te goeder trouw zijn zich te lcunnen beroepen op art. 2279 CC ('en fait de meubles, la pos-
session vaut titre'). 
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kennen namelijk een algemene beperking van de bestuursvrijheid van iedere echtgenoot 
afzonderlijk. In Duitsland is een echtgenoot niet bevoegd om te beschikken over zijn 
vermogen in zijn geheel en in Italie vallen de handelingen die tot substantiele veranderin-
gen in de samenstelling of omvang van het huwelijksvermogen kunnen leiden onder 
tuitengewoon', dat wil zeggen gezamenlijk bestuur. Een echtgenoot dient met andere 
woorden voor een dergelijke handeling toestemming van de andere te verkrijgen. Nu de 
echtelijke woning in de regel het meest waardevolle vermogenbestanddeel van de echtge-
noten is, brengt dit met zich mee dat deze toestemmingsvereisten in vrijwel alle gevallen 
van toepassing zijn indien een van de echtgenoten wil beschikken over de echtelijke wo-
ning. 

Bescherming goederen dienstbaar aan het huishouden. — Italie blijkt naast Engeland 
het enige land te zijn waar de goederen dienstbaar aan het huishouden niet worden be-
schermd. 

Bescherming woonmilieu: Engeland. — In Engeland wordt het woonmilieu op geheel 
andere wijze dan in de continentale stelsels beschermd. In Engeland wordt de echtgenoot-
niet-legal owner van de echtelijke woning beschermd. Deze verkrijgt in beginsel een 
'matrimonial home right' in de echtelijke wooing waarmee de andere echtgenoot reke-
ning moet houden. Zo kan de echtgenoot met een matrimonial home right niet zonder 
toestemming van de rechter nit de woning worden gezet. Dit matrimonial home right kan 
aan derden worden tegengeworpen. Daamaast wordt het eventuele equitable interest van 
een van de echtgenoten in de woning waarvan de andere legal owner is ook beschermd, 
tenminste zolang de beschermde echtgenoot de woning ook werkelijk bewoont. In die 
gevallen bent hij in beginsel een overriding interest die aan derden kan worden tegenge-
worpen. 

Algemene regaling ter beschermin' g van de niet-handelende partij. — Naast een speci-
fieke regeling ter bescherming van de echtelijke woning en van de huishoudelijke boedel 
kennen sommige landen tevens een meer algemene regeling ter bescherming van de niet-
handelende partij. Dit is met name het geval in stelsels waarin bij het einde van het hu-
welijk een `eindafwikkeling' plaats vindt, terwijl de echtgenoten tijdens het huwelijk in 
beginsel vrij zijn om over hun vermogen te beschikken. Er wordt hier gedoeld op de stel-
sels waar bij einde van het huwelijk een gemeenschap ontstaat (Denemarken en Zweden) 
en op stelsels die een finaal verrekenbeding kennen (Duitsland). Maar ook de stelsels met 
een gemeenschap tijdens het huwelijk kennen bepaalde beschermingregels die ten doel 
hebben de niet-handelende echtgenoot te beschermen tegen handelingen van zijn echtge-
noot die een groot financieel risico met zich meebrengen en dus de omvang van de ge-
meenschap aanzienlijk zouden kunnen verminderen. In het algemeen kan worden gesteld 
dat, met uitzondering van Engeland, alle onderzochte rechtsstelsels althans in hun wette-
lijk stelsel beschermingsregels kennen die ten doel hebben de omvang van de (uitgestel-
de) huwelijksgemeenschap of de mogelijkheid mee te delen in de vermogensvermeerde-
ring van de andere echtgenoot beschermen. 
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In Denemarken en Zweden heeft de uitgestelde gemeenschap die pas ontstaat bij ontbin-
ding van het huwelijk reeds enige invloed op de bestuursbevoegdheid van de echtgenoten 
tijdens het huwelijk. Echtgenoten zijn niet geheel vrij am te beschikken over bun aandeel 
in de uitgestelde huwelijksgemeenschap. Iedere echtgenoot moet rekening houden met 
het belang van de andere echtgenoot in de uitgestelde gemeenschap. Indien een van de 
echtgenoten zonder toestemming van de andere zijn aandeel in de uitgestelde gemeen-
schap op aanzienlijke wijze verminderd (in Zweden wordt er uitdrukkelijk bepaald dat 
deze beschikking de vorm van een schenking moet aannemen en binnen een termijn van 
drie jaar voor aanvang van de echtscheidingprocedure plaats moet hebben gevonden) 
zonder inachtneming van het belang van de andere echtgenoot, heeft deze laatste na ont-
binding van het huwelijk recht op vergoeding. In Denemarken kan het wanbestuur van 
een van de echtgenoten oak een reden zijn am tijdens het huwelijk ontbincling van de 
huwelijksgemeenschap te verzoeken. 

In Duitsland is een echtgenoot niet bevoegd am zonder de toestemming van de 
andere over zijn vermogen in zijn geheel te beschikken. Ala hoofdregel geldt dat er bij 
grote vermogens sprake is van beschikking over het vermogen in zijn geheel indien er 
niet meer dan 10% van het vermogen over is. Bij kleinere vermogens hanteert men de 
grens van 15%. In Italie geldt een vergelijkbare bestuursbeperking: een echtgenoot is niet 
bevoegd om, zonder toestemming van de andere, handelingen te verrichten die tot sub-
stantiele veranderingen in de samenstelling of omvang van het huwelijksvermogen kun-
nen leiden. Bovendien geldt in Italie dat toestemming van de ander vereist is voor het 
sluiten van overeenkomsten waarmee men persoonlijke genotsrechten verschaft of ver-
werft. In Zweden dient iedere echtgenoot die wil beschikken over een onroerend goed dat 
bestemd is am in de huwelijksgemeenschap te vallen toestemming van zijn echtgenoot te 
verkrijgen. 

Het Franse recht kent oak een beschermingsregeling die ten doel heeft de omvang 
van de huwelijksgemeenschap tegen de handelingen van een van de echtgenoten afzon-
derlijk te beschermen. Zo dient een echtgenoot ingeval van vervreemding om niet van 
gemeenschappelijke goederen toestemming van zijn echtgenoot te vragen. 11  Naast de 
echtelijke waning en de huishoudelijke boedel warden ook andere belangrijke goederen 
beschermd tegen handelingen onder bezwarende titel: een echtgenoot die wil beschikken 
over een fond de commerce, een exploitation of niet verhandelbare vennootschapsrechten, 
dient toestemming te verkrijgen. Een echtgenoot kan oak niet zelfstandig een landbouw-
bedrijf of een pand met een commercidle, industriele of ambachtelijke bestemming verhu-
ren. Ten aanzien van bepaalde risicovolle handelingen zoals het aangaan van een borg-
stelling of een lening kent het Franse recht oak een beschermende regeling. Deze schul-
den kunnen alleen op de huwelijksgemeenschap warden verhaald als de andere echtge-
noot daar toestemming voor heeft gegeven. 

Algemene regeling ter beseherming van de niet -handelende echtgenoot: sancties. — 

De sancties indien er in strijd met deze toestemmingsvereisten is gehandeld lopen sterk 

Kleine schenkingen, giften van hand tot hand en schenkingen van inkomen uit arbeid vallen 
Met onder deze regeling. 



uiteen. In Zweden en Denemarken heeft de andere echtgenoot recht op vergoeding, 12  in 
Frankrijk en Duitsland kan de handeling worden vemietigd en in Italie verschilt het ant-
woord al naar gelang de echtgenoot zonder toestemming over een onroerend of een roe-
rend goed heeft beschikt. 

In Italie en Frankrijk wordt iedere echtgenoot beschermd tegen slecht en wanordelijk be-
stuur van de andere. In Italie kan de niet handelende echtgenoot in dergelijke gevallen een 
verzoek tot ontbinding van de huwelijksgemeenschap bij de rechter indienen. In Frankrijk 
is iedere echtgenoot aansprakelijk voor zijn gebrekkig bestuur. Een bestuurshandeling 
van een van de echtgenoten die op bedrog berust kan in Frankrijk de andere niet worden 
tegengeworpen (derden te goeder trouw worden evenwel beschermd). 

Weigering of onmogelijkheid tot verlenen van toestemming. — Indien de echtgenoot 
die zijn toestemming client te geven dit zonder gegronde reden weigert of door ziekte of 
afwezigheid in de onmogelijkheid verkeert dit te doen, kan zijn toestemming in alle be-
studeerde continentale stelsels (Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italie en Zweden) 
worden vervangen door die van de rechter. De vrijheid van de rechter verschilt per stelsel. 
In Duitsland moet de rechter, indien het gaat om beschikking over het vermogen in zijn 
geheel, met name nagaan of de handeling waarvoor toestemming wordt gevraagd wel een 
redelijk beheer van het vermogen weerspiegelt en of deze een dwingend karakter heeft. 
Daarnaast kan de Duitse rechter altijd weigeren zijn toestemming te geven indien deze 
handeling een eventuele Zugewinnausgleich in gevaar zou brengen. In Italie client de 
rechter de reden van weigering te onderzoeken. De Franse rechter moet onderzoeken of 
de handeling wel in het belang van de familie is. 

Ook in andere situaties waarin een van de echtgenoten niet in staat is om zijn bestuursbe-
voegdheid nit te oefenen kan het noodzakelijk zijn om een regeling te treffen. In de 
meeste landen heeft de andere echtgenoot dan ook de mogelijkheid om in een dergelijk 
geval een verzoek tot bestuursoverdracht bij de rechter in te dienen. Zo heeft een echtge-
noot in Denemarken en Zweden onder bepaalde omstandigheden met name indien zijn 
echtgenoot niet in staat is om zijn vermogen te besturen en er geen voldoende gelden 
aanwezig zijn om in de behoefte van de familie te voorzien, de mogelijkheid om over het 
vermogen van de eerste te beschikken. In Italie zijn minderjarigen, onder curatele gestel-
den, en zij die voor langere tijd niet in staat zijn hun vermogen te besturen of slecht heb-
ben beheerd, van het bestuur uitgesloten. De andere echtgenoot verkrijgt dan op zijn ver-
zoek het bestuur over het aandeel van zijn echtgenoot. Indien een echtgenoot in Frankrijk 
gedurende langere tijd niet in staat is zijn wil te uiten, ongeschikt blijkt de gemeenschap 
te besturen of indien er sprake is van een opzettelijk misleidend bestuur kan de rechter op 

12 
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Indien in Denemarken de omvang van de bij ontbinding van het huwelijk nog resterende ge-
meenschap niet volstaat om de benadeelde echtgenoot te vergoeden kan de eiser zich voor de 
helft van het saldo verhalen op het netto prive-vermogen van zijn echtgenoot. Indien het niet 
mogelijk is om ten tijde van de verdeling aan deze vergoeding te voldoen kan de benadeelde 
echtgenoot zich na ontbinding niet meer verhalen op het vermogen dat de schuldige echtge-
noot na verdeling verkrijgt. 
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verzoek van de andere echtgenoot aan deze laatste het bestuur over de gemeenschappelij-
ke goederen overdragen met uitsluiting van de andere echtgenoot. 

Zowel in Frankrijk an in Italie dient deze maatregel openbaar te worden gemaakt en 
heeft de echtgenoot die van het bestuur is uitgesloten altijd de mogelijkheid om e en ver-
zoek tot herroeping van het besluit in te dienen indien de reden daarvoor heeft opgehou-
den te bestaan. 

24 	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? 

Hoofdlitjnen. — In de bestudeerde stelsels zonder gemeenschap tijdens het huwelijk (De-
nemarken, Duitsland, Engeland en Zweden) zijn alle schulden in beginsel prive. ledere 
echtgenoot is alleen aansprakelijk voor de schulden die hij is aangegaan en zijn schuldei-
ser heeft alleen verhaal op zijn vermogen. In de stenels met een gemeenschap tijdens het 
huwelijk (Frankrijk en Italie) zijn de regels met betrekking tot aansprakelijkheid en ver-
haal niet zo eenvoudig. Zo is het niet mogelijk een strikt onderscheid te maken tussen 
prive-schulden die alleen op het prive-vermogen kunnen worden verhaald en gemeen-
schapsschulden die alleen op de gemeenschap kunnen worden verhaald. Met uitzondering 
van Zweden en Engeland kennen alle stelsels een speciale regeling ten aanzien van de 
aansprakelijkheid en het verhaal van huishoudelijke schulden. 

Alle schulden in beginsel prive. — In de bestudeerde stelsels zonder gemeenschap tijdens 
het huwelijk (Denemarken, Duitsland, Engeland en Zweden) zijn alle schulden in begin-
sel prive (met uitzondering van de schulden die beide echtgenoten gezamenlijk zijn aan-
gegaan en in bepaalde gevallen van de huishoudelijke schulden). Iedere echtgenoot is 
alleen aansprakelijk voor de schulden die hij is aangegaan en zijn schuldeiser heeft alleen 
verhaal op zijn vermogen. 

Opgemerkt dient de worden dat in Denemarken en Zweden ter bescherming van 
derden speciale regelingen bestaan met betrekking tot schenkingen tussen echtgenoten. 

Prive-schulden en gemeenschapsschulden verhaalbaar op verschffiende vermogens. 
— In Frankrijk en Italie, stelsels met een beperkte huwelijksgemeenschap, bestaat er an-
den dan in de hierboven genoemde stelsels geen volstrekte symmetrie tussen de situatie 
van het actief vermogen en de situatie van het passief vermogen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
de schulden die betrekking hebben op prive-goederen in beginsel in Frankrijk ook worden 
verhaald op de huwelijksgemeenschap en kunnen bijvoorbeeld in Italie schulden die be-
trekking hebben op gemeenschapsgoederen voor de helft worden verhaald op het prive-
vermogen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan (dit is echter alleen mogelijk in-
then de huwelijksgemeenschap onvoldoende middelen oplevert). Overigens kutuaen an-
dersom ook onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden in Italie prive-schulden 
worden verhaald op de huwelijksgemeenschap en in Frankrijk gemeenschapsschulden op 
het prive-vermogen van beide echtgenoten. Het is dus niet mogelijk een strikt onder- 
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scheid te maken tussen prive-schulden die alleen op het prive-vermogen kunnen worden 
verhaald en gemeenschapsschulden die alleen op de gemeenschap kunnen worden ver-
haald. Daarbij komt nog dat de gemeenschap geen rechtspersoonlijkheid heeft en dus 
geen schulden kan aangaan. Aileen een echtgenoot kan een schuld aangaan en daarmee 
verbindt hij in beginsel al zijn vermogen dus zowel zijn prive-vermogen als zijn aandeel 
in de huwelijksgemeenschap. Dit sluit echter nog niet uit dat bepaalde schulden uiteinde-
lijk door de gemeenschap moeten worden gedragen of juist door het prive-vermogen van 
een van de echtgenoten. Het vermogen ten gunste waarvan de schulden zijn gemaakt, 
moet in beginsel ook deze schulden dragen. Hier is de symmetrie tussen actief en passief 
dus weer terug te vinden. 

Aansprakelijkheid en verhaal van huishoudelijke schulden. — Met uitzondering van 
Zweden en Engeland zijn beide echtgenoten in alle onderzochte stelsels in beginsel aan-
sprakelijk voor de huishoudelijke schulden. Dit brengt met zich mee dat in de stelsels 
zonder gemeenschap (in dit geval Denemarken en Duitsland) de schuldeisers verhaal 
hebben op de prive-vermogens van beide echtgenoten en in de stelsels met een gemeen-
schap (Frankrijk en Italie) deze schuldeisers verhaal hebben op de gemeenschap en de 
prive-vermogens van beide echtgenoten. hi Italie moeten de schuldeisers zich echter pri-
mair verhalen op de gemeenschap en alleen als deze niet genoeg oplevert kunnen zij zich 
voor de helft van de schuld verhalen op het prive-vermogen van iedere echtgenoot. 

In Denemarken is de man in beginsel aansprakelijk voor de schulden die zijn 
vrouw voor haar eigen behoeften aangaat. Deze regeling is ouderwets en wordt in de 
praktijk zelden toegepast. In Engeland bestaat er een vermoeden dat de vrouw haar man 
vertegenwoordigt waar het gaat om de schulden aangegaan ten behoeve van het huishou-
den. In beginsel is de man dan alleen aansprakelijk. Het betreft hier echter alleen een 
vermoeden en kan dus worden weerlegd. 
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3 	Afwikkeling van ha huwelijksvermogen 

3.1 	Bestaat er na de onbinding van ha huwelijk een onverdeeldheid? 

Hoofdlijnen. — Aileen bij de stelsels met een (uitgestelde) gemeenschap (Denemarken, 
Frankrijk, Italie en Zweden) ontstaat bij ontbinding van het huwelijk een onverdeeldheid. 
De verdeling van de onverdeeldheid geschiedt in deze stelsels bij helfte. 

Anders dan in Frankrijk en Italie valt zowel in Denemarken als in Zweden het bij 
aanvang van het huwelijk aangebracht vermogen na ontbinding van het huwelijk in de 
gemeenschap. Vermogen dat tijdens het huwelijk anders dan krachtens erfrecht of schen-
king is verkregen, valt in alle bestudeerde stelsels die na ontbinding van het huwelijk een 
onverdeeldheid kennen in beginsel in die onverdeeldheid. Op dit beginsel bestaat echter 
in alle vier de stelsels een aantal uitzonderingen. Vermogen dat tijdens huwelijk krachtens 
erfrecht of schenking is verkregen valt in Denemarken en Zweden in de onderverdeeld-
heid. In Frankrijk en Italie daarentegen niet. 

Hoewel noch het Duitse noch het Engelse rechtsstelsel na ontbinding van het hu-
welijk een onverdeeldheid kent, kunnen desalniettemin over de positie die de qua her-
komst of tijdstip van verkrijging verschillende vermogens in respectievelijk het Duitse 
fmaal verrekenstelsel en het Engelse chuwelijksvermogensreche innemen, enkele opmer-
kingen gemaakt worden. 

Aileen in Duitsland en Engeland bestaan afzonderlijke regelingen met betrekking 
tot de verdeling van de pensioenopbouw. In Denemarken van alleen een bepaald type 
pensioen in de onverdeeldheid. In de overige stelsels wordt geen enkel type pensioen ver-
deeld. 

In Frankrijk en Italie kunnen er bij ontbinding van het huwelijk `niet-
persoonlijke ' schulden bestaan. Aileen Frankrijk kent een speciale regeling betreffende de 
aansprakelijkheid daarvoor. Alle stelsels zonder gemeenschap tijdens het huwelijk (De-
nemarken, Duitsland, Engeland en Zweden) kennen in beginsel geen `niet-persoonllike' 
schulden. Iedere echtgenoot blijft alleen aanspralcelijk voor de schulden die hij zelf is 
aangegaan en deze schulden zijn alleen verhaalbaar op /lin vermogen. In Denemarken en 
Zweden vallen de schulden echter wel in de onverdeeldheid. 

Schuldeisers van de huwelijksgemeenschap worden in 0e landen met een (uitge-
stelde) gemeenschap beschermd door het feit dat de ontbinding van het huwelijk geen 
verandering brengt in hun verhaalsrecht. Daamaast kennen Frankrijk en Zweden nog spe-
ciale regelingen ter bescherming van de schuldeisers van de echtgenoten. 

In Denemarken en Zweden blijft iedere echtgenoot in beginsel bevoegd on zelf-
standig over zijn aandeel in de onverdeeldheid te beschikken. In Frankrijk en Italie daar-
entegen dient het bestuur van de onverdeeldheid door beide echtgenoten gezamenlijk te 
geschieden. In alle bestudeerde rechtsstelsels wordt de niet-handelende partij beschermd. 

In alle bestudeerde stelsels bestaan er bijzondere regels van verdeling ten aanzien 
van de echtelijke woning. Aileen Duitsland en Denemarken kennen een specifieke rege-
ling ten aanzien van de verdeling van goederen die behoren tot de huishoudelijke boedel. 
Bijzondere regels ten aanzien van de verdeling van goederen the dienstbaar zijn aan het 
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beroep of bedrijf van een van de echtgenoten bestaan alleen in Denemarken en Frankrijk. 
Van belang in de andere bestudeerde stelsels is echter of deze goederen iiberhaupt dienen 
te worden verdeeld en niet deel uitmaken van het prive-vermogen van de echtgenoot die 
het beroep uitoefent of het bedrijf leidt. 

Geen onverdeeldheid. — Bij de bestudeerde stelsels zonder (uitgestelde) huwelijksge-
meenschap (Duitsland en Engeland) ontstaat na ontbinding van het huwelijk geen onver-
deeldheid die vervolgens tussen echtgenoten verdeeld moet worden. Het Duitse recht kent 
wel een finaal verrekenstelsel. Het Engelse recht daarentegen kent noch een onverdeeld-
heid noch een finaal verrekenstelsel. In Engeland blijft iedere echtgenoot ook na ontbin-
ding van het huwelijk alleen eigenaar van het vermogen dat hij bij het huwelijk heeft aan-
gebracht en dat hij tijdens het huwelijk heeft verkregen. De rechter is echter bij de verde-
ling van de echtelijke boedel in het geheel niet gebonden aan de eigendomstitels en kan 
verschillende vermogensaanpassingen maken. 

Onverdeeldheid. — Bij de stelsels met een (uitgestelde) gemeenschap (Denemarken, 
Frankrijk, Italie en Zweden) ontstaat na of bij ontbinding van het huwelijk wel een on-
verdeeldheid die tussen echtgenoten dient te worden verdeeld. In Frankrijk houdt bij ont-
binding van het huwelijk de huwelijkgemeenschap op te bestaan en ontstaat de onver-
deeldheid. De onverdeeldheid is dus als het ware de huwelijksgemeenschap in een nieuwe 
gedaante. Wordt gesteld dat in Frankrijk een goed deel uitmaakt van de onderverdeeld-
heid dan kan men er vanuit gaan dat dit goed ook tijdens het huwelijk in de gemeenschap 
viel en andersom. In Denemarken en Zweden daarentegen ontstaat de onverdeeldheid 
doordat eerst bij ontbinding van het huwelijk een gemeenschap ontstaat. Met uitzondering 
van een aantal specifieke goederen vallen na de ontbinding van het huwelijk alle goede-
ren (activa en passiva) van beide echtgenoten in deze gemeenschap. In het Italiaanse stel-
sel (dat zowel een gemeenschap tijdens het huwelijk als een uitgestelde gemeenschap 
kent) net men beide: de goederen die deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap vallen 
samen met de goederen die deel uitmaken van de uitgestelde gemeenschap in een `gewo-
ne' gemeenschap (de comunione ordinaria). De uitgestelde gemeenschap wordt in Italie 
restgemeenschap genoemd omdat daarin slechts bepaalde goederen vallen voor zover zij 
niet verbruikt zijn. De goederen worden als niet verbruikt beschouwd voor zover nj over-
blijven nadat de crediteuren van de rechthebbende echtgenoot njn voldaan. 

Verdeling bij helfte. — De verdeling van de onverdeeldheid geschiedt in alle bestudeerde 
stelsels die na ontbinding van het huwelijk een onverdeeldheid kennen bij helfte. 

Omvang onverdeeldheid: bij aanvang huwelijk aangebracht vermogen. — Zowel in 
Denemarken als in Zweden valt het bij aanvang van het huwelijk aangebracht vermogen 
na ontbinding van het huwelijk in de gemeenschap. In Frankrijk en Italie daarentegen valt 
dit vermogen buiten de onverdeeldheid. In Frankrijk behoort het namelijk tijdens het hu-
welijk niet tot de huwelijksgemeenschap en daarmee na ontbinding van het huwelijk 
evenmin tot de onverdeeldheid. Ook in Italie blijft dit vermogen tijdens het huwelijk pri- 
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ye. Daar het ook niet in de uitgestelde gemeenschap valt, behoort het na het huwelijk 
evenmiu tot de onverdeeldheid. 

Omvang onverdeeldheid: anders dan krachtens erfrecbt of schenking opgebouwd 
vermogen. — Vermogen dat tijdens het huwelijk anders dan krachtens erfrecht of schen-
king is verkregen, valt in alle bestudeerde stelsels die na ontbinding van het huwelijk een 
onverdeeldheid kennen (Denemarken, Frankrijk, Italie en Zweden) in beginsel in die on-
verdeeldheid. 

Op dit beginsel bestaan echter in alle vier de stelsels een aantal uitzonderingen. 
Bepaalde uitzonderingen gelden voor alle genoemde stelsels, andere niet. 

Uitzonderingen die voor alle stelsels gelden betreffen goederen voor strikt per-
soonlijk gebruik (klecling, sieraden, enzovoort), bepaalde onoverdraagbare rechten (bij-
voorbeeld pensioenrechten) en andere rechten van persoonlijke aard (bijvoorbeeld vorde-
ringen tot schadevergoeding 13). Deze goederen behoren zowel tijdens het huwelijk als na 
ontbinding ervan tot het prive-vermogen van een van de echtgenoten. In het oog gehou-
den moet worden dat in Zweden de rechten van pets  I ulijke aard slechts prive zijn tot het 
moment waarop de vordering opeisbaar wordt. Het geld dat een echtgenoot bijvoorbeeld 
als immateriele schadevergoeding heeft verkregen valt dus wel in de onverdeeldheid. 

Uitzonderingen the alleen voor Frankrijk en Italie gelden, betreffen 1) de goede-
ren dienstbaar aan het beroep van een van de echtgenoten en 2) goederen die in de plaats 
treden van een prive-goed, 3) goederen verbonden met een prive-goed door natrekking en 
4) winsten uit lotto of andere kansspelen. In beide stelsels vallen ook deze goederen in 
beginsel niet in de onverdeeldheid. 

Ad 1) In Frankrijk zijn goederen dienstbaar aan het beroep van een echtgenoot 
prive mits zij geen deel uitmaken van een tot de gemeenschap behorende ondememing en 
onder voorbehoud van vergoeding aan de gemeenschap (dat wil zeggen dat indien deze 
goederen geheel of gedeeltelijk door gelden van de gemeenschap zijn gefmancierd deze 
moeten worden vergoed). In Italie is het in beginsel niet van belang met welke gelden het 
goed is aangeschaft. Aileen valt een goed dat verworven is met middelen uit de (uitge-
stelde) gemeenschap en dat op een gegeven moment niet meer ten dienste van het beroep 
van een van de echtgenoten gebruikt wordt, in de gemeenschap. Verder geldt in Italie dat 
een gemeenschappelijk goed gemeenschappelijk blijft ook al wordt het later bestemd voor 
het beroep van een der echtgenoten. 

Ad 2) Goederen die in de plaats treden van een prive-goed blijven zowel in 
Frankrijk als in Italie prive. Het gaat in beide stelsels om goederen verkregen met de op-
brengst of via de mil van een persoonlijk goed. In Italie dient de verwervende echtgenoot 
in deze gevallen altijd expliciet te verklaren dat het vervangende goed in zijn  privé-
vermogen valt (overigens kan de verwervende echtgenoot ook beslissen dat het met eigen 
middelen aangeschafte goed in de gemeenschap valt). In Frankrijk valt het vervangende 
goed in geyal van onmiddellijke zaaksvervanging en mil automatisch in het prive-
vennogen. Wenst in Frankrijk een echtgenoot ook in andere gevallen dat een goed ver- 

Frankrijk: materidle en immateridle schade; Denemarken en Zweden: immateriele schade; 
Italie: schade aan eigendom of persoon. 
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worven met gelden afkomstig uit zijn prive-vermogen in zijn prive-vennogen valt, dan 
dient hij in beginsel ten tijde van de aanschaf een `verklaring van wederbelegging' af te 
leggen. 

Ad 3) Volgens rechtspraak van de Italiaanse Corte di Cassazione valt een con-
structie die gebouwd is op initiatief van een van of van beide echtgenoten op een terrein 
dat prive-eigendom van een van de echtgenoten is op grond van natrekking in het prive-
vermogen van de echtgenoot-eigenaar van de grond. Volgens lagere rechtspraak en een 
deel van de doctrine valt het echter als nieuwe verkrijging in de gemeenschap. De Franse 
oplossing komt met die van de Italiaanse Corte di Cassazione overeen: een constructie 
neergezet op een prive-terrein wordt eveneens prive. In Frankrijk is bier geen discussie 
over. De regel is vastgelegd in de Code civil. Deze regel bepaalt dat een goed door aan-
eenvoeging of door vereniging met een prive-goed, eveneens prive wordt. 

Ad 4) De winsten uit lotto of andere kansspelen vallen zowel in Frankrijk als in 
Italie buiten de gemeenschap indien de ingezette gelden prive waren en in Italie een be-
roep op zaakvervanging is gedaan en in Frankrijk een verklaring van wederbelegging is 
afgelegd. 

Uitzonderingen die ofwel alleen voor Frankxijk ofwel alleen voor Italie gelden, 
betreffen bedrijven en aan bedrijven gerelateerde vermogensbestanddelen. Goederen 
dienstbaar aan het bedrijf van een van de echtgenoten vallen in Frankrijk in het prive-
vennogen van de echtgenoot-eigenaar. Goederen dienstbaar aan het gezamenlijk bedrijf 
van de echtgenoten vallen in Frankrijk daarentegen in de gemeenschap. In Italie vallen 
de bedrijfsgoederen alleen in het prive-vennogen van de echtgenoot-eigenaar indien het 
bedrijf van een van de echtgenoten is opgericht voor het huwelijk. Is het bedrijf opgericht 
staande huwelijk dan vallen de bedrijfsgoederen — voor zover niet verbruikt — in de rest-
gemeenschap. Opgemerkt client te worden dat de waardevermeerdering (voor zover niet 
verbruikt) van een bedrijf dat door een echtgenoot voor het huwelijk is opgericht in de 
restgemeenschap valt. Is een bedrijf opgericht door een van de echtgenoten voor het hu-
welijk maar wordt het door beide echtgenoten geleid dan vallen de winsten en de waarde-
vermeerdering reeds staande huwelijk in de huwelijksgemeenschap. 

Opgespaarde inkomsten uit arbeid en de geinde nog niet verbruikte vruchten van 
de prive-goederen vallen bij beeindiging van de huwelijksgemeenschap in alle stelsels die 
een onverdeeldheid kennen in de onverdeeldheid en vormen dus geen uitzondering op het 
beginsel dat tijdens het huwelijk anders dan krachtens erfrecht of schenking verkregen 
goederen in de onderverdeeldheid vallen. Desalniettemin nemen deze goederen zowel in 
Italie als in Frankrijk een bijzondere positie in. In Italie vallen deze goederen 14  pas na 
ontbinding van het huwelijk in de (uitgestelde) restgemeenschap; tijdens het huwelijk zijn 
zij dus — anders dan in Frankrijk — prive. In Frankrijk heeft lange tijd onzekerheid be-
staan omtrent de vraag tot welk vermogen deze goederen gerekend moesten worden. Uit-
eindelijk heeft de Cour de cassation bepaald dat ook deze goederen tot de gemeenschap 
behoren. De inkomsten nit arbeid van een echtgenoot nemen echter een bijzondere positie 

14  De goederen worden als met verbruikt beschouwd voor zover zij overblijven nadat de credi-
teuren van de rechthebbende echtgenoot zijn voldaan. 
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in: de door de ene echtgenoot aangegane gemeenschapsschulden kunnen niet op de in-
komsten van arbeid nit de andere echtgenoot worden verhaald. 

Omvang onverdeeldheid: krachtens erfrecht of schenidng verkregen vermogen. — 
Vermogen dat tijdens huwelijk krachtens erfrecht of schenking is verkregen valt in De-
nemarken en Zweden in de onverdeeldheid. In Frankrijk en Italie daarentegen niet. In alle 
stelsels hebben erflaters of schenkers de mogelijkheid bij wilsbeschikking c.q. schen-
kingsakte anders te bepalen. 

De erflater of schenker kan in Denemarken en Zweden bepalen dat de betreffende 
goederen buiten de gemeensehap zullen vallen. In dit geval hebben de echtgenoten echter 
weer de mogelijkheid — mits de erftater of schenker zijn toestemming daartoe heeft gege-
ven — de goederen toch in de gemeenschap te laten vallen. 

De erflater of schenker heeft in Frankrijk en Italie de mogelijkheid te bepalen dat 
de goederen in de gemeenschap zullen vallen. Voor zover bekend kunnen echtgenoten 
hier niet door rctiddel van een overeenkomst van afwijken. In Frankrijk valt een aan beide 
echtgenoten gedane schenking of vermaakte erfenis in beginsel in de gemeenschap. Ook 
in dit geval kan de erflater of schenker het tegenovergestelde vastleggen. 

Positie van de qua herkomst of tijdstip van verkruging verschillende vermogens in 
Duitsland en Engeland. — Hoewel noch het Duitse noch het Engelse rechtsstelsel na ont-
binding van het huwelijk een onverdeeldheid kent, kunnen desalniettemin enkele opmer-
kingen gemaakt worden over de positie die de qua herkomst of tijdstip van verkijging 
verschillende vermogens in respectievelijk het Duitse finaal verrekenstelsel en het Engel-
se 'huwelijksvermogensreche innemen. 

Het bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen vormt in het Duitse 
finaal verrekenstelsel (zie hieronder) de basis van het aanvangsvermogen. Het aanvangs-
vermogen is het bij het aangaan van het huwelijk aanwezige vermogen verminderd met 
de op dat ogenblik bestaande schulden (tot maximaal het aanwezige actief). Net aan-
vangsvermogen kan — tenzij echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden anders zijn over-
eengekomen — nooit negatief zijn. In Engeland wordt aangenomen dat de eigendom van 
goederen die echtgenoten ieder afzonderlijk reeds voor het huwelijk bezaten niet door het 
huwelijk wordt aangetast. De rechter wijst bij de verdeling deze goederen dan ook ge-
woonlijk an de rechthebbende toe. 

Het tijdens het huwelijk opgebouwd vermogen vormt in het Duitse finaal verre-
kenstelsel na aftrek van de schulden het eindvermogen. Ook het eindvermogen kan niet 
negatief zijn. Het aanwezige eindvermogen kan worden vermeerderd met bepaalde be-
dragen die aan het vermogen zijn onttrokken door schenkingen, verkwisting of andere 
rechtshandelingen bedoeld om de andere echtgenoot te benadelen. Gemeenschappelijke 
verplichtingen van de echtgenoten moeten in beide eindvermogens in aamnerking worden 
genomen, en wel naar het aandeel van iedere echtgenoot in de verplichting. In Engeland 
is elk der echtgenoten eigenaar van de inkomsten nit arbeid of vermogen die hij staande 
huwelijk verwerft. Stoppen echtgenoten hun inkomsten in een `gemeenschappellike pot' 
(bijvoorbeeld een gemeenschappelijke rekening) dan verkrijgen zij daarin een joint inte- 
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rest. De goederen die een van de echtgenoten met geld afkomstig van de gemeenschap-
pelijke rekening heeft gekocht zijn in beginsel alleen zijn eigendom indien deze voor per-
soonlijk gebruik zijn bedoeld. Zijn zij daarentegen voor gemeenschappelijk gebruik be-
doeld dan behoren de goederen aan beide echtgenoten toe. Investeringen gefinancierd 
door een van de echtgenoten met geld afkomstig van de gemeenschappelijke rekening 
behoren in beginsel alleen aan die echtgenoot toe, tenzij duidelijk blijkt dat deze bedoeld 
waren om in de plaats van het oorspronkelijke vermogen te treden. 

Het tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking verworven netto-
vermogen wordt in het Duitse finaal verrekenstelsel tot het aanvangsvermogen gerekend 
en telt dus in beginsel niet mee als vermogensaanwas. De waardevermeerdering van de 
goederen die krachtens erfrecht of schenking zijn verkregen, Worden daarentegen wel tot 
de aanwas gerekend. Ook kleine regelmatige bijdragen (van bijvoorbeeld ouders) worden 
wel bij de aanwas gerekend. Lotto-winsten en smartengeld worden op grond van de 
rechtspraak eveneens in de berekening van de aanwas meegenomen ook al zijn dit 
evenals schenkingen verkrijgingen waaraan de andere echtgenoot op geen enkele vvijze 
heeft bijgedragen. In Engeland hangt het van de bedoeling van de schenker of erflater af 
aan wie van beide echtgenoten het tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of schenking 
verkregen vermogen toebehoort. 

Pensioen: geen afzonderlijke regelingen. — In Frankrijk, Italie en Zweden bestaan geen 
regelingen met betrekking tot de verdeling van de pensioenopbouw en valt geen enkel 
type pensioen in de onverdeeldheid. In Denemarken bestaan evenmin regelingen met be-
trekking tot de pensioenopbouw, doch een type pensioen, het zogenaamde `kapitaal pen-
sioen' vat daar in de uitgestelde gemeenschap. Pensioenrechten die een echtgenoot recht 
geven op levenslange periodieke uitkeringen worden echter niet verdeeld. In Denemarken 
wordt gewerkt aan een wet op dit gebied. De wens bestaat om een afzonderlijke (algeme-
ne) regeling met betrekking tot de verdeling van de pensioenopbouw te creeren. 

In drie van de vier rechtsstelsels waarin na ontbinding van het huwelijk een on-
verdeeldheid ontstaat, blijft echter wel onder bepaalde voorwaarden het recht op weduwe-
(en weduwnaars)-pensioen bestaan. Zo kan men in grote lijnen stellen dat in Denemar-
ken, Frankrijk en Italie een gewezen echtgenoot na de dood van de ex-echtgenoot recht 
heeft op diens ouderdomspensioen mits eerstgenoemde aan een aantal specifieke eisen 
voldoet. Opmerkelijk is dat in Denemarken alleen de vrouw aanspraak kan maken op een 
dergelijk pensioen. 

In Zweden vallen alle pensioenrechten buiten de gemeenschap en is in het kader 
van de emancipatie van de vrouw bovendien het weduwepensioen afgeschaft. Daarvoor is 
een beperkte overgangsondersteuning aan de overlevende echtgenoot, zonder onderscheid 
tussen man en vrouw, in de plaats gekomen. 

Pensioen: afzonderlijke regelingen. — Anders dan in de stelsels waarin na ontbinding 
van het huwelijk een onverdeeldheid ontstaat, bestaan in het Duitse en Engelse stelsel wel 
afzonderlijke regelingen met betrekking tot de verdeling van de pensioenopbouw. In 
Duitsland vindt na echtscheiding een pensioenverevening plaats. In Engeland is dit (nog) 
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niet het geval. In het Engelse recht wordt evenwel op vier andere wijzen bij de verdeling 
van de boedel met (verlies van) pensioenvoorzieningen rekening gehouden. 

In Duitsland komt de pensioenverevening er in het kort op neer dat de opbouw 
van pensioenrechten van de twee echtgenoten wordt vergeleken en dat de echtgenoot die 
de hoogste waarde aan pensioenrechten heeft opgebouwd de helft van de meerwaarde aan 
de andere echtgenoot client uit te keren. Er bestaat echter een aantal belangrijke verschil-
len tussen de publiekrechtelijke en de verbintenisrecbtelijke pensioenverevening. Zo ver-
krijgt de vereveningsgerechtigde echtgenoot op grond van de publiekrechtelijke pensi-
oenverevening reeds ten tijde van de echtscheiding een rechtstreekse aanspraak jegens de 
verzekeraar c.q. het uitvoeringsorgaan, terwijl dew echtgenoot op grond van de verbinte-
nisrechtelijke pensioenverevening een aanspraak jegens de andere echtgenoot verkrijgt 
die pas ontstaat bij het ingaan van het te verevenen pensioen. Overigens vindt de pensi-
oenverevening plaats ongeacht ander welk huwelijksgoederenregime echtgenoten ge-
huwd zijn tenzij ecbtgenoten de pensioenverevening bij huwelijkse voorwaarden hebben 
uitgesloten. Dergelijke huwelijkse voorwaarden hebben evenwel geen gevolg indien zij 
tijdens het huwelijk en minder dan een jaar veer de vordering tot echtscheiding zijn over-
eengekomen. 

De inwerkingtreding van de pensioenverevening ('pension splitting') is in Enge-
land volgens de laatste gegevens uitgesteld tot april 2001. mans bestaan vier verschillen-
de wijzen waarop met (het verlies van) pensioenaanspraken rekening kan of dient te wor-
den gehouden: (1) op de rechter rust de plicht om de pensioenvoorziening van partijen in 
beschouwing te nemen bij het vaststellen van een financial provision order, (2) de rechter 
heeft de mogelijkheid om de uitkeringsinstantie van de pensioengerechtigde echtgenoot 
de opdracht te geven om een lump sum of periodieke betalingen aan de andere echtgenoot 
uit te keren c.q. te doen ('pension earmarking') (overigens krijgt deze opdracht pas effect 
op of vanaf het moment dat de pensioengerechtigde met pensioen gaat en het pensioen 
kan worden uitbetaald), (3) de rechter kan de pensioengerechtigde echtgenoot opdragen 
een bepaald bedrag ter compensatie aan de andere partij te betalen (' set off'), (4) de 
rechter kan in specifieke gevallen een pensioenregeling wijzigen. 

Peildata voor inventarisatie en waardering van de verschillende vermogens. — In En-
geland speelt de problematiek van de peildata niet aangezien noch tijdens noch na het 
huwelijk een gemeenschap ontstaat. In de overige stelsels lopen de peildata voor inventa-
risatie en waardering van de verschillende vermogens uiteen. 

Inventarisatie. — In Duitsland geldt dat als geen boedelbeschrijving is gemaakt (hetgeen 
meestal het geval is) er wordt geacht geen aanvangsvermogen te zijn geweest (het aan-
vangsvermogen wordt dan op nul vastgesteld). Ms peildatum voor de inventarisatie van 
het eindvermogen geldt het tijdstip waarop de vordering tot echtscheiding is ingediend. 
Ook in Zweden en Frankrijk geldt als peildatum van de inventarisatie van de (uitgestelde) 
gemeenschap in beginsel het tijdstip waarop de vordering tot echtscheiding is ingediend. 
In Frankrijk kan echter door een of beide echtgenoten worden verzocht dat de peildatum 
wordt vastgesteld op het tijdstip waarop de samenwoning of samenwerking wordt beat- 
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digd.15  In Italie en Denemarken daarentegen — en dit wordt in Denemarken als een zwak 
punt van het wettelijk systeem gezien — vat de peildatum van de inventarisatie van de 
(uitgestelde) gemeenschap samen met de ontbinding van het huwelijk. 

Waardering. — Als peildatum van de waardering van het aanvangsvermogen geldt in 
Duitsland in beginsel het moment van de aanvang van de Zugewinngemeinschaft. 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. Voor land- en bosbouwbedrijven gelden afzonderlijke regels. 

In Denemarken en Zweden geldt als peildatum van de waardering het tijdstip van 
de verdeling die in beginsel pas plaats vindt als het huwelijk is ontbonden. Aileen in 
Zweden is elk der echtgenoten bevoegd om reeds tijdens de echtscheidingsprocedure ver-
deling te verzoeken. Ook in Frankrijk en Italie vindt de waardering in beginsel plaats ten 
tijde van de verdeling. 

Aansprakelijkheid voor niet -persoonlijke schulden na ontbinding huwelijk — In stel-
sels met een gemeenschap tijdens het huwelijk (Frankrijk en Italie) kunnen na ontbinding 
van het huwelijk `niet-persoonlijke' schulden bestaan. Aileen Frankrijk kent een speciale 
regeling betreffende de aansprakelijkheid voor dergelijke schulden. Iedere ex-echtgenoot 
is in Frankrijk na ontbinding van het huwelijk zowel aansprakelijk voor de gemeen-
schapsschulden die hij zelf is aangegaan als voor de helft van de gemeenschapsschulden 
die de andere echtgenoot is aangegaan. In Italie is na de ontbinding en voor de verdeling 
van de gemeenschap de algemene vermogenrechtelijke regeling van de (gewone) ge-
meenschap van toepassing. 

Bescherming echtgenoot / met-schuldenaar na ontbinding. — De regels van aanspra-
kelijkheid voor gemeenschapsschulden na ontbinding van het huwelijk in Frankrijk heb-
ben aanleiding gegeven tot een regel ter bescherming van het prive-vermogen van de 
echtgenoot / niet-schuldenaar na verdeling van de boedel. De betreffende Franse be-
schermingsregel houdt in dat de ex-echtgenoot / niet-schuldenaar na verdeling slechts 
aansprakelijk is tot het bedrag dat overeenkomt met zijn aandeel in de gemeenschap (be-
nefice d'emolument). 

Stelsels zonder `niet -persoonlijke' schulden. — 'Igiet-persoonlijke' schulden zijn in alle 
stelsels zonder gemeenschap tijdens het huwelijk (Denemarken, Duitsland, Engeland en 
Zweden) bij ontbinding van het huwelijk in beginsel onbestaanbaar. Iedere echtgenoot 
blijft slechts aansprakelijk voor de schulden die hij zelf is aangegaan en deze schulden 
zijn alleen verhaalbaar op zijn eigen vermogen. In Denemarken en Zweden wordt echter 
wel rekening gehouden met deze schulden, aangezien deze naast de activa eveneens in de 
uitgestelde gemeenschap vallen. Het overgebleven netto-vermogen wordt verdeeld tussen 
de echtgenoten. 

15  Deze peildatum geldt dan echter alleen tussen de echtgenoten. Ten aanzien van derden blijft 
de huwelijksgemeenschap bestaan tot inschrijving van de echtscheidingsvonnis. 
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De aansprakelijkheid voor de eventuele schulden die de echtgenoten gemeenschappelijk 
zijn aangegaan wordt in dew stelsels beheerst door het algemene contracten- of vermo-
gensrecht. Denemarken kent evenwel een specifieke regeling ten aanzien van de draag-
plicht van de schulden die de echtgenoten gemeenschappelijk zijn aangegaan. Iedere 
echtgenoot kan bij de verdeling verlangen dat de andere zijn deel van de schuld betaalt of 
daarvoor zekerheid stelt. 

Bescherming schuldeisers huwelijksgemeenschap na ontbinding. — Schuldeisers van 
de huwelijksgemeenschap worden in alle stelsels met een (uitgestelde) gemeensc,hap be-
schermd door het feit dat de ontbinding van het huwelijk geen verandering brengt in hun 
verhaalsrecht. Daarnaast kennen Frankrijk en Zweden nog speciale beschermingsregelin-
gen voor de schuldeisers van de gemeenschap. Zo mag in Zweden een echtgenoot bij de 
verdeling geen prive-vermogen in de huwelijksgemeenschap laten vaLlen of afstand doen 
van vermogen dat in de huwelijksgemeenschap zou moeten vallen met het doel zijn 
schuldeisers te benadelen. Een echtgenoot mag ook geen afstand doen van vermogen 
waarop beslag kan worden gelegd in nil voor vermogen waarop dat onmogelijk is. Indien 
de ex-echtgenoot in strijd met deze bepaling heeft gehandeld en in de onmogelijkheid 
verkeert om een schuld te voldoen, kan de schuldeiser de andere ex-echtgenoot voor het 
tekort aanspreken. Indien de echtgenoten in Frankrijk een overeenkomst treffen die af-
wijk-t van de wettelijke regeling ten aanzien van de aansprakelijkheid van gemeenschap-
schulden, kan deze overeenkomst aan derden alleen worden tegengeworpen als deze hen 
niet benadeelt. Bovendien kan in Frankrijk een ex-echtgenoot rich niet beroepen op zijn 
benefice d'emolument indien hij goederen an de huwelijksgemeenschap heeft onttrokken 
met het enkele doe de schuldeisers van de gemeenschap te benadelen. 

Bestuur over de onverdeeldheid na ontbinding: algemeen. — In Duitsland en Engeland 
ontstaat bij ontbinding van het huwelijk geen onverdeeldheid. In Denemarken, Frankrijk, 
Italie en Zweden ontstaat er we! onverdeeldheid. In Denemarken en Zweden blijft iedere 
echtgenoot echter in beginsel bevoegd om zelfstandig te beschikken over de goederen the 
van zijn kan in de gemeenschap werden ingebracht. In Frankrijk en Italie daarentegen 
dient het bestuur van de onverdeeldheid door beide echtgenoten gezamenlijk te geschie-
den. In alle landen wordt de niet-handelende partij beschermd. 

Zelfstandig bestuur — Bij ontbinding van het huwelijk ontstaat in Denemarken en Zwe-
den een gemeenschap. Tijdens de periode die voorafgaat aan de verdeling blijft iedere 
echtgenoot bevoegd om over zijn aandeel in de gemeenschap te beschikken. In Denemar-
ken dient de echtgenoot evenwel rekening en verantwoording af te leggen van zijn be-
schikkingshandelingen aan de verdelingsrechter. 

Gezamenlijk bestuur. — Daarentegen dienen in Frankrijk en Italie de ex-echtgenoten in 
beginsel gezamenlijk de onverdeeldheid te besturen. 

Op het begb3sel van gezamenlijk bestuur wordt echter in beide landen een uitzon-
dering gemaakt: in Frankrijk is iedere echtgenoot bevoegd om handelingen tot gewoon 



Vergelijking 	 231 

behoud of onderhoud van een goed zelfstandig te verrichten en in Italie kan een echtge-
noot onder bepaalde voorwaarden zelfstandig rechtshandelingen verrichten ter verbete-
ring van het gebruik van een goed. Om te voorkomen dat het gezamenlijk bestuur tot een 
onmogelijke situatie leidt, kan de toestemming van een echtgenoot in Frankrijk en Italie 
onder bepaalde omstandigheden worden vervangen door die van de rechter, of kan de 
rechter een ex-echtgenoot de bevoegdheid geven de andere te vertegenwoordigen. Daar-
naast hebben de ex-echtgenoten in beide stelsels ook de mogelijkheid een vertegenwoor-
digingsovereenkomst te sluiten, en geldt in Frankrijk in bepaalde gevallen een vermoeden 
van vertegenwoordiging van een ex-echtgenoot door de andere. 

Bescherming niet -handelende partij. — In alle onderzochte stelsels wordt een ex-
echtgenoot na ontbinding van het huwelijk beschermd tegen benadelende handelingen 
van de ander. Dit wordt ofwel bereikt door de rechter bepaalde bevoegdheden toe te ken-
nen ofwel door de bestuursregeling. In Denemarken, Duitsland, Engeland, en Zweden 
heeft men voor de eerstgenoemde mogelijkheid gekozen, in Frankrijk en Italie voor de 
tweede. Zo kan in Duitsland de rechter beslag leggen op een deel van het vermogen van 
een ex-echtgenoot en kan hij in Engeland en Denemarken een echtgenoot zijn beschik-
Idngsrecht over een deel of over zijn gehele vermogen ontnemen. In Zweden kan de 
rechter het vermogen van een van de ex-echtgenoten onder bestuur van een speciale ad-
ministrateur stellen. In Frankrijk en Italie worden de echtgenoten ten opzichte van elkaar 
beschermd door de regels van gezamenlijk bestuur. 

Bijzondere regels van verdeling ten aanzien van de echtelijke woning. — De echtelijke 
woning is in de meeste gevallen zowel financieel als emotioneel het belangrijkste vermo-
gensbestanddeel van de echtgenoten. Toebedeling daarvan vomit dan ook vaak de voor-
naamste kwestie tijdens een echtscheidingsprocedure en wordt in alle onderzochte stelsels 
aan bijzondere regels onderworpen. Met uitzondering van Engeland en Italie wordt daar-
bij een onderscheid gemaakt naar het feit of de echtelijke woning een huurwoning of ei-
gendom van beide echtgenoten dan wel een van hen is. De gevallen waarin een echtge-
noot de echtelijke woning krijgt toebedeeld verschillen per stelsel. In alle gevallen en in 
alle stelsels wordt hierbij echter een bijzonder gewicht toegekend aan het welzijn van de 
kinderen van de ex-echtgenoten. 

Echtelijke woning: eigendom een echtgenoot. — In de stelsels zonder huwelijksgemeen-
schap (Duitsland en Engeland), is gewoonlijk slechts een van de echtgenoten eigenaar 
van de echtelijke woning. Echter ook in de stelsels met een huwelijksgemeenschap tij-
dens het huwelijk (Frankrijk en Italie) of bij ontbinding daarvan (Denemarken en Zwe-
den) komt het voor dat de echtelijke woning tot het prive-vermogen van een van de echt-
genoten behoort. In alle bestudeerde stelsels heeft de rechter onder bepaalde voorwaarden 
de mogelijkheid om de echtgenoot / niet-eigenaar de echtelijke woning toe te kennen. In 
Denemarken bestaat deze mogelijkheid alleen indien de echtelijke woning deel uitmaakt 
van een meerdere woningen omvattend gebouw dat eigendom is van een van de echtge-
noten. 
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Behalve in Engeland heeft de rechter in she hier behandelde stelsels nooit de bevoegd-
heid om de eigendom van de echtelijke woning over te dragen. Hij kan de ex-echtgenoot / 
niet-eigenaar alleen een gebruiksrecht toekennen. Bovendien wordt dit recht in de meeste 
stelsels in de tijd beperkt. 

In Denemarken is de toekenning van het recht van gebruik van de echtelijke wo-
ning aan de echtgenoot / niet-eigenaar niet aan speciale voorwaarden gebonden. In 
Duitsland daarentegen bestaat deze mogelijkheid alleen indien hiermee onbillijkheid kan 
worden voorkomen. Ook in Frankrijk kan dit alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo kan 
de Franse reciter in de eerste plaats de woning aan de ex-echtgenoot / niet-eigenaar toe-
kennen die een of meerdere kinderen verzorgt die bun gewone verblijfplaats in de desbe-
treffende woning hebben. Daamaast kan de rechter in Frankrijk an de echtgenoot die het 
verzoek tot echtscheiding heeft ingediend op grond van verbreking van de samenwoning 
(divorce pour rupture de la vie commune) een recht van bewoning toekennen van de 
voormalige echtelijke woning die het eigendom is van de andere echtgenoot. 

Echtelijke woning: gezamenlijk eigendom van beide echtgenoten. — In de stelsels met 
een huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk of bij ontbinding daarvan behoort de 
echtelijke woning gewoonlijk tot de huwelijksgemeenschap. Echter ook in de stelsels 
zonder huwelijksgemeenschap komt het voor dat de echtelijke woning op naam van beide 
echtgenoten staat. In alle onderzochte stelsels heeft de reciter de bevoegdheid om de ge-
bele woning aan een van de echtgenoten toe te kennen. De criteria waarmee de reciter 
rekening dient te houden verschillen echter per stelsel. In Denemarken krijgt een echtge-
noot de echtelijke woning toegekend indien dit van wezenlijk belang is voor het behou-
den van een geimswoning. In Duitsland dient de rechter een redelijke oplossing te vinden 
rekening houdend met alle omstandigheden van het geval en in het bijzonder met het 
welzijn van de kittderen en de Erfordernisse des Gemeinschaftslebens'. In zowel Frank-
rijk als Zweden dient de reciter de belangen van de echtgenoten af te wegen. In Frankrijk 
wordt bovendien de eis gesteld dat de echtgenoot die de woning toegewezen krijgt deze 
ook daadwerkelijk gebmikt. 

Met uitzondering van Duitsland en Italie krijgt de echtgenoot in dit geval in alle 
bestudeerde stelsels de eigendom van de gehele waning toegekend. In Duitsland en Italie 
daarentegen verkrijgt de echtgenoot in beginsel alleen het recht om de gehele woning te 
bewonen. Voor zover praktisch mogelijk kan de rechter in Duitsland ook de opdracht ge-
ven dat de echtelijke woning in twee aparte woonruimtes wordt gescheiden. 

In Zweden en Denemarken wordt de echtgenoot die zijn aandeel verliest in be-
ginsel gecompenseerd door middel van verhoging van zijn aandeel in de huwelijksge-
meenschap. In Frankrijk is de echtgenoot recompense verschuldigd aan de huwelijksge-
meenschap of kan door deze overdracht aan de verplichting van de betaling van een pre-
station compensatoire worden voldaan. In Duitsland neemt de vergoeding in beginsel de 
vorm van een periodieke betaling ann. Wanneer in Frankrijk, Denemarken en Zweden 
nog een saldo overblijf-t ten gunste van een andere partij, dient de betaling in beginsel 
onmiddellijk te geschieden. Indien onmiddellijke betaling onredelijk blijkt kan de reciter 
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in Denemarken bepalen dat betaling in termijnen moet geschieden. In Frankrijk en Zwe-
den kan de rechter beslissen deze betaling nit te stellen. 

Huurwoning. — In Frankrijk worden beide echtgenoten tijdens het huwelijk geacht huur-
der te zijn van de echtelijke woning. Na echtscheiding beschikt de rechter over de be-
voegclheid om het huurrecht aan een van de echtgenoten toe te kennen. Hij moet daarbij 
rekening houden met de actuele maatschappelijke en gezinsbelangen. Ook in Duitsland 
kan de rechter regelingen treffen ten aanzien van een huurwoning. Anders dan in Frank-
rijk dienen in Duitsland derden die in relatie tot de woning staan te worden gehoord. Toe-
stemming van de verhuurder hoeft daarentegen alleen te worden verkregen indien het 
verzoek meer dan een jaar na uitspraak van de echtscheiding plaats vindt. Verder bestaan 
in beide stelsels beschermingsregels voor de verhuurder. Bovendien heeft in beide stelsels 
ook in dit geval de andere echtgenoot recht op een vergoeding. In Zweden en in Dene-
marken is de rechter bevoegd om te bepalen aan wie het huurrecht van de echtelijke wo-
fling toekomt. De verhuurder is verplicht om deze beslissing te respecteren. 

Dienstwoning. — Duitsland kent bijzondere regels ingeval de echtelijke woning een 
dienstwoning is. In dat geval client voor toekenning aan de partij die met het beroep uitoe-
fent toestemming van de werkgever te worden verkregen. 

Engeland en Italie. — In Engeland beschikt de rechter over een zeer ruime cliscretionaire 
bevoegdheid om de vermogensrechtelijke posities van de echtgenoten aan te passen. Hij 
kan talloze constructies verzinnen met de echtelijke woning als onderwerp. Hij wordt 
daarbij niet beperkt door eigendomstitels of huurrechten. In Italie wordt in alle gevallen 
(of de echtelijke woning nu huurwoning dan wel eigendom van een of beide echtgenoten 
is) een recht op bewoning bij voorkeur aan de economisch zwakkere echtgenoot toege-
kend die het ouderlijk gezag over de minderjarige ldnderen uitoefent dan wel deze kinde-
ren feitelijk verzorgt. Op grond van de rechtspraak vomit de uitoefening van het ouderlijk 
gezag (c.q. de feitelijke verzorging) een essentiele voorwaarde voor toekenning. Is de 
echtelijke woning een huurwoning en wordt de woning door de rechter toegekend aan de 
echtgenoot / niet-huurder dan neemt deze automatisch de positie van de huurder over in 
het huurcontract. 

Toekenningscriteria, belang van het welzijn van de ldnderen. — De toekenningscrite-
ria verschillen per rechtsstelsel en binnen de meeste rechtsstelsels tevens per geval (ech-
telijke woning huurwoning dan wel eigendom van een of beide echtgenoten). Over het 
algemeen kan op grond van het bovenstaande echter worden gesteld dat de rechter in alle 
stelsels een redelijke oplossing moet bieden rekening houdend met de belangen van de 
echtgenoten en met het welzijn van de kinderen. Dit laatste brengt met zich mee dat in 
alle bestudeerde stelsels als hoofdregel geldt dat de echtgenoot met ouderlijk gezag of 
tenminste samenwonend met de kinderen het recht toegekend krijgt om de echtelijke wo-
ning te bewonen. Dit recht kan evenwel in de tijd worden beperkt en bijvoorbeeld ophou- 
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den te bestaan als het jongste kind meerderjarig is geworden of zelf in staat is in zijn on-
derhoud te voorzien. 

Bijzondere regels van verdeling ten aanzien van de huishoudelijke boedel. — Aileen 
Duitsland en Denemarken kennen een specifieke regeling ten aanzien van de verdeling 
van goederen the behoren tot de huishoudelijke boedel. In Denemarken kan de echtgenoot 
die de goederen nodig heeft voor instandhouding van de familiewoning of die de goede-
ren in het bijzonder gebruikt, toebedeling daarvan verzoeken. In Duitsland geldt een 
vermoeden van gemeenschappelijke eigendom van de goederen die tot de huishoudelijke 
boedel behoren. Hieruit volgt dat deze goederen in beginsel bij helfte worden verdeeld. 
Huishoudelijke goederen waarvan is bewezen dat zij tot het prive-vermogen van een van 
de echtgenoten behoren kan de rechter in Duitsland onder bepaalde omstandigheden aan 
de echtgenoot / niet-eigenaar toekennen. 

Zeffde regels als voor toekenning echtelijke woning. — Ook in Zweden en Italie bestaan 
regels ten aanzien van de verdeling van de goederen die tot de huishoudelijke boedel be-
horen. Deze regels njn echter dezelfde aLs de regels die gelden voor toekenning van de 
echtelijke woning. In Zweden krijgt de meest behoeftige echtgenoot deze goederen in 
beginsel toegekend en in Italie de echtgenoot die het ouderlijk gezag heeft (of onder be-
paalde omstandigheden de echtgenoot bij wie de meerderjarige kinderen in huis wonen). 

Geen bijzondere regels. — In Frankrijk behoort de huishoudelijke boedel in beginsel tot 
de huwelijksgemeenschap en wordt deze bij helfte tussen de echtgenoten verdeeld. In de 
praktijk blijkt de Engelse rechter dezelfde verdeling bij helfte te hanteren. 

Rechtsverbouding omtre.nt buishoudelijke boedel. — Met uitzondering van Duitsland 
wordt in alle stelsels de echtgenoot aan wie de goederen worden toegekend eigenaar 
daarvan. In Duitsland heeft de rechter echter de mogelijkheid om een huurovereenkomst 
in het leven te roepen. 

Vergoeding andere echtgenoot — In de situaties waarin de andere echtgenoot een verlies 
lijdt door toekenning van goederen die behoren tot de huishoudelijke boedel heeft hij in 
alle stelsels met uitwndering van het Italiaanse recht op vergoeding. In stelsels met een 
huwelijksgemeenschap uit dit zich door vermindering van het aandeel van de bevoordeel-
de echtgenoot in de huwelijksgemeenschap. Indien de rechter in Duitsland een huurover-
eenkomst in het leven roept vindt vergoeding plaats door middel van een periodieke beta-
ling. In geval van eigendomsoverdracht wordt de echtgenoot / eigenaar vergoed door 
raiddel van een geldsom. 

Bijzondere regels ten aanzien van verdeling van goederen dienstbaar aan beroep of 
bedrijf. — Aileen Denemarken en Frankrijk kennen bijzondere regels ten aanzien van 
goederen die dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf van een van de echtgenoten. Deze 
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goederen worden in beginsel toegewezen aan de echtgenoot die ze ook daadwerkelijk 
gebruikt. 

In Denemarken kan een echtgenoot verzoeken om toekenning van een bedrijf in-
then hij dat bedrijf uitsluitend of hoofdzakelijk alleen leidt. De goederen dienstbaar aan 
beroep of bedrijf van een van de echtgenoten kunnen in Denemarken aan de echtgenoot / 
niet-eigenaar worden toegekend indien dit als redelijk kan worden beschouwd voor de 
voortzetting van zijn beroep of bedrijf. Frankrijk kent de echtgenoot die een gezamenlijk 
bedrijf leidt onder bepaalde omstandigheden het recht toe om preferente toekenning van 
deze goederen te verzoeken. De rechter is echter niet gedwongen dit verzoek tot toebede-
ling te honoreren. Het onroerend goed dat dienstbaar is aan het beroep van een van de 
echtgenoten of het huurrecht ten aanzien van dat goed en de roerende goederen die zich in 
the ruimte bevinden vallen ook in de categorie van goederen waarop een van de echtge-
noten een voorkeursrecht voor toekenning bent. 

Goederen dienstbaar aan beroep of bedrijf: wel of met verdeeld. — In de andere stel-
sels is echter van belang of goederen dienstbaar aan beroep of bedrijf iiberhaupt dienen te 
worden verdeeld dan wel deel uitmaken van het prive-vermogen van de echtgenoot die 
het beroep uitoefent of het bedrijf leidt. 

In de stelsels zonder gemeenschap behoren deze goederen in beginsel tot het pri-
ve-vermogen van iedere echtgenoot en dienen deze dus niet te worden verdeeld. Hetzelf-
de geldt in Frankrijk en Italie (stelsels met een huwelijksgemeenschap) voor goederen 
dienstbaar aan het beroep van een van de echtgenoten. Goederen dienstbaar aan het be-
drijf van een van de echtgenoten vallen in Franksijk eveneens in het prive-vermogen van 
de echtgenoot-eigenaar. De goederen dienstbaar aan het gezamenlijk bedrijf van de echt-
genoten vallen in Frankrijk daarentegen in de gemeenschap. In Italie hangt het af van ver-
schillende met het bedrijf samenhangende factoren (opgericht voor of staande huwelijk, 
opgericht door een echtgenoot of beide echtgenoten, geleid door een echtgenoot of beide 
echtgenoten gezamenlijk) of de bedrijfsgoederen in het prive-vermogen van een der echt-
genoten, de huwelijksgemeenschap dan wel de uitgestelde restgemeenschap vallen. 

3.2 	Kent het huwelijkvermogensrecht een weuelijk verreken,stelsel? 

Hoofdlijnen. — Met uitzondering van het Duitse, kent geen van de bestudeerde rechtsstel-
sels een wettelijk verrekenstelsel. Het Duitse wettelijke huwelijksgoederenstelsel, de Zu-
gewinngemeinschaft, omvat een finaal verrekenstelsel. 

Geen weftelitjk verrekenstelsel. — Denemarken, Engeland, Frankrijk, Italie en Zweden 
kennen geen wettelijk verrekenstelsel. 

Finaal verrekenstelsel. — Het Duitse wettelijke huwelijksgoederenstelsel, de Zugewinn-
gemeinschaft, omvat een finaal verrekenstelsel. Bij beeindiging van de Zugewinngemein-
schaft door ontbinding van het huwelijk of door het aangaan van huwelijkse voorwaarden 
client de tijdens het huwelijk ontstane Zugewinn (aanwas) tussen de echtgenoten te wor- 
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den verdeeld. Indien de Zugewinngemeinschaft wordt beeindigd om een andere reden dan 
het overlijden van een van de echtgenoten (bijvoorbeeld door echtscheiding) geschiedt de 
vereffening doordat de vereffeningsgerechtigde echtgenoot (degene van vvie de aanwas 
minder groot is) een aanspraak verkrijgt die in beginsel gericht is op de vereffening van 
de aanwas in geld. 

De aanwas (Zugewinn) wordt berekend door vergelijking van het aanvangs- en 
eindvermogen. Degene met de hoogste aanwas client de helft van het verschil in aanwas 
aan de ander te vergoeden. Hierboven is reeds ingegaan op de vraag welke posities de qua 
herkomst of tijdstip van verwerving verscbillende vermogens bij deze berekening inne-
men. Hierna worden deze posities nogmaals kort weergegeven. 

Het bij het aangaan van het huwelijk aangebracht vermogen vomit de basis van 
het aanvangsvermogen. Het eindvermogen bestaat uit het tijdens het huwelijk opgebouwd 
vermogen na aftrek van de schulden. Het tijdens het huwelijk krachtens erfrecht of 
schenking verworven netto-vermogen wordt tot het aanvangsvermogen gerekend en telt 
dus in beginsel niet mee als vermogensaanwas. Daarentegen behoort de waardevermeer-
dering van dit netto-vermogen wel tot de aanwas. 

Finaal verrekenstelsel: recht om in plaats van geld goederen te vorderen. — De veref-
feningsvordering is in beginsel een vordering in geld. Indien de betaling in geld in hoge 
mate onbillijk zou zijn en de anderssoortige betaling redelijkerwijze van de vereffenings-
plichtige kan worden verlangd, kan de rechter op verzoek van de vereffeningsgerechtigde 
de debiteur opdragen in plaats van geld specifieke vermogensbestanddelen over te dra-
gen. 

Finaal verrekenstelsel: versterldng positie economisch zwakkere partij. — Door de 
onderlinge vergelijking van de vermogensaanwas van de echtgenoten wordt binnen het 
Duitse finale verrekenstelsel ervoor gezorgd dat de economisch zwakkere partij meedeelt 
in de vermogensvermeerdering van de ander. 

Versterking positie economisch zwakkere partij binnen de overige wettelijke buwe-
lijksgoederenstelsels. — Ook binnen de wettelijke huwelijksgoederenregimes van de ove-
rige bestudeerde rechtsstelsels worth de economisch zwakkere partij in zijn posftie ver-
sterkt dan we! beschermd. In Denemarken, Frankrijk, Italie en Zweden wordt bij de af-
wikkeling van de boedel de positie van de partij die tijdens het huwelijk minder inkom-
sten genoot versterkt, doordat deze partij — op basis van het feit dat elk der echtgenoten 
recht heeft op de helft van de na ontbinding van het huwelijk ontstane onverdeeldheid — 
meedeelt in de activa van de economisch sterkere partij. Onder de economisch sterkere 
partij wordt bier verstaan degene die bij het einde van het huwelijk na aftrek van de 
schulden het grootste vermogen heeft. In Engeland beschikt de rechter bij afwikkeling 
van het 'huwelijksvermogen' over een ruime discretionaire bevoegdheid die hem de mo-
gelijkheid biedt (en wan hij in de praktijk ook gebruik van maakt) maatregelen te treffen 
om de economisch zwakkere partij te beschermen c.q. diens positie te versterken. In spe-
cifieke gevallen beschikt ook de rechter in Denemarken, Frankrijk en Zweden over een 
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dergelijke discretionaire bevoegdheid hoewel deze beduidend minder ruim is dan in En-
geland. Indien namelijk in Denemarken echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden vermo-
gen buiten de huwelijksgemeenschap hebben gesloten heeft de rechter de bevoegdheid 
om op verzoek van een der echtgenoten en ter voorkoming van economische onredelijk-
heid compensatie toe te kennen aan de economisch zwakkere partij. In Frankrijk kan de 
rechter bij de verdeling van de boedel eveneens op verzoek van een van de echtgenoten 
een prestation compensatoire toekennen. Dit geschiedt om een zeker evenwicht tussen de 
vermogensrechtelijke posities van de echtgenoten te herstellen. In Zweden heeft de rech-
ter indien de huwelijkse voorwaarden onredelijk zijn de bevoegdheid deze bij de verde-
ling van de boedel te wijzigingen of te negeren. De rechter mag echter slechts zeer re-
strictief van deze bevoegdheid gebruik maken. De rechter heeft tevens de bevoegdheid de 
economisch zwakkere partij een eenmalige alimentatie-uitkering toe te kennen. 

	

3.3 	Bestaan er een bijzondere regeling voor de goederen dienstbaar aan het beroep 
of bedrijf? 

Zie onder de vragen 2.2,2.3 en 3.1. 

	

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

Hoofdlijnen. — Alle bestudeerde rechtsstelsels kennen regelingen met betrekking tot ali-
mentatie voor ex-echtgenoten. Zowel in Denemarken als in Frankrijk bestaat naast een 
(beperkte) alimentatieregeling een afzonderlijke compensatieregeling. 

In hoeverre het door echtgenoten al dan niet opnemen van een alimentatierege-
ling in een echtscheidingsconvenant in Denemarken, Duitsland en Italie de verdeling van 
de boedel zal beinvloeden is moeilijk precies aan te geven. Het is echter waarschijnlijk 
dat er wel degelijk enige invloed zal zijn. Besluiten in Frankrijk en Denemarken echtge-
noten tot het toekennen van compensatie dan wijken echtgenoten per definitie af van de 
verdeling van de echtelijke boedel zoals deze uit het huwelijksgoederenregime waaronder 
zij gehuwd zijn zou volgen. 

De afwikkeling van het huwelijksvermogen oefent in alle bestudeerde rechtsstel-
sels indirect invloed uit op de toekenning van alimentatie. 

Het Engelse recht neemt ten opzichte van de continentale rechtsstelsels een bij-
zondere positie in daar het Engelse echtscheidingsrecht en het huwelijksvermogensrecht 
nauwelijks van elkaar te scheiden zijn. 

Alimentatie en compensatie. — Alle bestudeerde rechtsstelsels kennen regelingen met 
betrekking tot alimentatie voor ex-echtgenoten. Zowel in Denemarken als in Frankrijk 
bestaat naast een (beperkte) alimentatieregeling een afzonderlijke compensatieregeling. 

In Frankrijk is het de bedoeling van de wetgever geweest dat compensatie ali-
mentatie zou vervangen. Alimentatie (pension alimentaire) strictu senso kan alleen nog in 
twee specifieke gevallen worden toegekend: 1) in geval van een verzoek tot echtscheiding 
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op grond van het feit dat de echtgenoten al meet dan 6 jaar gescheiden leven heeft de 
rechter de bevoegdheid aan een der echtgenoten alimentatie toe te kennen, 2) in geval van 
echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek kunnen echtgenoten in hun echtscheidings-
convenant kiezen voor de toekenning van een pension alimentaire aan een van hen. In de 
overige gevallen kan de rechter aan een der echtgenoten op zijn of haar verzoek compen-
satie (prestation compensatoire) toekennen om evenwicht te brengen in de vermogens-
rechtelijke positie van beide ex-echtgenoten. 

In Denemarken kan de rechter in het geval dat echtgenoten bij huwelijkse voor-
waarden vermogen buiten de uitgestelde gemeenschap hebben gesloten op verzoek van 
een der echtgenoten de ander opleggen een bepaald bedrag aan eerstgenoemde echtgenoot 
te betalen om (economische) onredelijkheid te voorkomen. 

Hoewel er een aantal overeenkomsten tussen de Deense en Franse compensatie-
regeling bestaat moet uiteindelijk geconcludeerd worden dat de verschillen zwaarder we-
gen. Het belangrijkste verschil is dat de rechter in Denemarken alleen compensatie kan 
toekennen in het geval dat echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden vermogen buiten de 
uitgestelde gemeenschap hebben gesloten, terwij1 het in Frankrijk niet uitmaakt onder 
welk regime of welke huwelijkse voorwaarden echtgenoten gehuwd waren. Een ander 
belangrijk verschil is dat terwijl in Denemarken de compensatie uit de eenmalige betaling 
van een bepaald bedrag bestaat, in Frankrijk de compensatie vaak de vorm van een perio-
dieke uitkering aanneemt (hoewel dit nadrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever is 
geweest). Hierdoor lijk-t in Frankrijk de compensatie sterk op de alimentatie ook al omdat 
de maatstaven voor de toekenning van alimentatie en compensatie identiek zijn. Een der-
de verschil is de doelstelling van de regeling. Hoewel de doelstellittgen van de regelingen 
op het eerste gezicht enigszins op elkaar lijken (Franknijk: evenwicht brengen in de ver-
mogensrechtelijke positie van beide ex-echtgenoten; Denemarken: voorkomen van (eco-
nomisch) onbillijke situaties) moet echter in het oog gehouden worden dat het in Dene-
marken om uitzonderingssituaties gaat. De rechter mag alleen van hetgeen partijen over-
eengekomen zijn afwij ken en aan een der echtgenoten compensatie toekennen om (eco-
nomische) onredelijkheid te voorkomen. 

Een overeenkomst tussen beide compensatieregelingen is dat zowel in Frankrijk 
als in Denemarken de rechter alleen compensatie kan toekennen indien een der echtge-
noten daarom verzoekt. Bovendien is een door een rechter toegekende compensatie in 
beide stelsels onaantastbaar. 

Invloed alimentatie / compensatie op aftikkeling huwelijksvermogen. — In the on-
derzochte stelsels k-unnen echtgenoten een echtscheidingsconvenant opstellen. In Italie 
dienen echtgenoten in het geval dat zij kiezen voor de verkorte echtscheidingsprocedure 
overeenstemming te hebben bereikt omtrent onder andere hun vermogensrechtelijke situ-
atie. In de doctrine gaat men ervan nit dat hieronder zowel de afwikkeling van het huwe-
lijksvermogen als een eventuele alimentatieregeling client te vallen. In Denemarken daar-
entegen behoeven echtgenoten indien zij kiezen voor de administratieve echtscheidings-
procedure geen overeenstemming te hebben bereikt over de verdeling van de boedel, 
maar wel onder andere over de vraag of wel of geen alimentatie en/of compensatie zal 
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worden betaald. Zij kunnen echter wel in hun echtscheidingsconvenant naast een regeling 
met betrekking tot alimentatie en compensatie tevens een regeling omtrent de verdeling 
van de boedel overeenkomen. In Frankrijk is het zeker dat echtgenoten in het geval van 
een echtscheiding op gezamenlijk verzoek in hun echtscheidingsconvenant naast een re-
geling omtrent de verdeling van de boedel tevens een regeling met betrekking tot ali-
mentatie en compensatie op kunnen nemen. In andere gevallen is dit onzeker. Ook in 
Duitsland kan men in een echtscheidingsconvenant vastleggen dat bij toekenning van be-
paalde vennogensbestanddelen (die een bepaald rendement opleveren) afgezien wordt 
van het recht op alimentatie. 

In hoeveffe het overeenkomen dan wel het afzien van een alimentatieregeling in 
Denemarken, Duitsland en Italie de verdeling van de boedel zal beinvloeden is moeilijk 
precies aan te geven. Het is echter waarschijnlijk dat er wel degelijk enige invloed zal 
zijn. Besluiten daarentegen in Frankrijk en Denemarken echtgenoten tot het toekennen 
van compensatie dan wordt in beide rechtsstelsels per definitie afgeweken van de verde-
ling van de echtelijke boedel die uit het huwelijksgoederenregime waaronder zij gehuwd 
zijn zou volgen. 

Invloed verdeling huwelijksvermogen op toekenning alimentatie / compensatie. — 
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. Behoefte 
en draagkracht vormen in alle bestudeerde stelsels de voomaamste criteria op grond 
waarvan alimentatie en compensatie wordt toegekend. Aldus kan worden gesteld dat de 
afwikkeling van het huwelijksvermogen in alle bestudeerde rechtsstelsels indirect invloed 
uitoefent op de toekenning van alimentatie. Daarbij moet worden opgemerkt dat in de 
praktijk in Denemarken en in Zweden bijna nooit meer alimentatie wordt toegekend. In 
deze stelsels streeft men na echtscheiding evenals in Engeland een clean break na. 

Engeland. — In Engeland bestaat er met alleen een relatie tussen de afwikkeling van het 
huwelijksvermogen en de toekenning van alimentatie, het is zelfs erg moeilijk beide 
kwestie van elkaar te scheiden. Beide behoren tot de aan de rechter opgedragen taak van 
het verlenen van ancillary relief. 

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

Hoofdlijnen. — Aileen in de stelsels waar men een (vorm van) pensioenverevening kent 
(Duitsland, Denemarken en Engeland), wordt daarmee bij de toekenning van alimentatie 
indirect rekening gehouden. In Frankrijk wordt echter bij de bepaling van behoefte en 
draagkracht rekening gehouden met eventueel pensioenverlies. In Denemarken en Italie 
hebben alimentatiegerechtigde ex-echtgenoten in specifieke gevallen recht op (een ge-
deelte van) het pensioen van hun overleden ex-echtgenoot. 
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Na echtscheiding. — In Duitsland waar men een uitgebreide pensioenvereveningsregeling 
kent en in Denemarken waar alleen het kapitaalpensioen in de te verdelen gemeenschap 
valt, zal de verdeling van het pensioen van invloed zijn op de behoefte en draagkracht van 
ex-echtgenoten en daarmee indirect op de toekenning van alimentatie. In Duitsland geldt 
dit overigens alleen indien echtgenoten ten tijde van de echtscheiding pensioen ontvan-
gen. In Engeland waar op verschillende wijze-n bij de verdeling van de boedel met (verlies 
van) pensioenvoorzienixtgen rekening wordt gehouden, kan de rechter de alimentatieuit-
kering hanteren als instrument am de pensioenposities van beide echtgenoten in even-
wicht te brengen. In Frankrijk noch Italie vindt pensioenverevening plaats. In Frankrijk 
staat echter expliciet in de wet dat bij de bepaling van behoefte en draagkracht ten behoe-
ve van alimentatie rekening gehouden moet warden met eventueel pensioenverlies. 

Na overiliden ex-echtgenoot. — Zowel in Denemarken als in Italie heeft een ex-
echtgenoot in specifieke gevallen recht op (een gedeelte van) het ouderdomspensioen van 
de overleden andere ex-echtgenoot. Een van de voorwaarden in beide stelsels luidt dat 
eerstgenoemde ex-echtgenoot alimentatiegerechtigd was. Opmerkelijk is dat deze rege-
ling in Denemarken alleen voor de vrouw geldt. In Italie geldt deze regeling zowel voor 
de man als voor de vrouw. 

Voorts kent Italie als enige van de bestudeerde stelsels een alimentatieregeling 
ten behoeve van een behoeftige ex-echtgenoot ten laste van de erfenis van de overleden 
ex-echtgenoot. Ter bepaling van de vraag of de ex-echtgenoot behoeftig is, client de 
reciter onder andere rekening te houden met een eventuele van de overleden ex-
echtgenoot afkomstige pensioenuitkering. 
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4 	TVat is de vermogensrechtehjke positie van de echtgenoten in de situatie van een 
faillissement van een van hen? 

Hoofdlijnen. — In de stelsels met een (uitgestelde) huwelijksgemeenschap (Denemarken, 
Frankrijk, Italie en Zweden) brengt het faiffissement van een van de echtgenoten de (uit-
gestelde) huwelijksgemeenschap in gevaar en dient de andere echtgenoot te worden be-
schermd. Bescherming vindt plaats doordat de uitgestelde huwelijksgemeenschap ofwel 
van rechtswege (Italie) ofwel op verzoek van de echtgenoot van de faiffiet (Denemarken 
en Frankrijk) wordt ontbonden. Bescherming wordt in Zweden bereikt doordat de rechter 
kan beslissen dat de huwelijksgemeenschap bij ontbinding van het huwelijk anders dan 
door overlijden van een der echtgenoten Met zal ontstaan. Daarentegen heeft in de stelsels 
zonder (uitgestelde) huwelijksgemeenschap (Duitsland en Engeland) het faillissement van 
een van de echtgenoten in beginsel geen invloed op de vermogensrechtelijke positie van 
de andere echtgenoot. Doch ook in deze stelsels blijkt de andere echtgenoot in sommige 
gevallen bescherming te genieten. Engeland kent bijzondere regels ter bescherming van 
de schuldeisers in geval van faillissement van hun schuldenaar. 

Stelsels met een huwelijksgemeenschap; bescherming echtgenoot van de gefailleer-
de. — In Italie, Denemarken en Frankrijk wordt de echtgenoot van de gefailleerde be-
schermd doordat de (uitgestelde) huwelijksgemeenschap wordt of kan worden ontbonden. 
In Italie vindt ontbinding in geval van faillissement van rechtswege plaats. Op dat mo-
ment treedt — eveneens van rechtswege — het stelsels van uitsluiting van iedere gemeen-
schap (separazione dei beni) in de plaats van het wettelijk regime. In Frankrijk en Dene-
marken kan de echtgenoot van de gefailleerde ontbinding van de huwelijksgemeenschap 
respectievelijk van de uitgestelde huwelijksgemeenschap verzoeken. Anders is de situatie 
in Zweden. De Zweedse rechter heeft de mogelijkheid te bepalen dat bij ontbinding van 
het huwelijk anders dan door overlijden van een van de echtgenoten, geen gemeenschap 
zal ontstaan. 

In geval van ontbinding tijdens het huwelijk (Denemarken, Frankrijk, Italie) dient 
de huwelijksgemeenschap te worden verdeeld. De schuldeisers van de failliet hebben in 
dat geval alleen verhaal op het prive-vermogen van de echtgenoot-schuldenaar en op zijn 
aandeel in de huwelijksgemeenschap. Het aandeel van de andere blijft in beginsel be-
schermd. Opgemerkt client echter te worden dat de echtgenoot / niet-schuldenaar in 
Frankrijk ook na ontbinding van de huwelijksgemeenschap aansprakelijk is voor de helft 
van de gemeenschapschulden die hij niet was aangegaan. 

In Zweden daarentegen blijft de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten 
staande huwelijk ongewijzigd: er bestaan alleen twee prive-vermogens (dat van de man 
en dat van de vrouw). De schuldeisers kunnen zich slechts op het vermogen van de failliet 
verhalen. 

In Frankrijk en Italie dient de ontbinding van de huwelijksgemeenschap tijdens 
het huwelijk als gevolg van faillissement te worden gepubliceerd. 
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Stelsels zonder huwelijksgemeenschap; bescherming echtgenoot van de gefailleerde. 
— In de stelsels zonder (uitgestelde) huwelijksgemeenschap heeft het faillicsement van een 
van de echtgenoten in beginsel geen gevolgen voor de vermogensrechtelijke positie van 
de andere echtgenoot. ledere echtgenoot is in die stelsels alleen aansprakelijk voor de 
schulden die hij zelf is aangegaan en deze schulden kunnen alleen op zijn vermogen wor-
den verhaald. 

Echter ook in deze stelsels zonder huwelijksgemeenschap wordt de echtgenoot 
van de gefailleerde in sommige gevallen beschermd. In Duitsland vindt er bij elude van 
het huwelijk een verreketting plaats. De echtgenoot van de gefailleerde wordt daar be-
schermd doordat het eindvermogen nooit negatief kan zijn. Dit brengt met zich mee dat 
de echtgenoot van de gefailleerde nooit kan worden gedwongen om meer dat de helft van 
zijn vermogensaanwas aan de andere echtgenoot uit te keren. In Engeland wordt alleen 
het recht van bewoning van de echtgenoot van de gefailleerde beschermd. Ingeval van 
faillissement legt de faillissementscurator immers beslag op het gehele vermogen van de 
gefailleerde. Tot het vermogen van de gefailleerde kan ook zijn interest in de echtelijke 
woning behoren en de faillissementscurator kan de rechter verzoeken een order for sale 
van de echtelijke woning uit te brengen. Bij zijn beslissing dient de rechter de belangen 
van de schuldeisers en van het gezin van de failliet tegen elkaar af te wegen en kan hij in 
belang van het gezin besiissen om de verkoop van de woning uit stellen. Indien echter 
meer dan een jaar is verstreken sinds de faillietverklaring dient de rechter voorkeur te ge-
ven aan de belangen van de schuldeisers. 

Engeland; bijzondere bescherming schuldeisers van de gefailleerde. — Schuldeisers 
beschikken in Engeland over de mogelijkheid om bepaalde transacties die hun schulde-
naar tegen een te lage prijs is aangegaan met de bedoeling zijn schuldeisers te benadelen 
te vernietigen. Indien de schuldenaar in staat van faillissement is, kan de faillissementscu-
rator een verzoek tot vemietiging indienen van iedere transactie die plaats heft gevonden 
binnen een termijn van vijf jaar voor de faillissementsverklaring (zonder dat het bestaan 
van een bedoeling om de schuldeisers te benadelen moet worden bewezen). Indien echter 
de transactie meer dan twee jaar voor faillissementsverklaring heeft plaats gevonden kan 
zij alleen man worden vemietigd indien deze transactie de staat van insolventie heeft 
veroorzaakt of dat de schuldenaar op dat tijdstip reeds insolvent was. Er bestaat een ver-
moeden dat er aan deze voorwaarde wordt voldaan indien de transactie met een partner 
heeft plaats gevonden. Onder het begrip partner valt zowel de echtgenoot als de ex-
echtgenoot. 

Faillissement na ontbindimg van het huwelijk. — In de stelsels zonder (uitgestelde) hu-
welijksgemeenschap wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen de faillisse-
mentssituaties voor en na ontbinding van het huwelijk. Wel dient te worden opgemerkt 
dat in Engeland het recht van bewoning van het gezin van de failliet alleen tij dens het 
huwelijk wordt beschermd en dat in Duitsland de failliet wordt beschermd doordat hij ten 
tijde van de Zugewinnausgleich niet meer hoeft uit te keren dan dat er aanwezig is in zijn 
vermogen (ook al had hij ten tijde van de echtscheiding de grootse vermogensaanwas). 
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In de stelsels met een huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk bevinden de schuldei-
sers zich in beginsel zowel voor als na ontbinding van het huwelijk in dezelfde positie 
aangezien hun verhaalsrecht niet wordt gewijzigd. In de stelsels met een uitgestelde ge-
meenschap zou men zich af kunnen vragen of het faillissement na ontbinding andere ge-
volgen heeft dan wanneer het faillissement daarvoor plaats heeft gevonden. Dit is echter 
niet het geval. Zowel tijdens het huwelijk als na ontbinding daarvan blijven de echtgeno-
ten alleen aansprakelijk voor de schulden die zij zelf 7ijn aangegaan en kunnen deze 
schulden alleen op hun vermogen (in dit geval hun prive-vermogen en hun aandeel in de 
huwelijksgemeenschap) worden verhaald. 
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5 	Wat is de vrijheid van de rechter bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen? 

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

Boofdlijnen. — Bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen beschikt de Engelse rech-
ter — anders dan de continentale rechters — over een zeer grate vrijheid. Van de continen-
tale rechters hebben alleen de Deense, Duitse, Zweedse en in zekere zin Franse rechter 
een beperkte vrijheid am in specifieke gevallen van het wettelijk systeem af te wijken. 
Aan de Italiaanse rechter is in een geval enige vrijheid toegekend. 

Zeer rote vrijheid. — Anders dan de bestudeerde continentale stelsels kent het Engelse 
recht geen wettelijk systeem van huwelijksvermogensrecht en in die zin kan dan oak niet 
gesteld worden dat de Engelse rechter de vrijheid heeft am van de regels van het wettelijk 
stelsel af te wijken. Wel kan gesteld wottlen dat bij de afwikkeling van het huwelijksver-
mogen de Engelse rechter — anders dan de continentale rechters — over een zeer grate 
vrijheid beschikt. De wet en de jurisprudentie bieden hem dew vrijheid. Wet en jurispru-
dentie bieden hem echter tevens een aantal richtsnoeren. 

Op grond van de wet kan de rechter bij de afwikkeling van het huwelijksvermo-
gen twee soorten orders vaststellen: financial provision orders en property adjustment 
orders. 

Bij het vaststellen van een dergelijke voorziening moet de rechter rekening hou-
den met alle omstandigheden van het geval en in het bijzonder met het welzijn van even-
tueel aanwezige minderjarige kinderen. De wet noemt daamaast een achttal specifieke 
omstandigheden waarmee hij tevens rekening dient te houden. Uit praktijkonderzoek 
blijkt dat de rechter ruim gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid en zich met 
name door twee doelstellingen laat leiden. In de eerste plaats tracht hij een passende op-
lossing te vinden om te voorzien in het onderhoud en de huisvesting van de kinderen en 
in de tweede plaats streeft hij naar het treffen van voorzieningen die aan de behoeften van 
iedere echtgenoot na ontbinding van het huwelijk tegemoet komen. 

Op grand van de wet is de rechter verplicht de mogelijkheid van een clean break 
te overwegen indien dit gezien de omstandigheden van het geval redelijk is. Verder is in 
de rechtspraak het zogenaamde one-third beginsel ingevoerd. Volgens dit beginsel krijgt 
de vrouw een derde van het huwelijksvermogen en de man tweederde. 

Beperkte vrijheid. — Van de continentale rechters hebben alleen de Deense, Duitse, 
Zweedse en in zekere zin Franse rechter een beperkte vrijheid am in specifieke gevallen 
van het wettelijk systeem af te wijken. Ann de Italiaanse rechter is in een geval enige 
vrijheid toegekend. 

Zowel in Denemarken als in Zweden heeft de rechter de bevoegdheid am een 
andere verdeling vast te stellen dan de verdeling bij helfte indien blijkt dat deze laatste 
onredelijke gevolgen zal hebben. Dit is in beide landen het geval indien een van de echt-
genoten een aanzienlijk grater deel in de huwelijksgemeenschap heeft ingebracht dan de 
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ander, het huwelijk van bijzonder korte duur is geweest en niet werkelijk heeft geleid tot 
een financiele gemeenschap. 

In dat geval wordt er in Denemarken alvorens tot verdeling wordt overgegaan 
door iedere echtgenoot dat deel van het vermogen dat overeenkomt met de waarde van de 
goederen die hij bij het huwelijk heeft aangebracht, die hij tijdens het huwelijk door mid-
del van erfstelling of schenkingen heeft verkregen en die hij uit zijn prive-vermogen aan 
de huwelijksgemeenschap heeft overgedragen, aan de huwelijksgemeenschap onttrokken. 

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 huwelijksgemeenschap toe 
te kennen. 

In Frankrijk kan de rechter bij de afwikkeling van de boedel op verzoek van een 
der echtgenoten aan deze ten laste van de ander een prestation compensatoire toekennen 
om evenwicht te brengen in de vermogensrechtelijke positie van beide ex-echtgenoten 
(zie ook onder 3.4). Deze prestation compensatoire neemt echter in de praktijk meestal de 
vorm van een periodieke uitkering aan en verschilt de facto dan ook nauwelijks van de 
alimentatieuiteringen in de andere onderzochte stelsels. 

Op een specifiek teffein, namelijk de toekenning van een bewoningsrecht ten 
aanzien van de echtelijke woning en de verdeling huishoudelijk boedel heeft de Duitse 
rechter een vrij mime discretionaire bevoegdheid. Zo kan hij bijvoorbeeld onder bepaalde 
omstandigheden de echtelijke woning en/of bepaalde huishoudelijke goederen aan de 
echtgenoot / niet-eigenaar toekennen. Op dit terrein heeft de Italiaanse Corte di Cassazio-
ne de vrijheid van de rechter aanzienlijk beperkt: de rechter kan nu in feite alleen het 
recht van bewoning van de echtelijke woning toekennen aan de echtgenoot aan wie de 
minderjarige kinderen zijn toegewezen of met wie meerderjarige kinderen samenleven 
die — buiten hun schuld — niet in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien. De enige 
vrijheid die de rechter de facto toekomt betreft de mogelijkheid aan een der echtgenoten 
het vruchtgebruik toe te kennen indien het onderhoud en de opvoeding van de kinderen 
dit vereist. 

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

Hoofdlijnen. — Het Engelse recht verschilt reeds in de eerste plaats van de continentale 
stelsels doordat het geen huwelijkse voorwaarden kent in de zin van aan een specifiek 
huwelijksvermogensrecht onderworpen overeenkomsten tussen echtgenoten die de ver-
mogensrechtelijke relatie tussen echtgenoten staande huwelijk en bij beeindiging van het 
huwelijk regelen. Dit betekent overigens niet dat echtgenoten in Engeland met elkaar 
geen overeenkomsten omtrent hun vermogensrechtelijke situatie kunnen sluiten. Anders 
dan in de continentale stelsels zijn dergelijke overeenkomsten echter in beginsel aan het 
algemene recht onderworpen. Bovendien heeft de Engelse rechter — anders dan zijn con-
tinentale collega's — vergaande bevoegdheden om van deze overeenkomsten bij de verde-
ling van de echtelijke boedel af te wijken. Dit laatste is alleen dan niet het geval indien de 
overeenkomst in een consent order wordt openomen. 
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Van de continentale rechter hebben alleen de Deense, Duitse en Zweedse rechter (en in 
zekere zin de Franse rechter) in specifieke gevallen en op bepaalde gronden de bevoegd-
heid om van de door partijen overeengekomen huwelijkse voorwaarden af te wijken. 

Zeer grote vrtheid. — De wet kent de Engelse rechter de bevoegdheid toe om ten tijde 
van de echtscheiding door middel van een property adjustment order een tussen echtge-
noten bestaande overeenkomst te wijzigen. De rechter kan aan een van de echtgenoten (of 
aan hun kinderen) een voordeel toekennen of juist een voordeel dat voortvloeide uit de 
overeenkomst verminderen dan wel schrappen. Onder 5.1 is reeds beschreven met welke 
omstandigheden de rechter rekening houdt en client te houden bij het vaststellen van een 
dergelijke voorziening. 

Echtgenoten kunnen voorkomen dat van een tussen hen gesloten overeenkomst 
bij verdeling van de echtelijke boedel wordt afgeweken door de rechter te verzoeken deze 
overeenkomst op te nemen in een court order. 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. Is een tussen echtgenoten geslo-
ten overeenkomst opgenomen in een consent order dan kan de rechter ten tijde van de 
echtscheiding niet van een deze overeenkomst afwijken. 

Beperkte vrijheid. — In Denemarken en Zweden kan de rechter slechts in specifieke ge-
vallen van de door partijen overeengekomen huwelijkse voorwaarden afwijken. Len eer-
ste voorwaarde is dat bij huwelijkse voorwaarden vermogen buiten de (uitgestelde) hu-
welijksgemeenschap is gesloten. Verder geldt in Denemarken in beginsel dat de rechter 
alleen mag ingrijpen om economische onredelijkheid te voorkomen. In Zweden geldt als 
bijkomende voorwaarde dat hetgeen echtgenoten overeengekomen zijn, onredelijk is. De 
factoren die door de rechters in acht worden genomen (duur van het huwelijk, financiele 
situatie van de echtgenoten, etcetera) lopen in Denemarken en Zweden niet sterk uiteen. 
Echter — anders dan in Denemarken — dient de Zweedse rechter met name rekening te 
houden met de omstandigheden ten tijde van de sluiting van de overeenkomst. Hebben de 
echtgenoten willens en wetens de overeenkomst gesloten dan client de rechter zich bij de 
bepaling van onredelijkheid zeer terughoudend op te stellen. Als uitgangspunt geldt dat 
hetgeen partijen zijn overeengekomen bindend is. In Denemarken daarentegen kan steeds 
duidelijker een trend onderscheiden worden in de richting van de toepassing van een al-
gemene billijkheidsregel met name in gevallen waarin sprake is van een huwelijk van 
lange duur en echtgenoten hun gehele vermogen buiten de (uitgestelde) huwelijksge-
meenschap gesloten hebben. De zwakke partij hoeft zich in deze gevallen zelfs niet per se 
in een onredelijke economische situatie te bevinden. 

In Denemarken kan de rechter van de huwelijkse voorwaarden afwijken door aan 
een van de echtgenoten een door de ander te betalen bedrag toe te kennen. In Zweden kan 
de rechter de huwelijkse voorwaarden wijzigingen of negeren. Anders dan de Zweedse 
rechter kan de Deense reciter alleen tot de hierboven beschreven correctie van de huwe-
lijkse voorwaarden overgaan indien een der echtgenoten daartoe een verzoek heeft inge-
diend. Kiezen de echtgenoten voor een administratieve echtscheidingsprocedure dan die- 
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nen echtgenoten in hun echtscheidingsconvenant overeenstemming te hebben bereikt over 
een eventuele compensatieregeling. 

Zoals hierboven onder 5.1 reeds gesteld kan de Franse rechter bij de afwikkeling 
van de boedel aan een der echtgenoten ten laste van de ander een prestation compensatoi-
re toekennen en heeft de Duitse rechter ruime bevoegdheden ten aanzien van de toeken-
ning van de echtelijke woning en de huishoudelijke boedel. Dit geldt in beide stelsels niet 
alleen in het geval dat de ex-echtgenoten onder het wettelijk regime, maar tevens wanneer 
zij onder huwelijkse voorwaarden waren gehuwd. 
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Over het algemeen is het niet eenvoudig bij een rechtsvergelijkend onderzoek een verkla-
ring te bieden voor alle gevonden overeenkomsten en verschillen tussen de oplossingen 
van de verschillende bestudeerde rechtsstelsels. Een van de oorzaken daarvoor is dat vele 
factoren van invloed zijn die onderling kunnen samenhangen en soms onduidelijk of niet 
bekend zijn. Factoren die de keuze voor een bepaalde oplossing in een stelsel kunnen 
hebben beinvloed, zijn: de historische ontwikkeling van het systeem, de maatschappelijke 
achtergrond, het politieke en maatschappelijke klimaat ten tijde van de invoering van de 
oplossing en — uiteraard — de invloed van andere stelsels op de keuze. Ook client men 
bijvoorbeeld te denken aan de positie en de invloed van de reciter in en op een systeem 
en het al dan niet bestaan van een notariaat. 

Gezien het doel van dit onderzoek en de tijdspanne die daarvoor ter beschikking 
stond, zullen wij ons in dit verklarende hoofdstuk tot enkele hoofdlijnen beperken. Wij 
zullen met name ingaan op de invloed die de stelsels op elkaar hebben uitgeoefend en de 
overwegingen van de wetgevers bij de invoering van het thans geldende huwelijksvermo-
gensrecht. 

Streven naar gelijkheid van man en vrouw. — Onder invloed van het maatschappelijke 
en politieke klimaat en regelgeving afkomstig van supranationale instanties beschikken 
thans alle bestudeerde stelsels over een stelsel van huwelijksvermogensrecht dat recht 
doet aan de gelijkheid van man en vrouw. Deze stand van zaken is echter niet gelijktijdig 
bereikt. In Engeland heeft men reeds in 1882 een wet ingevoerd om deze gelijkheid te 
bereiken.Voor 1882 werden echtgenoten geacht een `eenheid' te vormen die in de prak-
tijk echter alleen uit de man bestond. In de Scandinavische stelsels is in de jaren twinting 
van deze eeuw nieuwe wetgeving ingevoerd waarin afstand werd genomen van de domi-
nante positie van de man in het huwelijk. De andere bestudeerde stelsels volgden pas 
later. Voor een aantal van deze stelsels (met name het Duitse) hebben de Scandinavische 
stelsels als inspiratiemodel gediend. In 1957 werd in Duitsland het wettelijk stelsel van de 
Zugewinngemeinschaft nota bene door het Gesetz iiber die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau auf dem Gebiete des biirgerlichen Rechts ingevoerd. In Frankrijk is het huwe-
lijksvermogensrecht in twee etappes herzien. De eerste wetswijziging vond plaats in 1965 
en de tweede in 1985. In beide gevallen speelde de wens tot (meer) emancipatie van de 
gehuwde vrouw het voomaamste motief voor de wijzigingen. In het geval van de tweede 
wetswijziging vormde tevens een rol dat twee supranationale instanties regelgeving op dit 
terrein hadden uitgevaardigd: in 1978 de Raad van Ministers van de Raad van Europa en 
in 1979 de Verenigde Naties. In Italie vond de hervorming van het familierecht plaats in 
1975. Ook in Italie vormde het streven naar gelijkheid van man en vrouw het voornaam-
ste motief achter deze hervorming. In Italie had daarvoor reeds het Constitutionele Hof 
herhaalde malen in zijn uitspraken gewezen op de ongrondwettigheid van een aantal be- 
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palingen (strijd met art. 29 lid 2 Grondwet: 'Het huwelijk is gebaseerd op de morele en 
juridische gelijkheid van de echtgenoten, '). 

Waarborg onafhankelijkheid echtgenoten. — In Engeland heeft sinds 1882 het huwelijk 
— zolang echtgenoten gehuwd blijven — niet of nauwelijks enige invloed op de vermo-
gensrechtelijke positie van gehuwden. Tijdens het huwelijk bestaan dus alleen twee prive-
vermogens: het vermogen van de man en dat van de vrouw. Hetzelfde geldt voor de 
Scandinavische stelsels en voor het Duitse. De Duitse wetgever heeft zich bij zijn keuze 
voor deze oplossing met name laten inspireren door het Scandinavische voorbeeld. In al 
deze stelsels heeft men rich laten leiden door de gedachte dat de gelijkheid en onaflian-
kelijkheid van beide echtgenoten het best tot uitdrukking komen en beschermd worden in 
een stelsel waarin geen gemeenschap ontstaat. Er is geen ingewikkelde bestuursregeling 
nodig en de vermogens worden in beginsel niet aangetast door rechtshandelingen van de 
ander. 

In Frankrijk en Italie daarentegen is wel gekozen voor het ontstaan van een hu-
welijksgemeenschap tijdens het huwelijk. In Frankrijk is dit geschiedt onder invloed van 
de publieke opinie. In de eerste wetsontwerpen voor de wetswijziging van het Frame 
huwelijksvermogensrecht had de wetgever een stelsel zonder huwelijksgemeenschap 
ontworpen waarbij bij ontbinding van het huwelijk de aanwinsten worden verrekend 
(deelgenootschap van aanwinsten, participation aux acquets). Toen echter bleek uit een 
onderzoek gehouden onder de Franse bevolking in 1962 dat de Fransen zeer gesteld zijn 
op het idee van een huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk, zijn de wetsontwerpen 
gewijzigd en heeft men gekozen voor een stelsel met een beperkte huwelijksgemeenschap 
tijdens het huwelijk. 1  

hi Italie gold juist v6or de wetswijzing van 1975 als wettelijk stelsel de scheiding 
van goederen (separazione del beni). Daar heeft men met name om het huishoudelijk 
werk economisch te waarderen een wettelijk stelsel ingevoerd dat trekken heeft van zo-
wel het Franse, Scandinavische als Duitse stelsel: bepaalde goederen vallen reeds tijdens 
het huwelijk in de gemeenschap, andere vallen voor zover niet verbruikt na ontbinding 
van het huwelijk in de gemeenschap, en van een derde categorie goederen valt alleen de 
waarclevermeerdering in de gemeenschap. Overigens kende men het Franse stelsel, de 
communaute de meubles et acquets in Italie reeds sinds 1942 als wettelijk keuzestelse1. 2  
Het werd echter in de praktijk nauwelijks gekozen. 

Bescherming van de huisvrouw. — Bij het einde van het huwelijk deelt in alle bestu-
deerde stelsels de economisch zwakkere partij mee in de vermogensvermeerdering van de 
andere. Het motief hierachter is in ale stelsels hetzelfde: de bescherming van de huis-
vrouw. De arbeid van de voor het huishouden zorgende vrouw dient op gelijke wijze te 

I  Er zijn twee enquetes gehouclen onder de bevolking. De eerste vond plaats in 1962 en de 
tweede in 1979. Uit beide bleek de gehechtheid van de Franse bevolking aan de huwelijksge-
meenschap tijdens het huwelijk. In 1962 word tevens eon enquete gehouden onder notarissen 
en vertegenwoordigers van ondememers (waaronder het bankwezen). 

2  Het Italiaanse privaatrecht is traclitioneel stork met het Franse privaatrecht verbonden. 
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worden gewaardeerd als betaalde arbeid. De wijze waarop dit bereikt wordt verschilt 
echter per stelsel. 

In Denemarken en Zweden ontstaat bij het einde van het huwelijk een gemeen-
schap. In Frankrijk ontstaat reeds tijdens het huwelijk een huwelijksgemeenschap die na 
ontbinding van het huwelijk verandert in een onverdeeldheid. In Italie ontstaat zowel 
tijdens als na ontbinding van het huwelijk een gemeenschap. De na het huwelijk ontstane 
onverdeeldheid wordt in deze vier stelsels bij helfte verdeeld. De verschillen tussen deze 
stelsels bestaan in grote lijn uit wel of geen gemeenschap tijdens het huwelijk. De verkla-
ring voor deze verschillen is in de vorige paragraaf gegeven. 

De Duitse en Engelse oplossing lopen sterker uiteen, zowel ten opzichte van de 
hierboven genoemde vier stelsels als ten opzichte van elkaar: in Duitsland wordt de aan-
was verrekend en in Engeland is aan de rechter de bevoegdheid toegekend de boedel op 
redelijke wijze te verdelen. Waarom Duitsland voor verrekening van het Zugewinn en niet 
bijvoorbeeld voor een uitgestelde gemeenschap heeft gekozen, is ons niet bekend. Wel-
licht heeft men het praktischer gevonden alleen de waardevermeerdering van de vermo-
gens te verdelen en niet de goederen zelf. Deze verklaring is plausibel in het licht van het 
feit dat de Duitse wetgever de hanteerbaarheid van het systeem kennelijk belangrijk heeft 
geacht.3  De Engelse oplossing staat geheel op zichzelf en moet gezien worden in de tra-
ditie van de common law stelsels die — sterk vereenvoudigd gesteld — neerkomt op de 
gedachte dat billijkheid belangrijker is dan rechtszekerheid. Ook de maatschappelijke 
context wordt als reden genoemd waarom voor Engeland strakkere regels niet geschikt 
zouden zijn. In Engeland wordt door op dit gebied meest gezag hebbende rechter gesteld, 
dat een stelsel als het Deense en het Schotse (die veel overeenkomsten met elkaar verto-
nen) wellicht geschikt is voor kleine maatschappijen met een betrekkelijk homogene be-
volking, maar voor de Engelse maatschappij met zijn bevolking die zowel uit zeer armen 
als zeer rijken bestaat geheel ongeschikt zou kwmen zijn. Standaarthegels zouden niet 
passen bij de enorme fortuinen die in Engeland bij echtscheidingen in het geding zijn. 

Toenemende arbeidsparticipatie van de vrouw. — Door de toenemende arbeidspartici-
patie van de vrouw vraagt men zich in de verschillende bestudeerde stelsels wel af of de 
gekozen wettelijke stelsels nog bestaansgrond hebben. Daar wordt tegenover gesteld dat 
hoewel de arbeidsparticipatie de laatste decennia beslist is toegenomen, er in de landen 
van de Europese Unie nog steeds minder vrouwen dan mannen werken en vrouwen bo-
vendien gemiddeld minder uren per week werken. 4  Bovendien — zo stelt men — hebben 
tweeverdieners de mogelijkheid bij huwelijkse voorwaarden een stelsel overeen te komen 
dat beter bij hun situatie past. 

Contractsvrijheid. — In alle bestudeerde continentaie stelsels hebben echtgenoten inder-
daad in meer en mindere mate, maar over het algemeen toch een vrij grote vrijheid hun 
vermogensrechtelijke situatie te regelen. Het motief hiervoor is duidelijk: de maatschappij 
verandert en de kenmerken van de echtparen verschillen onderling. Echtparen dienen ten 

3  Le het hoofdstuk Evaluatie onder het evaluatiecriterium hanteerbaarheid. 
4  Bron: Eurostat news release no 79/99 13 August 1999 (http://europa.eu.int/eurostat.html).  



252 	 Verklaring 

minste de mogelijkheid te hebben het wettelijk regime aan te passen. In Engeland daar-
entegen hebben echtgenoten wel de mogelijkheid overeenkomsten ten aanzien van hun 
vermogensrechtelijke situatie te sluiten, maar bij een eventuele echtscheiding is de rechter 
op geen enkele wijze aan een dergelijke overeenkomst gebonden. De achtergrond hiervan 
is dat men het onredelijk acht dat echtgenoten bijvoorbeeld na een langdurig huwelijk 
gebonden zouden zijn aan een overeenkomst die dertig jaar tevoren gesloten is. Ook dit 
verschil tussen het Engelse stelsel en de bestudeerde continentale stelsels vat te herleiden 
tot de idee dat in het Engelse recht billijkheid belangrijker wordt geacht dan rechtszeker-
heid. In bijzondere gevallen is dit overigens eveneens het geval in Denemarken en Zwe-
den. Hebben echtgenoten in deze stelsels vermogen buiten de uitgestelde gemeenschap 
gesloten dan heeft de rechter op grond van 'redellikheid en billijkheid' de vrijheid af te 
wijken van hetgeen echtgenoten zijn overeengekomen. Het is ons niet bekend of er een 
relatie bestaat tussen deze aanpassingsvrijheid van de rechter en het ontbreken van een 
notariaat in Denemarken en Zweden. Men zou kunnen stellen dat deze aanpassingsvrij-
heid nodig is, nu echtgenoten bij het maken van huwelijkse voorwaarden informatie heb-
ben moeten ontberen die een notaris zou hebben verstrekt. Daar kan men tegenoverstellen 
dat de rol van de notaris in deze stelsels vaak vervuld wordt door een advocaat. Felt blijft 
echter dat in deze stelsels echtgenoten oak zonder advocaat overeenkomsten over hun 
vermogensrechtelijke situatie kunnen sluiten. 

Bescherming familievermogen. — Met uitzondering van Denemarken en Zweden vallen 
in alle bestudeerde stelsels de goederen die de echtgenoten voor het huwelijk reeds beza-
ten en die zij tijdens het huwelijk door middel van erfrecht of schenking hebben verkre-
gen buiten hetgeen verdeeld moet warden. Van de Franse oplossing is bekend dat deze 
gekozen is omdat men in Franlaijk sterk hecht aan het familievermogen. Het is waar-
schijnlijk dat dit eveneens voor de andere stelsels geldt die deze vermogens buiten de te 
verdelen massa hebben gesloten. In Engeland is dit zeker het geval. De rechter zal daar 
dan ook bij de verdeling in hoge mate rekening mee houden. Is dit vermogen echter het 
enige dat verdeeld kan worden en/of is het in het belang van de kinderen dat de echtelijke 
waning aan de echtgenoot-niet-eigenaar wordt toegekend, dan zal de rechter dit vermo-
gen hoogst waarschijnlijk wel verdelen c.q. aan de ander toedelen. De reden die genoemd 
wordt op grand waarvan de Scandinavische stelsels deze vermogens wel in de uitgestelde 
gemeenschap hebben doen vallen is voomamelijk praktisch van aard: het zou de bepaling 
en waardering van hetgeen bij ontbinding van het huwelijk moet warden verdeeld een-
voudiger maken. 

Gemeenschappelijke historische oorsprong. — Dat het Deense en Zweedse stelsel op 
het terrein van het familierecht en huwelijksvermogensrecht zo sterk op elkaar lliken 
heeft zijn oorsprong in het felt dat dew stelsels één gemeenschappelijke voorouder heb-
ben: het gemeenschappelijk modelhuwelijkswetboek van Denemarken, Finland, 1.1Sland, 
Noorwegen en Zweden van 1920. In Zweden is dit wetboek echter vervangen in 1988. 
Oak in Denemarken heeft sinds de jaren twintig het huwelijksvermogensrecht ingrijpende 
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wijzigingen ondergaan. Hoewel de stelsels steeds meer uit elkaar zijn gaan lopen, ziet 
men op de grote lijnen toch nog duidelijk de invloed van de gezamenlijke oorsprong. 

Verwevenheid met het erfrecht. — Huwelijken schijnen heden ten dage nog steeds vaker 
door het overlijden van een van de echtgenoten te eindigen dan door echtscheiding. De 
verklaring voor bepaalde keuzen van de verschillende wetgevers zal dan ook (tevens) 
herleid kunnen worden tot overwegingen omtrent de positie van de langstlevende echtge-
noot en de overige erfgenamen. In dit onderzoek hebben wij ons beperkt tot het huwe-
lijksvermogensrecht. Men dient echter de sterke verwevenheid van het huwelijksvermo-
gensrecht met het erfrecht in gedachte te houden. 
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De evaluatie van de in de bestudeerde stelsels van huwelijksvermogensrecht gekozen 
oplossingen zal geschieden aan de hand van een achttal criteria: rechtvaardigheid, gelijk-
heid, hanteerbaarheid, eenvoud, flexibiliteit, bescherming echtgenoten, bescherming van 
derden en, ten slotte, de 'common core'. De criteria flexibiliteit en bescherming echtge-
noten zijn beide onderverdeeld in twee subcriteria: contractsvrijheid en discretionaire 
bevoegdheid van de rechter respectievelijk bescherming echtgenoten ten opzichte van 
elkaar en bescherming echtgenoten ten opzichte van derden. 

Rechtvaardigheid 

Rechtvaardigheid. — Onder een rechtvaardig stelsel van huwelijksvermogensrecht ver-
staan wij een systeem waarin zowel recht gedaan wordt aan de echtgenoten als zelfstan-
dige, gelijkwaardige individuen als aan de echtgenoten als eenheid, als individuen die hun 
lot met elkaar verbonden hebben. 1  

In de eerste plaats brengt dit met zich mee dat wij het als rechtvaardig beschou-
wen dat wanneer het huwelijk ontbonden wordt tussen de echtgenoten verdeeld zal wor-
den wat zij door gemeenschappelijke inspanning tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. 
Het begrip 'door gemeenschappelijke inspanningen opgebouwd vermogen' dient ruim te 
worden geinterpreteerd. Hieronder valt niet alleen de fulanciele bijdrage van iedere echt-
genoot maar ook het resultaat van de bijdrage door verzorging van het huishouden. 2  

In de tweede plaats menen wij dat op grond hiervan een verdeling in beginsel bij 
helfte client te geschieden, maar dat op dit beginsel in bijzondere gevallen uitzonderingen 
mogelijk moeten zijn. 

Ten derde volgt ons inziens hieruit dat tijdens het huwelijk enerzijds de later 
eventueel te verdelen goederen beschermd moeten worden en anderzijds elk der echtge-
noten niet al te zeer beperkt moet worden in de bevoegdheid om over zijn of haar vermo-
gen te beschikken. 

Bij ontbinding van het huwelijk; samenstelling van de verdeelbare massa. 3  — In de 
bestudeerde stelsels kan men twee categorieen onderscheiden: stelsels met een ruime 
verdeelbare massa en stelsels met een beperkte verdeelbare massa. Tot de eerste categorie 

1  Verbeke (1991, p. 397-421) spreekt in zijn proefschrift over een evenwicht tussen individua-
liteit en solidariteit. Bij de gedachtebepaling over het criterium rechtvaardigheid en de toetsing 
van de stelsels hebben wij dankbaar van Verbeke's proefschrift gebruikt gemaakt. 

2 Verbeke 1991, p. 400. 
3 Verbeke 1991, p.405  e. v. Onder het begrip `verdeelbare massa' valt zowel de onverdeeldheid 

die bij ontbinding van het huwelijk moet worden verdeeld als hetgeen in de verrekening moet 
worden betrokken. Ook wordt het begrip bier gebruikt om aan te duiden welk vermogen de 
rechter kan gebruiken om de vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten bij ontbinding 
van het huwelijk aan te passen. 
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behoren Denemarken, Engeland4  en Zweden. hi deze landen behoort al het vermogen van 
de echtgenoten in begthsel tot de verdeelbare massa. Er wordt dan ook in beginsel geen 
onderscheid gemaakt naar gelang de wijze of het tijdstip van ontstaan van het vermogen. 
Met name wordt ook hetgeen de echtgenoten reeds voor het huwelijk bezaten of hetgeen 
zij tijdens het huwelijk door middel van erfstelling of schenking hebben verkregen in 
deze verdeelbare massa betrokken. In Frankrijk, Italie en Duitsland wont de verdeelbare 
massa echter beperkt tot hetgeen de echtgenoten werkelijk tijdens het huwelijk hebben 
opgebouwd. Het vermogen dat bij het huwelijk is aangebracht of tijdens het huwelijk 
krachtens erfstelling of schenking is verkregen behoort tot het prive-vermogen van de 
echtgenoten en wordt niet in de verdeling betrokken. 

Dan wij het — zoals hierboven beschreven - rec,htvaardig achten dat wanneer het 
huwelijk ontbonden wordt tussen de echtgenoten alles verdeeld zal warden wat zij door 
gemeenschappelijke inspanning *lens het huwehjk hebben opgebouwd, hebben laatstge-
noemde stelsels onze voorkeur. 

Het Duitse stelsel heeft echter het nadeel dat in sommige gevallen niet al het 
vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd wordt verdeeld. In Duitsland vindt bij 
einde van het huwelijk een verrekening plaats. Eindvermogen en aanvangsvermogen 
worden vergeleken. De echtgenoot met de grootste vermogensaanwas client de helft van 
deze aanwas aan de andere nit te keren. Net  aanvangsvermogen kan echter - tenzij de 
echtgenoten anders zijn overeengekomen - nooit negatief zijn. Aanvulling van een nega-
tief vermogen wordt dus, in begin.sel, niet als aanwas beschouwd en dus niet betroklcen in 
de verdeelbare massa. 

Op grond van het Franse, Italiaanse, Zweedse en (in beperktere mate) Deense systeem 
vallen bepaalde onoverdraagbare, aan de persoon van een echtgenoot verbonden rechten 
buiten de te verdelen massa. Ook dit kan als onrechtvaardig beschouwd wonien. Deze 
kwestie speelt in het bijzonder een rol bij de pensioenrechten en -aanspraken van de echt-
genoten. De pensioenrechten en -aanspraken zijn weliswaar gebonden aan de persoon van 
een echtgenoot man behoren, tenminste ten dele, tot het vermogen dat tijdens het huwe-
lijk is opgebouwd. Sterker nog, zij vormen vaak een van de belangrijkste vermogensbe-
standdelen daarvan. Geen rekening houden met de waarde hiervan doet geen recht aan de 
lotsverbondenheid van de echtgenoten en kan ons inziens niet gerechtvaardigd worden 
met een beroep op de autonomie van de echtgenoten. In Frankrijk, Italie en Zweden valt 
het pensioen buiten de verdeelbare massa. Deze oplossing kan niet als rechtvaardig wor-
den beschouwd, aangezien er verder ook geen verrekeningsregel bestaat. In Denemarken 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten pensioen, het Deense 
kapitaalpensioen valt in de te verdelen gemeenschap terwill dit niet het geval is bij de 
andere pensioenrechten en -aanspraken. Dit kan tot een onredelijke uitkomst leiden. Beter 

4 Opgemerkt dient echter te worden dat de rechter in Engeland wel rekening tracht te houden 
met het felt dat een bepaald vermogensbestanddeel reeds voor het huwelijk aan een echtgenoot 
toebehoorde. In beginsel kan worden gesteld dat hij ernaar streeft dit vermogen toe te kennen 
aan de eigenaar. Indien echter Diets anders over is, kan ook dat vermogen aan de echtgenoot / 
niet-eigenaar worden toegekend. 
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is de situatie in Duitsland en Engeland aangezien daar bij ontbinding van het huwelijk 
anders dan door overlijden een verrekening van de pensioenrechten plaatsvindt. Heden 
ten dage is het in Engeland alleen nog mogelijk om de verrekening te laten plaatsvinden 
op het moment dat de pensioengerechtigde met pensioen gaat. In de toekomst zal het 
mogelijk worden om het opgebouwde pensioen als elk ander vermogensbestanddeel te 
beschouwen en het op het moment van echtscheiding tussen de echtgenoten te verdelen. 
Een dergelijke oplossing doet het meest recht aan de individualiteit van de echtgenoten 
aangezien deze de mogelijkheid van een clean-break bij echtscheiding vergroot. 

Verdeling. — Enerzijds is het wenselijk dat beide echtgenoten meedelen in de te verdelen 
massa en dat er duidelijke regels bestaan om een dergelijke verdeling te waarborgen. 
Anderzijds is het eveneens van belang dat de vermogensrechtelijke verhouding van de 
echtgenoten zo snel mogelijk tot een einde komt en dus dat de wijze van verdeling vol-
doende flexibiliteit biedt om een clean-break te kunnen realiseren en de gevallen waarin 
alimentatie noodzakelijk is te verminderen. 

De hier behandelde stelsels kunnen grofweg in twee categorieen worden ver-
deeld. In de ene categorie bevinden zich alle continentale stelsels waar in beginsel een 
verdeling bij helfte plaats vindt en het Engelse systeem anderzijds waar de rechter naar 
billijkheid beslist wat de echtgenoten verkrijgen. 

Gesteld kan worden dat in de continentale stelsels meer gewicht wordt toegekend 
aan de eis van rechtszekerheid en in Engeland aan die van flexibiliteit. De vraag is welke 
van de twee de voorkeur verdient. Waar de aanwezigheid van strikte regels ten aanzien 
van de wijze van verdeling de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid bevordert, biedt de 
flexibiliteit van het Engelse recht de mogelijkheid om rekening te houden met alle om-
standigheden van het geval en verhoogt het de kansen om een clean-break te bewerkstel-
ligen. De beste oplossing lijkt te kunnen worden bereikt door een combinatie tussen deze 
twee systemen. Daarmee wordt gedoeld op een systeem dat in beginsel een gelijke verde-
ling van de verdeelbare massa vastlegt maar waarin de rechter over de mogelijkheid be-
schikt om van dit beginsel af te wijken indien dit nodig mocht zijn om tot een rechtvaar-
dige oplossing te komen. Daar het Engelse systeem als te flexibel en te onzeker kan wor-
den beschouwd en het Duitse, Franse en Italiaanse als te strikt, lijkt het meest geschikt 
een verdelingswijze a la scandinave: een combinatie tussen het beginsel van gelijke ver-
deling en een aanpassingsbevoegdheid van de rechter. 

Tijdens het huweljjk; bescherming van de verdeelbare massa. — Om te waarborgen 
dat beide echtgenoten kunnen meedelen in al wat dank nj hun gemeenschappelijke in-
spanningen is opgebouwd client de te verdelen massa te worden beschermd. Deze be-
schermingsmaatregelen dienen echter niet te veel inbreuk te maken op de autonomie van 
de echtgenoten. Engeland heeft de voorkeur gegeven aan de autonomie van de echtgeno-
ten en kent als gevolg daarvan geen enkele bescherming toe aan de verdeelbare massa. 
Aileen het recht van bewoning van de echtgenoot / niet-eigenaar wordt beschermd. 
Frankrijk en Italie kennen daarentegen de meest verregaande bescherming. Belangrijke 
(in de 2in van ingrijpende) rechtshandelingen ten aanzien van de huwelijksgemeenschap 
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dienen door beide echtgenoten gezamenlijk te geschieden. Dit brengt echter een (te) grote 
beperking van de autonomie van de echtgenoten met rich mee. In Denemarken, Zweden 
en Duitsland is er voor een tussenoplossing gekozen. De verdeelbare massa wordt be-
schermd doordat bepaalde handelingen niet door een echtgenoot afzonderlijk zonder toe-
stemming van de andere echtgenoot kunnen warden verricht en doordat een echtgenoot 
niet bevoegd is am in strijd met het belang van zijn echtgenoot te handelen. Deze tussen-
lig,gende oplossing verdient aanbeveling. 

Gelijkheid van man en vrouw 

Gelijkheid. — Een stelsel van huwelijksvermogensrecht mag geen onderscheid maken 
tussen echtgenoten op grand van hun geslacht. Mn man en vrouw dienen zowel gelijke 
rechten aLs gelijke plichten te worden toegekend respectievelijk opgelegd. 

Gelijke rechten. — De athankelijke positie van de getrouwde vrouw had tot eind vorige 
eeuw in alle stelsels tot gevolg dat zij niet het recht had om vrij over haar vermogen te 
beschikken en dat het bestuur daarover aan de man toekwam. Heden ten dage is de situa-
tie echter geheel anders en hebben beide echtgenoten in alle bier behandelde stelsels de 
bevoegdheid am hun vermogen te besttuen en daarover te beschikken. Dit geldt zowel in 
de stelsels waarin alleen prive-vermogen aanwezig is als in de stelsels met een huwelijks-
gemeenschap (Frankrijk en Italie). In dit laatste geval zijn beide echtgenoten bevoegd om 
te beschikken over het vermogen dat tot de huwelijksgemeenschap behoort en voeren zij 
in begin.sel ieder afzonderlijk het bestuur daarover. Er is sprake van concurrent bestuur. 
Daamaast heeft iedere echtgenoot het recht om zijn mening te laten horen ten aanzien van 
bepaalde belangrijke rechtshandelingen. Ben aantal belangrijke handelingen (met name 
met de echtelijke woning als onderwerp) dienen in alle stelsels gezamenlijk te geschie-
den. Deze beperkingen van de afzonderlijke beschikkingsbevoegdheid van iedere echtge-
noot maken echter geen inbreuk op het gelijkheidsbeginsel aangezien deze voor beide 
echtgenoten gelden. 

Gelijke verplichtingen. — hi alle bestudeerde stelsels geldt de regel dat beide echtgeno-
ten dienen bij te dragen aan de kosten van het huishouden. Doordat onder bijdragen zowel 
financiele inkomsten als de verzorging van het huishouden worden begrepen, wordt in 
deze stelsels gewaarborgd dat oak degene die de huishoudelijke taken op zich heeft ge-
nomen aan deze plicht kan voldoen. 

Een opmerking dient echter te warden gemaakt over het Deense stelsel, waarin de 
man nog altijd aansprakelijk is voor de schulden die zijn vrouw is aangegaan ter voldoe-
ning van haar eigen behoefte. Op de vrouw rust geen soortgelijke verplichting. 

Oak het Engelse recht kent nog overbllifselen van de regels ter bescherming van 
de vrouw. Indien een goed op de naam van de vrouw wordt gesteld terwlil het met gelden 
van de man of van beide echtgenoten is gefinancierd verkrijgt de vrouw de gehele eigen-
dom van het goed, dat wil zeggen zowel de equitable ownership als de legal ownership. 
Er geldt een vermoeden van schenking van de man aan zijn vrouw, deze wordt gegrond 
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op het bestaan van een natuurlijke verbintenis. Indien echter het goed op naam van de 
man wordt gezet terwijl het met gelden afkomstig van de vrouw of van beide echtgenoten 
is gefmancierd geldt geen soortgelijk vermoeden. De man verkrijgt alleen de legal ow-
nership, de equitable ownership blijft bij de vrouw of komt beide echtgenoten ten goede. 

Gelijke rechten na ontbinding van het huwelijk. — De bestudeerde continentale stelsels 
kennen het beginsel van de verdeling bij helfte. Hierdoor wordt bereikt dat beide echtge-
noten meedelen in de verdeelbare massa. In Engeland dienen de echtgenoten te vertrou-
wen op de rechter. Over het algemeen kan gesteld worden dat de echtgenoten in alle stel-
sels bij de verdeling gelijk worden behandeld. Een opmerking dient echter te worden 
gemaakt ten aanzien van de verdeling (toekenning) van de echtelijke woning. Toebede-
ling van de echtelijke woning staat vaak in relatie met het ouderlijk gezag. Gezien het feit 
dat ook heden ten dage het ouderlijk gezag dan wel de feitelijke verzorging nog steeds 
vaker wordt toegekend aan de moeder dan aan de vader, wordt ook de echtelijke woning 
vaker toegekends  aan de vrouw dan aan de man. Indien toebedeling geschiedt onder 
voorwaarde van vergoeding van de andere partij brengt dit, althans vermogensrechtelijk 
gezien,6  geen schending van de eis van gelijkheid van man en vrouw met zich mee. Ge-
beurt dit echter zonder vergoeding, zoals het geval is in Italie en kan zijn Engeland, dan 
wordt de vrouw (indirect) bevoordeeld. 

Daamaast kan worden opgemerkt — hoewel wij nu het teffein van het huwelijks-
vermogensrecht verlaten — dat rechters nog steeds terughoudend handelen waar het gaat 
om toekenning van alimentatie aan de man. Een soortgelijke opmerking kan ook worden 
gemaakt ten aanzien van de bevoegdheid waarover de rechter in de hier behandelde 
Scandinavische stelsels beschikt, namelijk om in gevallen waarin de echtgenoten totale of 
gedeeltelijke uitsluiting van iedere gemeenschap zijn overeengekomen een compensatie 
toe te kennen aan de economisch zwakkere partij. Een dergelijke compensatie wordt im-
mers zelden aan de man toegekend. Deze laatste opmerkingen wijzen echter niet op 
leemtes in de wet maar op (onbewuste) discriminatie van de kant van de rechter. 

Ten slotte dient er een opmerking te worden gemaakt over de mogelijkheid voor 
een ex-vrouw om in Denemarken onder bepaalde omstandigheden een weduwepensioen 
te verkrijgen na overlijden van haar ex-man. Ook hier wordt de vrouw bevoordeeld. Een 
ex-man beschikt in Denemarken namelijk niet over een dergelijk recht. 

Hanteerbaarheid. — De hanteerbaarheid van een stelsel van huwelijksvermogensrecht 
hangt enerzijds af van de hanteerbaarheid van het systeem voor de echtgenoten zelf en 
anderzijds van de hanteerbaarheid van het systeem voor degenen die in het systeem wer-
ken (met name de rechter). Voor de echtgenoten is het van belang of zij tijdens het huwe- 

In Engeland kan zowel de eigendom van de woning worden overgedragen als een recht van 
bewoning worden toegekend. In Raid kan alleen een bewoningsrecht worden toegekend. 

6  Dit zonder te rekening te houden met de sentimentele waarde van de voormalige echtelijke 
woning. 
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lijk zelfstandig over hun vermogen kunnen beseltikken. Een systeem is eenvoudiger han-
teerbaar naarmate echtgenoten zich vrijer kunnen bewegen. Wij gaan ervan uit dat voor 
de rechter het tegenovergestelde geldt: naarmate de rechter meer geconfronteerd wordt 
met open normen en onduidelijke regels des te minder eenvoudig hanteerbaar is het sys-
teem. Of de rechter zich prettig voelt bij een bepaalde gebondenheid aan strakke normen 
is ons inziens een andere vraag. Hier gaan we er alleen van uit dat strakke normen een-
voudiger hanteerbaar zijn. 

Bestuursbeperkingen. — Binnen het Engelse systeem zijn de echtgenoten zeer vrij am 
over hun vermogen te bescbikken. De enige beperking bestaat in het kader van het bewo-
ningsrecht van de echtelijke woning. De echtgenoot-eigenaar kan eventueel in zijn be-
schikkingsvrijheid worden beperkt indien de echtgenoot-niet-eigenaar beschermd wordt 
door een matrimonial home right of een beneficial interest in de waning. 

Met betrekking tot de bestudeerde continentale stelsels zou men wellicht op het 
eerste gezidit verwachten dat de stelsels met een huwelijksgemeenschap tijdens het hu-
welijk beduidend minder eenvoudig hanteerbaar voor de echtgenoten zijn dan de stelsels 
zonder gemeenschap tijdens het huwelijk. De verschillen zijn echter minder groat doordat 
enerzijds in de stelsels zonder huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk de zelfstandig-
heid op een aantal manieren beperkt is en anderzijds in de stelsels met een huwelijksge-
meenschap iedere echtgenoot ten aanzien van zijn of haar prive-vermogen en de dagelijk-
se handelingen ten aanzien van de goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren in 
beginsel zelfstandig bevoegd is. 

Benet men de verschillende bestuursregelingen nader dan kan men stellen dat de 
hanteerbaarheid van de stelsels met een uitgestelde gemeenschap (Denemarken en Zwe-
den) in de eerste plaats enigszins beperkt wordt doordat iedere echtgenoot niet zonder 
toestemming van de ander zijn aandeel in de (uitgestelde) gemeenschap aanzienlijk mag 
verminderen. In de tweede plaats geldt dat men in deze stelsels noch over de echtelijke 
woning noch over de huishoudelijke boedel zonder toestemming van de ander mag be-
schikken. In dit geval wordt de hanteerbaarheid van het Zweedse systeem sterker beperkt 
dan het Deense daar deze regeling in Zweden (anders dan in Denemarken) van dwingend 
recht is en ook geldt indien de echtelijke woning c.q. de huishoudelijke boedel in het pri-
ve-vermogen van de beschikkende echtgenoot valt. Verder dient de toestemming met 
betrekking tot de echtelijke woning in Zweden, anders dan in de overige stelsels, op 
schrift te worden gesteld. 

Om vrijwel dezelfde redenen is evenals het Zweedse, het Franse stelsel in verge-
liking tot de andere stelsels voor de echtgenoten minder eenvoudig hanteerbaar. Een 
echtgenoot kan niet zonder toestemming van de ander — zelfs Os het zijn eigendom be-
treft — over de echtelijke woning en huishoudelijke boedel beschikken. De toestemming is 
we! vormvrij. Verder k-unnen in Franlaijk gemeenschappelijke goederen niet zonder toe-
stemming van de ander am niet vervreemd warden. Oak voor belangrijke c.q. riskante 
rechtshandelingen ten aanzien van gemeenschappelijke goederen onder bezwarende titel 
dient men toestemming van de ander te verkrijgen. In Italie client men voor rechtshande-
lingen ten aanzien van gem eenschapsgoederen die als buitengewoon aangemerkt kunnen 
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worden (het beschikken over de echtelijke woning zal daar onder vallen) de toestemming 
van de ander te verkrijgen. Het stelsel is echter eenvoudiger hanteerbaar dan het Franse 
daar deze regel alleen geldt voor gemeenschapsgoederen en niet wanneer de echtelijke 
woning deel uitmaakt van het prive-vermogen. Bovendien geldt geen afzonderlijke rege-
ling voor de huishoudelijke boedel. Wel wordt het sluiten van overeenkomsten waarbij 
persoonlijke genotsrechten worden verworven of verstrekt als handelingen van buitenge-
woon bestuur aangemerkt. 

In Duitsland bestaat noch tijdens het huwelijk noch bij ontbinding ervan een ge-
meenschap. Bij het eind van het huwelijk vindt wel een venekening plaats. Om de te 
verrekenen aanwas en de huishoudelijke boedel te beschermen wordt de beschikkingsbe-
voegdheid van de echtgenoten over hun prive-vermogen tijdens het huwelijk in twee ge-
vallen beperkt. Een echtgenoot is niet bevoegd zonder toestemming over (bijna) zijn hele 
vermogen (85 %-90 %) of over de goederen die behoren tot de huishoudelijke boedel te 
beschikken. 

Concluderend kan men stellen dat echtgenoten onder het Engelse stelsel verreweg 
het meest vrij en autonoom over hun vermogens kunnen beschikken. De resultaten van de 
bestuursbeperkingen in de continentale stelsels lopen niet sterk uiteen en de bewegings-
vrijheid van de echtgenoten kan als vrij redelijk gekwalificeerd worden. Vergelijkt men 
de continentale stelsels onderling dan lijkt voor echtgenoten het Franse systeem het 
moeilijkst hanteerbaar gevolgd door het Italiaanse en het Zweedse stelsel. Het Duitse 
systeem kent de geringste bestuursbeperkingen en lijkt daardoor eenvoudiger hanteerbaar 
dan de overige bestudeerde continentale stelsels. 

Strakke en open normen. — Zowel tijdens het huwelijk als bij de verdeling van de ech-
telijke boedel kent van de bestudeerde stelsels het Engelse systeem de meeste open nor-
men die de rechter veel vrijheid bieden maar het systeem te gelijkertijd niet eenvoudig 
hanteerbaar maken. 7  Aileen hooggekwalificeerde rechters kunnen goed met een dergelijk 
systeem omgaan. Bovendien is het zeer tijdrovend en kostbaar. 

In de overige stelsels bestaan over het algemeen vrij strakke regels. Uitzonderin-
gen vindt men in Duitsland op het terrein van de toekenning van de echtelijke woning en 
de huishoudelijke boedel, en in Denemarken, Frankrijk en Zweden waar aan de rechter bij 
de verdeling van de boedel een beperkte discretionaire bevoegdheid is toegekend. 8  Aan-
gezien het bier om ofwel een ruime discretionaire bevoegdheid op een beperkt terrein 
gaat ofwel een beperkte discretioniare bevoegdheid op een breed terrein, lijkt dit weinig 
aan de hanteerbaarheid van de betreffende systemen af te doen. 

In met name het Duitse stelsel kan men — buiten het teffein van de toekenning van 
de echtelijke woning en de huishoudelijke boedel — enkele normen aanwijzen die duide-
lijk gekozen zijn om de hanteerbaarheid van het systeem te vergroten. Men heeft in die 
gevallen bewust hanteerbaarheid laten prevaleren boven rechtvaardigheid. 

7  Bij de behandeling van het evaluatiecriterium `discretionaire bevoegdheid van de rechter' 
wordt dit onderwerp uitgebreider behandeld. 

8  Zie onder evaluatiecriterium `discretionaire bevoegdheid van de rechter'. 
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Zo is bepaald dat indien echtgenoten niet anders zijn overeengekomen, het aan-
vangsvermogen niet negatief kan zijn. Dit betekent, zoals hierboven reeds gesteld, dat 
aanvulling van een negatief vermogen in beginsel niet als aanwas wordt beschouwd en 
dus niet in de verdeelbare massa valt. 

Verder wordt niet bij iedere verkrijging gevraagd of de ander hier wel aan bijge-
dragen heeft. Zo wordt bijvoorbeeld smartengeld tot de verdeelbare massa gerekend. 

Een andere regel die de hanteerbaarheid van het systeem vergroot man als onbil-
lijk beschouwd zou kunnen warden bepaalt dat van de goederen die tot het aanvangsver-
mogen gerekend worden om ze buiten de verdeelbare massa te houden (bijvoorbeeld een 
krachtens erfrecht verkregen stuk grond) zoals van willekeurig welk ander goed wel de 
waardevermeerdering als aanwas wordt beschouwd en dus verrekend wordt. 

Ten slotte heeft men in het kader van de hanteerbaarheid van het systeem niet het 
tijdstip van de feitelijke scheiding, maar dat van de indiening van het verzoek tot echt-
scheiding als peildatum voor de inventarisatie van het eindvermogen vastgesteld. Dit 
laatste geldt ten aanzien van de vaststelling van de verdeelbare massa echter ook voor 
Franlaijk en Zweden. In Denemarken is deze peildatum zelfs op een nog later tijdstip 
vastgelegd: het tijdstip van ontbinding van het huwelijk. 

Eenvoud 

Eenvoudig. — Wat voor de een eenvoudig is, behoeft dat voor de ander niet te zijn. Een 
jurist zal met andere ogen een stelsel van huwelijksvermogensrecht bezien dan een leek. 
Ook zal een jurist die reeds jaren met een bepaald systeem werkt daar een ander oordeel 
over vellen dan een jurist uit een ander rechtsstelsel die voor het eerst met een bepaald 
stelsel kennismaakt. Het perspectief van de jurist die is opgeleid en werkzaam is binnen 
een bepaald nationaal stelsel van huwelijksvermogensrecht, hebben wij hier buiten be-
schouwing gelaten. Uit gesprekken met deze juristen is immers gebleken dat geen van 
hen — in welk systeem hij of zij ook werkzaam is — zijn of haar stelsel ingewikkeld acht. 
Onrechtvaardig, onflexibel. Deze predikaten wil men nog wel aan zijn of Mar wettelijk 
systeem toekennen, maar ingewikkeld niet. 

Hoewel over het perspectief van de leek wel enige opmerkingen gemaakt zouden 
kunnen worden, hebben wij ons — om niet te zeer op glad ijs te komen — beperkt tot ons 
eigen perspectief (dat van de Nederlandse jurist). 

Eenvoudige en ingewikkelde systemen. — Bekijkt men het Engelse systeem oppervlak-
kig dan zou men kunnen stellen dat het hier om een eenvoudig systeem gaat: het huwelijk 
heeft in beginsel geen gevolgen voor de vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten. 
IComt het huwelijk door echtscheiding tot een einde dan verdeelt de rechter de boedel op 
grond van redelijkheid en billijkheid. Wil men echter weten hoe de rechter de boedel 
verdeelt, welke rol de trust speelt, welke regelingen er bestaan met betrekking tot pensi-
oen, wat de status is van verschillende overeenkomsten die echtgenoten kunnen sluiten et 
cetera dan is het voor een continentaal jurist (en ook voor een Engelse leek) een zeer 
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moeilijk te doorgronden systeem. Zelfs Engelse juristen schijnen met name de trust als 
een zeer ingewikkelde materie te beschouwen. 

Het Deense en Zweedse systeem kan men daartegenover als voorbeelden van 
eenvoud en helderheid plaatsen. Tijdens het huwelijk blijven de vermogens geheel ge-
scheiden. Een bestuursregeling is daardoor niet nodig. Er bestaan alleen enkele bestuurs-
beperkingen ter bescherming van het woonmilieu en van de uitgestelde gemeenschap. Bij 
het einde van het huwelijk valt vrijwel het gehele vennogen van beide echtgenoten in een 
gemeenschap die vervolgens bij helfte verdeeld moet worden. Verder zijn er weinig for-
mele eisen met betrekking tot huwelijkse voorwaarden en zijn er geen wettelijke keuze-
stelsels. In Zweden hebben echtgenoten niet veel vrijheid bij het invullen van hun huwe-
lijkse voorwaarden en in Denemarken zijn wel veel combinaties mogelijk, maar wanneer 
men de basisprincipes kent is dit niet ingewikkeld. Andere kenmerken, zoals de beperkte 
discretionaire bevoegdheid van de rechter bij de afwikkeling van de boedel, zijn evenmin 
ingewikkeld. 

De overige drie bestudeerde stelsels hebben alle bepaalde aspecten die het stelsel 
voor de buitenlandse (Nederlandse) jurist minder eenvouciig maken. Het concept van het 
Franse wettelijk stelsel van de communaute des acquets is voor de Nederlandse jurist 
eenvoudig te bevatten daar deze bekend is met een gemeenschap tijdens het huwelijk en 
het feit dat daar een bepaalde bestuursregeling bijhoort. Ook de idee van het ontstaan van 
een onverdeeldheid na ontbinding van het huwelijk is ons bekend. Wat de Franse regeling 
ingewikkeld maakt is de gedetailleerdheid van de regeling. Elke hoofdregel kent vele 
uitzonderingen. Voor ieder mogelijk geval bestaat een aparte regel. En iedere regel is tot 
in detail uitgewerkt. In Italie is dit veel minder het geval. De vorm van de regeling van 
het wettelijk stelsel is veel eenvoudiger. De inhoud is misschien echter wel ingewikkelder 
dan de Franse. Met name het naast elkaar bestaan van een gemeenschap tijdens het hu-
welijk en een uitgestelde gemeenschap is niet eenvoudig te bevatten. Men moet in het oog 
houden welke goederen tot het prive-vermogen behoren, welke tot de huwelijksgemeen-
schap en welke bestemd zijn om in de uitgestelde restgemeenschap te vallen. Bij het 
Duitse stelsel is het van belang dat men zich realiseert dat de Zugewinngemeinschaft noch 
tijdens het huwelijk noch bij het einde van het huwelijk een gemeenschap kent en dat na 
ontbinding van het huwelijk geen goederen worden verdeeld, maar de waardevermeerde-
ring van de vermogens van beide echtgenoten wordt verrekend. De berekeningen en de 
noodzakelijke waarderingen van de verschillende vermogensbestanddelen lijken de Ne-
derlandse jurist vrij ingewikkeld en tijdrovend. De meeste Duitse juristen die wij gespro-
ken hebben vonden het allemaal vrij eenvoudig. Wat echter zelfs de Duitse juristen zelf 
ingewikkeld achten is de regeling omtrent de pensioenverevening. 

Flexibiliteit 

Contractvrijheid en discretionaire bevoegdheid van de rechter. — Hieronder zal de 
flexibiliteit van de bestudeerde systemen getoetst worden aan de hand van twee subcrite-
ria: de aan echtgenoten toekende vrijheid om overeenkomsten omtrent hun vermogens-
rechtelijke relatie te sluiten en de discretionaire bevoegdheid van de rechter op het terrein 
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van het huwelijksvermogenrecht. De stelsels zullen aan beide criteria afzonderlijk onder-
worpen worden. Men moet echter in het oog houden dat indien de discretionaire be-
voegdheid betrekking heeft op het overeenkomen van huwelijkse voorwaarden en/of be-
tekent dat de rechter deze overeenkomsten kan wijzigen of negeren, de discretionaire 
bevoegdheid de contractsvrijheid kan beperken of zelfs de facto kan opheffen. Men denke 
hier aan het Engelse recht wan de echtgenoten in beginsel kunnen overeenkomen wat zij 
willen (zij worden alleen beperkt door de regels van het algemene vermogensrecht) man 
de reciter bij verdeling van de boedel de bevoegdheid heeft deze overeenkomsten te wij-
zigen of te negeren. Ook in Frankrijk, Denemarken en Zweden kan — hoewel in mindere 
mate dan in Engeland — de rechter afwijken van hetgeen echtgenoten overeengekomen 
zijn. 

a) Contractsvrijheid 

Contractsnijheid. — In het kader van de contractsvrijheid neemt het Engelse recht een 
bijzondere positie in. Enerzijds zijn de echtgenoten namelijk zeer vrij om hun vermogens-
rechtelijke situatie te regelen (de overeenkomsten tijn alleen aan het algemene vermo-
gensrecht onderworpen). Anderzijds heeft de reciter echter verregaande bevoegdheden 
om deze overeenkomsten te wijzigen dan wel om van deze overeenkomsten bij de toede-
ling van de echtelijke boedel af te wijken. Dit laatste is alleen dan niet het geval indien de 
overeenkomst in een consent order wordt opgenomen. 

Voor de continentale stelsels geldt dat de vrijheid om te contracteren enerzijds 
afhangt van eisen die aan de vorm van de contracten worden gesteld en anderszijds van 
de mate waarin de echtgenoten vrij zijn om hun vermogensrechtelijke relatie zo in te 
richten zoals zij wensen. 

Vormgebondenheid en formaliteiten. — In de bestudeerde continentale stelsels worden 
echtgenoten bij het maken van huwelijkse voorwaarden voor en fijdens het huwelijk in 
Denemarken en Zweden het minst door vormvereisten en formaliteiten belemmerd. De 
enige eis die aan de vorm van de overeenkomst wordt gesteld is dat hij schriftelijk moet 
zijn. De overige bestudeerde continentale stelsels stellen in beginsel de eis van een nota-
riele akte. Willen de echtgenoten in Denemarken en Zweden hun huwelijkse voorwaarden 
staande huwelijk vvijzigen dan gelden daarvoor geen specifieke eisen. De enige bijzonde-
re formaliteit waaraan de echtgenoten moeten voldoen is de inschrijving van de huwelijk-
se voorwaarden bij de rechtbank en wanneer deze overeenkomst onroerende goederen 
betreft tevens in het onroerend goed register. Opgemerkt dient evenwel te warden dat 
hoewel echtgenoten zelf hun huwelijkse voorwaarden kunnen opstellen, zij dit toch vaak 
door een advocaat zullen laten doen, zeker wanneer het ingewikkelder overeenkomsten 
betreft. De kosten hiervoor liggen in vergelijking met de overige continentale stelsels vrij 
hoog. 

Hoewel echtgenoten in Frankrijk en Italie eenvoudiger dan in Denemarken en 
Zweden aan de openbaarmakingseisen kunnen voldoen (het bestaan van huwelijkse 
voorwaarden wordt in Frankrijk bij de voltrekking van het huwelijk en in Italie afhanke- 
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lijk van het type huwelijkse voorwaarden bij de voltrekking van het huwelijk dan wel op 
instigatie van de notaris in de marge van de huwelijksakte aangetekend) 9  wordt verder 
een aantal eisen gesteld die het minder eenvoudig maken huwelijkse voorwaarden over-
een te komen dan wel te wijzigen. Zo moeten in beide stelsels in beginsel huwelijkse 
voorwaarden ten overstaan van een notaris gemaakt worden. Verder gelden voor de wij-
ziging van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk specifieke eisen. In Italie gelden 
deze specifieke eisen echter slechts in twee, waarschijnlijk niet vaak voorkomende, ge-
vallen. Bovenclien wordt het maken van huwelijkse voorwaarden in Italie in een geval 
zeer eenvoudig gems  aid.  indien echtgenoten kiezen voor het stelsel van de uitsluiting van 
iedere gemeenschap kunnen zij volstaan met een verklaring ten overstaan van degene die 
het huwelijk voltrekt. Verder kan worden opgemerkt dat de in andere gevallen noodzake-
lijke notariele akte financieel nauwelijks enige belemmering oplevert: de kosten van het 
maken van huwelijkse voorwaarden zijn in Italie, in vergelijking met de overige stelsels, 
zeer laag. 

Duitse echtgenoten — zo kan men stellen — worden bij het maken c.q wijzigen van 
huwelijkse voorwaarden iets meer beperkt dan in de Scandinavische stelsels en jets min-
der dan in Frankrijk: een notariele akte is vereist evenals inschrijving van de huwelijkse 
voorwaarden in het Giiterrechtsregister en eventueel in het onroerend goed register, voor 
de wijziging van huwelijkse voorwaarden bestaan echter geen specifieke vereisten. 

Inhoud. — Met betrekking tot de inhoud van de huwelijkse voorwaarden is het Duitse 
systeem het meest flexibel: men is vrij om te kiezen voor een van de wettelijke stelsels en 
de niet dwingende regels eventueel aan te passen. Er is veel mogelijk (onder andere hu-
welijkse voorwaarden onder tijdsbepaling). Aileen moet rekening gehouden worden met 
dwingende bepalingen van het algemene contractenrecht, mag men niet verwijzen naar 
niet meer geldend of buitenlands recht. 1°  In de overige continentale stelsels zijn de echt-
genoten minder vrij. Hoewel men in Frankrijk en Italie een stelsel van geheel eigen ont-
werp mag overeenkomen il  en men vrij is om te kiezen voor een van de wettelijke stelsels 
waarvan men de niet dwingende regels kan aanpassen, gelden tevens een aantal aanzien-
lijke beperkingen. Zo bestaat er in beide stelsels een catalogus van rechten en plichten 
waarvan men niet kan afwijken en zijn een paar stelsels expliciet verboden. Verder zijn in 
Frankrijk huwelijkse voorwaarden onder tijdsbepaling verboden. Het minst  flexibel ten 
aanzien van de inhoud van huwelijkse voorwaarden zijn het Deense en Zweedse stelsels 
waarin men naast het wettelijk stelsel geen andere keuzestelsels kent. In Zweden heb'ben 
de echtgenoten alleen de mogelijkheid om de samenstelling van de verschillende aanwe-
zige vermogens te wijzigen. In Denemarken hebben de echtgenoten meer mogelijkheden: 
zij kunnen de samenstelling van de verschillende vermogens afhankelijk stellen van de 
wijze van ontbinding van het huwelijk. 

9 Overigens moeten in beide stelsels — zoals in alle bestudeerde continentale stelsels — huwelijk-
se voorwaarden die betrekking hebben op onroerende goederen wel in het onroerend goed re-
gister ingeschreven worden. 
Naar de mening van een aantal juristen mag men evenmin een stelsel van geheel eigen ont-
werp overeenkomen. 

11  In Italie wordt bier ook anders over gedacht. 

10 
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Concluderend kan ten aamien van de vrijheid van de echtgenoten am overeenkornsten 
omtrent hun vermogensrechtellike positie te sluiten gesteld worden dat het Engelse recht 
op dit terrein zeer flexibel is maar dat bij de verdeling de overeenkomsten tussen echtge-
noten weinig waarde hebben en dus oak bijna niet warden gemaakt. De avenge bestu-
deerde stelsels zijn wisselend flexibel ten aanzien van de vorm, de vereiste formaliteiten 
en de inhoud van de overeenkomsten. Ten aanzien van de vorm en de formaliteiten Ilikt 
het Franse recht het minst flexibel. Het Zweedse recht Ilikt het minst flexibel ten aanzien 
van de inhoud. 

b) Discretionaire bevoegdheid van de rechter 

Bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen na ontbinding van het huwelijk beschikt 
de Engelse rechter — anders dan de continentale rechters — over een zeer grote vrijheid. 
Op grond van de wet kan de rechter zowel financial provision orders als property ad-
justment orders vaststellen. Zijn streven is een billijke oplossing te bereiken. Hij behoeft 
daarbij geen rekening te houden met eigendornstitels en eventuele overeenkomsten tussen 
echtgenoten. Zijn vrijheid is echter niet onbeperkt: de wet en de jurisprudentie bieden 
hem een aantal richtlijnen. Zo dient hij bij het vaststellen van een voorziening rekening te 
houden met een aantal specifieke door de wet genoemde omstandigheden, het zwaarst 
weegt echter het welzijn van de minderjarige kinderen. Bovendien dient hij te bezien of 
een clean break mogelijk is. 

In de continentale stelsels is de vrijheid van de rechter ten aanzien van de venle-
ling van de boedel aanzienlijk kleiner. In had kan de rechter in afwijking van de regel 
dat de gemeenschap bij helfte dient te worden verdeeld, bepalen dat een der echtgenoten 
het vruchtgebruik verkrijgt van een deel van de an de andere echtgenoot toe te bedelen 
goederen, indien dit noodzakelijk is voor het onderhoud en voor de opvoeding van de 
kinderen. De enige andere discretionaire bevoegdheid die aan de rechter bij de afwikke-
ling van de boedel toekomt heeft de Corte di Cassazione aanzienlijk beperkt. Deze dis-
cretionaire bevoegdheid betreft de toekenning van het recht van bewoning van de echte-
llike waning an een van de echtgenoten. De Corte di Cassazione heeft de vrijheid van de 
rechter thans in die zin beperkt dat hij het recht van bewoning van de echtelijke waning 
uitsluitend an de zwakkere partij kan toekennen indien an deze partij de minderjarige 
kinderen warden toegewezen of hij samenleeft met meerdenarige kinderen die — buiten 
hun schuld — niet in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien. 

In de avenge continentale stelsels heeft de rechter meer discretionaire bevoegd-
heid ten aanzien van de verdeling van de verdeelbare massa. In Duitsland betreft deze 
discretionaire bevoegdheid alleen 12  de toekenning van de echtelijke waning. De vrijheid 
die hierbij aan de rechter is toegekend is echter vrij ruim. In de overige stelsels is an de 
rechter naast enige beperkte vrijheid ten aanzien van de toekerming van de echtelijke 

12  Len uitzondering: in Duitsland kan de vereffeningsplichtige weigeren aan de vereffeningsvor-
dering te voldoen indien de vereffening tot grove onbillijkheid zou leiden. Echter in de recht-
spraak wordt an beroep op deze bepating slechts in enkele gevallen gehonoreerd. 
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woning tevens de bevoegdheid toegekend om in specifieke gevallen van het wettelijk 
stelsel of van door echtgenoten overeengekomen huwelijkse voorwaarden af te wijken. 

Zo kan de Franse rechter bij de afwikkeling van de boedel aan een der echtgeno-
ten ten laste van de ander een prestation compensatoire toekennen om evenwicht te bren-
gen in de vermogensrechtelijke positie van beide ex-echtgenoten. Dit geldt niet alleen in 
het geval dat de ex-echtgenoten onder het wettelijke regime, maar tevens wanneer zij 
onder huwelijkse voorwaarden waren gehuwd. Deze prestation compensatoire neemt in 
de praktijk meestal de vorm van een periodieke uitkering aan en verschilt de facto dan 
ook nauwelijks van de alimentatieuitkeringen in de andere onderzochte stelsels. 

In Zweden en Denemarken zijn aan de rechter verschillende bevoegdheden toe-
gekend om een billijke verdeling te waarborgen. De ene bevoegdheid geldt voor het geval 
echtgenoten onder het wettelijk stelsels zijn gehuwd en de andere betreft het geval dat 
echtgenoten huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan. 

De rechter heeft zowel in Denemarken als in Zweden onder bepaalde omstandig-
heden de bevoegdheid om een andere verdeling vast te stellen dan de verdeling bij helfte 
indien blijkt dat deze laatste onredelijke gevolgen zal hebben. Dit is in beide landen het 
geval indien een van de echtgenoten een aanzienlijk groter deel in de huwelijksgemeen-
schap heeft ingebracht dan de ander, het huwelijk van bijzonder korte duur is geweest en 
met werkelijk heeft geleid tot een financiele gemeenschap. 

Tevens kan de rechter in Denemarken en Zweden in specifieke gevallen van de 
door partijen overeengekomen huwelijkse voorwaarden afwijken. Aan de rechter komt 
deze vrijheid alleen toe indien partijen vermogen buiten de (uitgestelde) huwelijksge-
meenschap hebben gesloten. In Denemarken mag de rechter alleen ingrijpen om econo-
mische onredelijkheid te voorkomen. In Zweden geldt als voorwaarde dat hetgeen echt-
genoten overeengekomen zijn, onredelijk is. In Denemarken kan de reciter van de huwe-
lijkse voorwaarden afwijken door aan een van de echtgenoten een door de ander te beta-
len bedrag toe te kennen. In Zweden kan de reciter de huwelijkse voowaarden wijzigen 
of negeren. Anders dan de Zweedse rechter kan de Deense rechter alleen tot correctie van 
huwelijkse voorwaarden overgaan indien een van de echtgenoten daartoe een verzoek 
heeft ingediend. In Zweden echter wordt door de rechter, anders dan in Denemarken, van 
de hier beschreven vrijheid zeer weinig gebruik gemaakt. 

Ook tijdens het huwelijk is aan de Engelse rechter de meeste discretionaire bevoegdheid 
toegekend. Men kan hier denken aan de ruime bevoegdheden die aan de rechter zijn toe-
gekend om een redelijke en billijke oplossing te vinden ten aanzien van de bewoning van 
de echtelijke woning (bescherming tegen rechtshandelingen van de echtgenoot-eigenaar) 
en om in geval van faillissement wel of geen order for sale toe te kennen. In de overige 
bestudeerde stelsels is in enkele specifieke gevallen aan de rechter tevens enige vrijheid 
toegekend. Deze vrijheid is niet groot en betreft zoals gezegd slechts enkele gevallen 
(men denke hier bijvoorbeeld aan de bevoegdheid die in alle continentale stelsels is toe-
gekend aan de rechter om bij weigering of onmogelijkheid tot het verlenen van toestem-
ming voor specifieke rechtshandelingen van de ene aan de andere echtgenoot zelf deze 
toestemming te verlenen of het bestuur aan de andere echtgenoot over te dragen). 
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Concluderend kan men steflen dat zowel tijdens het huwelijk als bij de verdeling van de 
echtelijke boedel het Engelse systeem, gezien de bevoegdheden van de reciter, zeer 
flexibel is. De flexibiliteit van de overige stelsels ligt met name in de vrijheid van de 
echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden hun vermogensrechtelijke situatie te regelen. 
Echter ook in een aantal van deze stelsels is ofwel aan de rechter op een specifiek terrein 
(Dullsland: toekenning echtelijke woning) een vrij ruime, ofwel in het algemeen (Dene-
marken, Frankrijk en Zweden) een beperkte discretionaire bevoegdheid toegekend. 

Bescherming van de echtgenoten 

a) 	Bescherming van de echtgenoten ten opzichte van elkaar 

Bescherming echtgenoten ten opzichte van elkaar. — Voorop dient te worden gesteld 
dat de beste bescherming van de echtgenoten ten opzichte van elkaar wordt bereikt door 
de kennis van beide echtgenoten van de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwe-
lijk. Hiervan is echter dikwijls geen sprake. De bescherming van de echtgenoten ten op-
zichte van elkaar komt over het algemeen in de stelsels van huwelijksvermogensrecht tot 
uitdrukking in de bescherming van de verdeelbare massa in het algemeen en de bescher-
ming van het woonmilieu in het bijzonder. Deze bescherming wordt in de meeste geval-
len bereikt door de beperking van de beschikkingsbevoegdheid van de echtgenoten. 

Bescherming woonmilien. — De echtelijke woning en de roerende goederen die zich 
daarin bevinden worden in alle bestudeerde stelsels beschermd tegen de afzonderlijke 
handelingen van een echtgenoot. De wijze waarop en de mate waarin deze bescherming 
worth bereikt, verschilt echter per stelsel. 

In Engeland wordt de echtgenoot / niet-legal owner beschermd door toekenning 
van een matrimonial home right. Als gevolg daarvan kan de echtgenoot nkt zonder toe-
stemming van de reciter uit de echtelijke woning worden gezet. Met betrekking tot de 
overige bestudeerde stelsels kan een onderscheid worden gemaakt tussen stelsels die uit-
drulckelijk en direct het woonmilieu beschermen (Denemarken, Frankrijk, Zweden en 
Duitsland voor de goederen die tot de huishoudelijke boedel behoren) en stelsels waarin 
de bescherming van de echtelijke woning alleen indirect op grond van de vermogens-
rechtelijke waarde van dit bestanddeel wordt bereikt (Duitsland en Italie). In deze laatste 
stelsels hangt de bescherming van het woonmilieu dus samen met de bescherming van de 
verdeelbare massa. Binnen de eerstgenoemde categorie stelsels dient ook nog een onder-
scheid te worden gemaakt tussen de landen waar deze beschikkingsbeperking van dwin-
gend recht is (Engeland, Frankrijk en Zweden) en de stelsels waar dit niet het geval is. 
Gezien het belang van het woonmilieu voor het welzijn van het gezin, kan de in dew 
stelsels gekozen oplossing (een zowel uitdrukkelijke als dwingende beschermingregel) 
als wenselijk worden beschouwd. 
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Ten slotte client te worden opgemerkt dat de goederen die tot de huishoudelijke boedel 
behoren zowel in Italie als in Engeland niet worden beschermd. In deze stelsels geniet de 
economisch zwakkere partij dus in dat opzicht minder bescherming. 

Bescherming verdeelbare massa. — Tijdens het huwelijk wordt door het Engelse stelsel 
aan de verdeelbare massa de geringste bescherming geboden. Naar Engels recht is iedere 
echtgenoot met uitzondering van de gevallen waarin een van de echtgenoten een interest 
heeft verkregen in het vermogen van de andere, vrij om te beschikken over zijn vermogen 
zonder dat rekening behoeft te worden gehouden met de andere echtgenoot. De meest 
vergaande bescherming wordt daarentegen bereikt in de hier behandelde stelsels met een 
huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk. Zowel in Frankrijk als in Italie zijn de echt-
genoten verplicht bepaalde rechtshandelingen die de huwelijksgemeenschap in gevaar 
zouden kunnen brengen gezamenlijk te verrichten. In de Scandinavische stelsels en in 
Duitsland is voor een tussenoplossing gekozen. Indien een echtgenoot een rechtshande-
ling verricht die de andere echtgenoot benadeelt kan deze rechtshandeling hem na ontbin-
ding worden aangerekend en dient de verdeelbare massa te worden samengesteld alsof 
deze rechtshandeling niet had plaatsgevonden. Daamaast wordt de echtgenoot in Duits-
land beschermd doordat een echtgenoot niet afzonderlijk kan beschikken over zijn ver-
mogen in zijn geheel, hetgeen inhoudt dat hij niet bevoegd is om te beschikken over een 
afzonderlijk vermogensbestanddeel indien dit meer dan 90% van zijn vennogen omvat 
(of 85% in geval van kleine vermogens). 

Ook in de periode tussen ontbinding van het huwelijk en `verdeling' van de ver-
deelbare massa behoeft deze massa bescherming. Ook in dit geval biedt het Engelse recht 
de minste bescherming. Bescherming kan alleen worden bereikt door de rechter te ver-
zoeken om een der echtgenoten de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen geheel 
of ten dele te ontnemen, en dit zal niet vaak gebeuren. lets meer bescherming bieden de 
Scandinavische stelsels waar beide echtgenoten ook na ontbinding van het huwelijk de 
mogelijkheid behouden om te beschikken over de goederen die van hun kant in de onver-
deeldheid zijn gevallen. Deze bevoegdheid kan alleen worden beperkt door tussenkomst 
van de rechter. Dit laatste geldt ook voor Duitsland. De meest vergaande bescherming 
wordt ook in dit geval bereikt in Frankrijk en Italie waar beide echtgenoten worden ge-
dwongen om alle belangrijke handelingen met vermogen van de onverdeeldheid als on-
derwerp gezamenlijk te verrichten. AangeZien echter de echtgenoten dikwijls in deze 
periode niet bereid zullen zijn om elkaar te helpen, kan deze constructie problemen ver-
oorzaken. 

In dit verband is het van belang in het oog te houden dat in deze periode na ont-
binding van het huwelijk en voor `verdeling', vermogensmanipulaties plaats kunnen vin-
den. Met name geldt dit voor Duitsland. Naar Duits recht wordt de aanwas immers vast-
gesteld op de dag dat de vordering tot echtscheiding wordt ingediend, maar valt de peil-
datum van ontstaan van de vereffeningsvordering samen met de echtscheiding zelf. Dit 
geeft de vereffeningsplichtige echtgenoot de mogelijkheid zijn vermogen ter benadeling 
van zijn echtgenoot te verminderen. Deze mogelijkheid wordt nog vergroot door het feit 
dat de vereffeningsplichtige echtgenoot niet kan worden gedwongen om meer uit te keren 
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dan dat hij ten tijde van het ontstaan van de vordering tot zijn beschikking heeft. Deze 
laatste bepaling is met het oog op de bescherming van de echtgenoten ten opzichte van 
elkaar beslist ongunstig. 

b) 	Bescherming van de echtgenoten ten opzichte van derden 

Bescherming van de echtgenoten ten opzichte van derden. — Dit evaluatiecriterium 
kan worden gezien at aanvulling op het vorige. Om te kunnen komen tot een goede be-
scherming van de echtgenoten ten opzichte van elkaar dienen nielige handelingen verricht 
in strijd met de beschikkingsbevoegdheid immers ook an derden te kunnen warden te-
gengeworpen. Daamaast dient met name in de stelsels met een huwelijksgemeenschap 
tijdens het huwelijk bepaald vermogen veilig te warden gesteld voor de schuldeisers van 
de andere. 

Is de niedgheid van een handeling verricht door een heschilddngsonbevoegde echt-
genoot aan derden tegenwerpbaar? — Of de nietigheid van een handeling verricbt in 
strijd met de beschikkingsbevoegdheid wel of niet aan derden tegengeworpen kunnen 
warden hangt af van de beschikkingsbeperking in kwestie. In het geval een echtgenoot 
zonder toestemming over de echtelijke woning heeft beschikt in de stelsels waar een der-
gelijke toestemming uitdrukkelijk wordt vereist, is de handeling in beginsel nietig (Frank-
rift, Denemarken, Duitsland ten aanzien van de huishoudelijke boedel en Zweden). 

In Denemarken en Zweden worden derden te goeder trouw echter beschermd. Dit 
is niet het geval in Duitsland en Frankrijk. Deze laatste twee stelsels bieden dus meer 
bescherming an de echtgenoot van wie de vereiste toestemming niet gevraagd c.q. ver-
kregen was. 

Indien een echtgenoot in Duitsland zonder toestemming van de andere over zijn 
vermogen in zijn geheel heeft beschikt, kan deze rechtshandeling warden vemietigd. De-
ze nietigheid kan derden warden tegengeworpen. Hetzelfde geldt in Italie indien een 
echtgenoot zonder toestemming van de andere echtgenoot een handeling van buitenge-
woon bestuur heeft verricht met onroerende zaken of roerende registergoederen at on-
derwerp. Indien de handeling echter andere roerende zaken betreft ontstaat er een ver-
plichting am de gemeenschap in de staat terug te brengen waarin zij voor de handeling 
verkeerde. Dit laatste kan zowel door restitutie als door middel van betaling van het equi-
valent. 

Daarnaast kan er in Duitsland, Denemarken en Zweden na ontbinding van het 
huwelijk een vergoedingsplicht ontstaan voor de echtgenoot die tijdens het huwelijk ter 
benadeling van zijn echtgenoot heeft gehandeld. Indien dit de gewraakte rechtshandeling 
echter niet aantast komt bescherming tegenover derden niet aan de orde. 

Verhaalsrecht schuldeisers. — In de stelsels zonder huwelijksgemeenschap tijdens het 
huwelijk is het vermogen van iedere echtgenoot gevrijwaard van aantasting door 
schuldeisers van de andere echtgenoot. Met uitzondering van bepaalde huishoudelijke 
schulden kunnen de schulden van een echtgenoot niet op het vermogen van de andere 
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echtgenoot worden verhaald. In Engeland en Zweden is deze bescherming nog groter 
aangezien aldaar zelfs de uitzondering ten aanzien van de huishoudelijke schulden niet 
van toepassing is. In de stelsels zonder huwelijksgemeenschap wordt een echtgenoot dus 
beschermd tegen de schuldeiser van de ander. 

In de stelsels met een huwelijksgemeenschap tijdens het huwelijk (Frankrijk en 
Italie) zijn de gemeenschapsschulden die een van de echtgenoten afzonderlijk is aange-
gaan in beginsel verhaalbaar op de huwelijksgemeenschap. In Italie hebben de prive-
schuldeisers van een echtgenoot evenwel alleen verhaal op het aandeel van hun schulde-
naar in de huwelijksgemeenschap en alleen indien het prive-vermogen niet voldoende 
vermogen biedt. In Frankrijk daarentegen hebben prive-schuldeisers van een van de echt-
genoten in beginsel verhaal op de gehele huwelijksgemeenschap. De verdeelbare massa 
wordt in deze gevallen met name in Frankrijk dus niet beschermd. In Italie en Frankrijk 
geldt echter tevens dat de schuldeisers van een van de echtgenoten zich niet kunnen ver-
halen op het prive-vermogen van de andere echtgenoot. De onafhankelijkheid van de 
echtgenoten wordt verder nog beschermd doordat bepaald vermogen dat tot de verdeelba-
re massa behoort aan het verhaalsrecht van de schuldeisers van de andere echtgenoot is 
onttrokken. Het gaat hier om de inkomsten nit arbeid en de vruchten uit prive-vermogen. 
In Frankrijk wordt deze bescherming bereikt door het verhaalsrecht van de schuldeisers 
van een echtgenoot te beperken, in Italie heeft men er voor gekozen dit vermogen tijdens 
het huwelijk buiten de huwelijksgemeenschap te stellen en het overgeblevene pas na ont-
binding in de verdeelbare massa te betrekken. 

Ten a anzien van bepaalde risicovolle handelingen zoals het aangaan van een 
borgstelling of een lening kent het Franse recht ook een beschermende regeling. Deze 
schulden kunnen alleen op de huwelijksgemeenschap worden verhaald als de andere 
echtgenoot daar toestemming voor heeft gegeven. 

Concluderend kan ten aanzien van de bescherming van de echtgenoten ten op-
zichte van de schuldeisers van de ander gesteld worden dat door de aanwezigheid van 
twee afzonderlijke vermogens de stelsels zonder een huwelijksgemeenschap tijdens het 
huwelijk over het algemeen de beste bescherming bieden. 

Bescherming van derden. — De toetsing van de bestudeerde stelsels aan de hand van het 
evaluatiecriterium bescherming van derden vormt het spiegelbeeld van de hierboven be-
handelde evaluatie aan de hand van het criterium bescherming echtgenoten ten opzichte 
van derden. Indien immers de echtgenoten goed worden beschermd ten opzichte van der-
den worden de derden evenredig minder goed beschermd ten opzichte van de echtgeno-
ten. De evaluatie van de bestudeerde stelsels aan de hand van dit criterium levert clan ook 
het tegenovergestelde resultaat op: de stelsels met een huwelijksgemeenschap tijdens het 
huwelijk (Frankrijk en Italie) bieden over het algemeen een betere bescherming aan der-
den dan de overige bestudeerde stelsels. Van deze twee systemen biedt het Franse — even-
eens in beginsel — de beste bescherming aan derden. In een opzicht genieten echtgenoten 
in Frankrijk echter betere bescherming dan de derden: in het kader van de bescherming 
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van de gezinswoning. Heeft in Frankrijk een echtgenoot zonder toestemming van de an-
der beschikt over de echtelijke woning dan wordt de derde, zelfs indien deze te goeder 
trouw was, niet beschermd. In Duitsland geldt overigens hetzelfde ten aanzien van de 
huishoudelijke boedel. In de vorige paragraaf is hier reeds in het kader van de bescher-
ming van echtgenoten ten opzichte van derden op ingegaan. Hieronder zal alleen nog 
aandacht worden besteed aan de openbaarmaking van de huwelijksvermogensrechtelijke 
situatie van echtgenoten. Evenals voor de bescherming van echtgenoten geldt immers dat 
de beste bescherming van derden bestaat uit goed gelnformeerd zijn. 

Openbaarmaking huwelijkse voorwaarden. — Voorop dient te worden gesteld dat de 
kwestie van het openbaarmaken van overeenkomsten tussen echtgenoten in Engeland niet 
speelt. In Engeland worden derden tijdens het huwelijk goed beschermd. Het huwelijk 
heeft immers in beginsel geen gevolgen voor de vermogensrechtelijke situatie van de 
echtgenoten. Na de ontbinding kunnen de derden echter voor een verrassing komen te 
staan indien vermogen van hun schuldenaar aan de andere ex-echtgenoot kan worden 
toegekend. Dit kan worden aangemerkt als een negatief aspect van dit systeem. 

In Frankrijk en Italie wordt het bestaan van huwelijkse voorwaarden aangetekend 
in de marge van de huwelijksakte. In Denemarken en Zweden dienen de huwelijkse 
voorwaarden te worden ingeschreven bij de rechtbank die zorg draagt voor registratie in 
een landelijk register. Deze oplossing biedt het voordeel dat de derde niet op de hoogte 
client te zijn van de plaats van voltrekking van het huwelijk. Dit biedt een betere be-
scherming. In Dullsland moeten de huwelijkse voorwaarden in een aantal Under worden 
ingeschreven in het Giiterrechtsregister. Dit wordt echter zelden gedaan. 

In alle continentale stelsels geldt het beginsel dat indien de huwelijkse voorwaar-
den niet openbaar zijn gemaakt, zij derden niet kunnen worden tegengeworpen. Derden 
mogen er dan van uitgaan dat de echtgenoten zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel. Dit 
biedt een goede bescherming. In Duitsland wordt een derde echter niet beschermd indien 
hij op een andere manier op de hoogte was van het bestaan van de huwelijkse voorwaar-
den. Hetzelfde geldt in Frankrijk waar derden niet worden beschermd, ook al hebben 
echtgenoten niet aan de openbaarmakingsplicht voldaan, indien het bestaan van huwelijk-
se voorwaarden is opgenomen in de overeenkomst met een derde. Voor ondernemers 
gelden in Frankrijk strengere regels voor openbaarmaking. De huwelijkse voorwaarden 
van de echtgenoot/ondememer moeten worden opgenomen in het Handelsregister. Indien 
dit achterwege is gelaten kan de ondememer de huwelijkse voorwaarden niet aan derden, 
waarmee hij beroepsmatig te maken krijgt, tegenwerpen. Laatstgenoemde derden kunnen 
daarentegen wel beroep doen op deze huwelijkse voorwaarden. Derden genieten in dit 
geval dus een ruimere bescherming dan de echtgenoten. 

Met betrekking tot onroerende goederen genieten derden in alle continentale stel-
sels gelijke bescherming. De huwelijkse voorwaarden met betrekking tot een onroerend 
goed worden in alle continentale rechtsstelsels in het onroerend goed register opgenomen. 
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Common core. — De gemeenschappelijke kern van de bestudeerde stelsels van huwe-
lijksvermogensrecht is niet groot. Hoewel op verschillende terreinen tussen individuele 
stelsels overeenkomsten aan te wijzen zijn, zijn de overeenkomsten die alle gemeen-
schappelijk hebben schaars. De doelen die worden nagestreefd zijn echter grotendeels 
dezelfde. Men ziet duidelijk dat in clit rechtsgebied, anders dan op andere teffeinen van 
het familierecht, met uiterlijk verschillende regelingen gelijksoortige resultaten kunnen 
worden bereikt. Zo hebben in een aantal stelsels gelijksoortige overwegingen tot geheel 
verschillende regelingen geleid. 13  

De common core van het Deense, Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Zweedse 
huwelijksvermogensrecht wordt gevormd door vier elementen. Deze komen voort ofwel 
nit het streven naar de gelijkheid van man en vrouw ofwel nit de bescherming van de 
economisch zwakkere partij en/of de echtelijke woning. 

• In alle stelsels wordt in beginsel recht gedaan aan de gelijkheid van man en vrouw. 
Met name in de bestuursregeling staat de gelijkheid en onafhankelijkheid van beide 
echtgenoten voorop. 

• De echtelijke woning wordt in alle stelsels direct of indirect beschermd tegen be-
schikkingshandelingen van elk der echtgenoten. 

• Bij de toebedeling van de echtelijke woning aan een van de echtgenoten wordt in ale 
stelsels een bijzonder gewicht toegekend aan het welzijn van de kinderen van de ex-
echtgenoten. 

• Het huwelijksvermogensrecht, dan wel indien aanwezig het wettelijk stelsel, be-
schermt, of heeft althans het doel bij ontbinding van het huwelijk de economisch 
zwakkere partij te beschermen. 

Zie hoofdstuk Verklaring. 
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Bijlage 1 
Verslagen gesprekken met Deense en Zweedse juristen 

Gesprek met prof. Linda Nielsen 
Hoogleraar 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit Kopenhagen 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 3 mei 1999 van 11.00 tot 11.45 en op 5 
mei van 11.00 tot 11.45 

Als zwak punt van het Deense systeem noemt Nielsen het feit dat het aanvangsvermogen 
en het vermogen dat de echtgenoten tijdens het huwelijk krachtens erfstelling of schen-
king verkrijgen in de gemeenschap valt. Op de vraag waarom de wetgever deze regeling 
nog niet heeft gewijzigd, antwoordt Nielsen dat naar haar mening de wetgever zeer terug-
houdend staat tegenover het idee om het gehele huwelijksvermogensrecht te wijzigen. 

Een ander groot probleem vormt de regeling omtrent de pensioenverdeling. Een speciaal 
Deens tapitaal-pensioen' valt wel in de gemeenschap terwijl dit niet het geval is met 
andere typen pensioenen. Een `kapitaal-pensioen' is een wijze van sparen waar geen be-
lasting over betaald behoeft te worden. Een grote meerderheid van de Denen maakt bier-
van gebruik. 

Huwelijkse voorwaarden worden steeds vaker overeengekomen. In de periode volgend op 
de wetswijziging van 1990 werden huwelijkse voorwaarden vaak overeengekomen om 
fiscale redenen. Deze fiscalen voordelen zijn echter geschrapt. Sinds de wetswijziging 
van 1990 is het heel moeilijk om vast te stellen wanneer een overeenkomst van huwelijk-
se voorwaarden wel of niet onbillijk geacht zal worden. De regeling omtrent de huwelijk-
se voorwaarden is volgens Nielsen te ingewikkeld. 

De huwelijkse voorwaarden worden vaak opgesteld met het oog op overlijden 
van een van de echtgenoten. Sinds de wetswijziging van 1990 is het niet mogelijk om 
overeen te komen dat in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden van een 
der echtgenoten er geen, en bij echtscheiding wel een gemeenschap zal ontstaan. Anders-
om kan wel: men kan wel overeenkomen dat de gemeenschap wordt uitgesloten bij echt-
scheiding en niet bij overlijden. 

Een sterk punt van het Deense systeem is de waardering van het werk binnenshuis. Dit is 
terug te vinden in het systeem van de gemeenschap. Wel moet er worden opgemerkt dat 
alleen hetgeen de echtgenoten hebben opgespaard wordt verdeeld. Het is dus mogelijk dat 
er ten tijde van de verdeling helemaal niets meer over is. Dit terwijl bijvoorbeeld de man 
tijdens het huwelijk veel meer verdiende dan zijn vrouw. Wanneer er niets meer over is, 
kan de vrouw niet meedelen in de inkomsten van haar man. 

De echtelijke woning van de echtgenoten wordt alleen beschermd als deze deel 
uitmaakt van de huwelijksgemeenschap. Nielsen is van mening dat het huis in Bile geval-
len zou moeten worden beschermd. 
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Naar de mening van Nielsen is het Deense recht in vergelijking met het Zweedse 
beter. Het Zweedse systeem neigt ertoe de economisch sterkere partij te beschermen. Er 
wordt zelden een alimentatieuitkering toegekend aan de zwakkere partij. In Noorwegen 
wordt het vermogen dat voor het huwelijk aanwezig was of dat tijdens het huwelijk 
krachtens erfstelling of schenking wordt verkregen buiten de gemeenschap gesloten. Vol-
gens Nielsen is dat een redelijke oplossing. 

Als sterk punt van het Deense recht noemt zli ook het feit dat het gaat om een uitgestelde 
gemeenschap. Deze regeling geeft de echtgenoten lijdens het huwelijk de mogelijkheid 
om te doen wat ze willen met hun eigen vermogen. Iedere echtgenoot heeft in beginsel 
ook zijn eigen schuldeisers. Echtgenoten achten het in beginsel ook redelijk dat het ver-
mogen bij beeindiging van het huwelijk moet worden verdeeld. Heel weinig echtgenoten 
hebben echter een duidelijk idee over het regime dat op hun huwelijksvermogen rust. 

In het geval dat beide echtgenoten schulden hebben en er geen activa aanwezig 
zijn, worden de schulden van de echtgenoten niet verdeeld. Nielsen is van mening dat er 
een regeling moet worden getroffen die de echtgenoten verplicht te beschikken met in-
achtneming van de belangen van de familie. 
§ 56 HWDk I geeft de rechter de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen de echtgeno-
ten in hun huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen in geval deze overeenkomst 
onbillijke gevolgen heeft. Uit de tekst van deze bepaling zou kunnen worden afgeleid dat 
zij vrij beperkt is; het is echter zo dat § 56 HWDk I vrij vaak door de rechters wordt ge-
bruikt en vrij ruim wordt geinterpreteerd. 

Woensdag 5-054999 
Nielsen geeft toe dat de Deense wetgeving oud is, maar merkt op dat zij niet zou willen 
dat de Zweedse regeling werd overgenomen. De regels omtrent de discretionaire be-
voegdheid van de rechter werken goed, ook al is er weinig jurisprudentie over. Gezien de 
hoge kosten (2% van het actief vermogen of 1% in het geval het vermogen verhypothe-
keerd is) stappen de echtgenoten zelden naar de rechter. Nielsen is van mening dat de 
rechter meer discretionaire bevoegdheid zou moeten hebben met betrekking tot de verde-
ling van de huwelijksgemeenschap. 
Zij erkent dat de uitsluiting van het vermogen dat de echtgenoten voor het huwelijk reeds 
bezaten tot bewijsproblemen zou kunnen leiden. De Duitse oplossing is naar haar mening 
veel te ingewikkeld. In Noorwegen lijkt het uitsluiten van het aanvangsvermogen edger 
niet tot veel problemen te hebben geleid. 
Het is waar dat de advocaten nu zonder teveel onzekerheid de gevolgen van § 56 HWDk I 
kunnen voorspellen. Dit is echter lang niet altijd het geval geweest. Dit heeft tijd gekost. 
De jurisprudentie heeft zich moeten ontwikkelen. Zij vindt echter dat er kan worden ge-
steld dat § 56 HWDk I in de praktijk goed functioneert. Zoals naar Mar mening overal het 
geval is, kunnen Cr in sommige gevallen problemen ontstaan wanneer een van de echtge-
noten al zlin of haar vermogen in een bedrijf heeft geinvesteerd. Doordat de gemeenschap 
pas ten tij de van de verdeling ontstaat en niet bij de indiening van het verzoek tot echt-
scheiding, bestaat er het risico dat de echtgenoten in die tussenliggende periode ervoor 
zorgdragen dat bepaalde vermogensbestanddelen verdwijnen. 



Gesprek met Svend Danielsen 
Rechter aan het Hof 
Kopenhagen 

Bijlage 1 	 277 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 4 mei 1999 van16.00 tot 17.00 

Danielsen vraagt zich af of de keuze voor het Deense recht wel opportuun is aangezien 
het Deense recht dateert van 1925 en sindsdien nooit geheel is herzien. In 1965 is er een 
commissie in het leven geroepen (waar Danielsen deel van uitmaakte) met de opdracht 
een wetsvoorstel te ontwerpen. Toen het wetsvoorstel in 1969 klaar lag, werd er echter 
besloten om de samenstelling van de commissie te veranderen. Een aantal bepalingen 
werden door de daarop volgende commissie overgenomen, maar lang niet alle. In 1990 is 
de regeling omtrent de huwelijkse voorwaarden gewijzigd. Het huidige systeem is zeer 
ingewikkeld. De echtgenoten hebben veel meer contractsvrijheid bij het opstellen van 
huwelijkse voorwaarden dan voorheen. Danielsen is dan ook niet tevreden over dit nieu-
we systeem. 

Danielsen wijst er op dat er in Denemarken geen notarissen bestaan. Daarbij komt nog dat 
de echtgenoten eigenlijk alleen onder bijzondere omstandigheden naar de rechter stappen. 
In meeste gevallen wordt de echtscheidingsprocedure voor het statsamt gevoerd. Daniel-
sen moet toegeven dat hij een van de weinige specialisten op het gebied van het huwe-
lijksvermogensrecht is. 

Steenhoff geeft aan dat de onderzoekers met name geinteresseerd zijn in de rechtelijke 
toetsing van § 56 HWDk I. Danielsen reageert hierop met de mededeling dat deze rege-
ling zijn specialiteit was en verwijst naar een commentaar dat hij over deze bepaling heeft 
geschreven. In 1994 heeft het Hof een belangrijke beslissing omtrent deze problematiek 
genomen. Op grond van § 56 HWDk I werd ter compensatie een bedrag van een miljoen 
kronen (-± f 330.000) toegekend aan een vrouw. Dit op grond van het feit dat zij anders in 
een onbillijke situatie zou komen te verkeren. Voorheen was er nooit meer 300 000 kro-
nen (-± f 100.000) toegekend. De compensaties op grond van § 56 HWDk I schommelen 
tussen de 3 en de 15% van het vermogen van de andere echtgenoot. Danielsen is van me-
ning dat deze visie te beperkt is en het mogelijk moet zijn om, indien dit gezien de om-
stancligheden van het geval nodig is, de vrouw meer toe te kennen. 

Danielsen geeft aan in welke situaties er op grond van § 56 HWDk I wordt besloten tot 
toekenning van een compensatie. Een daarvan is het geval dat een van de echtgenoten 
(meestal de vrouw) een nieuwe woning wil aanschaffen. In dat geval krijgt zij gemiddeld 
tussen de 60 000 (± f 20.000) en de 75 000 kronen (-± f 25.000). Het bedrag hangt af van 
het vermogen van de man. Danielsen merkt hierbij op dat er sinds de eerste helft van de 
jaren tachtig de Hoge Raad zich niet meer heeft uitgesproken over de bepaling van § 56 
HWDk I; alle jurisprudentie van de laatste twintig jaar is dus afkomstig van het Hof. 

Het tweede geval waarin een echtgenoot recht heeft op compensatie is indien hij 
heeft bijgedragen aan de totstandkoming het prive-vermogen van de andere echtgenoot of 
aan de vermeerdering van de waarde daarvan. Dit bijvoorbeeld door kosteloos in zijn of 
haar bedrijf te werken, door alleen voor de kinderen te zorgen of door de dagelijkse kos-
ten te betalen. 
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Oorspronkelijk was er nog een derde reden: een groot verschil in leeffijd tussen 
de echtgenoten. Nu gaat het meet am de leeffijd van de alimentatiegerechtigde aangezien 
de gevallen waarin alimentatie wordt toegekend steeds beperkter zijn geworden en de 
termijn waarin de alimentatiegerechtigde recht heeft op alimentatie aanzienlijk is verkort 
(zelden langer dan 10 jaar). Er is een tendens waameembaar om per geval tot een redelij-
ke regeling te komen waarbij dus niet meer vastgehouden wordt aan de due hierboven 
genoemde gronden. 

Er warden steeds minder uitspraken gegeven over deze bepaling; de echtgenoten 
kunnen immers bijna altijd van tevoren vaststellen wat de rechter gaat beslissen. De pro-
blematiek van § 56 HWDk I wordt in een echtscheidingsoonvenant - rekening houdend 
met de maatstaven van de rechter - verdisconteerd. 

Opgemerkt dient te warden dat de gevallen waarin alimentatie aan een van de 
echtgenoten wordt toegekend steeds zeldzamer worden. Pas indien de echtgenoten hun 
zilveren bruiloft hebben gevierd en de vrouw ouder dan 50 jaar is, heeft zij een kans om 
voor de rest van Mar leven een recht op alimentatie te verkrijgen. Meestal wordt een 
maximum van 8 of 10 jaren aangehouden. 

Danielsen wijst er verder op dat er in Denemarken een relatie bestaat tussen ali-
mentatie en pensioen. 

In vergelij king met Denemarken, heeft de Zweedse reciter een minder mime toetsings-
bevoegdheid. Er is in Zweden gekozen voor meer rechtszekerheid: de partijen willen van 
tevoren weten wat ze zullen krijgen. Vaak heeft dit tot gevolg dat de vrouw in een minder 
goede positie komt te verkeren. 

Danielsen heeft tijdens zijn carriere gemerkt dat huwelijkse voorwaarden vaak vlak voor 
het huwelijk worden overeengekomen. Meestal op initiatief van de man die stelt dat deze 
nodig zijn om zijn aanstaande echtgenote te beschermen in geval van zijn failliF.sement. 

In Nieuw-Zeeland heeft iedere echtgenoot zijn eigen advocaat bij het opstellen 
van de huwelijkse voorwaarden. Dit is volgens Danielsen een goede oplossing. In 1969 
besloot de commissie dat de huwelijkse voorwaarden zouden moeten worden opgesteld 
voor een notaris (notary)1. Deze laatste zou de plicht moeten hebben om de gevolgen van 
de overeenkomst aan de echtgenoten nit te leggen. 

Bij het opstellen van de regeling van § 56 HWDk I werd niet naar Engeland gekeken 
maar alleen naar andere Scandinavische stelsels. 

Op de vraag naar de zwakke en de sterke punten van het Deense stelsel, antwoordt Dani-
elsen het volgende: hij is zeer tevreden over het systeem van de uitgestelde gemeenschap. 
Toch is hij van mening dat het aanvangsvermogen en het vermogen dat tij dens het huwe-
lijk krachtens schenking en erfsteLling is verkregen niet in de gemeenschap zou moeten 
vallen. Daarnaast zou hij voorkeur hebben voor een bepaalde vorm van compensatie in 
het geval dat de vrouw bijvoorbeeld in het becirijf of op de boerderij van haar man heeft 
gewerkt: compensatie in de vorm van lump sum. Vooral nu alimentatie steeds minder 
vaak wordt toegekend. Bijvoorbeeld in de gevallen dat de vrouw het werk van een secre-
taresse heeft vervuld of dat zij haar man is gevolgd naar het buitenlattd, representatief aan 
zijn zijde heeft gestaan en etentjes en dergelijke heeft georganiseerd. Naar zijn mening 
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Dew ambtenaar maakt deel uit van de rechtbank. 



biedt § 56 HWDk I daar niet genoeg mogelijkheid toe. Hij wijst erop dat de vrouw een 
verzoek tot toepassing van § 56 HWDk I client in te dienen. 

90% van de echtscheidingen worden volgens de administratieve procedure geregeld. De 
echtgenoten moeten in een huwelijksconvenant een overeenkomst treffen omtrent het 
gezag over de kinderen, de alimentatie, de eventuele huurovereenkomst en over § 56 
HWDk I. Met het echtscheiclingsconvenant stappen zij dan naar een ambtenaar van het 
statsamt die de plicht heeft om de gevolgen van de gesloten overeenkomst aan de echtge-
noten uit te leggen. Indien hem blijkt dat een van de echtgenoten de gevolgen niet geheel 
overziet, stuurt hij de echtgenoten door naar de rechter. In dat geval eindigt de admini-
stratieve procedure. De echtgenoten zijn het echter zelden niet eens over § 56 HWDk I; 
vaker dienen zij voor de rechter te verschijnen omdat zij het niet eens kunnen worden 
over het gezag over de kinderen. 

Naar de mening van Danielsen ligt Denemarken, wat de wetgeving van het hu-
welijksvermogen betreft, achter op Zweden en Noorwegen. Overigens met name doordat 
de regering heeft besloten dat het familierecht niet haar prioriteit heeft. Zelfs Usland, dat 
in de meeste gevallen de Deense wetgeving geheel ovemeemt, moest in dit geval zelf een 
nieuwe wettelijke regeling ontwerpen. In Noorwegen is er besloten om het aanvangsver-
mogen en het vermogen dat de echtgenoten tijdens het huwelijk door middel van een 
schenking of een erfstelling hebben verkregen buiten de gemeenschap te sluiten. In de 
jaren 1920 hadden alle Scandinavische stelsels precies dezelfde regeling ten aanzien van 
het huwelijksvermogensrecht. In 1999 kan er worden gesteld dat alleen de basis hetzelfde 
is gebleven: de uitgestelde gemeenschap. De technische uitvoeringen lopen echter sterk 
uiteen. Volgens Danielsen bestaat er geen grote kans dat de Scandinavische stelsels ooit 
weer terug gaan naar een uniforme regeling. 

Gesprek met Annelise Lemche 
Advocaat 
Niels Hemmingsens Gade 10,5 
DK-1001 Kopenhagen 
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Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 5 mei 1999 van 16.30 tot 18.15 

Als zwak punt van het Deense systeem noemt Lemche de complexiteit van de echtschei-
dingsprocedure. De echtgenoten hebben niet de mogelijkheid om alles in een keer voor de 
rechter te regelen maar moeten naar verschillende instanties (rechter, statsamt) al naar 
gelang het onderwerp dat geregeld moet worden (gezag, huurovereenkomst van het huis, 
wel of niet toekenning van alimentatie, duur van de alimentatie, hoogte van de alimenta-
tie...). Dit kost veel tijd en is zenuwslopend. Daar komt nog bij dat de huwelijksgemeen-
schap pas kan worden verdeeld wanneer alles is geregeld. Er is een lange tijd van onze-
kerheid. Haar voorkeur gaat uit naar een lamilierechtbank' waar alle problemen in een 
keer worden geregeld. De periode waarin de gemeenschap blijft bestaan, heeft bovendien 
als nadeel dat het het frauduleus doen verdvvijnen van goederen in de hand werkt. 

Lemche merkt op dat de meeste echtgenoten geen duidelijk idee hebben van het huwe- 
lijksvermogensstelsel waaronder zij zijn gehuwd. Vaak wordt er gedacht dat de gemeen- 
schap ook tijdens het huwelijk bestaat en dat dus alle goederen in gemeenschappelijke 
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eigendom worden verlatgen. In de meeste gevallen staan echter alle waardevolle goede-
ren op naam van de man en behoren deze dus ook tot zijn aandeel in de gemeenschap. De 
vrouw besteedt haar inkomsten daarentegen meestal aan de dagelijkse boodschappen en 
de kinderen. 

Vroeger bestond er vermogensbelasting: in verband daarmee had men de plicht 
om de samenstelling van zijn vermogen bekend te maken. Het was dus niet moeilijk om 
aan bewijs omtrent de financiele situatie van de andere echtgenoot te komen. Nu bestaat 
er alleen nog inkomstenbelasting en is het bewijs moeilijker te leveren, ook ails informa-
tie over banktransacties nog steeds beschikbaar. 

Sinds de wet met betzekking tot de huwelijkse voorwaarden is gewlizigd, worden er 
steeds meer huwelijkse voorwaarden gesloten. 

Lemche is van mening dat de compensaties die op grond van § 56 HWDk I worden toe-
gekend te laag zijn. Deze zouden aanzienlijk moeten worden verhoogd. En ander pro-
bleem is de onmogelijkheid om, in geval van uitsluiting van iedere gemeenschap, evalua-
tie te vragen van het vermogen van de andere echtgenoot (evaluatie is wel mogelijk in-
then de echtgenoot in algehele gemeenschap zijn getrouwd). In een bepaalde 7aak werd er 
besloten om geen compensatie toe te kennen aan de vrouw op grond van het feit dat er 
voor de evaluatie van het vermogen van de man enkel documenten beschikbaar waren die 
waren opgemaakt ten behoeve van de fiscus. 

Het feit dat er bijna geen getuigen worden gehoord in echtscheidingszaken is vrij frustre-
rend voor de clienten. 

Lemche vindt dat een bepaling van het contractenrecht die het mogelijk maakt om een 
contract te vernietigen of te wijzingen indien het onredelijke gevolgen heeft ook van toe-
passing zou moeten zijn op v&for het huwelijk gesloten huwelijkse voorwaarden. Tot nu 
toe is alleen aanvaard deze bepaling in combinatie met § 58 van de huwelijkswet te ge-
bruiken om contracten die tijdens het huwelijk of tijdens de echtscheidingsprocedure zijn 
gemaakt te wijzingen. 

Lemche eindigt met de opmerking dat zij vrij tevreden is over het systeem van de uitge-
stelde gemeenschap. Wel is zij van mening dat de goederen die bij het huwelijk worden 
aangebracht en die tijdens het huwelijk worden verkregen door middel van een schenking 
of een erfstelling buiten de gemeenschap zouden moeten vallen. Het systeem van de ver-
deling van de netto-waarde van de huwelijksgemeenschap acht zij logisch, eenvoudig en 
billijk. 



Gesprek met Eva Ryrstedt 
Assistant professor 
Universiteit van Lund 
Zweden 
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Gesprek gevoerd door G.J.W. Steenhoff, B. Braat en Linda Jonhson op 6 mei van 18.00 
tot 19.45 

Ryrstedt is in februari gepromoveerd. Haar proefschrift heeft als onderwerp de verdeling 
van de uitgestelde gemeenschap en in het bijzonder de verdeling van de echtelijke wo-
ning. Dit is het eerste proefschrift op het terrein van het familierecht dat sinds jaren ver-
schenen is. 

Zij wijst er op dat er sinds kort in Zweden een wet in werking is getreden waarin wordt 
bepaald dat het prive-pensioen van de echtgenoten moet worden verdeeld. 

Verder acht zij de Noorse oplossing die stelt dat de goederen die de echtgenoten in het 
huwelijk hebben ingebracht en de goederen die zij tijdens het huwelijk door middel van 
erfstelling of schenking verkrijgen niet in de huwelijkgemeenschap moeten vallen, een 
goede oplossing. In Zweden heeft de erflater of de schenker echter ook de mogelijkheid 
om deze goederen nit te sluiten. 

In Zweden bestaan er drie verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de situatie 
waarin de echtgenoten zich bevinden, om af te wijken van ofwel de verdeling bij helften, 
ofwel de door middel van huwelijkse voorwaarden overeengekomen uitsluiting van iede-
re gemeenschap. 

De eerste wordt in § 12: 1 HWZwe geregeld en is van toepassing in het geval dat 
het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden. Deze bepaling geldt bijvoorbeeld 
wanneer het huwelijk van korte duur is geweest. In dat geval heeft ieder van de echtge-
noten de mogelijkheid om aan de gemeenschap te ontnemen hetgeen hij in het huwelijk 
heeft ingebracht en hetgeen hij tijdens het huwelijk door middel van erfstelling of schen-
king heeft verkregen. Deze bepaling geldt ook ingeval van faillissement van een van de 
echtgenoten of indien een van hen veel schulden heeft. 

De tweede mogelijkheid wordt geregeld in § 12: 2 HWZwe en is van toepassing 
indien dat het huwelijk wordt ontbonden door overlijden van een van de echtgenoten. In 
dat geval kan de langstlevende verzoeken om het huwelijksvermogen niet te verdelen. Dit 
zonder dat er aan speciale voorwaarden behoeft te worden voldaan. De langstlevende is 
heel vrij: zo kan hij kiezen om alleen een deel van het huwelijksvermogen te verdelen. 

De derde aanpassingsmogelijkheid wordt geregeld in § 12: 3 HWZwe. Het gaat 
hier om de situatie waarin de echtgenoten door middel van huwelijkse voorwaarden uit-
sluiting van iedere gemeenschap zijn overeengekomen. De overeenkomst van koude 
uitsluiting kan aan de kant worden geschoven in het geval deze ten tijde van de sluiting 
van de overeenkomst of op een later tijdstip onredelijk is. Deze bepaling wordt echter 
zeer beperkt gebruikt. Ryrstedt wijst op een arrest van de Hoge Raad waarin werd beslo-
ten om geen compensatie op grond van § 12: 3 HWZwe toe te kennen aan de vrouw om-
dat zij wel enig vermogen had ook al was het zeer weinig. 
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In Zweden is er sprake van een botsing tussen twee tegenovergestelde ideeen. Enerzijds 
wil men de autonomie en de onafhankelijkheid van de echtgenoten bevoordelen en ander-
zijds de echtgenoten als een familie, als een eenheid beschouwen en behandelen. Deze 
tegenstrijdige ideeen leiden tot een aantal vreemde gevolgen. 

Op de vraag waarom de wetgever het aanvangsvermogen en het vermogen dat tij dens het 
huwelijk door middel van een schenking of erfstelling wordt verkregen niet heeft uitge-
sloten antwoordt Ryrstedt dat de wetgever van mening was dat dit laatste zou leiden tot 
benadeling van de vrouw (zeker zolang er nog een verschil bestaat tussen de hoogte van 
de inkomsten van man en vrouw). Ryrstedt is echter van mening dat dit beter door middel 
van een alimentatieuitkering kan worden geregeld. Zij is niet tevreden over de tendens 
om alimentatie in steeds meer gevallen uit te sluiten. Alimentatie wordt alleen toegekend 
in het geval dat de onmogelijkheid voor de alimentatiegerechtigde om in zijn behoeften te 
voorzien een oorzaak heeft in het huwelijk. Bovendien kan alimentatie alleen worden 
toegekend ingeval de alimentatieplichtige meer heeft dan hij nodig heeft. 

De echtelijke woning neemt in het Zweedse recht een bijzondere positie in. De 
echtelijke woning kan worden toegekend aan de echtgenoot niet-eigenaar echter onder 
voorwaarde van vergoedhig van de waarde. 

Een bijzonderheid van het Zweedse recht betreft de `verborgen' eigendom. Het gaat hier 
om het geval dat een van de echtgenoten een goed koopt en alleen als eigenaar optreedt 
terwijl de andere echtgenoot op een bepaalde manier financieel heeft bijgedragen. Of er 
wel niet sprake is van een fmanciele bijdrage van de andere echtgenoot wordt zeer ruim 
geinterpreteerd. Zo is het feit dat een echtgenoot het terrein waar later de huwelijkswo-
ming op gebouwd is voor zeer weinig geld van zijn schoonvader had gekocht, geinterpre-
teerd als zijnde een financiele bijdrage van de andere echtgenoot. Het moet de `openbare' 
eigenaar duidelijk zijn dat zijn echtgenoot mede-eigenaar wil worden. Deze presumptie 
van mede-eigendom omtrent de echtelijke woning in geval van een bijdrage van de ande-
re echtgenoot terwij1 de onroerende zaak op naam van 66n echtgenoot staat, kan ook als 
middel van aanpassing van de verdeling worden gebruikt. In dat geval dient de bijdrage 
wel tegelijkertijd met de aankoop te zijn geschied. 

Ryrstedt wijst er tenslotte op dat Noorwegen een nog verdergaande regeling kent: 
de zogenaamde huisvrouw-eigendom. 

Gesprek met Lars Carstens 
Advocaat 
Ved Stranden 18 
Kopenhagen 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 7 mei 1999 van 10.30-11.30 

Carstens is van mening dat heden ten dage het grootste probleem van het huwelijksver-
mogensrecht wordt gevormd door de regeling omtrent de verdefing van de pensioenaan-
spraken: er bestaat veel onduidelijkheid omtrent de wijze van verdeling van het pensioen. 
Hij wijst erop dat er momenteel een commiasie (waar onder anderen Nielsen deel van 
uitmaakt) bezig is met een wetsvoorstel op dat gebied. 
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Cartens merkt op dat huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst. 
Men kan zeer uiteenlopende regelingen overeenkomen. Het is echter mogelijk dat bij 
ontbinding van het huwelijk problemen ontstaan, in het bijzonder in het geval dat een 
koude uitsluiting werd overeengekomen en de ene echtgenoot dies blijkt te krijgen en de 
ander niets. In dit geval is een van de echtgenoten vaak geneigd om iich te beroepen op 
de onredelijkheid van de overeenkomst. Hoewel in meeste gevallen er inderdaad van 
onredelijkheid sprake is, wordt een beroep hierop niet gehonoreerd aangezien de echtge-
noot uiteindelijk zelf de overeenkomt heeft ondertekend. 

In een dergelijk geval kan § 56 HWDk I een oplossing bieden. § 56 HWDk I 
biedt de rechter de mogelijkheid om de onredelijkheid te beperken door compensatie aan 
de economisch zwakkere partij toe te kennen. Er moet echter worden opgemerkt dat deze 
compensatie minimaal is. Een soortgelijk probleem doet zich voor in het geval van onge-
huwd samenwonenden. Er bestaat namelijk geen wettelijke regeling die voorziet in de 
toekenning van compensatie aan de zwakkere partij in geval er een einde komt aan de 
samenleving. In de jaren 80 werd echter door de Hoge Raad besloten om ook in deze 
gevallen een compensatie toe te kennen aan de economisch zwakkere partij. 

Op de vraag of de echtscheidingsprocedure te lang duurt antwoordt Cartens negatief. In 
meeste gevallen doet de rechter zijn of haar best om de echtscheiding zo snel mogelijk te 
regelen. 

Cartens wijst er op dat de meeste echtparen zich niet werkelijk bewust Zijn van de staat 
van hun huwelijksvermogen. De echtgenoten zijn meestal op de hoogte van het feit dat na 
ontbinding van het huwelijk een gemeenschap onstaat en moet worden verdeeld. Zij den-
ken echter ook dat er tijdens het huwelijk sprake is van mede-eigendom met betrekking 
tot het hele vermogen en dat een schuldeiser van een van hen verhaal heeft op het hele 
vermogen van de ander. Cartens geeft echter toe dat veel goederen ook inderdaad ge-
meenschappelijk worden en de veronderstelling van de echtgenoten in die gevallen dus 
juist is. 

Uit het feit dat er steeds meer huwelijkse voorwaarden worden gesloten, leidt 
Carstens bij nader inzien af dat veel mensen juist wel nadenken over hun stelsel van hu-
welijksvermogensrecht. Huwelijkse voorwaarden worden vooral gesloten met het doel 
een bedrijf van een van de echtgenoten buiten de uitgestelde gemeenschap te houden. 

Cartens is tevreden met het systeem van de uitgestelde gemeenschap aangezien het aan-
sluit bij het idee van het huwelijk als een gemeenschap en het zorg draagt voor de be-
scherming van het vermogen van een van de echtgenoten ten opzichte van de schuldeisers 
van de andere. Hij wijst er echter op dat de fiscus zich ook op het vermogen van de echt-
genoot van de belastingplichtige kan verhalen. 

In meeste gevallen hebben de echtgenoten ieder een prive- en een gemeenschappelijke 
bankrekening. Dit laatste maakt het bewijs van eigendom van bepaalde vermogensbe-
standdelen makkelijker. De Denen zijn gewend (mondelinge) overeenkomsten te sluiten 
omtrent de bijdragen in de verschillende kosten van het huishouden. 

De waarde van het vermogen dat verdeeld moet worden, wordt uitgerekend op 
het moment dat de overeenkomst van verdeling gesloten moet worden. Bij het opstellen 
van de echtscheidingsconvenant wordt in grote mate rekening gehouden met fiscale rege-
lingen. Zo kan er bijvoorbeeld worden besloten om alimentatie aan de kinderen toe te 
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kennen en niet aan de vrouw omdat kinderen daar geen belasting over hoeven te betalen, 
en de alimentatieplichtige deze uitkeringen van zlin of haar belaste inkomen kan aftrek-
ken. 

Carstens meent dat iedereen in Denemarken rich bewust is van het feit dat ook het aan-
vangsvermogen in de gemeenschap valt. Niemand kijkt daar verbaast van op, dat is al 
heel lang zo. Cartens is niet voor een wetswijnging op dit gebied. 

§ 56 HWDk I biedt een oplossing voor een aantal problemen. Cartens is het echter eens 
met de opmerking dat er in meeste gevallen een te gering bedrag wordt toegekend. Dit is 
echter niet te wijten aan de wetsbepaling zelf, man veleer aan de wijze waarop de tech-
ters gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid. 

In het geval dat de echtgenoten de administratieve procedure tot echtscheiding 
willen volgen, dienen zij het eens te zijn over een aantal onderwerpen. Tot deze onder-
werpen behoren met name de compensatie van § 56 HWDk I en de alimentatieregeling. 
Meestal wordt er met de twee uitkeringen gespeeld rekening houdend met fiscale voor-
delen. Om de alimentatie uitkering uit te rekenen worden de inkomsten van de twee echt-
genoten met elkaar vergeleken en het verschil door 5 gedeeld. Wel geldt een bepaalde 
limiet. 

Aanspraken op ambtenaren- en bedrijfspensioenen zijn niet voor verdeling vat-
baar. Prive-verzekeringen die zijn opgebouwd met het oog op een oudedagsvoorziening 
daarentegen we!. Dit kan onredellike gevolgen hebben met name in het geval dat een van 
de echtgenoten een prive-verzekering heeft afgesloten en de andere een ambtenarenpen-
sioen heeft opgebouwd. In twee arresten van de Hoge Raad is vastgesteld dat dit onrede-
lijk is, maar is tegellikertlid gesignaleerd dat de rechter niet de mogelijkheid heeft om 
van de wettelijke regeling af te wijken. Het is aan de wetgever deze regeling te wijzigen. 
Dit punt is van groot belang zeker nu vaak blijkt dat pensioenaanspraken een van de be-
langrijkste bestanddelen vormen van het vermogen van de echtgenoten. 

Gesprek met Inger M. Pedersen 
Rechter ruste) 
Nygaardsvaenget 4 
DK-2970 Harsholm 

gevoerd door B. Braat en A.E. Oderkerk 10 mei 1999 11.00.- 12.30 

Pedersen is 10 jaar geleden met pensioen gegaan. Tot 1978 was nj raadsvrouwe bij het 
Hof in Kopenhagen. Daama is zij op eigen verzoek rechter geworden bij de rechtbank 
Helsingor. Zowel omdat zij daar niet in een college man alleen recht zou spreken als 
vangwege het feit dat daar zeer goede kinderrechtspecialisten werkzaam waren (advo-
caten, psychologen etc.). 

Op de vraag van Braat wat haar mening is over het feit dat op grond van het Deense stel-
sel de bij het huwelijk aangebrachte goederen in de gemeenschap vallen, stelt Pedersen 
dat het van belang is of de echtgenoten hier al dan niet bij stilstaan. Er wordt over het 
algemeen niet over gesproken. Het feit dat men veelal voor het huwelijk samenwoont, 
compliceert deze kwestie enigszins. 
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Pedersen is van mening dat de basisgedachte van § 56 HWDk I juist is. 

Het Deense wettelijk stelsel behoeft naar haar mening niet veel verandering. Veel hangt 
af van de rechtspraak. Dat er steeds minder alimentatie wordt toegekend, acht zij een 
goede ontwikkeling. Eigenlijk vomit alleen het onbreken van een regeling omtrent pen-
sioen een groot probleem. Zij is zeer tevreden dat daaraan op dit moment wordt gewerkt. 
Zij heeft deel uitgemaakt van de eerste commissie die haamaar heeft gekeken en enige 
voorstellen heeft gedaan. De wetgever heeft echter nooit jets met die voorstellen gedaan. 

Vroeger liep het familierecht in Denemarken, Zweden en Noorwegen niet sterk uiteen. 
Men achtte het van belang dat de stelsels dezelfde weg bewandelden. Zij herinnert zich 
dat toen zij in de jaren vijftig een jaar in Noorwegen heeft gewerkt zij een regeling uit 
Denemarken introduceerde omtrent het gezag over kinderen dat men in Noorwegen niet 
kende en dat de Noren daar zeer ontstemd over waren. 

In het algemeen kan men stellen dat Noorwegen en Zweden geen beter systeem hebben 
dan Denemarken. Zij heeft als rechter in Helsingor goed met het systeem kunnen werken. 
Het grootste probleem dat zij tegenkwam betrof ongehuwd samenwonenden. Zij heeft — 
als advocate in Kopenhagen - aan de wieg van de regeling van het geregistreerd partner-
schap gestaan. Pas jaren later — toen het politieke klimaat daar juist voor was — is het 
uiteindelijk ingevoerd. 

Met het statsamt heeft zij nooit van nabij contact gehad. Zij vertelt dat er in de jaren zes-
tig over gedacht is om de administratieve procedure af te schaffen. Het is naar haar me-
fling een zeer gelukkige beslissing geweest om dat niet te doen. Het is een eenvoudige, 
praktische en niet dure procedure. Het hoofd van het statsamt en zijn of haar assistenten 
hebben een juridische achtergrond. 

Pedersen heeft ook een periode aan de London School of Economics gewerkt. In die pen-
ode heeft zij verschillende lezingen over Deens huwelijksvermogensrecht gegeven. Men 
was over het algemeen — zo stelt zij — zeer onder de indruk van dit systeem en gaven de 
indruk zelf een dergelijk systeem te will.en hebben. 

Het Deense recht bevindt zich — zo meent zij - heden ten dage niet meer in de frontlinie 
van modeme veranderingen. 
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Gesprek met Hellen Thorup en haar stagiaire 
Advocaat 
Gammeltorv 6 
1457 Kopenhagen 

Gevoerd door B. Braat en A.E. Oderkerk 10 mei 1999 16.00— 17.00 

Als een van de problemen van het Deense wettelijke stelsel beschouwt Thorup de 
peildatum van het ontstaan van de gemeenschap. Die valt namelijk samen met de datum 
van echtscheiding. Tussen de feitelijke scheicling van een echtpaar en de echtscheiding 
ligt dus een periode waarin veel kan veranderen. Een periode waarin bepaalde uitgaven 
kunnen worden gedaan en goederen kunnen verdwijnen om de wider te benadelen. 
Zij zou wensen dat de peildatum samenvalt met de verzenddatum van het verzoek tot 
echtscheiding. De Deense juristenvereniging heeft hiertoe een verzoek gericht aan de 
wetgever. 

Een wider nadeel van het systeem acht zij de hoge kosten die verdeling van de boedel met 
zich meebrengt. Dit kost de echtgenoten zo'n 3,5 % van hun activa (zonder aftrek van de 
passiva) (2% aan de staat en de rest aan advocatenkosten). Overigens rekent de staat geen 
kosten bij echtscheidings- of alimentatieprocedures. 

Vaak sluiten de echtgenoten een overeenkomst omtrent de verdeling omdat het te duur is 
om naar de rechter te stappen. 

Over het insluiten van het aanvangsvermogen in de gemeenschap, stelt Thorup dat zij dit 
nooit als een probleem heeft gezien. Zij zegt daar eigenlijk nooit bij stil te hebben 
gestaan. Zij heeft bij haar clienten ook nooit gemerkt dat zij dit aLs een probleem er-
vaarden. 

Op de vraag of de laatste jaren meer huwelijkse voorwaarden worden overeengekomen, 
antwoordt zij bevestigend. Dit is name het geval bij tweet huwelijken. Men is vrij in 
hetgeen men overeen wil komen. Zij legt de aanstaande echtgenoten uit wat mogelijk is 
en laat aan hen de keuze. In de wet wordt een onderscheidt gemaakt tussen fuldstlemligt 
scereje ('volledige uitsluiting van iedere gemeenschap') en skilmissescereje ('echt-
scheidingsuitsluiting' van iedere gemeenschap'). In het geval van een tweede huwelijk 
wordt vaak voor een van dew twee varianten gekozen aangezien hierbij in beide gevallen 
bij echtscheiding de vermogens niet in een gemeenschap vallen (bij echtscheiding wordt 
het eigen vermogen beschermd; bij overlijden het vermogen van de wider 'ten koste van' 
de kinderen). In het geval van de `echtscheidingsuitsluiting'-variant vallen de vermogens 
bij overlijden wel in de gemeenschap; bij `volledige uitsluiting van iedere gemeenschap' 
niet. De keuze voor een van deze twee hangt af factoren als de leeftijd van de echtgeno-
ten, de leeftijd van eventuele kinderen uit een eerder huwelijk etc. 

Huwelijkse voorwaarden k-unnen ook worden gemaakt voor een gedeelte van het 
vermogen (bijvoorbeeld het huis). Ook kunnen voorwaarden onder tijdsbepaling gemaakt 
worden. Thorups stagiaire vertelt dat zij recent voorwaarden heeft gemaakt waarin 
bepaald is dat ieder jaar een bepaald bedrag door de man aan de vrouw overgemaakt zal 
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worden (periodieke verrekening). Niet kan worden overeengekomen dat na een bepaalde 
periode bepaalde vermogensbestanddelen prive worden. 

Op de vraag naar de kosten van huwelijkse voorwaarden antwoordt Thorup dat voor 
`echtscheidingsuitsluiting van iedere gemeenschap' 5000 kronen (-± f 1700) gerekend 
worden. 

§ 56 HWDk I acht zij een zeer nuttige, zelfs noodzakelijke bepaling. Ook zij meent dat de 
rechter in sommige gevallen hogere bedragen zou moeten toekennen. Echter lang niet 
altijd en zeker ook niet te veel: het betreft immers een overeenkomst tussen partijen. Zij 
voegt daar aan toe dat haar mening eveneens samenhangt met de vraag voor welke partij 
zij optreedt. Wat echter volgens haar zou moeten worden veranderd is het feit dat partijen 
ingeval zij de administratieve echtscheidingsprocudure volgen een compensatieregeling 
(als omschreven in § 56 HWDk I) in hun echtscheidingsconvenant dienen op te nemen. 
Volgens haar heeft de wetgever hier een fout gemaakt aangezien § 56 HWDk I deze 
bevoegdheid uitdrukkelijk aan de rechter toekent. 

Als sterke punten van het Deense stelsel noemt zij de heldere regels met betrekking tot de 
verdeling van de boedel (specifieke regels voor (de waardering van het) huis, de inboedel 
e.d.). Als zwak punt noemt zij het ontbreken van een uniforme regeling over de verdeling 
van pensioenrechten. Zeer onrechtvaardig acht zij het feit dat kapitaal-pensioen wel, en 
andere pensioensvorrnen niet worden verdeeld. 

Over de administratieve procedure en het statsamt zegt zij dat een nadeel is dat de amb-
tenaar van het statsamt slechts 20 minuten met de echtgenoten spreekt en zeer formal-
istisch taalgebruik hanteert. Counselling wordt alleen aangeboden indien er problemen 
zijn met betrekking tot het gezag over de kinderen (en dus niet met betrekking tot de ver-
deling van de boedel). 



1980 	1985 	1990 	1995 	1997 	1998  
Bevolking (x 	 5 215,718 	 5 294,860 
1000)  
Totaal aantal 	26 448 	29322 	31 513 	34 736 	- 	34 163 	- 
huwelijken  
Aantal huwelijken 	5,2 	5,7 	6,1 	6,6 	6,5 	- 
per 1000 inw.  
Totaal aantal 	13 593 	14 385 	13731 	12 976 	12 848 	- 
echtscheidingen  

- 	 - Aantal 	 2,7 	2,8 	2,7 	2,5 	2,4 	- 
echtscheidingen 
per 1000 mw. 

1995 	1996 	1997 	1998  
Bevolking (x 	- 	8 837,496 	8 844,499 	8 847,625 	8854,322 
1000)  
Gesloten 	- 	33 642 	33 784 	32 313 	31 598 
huwelijken  
Echtscheidingen 	- 	22 528 	21 377 	21 009 	20 761 
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Bijlage 2 
Statistische gegevens Denemarken en Zweden 

Bevolking en aantal huwelijken en echtscheidingen in Denemarken: 1  
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Bevolking en aantal huwelijken en echtscheidingen in Zweden: 2  

1  Bron: http://www2.dst.dk/internet/k16/dod99/population/pop.htm.  
2  Bron: http://www.scb.se . 



/Egtepagter om 	Huwelijkse voorwaarden 	Opgenomen in het 	Opgenome 	Opgenomen 
fuldstmndigt swreje 	met `volledige uitsluiting 	huwelijksregister 	n in het 	in het 

van iedere gemeenschap' 	in 1987 	huwelijksre 	huwelijksre 
[onderzocht:1348] 	gister in 	gister in 

1989 	1989 
[onderzocht 	[onderzocht 
: 1311] 	: 1311]  

1. 1Cun manden liar et 	1. Aileen de man heeft 	15,61 % 	13,79% 	2,54% 
fuldstandigt mt.* 	̀volledige uitsluiting van 

iedere  gemeenschap' 
2. ICun hustruen har et 	2. Aileen de vrouw heeft 	21,77 % 	21,44% 	9,45% 
fuldstandigt &Tr* 	' volledige uitsluiting van 

iedere gemeenschap' 
3. Begge mgtefmller har 	3. Beide hebben 	62,62 % 	64,77% 	19,55% 
et fuldstmadigt szreje 	cvolledige uitsluiting van 

iedere gemeenschap' 
Totaal 	 100% 	 100% 	31,54% 

Begge agtefzeller har : 	Beide echtgenoten hebben:  
1. Komplet fuldstandigt swreje 	1. Complete `volledige uitsluiting van iedere 	19,12 % 

gemeensehap'  
2. Komplet skilsmicsesmreje 	2. Complete 'uitsluiting van iedere gemeenschap bij 	13,95 % 

echtscheiding'  
3. IComplet frelleseje 	3. Complete `gemeenschap van goederen' 	 14,04 %  
4. Fuldstundigt streje og 	4. Wolledige uitsluiting van iedere gemeenschap' en 	13,02 % 
f-elleseje 	 `gemeenschap' 
5. Skilsmisseszereje og fmlleseje 	5 titsluiting van iedere gemeenschap bij 	 9,44 % 

echtscheiding'  en `gemeenschap' 
6. Fuldstandigt streje og 	6. Wolledige uitsluiting van iedere gemeenschap' en 	0,29 % 
slcilsmissertreje 	 `uitsluiting van iedere gemeenschap  bij echtscheiding'  
7. Fuldstundigt scureje, 	6. Wolledige uitsluiting van iedere gemeenschap' en 	0,12 % 
slcilsmissescureje og fmlleseje 

	

	̀uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' 
en `gemeenschap' 

290 Bijlage 2 

Typen huwelijkse voorwaarden in Denemarken: 3  

In 69,98 % van alle [5566] onderzochte huwelijkse voorwaarden [uit 1987, 1989 en 1992] hebben 
de echtgenoten dezelfde regeling omtrent de staat van hun vermogen opgenomen, en we!: 

Percentage van de [5566] in Denemarken ondenochte huwelijkse voorwaarden [tilt 1987, 
1989 en 1992] waarin de echtgenoten uitsluiting van iedere gemeenschap' zi ajn 
overeengekomen: 

3  Bron: H. Dam, lEgtepagter, Jurist-og Okonoraforbundets Forlag 1997. Vertalingen, kopjes, 
noten en toevoegingen van B. Braat. 

4  Met het bijvoeglijk naamwoord 'compleet' wordt geduid op de situatie dat de echtgenoten 
voor alle goederen 66n bepaald huwelijksgoederen regime hebben gekozen. Daamaast is het 
bijvoorbeeld ook mogelijk om voor bepaalde goederen `gemeenschap' overeen te komen, voor 
andere `uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' en voor een derde categorie 
goederen `volledige uitsluiting van iedere gemeenschap'. 



Simple kombinationer 	 Eenvoudige combinaties 	 Man 	Vrouw  
1. Fuldstmndigt swreje og fmlleseje 	1. `Volledige uitsluiting van iedere 	28,75 % 	33,58 % 

gemeenschap' en `gemeenschap' 
2. Skilsmissesmreje og fwlleseje 	2. `Uitsluiting van iedere 	 11,63 % 	11,58 % 

gemeenschap bij echtscheicling' en 
`gemeenschap' 

3. Fuldstmndigt swreje og 	 3. `Volledige uitsluiting van iedere 	0,39 % 	0,32 % 
skilsmisseswreje 	 gemeenschap' en `uitsluiting van 

iedere gemeenschap bij 
_echtscheiding' 

4. Fuldstmndigt swreje, skiLsmissesaDreje 	4. `Volledige uitsluiting van iedere 	0,25 % 	0,32 % 
og fmlleseje 	 gemeenschap', `uitsluiting van iedere 

gemeenschap bij echtscheiding' en 
`gemeenschap' 

, Totaal 	 41,02 % 	45,80 % 

/Egtepagter om 	Huwelijkse voorwaarden met combinatie van `uitsluitingen van 
kombinationsswreje 	iedere vermogen' 
1. Lmngstlevende 	1. De `uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	18,42 % 
wgtefmlles 	 de langstlevende zal omgezet worden in `volledige uitsluiting van 
skilsmisseswreje skal 	iedere gemeenschap' bij dood van de eerst overledene 
vaere fuldstamdigt swreje 
ved forstafdodes dod  
2. Forstafdode 	2. De `uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	0 % 
mgtefwlles 	 de eerst overledene zal omgezet worden in `volledige uitsluiting 
skiLsmisseswreje skal 	van iedere gemeenschap' bij diens dood 
vmre fuldstwndigt swreje 

. 
kgtepagter om skilsmisseswreje 	 Huwelijkse voorwaarden met `uitsluiting Opgenomen in het 

van iedere gemeenschap bij 	 huwelijksregister in 
echtscheiding' 	 1992 	 _ 

1. Kun manden har et skilsmisseszreje 	1. Aileen man heeft `uitsluiting van 	10,16 % 
iedere  gemeenschap  bij echtscheiding'  

2. Kun hustruen har et skilsmisseswreje 	2. Aileen vrouw heeft `uitsluiting van 	10,45 % 
iedere gemeenschap  bij echtscheiding' 	 . 

3. Begge az gtefwIler har et skiLsmissesmreje 	3. Beide hebben `uitsluiting van iedere 	47,49 % 
, gemeenschap  bij echtscheiding' 
Totaal 	 68,10% 
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Percentage van de [1693] in Denemarken onderzochte huwelijkse voorwaarden [wt 1992] 
waarin de echtgenoten `uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' zijn 
overeengekomen: 

Percentage van de [5566] in Denemarken onderzochte huwelijkse voorwaarden tilt 1987, 
1989 en 1992 waarin echtgenoten 'eenvoudige combinaties' s  Ain overeengekomen: 

Percentage van de [1693] in Denemarken onderzochte huwelijkse voorwaarden [uit 1992] 
waarin de echtgenoten `complexe combinaties' zijn overeengekomen: 
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5  Iedere echtgenoot kan bijvoorbeeld bepalen dat een deel van zijn vermogen in de 
gemeenschap zal vallen, een ander deel onder `volledige uitsluiting van iedere gemeenschap' 
valt en een derde onder `uitsluiting van iedere gemeenschap' bij echtscheiding. 



ved forstafdodes dod 
3. De guitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	4,05 % 

3. Hustruend 	 de vrouw zal worden omgezet in `volledige uitsluiting van iedere 
skilsmisseszreje skal 	gemeenschap' in geval de man cent overlijdt 
vtre fuldstzendigt szreje, 
hvis manden dor forst 
4. Hustruend 	4. Be cuitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	0,06 % 
skilsmisseswreje skal 	de vrouw zou worden omgezet in `volledige uitsluiting van iedere 
vmre fuldstmndigt &Tr*, gemeenschap' in geval de vrouw eerst overlijdt 
hvis hustruen  dOr forst  
5. Mandens 	 5. Be `uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	2,76 % 
skilsmisseszreje skal 	de man zou worden omgezet in `volledige uitsluiting van iedere 
vwre fuldstmndigt smreje, gemeenschap' in geval de vrouw eerst overlijdt 
hvis hustruen  dor forst  
6. Mandens 	 6. Be cuitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	0 % 
skilsmissts4-reje skal 	de man zou worden omgezet in `volledige uitsluiting van iedere 
vxre fuldstandigt szreje, gemeenschap' in geval de man eerst overlijdt 
hvis manden  dor forst  
7. Begge wgteftllers 	7. De `uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	0, 41 % 
skilsmissesareje skal 	beiden zal worden omgezet in `volledige uitsluiting van iedere 
vmre fuldstmndigt szreje, gemeenschap' in geval de man eerst overlijdt 
hvis manden dOr forst  
8. Begge mgtefwilers 	8. De `uitsluiting van iedere gemeenschap bij echtscheiding' van 	0,41 % 
skilsmisseszreje skal 	beiden zal worden omgezet in `volledige uitsluiting van iedere 
%rare fuldstmndigt szreje, gemeenschap' in geval de vrouw eerst overlijdt 
hvis hustruen dor  forst  

Totaal 	 26,11% 

Szrejemndringszgtepagter 	 Verandering van `uitsluiting van iedere 
gemeenschap'  bij huwelijkse voorwaarden 

1. Swrejets omfang oges 	 1. De omvang van prive-vermogen werd vergroot 	2,76  % 
2. Swrejets omfang reduceres 	 2. Be omvang van prive-vermogen werd  verkleind 2,00 %  
3. Szrejets type andres 	 3.De samenstelling van het prive-vermogen werd 	4,02 % 

veranderd 
4. Swrejets omfang oges og dets type 	4. De omvang van het prive-vermogen werd 	0,80 % 
mndres 	 vergroot en de samenstelling van het vermogen 

werd veranderd 
5. Swrejets omfang reduceres og dets type 5. De omvang van het prive-vermogen werd 	0,30 % 
mndres 	 verkleind en de samenstelling van het vermogen 

werd veranderd 
6. kndringens karalcter er ulcendt 	6. Be aard van de verandering is niet bekend 	2,44 % 
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Soorten veranderingen bij huwelijkse voorwaarden (in Denemarken): 

In 11,37 % van alle [5566] onderzochte huwelijkse voorwaarden [uit 1987,1989 en 1992] spraken 
echtgenoten af de cuitsluiting van iedere gemeenschap' op te heffen. Het aantal huwelijkse 
voorwaarden waarin de echtgenoten afspraken on de `uitsluiting van iedere gemeenschap' op te 
heffen is gedaald van 241 in 1987 tot 178 in 1992. 

In 12,32 % van de onderzochte huwelijkse voorwaarden veranderden de echtgenoten de 
samenste1ling van het prive-vermogen zonder dat de cuitsluiting van iedere gemeenschap' werd 
opgeheven. 



Swreje er 	 Prive vermogen omvat 	Percentage van 
de 5566 
onderzochte 
huwelijkse 
voorwaarden 

1. Fast ejendom 	 1. Onroerende zaken 	25,98 %  
2. Indbo og/eller losore 	 2. Inboedel en/of roerende 	17,24 % 

zaken 
' 3. Kontante midler 	 3. Contanten 	 14,09 % 	. 
4. Vxrdipapirer 	 4. Waardepapieren 	 13,65 %  
5. Motorkoretojer 	 5. Motorvoertuigen 	10,04 %  
6. Erhvervsvirksomheder 	 6. Inkomsten uit arbeid 	6,81 %  
7. Forsikringer, pensioner, etc. 	 7. Verzekeringen, pensioenen 	4,79 % 

etc. 	 _ 
8. Landbrugsejendomme 	 ,8. Boerenbedrijven 	1,10 %  
9. Andre aktiver end ovenstiende 	 9. Andere activa dan 	6,30 % 

bovengenoemde 

Ugyldige 	 Ongeldige  
1. Swrejebestemmelser 	 1. Bepalingen met betrekking tot de uitsluiting 	5,13 % 

van  iedere gemeenschap 
2. Gavebestemmelser 	 2.  Bepalingen met  betrekking tot schenking 	5,87 %  
3. Swreje- og gavebestemmelese 	3. Bepalingen met betrekking tot de uitsluiting 	4,38 % 

van iedere  gemeenschap en schenkingen 
4. Swrejeophwvelsesbestemmelser 	4. Bepalingen met betrekking tot het opheffen 	0,16 % 

van de uitsluiting van iedere gemeenschap 
5. /E2 § 21 -fortegnelser 	 5. De lijsten van § 21 HWDk II 	 2,74 % 

kgtepagten anmeldes til tinglysning 	De huwelijkse voorwaarden worden ter 
af 	 inschrijving in het huwelijksregister aangeboden 

door 
1. kgtefmller 	 1. De echtgenoten 	 3,86 %  

' 2. Advokat 	 ,2. De advocaat 	 95,2 %  
3. Andere 	 3. Anderen 	 0,94 % 
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Ongeldige huwelijkse voorwaarden (in Denemarken): 
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4,61 % van de [5566] onderzochte huwelijkse voorwaarden uit 1987, 1989 en 1992 waren geheel 
of gedeeltelijk ongeldig. 
In onderstaand schema is te zien welk percentage van de opgenomen bepalingen ongeldig was. 

Wie schrijft in Denemarken de huwelijkse voorwaarden in? 

Soort vermogen dat in Denemarken buiten de gemeenschap wordt gesloten: 



Smreje er 	 Prive vermogen omvat 	 Percentage van de 5566 
onderzochte huwelijkse 
voorwaarden  

1. Alt hvad en wgtefmlle ejer og 	1. Alles wat een echtgenoot bezit en in de 	36,98 % 
fremtidigt erhverver 	 toekornst zal verwerven  
2. Alt hvad en tgtefmlle fremtidigt 	2. Alles wat een echtgenoot in de toekomst 	27,79 % 
erhverver ved arv eller gave 	zal verwerven door erfenis of schenking  
3. Alt hvad en wgtefmlle ejer ved 	3. Alles wat an echtgenoot bait bij het 	18,87 % 
agtepagtens oprettelse eller mgteskabets sluiten van de huwelijkse voorwaarden of 
indgaelse 	 bij de aanvang van het huwelijk  
4. Alt hvad en mgtefwlle fremtidigt 	4. Alles wat an echtgenoot in de toekomst 	10,08 % 
erhverver 	 zal verwerven  
5. Alt hvad en wgtefalle har erhvervet 	5. Alles wat een echtgenoot door erfenis en 	3,58 % 
ved arv eller gave 	 schenkm' g heeft verworven  
6. Henvisning til andre 	 6. Verwijzing naar andere wijze van 	2,26 % 
erhvervelsesmider end ovenstiende 	verkrijging dan bovenstaande 

verkrijgingswijzen  
7. Henvisning til andre 	 7. Verwijimg naar andere momenten van 	0,44 % 
erhvervelsestidspunkter end 	verkrijging dan bovenstaande 
ovenstiende 	 verkrijgingsmomenten 
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Soorten overeenkomsten die in Denemarken worden gesloten omtrent de samenstelling van 
het priv&vermogen: 
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Bijlage 3 
Verslagen van de gesprekken met de Duitse juristen 

Gesprek met mw. Jutta Bahr-Jendges 
Advocaat, notaris en ‘Fachanwaltin fir Familienrecht' 
Osterdeich 13 
D-28203 Bremen 

gevoerd door B. Braat en A.E. Oderkerk op 20 september 1999 16.00-17.30 

Bahr-Jendges werkt reeds sinds 25 jaar als advocate. In deze periode is zij bovendien lan-
gere tijd aan de Universiteit van Bremen verbonden geweest. Verder is maakt zij deel uit 
van de redactde van het tijdschrift Streit — Feministische Rechtszeitschrift. Haar clienten 
zijn alleen vrouwen. 

Op de eerste vraag van deel II van de door Braat en Oderkerk opgestelde enquete (Vor-
men de toestemmingsvereisten van 1365 en 1369 BGB een ongewenste belemmering van 
de beschikkingsbevoegdheid van de gehuwde ondememer?) antwoordt Bahr-Jenges dat § 
1365 het beschikken over het vermogen in zijn geheel betreft en dat hiervan bij onderne-
mers eigenlijk nooit sprake zal zijn aangezien zij naast het ondememingsvermogen tevens 
ander vermogen zullen hebben (§ 1369 BGB betreft huishoudelijke goederen en doet dus 
eigenlijk niet terzake). Het toestemmingsvereiste van § 1365 is relevanter bij echtparen 
met een klein vermogen (bijvoorbeeld in de gevallen waarin het huis het enige aanzienlij-
ke vermogensbestanddeel vormt en dit op naam staat van een van de echtgenoten). Bahr-
Jendges merkt op dat het tot de taak van de notaris behoort om — wanneer bijvoorbeeld 
een huis wordt verkocht — te vragen of degene die verkoopt onder de Zugewinngemein-
schaft gehuwd is en zo ja of de waarde ervan (vrijwel) zijn of haar gehele vermogen ver-
tegenwoordigt. Is dat het geval dan moet de andere echtgenoot bij de overdracht aanwe-
zig zijn en zijn of haar toestemming geven. Naar haar ervaring laten notarissen na deze 
zaken te vragen. In haar praktijk is slechts een vrouw naar de rechter gestapt omdat haar 
echtgenoot niet de vereiste toestemming gevraagd had. Op de vraag waarom maar zo 
weinig vrouwen dit aanvechten antwoordt Bahr-Jendges dat zij er eenvoudig niet ofwel te 
laat aan denken. 

Op vraag 11.2 (Bieden deze toestemmingsvereisten een goede bescherming van de 
economisch zwakkere partij?) antwoordt Bahr-Jendges in het licht van hetgeen zij naar 
aanleiding van de eerste vraag gezegd heeft, volmondig nee. 

Naar aanleiding van vraag 11.3 (Zou u een wijziging van de bepalingen wenselijk 
achten?) merkt zij op dat § 1369 nauwelijks in de praktijk speelt. Zij vindt het moeilijk 
om op een dergelijke vraag antwoord te geven (en dat geldt in feite voor de meeste vra-
gen van de enquete) aangezien zij het stelsel van de Zugewinngemeinschaft tiberhaupt een 
totaal ongeschikt huwelijksgoederenstelsel acht. Het stelsel benadeelt de economisch 
zwakkere partij. Er vindt namelijk in de praktijk vrijwel nooit een Ausgleich plaats aan-
gezien er in de periode tussen de peildatwn van de berekening van het Zugewinn en de 
echtscheidingsuitspraak vermogen van de economisch sterkere partij `verdwijnt'. Het is 
een patriachaal systeem dat bedacht is voor `Hausfrauenehen'. Een systeem dat door ma-
nipulaties echter niet werkt. 
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Bahr-Jendges meent dat heden ten dage in Duitsland de vrouw nog steeds meestal 
de economisch zwakkere partij is. Ook al is de arbeidsparticipatie van de vrouw veel ho-
get dan enkele decennia gelden, als zij betaalde arbeid verricht doet zij dat meestal in 
deeltijd en verdient zij minder dan de man. 

Het wettelijk stelsel van de voormalige DDR (de Errungenschaftgemeinschaft) 
acht zij een beter system. De naam Zugewinngemeinschaft veroorzaakt veel verwarring: 
men denkt in gemeenschap van goederen getrouwd te zijn. Oderkerk merkt op dat het 
Zweedse en Deense rechtssyteem als wettelijk stelsel een uitgestelde gemeenschap ken-
nen. Bahr-Jendges acht dit op zich een fraai systeem voor gemeenschappen waarin ver-
schillende leefvormen naast elkaar bestaan. Voor de Duitse samenleving (waarin het hu-
welijk nog steeds als een massief instituut aanwezig is) acht zij een dergelijk huwelijks-
goederenstelsel niet geschikt. Zij wijst erop dat het Duitse rechtsstelsel de Scandinavische 
regeling betreffende het ouderlijk gezag heeft overgenomen en dat deze regeling eigenlijk 
ook niet goed functioneert in de Duitse samenleving. Het Zwitserse huwelijksgoederen-
stelsel zou daarentegen beter passen. En wellicht in de toekomst het Scandinavische stel-
sel. 

Hiermee heeft Bahr-Jendges in feite reeds op stellingen 1, 2 en 3 van deel ifi ge-
reageerd. Met stelling 1 (De Zugewinnausgleich leidt in de meeste gevallen — voor zover 
dat in deze gevallen mogelijk is — tot een billijk resultaat voor beide partijen) is zij het 
niet eens. Met de stellingen 2 (De Zugewinnausgleich resulteert meestal in een (nog) gun-
stiger positie voor de economisch reeds sterkere partij) en 3 (De Zugewinnausgleich re-
sulteert meestal in een (nog) ongustiger posifie voor de reeds economisch zwakkere par-
tij) is zij het eens. 

Met stelling 4 (In de gevallen dat de Zugewinnausgleich tot een — in uw ogen — 
onbillijk resultaat leidt, ligt de grond meestal in de wettelijke regeling) is zij het eens. Het 
`verdwijnen' van vermogen wordt vooral mogelijk gemaakt door de ongelukkige peilda-
turn van het Zugewinn. Met stelling 5 (In de gevallen dat de Zugewinnausgleich tot een — 
in uw ogen — onbillijk resultaat leidt, ligt de grond meestal in een te strikte toepassing van 
de regeling door de rechter) is zij het eens daar de reciter de regel van de peildatum soe-
peler (met een beroep op de Treu und Glauben) zou moeten toepassen. De Treu urn! 
Glauben regel wordt in de praktijk niet gehanteerd (er zijn maar twee gevallen waarin 
lagere rechters hierop een beroep hebben gedaan, en dat was in zeer extreme gevallen). 

Met stelling 6 daarentegen (De berekening van het Zugewinn is meestal zeer in-
gewikkeld en betekent een te zware belasting voor de praktijk) is zij het niet eens. De 
wandering van de verschillende vermogensbestanddelen mag dan wel moeilijk zijn, maar 
dat zal in elk huwelijksgoederenstelsel zo zijn. 

Geheel eens is zij het met stelling 7 (De Zugewinngemeinschaft is als wettehjk 
regime ongeschikt). De regeling zou als niet verplicht keuzestelsel in het BGB opgeno-
men moeten worden. 

In de enquete zijn vervolgens enige hypothetische wijzigingsvoorstellen opgenomen. 
Tegenover het eerste wijzigingsvoorstel (la) om de enkele waardestijging van 

een goed dat eigendom van den van beide echtgenoten is, buiten de Zugewinnausgleich te 
houden staat Bahr-Jendges over het algemeen positief. Zij voegt daar echter vervolgens 
an toe dat het van het specifieke geval afhangt. Zij acht het bijvoorbeeld wel redelijk dat 
de enlcele waardestijging van een stuk akkerland dat tot bouwland wordt in de Zugewin-
nausgleich wordt meegenomen wanneer er sprake is van een huwelijk dat vele jaren ge-
duurd heeft en beide echtgenoten samen op het land gewerkt hebben. Zij acht het de beste 
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oplossing om de rechter meer vrijheid te geven bij de bepaling of de enkele waardestij-
ging van een goed wel of niet in de Zugewinnausgleich moet worden meegenomen. Het 
zou in dit soort gevallen geen kwaad kunnen inspiratie te zoeken bij het Engelse recht 
waar de discretionare bevoegdheid van de rechter zeer ruim is. 

Tegenover het tweede wijzigingsvoorstel (lb: het aanvangsvermogen kan nega-
tief zijn) staat Bahr-Jendges niet onverdeeld positief. Zij geeft aan dat het moeilijk zal 
zijn (in verband met de mogelijkheid tot manipulaties) bij het einde van het huwelijk vast 
te stellen wat de schulden bij aanvang van het huwelijk zijn geweest. Dit lijkt haar alleen 
mogelijk als bij het begin van het huwelijk een boedelbeschrijving heeft plaatsgevonden. 
Bovendien is zij van mening dat een tweede huwelijk niet zou moeten lijden onder de 
schulden van het eerste huwelijk. Oderkerk geeft aan dat dit hypothetische wijzigings-
voorstel was opgenomen met de gedachte dat het juist eerlijker zou zijn om ingeval van 
het bestaan van schulden het aanvangsvermogen negatief en niet nul te laten zijn zodat 
wanneer in de loop van het huwelijk de schulden afbetaald zouden worden de andere 
echtgenoot mee kan delen in de feitelijke toename van het vermogen. Bahr-Jendges is het 
daar wel mee eens. Ook hier hangt het naar haar mening af van het specifieke geval. 

De derde hypothetische wijziging van het wettelijk stelsel (2a: De verdeling van 
het Zugewinn kan — afhankelijk van het individuele geval — anders dan bij helfte verdeeld 
worden (bijvoorbeeld 30% - 70 % of 40% - 60 %) acht zij alleen mogelijk als de rechter 
meer cliscretionaire bevoegclheid zou krijgen. Oderkerk ligt toe dat deze gedachte nit het 
Oostenrijkse systeem afkorastig is. Bahr-Jendges voegt hieraan toe dat — wanneer zij het 
zich goed herinnert - in het Oostenrijkse stelsel wel bepaalde zekerheden zijn ingebouwd: 
bepaald vermogen (woning en huishoudelijke boedel) wordt altijd bij helfte verdeeld. 

Met de vierde voorgestelde wijziging (2b: Indien een van de echtgenoten niet 
heeft bijgedragen aan de vermeerdering van een bepaald deel van het vermogen van de 
ander, deelt hij of zij niet in de vermeerdering (denkt u hierbij aan een sterk in waarde 
toegenomen kunstverzameling, of een in de loterij gewonnen bedrag)) is Bahr-Jendges 
het in principe eens. De wijziging zou echter niet met zich mee moeten brengen dat 
vrouwen nog minder krijgen. Zoals zij al eerder gezegd heeft, vindt zij het moeilijk op 
deze vragen antwoord te geven daar zij het stelsel van de Zugewinngemeinschaft niet ge-
schikt acht voor de Duitse samenleving. Bovendien geeft zij aan dat zij vanuit een zeer 
specifiek perspectief (namelijk dat van de economisch zwakkere vrouw) naar het systeem 
kijkt. 

Volledig staat zij achter het voorstel § 1378 lid 2 (Tie Hohe der Ausgleichsfor-
derung wird durch den Wert des VermOgens begrenzt, das nach Abzug der Verbindlich-
keit bei Beendigung des Giiterstandes vorhanden ist') te schrappen. 

Met het voorstel (3b) om in specifieke gevallen de mogelijkheid te bieden het 
bankgeheim en/of beroepsgeheim van de advocaat te doorbreken, kan zij slechts gedeel-
telijk instemmen. Naar haar mening zou het alleen mogeLijk moeten worden in specifieke 
gevallen het bankgeheim te doorbreken (als op geen andere manier meegewerkt wordt). 
Het mogelijk maken om het beroepsgeheim van de advocaat te doorbreken acht zij con-
traproductief. In haar praktijk probeert zij altijd om overeenstemming tussen partijen te 
bereiken zonder tussenkomst van de rechter. Daarvoor is een bepaalde vertrouwensbasis 
nodig. Deze basis zou met de opheffmg van het beroepsgeheim van de advocaat stukge-
maakt worden. 

In de enquete zijn vervolgens enkele vragen over de relatie tussen de afwikkeling van het 
huwelijksvermogen en de toekenning van alimentatie opgenomen. 
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Bahr-Jendges stelt dat men over het algemeen kan zeggen dat waar vermogen 
verdeeld wordt van alimentatie geen sprake is. Zij wijst op het bestaan van enigszins be-
vreemdende jurisprudentie met betrekking tot gevallen waarin beide (ex-)echtgenoten 
hoge inkomens hebben. In die gevallen moet de vrouw heel precies becijferen waaruit 
haar behoefte bestaat. De vrouw wordt dan niet meer dan tussen 8.000 — 10.000 DM ali-
mentatie toegekend. 

In de praktijk speelt alimentatie geen grate rol. 50% van de ex-echtgenoten ver-
krijgt geen alimentatie. Op de vraag naar wat zij meent dat hier de reden van is, ant-
woordt Bahr-Jendges dat de meeste vrouwen geen onderhoud vragen am ruzie te vermij-
den. Een groot aantal vrouwen doet afstand van het recht op alimentatie. Deze afstand 
maakt bijvoorbeeld deel uit van een onderhandelittg over de kinderen. 

Oderkerk vraag vervolgens of en hoe aanstaande echtgenoten in Duitsland geinformeerd 
worden over de (goederenrechtelijke) gevolgen van het huwelijk. Bahr-Jendges ant-
woordt dat er geen informatie wordt gegeven. Zij heeft veel leraressen als clienten en zij 
verbaast rich er telkens weer over dat deze vrouwen geen enkel idee hebben over het 
wettelijk huwelijksgoederenregime. Men zou op scholen voorlichting moeten geven. Ooit 
heeft er het idee bestaan om folders bij de burgelijke stand neer te leggen. Er is in Duits-
land onderzoek gedaan naar het verschil in rechtsbewustzijn tussen mannen en vrouwen 
in Duitsland. Daar is uitgekomen dat mannen over het algemeen zich beter van hun 
rechtspositie bewust zijn dan vrouwen. Dergelijke onderzoeken zijn verricht door Lim-
bach, Gerhardt en Willenbach. 

Naar de mening van Bahr-Jendges wordt het criterium `behoeftig' te eng geinterpreteerd. 
Maatstaf zou namelijk de levensstandaard gedurende het huwelijk moeten zijn. Bij rijkere 
ex-echtgenoten wordt deze maatstaf niet in acht genomen. Vindt er namelijk verdeling 
van de vermogensaanwas plaats, dan is er geen ruimte meer voor alimentatie. Naar de 
levensstandaard gedurende het huwelijk wordt dan niet meer gekeken. 

Op de vraag in de enquete of er in de praktijk bij de toeketufing van alimentatie rekening 
wordt gehouden met een eventuele pensioenverrekening/-verevening antwoordt Bahr-
Jendges dat dit inderdaad het geval is maar alleen indien de pensioengerechtigde de pen-
sioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de termijnen daadwerkelijk aan deze en de ex-
echtgenoot worden overgemaakt. 

Met de ander deel IV opgenomen stelling (De regeling van de afwikkeling van de 
Zugewinngemeinschaft na overlijden is niet in overeenstemming met de aard van het 
systeem van de Zugewinngemeinschaft) is Bahr-Jendges het in eerste instantie niet eens. 
Nadat Braat uitlegt wat met deze stelling bedoeld wordt (namelijk dat het erfdeel van de 
langstlevende met een kwart wordt verhoogd zonder dat er naar de eventuele aanwezig-
heid van Zugewinn wordt gekeken) kan zij er wel mee instemmen. 

Bahr-Jendges vertelt dat Bremen een arm gebied is met hoge werkeloosheid. Vaak valt er 
tussen ex-echtgenoten niets verdelen. De meeste zaken warden buiten de rechter am ge-
regeld. De procedure bij de rechter duurt te lang. Ms er toch iets is, is het belangrijk om 
daar meteen over te kunnen beschikken en niet de procedure bij de reciter te hoeven af-
wachten. 



Oderkerk vraagt of zij veel huwelijkse voorwaarden maakt. Bahr-Jendges antwoordt dat 
zij in haar praktijk een toename in het aantal huwelijkse voorwaarden kan constateren. Zij 
weet niet of dat in het algemeen ook zo is. Bij haar komen in ieder geval meer mensen 
dan vroeger langs om zich te laten infonneren of met specifieke wensen omtrent hun hu-
welijksgoederenstelsel. In sommige gevallen — wanneer de man Gatertrennung wil — 
maar haar dit voor de vrouw niet gunstig lijkt, maakt zij deze huwelijkse voorwaarden 
eenvoudigweg met. Zij probeert dan de vrouw ervan te overtuigen dat het overeenkomen 
van dergelijke huwelijkse voorwaarden niet goed zou zijn. Het aantal echtparen dat onder 
de Zugewinngemeinschaft huwt of voor de Gfitertrennung kiest is ongeveer gelijk. Het 
meest wordt gekozen voor de modifzzierte Zugewinngemeinschaft. 
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Vervolgens stelt Braat ten eerste de vraag of het naar Duits recht mogelijk is voorwaar-
delijke huwelijkse voorwaarden overeen te komen en ten tweede of het mogelijk is over-
eenkomsten over de alimentatie te sluiten. Beide is mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld mo-
gelijk dat echtparen overeenkomen dat tot de geboorte van het eerste kind Giitertrennung 
geldt en daarna de Zugwinngemeinschaft. Ook is het mogelijk — zo vertelt Bahr-Jendges — 
om de pensioenverevening nit te sluiten. Veel vrouwen schijnen van het recht op pensi-
oenverevening afstand te doen. In Duitsland bestaat er geen basisverzekering voor ouden 
van dagen (A0'W). De situatie voor gehuwden is dus beter dan voor ongehuwden aange-
zien gehuwden recht hebben op een gedeelte van het pensioen van de partner. 

Aan het slot van het gesprek wordt geconcludeerd dat Bahr-Jendges de Zugewinngemein-
schaft als wettelijk stelsel ongeschikt acht en dat zij meer discretionaire bevoegdheid aan 
de rechter zou willen toekennen. Zij verbaast zich erover dat de Nederlandse wetgever 
inspiratie zoekt bij het Duitse systeem. Zij zou het zich eerder andersom wensen aange-
zien de Nederlandse algehele gemeenschap van goederen een betere bescherming aan de 
economisch zwakkere partij (de vrouw) biedt. 

Gesprek met Dr. Harmut Paetzold 
Richter am Amtsgericht Hamburg-Altona l  
Max Brauerallee 
Hamburg-Altona 

gevoerd door B. Braat en A.E. Oderkerk op 21 september 1999 10.00-11.00 

Op de vraag of naar zijn mening het huwelijksgoederenstelsel van de Zugewinngemein-
schaft goed functioneert als wettelijk stelsel, antwoordt hij dat in de eerste plaats in het 
oog gehouden moet worden dat het Duitse stelsel de mogelijkheid biedt om door het ma-
ken van huwelijkse voorwaarden van het wettelijk stelsel af te wijken. Direkt daarop 
geeft hij echter aan dat het grootste deel van de (aanstaande) echtparen geen huwelijkse 
voorwaarden maakt en (zelfs als het juristen zijn) geen idee heeft onder welk regime zij 
gehuwd zijn. Het is dus de verantwoordelijkheid van de wetgever om voor degenen die 
niet over bun huwelijksgoederenregime nadenken een wettelijk stelsel te construeren dat 
voor de meerderheid het beste is. 

1  Tevens `Ausbilder fiir den Fachanwalt fiir Familienreche. 
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De Zugewinngemeinschaft is in Duitsland in 1957 door het G/eichberechtigungsgesetz 
(met betrekking tot de gelijkheid van man en vrouw) als wettelijk stelsel ingevoerd. 
Daarvoor gold de Gatertrennung als wettelijk stelsel. De keuze voor de Zugewinngemein-
schaft geschiedde bewust om het nadeel van de Giitertrennung op te heffen. In de traditi-
onele familie (buitenshuis werkende man, in het huishouden werkzame vrouw) was de 
Gutertrennung zeer nadelig voor de vrouw. In het systeem van de Zugewinngemeinschaft 
deelt de huisvrouw mee in de vermogensaanwas van de man. 

Oderkerk vertelt dat de advocate die zij de dag ervoor gesproken hebben, heeft gesteld dat 
er de facto in limitsland nog steeds veel `Hausfrauenehen' bestaan. Dat hoewel de ar-
beidsparticipatie van de vrouw veel hoger is dan enkele decennia geleden, de vrouw 
meestal in deeltijd werkt en minder verdient dan de man. ALs dat zo is, merkt Paetzold op, 
dan is de Zugewinngemeinschaft als wettelijk stelsel nog altijd te verkiezen boven de 
Gittertrennung. De Geuergemeinschaft past gevoelsmatig wellicht nog het beste bij een 
gemeenschap die voomamelijk bestaat uit llausfrauenehen', maar slechts een verwaar-
loosbaar aantal mensen kiest ervoor. 

Op de vraag naar zijn mening over het stelsel van de Errungenschaftgemeinschaft ant-
woordt Paetzold dat hij dit stelsel te gecompliceerd acht. De verschillende vermogens die 
bij dit stelsel ontstaan leveren naar zijn mening problemen op voor het bestuur over en de 
verdeling van deze vermogens. 

De beperking van de beschikkingsbevoegd van echtgenoten gehuwd in de Zugewinnge-
meinschaft (de toestemmingsvereisten van de n 1365 en 1369) vormen volgens hem be-
slist geen dode letters. Kort geleden heeft hij nog een zaak gehad over een woonwagen 
waar zonder toestemming van de andere echtgenoot over beschikt was. Zeker over § 1365 
bestaan verschillende uitspraken. Het behoort tot de tank van de notaris om bijvoorbeeld 
wanneer een stuk grond wordt verkocht zich ervan de vergewissen of toestemming van 
een echtgenoot nodig is en zo ja of die toestemming gegeven is. 

Het stelsel van de Zugewinngemeitzschaft is zeer schematisch. Het biedt geen ruimte om 
recht te doen aan toevalligheden. Zo wordt, ook al heeft 66n van de echtgenoten niet bij-
gedragen aan de vermeerdering van een bepaald deel van het vermogen van de ander 
(bijvoorbeeld lottowinst of sterk in waarde toegenomen kunstverzameling), deze ver-
meerdering toch tot het Zugewinn gerekend (en dus verdeeld). Op de vraag of hij dit niet 
onbillijk acht, antwoordt Paetzold dat strakke regels goed zijn om te vermijden dat men-
sen over van alles en nog wat zullen gaan procederen. Over het algemeen zijn naar zijn 
mening Duitsers snel geneigd om iedere kleine onenigheid aan de rechter voor te leggen. 
Men procedeert nit principe. Om dit te voorkomen zijn strakke regels nuttig. In dat op-
zicht acht hij het ook zeer gerechtvaardigd dat de reciter slechts zelden een beroep op de 
billijkheidsclausule honoreert. Heldere strenge regels zijn ook gunstig voor de rechtsze-
kerheid, voor de persoonlijke planning van de mensen. De voormalige DDR kende een 
naar zijn mening interessant huwelijksgoederenstelsel waarin de rechter de bevoegdheid 
had vermogensbestanddelen van de ene echtgenoot aan de ander over te dragen. Hoewel 
het Duitse wettelijk stelsel van de Zugewinngemeinschaft zeer strakke regels kent moet 
men niet vergeten dat voor elk echtpaar — onder welk huwelijksgoederenregime zij ook 
zijn gehuwd — de Hausratsverordnung geldt. Op basis van deze verordening kan de 
rechter rekening houden met de sociale aspecten van ieder afzonderlijk geval. Deze ver- 



ordening is met name zo belangrijk omdat de meeste echtparen niet meer hebben dan 
huisraad. 
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Bij het opstellen van een nieuwe wettelijke regeling meent Paetzold dat een aantal zaken 
in het oog gehouden moeten worden: 
1) met moet in gedachte houden dat de meeste huwelijken nog steeds door de dood en 

niet door echtscheiding eindigen. Het huwelijksvermogensrecht moet dus goed op het 
erfrecht aansluiten. 

2) Met moet met name dus ook een regeling scheppen die goed functioneert ten tijde 
van het huwelijk. Een Giitertrennung tijdens het huwelijk is naar zijn mening het 
eenvoudigst en de beste optie (de Zugewinngemeinschaft kent - anders dan de naam 
doet vermoeden - gescheiden vermogens tijdens het huwelijk). 

3) Pas in de derde plaats client een regeling geschapen te worden die ziet op enige deling 
van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen. De Zugewinnausgleich geschiedt 
vrij 'blind', dat wil zeggen zonder dat er gelet wordt op waarop de vermogensver-
meerdering berust. Dit heeft naar zijn mening — zoals hij reeds heeft uitgelegd — zijn 
voordelen. 

Op de vraag of de wettelijke regeling van de Zugewinngemeinschaft manipulaties (het 
doen `verdwijnen' van vermogen) niet in de hand werkt, antwoordt Paetzold dat manipu-
laties niet tegen te houden zijn. Geen enkel systeem kan dat naar zijn mening. Men kan 
als men kwaad wil reeds voordat de scheiding in zicht is zijn vermogen `uithollen'. Hij 
vindt echter dat men niet van de kwaadwillende mens uit moet gaan. Hij gaat er altijd van 
nit dat de mens in principe `goed' is. Vanuit dit perspectief is hij het er dan ook niet mee 
eens dat § 1378 lid 2 geschrapt zou moeten worden. Deze bepaling dient namelijk ter be-
scherming van degenen wier vermogen buiten hun schuld om is verminderd. Als men 
deze bepaling zou schrappen om de kwaadwillenden de pas af te snijden zouden er ten-
minste  andere regels ingevoerd moeten worden die de niet-kwaadwilletiden zouden be-
schermen. 

Gesprek met Dr. Richard Bohr 
Assistent Prof. Dr. Andreas Wacke 
Rechtswissenschaftliche Fakultat der Universitat zu KOIn 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Kiiln 

gevoerd door B. Braat en A.E. Oderkerk op 21 september 1999 16.45-18.30 

Bohr is Assistent van Prof. Wacke. Tot Wacke's leeropdrachten behoort naast Romeins 
recht en burgerlijk procesrecht, het burgerlijk recht met als zwaartepunten het zaken-, 
famine- en erfrecht. Wacke heeft bovendien het enkele gedeelten van het familierecht 
voor het Miinchener Kommentar zum Bargerlichen Gesetzbuch bewerkt. 

Op de vraag naar de voor- en nadelen van het Duitse wettelijk huwelijksgoederenstelsel 
noemt Bohr onmiddellijk als grootse nadeel de peildatum van het eindvermogen (§ 1384 
BGB). 
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De vraag of het naar zijn mening verstandig zou zijn om in Nederland eveneens het stel-
sel van de Zugewinngemeinschaft in te voeren, beantwoordt hij stapsgewijs en vanuit een 
filosofisch perspectief. 
In de eerste plaats meent hij dat het belangrijk is zich af te vragen of het nodig is voor 
echtgenoten een van het gewone privaatrecht afwijkende vermogensrechtelijke regeling te 
doen gelden. Beantwoordt men deze vraag positief dan moet men zich afvragen welke 
mogelijke regelingen er zijn. In Duitsland kent men de Zugewinngemeinschaft (als wette-
lijk stelsel), de Gatertrennung en de Gitergemeinschaft. 

Waarom heeft de wetgever destijds voor de Zugewinngemeinschaft als wettelijk stelsel 
gekozen? Omdat in die tijd de samenleving hoofdzakelijk bestond nit `Hausfrauenehen' 
en dit stelsel (omdat de huisvrouw bij beeindiging van het huwelijk meedeelt in de toe-
name van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen) het beste bij dit type huwelij-
ken paste. De vraag luidt nu of dit type huwelijk nog steeds het meest frequent is. Zo niet, 
dan luidt de vraag of de Zugewinngemeinschaft dan schaadt. 

De Gatertrennung kan men zien als een keuze tegen een aparte verraogensrech-
telijke regeling voor echtgenoten. Voor hen geldt het algemene privaatrecht. De Gazer-
gemeinschaft is ingewikkeld om te regelen (in verband met bestuur en verdeling). Dit 
blijkt ook nit het feit dat het BOB we! honderd §§ aan dit systeem gewijd heeft. 

Bohr vraagt zich af of er nog andere vormen van huwelijksgoederenstelsels mo-
gelijk zijn. Oderkerk beschrijft kort het Deense en Zweedse en vervolgens het Italiaance 
systeem. Met betrekking tot het Italiaanse systeem merkt zij op dat in de prakfijk als een 
van de grootse bezwaren van het Italiaanse systeem het doen `verdwijnen' van vermogen 
door kwaadwillende echtgenoten worth gezien. Bohr herhaalt dat naar zijn mening dit 
oak in het Duitse wettelijk stelsel een groot probleem is. Men probeert het aanvangsver-
mogen zo hoog mogelijk en het eindvermogen zo laag mogelijk vast te stellen. Niet al-
leen krijgt de ex-echtgenoot dan minder, maar het schijnt ook fiscaal gunstig te zijn. 

Wat is de meeste rechtvaardige en hanteerbare (in regels neer te leggen) regeling? Wan-
neer men van mening is dat het rechtvaardig is dat bij het einde van het huwelijk bepaalde 
vermogensbestanddelen verdeeld dienen te worden, dan moet men zich afvragen wat wel 
en wat niet verdeeld zou moeten worden. Bohr meent dat alleen `ehebedingter Erwerb' 
(hetgeen tijdens en in samenhang met het huwelijk verkregen is) tot hetgeen dat wordt 
verdeeld moet behoren. Dat wat echtgenoten voor het huwelijk reeds bezaten en hetgeen 
zij krachtens erfrecht of schenking tijdens het huwelijk verkrijgen zou daar dus buiten 
vallen. 

Tijdens het huwelijk is het voor het rechtsverkeer (derden) het eenvoudigst indien echt-
genoten twee gescheiden vermogens hebben. In Duitsland is dit het geval. Wel gelden de 
beperkingen van de beschikkingsbevoegd van de §§ 1365 en 1369 BOB. BOhr constateert 
dat de wettelijke definiering van `Haushaltgegenstande' achterhaald is. De rechtspraak 
heeft deze definitie gecorrigeerd door bijvoorbeeld auto's ook onder deze definitie te la-
ten vallen. Heden ten dage zou het naar zijn mening beter zijn om te spreken van goede-
ren die economisch voor het huwelijk van belang zijn. 

Bohr vraagt rich af of, zoals men in het erfrecht enigszins aangepaste uit het zakenrecht 
afkorastige bepalingen heeft opgenomen, men jets dergelijks niet oak voor het huwelijks- 
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vermogensrecht zou kunnen doen (hij denkt hierbij aan bepalingen over mede-eigendom 
e.d.). 

Hij komt vervolgens terug op de vraag welke regeling het recht zou moeten bieden voor 
de beeindiging van het huwelijk door echtscheiding. In Duitse families worden de belang-
rijkste vermogensbestanddelen gevormd door het huis en de auto. In Duitsland kent men 
hiervoor de Haushaltsverordnung. Voor de onder het wettelijk regime gehuwden geldt 
tevens de Zugewinnausgleich. De Duitse samenleving bestaat heden ten dage niet meer 
louter uit `Hausfrauenehen' (voor welke de Zugewinnausgleich destijds bedoeld was). De 
vraag luidt nu of deze regeling nog steeds rechtvaardig is. Als het inderdaad zo is dat de 
vrouw wel buitenshuis werkzaam is, maar nog steeds minder verdient dan de man, dan 
lijkt deze regeling wel degelijk ook voor de huidige samenleving rechtvaardig. Als er 
echter met het eindvermogen door de economisch sterkere partij gemanipuleerd wordt, is 
er natuurlijk wel een probleem. Het systeem laat bovendien krasse onrechtvaardige ge-
vallen toe. Men kan bijvoorbeeld denken aan het voorbeeld van een man en een vrouw 
die beiden zonder enig vermogen in het huwelijk treden. De vrouw is huisvrouw en de 
man heeft een gewone baan waarmee hij een gemiddeld salaris verdient. De vrouw erft 5 
miljoen DM. De vermogensaanwas van de man bestaat uit 100.000 DM. Bij echtschei-
ding verkrijgt de vrouw 5 miljoen en 50.000 DM, de man 50.000 DM. Een ander voor-
beeld: een man laat bewust een huwelijk op de klippen lopen om mee te kunnen delen in 
de vermogensaanwas van de vrouw. Men zou in deze gevallen een beroep kunnen doen 
op de billijkheidsclausule (§ 1381 lid 1 BGB). Een beroep op deze bepaling wordt in de 
rechtspraak slechts in zeer extreme gevallen gehonoreerd. 

Op de vraag of — juist met het oog op dit soort gevallen — het niet beter zou zijn 
om de rechter meer vrijheid te geven (of dat de rechter bijvoorbeeld op grond van de bil-
lijkheidsclausule meer vrijheid zou nemen), antwoordt B6hr dat hij zich kan voorstellen 
dat de rechters met het oog op de rechtszekerheid hier niet voor voelen. 

Afsluitend zegt BOhr dat het zeer moeilijk is een rechtvaardige en praktische wettelijke 
regeling voor gehuwden te creeren. Het basisprobleem blijft dat men te maken heeft met 
de juridisering van intieme relaties. De vraag is of het iiberhaupt mogelijk is dat op een 
goede wijze te doen. 

gevoerd door B. Braat en A.E. Oderkerk 22 september 1999 9.45 - 11.00 

Zimmermann is notaris en voorzitter van de commissie voor familie- en erfrecht van de 
Bundesnotarkammer. Zimmermann legt nit dat in de meeste Duitse Lander men niet zo-
wel notaris als advocaat kan zijn. Men spreekt in die gevallen van `Nur-Notare' of 
tauptberufliche Notare'. In een aantal met name noordelijke Lander kan dat we!. Men 
spreekt in die gevallen over `Anwaltsnotare'. Aileen de ervaren notarissen kunnen aldaar 
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tevens Notar worden. Deze notarissen worden ook we! schertsend `Hobbynotare' ge-
noemd. 

Zimmermann vertelt dat hij in juni op een congres over familierecht in Wenen de Oosten-
rijkse hoogleraar van Belgische afkomst Bea Verschragen heeft ontmoet. Zij heeft recent 
ook veel rechtsvergelijkend onderzoek op bet terrein van het huwelijksvermogensrecht 
verricht. Verder heeft hij in Polen gesproken met vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Justine en geadviseerd over een nieuw wettelijk huwelijksgoederenregime. 

Zimmermann maakt veel huwelijkse voorwaarden voor in Duitsland wonende buitenlan-
ders. Omdat de Zugewimtgemeinschaft tij dens het huwelijk gescheiden vermogens kent, 
is het geschikt voor huwelijken van en met buitenlanders. De meeste islamitische rechts-
stelsels en Griekenland kennen de Gatertrennung als wettelijk stelsel. De voormalig soci-
alistische staten zoals het voormalig Joegoslavie kennen daarentegen de Gutergemein-
schaft. Italie en Spanje kennen een soort Errungerzschaftgemeinschaft. In feite is het stel-
sel van de Zugewinngemeinschaft tijdens het huwelijk gelijk aan de Giitertrennung en 
voor het rechtsverkeer is de Gatertrennung het meest eenvoudige stelsel. Aileen de be-
schermingsregels van de §§ 1365 en 1369 BGB doen de Zugewinngemeinschaft tijdens 
het huwelijk van de Gutertrennung afwijken. 

Op de vraag of deze bepalingen in de praktijk wel werken, antwoordt Zimmer-
mann dat de notaris zijn plicht behoort te vervullen en rich ervan dient te vergewissen of 
de bepalingen in een bepaald geval spelen en zo ja of er toestemming gegeven is. 

Vaak komt men overeen om de Zugewinngemeinschaft alleen te doen gelden voor 
het geval het huwelijk eindigt door overlijden van een van de echtgenoten. De Zugewinn-
gemeinschaft is bij overlij den fisesal gunstig. Men Iciest dan voor Gatertrennung voor de 
gevallen dat het huwelijk op andere wijze tot een einde komt dan door overlijden. 

Heel veel mensen in Duitsland denken dat wanneer zij niet anders overeenkomen zij in 
gemeenschap van goederen trouwen. Het komt dan ook voor dat aanstaande echtgenoten 
naar de notaris gaan am huwelijkse voorwaarden te laten maken, maar onverrichterzake 
naar buis terugkeren omdat de Zugewinngemeinschaft aan hun wensen voldoet. 

De wetgever heeft destijds voor de Zugewinngemeinschaft gekozen om de vrouw 
te beschermen. Nu kkzen aanstaande echtgenoten die naar de notaris gaan om huwelijkse 
voorwaarden te laten maken in de meeste gevallen voor de `modifizierte (aangepaste) 
Zugewinngemeinschafe. 
Voorbeelden van wijzigingen die warden aangebracht zijn: 
- als er aanvangsvermogen is: 

- de vruchten van dit vermogen buiten het Zugewinn sluiten 
- de waardevermeerdering (afgezien van de inflatiecorrectie) buiten het Zugewinn 

sluiten 
- als het aanvangsvermogen nit schulden bestaat: 

- overeenkomen en vastleggen dat het aanvangsvermogen negatief is (bijvoorbeeld 
—100.000 DM) 

De vraag of het aid handiger zou zijn om de wetsbepaling dat indien niet anders is vast-
gesteld het aanvangsvermogen geacht wordt nul te zijn te schrappen, beantwoordt Zim-
mermann in negatieve zin. Deze bepaling bewijst namelijk nuttige diensten in gevallen 
dat het niet mogelijk is na te gaan wat het aanvangsvermogen was. Hij is het ermee eens 
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dat dit niet altijd tot billijke resultaten leidt. Naar zijn mening zou het het beste zijn als 
iedereen alvorens in het huwelijk te treden naar de notaris zou gaan. In dat geval zou een 
dergelijke bepaling geschrapt kunnen worden. Nu kan dat beslist met. Ook al niet omdat 
het bijvoorbeeld bij een ondememing heel moeilijk is precies vast te stellen wat de waar-
de van de ondememing is. Wel zou het misschien goed zijn in de wetsbepaling te expli-
citeren dat indien er schulden zijn partijen kunnen vastleggen dat er een bepaald negatief 
aanvangsvermogen aanwezig is. Dan zou gelden dat het aanvangsvermogen geacht wordt 
nul te zijn, tenzij een der echtgenoten anders bewijst. 

Voor sommige echtparen ligt het meer voor de hand om in plaats van de modifizierte Zu-
gewinngemein,schaft voor Giitertrennung te kiezen. Alles hangt af van de situatie waarin 
de echtgenoten zich bevinden (een of beiden buitenshuis werkzaam) en welke toekomst-
plannen zij hebben (of een van hen of beiden indien er kinderen zouden komen minder 
gaat c.q. gaan werken). In de literatuur zijn bepaalde typologieen van echtparen ontwik-
keld met daarbij het meest geschikte huwelijksgoederenregime. Het is mogelijk om hu-
welijkse voorwaarden onder tijdsbepaling of voorwaarde te maken. Bij het kiezen van een 
van deze varianten dient men rekening te houden met eventuele terugwerkende kracht. 
Terugwerkende kracht kan worden uitgesloten. Doet men dat niet dan wordt dit als een 
schenking beschouwd en dient men daar schenkingsbelasting over te betalen. Men heeft 
ook de mogelijkheid om afstand te doen van alimentatie en pensioenverevening met uit-
zondering bijvoorbeeld van de periode waarin eventuele kinderen grootgebracht worden. 

Zimmermann raadt echtparen altijd af om de Zugewinngemeinschaft nit te sluiten 
ingeval het huwelijk wordt beeindigd door overlijden (vanwege de fiscale voordelen). 

Bij huwelijken met een intemationaal karakter raadt hij ingeval van twijfel Gii-
tertrennung aan. 

Op de vraag naar zijn mening omtrent de mogelijkheid die het Deense recht de rechter 
biedt om indien echtgenoten Giitertrennung zijn overeengekomen in gevallen waarin dat 
tot onbillijke resultaten zou leiden, een echtgenoot te verplichten een bedrag aan de ander 
te betalen, antwoordt Zimmermann dat deze mogelijkheid van de rechter moet worden 
bezien in het licht van het feit dat men in Denemarken geen notariaat kent. Het is de taak 
van de notaris de echtgenoten voor te lichten en te voorkomen dat zij onwetend voor een 
bepaald regime kiezen. Hebben zij willens en wetens voor een bepaald regime gekozen, 
dan dient de rechter hierin geen veranderingen aan te brengen. In de rechtsstelsels die het 
notariaat kennen, is het de taak van de notaris de zwakkere partij te beschermen. Nu het 
Deense stelsel het notariaat niet kent, dient de rechter deze taak te vervullen. Wanneer 
men denkt aan eenmaking van het Europese huwelijksgoederenrecht, zal men zich in eer-
ste instantie op het opheffen van dergelijke institutionele verschillen dienen te richten. 

Bij bepaalde ondememingen in Duitsland geldt de regel dat indien iemand wil toetreden 
tot de maatschap (of daar reeds deel van uitmaakt) bij huwelijkse voorwaarden het onder-
nemingsvermogen buiten de Zugewinnausgleich zal dienen te houden. Men kan dan de 
andere echtgenoot beschermen door hem of haar meer prive-vermogen toe te kennen. 

De rechtspraak met betrekking tot alimentatie is vrij streng. De rechter toetst altijd of dat 
in orde is. Ten opzichte van huwelijkse voorwaarden stelt de rechter zich vrij terughou-
dend op. Huwelijkse voorwaarden zullen vrijwel altijd door de rechter gerespecteerd 
worden. 
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Op de afsluitende vraag of de conclusie van de onderzoekers juist is dat naar zijn mening 
het Duitse systeem goed functioneert met name omdat men bij huwelijkse voorwaarden 
op alle mogelijke manieren van het wettelijk stelsel kan afwijken, antwoordt hij over het 
algemeen tevreden te zijn met het Duitse systeem. 

Op het moment zijn de belangrijkse discussiepunten in Duitsland de regeling van 
niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de beschikkingsproblematiek. De wetgever zal 
bij de regeling van de niet-huwelijkse samenlevingsvormen terughoudend te werk gaan. 
Men denkt aan een stelsel dat een basisbescherming (Mindestschutz) biedt. 

De allerbeste oplossing voor gehuwde paren zou naar zijn mening echter bestaan uit de 
regel echtgenoten te verplichten voor het huwelijk naar de notaris te gaan en een bewuste 
keuze voor een bepaald (aangepast) huwelijksgoederenregime tilt te brengen. Deregule-
ring zou kortom zijn persoonlijke voorkeur hebben. 

Gesprek met Wolfgang Vomberg 
Advocaat en notaris 
KurbessenstraBe 94 
60431 Frankfurt am Main 

gesprek gevoerd door B. Braat en A.E. Oderkerk 22 september 1999 16.00 — 17.30 

Vomberg is sinds 1976 werkzaam als advocaat en notaris. Hij is advocaat bij het Ober-
lartdesgericht en gespecialiseerd in het nationale en intemationale huwe-
lijks(vermogens)recht. Hij treedt tevens op als docent op dit terrein voor notarissen en 
Fachanwidte ftir Familienrecht. Hij is lid van verschillende verenigingen waaronder de 
International Academy of Matrimonial Lawyers. 

Vomberg signaleert dat er sinds ongeveer vijf, zes jaar een verandering in het bewastzijn 
van de mensen plaats vindt ten aanzien van het wettelijk huwelijksvermogensregime. hi 
weekbladen wordt er meer en meer geschreven over de vermogensrechtelijke gevolgen 
van het huwelijk. Het kwam nog wel eens voor dat een man zijn aanstaande vrouw vlak 
voor het huwelijk meenam naar de notaris en hij haar vertelde dat het nodig was dat zij 
voor Giitertrennung zouden kiezen omdat zij anders mogelijkerwijs voor zijn schulden 
zou moeten opdraaien. Hetgeen onder het wettelijk stelsel van de Zugewinngemeinschaft 
beslist niet het geval is. 

Het is een wijdverbreid misverstand dat de Zugewinngemeinschaft een gemeen-
schap van goederen inhoudt. Van denkt een vrouw dat wanneer het huis op naam van de 
man staat, zij toch recht heeft op de helft. 

Vomberg noemt een recente uitspraak van het BGH waarin het als tegen de goede zeden 
werd aangemerkt om een echtgenote (een huisvrouw met twee kinderen) die een schuid 
van vier miljoen mede had ondertekend, aansprakelijk te houden nu de man die in de tijd 
dat hij de schuld was aangegaan een zeer goede baan had ziek was geworden en niet meer 
in staat was de schuld af te lossen. 
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De meeste echtparen in Duitsland zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel van de Zuge-
winngemeinschaft. Vomberg constateert dat het aantal huwelijkse voorwaarden — althans 
in zijn praktijk — toeneemt. Gekozen wordt met name voor de Giitertrennung en de modi-
fizierte Zugewinngemeinschaft. Echtparen kiezen het meest voor laatstgenoemd regime. 
De Giitergemeinschaft komt alleen voor in agrarische gebieden zoals Baden-Wiirtemberg 
en Beieren. Dit huwelijksgoederenregime is zeer complex. 

Voordelen van de Zugewinngemeinschaft Zijn: 
• Erfrechtelijke consequenties 

• Fiscaal voordeling 
• Erfdeel van de vrouw is hoger dan bij andere huwelijksgoederenregimes 

• Bescherming van het familie/huwelijksvermogen door de toestemmingvereisten van 
de §§ 1365 en 1369 BGB (overigens kunnen deze bepalingen bij huwelijkse voor-
waarden uitgesloten worden) 

Als notaris vraagt hij altijd indien daar aanleiding voor is of over het hele vermogen be-
schikt wordt en zo ja of de andere echtgenoot toestemming daarvoor gegeven heeft. Doet 
hij dit niet dan kan hij later voor de gevolgen aansprakelijk worden gesteld. Een dergelij-
ke `controle'door de notaris behoeft overigens soms slechts te bestaan uit de vraag van de 
notaris aan de man: `Dit stuk land betreft toch niet uw hele vermogen?' Voldoende is 
wanneer de man als antwoord daarop met het hoofd schudt. 

De notaris heeft de plicht een goede oplossing aan te raden. Met kan zeer veel overeen-
komen. Men kan de Zugewinngemeinschaft op zeer veel verschillende manieren aanpas-
sen. Rekening moet echter worden gehouden met een aantal bepalingen van dwingend 
recht. 

Vaak is het (fiscaal) gunstig om Zugewinngemeinschaft overeen te komen voor 
het geval het huwelijk eindigt door overlijden van een van de echtgenoten en Giitertren-
nung voor het geval het huwelijk op andere wijze tot een einde komt. 

Men kan ook een boedelbeschrijving maken van het aanvangsvermogen. Dit is 
met name van belang indien het later moeilijk te bewijzen zal zijn (bijvoorbeeld bij een 
aandeel in een bedsijf) of wanneer het aanvangsvermogen van een van de echtgenoten uit 
schulden bestaat (de wet gaat immers uit van een aanvangsvermogen van nul). 

Verder kan men huwelijkse voorwaarden onder tijdsbepaling of voorwaarde ma-
ken. Men moet hierbij rekening houden met eventuele terugwerkende kracht. 

Een andere mogelijkheid om de Zugewinngemeinschaft aan te passen is om be-
paalde vermogensbestanddelen en hun vervangende goederen (Surrogate) eruit te halen. 

Ook kan men afstand doen van het recht op alimentatie of pensioenverevening. 
Overigens is het niet mogelijk afstand te doen van het recht op onderhoud tijdens het hu-
welijk. 

Vomberg is het niet eens met kritiek die geuit is op de peildatum van het Zugewinn in 
verband met de mogelijkheid tot manipulatie. Een advocaat heeft de mogelijkheid indien 
hij vermoedt dat er vermogensbestanddelen zouden kunnen gaan `verdwijnen' zeker-
heidsstelling (§ 1389 BGB) te vragen. Bovendien ken men ook al voor de peildatum ma-
nipuleren. Daarvoor geldt echter de bescherming van § 1375 lid 2 BGB. 
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Terugkomend op de voorlichting over de gevolgen van het huwelijk, stelt Vomberg dat 
de kennis over het huwelijksvermogensrecht weliswaar de laatste tijd jets is toegenomen 
als gevolg van artikelen in tijdschrijften en programma's op de televisie, maar dat er op 
dit terrein toch nog zeer veel te doen valt. Met name aan scholieren in de laatste klassen 
van de middelbare school zou voorlichting gegeven moeten worden. 

Nu krijgt men eigenlijk pas informatie warmer men naar de notaris gaat. Het is 
zijn of haar taak de aanstaande echtgenoten voor te lichten. Vomberg neemt zijn taak zeer 
serieus. Ms hij vermoedt dat een man zijn aanstaande vrouw een ongunstige regeling wil 
laten ondertekenen, zorgt bij ervoor dat de vrouw goed begrijp wan het om gaat. Hij 
voert altijd eerst voorbesprekingen, mash vervolgens een ontwerp, stuurt hen naar huis 
am erover na te denken en laat ze pas bij een volgende bijeenkomst ondertekenen. Ms 
een vrouw het Duits niet machtig is, zorgt hij voor een talk. 

Op de vraag of de reciter meer discretionaire bevoegdheid zou moeten krijgen, antwoordt 
Vomberg dat dat wellicht goed zou zijn bijvoorbeeld ingeval de waarde van een bedrijf 
bepaald moet worden. Hij geeft het voorbeeld van zijn eigen kantoor: het pand en de in-
richting vertegenwoordigen slechts een fractie van de waarde van de know -how waarover 
hij beschikt. Wanneer de helft van de totale waarde van het kantoor aan zijn vrouw zou 
moeten worden uitbetaald zou hij in de problemen komen omdat hij niet zou weten hoe 
hij deze waarde ten gelde zou moeten maken (liquiditeitsprobleem). 

Van de billijkheidsregel van § 1381 BOB wordt weinig gebruik gemaakt. Er is weinig 
rechtspraak over dit artikel. 

Tot slot vult Vomberg de aan hem getoonde enquete in. Alvorens dat te doen wijst hij 
nog op de `valstrik' van § 1414 BOB. Maken de echtgenoten huwelijkse voorwaarden die 
enkel en alleen de uitsluiting van de pensioenverevening inhouden dan treedt automatisch 
de Gfitertrenruing in werking. Slechts weinig notarissen zijn zich hiervan bewust. 
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Bijlage 4 
Verslag van het resultaat van de onder Duitse juristen gehouden 
enquete 

Aan de enquete hebben zes juristen meegewerkt. Vier van hen hebben haar schriftelijk 
beantwoord. De overige twee hebben de vragen beantwoord tijdens een met hen gevoerd 
gesprek. Van deze twee gesprekken zijn tevens afzonderlijke verslagen opgenomen onder 
bijlage 3. Onder de zes respondenten bevonden zich drie advocaten (Dr. Barbara Gunther, 
Dr. Katharina Jank-Domdey, Done Eberwein) twee advocaten/notarissen (Jutta Bahr-
Jendges en Wolfgang Vomberg) en een rechter (Dr. Helmut Biittner). 

I. 	Algemene vragen 

1) Welke percentage van de zaken die u behandeld heeft, hebben — naar uw schatting — 
betrekking op de afwikkeling van de boedel bij echtscheiding? 

Voor twee advocaten geldt dat de zaken die zij behandelen voor meer dan driekwart be-
trekking hebben op de afwikkeling van de boedel bij echtscheiding. Voor een advocaat 
maakt dit type zaken tussen een kwart en de helft van de door haar behandelde zaken uit. 
Voor de anderen geldt dat dit soort zaken minder dan een kwart van het totaal aantal 
zaken uitmaakt. 

2) Hoe lang houdt u zich al met dergelijke zaken bezig? 

De rechter houdt zich tussen 10 en 15 jaar met dergelijke zaken bezig. De overige re-
spondenten zijn alien reeds meer dan 15 jaar op dit terrein werkzaam. 

3) Welk percentage van de gevallen op het terrein van het huwehjksgoederenrecht waar 
u in uw praktijk te maken mee heeft gehad I die aan u als rechter zijn voorgelegd 
betrof ... 

Voor alle respondenten geldt dat de meeste van hun zaken op het terrein van het hu-
welijksvermogensrecht de afwikkeling van de boedel na echtscheiding betreffen. Met de 
afwikkeling van de boedel na overlijden of faillissement van een van de echtgenoten 
houden zij zich ofwel in het geheel niet bezig ofwel in veel mindere mate. 

4) Welk percentage van de gevallen van afwikkeling van de boedel waar u in uw praktijk 
te maken mee heeft gehad I die aan u als rechter zijn voorgelegd betrof ... 

• Ex-echtgenoten die beiden vermogend waren? De advocaten noemen percentages 
uiteenlopend tussen de 10 % en 50 %. De rechter antwoordt 60 %. 

• Ex-echtgenoten van wie een van beide vermogend was? De advocaten noemen per-
centages tussen de 10 % en 60 % . De rechter antwoordt 40 %. 

• Ex-echtgenoten die beiden niet vermogend waren? De advocaten noemen percentages 
tussen de 0 % en 60 %. De rechter antwoordt 0 %. 
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• Ex-echtgenoten waarvan een (of beiden) ondernemer is (of zijn)? De advocaten floe-
men percentages tussen de 5 % en 50 %. De rechter antwoordt 20 %. 

5) Geef aan welk percentage van uw clienten I degenen die voor u verschenen — naar uw 
schatting — gehuwd waren onder de hieronder genoemde huwelijksvermogensregimes 

Hoewel de genoemde percentages uiteenlopen (tussen 40 % en 90 %) is het grootse deel 
van de clienten van de ondervraagde advocaten onder het wettelijk regime gehuwd. 
Daarna volgen bij alien de clienten die onder het regime van de Gil tergemeinschaft zijn 
gehuwd (10 % tot 40 %). Geen van hun clienten, of em te verwaarlozen klein percentage, 
is onder de Giitergemeinschaft gehuwd. Gehuwden die onder een aangepast wettelijk re-
gime zijn gehuwd hebben de advocaten ook niet of slechts in kleine aantallen als client. 
Slechts den advocaat noemt een percentage van 5 procent van clienten die onder een 
aangepast wettelijk regime was gehuwd. 

Vragen over de Zugewinngemeinschaft staande huwehjk 

1) Vormen de toestemmingsvereisten van § 1365 en 1369 BGB een ongewenste belem-
mering van de beschikkingsbevoegdheid van de gehuwde ondenzemer? 

Deze vraag is door vijf van de zes respondenten beantwoord. Deze vijf zijn unaniem van 
mening dat de genoemde toestemmingsvereisten geen problemen opleveren voor de ge-
huwde ondememer. 

2) Bieden drip toestemmingsvereisten een goede bescherming van de economisch zwak-
kere panij? 

De helft van de respondenten (waaronder de rechter) is van mening dat deze toestem-
mingsvereisten een goede bescherming van de economisch zwakkere partij bieden. Naar 
de ervaring van de rechter spelen de toestemmingsvereisten in de praktijk nauwelijks een 
ro1. 1  Hij suggereert dat wellicht hun enkele bestaan daar de grond van is. Een van de ad-
vocaten stelt dat de toestemmingsvereisten in de regel voor bescherming van de echtelijke 
waning zorgen. 

De andere helft van de respondenten is echter van mening dat de toestemmings-
vereisten in de praktijk niet goed werken en dus de economisch zwakkere partij niet of 
niet goed beschermen. Hen van de advocaten licht haar antwoord als volgt toe: De wet 
spreekt over het beschilcken over het vermogen in zijn geheel. In de rechtspraak is uitge-
maakt dat indien an de beschikkende echtgenoot minder dan 10 % van zijn vermogen 
overblijft er sprake is van beschikken over het vermogen in zijn geheel. Dit betekent dat 
een echtgenoot zonder toestemming van de ander nog steeds rond zo'n 90 % van zijn 
vermogen kan weggeven of doen `verdwijnen'. Naar haar ervaring komen in de aanloop 
naar een echtscheidingsprocedure dergelijke transacties en manipulaties vaak voor. De 
advocate die deze enquete mondeling heeft beantwoord, noemde als een van de redenen 
dat deze vereisten in de praktijk niet werken het feit dat naar haar ervaring notarissen zich 
er niet van vergewissen of bij een bepaalde transactie toestemming van de andere echtge- 

Zie echter het verslag van het gesprek met rechter Paetzold. Hij stelt dat er wel degelijk 
rechtszaken over deze bepalingen worden gevoerd. 



3) Zou u een wijziging van de bepalingen wensehjk achten? 

III. 	Vragen over de Zugewinnausgleich na echtscheiding 

Stellingen 
In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 
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noot vereist is. Verder is de economisch zwakkere partij niet van de toestemmingsvereis-
ten op de hoogte of komt daar pas te laat achter. 

De respondenten die bij de vorige vraag van mening zijn dat de toestemmingsvereisten 
een goede bescherming bieden aan de economisch zwakkere partij, zien geen reden om 
deze bepalingen te wijzigen. 

De drie overige respondenten achten een wijziging uiteraard we! gewenst. Twee 
van hen zouden zowel § 1365 als § 1369 willen wijzingen. De derde advocate meent 
echter dat alleen § 1365 wijziging behoeft. Zij zou deze bepaling zo willen wijzigingen 
dat ter bemoeilijking van manipulaties er reeds toestemming van de echtgenoot vereist 
zou moeten zijn indien de ander over meer dan 50 % van zijn of haar vermogen zou wil-
len beschikken. 

1) De Zugewinnausgleich leidt in de meeste gevallen — voor zover dat in deze gevallen 
mogelijk is — tot een billijk resultaat voor beide partijen 

Vier van de zes respondenten (waaronder de rechter) zijn het met deze steLling eens. De 
rechter licht zijn standpunt toe door te stellen dat nu echtgenoten hun levens op elkaar 
instellen, het niet meer dan billijk is dat een echtgenoot een eventuele vermogenstoename 
met de ander deelt, zeker daar het achteraf moeilijk zal zijn vast te stellen aan wie de toe-
name van het vermogen feitelijk te danken is. Twee van deze vier plaatsen hun instem-
ming echter in een ander daglicht door hetgeen zij in hun toelichting schrijven. De ene 
advocaat vermeldt dat haar instemming alleen geldt voor zover de wettelijke regeling cor-
rect wordt toegepast en er geen sprake van manipulatie is. De andere geeft aan dat zij het 
zeer met de stelLing eens is ten aanzien van de wettelijke regeling zoals deze bedoeld is, 
maar dat de praktijk er wat anders nit net. 

De twee overige respondenten zijn niet met de stelling eens. In haar mondelinge 
beanwoording stelt een van hen dat zij het stelsel van de Zugewinngemeinschaft totaal 
ongeschikt acht voor de huidige Duitse samenleving (ne uitgebreider het verslag van het 
gesprek met Bahr-Jendges). 

2) De Zugewinnausgleich resulteert meestal in een (nog) gunstiger positie voor de 
economisch reeds sterkere partij 

Vier van de zes respondenten (waaronder de reciter) zijn het niet met deze stelling eens. 
Hun argumentatie luidt kort weergegeven dat het logisch onmogelijk is dat de econo-
misch sterkere partij in een gunstiger positie komt te verkeren nu het juist deze partij zal 
zijn die de aanwas van zijn of haar vermogen zal moeten delen met de ander. 

De twee overige respondenten njn het wel met deze stelling eens (zie het verslag 
van het gesprek met Bahr-Jendges). 
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3) De Zugewittnausgleich resulteert meestal in een (nog) ongunstiger positie voor de 
economisch reeds zwakkere partij 

Deze vraag is door een advocate niet beantwoord. Van de overige vijf respondenten is 
slechts een het met deze stelling eens (zie het verslag van het gesprek met Bahr-Jendges). 
Een van de vier die het niet met deze stelling eens zijn licht haar antwoord als volgt toe: 
de Zugewinngemeinschaft leidt in beginsel niet tot een verslechtering van de positie van 
de economisch zwakkere partij. Ten opzichte van de Giitertrennung is de Zugewinnge-
meinschaft in ieder geval het beste altematief. De Giitergemeinschaft speeft in Duitsland 
geen rol. 

4) In de gevallen dat de Zugewinnausgleich tot een — in uw ogen — onbillijk resultaat 
ligt de grond meestal in de wettelijke regeling 

De rechter beantwoordt de vraag niet omdat naar zijn mening de Zugewinnausgleich niet 
tot onbillijke resultaten leidt. Van de overige vijf respondenten zijn opnieuw de meesten 
(drie) het niet met deze stelling eens. Van deze drie ziet eon advocate hier wel een taak 
voor de wetgever weggelegd. Naar haar mening is het onbillijke resultaat meestal het 
gevolg van het feit dat de wet geen regels bevat om vermogensmanipulaties te 
voorkomen. Een artdere advocate die het eveneens niet met deze stelling is, zegt dat  on-
billijke resultaten meestal het gevolg zijn van manipulaties van een van beide echtgeno-
ten. 

Een van de twee advocaten die het wel met deze stelling eens zijn, stelt dat de 
mogelijkheid tot manipulaties geboden wordt door de ongelukkige peildatum van het 
Zugewinn. 

5) In de gevallen dat de Zugewinnausgleich tot een — in uw ogen — onbillijk resultaat 
leidt, ligt de grond meestal in een te strikte toepassing van de regeling door de rech-
ter 

De rechter beantwoordt ook deze vraag niet omdat naar zijn mening de Zugewinnaus-
gleich niet tot onbillijke resultaten leidt. Van de overige vijf respondenden is slechts een 
het met deze stelling eens. Zij meent dat de rechter soepeler met de regel van de peilda-
tum om zou moeten gaan. Ein van de vier die het niet met de stelling eens zijn geeft aan 
dat zij nooit heeft meegemaakt dat er een onbillijk resultaat ontstond doordat een rechter 
een wettelijke regel te strikt toepastte. Het probleem ligt naar haar mening in het feit dat 
de rechter misschien wel aanwijzingen heeft dat er sprake is geweest van manipulaties 
man dat hij of zij op grond van bepaalde regels (omdat er bijvoorbeeld geen bewijs is) 
hier geen rekening mee mag houden 

6) De berekening van het Zugewinn is meestal zeer ingewikkeld en betekent een te zware 
belasting voor de praktijk 

Met uitzondering van een advocate, die haar antwoord helaas niet toelicht, is geen van de 
respondenten het met deze stelling eens. Een van hen staat er neutraal tegenover. Een an-
der roept echter uit: de berekening is eenvoudig! Unaniem zijn zij in hun mening dat de 
waatdering van bepaalde vermogensbestanddelen problematisch kan zijn. Sommigen 
voegen hieraan toe dat een dergelijk probleem bij geen enkel systeem te vermijden zal 
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zijn. Een ander vermeldt dat men in bepaalde gevallen zoals bij de waardering van `Ge-
sellschaftsbeteiligungen' of van onroerend goed bij specialisten te rade kan gaan. 

7) De Zugewinngemeinschaft is als wettelijk regime ongeschikt. De regeling zou als niet 
verplicht keuzestelsel in het BGB opgenomen moeten worden 

Een advocate heeft deze vraag niet beantwoord. Een andere advocate is het geheel met 
deze stelling eens. De overige vier respondenten zijn het echter niet met deze stelling 
eens. Zij achten de Zugewinngemeinschaft geschikt als wettelijk stelsel. De rechter stelt 
dat naar zijn mening het stelsel zich bewezen heeft. Een van de advocaten meent dat de 
Zugewinngemeinschaft het enige stelsel is dat de economisch zwakkere partij — meestal 
de echtgenote — de mogelijkheid biedt om mee te delen in de vermogensvermeerdering 
van de andere echtgenoot voor zover echtgenoten niet zelf reeds bij de verwerv -ing van 
vermogen de echtgenote als rechthebbende hebben aangewezen. Een ander geeft als 
commentaar: 'Die angemessen Ergebnisse sind indessen relativ leicht zu unterlaufen'. 
Weer een ander voegt aan zijn antwoord toe dat de mogelijkheid bestaat om het wettelijk 
stelsel (middels huwelijkse voorwaarden) aan te passen. 

Hypothetische wijzigingsvoorstellen 

Stel u heeft de mogelijkheid de wettelijke regelingen op het terrein van het huwelijksver-
mogensrecht aan te passen. Hoe zou u — naar aanleiding van uw ervaringen in de prak-
tijk — staan tegenover de volgende wijzigingsvoorstellen? 

1) Wijziging berekening Zugewinn 

a) Enkele waardestijging van een goed dat eigendom van gen van beide echtgenoten 
is, wordt buiten de Zugewinnausgleich gehouden 

Twee van de zes respondenten achten deze wijziging niet wenselijk. Zij wijzen erop 
dat infiatoire waardestijging op grond van de rechtspraak sowieso buiten de Zuge-
winnausgleich gehouden wordt. De overige waardestijging vindt gedurende het hu-
welijk plaats en moet daarom verrekend worden. Een van hen voegt daaraan toe dat 
echtgenoten om de waardevermeerdering te kunnen verkrijgen beide `Konsummver-
lust' hebben geleden. 

Van de overige vier acht een advocate de verandering wenselijk. De andere drie 
(waaronder de rechter) kiezen voor de optie de rechter meer discretionaire 
bevoegdheid bij de berekening van de Zugewinn te geven. Het hangt naar hun mening 
namelijk van het geval af of de enkele waardestijging wel of niet buiten de Zugewin-
nausgleich gehouden zou moeten worden of met. Naar de mening van de rechter zou 
een onderscheid gemaakt moeten kunnen worden tussen waardevermeerderingen die 
"miterarbeitet" zijn en "windfall Profits". "Miterarbeitete" waardevermeerderingen 
moeten gewoon in de Zugewinnausgleich meegenomen worden. Bij "windfall Prof-
its" zou de rechter de mogelijkheid moeten hebben om deze buiten de Zugewinnaus-
gleich te houden. Naar zijn mening moet de term "miterarbeitete" waardevermeer-
deringen wel ruim geinterpreteerd worden. 
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b) Het aanvangsvermogen kan negatief zijn 

Met betrekking tot dit wijzigingsvoorstel lopen de meningen enigszins uiteen. Twee 
respondenten (een van de advocaten en de reciter) staan hier uitgesproken positief 
tegenover. Zij achten het niet billijk dat wanneer de voorhuwelijkse schulden van een 
echtgenoot gedurende het huwelijk afgelost worden de ander daar niets van terug net. 
Een andere advocaat acht het wenselijk om een negatief aanvangsvermogen als zo-
danig vast te leggen man alleen bij huwelijkse voorwaarden. Komen echtgenoten jets 
dergelijks niet overeen dan dient men nit te gaan van een aanvangsvermogen van nul 
(achteraf namelijk moeilijk vast te stellen wat aanvangsvermogen geweest is). Van de 
overige twee advocaten acht een een andere oplossing beter: namelijk de Errungen-
schaftgemeinschaft [als wettelijk stelsel]. De ander staat niet onderverdeeld positief 
tegenover dit wijzigingsvoorstel. Naar haar mening zou het moeten afhangen van het 
specifieke geval. 

2) Wzjzigingen Zugewinnausgleich 
a) De verdeling van het Zugewinn kan — afhankelzjk van het individuele geval — an- 

ders dan bij helfte verdeeld worden (bijvoorbeeld 30 % - 70 % of 40% - 60%) 

Geen van de respondenten acht deze wijziging gewenst. Een van hen stelt dat een 
dergelijke wijziging alleen mogelijk zou zijn indien aan de rechter meer discretion-
the bevoegdheden zouden worden toegekend. Twee repondenten achten de wijziging 
niet nodig omdat iets dergelijks bij huwelijkse voorwaarden kan worden overeenge-
komen (een van hen voegt daar expliciet aan toe dat een dergelijke regeling als wet-
telijke regeling ongewenst zou zijn). Volgens de reciter past een dergelijke regeling 
niet bij de aard van een gemeenschappelijke `wirtschaftsfiihrung'. Een advocate 
merkt op dat een andere verdeling dan bij helfte niet past in het Duitse echt-
scheiclingsrecht waarin schuld van een van de echtgenoten aan de ontwrichting van 
het huwelijk niet meer als echtscheidingsgrond beschouwd wordt. 

b) Indien een van de echtgenoten niet heeft bzjgedragen aan de venneerdering van 
een bepaald deel van het vennogen van de ander, deelt hij of zij niet in deze ver-
meerdering (denlct u hierbij aan een sterk in waarde toegenonten kunstverzamel-
ing, of een in de lotenj gewonnen bedrag) 

Door de respondenten worden due verschillende readies gegeven. Twee responden-
ten (waaronder de rechter) achten deze wijziging ongewenst. Welk lot winst oplevert 
is puur toeval en is het vvillekeurig en niet ter zake doend met wiens geld het lot is 
gekocht. De echtgenoten vormen immers een levens- en economische gemeenschap. 
Twee andere respondenten achten de vzijziging niet nodig. Indien de echtgenoten dit 
willen kunnen zij bij huwelijkse voorwaarden kiezen voor de Gate rtrennung. De twee 
overige respondenten achten deze wijziging in principe gewenst maar koppelen Her 
wel een voorwaarde aan vast. De een vindt dat wel voorkomen moet worden dat de 
vrouw nog minder krijgt dan gewoonlijk. De wider stelt dat de waardevermeerdering 
van een tijdens een huwelijk gerenoveerd huis wel in de Zugewinn moet blijven val-
len. 
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3) Wijziging in de regeling van de vaststelling van het eindvermogen 
a) § 1378 lid 2 (Die Mize der Ausgleichsforderung wird durch den Wert des Ver-

mogens begrenzt, das nach Abzug der Verbindlichkeit bei Beendigung des Giiter-
standes vorhanden ist?') wordt geschrapt 

Slechts een advocate acht deze wijziging niet wenselijk. Zij is in haar 25 jarige prak-
tijk nog nooit een geval tegengekomen waarin het op deze bepaling aangekomen is. 
De overige vijf achten deze wijziging wenselijk. Een advocate stelt dat tussen de 
peildatum van de Zugewinn en de datum waarop het huwelijksgoederenstelsel eindigt 
enige jaren kunnen liggen. In die periode kunnen ten nadele van de vereffeningger-
echtigde vermogensverschuivingen plaats vinden. Naar haar mening zou het niet uit 
moeten maken uit welke middelen de vereffeningsplichtige het aan de ander te be-
talen bedrag put. Ook de rechter stelt dat de huidige regeling manipulaties mogelijk 
maken. Deze manipulaties — maar dan ook alleen deze — zouden uitgesloten moeten 
worden. Deze restrictie lijkt op die een andere advocaat aan de wenselijkheid van 
deze wijziging vastknoopt: er moet rekening mee worden gehouden of de uitkomst 
van de nieuwe regeling billijk is. 

b) Om effectief te kunnen optreden tegen mampukaie kan in specifieke gevallen het 
bankgeheim en/ of het beroepsgeheim van de advocaat worden doorbroken 

Slechts een advocate acht deze wijziging wenselijk. Twee anderen achten het alleen 
wenselijk de mogelijkheid te bieden het bankgeheim in specifieke gevallen te door-
breken. De doorbreking van het beroepsgeheim van de advocaat wordt — met name 
met het oog op de mogelijkheid tot bemiddeling — nadeling geacht. Zo luidt ook de 
mening van de rechter die bovendien stelt dat bank reeds verplicht is tot het geven 
van bepaalde informatie. Een andere advocate geeft de voorkeur aan een andere 
oplossing. Naar haar mening zou het recht op informatie uitgebreid moeten worden. 
Aan de echtgenoten zou de mogelijkheid geboden moeten worden ook reeds tijdens 
het huwelijk informatie van de andere echtgenoot over zijn of haar vermogen te 
verkrijgen. Bovendien zou een recht op informatie gestalte moeten krijgen waardoor 
de andere echtgenoot verplicht wordt rekening en verantwoording af te leggen ten 
aanzien van bepaalde vermogenstransacties. Uri advocate beantwoordt de vraag niet. 
Zij stelt dat het manipulatieprobleem met name ligt in de periode voor de echt-
scheiding. Als advocaat informeer je je client over het feit dat tot de Zugewinn alleen 
gerekend wordt hetgeen op de peildatum voorhanden is en dat wordt in de regel goed 
begrepen. Wat de advocaat weet, heeft slechts betrekking op hetgeen aanwezig is op 
de peildatum. 
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Vragen 

De volgende vragen zijn door vijf personen beantwoord. 

1) Bestaat er een relatie tussen afwikkeling van het huweltjksvermogen en de toekenning 
van alimentatie? 

a) Wordier NJ de afwikkeling van het huwelijksvermogen rekening gehouden met 
de toekenning van alitnentatie? 

Volgens de vijf respondenten is dit niet het geval. Een advocate voegt daar echter aan 
toe dat bij buitengerechtelijke echtscheidingsonderhandelingen hier wel sprake van is. 
Een andere advocate merkt op dat de geleerden erover strijden of alimentatieschulden 
op de peildatum het vermogen van de alimentatieplichfige verminderen. In de recht-
spraak wordt cut laatste in de regel aangenomen. 

Zo ja, 
i) 	Welke invloed heeft de omvang van de uidcering tot levensonderhoud op 

de afwikkeling van het huweltjksvermogen? 

De advocate die sprak over de buitengerechtelijke echtscheidingsonderhandelin-
gen antwoordt hieromtrent hetvolgende: Ttrundsatzlich keinen. Die Rendite, die 
der Berechtigte aus seinem Vermogen (sei es original -  oder im Wege des Zuge-
winns erhalt) ernelt, wird bei der Unterhaltsberechnung beracksichtigt. Deshalb 
versuchen wir in der Beratungspraxis dutch Ubertragung von Ertrag bringendem 
Vermegen, dem eventuell noch Unterhaltsberechtigten em n originate Finkommen-
squelle zu beschaffen. Das kann dazu'fiihren, daB dieser Unterhaltsanspruch ent-
fain. Hierzu mtiBte sehr ausfuhrlich Stellung genommen werden. Im Unterhalts-
recht liegen bei tins die Hauptprobleme der Ehescheidung'. 

Welke gronden worden hiervoor aangevoerd? 

Niet van toepassing. 

b) Words er bij de toekenning van alimentatie rekerting gehouden met de afwikkeling 
van het huwelijksvermogen? 

Deze vraag wordt door vier respondenten beantwoord. Een respondent antwoordt 
'nee' op deze vraag. De meesten van hen (twee advocaten en de rechter) menen ech-
ter dat bij de toekenning van alimentatie na echtscheiding rekenimg wordt gehouden 
met de afwikkeling van het huwelijksvermogen. Vermogen dat op grond van de 
Zugewinnausgleich aan een van de echtgenoten wordt toebedeeld — zo stelt een van 
de advocaten — worth bij de bepaling van het onderhoud in acht genomen en doet het 
in de regel verminderen. De andere advocate gaat verder en stelt dat daar wan Zuge-
winnausgleich plaats vindt in de regel geen alimentatie meer wordt toegekend. De 
rechter stelt dat de bedragen afkomstig uit de Zugewinnausg/eich de behoefte van de 
echtgenoten kunnen verminderen en daarraee het recht op alimentatie verkleinen. 
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Zo ja, 
i) Welke gronden worden hiervoor aangevoerd 

Deze vraag wordt door geen van de respondenten beantwoord. 

2) Wordt er in de praktijk bij de toekenning van alimentatie rekening gehouden met een 
eventuele pensioenverrekeningl-verevening? 

Vier respondenten beantwoorden deze vraag. Een vijfde respondent begrijpt de vraag niet 
goed en kan haar vanwege de complexiteit van onderhoud en pensioenverevening niet 
beantwoorden. Een van de vier die de vraag wel beantwoorden (een advocate) stelt dat er 
bij de toekenning van alimentatie geen rekening wordt gehouden met een eventuele pen-
sioenverrekening/-verevening. Zij voegt daar echter onmiddellijk aan toe dat indien ie-
mand op grond van de pensioenverevening uitkeringen onvangt, de ander de mo-
gelijkheid heeft om wijziging van de onderhoudsplicht te vragen. De overige drie 
(waaronder de rechter) beantwoorden deze vraag positief. Een van hen (een advocate) 
stelt dat er wel degelijk rekening mee wordt gehouden mits de uitkeringsgerechtigde de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft en de uitkeringen daadwerkelijk aan de ex-
echtgenoot toevloeien. De rechter geeft aan dat ook bier een wisselwerking plaats heeft. 
De eventuele pensioenverevening doet de behoefte van de gerechtigde en daarmee het 
recht op alimentatie verminderen. 

IV. Vragen over de Zugewinnausgleich na overlijden van gen van de echtgenoten 

Stelling 
I) De regeling van de afwikkeling van de Zugewinngemeinschaft na overlijden is niet in 

overeenstemming met de aard van het systeem van de Zugewinngemeinschaft 

Twee advocaten zijn het niet met deze stelling eens. Een staat er neutraal tegenover. De 
rechter antwoordt dat deze vraag geen problematiek betreft waar rechters mee te maken 
hebben. De vijfde respondent begreep de vraag niet goed maar was het na een mon-
delinge toelichting er wet mee eens. 
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Bijlage 5 
Kosten van huwelijkse voorwaarden in Duitsland 

Untersuchung "Elicgtiterrecht in den Nachbarstaaten" 

Kosten Sir ebevertragliebe Vcreinbarungen in Deutschland 

Schr geehrtc Frau Oderkcrk, 
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bezugnehmend auf das Telcfongesprach yam 17.12.1998 dad ich Ihnen nachstehend cinige 

Grundzilge fiber die Kosten in Deutschland fUr gtlierrechtliche Vereinbaningen zwischen 

Ehegatten darlegen. 

Ocmiia § 1408 Absatz 1 Biirgerlichcs Gcsetzbuch (BOB) konnen Ehegattcn ihre giitcrrecht-
lichen Verhaltnisse durch Vertrag (Ehevertrag) regeln. Eine Aulhebung oder Anderung des 
Giiterstandes 1st dabci sowohl vor als auch nach Eingchung der Ehc moglich. Der Ehevertrag 
bcdarf gema § 1410 13GB der notariellen Beurkundung, so da8 sich die Kosten aus dem 

Gcsctz Ober die Kosten in Angclegenhciten der freiwilligen Gerichtsbarkcit (Kostenordnung) 
vom 26.07.1957 (Bundcsgesetzblatt Teil I. S. 960) ergeben. Dabei gilt, da13 die gesetzlichen 

Gebarcn der Kostcnordnung (Kost0) mit Verwirklichung des jeweiligen Gcbiihrentatbe-

slandcs in der vorgcsehriebenen 1 -Tohe anfallen. Vereinbarungen fiber die 1 -16he der Kosten 

sind unwirksam 140 Kost0) und dem Notar bcrufsrechtlich untersagt (§ 17 Abs. 1 Satz 1 
Bundesnotarordnung neue Fassung). 

Mr die 13crechnung dcr Kosten ist gemiiB § 32 KostO ncbcn dem Gcbtihrensatz der sogc-
nannte Geschanswert maBgeblich. Aus dcm Geschaftswert ergcbcn sich aufgnmd cincr de-
gressiven Staffclung entsprcchend dcm jeweiligcn Gebiihrensatz die gcsetzlich anfallenden 
Kosten. Eine Gcbiihrentabolle bis zu einem Geschaftswert von 1.700.000, - DM fUr Geboh-
=save von 1/10 bis 20/10 ist in Anlage beigefugt. 
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Bci Ehevertragen handelt es sich urn Verulige mit zweiscitigen Erklarungcn. Rh -  die Lieur-
kundung solcher Vet-trap with gemaB § 36 Abs. 2 KostO das Doppelte der vollcn Gebiihr 

erhoben (20/10-Gebahr). Der Gcschaftswert bestinunt sich gemaB § 39 Abs. 1 Satz 1 KostO 
inch dent Wert des Rechtsverhaltnisses, auf das sich die beurkundetc Erklannag bczicht. Bel 

Ehevertragen, die die Vereinbarung eines anderen Gaterstandes rim Gegcnstimd haben. be-
stimmt sich der Geschatswert gemaB § 39 Abs. 3 KostO nach dcrn Reinwert des Vermagens 
der Vertragsschlicrienden zum leitpunkt der Beurkundung. Dies gilt sowohl bei einem 

Wechsel vom gesetzlichen alter -stand der Zugewirmgemeinschaft zur Giltatrennung odor 

zur Giitergemeinschaft als auch ftir die Aufhebung eincr Gtitergemeinschaft oder einer GB-

tertrennung. 

Reinwert des Vermdgens bedeutet vorhandenes Vermeigen abziiglich etwaiger Schulden, 

wobci Schulden nut-  von dam VermOgen desjenigen Vertragspartners abzuziehen sine!, auf 

dem sic lasten. 1)as aktuelle Reinvermogcn ist auch dann Obcrgren2e des Oeschaftswertes, 
wcnn sich die chcvcrtraglichen Vcrcinbarungen auf Icanftiges Vermagen der Ehegatten be-

ziehen, z. 13. auf noch nicht iibergebenen Grundbcsitz oder in Aussicht gestellte Untcmoh-

mcnsbetciligungen. Bolder Feststellung des Reinvermiigens ist der jeweiligc Verkehrswert 
der Vermagensgegcnstande maBgcblich. Verganstigungen gelten jedoch far land- odor 

forstwirtschaftliche Betricbc (§ 19 Abs. 4 Kost0). 

Beinhaltet der Ehcvcrtrag keinen vollstondigen Wechsel des Gaterstandes, bctrifft er viel-

mchr nur bestimmte Gegenstande oder bestimmte Rcchtsfolgen des bercits geltenden Outer-
standcs (z. 	sogenannte "Modifizierte Zugcwinngemeinschaft") so 1st im ersten Fall genial] 
§ 39 Abs. 3 Satz 3 KostO der Wert des bcstimmten Gegenstandes ohne Abzug von Schuldcn 

der mallgebliche Geschaftswert. Im Fall der Modifizierung des gesctzlichen Gatcrstandcs 

der Zugewinngemeinsclaall ist der Gcschaftswert gemall § 30 Abs. 1 Kos-t0 nach freiem Er-
mcssen zu bestimmen, wobei maBgcblich der Umfang der Andcrungcn des Gaterstandcs 1st. 

Sufern sich die Anderungen ctwa auf bestimmtc Gegenstiinde bczichen, 1st wiedcrum dcren 
Wert bzw. ein Tell davon anzusetzen. Sind EtlIgcmcinc Abandcrungen von Rcchtsfolgen em-

batten, bemint sich der Geschaftswert aus einem Antcil des Reinvermagens, wobci der An-

ton wieder= yam Umfang der Andcrungcn abhangt. In dcr Praxis haben Rechtsprcehung 

und Literatur hie= eine zahlreiche Kasuistik erttwickelt, deren Wiedergabe den Umfang ei-

ner kurzen Obersicht abcrschreiten wiirdc. 
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linthiili eine Urkundc mehrere ErklArungen, die densclbcn Gegenstand habcn (z. B. Authc-
bung cicr Giitcrgcmcinschaft und glcichzeitige Auscinandersetzung des Gcsamtguts dcr bc-
endetcn (iesamthandsgemeinschaft). hat die Bewcrtung gemaa § 44 Abs. I KostO nach dem 

Vertrag mit dem hobercn Geschlillswert zu crfolgen. Die Gcbiihr nur einmal aus diesem 
tithe= Geschriftswcrt an. Wird mit einem Ehevertrag glcichzeitig em n Erbvcrtrag beurkun-

da, so wird die Gebiihr ebenfalls nut einmal berechnct, und zwar nach dcm Vertrag, der den 
hochsten Geschaftswert hat (§ 46 Abs. 3 Kost0). Da ftir einen Erbvertrag ebenfalls das Dop-

pelte der vollen Gebiihr (20/10) aus dem gemeinsamcn Reinvermogen anfá.11t (§ 46 Abs. 1, 4 
Kost0), ist im Ergebnis der glcichzeitig mitbeurkundete Erbvertrag regelmiiBig in dcr Gc-

bilhr Mr den Ehevertrag mitenthalten. 

Wir hoffcn, Ihnen durch dIe vorstehenden AusfUlu-ungen weitergcholfcn zu. habcn. Fur 

Kilckfragen und crganzende Informationen stehen wit jederzeit gerne zur Verfilgung. 

Mit freundlichen Crrufien 

çi 
(Dr. Stefan Gork) 



GE:whits- 	she 	14/}a 	n/to 	'he 	Vo 	Ito 
wen his zu 

	

DM 	DM 	DM 	DM 	DM 	DM 	DM - 	  

	

2 000 	20,- 	20,- 	40,- 	30,-- 	20,- 	20,- 
4 000 	20,- 	35,- 	70,- 	52,50 	20,- 	20,- 
6 000 	25,- 	50,- 	100,- 	75,- 	20,- 	20,- 
8 000 	32,50 	65,- 	130,- 	97,50 	20,- 	20,- 

	

10000 	40,- 	80,- 	160,- 	120,- 	20,- 	20,- 

	

15 000 	45,- 	90,- 	180,- 	135,- 	22,50 	20,- 

	

20 000 	50,- 	100,- 	200,- 	150,- 	25,- 	20,- 

	

25 000 	55,- 	110,- 	220,- 	165,- 	27,50 	20,- 

	

30 000 	60,- 	120,- 	240,- ' 	180,- 	30,- 	20,- 

	

35 000 	65,- 	130,- 	260,- 	195,- 	32,50 	20,- 

	

40 000 	70,- 	140,- 	280,- 	210,- 	35,- 	20,- 

	

45 000 	75,- 	150,- 	300,- 	225,- 	37,50 	20,- 

	

50 COO 	10,- 	160,- 	320,- 	240,- 	40n; 	20,- 

	

55 000 	85,- 	170,- 	340,- 	255,- 	42,50 	20,- 

	

60000 	90,- 	180,- 	360,- 	270,- 	45,- 	20,- 

	

65 000 	95,- 	190,- 	380,- 	285,- 	47,50 	20,- 

	

70000 	100,- 	ZOO,- 	400,- 	300,- 	50,- 	20,- 

	

75 000 	105,- 	210,- 	420,- 	315,- 	52,50 	21,- 

	

80 000 	110,- 	220,- 	440,- 	330,- 	55,- 	22,- 

	

85 000 	115,- 	230,- 	460,- 	345,- 	57,50 	23,- 

	

90 000 	120,- 	240,- 	480,- 	360,- 	60,- 	24,- 

	

95 000 	125,- 	250,- 	500,- 	375,- 	62,50 	25,- 

	

100 000 	130,- 	260,- 	520,- 	390,- 	65,- 	26,- 
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Ges.r.ltifts- 	5/ 	1%1 	13 /143 	V4 	'ha vat his zu 
DM 	DM 	DM 	DM 	DM 	DM 	DM 

	

MOOD 	145,- 	290,- 	580,- 	-135,- 	72,50 	29,- 

	

140003 	1E3,- 	320,- 	640,- 	480,- 	80,- 	32,- 

	

160003 	175,- 	350,- 	700,- 	525,- 	87,50 	35,- 

	

180000 	193,- 	380,- 	760,- 	570,- 	95,- 	38,- 

	

2C0 0^X 	205,- 	410,- 	820,- 	615,- 	102,50 	41,- 

	

220(120 	220,- 	440,- 	880,- 	660,- 	110,- 	44,- 

	

240030 	235,- 	47(1,- 	940,- 	705,- 	117,50 	47,- 
0 3 

	

2600 	250,- 	500,- 	000,- 	750,- 	125,- 	50,- 

	

280000 	265,- 	530,- 	060,- 	795,- 	132,50 	53,- 

	

300 000 	280,- 	560,- 	120,- 	840,- 	140,- 	56,- 

	

320 000 	295,- 	590,- 	180,- 	885,- 	147,50 	59,- 

	

340 000 	310,- 	620,- 	240,- 	930,- 	155,- 	62,- 

	

360 MO 	325,- 	650,- 	303,- 	975,- 	162,50 	65,- 

	

380000 	340,- • 	680,- 	360,- 	1020,- 	170,- 	- 	68,- 

	

400 000 	355,- 	710,- 	420,- 	1065,- 	177,50 	71,- 

	

420 000 	370,- 	740,- 	480,- 	1110,- 	185,- 	74,- 

	

440 000 	385,- 	770,- 	540,- 	1155,- 	192,50 	77,- 

	

460 000 	4CO3- 	800,- 	600,- 	1200,- 	200,- 	SO,- 

	

. 480 000 	415,- 	830,- 	660,- 	1245,- 	207,50 	83,- 

	

500 000 	430,- 	860,- 	720,- 	1290,- 	215,- 	86,- 
• 

	

520 oao 	445,- 	890,- 	780,- 	1 335,- 	222,50 	89,- 

	

540 000 	460,- 	920,- 	840,- 	1 380,- 	230,- 	92,- 

	

560 VA 	475,- 	950,- 	900,- 	1425,- 	237,50 	95,- 

	

580 000 	490,- 	980,- 	960,- 	1470,- 	245,- 	98,- 

	

600 000 	505,- 	1010,- 	2020,- 	1515,- 	252,50 	10(,- 

	

620 000 	520,- 	1040,- 	2080,- 	1 560,- 	260,- 	10+,- 

	

640 000 	535,- 	1 070,- 	2140,- 	1 605,- 	267,50 	107,- 

	

660 000 	550,- 	1100,- ' 22CO3- 	1650,- 	275,- 	110,- 

	

680 000 	565,- 	 1130,- 	 2 2 60,- 	 1695,- 	 282,50 	113,- 

	

700 000 	580,- 	1160,- 	2320,- 	1 740,- 	290,- 	116,- 

	

720 000 	595,- 	1190,- 	2380,- 	1785,- 	297,50 	119,- 

	

740 000 	610,- 	1220,- 	24-40,- 	1 830,- 	305,- 	122,- 

	

760 000 	625,- 	1250,- 	2 5 00,- 	1 875,- 	312,50 	125,- 

	

780 000 	690,- 	1280,- 	2560,- 	1 920,- 	320,- 	128,- 

	

800 000 	655,- 	1310,- 	2620,- 	1965,- 	327,50 	131,- 

	

820 030 	670,- 	1340,- 	2680,- 	2010,- 	335,- 	134,- 

	

840 COO 	685,- 	1370,- 	2740,- 	2055,- 	34250 	137,- 

	

860 000 	703,- 	140(1,- 	2800,- 	2 100,- 	350,- 	140,- 

	

880 000 	715,- 	1430,- 	2860,- 	2 145,- 	357,50 	143,- 

	

9(10 COO 	730,- 	1460,- 	2920- 	2 190,- 	365,- 	146,- 
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Ges 'clan- 	vw 	who 	IN* 	isno 	1 /. 	Via 
writ bis re 

DM 	DM 	DM 	DM 	DM 	DM 	DM 

	

920000 	745,- 	490,- 	2980,- 	2235,- 	372,50 	149,- 

	

940000 	760,- 	520,- 	3040,- 	2280,- 	380,- 	152,- 

	

960 OM 	775,- 	550,- 	3100,- 	2325,- 	387,50 	155,- 

	

980030 	790,- 	580,- 	3160,- 	2370,- 	395,- 	158,- 

	

1 000 030 	835,- 	610,- 	3220,- 	2415,- 	402,50 	161,- 

	

1 020 CCO 	820,- 	640,- 	3280,- 	2460,- 	410,- 	164,- 

	

1 040 020 	835,- 	670,- 	3340,- 	2505,- 	417,50 	167,- 

	

1 060 CZO 	850, 	700r 	3400,- 	2550,- 	425r 	170,- 

	

I OW COO 	865,- 	730,- 	3460,- 	2 595,- 	432,50 	173,- 

	

1 100 COO 	880,- 	760,- 	3520,- 	2640,- 	440,- 	176,- 

	

1 120 COO 	895,- 	790- 	3580,- 	2625,- 	447,50 	179,- 

	

I 140000 	910,- 	820,- 	3 640,- 	2730,- 	455,- 	182,- 

	

1 360020 	925,- 	850,- 	. 3 700,- 	2775,- 	462,50 	185,- 

	

I I go 020 	940,- 	880,- 	3760,- 	2820,- 	470,- 	188,- 

	

1 223 COO 	955,- 	910,- 	3820,- 	2865,- 	477,50 	191,- 

	

I 220000 	970,- 	940,- 	3880,- 	2910,- 	485,- 	194,- 

	

1 240 On 	985,- 	970- 	3940,- 	2955,- 	492,50 	197,- 

	

I 260003 	1000,- 	2000,- 	4000,- 	3000,- 	SOO,- 	200,- 

	

1 280 MO 	1015,- 	2030,- 	4060,- 	3045,- 	507,50 	203,- 

	

1 300000 	1030,- 	2060,- 	4120,- 	3090,- 	515,- 	206,- 

	

I 320000 	1045,- 	2090,- 	4180,- 	3135,- 	522,50 	209,- 

	

1 340 MO 	1060,- 	2120,- 	4240,- 	3120,- 	530,- 	232,- 

	

1 360000 	1075,- 	2150,- 	4 3 00,- 	3225,- 	537,50 	215,- 

	

1 380 OW 	1090,- 	2180,- 	4360,- 	3270,- 	545,- 	218,- 

	

I 400000 	1105,- 	2210,- 	4420,- 	3315,- 	552,50 	221,- 

	

I 420Q00 	1120,- 	2240r 	4480,- 	3360,- 	560,- 	224,- 

	

1 440 000 	1135,- 	2270,- 	4540,- 	3405,- 	567,50 	217,- 

	

1 460 C00 	1150,- 	2300,- 	4600,- 	3450,- 	575,- 	230,- 

	

1 480 000 	1165,- 	2330r 	4660,- 	3495, 	582,50 	233,- 

	

1 500 000 	1180,- 	2360,- 	4720,- 	3540,- 	590,- 	236,- 

	

1 520 000 	1195,- 	2393,- 	4780,- 	3585,- 	597,50 	239,- 

	

1 540 000 	1210,- 	2420,- 	4840,- 	3630,- 	605,- 	242,- 

	

1 560000 	1225,- 	2450,- 	4900,- 	3675,- 	612,50 	245,- 

	

1 580 000 	1240,- 	2480,- 	4960,- 	3720,- 	620,- 	248,- 

	

I 600 000 	1255,- 	2510,- 	5020,- 	3765,- 	627,50 	251,- 

	

1 620 000 	1270,- 	2540r 	5080,- 	3810.- 	635,- 	254,- 

	

1 640000 	1285,- 	2570,- 	5140,- 	3855,- 	642,50 	257,- 

	

1 660 000 	1300,- 	2600,- 	5200,- 	3900,- 	650,- 	260,- 

	

1 680 COO 	1315,- 	2630,- 	5260,- 	3945,- 	657,50 	263,- 

	

1 703 000 	1 33 0,- 	2660,- 	5320,- 	3 990,- 	665,- 	266,- 
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1995 	1996 	1997 	19982  

Bevolking 	(x 81 817,5 	82012,2 	82057,4 	- 
1000)  
Gesloten huwelij- 430 534 	427 297 	422 623 	417 375 
ken 

Echtscheidingen 	169 425 	175 550 	197 802 	192 416 

Bijlage 6 
Statistische gegevens Duitsland: 1  

Btjlage 6 

1  Bron: www.statstiks-bund.de/basis/e/bevoe/pop02.htm  
2  Bron: www.statstiks-bund.de/basis/d/bevoe/bevoetab3.htm  
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Nettoeinkommen des 	 Altersstufen in Jahren 	Vomhundert- 	Bedarfs- 
Barunterhaltspflichtigen 	 (§ I612a III BGB) 	satz 	 kontroll- 

betrag 
(Anm. 6) 	 , 	  

.   	. 	
(Anm. 3, 4) 	 0 - 5 	6-11 	12 - 	ab 18 

17 

. 	1. - 	 bis 2400 	355 	431 	510 	589 	 100 , 	1300/1500 

2. 2400 - 2700 	380 	462 	546 	631 	 107 ' 	1600 
	_ 	

3. 2700 - 3100 	405 	492 	582 	672 	 114 ' 	1700 
.  	_ 	 

4. 3100 - 3500 	430 	522 	618 	713 	 121 	1800_,  

5. 3500 - 3900 	455 	552 	653 	754 	 128 	1900 

6. , 	 3900 - 4300 	480 	582 	689 	796 	 135 	2000 '  

7. 4300 - 4700 	505 	613 	725 	837 	 142 	2100 
_ 	 

8. 4700 - 5100 	533 	647 	765 	884 	 150 	2200 

9. 5100 - 5800 	568 	690 	816 	943 	 160 	2350 

10. 5800 - 6500 	604 	733 	867 	1.002 	 170 	2500 

11. 6500 - 7200 	639 	776 	918 	1.061 	 180 	2650 _ 	  

12. 7200 - 8000 	675 	819 [969 1 	1.120 	 190 . 	 2800 

13. iiber 8000 	 nach den Umstanden des Falles 

Bijlage 7 
Diisseldorfer Tabelle 
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Disseldorfer Tabelle 

A. Kindesunterhalt 

327 

Stand: 1. Juli 1999 nal 

1) Die neue Tabelle ncbst Anmerkungcn beruht auf Koordinierungsgesprachen. die zwischen Richtem der Familiensenate der 
Oberlandesgerichte Dilsseldorf, Koln und Hamm sowie der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. 
unter Berticksichtigung des Ergebnisses ciner Umfragc bci alien Oberlandesgerichten stattgefunden haben. 

2) Die neue Tat:Idle gilt ab 1.7.1999. Bis zum 30.6.1999 ist die bishcrige Tabelle (Stand: 1.1.1998. FamRZ 1998. 534 = NJW 
1998. 1469) anzuwenden. 

http://www.famrz.de/g0299.htm  
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Anmerkungen: 

1. Die Tabelle weist monatliche Unterhaltsrichtsatze aus, bezogen auf einen gegenaber einem 
Ehegatten und zwei Kindem Unterhaltspflichtigen. 

Bel einer groBerentgeringeren Artzahl Unterhaltsberechtigter sind Ab - oder Zuschlage in Halle eines 
Zwischenbetrages oder durch Einstufung in niedrigerehahere Gruppen angemessen. Bei 
aberdurchsclutittlicher Unterhaltslast ist Anmerkung 6 zu beachten. Zur Deckung des notwendigen 
Mindestbedarfs eller Beteiligten - einschlienlich des Ehegatten - 1st gegebenenfalls eine 
Herabstufung bis in die unterste Tabellengruppe vorzunelunen. Reicht das verfagbare Einkommen 
auch dann nicht aus, erfolgt eine Mangelberechnung nach Abschnitt C. 

2. Die Richtsatze der I. Einkommensgruppe entsprechen dem Regelbetrag nach der Regelbetrag-VO 
fik den Westteil der Bundesrepublik in der ab 1. 7. 1999 geltenden Fassung. Der 
Vomhundertsatz drackt die Steigerung des RichrgArres der jeweiligen Einkommensgruppe 
gegenaber dem Regelbetrag (= I. Einkommensgruppe) aus. Die durch Multiptikation des 
Regelbetrages mit dem Vomhundertsatz errechneten Richtsatze sind entsprechend § I612a 11 BGB 
aufgerundet. 

3. Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den privaten Lebenshaltungskosten nach objelctiven 
Merlcmalen eindeutig abgrenzen lassen, sind vom Einkommen abzuziehen, wobei bei 
entsprechenden AnhaltspunIcten eine Pauschale von 5% des Nettoeinkommens - mindestens 90 
DM, bei geringflIgiger Teilzeitarbeit auch weniger, und hachstens 260 DM monatlich - geschatzt 
werden kann. Ubersteigen die berufsbedingten Aufwendungen die Pauschale, sind sic insgesamt 
nachzuweisen. 

4. Beracksichtigungsfahige Schulden sind in der Regel vom Einkommen abzuziehen. 

5. Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) 

- gegenaber minderjahrigen unverheirateten Kindem, 

- gegeniiber volljahrigen unverheirateten Kindem bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die im 
Haushalt der Eltem oder eines Eltemteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung 
be linden, 

betragt beim nicht erwerbstatigen Unterhaltspflichtigen monatlich 1300 DM, beim erwerbstatigen 
Unterhaltspflichtigen monatlich 1500 DM. Hierhin sind die 650 DM flir Unterkunft einschlieftlich 
umlagefahiger Nebenkosten und Heizung (Warrnmiete) enthalten. Der Selbstbehalt kartn 
angemessen erh6ht werden, wenn dieser Betrag im Einzelfall erheblich aberschritten wird und dies 
nicht vermeidbar ist. 

Der angemessene Elgenbedorf, insbesondere gegenilber anderen volljahrigen Kindem, betragt in 
der Regel mindestens 1800 DM. Darin ist elite Warmmiete bis 800 DM enthalten. 

6. Der Bedarftkontrollbetrag des Unterhaltspflichtigen ab Gruppe 2 ist nicht identisch mit dem 
Eigenbedarf. Er soil eine ausgewogene Verteilung des Einkommens zwischen dem 
Unterhaltspflichtigen und den unterhaltsberechtigt, en Kindem gewahrleisten. Wird er unter 
Berticicsichtigung auch des Ehegattenunterhalts (vgl. auch B. V und VI) unterschritten, 1st der 
Tabellenbetrag der nachst niedrigeren Gruppe, deren Redarfskontrollbetrag nicht unterschritten 
wird, oder em n Zwischenbetrag anzusetzen. 



7. Bei volljeihrigen Kindern, die noch im Haushalt der Eltem oder eines Eltemteils wohnen, bemilk 
sich der Unterhalt nach der 4. Altersstufe der Tabelle. 

Der angemessene Gesamtunterhaltsbedarf eines Studierenden, der nicht bei semen Eltem oder 
einem Eltemteil wohnt, betrag,t in der Regel monatlich 1120 DM. Dieser Bedarfssatz kann auch ffir 
em n Kind mit eigenem Haushalt angesetzt werden. 

8. Die Ausbildungsvergiitung eines in der Berufsausbildung stehenden Kindes, das im Haushalt der 
Eltem oder eines Eltemteils wohnt, ist vor ihrer Anrechnung in der Regel um einen 
ausbildungsbedingten Mehrbedarf von monatlich 150 DM zu kiirzen. 

9. In den Unterhaltsbetragen (Anmerkungen 1 und 7) sind Beitreige zur Kranken- und 
Pflegeversicherung nicht enthalten. 

B. Ehegattenunterhalt 

1. 	Monatliche Unterhaltsrichtsatze des berechtigten Ehegatten ohne gemeinsame 
unterhaltsberechtigte Kinder (§§ 1361, 1569, 1578, 1581 BGB): 

1. 	gegen einen erwerbsteitigen Unterhaltspflichtigen: 

a) wenn der Berechtigte kein 
Einkommen hat: 

b) wenn der Berechtigte ebenfalls Einkommen hat: 

aa) Doppelverdienerehe: 

Bijlage 7 	 329 

3/7 des anrechenbaren 
Erwerbseinkommens zuzuglich 1/2 der 
anrechenbaren sonstigen Einkanfte des 
Pflichtigen, nach oben begrenzt durch den 
vollen Unterhalt, gemessen an den zu 
berUcksichtigenden ehelichen 
Verhaltnissen; 

3/7 der Differenz zwischen den 
anrechenbaren Erwerbseinkommen 
der Ehegatten, insgesamt begrenzt 
durch den vollen ehelichen Bedarf; 
fur sonstige anrechenbare Einkunfte 
gilt der Halbteilungsgrundsatz; 

bb) Alleinverdienerehe: 	 Unterschiedsbetrag zwischen dem 
vollen ehelichen Bedarf und dem 
anrechenbaren Einkommen des 
Berechtigten, wobei 
Erwerbseinkommen urn 1/7 zu 
kürzen ist; der Unterhaltsanspruch 
darf jedoch nicht höher sein als bei 
einer Berechnung nach aa); 

c) 	wenn der Berechtigte erwerbstatig ist, gernal3 § 1577 11 BGB; 
obwohl ihn keine 
Erwerbsobliegenheit trifft: 

2. 	gegen einen nicht enverbsteitigen 
Unterhaltspflichtigen (z. B. Rentner): wie zu 1 a), b) oder c), jedoch 50 %. 
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a) §§ 58,59 EheG: 

b) § 60 EheG: 

c) § 61 EheG: 

Bijlage 7 

II. 	Fortgeltung frilheren Rechts: 

I. 	Monatliche Unterhaltsrichtsatze des nach dem Ehegesetz berechtigten Ehegatten ohne 
gemeinsame unterhaltsberechtigte Kinder: 

in der Regel wie I., 

in der Regel 1/2 des Unterhalts zu I., 

nach Billigkeit bis zu den Satzen I. 

2. 	Bei Ehegatten, die vor dem 3. 10. 1990 in der frilheren DDR geschieden worden sind, 1st das 
DDR-FGB in Verbindung mit dem Einigungsvertrag zu beriicksichtigen (Art. 234 § 5 E013013). 

III. 	Monatliche Unterhaltsrichtsatze des berechtigten Ehegatten bei Vorhandensein 
gemeinsamer unterhaltsberechtigter minderjahriger Kinder und ihnen gleichgestellter 
volljahriger Kinder im Sinne des § 160311 S. 2 BGB: 

Wie zu I. bzw. It. 1., jedoch wird vorab der Kindesunterhalt (Tabellenbetrag ohne Abzug von 
Kindergeld) vom Nettoeinkommen des Pflichtigen abgezogen. 

IV. 	Monatlicher notwendiger Eigenbedarf (Selbstbehalt) gegeniiber dem getrennt lebenden und 
dem geschiedenen Berechtigten: 

I. wenn der Unterhaltspflichtige erwerbstatig ist: 	 1500 DM, 

2. wenn der Unterhaltspflichtige nicht erwerbsteitig ist: 	 1300 DM. 

Dem geschiedenen Unterhaltspflichtigen ist nach MaBgabe des § 1581 BGB u.U. em hdherer Betrag zu 
belassen. 

V. 	Monatlicher notwendiger Eigenbedarf (Existenzminimum) des unterhaltsberechtigten 
Ehegatten einschlieOlich des trennungsbedingten Mehrbedarfs in der Regel: 

I. falls erwerbstatig: 	 1500 DM, 

2. falls nicht enverbsteitig: 	 1300 DM. 

VI. 	Monatlicher notwendiger Eigenbedarf (Existenzminimum) des Ehegatten, der in einem 
gemeinsamen Haushalt mit dem Unterhaltspflichtigen lebt: 

I. falls erwerbstatig: 	 1100 DM, 

2. falls nicht erwerbstatig: 	 950 DM. 
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Anmerkung zu I - III: 

Hinsichtlich berulthedingter Aufivendungen und beracksichtigungsfahiger Schulden gelten 
Anmerkungen A. 3 und 4 - auch fir den erwerbstatigen Unterhaltsberechtigten - entsprechend. 
Diejenigen berufsbedingten Aufwendungen, die sich nicht nach objektiven Merkmalen eindeutig von den 
privaten Lebenshaltungskosten abgrenzen lassen, sind pauschal im Erwerbstatigenbonus von 1/7 
enthalten. 

C. MangeWane 

Reicht das Einkommen zur Deckung des Bedarfs des Unterhaltspflichtigen und der gleichrangigen 
Unterhaltsberechtigten nicht aus (sog. Mange!Palle), ist die nach Abzug des notwendigen Eigenbedarfs 
(Selbstbehalts) des Unterhaltspflichtigen verbleibende Verteilungsmasse auf die Unterhaltsberechtigten 
im Verhalmis ihrer jeweiligen Bedarfssatze gleichmaBig zu verteilen. 

Der Einsatzbetrag fur den Kindesunterhah entspricht in der Regel dem Regelbetrag (= 1. 
Einkommensgruppe), da der Bedarfskontrollbetrag einer h6heren Gruppe nicht gewahrt ist. 
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Der Einsatzbetrag ilk den Ehegattenunterhalt wird mit einer Quote des Einkommens des 
Unterhaltspflichtigen angenommen. Trennungsbedingter Mehrbedarf kommt ggf. hinzu. Der 
Erwerbstatigenbonus von 1/7 kann ermaBigt werden (BGH, FamRZ 1997, 806) oder entfallen, wenn 
berufsbedingte Aufwendungen berucksichtigt worden sind (BGH, FamRZ 1992, 539, 541). 

Eine Anrechnung des Kindergeldes unterbleibt, soweit der Unterhaltspflichtige auBerstande ist, den 
Unterhalt in 1-16he des Regelbetrags zu leisten (§ I612b V BGB). 

Beispiel: 

Bereinigtes Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen (V): 2250 DM. Drei unterhaltsberechtigte 
Kinder: K 1 (Schiller, 18 Jahre), K 2 (II Jahre), K 3 (5 Jahre), die beim wiederverheirateten, nicht 
leistungsfahigen anderen Elternteil (M) leben. M bezieht das Kindergeld von 800 DM. 

Notwendiger Eigenbedarf des V: 
Verteilungsmasse: 2250 DM - 1500 DM = 

Notwendiger Gesamtbedarf der berechtigten Kinder: 
589 DM (K 1) + 431 DM (K 2) + 355 DM (K 3) = 

Unterhalt: 

K 1: 589 x 750/1375 = 321 DM 
K 2:424 x 750/1375 = 235 DM 
K 3:349 x 750/1375 = 194 DM. 

1500 DM. 
750 DM. 

1375 DM. 

Zahlbetrage nach Anrechnung des Kindergeldes (§ 1612b 1, V BGB): 
K 1 : 321 -0 = 321 DM, da weniger als 464 DM (589-- 125 DM Kindergeldanteil) 
K 2: 235 - 0 = 235 DM, da weniger als 306 DM (431 -- 125 DM Kindergeldanteil) 
K 3: 194- 0 = 194 DM, da weniger als 205 DM (355 -- 150 DM Kindergeldanteil). 

V zahlt insgesamt 750 DM. Die Kindergeldanteile des V von 125 + 125 + 150 = 400 DM dienen zur 
Aufstockung des Kindesunterhalts auf die Regelbetrage. 
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D. Verwandtenunterhalt und Unterhalt Emelt § 16151 BGB 

1. Angemessener Selbstbehalt gegeniiber den Eltern: mindestens monatlich 2250 DM (einschlieBlich 
800 DM Warrnmiete). Der angemessene Unterhalt des mit dem Unterhaltspflichtigen 
zusammenlebenden Ehegatten betragt mindestens 1750 DM (einschlieBlich 600 DM Warmmiete). 

2. Bedarf der Mutter said des ;Paters elites nichtehelichen Kindes (§ 161511, II, V BGB): nach der 
Lebensstellung des betreuenden Eltemteils, mindestens aber 1300 DM, bei Enverbstatigkeit 1500 
DM. 

Angemessener Selbstbehalt gegeniiber der Mutter und dent Vater eines nichtehelichen Kinder (§§ 
16151111 S. 1, V. 1603 1 BGB): mindestens monatlich 1800 DM. 



Gesprek met Margaret Bennett' 
Solicitor / District Judge 
London 

1 
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Biejlage 8 
Verslagen van de gesprekken met Engelse juristen 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff op 8 juli 1999 van 11.00 tot 13.00 

Bennett vergelijkt het `continentale' huwelijksvermogensrecht met het Engelse huwe-
lijksvermogensrecht en merkt op dat de twee systemen zeer verschillende uitgangspunten 
hebben. In de continentale stelsels gaat men uit van de vraag wie eigenaar is van het ver-
mogen: is er sprake van een huwelijksgemeenschap of is iedere echtgenoot afzonderlijk 
eigenaar van zijn vermogen? En hoe wordt dit geregeld? De vraag wie eigenaar is van 
welk vermogensbestanddeel wordt dus beschouwd als een belangrijke kwestie hetgeen 
volgens Bennett verklaart waarom echtgenoten in continentale stelsels vaak naar de nota-
ris stappen teneinde hun vermogensrechtelijke situatie te regelen. In Engeland is de situa-
tie geheel anders: wat van de man is, is van de man en wat van de vrouw is, is van de 
vrouw, en daarmee uit. Dit beginsel stamt uit 1882 toen met de Married Women's Pro-
perty Act het beginsel van uitsluiting van iedere gemeenschap werd ingevoerd. Daarvoor 
vormde het vermogen van man en vrouw tijdens het huwelijk een eenheid die toebehoor-
de aan de man. Sinds 1882 is de gehuwde vrouw bevoegd om zelf vermogen in eigendom 
te houden. In Engeland hecht men sterk aan dit recht van de vrouw en de hele discussie 
omtrent de vraag of er een systeem met een min of meer beperkte huwelijksgemeenschap 
moet worden ingevoerd moet in verband hiermee worden bezien. In de continentale stel-
sels denken de aanstaande echtgenoten na over hun vermogensrechtelijke situatie en in-
then zij dat niet doen bestaat er altijd nog een wettelijk stelsel van huwelijksvermogens-
recht. Maar in Engeland brengen echtgenoten bijna nooit voor het huwelijk een bezoek 
aan hun lawyer. Toch is heden ten dage de kwestie van de afdwingbaarheid van huwelijk-
se voorwaarden in de echtscheidingsprocedure een brandend vraagstuk. 

Voor het begrijpen van het Engelse systeem is het naar de mening van Bennett 
belangrijk om stil te staan bij de achtergronden. De Engelse maatschappij bestaat grofweg 
uit twee groepen echtparen: een kleine groep met vennogen, en een grote groep met zeer 
weinig vermogen. Deze tweede groep heeft vaak veel kinderen (soms van verschillende 
vaders) en zijn wat hun inkomsten betreft afhankelijk van sociale uitkeringen. 

Founding Fellow, International Academy of Matrimonial Lawyers, Vice-President (1989- 
1995), Treasurer (1986-1989). Member: International Bar Association, Family Law Commit-
tee, Vice-Chair (1989-1994), Chair (1994); Founder, Inter-Country Adoption Lawyers Asso-
ciation (1991); International Observer at Hague Conference on Private international Law on 
Civil Aspects of International Child Abduction (1989-); Speaker and Representative of Inter-
national Academy of Matrimonial Lawyers at the First World Congress on Family Law and 
Children's Rights (July 1993). Member, Solicitors Family Law Association. Deputy District 
Judge, Principal Registry of the Family Division, High Court London; Senior Partner of Mar-
garet Bennett Solicitors comprising five partners, two other lawyers, one consultant counselor. 
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De Engelse maatschappij is zeer liberaal maar ook hypocriet. Er worth immers 
toegestaan dat een getrouwde man een of meerdere verhoudingen heeft met andere won-
wen waarbij hij wel of niet kinderen verwekt. Daamaast worden echter geen polygame 
huwelijken toegestaan. Deze houding vindt Bennett buitengemeen hypocriet. 

Voor de grootste groep mensen zonder of met weinig vermogen is de invloed van 
het huwelijk op hun vermogensrechtelijke situatie irrelevant. Dit is anders voor mensen 
die economisch gezien productief zijn, die al geld hebben of het in de toekomst zullen 
verkrijgen. Deze groep mensen denkt soms wel na over hun vermogensrechtelijke situatie 
en heeft meer de neigthg naar een lawyer te stappen. In het bijzonder ingeval van een 
tweede huwelijk Met name wanneer de vrouw na ontbinding van het eerste huwelijk 
bijvoorbeeld een bepaalde lump sum toegekend heeft gekregen en zij haar kinderen ttit het 
eerste huwelijk wil beschermen. Bij het eerste huwelijk wordt er echter bijna nooit over 
zulke zaken nagedacht. Vaak bestaat de overeenkomst uit niet veel meer dan een boedel-
beschrijving waaraan de echtgenoten bovendien slechts weinig rechten kunnen ontlenen: 
tijdens het huwelijk kan er een vermenging van vermogens plaatsvinden, de andere echt-
genoot kan een aandeel in het vermogen van de andere echtgenoot verkrijgen of de om-
standig,heden kunnen veranderen waardoor de overeenkomst al zijn waarde verliest. He-
den ten dage kijken de rechters nog zeer weinig naar overeenkomsten. Er wordt af en toe 
naar gekeken in zaken waarin de bevoegde rechter moet worden vastgesteld, in het geval 
van forumkeuze. Maar ook in dat geval kan de rechter afwijken van de keuze van de par-
tijen. Daamaast merkt Bennett op dat het Engelse recht geen keuze toelaat ten aanzien 
van het toepasselijke recht in echtscheidingszaken. Indien een agelse reciter zich be-
voegd heeft verklaard past hij Engels recht toe. Deze regeling is volgens Bennett heel 
zeldzaam in Europa. 

Bennett stelt dat de reciter ruime bevoegdheden heeft bij de afwikkeling van het vermo-
gen van de echtgenoten na echtscheiding. Steenhoff merkt op dat dit vrij uniek is in Eu-
ropa met uitzondering van de Scandinavische stelsels waarin de reciter ook over een 
zekere discretionaire bevoegdheid beschikt bij de afwikkeling. In de Scandinavische stel-
sels kan de rechter bepaalde aanpassingen maken; deze bevoegdheid is echter veel be-
perkter. Bennett reageert geinteresseerd op het Scandinavisch systeem. Een combinatie 
tussen contractsvrijheid van de partijen en een beperkte afwijkingsbevoegdheid van de 
rechter lijkt haar een goede oplossing  Steenhoff wijst erop dat Nederlandse juristen het 
systeem van totale uitsluiting gevaarlijk achten daar de Nederlandse reciter immers niet 
de bevoegdheid heeft om van de overeenkomst van de echtgenoten af te wijken. Ex wordt 
in Nederland dan ook nagedacht over de mogelijkheid om de rechter een bevoegdheid te 
geven aanpassingen te maken. Bennett merkt op dat in Engeland net het tegenovergestel-
de gaande is: er is sprake van een wetswijziging die de echtgenoten in staat moet stellen 
bindende en afdwingbare huwelijkse voorwaarden te maken. Daarentegen is de Neder-
landse wetgever geen voorstander van toekenning van een grotere taak aan de rechters. 
Dit zou te kostbaar zijn en rechters hebben al te veel te doen. Bennett antwoordt dat het 
proces in Engeland wordt gefmancierd door de echtgenoten zelf. Voor een verzoek tot 
een echtscheidingsvonnis moeten de echtgenoten bijvoorbeeld £150 betalen. Voor ieder 
ander verzoek tijdens de echtscheidingprocedure staan weer andere kosten. Dit is een 
manier om de rechters te kunnen betalen. Maar er meet ook rekening worden gehouden 
met het feit dat bepaalde mensen niet in staat zijn zulke kosten te betalen. In die gevallen 
speelt de legal aid een belangrijke rol. Legal aid verstrekt echter alleen leningen (behalve 
voor mensen die van de bijstand leven). 
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Bennett merkt op dat in het Engelse systeem niet de begrippen `verdeling' of 
`distributie' van de echtelijke boedel worden gebruikt, maar er in de wet gesproken wordt 
van ancillary relief. Ancillary omdat het plaats vindt nadat het echtscheidingsvonnis is 
uitgesproken en relief omdat de rechter relief geeft aan de vorderingen van de partijen. 
Bennett zelf spreekt met haar clienten liever over financial settlement; dit geeft beter aan 
wat de bedoeling is en maakt duidelijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 
inkomstenkwestie en de vermogenskwestie: inkomsten en vermogen vormen een geheel 
en worden gelijktijdig behandeld. 

Bennett wijst erop dat de Engelse rechter niet begint met de kwestie van verde-
ling van het aanwezige vermogen zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse rechter dat doet. In 
Amerika wordt eerst het aanwezige vermogen verdeeld en pas daarna wordt gekeken naar 
de noodzaak van een uitkering voor levensonderhoud. In Engeland beziet de rechter eerst 
wat de echtgenoten nodig hebben om vervolgens over te gaan tot de vraag op welke wijze 
in deze behoefte kan worden voorzien. Ook speelt de kwestie van de clean break een 
belangrijke rol. De rechter houdt zich in Engeland aan de behoefte van de partijen. Indien 
een lump sum is vastgesteld die in die behoefte moet kunnen voorzien, wordt er verder 
niet meer verdeeld, ook indien er nog veel over is. 

S 25 MCA 1973 geeft een opsomming van de omstandigheden waarmee de rechter in het 
bijzonder rekening dient te houden bij de bepaling van de vermogensrechtelijke aanpas-
singen bij ontbinding van het huwelijk. Opmerkelijk is dat dezelfde bepalingen kunnen 
worden teruggevonden in de statutes van Amerikaanse staten die het systeem van equit-
able distribution voor verdeling van de echtelijke boedel kennen. Maar omdat het uit-
gangspunt zo verschillend is, verschilt de uitwerking van deze beginselen in de praktijk 
sterk. 

Ten eerste moet de behoefte van de kinderen in aanmerking worden genomen. De 
noodzakelijke kosten van een gezin worden uitgerekend. Uit dit bedrag wordt het becirag 
dat nodig is voor onderhoud van de kinderen afgeleid. Ook moet er niet worden vergeten 
dat de rechter altijd moet kijken of er genoeg vermogen aanwezig is voor een clean 
break. De rechter rekent het bedrag van een lump sum uit. Indien veel vermogen aanwe-
zig is en er is genoeg om een clean break te bevelen wordt de vermogensrechtelijke situ-
atie van de echtgenoten verder niet onderzocht. Van belang is alleen of er genoeg is om in 
de behoeften van de echtgenoot te kunnen voorzien. Wat de werkelijke vermogensrechte-
lijke situatie van de echtgenoten is, is dan niet meer van belang. Het belangrijkste criteri-
um is dus de behoefte van de vrouw. Zie bijvoorbeeld een zaak waarin het vermogen van 
de man werd geschat op £900 miljoen en waar de vrouw £10 miljoen kreeg. 

Ben ander criterium van belang is de bijdrage die een echtgenoot heeft geleverd 
aan een vermogensbestanddeel van de andere echtgenoot, bijvoorbeeld in het bedrijf of in 
de echtelijke woning. Het algemene vermogensrecht zou in een dergelijk geval aan iedere 
echtgenoot de helft van het goed toekennen. In een recente zaak (Gojkovic v. Gojkovic) 
bepaalde de rechter echter dat een vrouw die 50 % had bijgedragen aan de opbouw van de 
echtelijke woning bij de verdeling slechts recht had op 27 % van de waarde. 

Opmerkelijk is het feit dat er al lang geen High Court beslissingen meer zijn geweest 
omtrent deze kwestie. Deze zaken worden alleen nog maar behandeld door district judges 
(behalve in gevallen waarin sprake is van hele grote vermogens). De jurisprudentie heeft 
zich geconsolideerd. Meer dan 99% van de High Court beslissingen hebben nu betrek-
king op de situatie van kinderen. 
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Bennett is van mening dat men rich heden ten dage in een situatie bevindt waar men zich 
moet gaan afvragen wat het huwelijk voor de maatschappij betekent. Indien het huwelijk 
als een partnerschap wordt beschouwd valt te pleiten voor een systeem met een huwe-
lijksgemeenschap, waarin al hetgeen de echtgenoten bezitten gelijk wordt verdeeld. 

De fundamentele vraag is die van de betekenis van het huwelijk, athankellik 
daarvan moet een redelijke oplossing worden gevonden voor de wijze waarop men met de 
vermogensrechtelijke positie van de echtgenoten omgaat. 

In Schotland worth er net als in de continentale stelsels en in de Amerikaanse stelsels met 
equitable distribution, op de eerste plaats het huwelijksvermogen verdeeld, waama men 
rich afvraagt of de echtgenoten nog meer nodig hebben. 

In Engeland moet er een onderscheid warden gemaakt tussen het recht am een aandeel in 
de waarde van het huis te verkrijgen en het recht om het huis te bewonen. Toen in 1971 
de Matrimonial Proceedings and Property Act in werking trad waren de rechters heel 
gelukkig met de mogelijkheid om vermogensrechtelijke aanpassingen te kunnen maken. 
Na de zaak Mesher v. Mesher kwam het in de mode am Mesher orders uit te brengen. 
Iedereen was `gek' op deze constructie. Later bleek dat deze echter niet genoeg bescher-
ming gal aan de vrouw. Tegenwoordig geeft de rechter de voorkeur aan volledige over-
dracht van de echtelijke waning aan de vrouw, zeker omdat dit het clean break beginsel 
ten goede komt. 

Bennett concludeert dat er veranderingen moeten komen in de manier waarop men naar 
het huwelijk kijkt. In landen waar men polygame huwelijken aanvaardt bestaan er ten-
minste regels die een man verplichten al zijn vrouwen gelijk te behandelen, ze te onder-
houden en een huis te verschaffen. In Engeland, waar het cultureel aanvaard wordt dat 
een getrouwde man meerdere relaties heeft, bestaan evenwel niet zulke beschermingsre-
gels. Het is belangrijk dat het verantwoordelijkheidsgevoel terug komt. Het recht kan 
volgens Bennett warden gebruikt am de maatschappij op te voeden. 

Gesprek met Peter George 2  
Solicitor 
London 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff op 6 juli 1999 van 16.00 tot 18.00 

George merkt op dat echtgenoten in Engeland en Wales zelden tot nooit pre-nuptial con-
tracts maken. Dit houdt verband met de discretionaire bevoegdheid van de rechter. De 
Engelse rechter voelt zich immers absoluut niet gebonden aan een dergelijke overeen-
komst. Daarbij komt dat de rechter overeenkomstig s 25 MCA 1973 bij zijn beslissing 
rekening dient te houden met alle omstandigheden van het geval. Op de eerste pints staat 
het welzlin van de kinderen (s 25 (1) MCA 1973). Daamaast moet de reciter alle andere 

2  Qualified 1963. Specialist in Family Law since qualifying. Founder, Member, International 
Academy of Matrimonial Lawyers; Founder, Member, Solicitors Family Law Association. 
Member, International Society of Family Lawyers. Member, Family Mediators Association. 
Chairman, Council of Family Proceedings. 
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omstandigheden, zoals opgesomd in s 25 (2) MCA 1973, in aanmerking nemen. De taak 
van de rechters bestaat uit het bereiken van een redelijke en billijke oplossing. Naar de 
mening van George zijn zij that zeker toe in staat. 

Een van de omstandigheden waarmee de rechters bij hun beslissing rekening die-
nen te houden is de duur van het huwelijk. Het belang van de duur van het huwelijk is 
volgens George een van de hoofdredenen waarom rechters niet gebonden wensen te zijn 
aan een overeenkomst van de echtgenoten. Zij zouden de starheid van de overeenkomst, 
in het bijzonder indien een huwelijkscontract geen redelijke gevolgen zou hebben, betreu-
ren. George noemt het geval van echtgenoten die een algehele gemeenschap van goederen 
zijn overeengekomen, tervvijl de man veel meer vermogen had dan de vrouw. Het is de 
vraag of het redelijk is dat een jonge vrouw na een huwelijk van twee jaar recht heeft opt 
de helft van het vermogen van haar man. Men kan ook het tegenovergestelde geval noe-
men waarin echtgenoten tweeenderlig jaar onder een stelsel van uitsluiting van iedere 
gemeenschap getrouwd zijn geweest. Wanneer het huwelijk wordt ontbonden, is de 
vrouw ouder dan vijftig jaar. Tijdens het huwelijk heeft zij voor enkele kinderen en het 
huishouden gezorgd. Het is de vraag of het redelijk is dat de vrouw niets krijgt omdat zij 
tweeendertig jaar geleden een huwelijkscontract heeft ondertekend. Deze overweging 
verklaart maar al te goed de terughoudende houding van de rechters ten aanzien van bin-
dende huwelijkse voorwaarden. 

George wijst er echter op dat de situatie met betrekking tot intemationale geval-
len of gevallen met een intemationaal element enigszins anders is. Indien er sprake is van 
een intemationaal element is de rechter vaak meer bereid om naar de inhoud van een hu-
welijkscontract te kijken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien twee buiten-
landers met een buitenlands huwelijkscontract in Engeland voor de rechter komen. 

Steenhoff wijst op een toespraak van de Parliamentary Secretary bij de LCD 
(Lord Chancellor's Department) 3  waarin wordt verwezen naar de wenselijkheid van in-
voering van bindende huwelijkscontracten. Deze zouden het voordeel hebben een einde te 
maken aan de onzekerheid omtrent de vraag van de eigendomsrechten en meer zekerheid 
te bieden in de procesvoeringen. Ook zouden deze de conflicten tussen echtgenoten ver-
minderen. George is van mening dat politici geen praktijkervaring hebben. Dit brengt met 
zich mee dat hun beeld van de stand van zaken clichematig, onnozel, beperkt, algemeen 
en oppervlakkig is. Het bereiken van zekerheid moet niet het hoofddoel zijn. Het bereiken 
van zekerheid bespaart geen kosten. Daarentegen loopt men het risico dat bindende hu-
welijkse voorwaarden het bereiken van een redelijke oplossing in de weg staan. Kosten 
kunnen echter naar de mening van George wel worden bespaard door onderhandelingen. 
George streeft zelf altijd naar het bereiken van een settlement tussen de echtgenoten. Ge-
orge acht de toespraak van de Parliamentary Secretary 'politically correct'. Hij is ge-
neigd om de Parliamentary Secretary op te roepen beter na te denken. In zijn werk is 
George niet nit op het maken van winst. Het wil alleen goed werk verrichten en zijn cli-
enten gelukkig maken, althans voor zover dit, gezien de omstandigheden, mogelijk is. 

George wijst erop dat het inderdaad heel kostbaar is om naar de rechter te stappen 
in het geval dat de echtgenoten geen settlement kunnen bereiken. In intemationale geval-
len kan de bevoegde rechter vrij snel worden vastgesteld. Daarvoor gebruikt George een 
controlelijst met twaalf punten. In de Amerikaanse staten duren echtscheidingszaken 
meestal veel langer. Vooral omdat er heel veel hoorzittingen zijn en het appeal systeem 

3  Geoff Honn MP. Speech to the Annual Conference of the Solicitors' Family Law Association. 
Gehouden op 21 febniari 1998 in Blackpool. 
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zeer uitgebreid is. George meent dat het continentale systeem minder kosten met rich 
moo brengt. Dit is het gevolg van het feit dat rechters in continentale stelsels minder be-
voegdheid hebben ten aanzien van de openbaarmaking van informatie. Ms je niet meer 
documenten tot je beselnkking hebt, kun je minder in overwegthg nemen en dit spaart 
zeker kosten maar komt niet ten gunste van een redelijke oplossing. In Common law stel-
sels (zoaLs Engeland en Australie) hebben de rechters mime bevoegdheid wan het gaat 
om openbaarmaking van informatie. 

Het winnen van een zaak kan heel kostbaar zijn, in sommige gevallen is het niet eons de 
investering wand. 

Steenhoff wijst op eon recente zaak waarin de kosten zeer hoog waren opgelopen (een 
bedrag van £150 000 was in geding en de kosten bedroegen £100 000) en vraagt George 
naar zijn reactie hierop. George geeft toe dat hij er nog niet aan toe is gekomen deze 7a1k 

te bestuderen. Hij vindt wel dat het een schandaal is en wijst erop dat dit als een uitzonde-
ring moet worden gezien. Men bleef man beroepen aanvaarden, en de media hebben rich 
er mee bemoeid. Steenhoff merkt op dat de vraag van de kosten interessnut is voor het 
onderzoek omdat het Nederlandse Ministerie van Justine wil voorkomen dat de proces-
kosten omhoog gaan. Daarop antwoordt George dat de kwestie van de beperking van de 
proceskosten naar zijn mening niet te hoog op de verlanglijst moet staan, aangezien dit de 
gerechtigheid niet ten goede komt. 

George zegt dat de politici en/of het publiek voorstanders zijn van vermindering 
van proceskosten, man dat zij op de dag dat zij zelf in een situatie komen waarin zij be-
roep moeten doen op eon advocaat meestal Hever naar een bekende, dure en agressieve 
advocaat stappen dan naar een wat goedkopere collega. Het bezuinigen op kosten kan een 
ongunstige invloed hebben op het resultaat Amputatie maakt niet altijd een einde aan de 
ziekte. George merkt op dat het onmogelijk is cijfers te geven met betrekking tot de ge-
middelde kosten van een echtscheidingszaak. De hoogte van de kosten hangt namelijk af 
van de tijd die de advocaat aan de zaak besteedt. Ook is de client zelf verantwoordelijk 
voor de kosten. Wel is hij van mening dat advocaten er soms te veel werk van maken, 
bijvoorbeeld door onrealistische verzoeken tot openbaarmaking van informatie in to die-
non. De clienten moeten ook kritisch naar de rekeningen kijken, zij hebben immers de 
mogelijkheid om een deel niet te betalen indien duidelijk blijkt dat het maken van deze 
kosten overdreven was. Ook kan de partij naar de rechter stappen voor een 'wasting cost 
order'. De advocaten moeten volgens hem allereerst streven naar het bereiken van eon 
settlement tussen de echtgenoten. 

Op de vraag of de echtgenoten de mogelijkheid hebben om hun vermogensrechtelijke 
situatie tij dens het huwelijk to regelen antwoordt George dat dit zeer ingewikkeld is. De 
rechtsfiguur trust moot worden gebruikt. 

De laatste jaren heeft rich een regeling ten aanzien van pensioen ontwikkeld. Zo kan de 
rechter eon deel van de pensioenrechten van eon van de echtgenoten reserveren (earmar-
king part of the pension benefit). Zodra hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt 
mod de echtgenoot eon deel van nth pensioen an de andere echtgenoot uitkeren. Eon 
regeling omtrent pension splitting zal eind 2000 worden ingevoerd. 
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Ten aanzien van huishoudelijke goederen en de echtelijke woning beschikt de rechter 
over dezelfde bevoegdheid als ten aanzien van andere goederen. Toch is de rechter niet 
geneigd om de echtelijke woning aan de vrouw toe te kennen indien deze aan de man 
toebehoort en al jaren in bent van zijn familie is. Indien het mogelijk is om van de op-
brengst van verkoop van het huis beide echtgenoten van huisvesting te voorzien is de 
rechter geneigd de echtelijke woning in tweeen te delen. 
Ten aanzien van huishoudelijke goederen kiest de rechter meestal voor de volgende op-
lossing. Hij kent iedere echtgenoot toe wat deze voor het huwelijk bezat, van njn familie 
en vrienden als huwelijksgeschenk heeft gekregen en tijdens het huwelijk voor zijn per-
soonlijk gebruik heeft aangeschaft. De rest wordt bij helfte verdeeld. De echtgenoot met 
gezag over de kinderen krijgt meestal de goederen toegekend die dienstbaar zijn aan de 
kinderen. 

De rechter houdt rekening met het feit dat bepaalde goederen dienen tot het beroep of 
bedrijf van een van de echtgenoten. 

Het Engelse recht kent niet zoals de continentale stelsels een onderscheid tussen alimen-
tatie en verdeling van de echtelijke boedel: beide kwesties worden als een geheel be-
schouwd. Als er genoeg geld aanwezig is moet de voorkeur uitgaan naar een clean break. 
Het onderscheid capital en income is volgens George ook kunstmatig, aangezien deze 
begrippen zich in werkelijkheid met elkaar vermengen. 

Ingeval van faillissement van een van de echtgenoten doet de rechter zijn best om zowel 
met de belangen van de schuldeisers als met die van de echtgenoten rekening te houden. 
Er bestaan vrij strakke richtlijnen waarmee de banken rekening moeten houden. De bank 
is met name verplicht na te gaan of de echtgenoot die een verplichting ondertekent wel 
onafhankelijk juridisch advies heeft genoten. 

De rechter beschikt in Engeland ten tijde van de afwikkeling van de echtelijke boedel 
over een ruime discretionaire bevoegdheid. Er moet evenwel worden opgemerkt dat de 
jurisprudentie vrij sterke richtlijnen heeft ontwikkeld waar de rechter zich aan moet hou-
den. 

De begrippen family property en family assets worden niet gebruikt in het Engelse recht. 
De rechter client geen rekening te houden met de eigendomstitels. George wijst er echter 
op dat er in een recente zaak (White v. White) bepaald is dat er meer aandacht moet wor-
den besteed aan de vraag wie wat in zijn eigendom heeft. 

Tenslotte merkt George op dat huwelijkscontracten weliswaar de rechter niet binden maar 
wel van kracht blijven zolang zij niet nietig zijn verklaard. 
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Gesprek met Lord Justice Matthew Thorpe van de Court of Appeal 
in diens (vorstelijke) werkvertrek in de Royal Courts of Justice te Londen. 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff op 8 juli 1999 

Justice Thorpe is sterk in familierecht gespecialiseerd en waarschijalijk de meest gezagheb-
bende Engelse jurist op dit gebied. Na een jarenlange praktijk als familierecht-barrister en 
vervolgens Queens Council (QC) trad hij toe tot de Court of Appeal, in familiezaken de facto 
de hoogste Engelse rechter (familiezaken komen vrijwel nooit voor de House of Lords; 
daarvoor zijn de kosten te hoog). Hij is thans voorzitter van een commissie, die zich bezint 
op de hervorming van de zogenaamde 'ancillary relief; de voorzieningen, die bij echtschei-
ding (dienen te) worden getroffen. Hieronder valt met name de problematiek van de eventu-
ele verdeling van het aanwezige vermogen van partijen of van een van hen. 

In een paper, dat hij had gepresenteerd op een congres van de Society of Public Teachers of 
Law op 21 maart 1998 had Thorpe gesteld niet veel heil te verwachten van academisch 
rechtsvergelijkend onderzoek: 

'How useful are comparative studies and how widely should they be drawn?...Variations 
between individual states may reflect historic influences, experience gained from trial and 
error or social factors pertaliar to that society. I am doubtful whether academic comparative 
studies should much influence the debate for change.' 

Aanvankelijk was hij tamelijk afstandelijk en weinig geinteresseerd in het onderhavige pro-
ject, doch gaandeweg werd zijn belangstelling toch gewekt. 

Thorpe zette lateen dat de balie en de rechterlijke macht over hooggekwalificeerde familie-
recht-specialisten beschikken en dat de kwaliteit van de rechtsbedeling over het algemeen 
navenant is. Zeker, het systeem is erg duur en leent zich tot misbruik doordat de rechter een 
passieve ml speelt en de raadslieden rich te buiten kunnen gaan aan excessieve en voor de 
client of de overheid kostbare procesmogelijkheden. Mn dat laatste wordt thans wat gedaan. 
Er zijn thans 30 pilots gaande waarbij de rechter de touwtjes strakker in handen houdt en 
waarbij zaken, die eenvoudig ktumen worden geschikt dat ook dienen te worden, terwijl de 
andere zaken snel worden afgedaan. 

De LCD (Lord Chancellor's Department) heeft voorstellen gepubliceerd om te komen tot 
kostenbespating. 

Thorpe is van mening dat dankzij het hoge niveau van de Engelse rechters het vigerende 
systeem van 'judicial discretion' heel goed werkt. De kritiek, vooral van academische zijde, 
dat het 'unpredictable, inconsistent and expensive to administer' zou zijn heeft ertoe geleid 
dat er thans (bij politici en bij de huidige Labour-regering, niet bij de re-chterlijke macht) een 
trend te signaleren is om te komen tot een grotere mate van rechtszekerheid door meer ge-
detailleerde criteria in de wet op te nemen, met als Traded dat dan minder ruimte is voor 
rechtvaardigheid in het individuele geval. Thorpe is sceptisch en wijst crop dat een recente 
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wettelijke regeling waarbij een verregaande mate van standaardisering van kinderalimentatie 
werd ingevoerd in de praktijk voor alle betrokkenen desastreus is gebleken. 

De voorstellen van de LCD zijn overigens maar heel marginaal. Partijen zouden bindende 
pre-nuptial contracts moeten kunnen maken. Maar indien er kinderen zouden komen zou het 
bindende karakter vervallen. Thorpe vraagt zich af wie dergelijke pre-nuptials zou maken. In 
Engeland behoort dat immers niet tot de cultuur. In de praktijk zou het totale aantal waar-
schijnlijk te verwaarlozen zijn. Een verplichting tot het maken van pre-nuptials wil de LCD 
niet in het leven roepen. 

Andere voorstellen, die circuleren, zijn om de basiscriteria van de 'judicial discretion' in 
stand te houden, doch te bewerkstelligen, dat iedere burger deze direct in de wet kan lezen. 
Dat is thans niet het geval; in de huidige rechtspraak is een 'suitable home for the mother' de 
doorslaggevende basis voor een eventuele verdeling. In de wet is dat zeker met te lezen. 
Thorpe vindt ook dat de wet op dit punt moet worden aattgepast, opdat zich geen onver-
wachte en onaangename verrassingen voordoen voor partijen of voor een van hen. 

Bij het door Steenhoff ter sprake brengen van het Deense stelsel (dat veel overeenkomst 
vertoond met het Schotse) gaf Thorpe als zijn mening, dat een dergelijk stelsel wellicht ge-
schikt is voor de naar verhouding kleine en betrekkelijk homogene (Deense en) Schotse 
bevolking van een paar miljoen, maar dat voor ageland de zaak volstrekt anders ligt. In 
Engeland is een breed scala van (vermogens-)varieteiten voorhanden, niet alleen de zeer 
gefortuneerde oude families en de snel rijk geworden Britse ondememers, maar door het 
liberale belastingklimaat voor buitenlanders en vanwege een 'stable society, catering for 
tastes of the rich' heeft Engeland een grote aantrekkingskracht op zeer vermogende buiten-
landers. Voor dergelijke fortuinen, die bij een echtscheiding in het geding zijn, passen geen 
standaardregels, die voor een standaardpopulatie als in Schotland wel zouden passen. Overi-
gens is het bij de grote fortuinen niet zo van belang om alle vermogensbestanddelen boven 
tafel te krijgen; het gaat immers niet om de verdeling van het geheel of van een percentage 
daarvan, maar om een redelijke voorziening; daarvoor is inzicht in het totale vermogen niet 
echt noodzakelijk. 

Thorpe adviseerde om bij het overwegen van nieuwe wetgeving in de eerste plaats te rade te 
gaan bij de rechtspraktijk. 

Gesprek met prof. J. Eekelaar 
Oxford 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff op 7 juli 1999 

Professor Eekelaar is een van de prominente academische familierecht-specialisten in Enge-
land. Voor de Law Commission heeft hij in 1998 een rechtsvergelijkend rapport opgesteld 
over 'Financial and property adjustment on divorce' met daarin een verslag van bespreldn-
gen met verschillende solicitors. Dit rapport is gebruikt bij de opstelling van het rapport van 
de onderzoeksgroep van het Molengraaff Instituut over het Engelse recht. 
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Het huidige systeem wordt door Eekelaar gekenschetst als pragmatisch en patemalistisch. 
Het Lsatste zou vvat hem betreft wat minder kumien. Over het algemeen wet het systeem 
goed. De hogere rechters zijn van goede kwaliteit, doch bij 'lower level cases' gebeuren er 
wel eens vreemde dingen. In Londen is de rechtsbedeling van goede kwaliteit, in de provin-
cie echter niet altijd. In een aantal gevallen heeft de vrouw geen redelijke toebedeling ont-
vangen. Overigens geldt als stelregel, dat hoe minder er is, hoe meer de vrouw ontvangt. 
Aangezien partijen zelf hun zaken mogen bepleiten (en velen zo onverstandig zijn dit soms 
ook te deen) is er wel sprake van een 'serious problem of unrepresented parties'. Funda-
mentele verandering van het stelsel acht Eekelaar niet nalig. Wel zou er wat meer voor de 
justitiabelen kenbare structuur moeten worden gebracht in de afhandeling van de zaken. De 
praktijk is Mans 'that the child should be given a home'. Dit in de rechtspraak gehanteerde 
centrale uitgangspunt staat als zodanig niet in de wet. Section 25 van de MCA zou in die zin 
moeten worden aangepast. 
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Bijlage 9 
Bekuopte beschri,jving van de trust-verhouding tussen echtgeno-
ten ten aanzien van hun vermogensrechtelijke situatie 

Het Engelse recht kent twee soorten eigendom: 1  legal ownership (eigendomsrecht op 
grond van Common Law) en equitable ownership (eigendomsrecht op grond van Equity). 
In de rechtsfiguur van de trust 2  zijn beide vormen van eigendom verenigd. Binnen een 
trust-verhouding is de trustee de legal owner en de beneficiary de equitable owner van 
het trust-vermogen. 3  De legal owner heeft de macht over het goed, terwijl de equitable 
owner er economisch profijt (beneficial interest) van trekt.4  Het is ook mogelijk dat de 
legal owner een derde als trustee benoemd. In dat geval is er sprake van een ciriepartijen-
verhouding. Tussen echtgenoten komt deze situatie echter zelden voor. 

Beide echtgenoten kunnen tegelijkertijd zowel legal als equitable owner zijn van 
een goed. Ook is het mogelijk dat een van hen de legal owner is, terwijl de andere equit-
able owner is.5  Een derde mogelijkheid is dat een echtgenoot legal owner is en het bene-
ficiary interest met de andere echtgenoot deelt. Van belang is dat het beneficiary interest 
binnen het vermogen van de trustee een afgescheiden vermogen vormt en dat dit recht tot 
op zekere hoogte derdenwerking heeft. 6  Dit recht blijft ook gelden ten opzichte van goe-
deren die in de plaats van het oorspronkelijke goed zijn getreden. 7  

Sinds de inwerkingtreding van de Married Woman's Property Act van 1882 waarbij in 
feite de uitsluiting van iedere gemeenschap werd ingevoerd, 8  is de trust in de verhouding 
tussen echtgenoten van groot belang. 9  Een van de gevolgen van het met deze wet inge-
voerde beginsel was namelijk dat een echtgenoot geen aanspraak meer verkreeg op een 

1  Hamilton & Standley 1995, p. 75. 
2  Het Engelse recht kent verschillende soorten trusts. Zo wordt er bijvoorbeeld een onderscheid 

gemaakt naar de ontstaanswijze van de trust: express trust wordt onderscheiden van implied 
trust. Er is sprake van een express trust indien de partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen 
dat er een trust-verhouding tussen hen zal bestaan. De implied trust moet daarentegen uit de 
gedragingen van de partijen worden afgeleid. (Zie Duijvendijk-Brand 1990, p. 206). In de si- 
tuatie tussen echtgenoten speelt vooral deze tweede vorm van de trust een belangrijke rol. 
Verder kan er nog een onderscheid worden gemaakt tussen de resulting trust en de constructi-
ve trust Deze beide vormen verschillen echter niet inhoudelijk, maar alleen naar de situaties 
waarin de trust wordt opgelegd. De trust for sale vormt een derde vorm. Deze trust verschilt 
van de resulting en de constructive trust in haar gevolgen. 

3  Waaijer 1981, p. 66. 
4  Zie Waaijer 1981, p. 67. 
5  Zie Van Duijvendijk-Brand 1990, p. 205. 
6  In het algemeen kan worden gesteld dat derden te goeder trouw worden beschermd. 
7  Van Duijvendijk-Brand 1990, p. 206-207. 
8  Voor de Married Women's Property Act van 1882 (MWPA) werden echtgenoten geacht een 

eenheid te vormen. Deze `eenheid' bestond in de praktijk echter uit de man (zo stelde Lord 
Denning in Williams & Glyn's Bank Ltd v. Boland, [1979] ch. 312 at 432, CA). De MWPA 
1882 is ingevoerd als reactie op de vele kritiek op dit Common law beginsel. 

9  Al is dat belang enigszins afgenomen sinds de rechter discretionaire bevoegdheid heeft bij de 
afwikkeling van de boedel bij echtscheiding. Zie vraag 5 van de hoofdtekst van dit rapport. 
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deel van het vermogen van de ander, zelfs indien hij of zij daar op een of andere wijze 
aan had bijgeclragen. 1°  Op grond van Equity kon en kan echter aan e,en echtgenoot zonder 
legal title een beneficial interest in het vermogen van zijn echtgenoot worden toegekend 
op grond van een implied, resulting of constructive trust" (s 53 (2) Law of Property Act 
1925 en s 2 (5) Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989).12,13  Deze begrip-
pen warden echter niet consequent gebruikt. De verschillen ertussen zijn dan ook niet 
altijd even duidelijk. 14  Hieronder zal alleen nader worden ingegaan op de resulting trust 
(a) en de constructive trust (b) aangezien de implied trust met deze laatste veel gemeen 
heeft 

Ad a) an resulting trust ontstaat telkens wanneer iemand een roerend of onroerend goed 
koopt dat wordt overgedragen op naam van een ander of op naam van hemzelf en een 
ander gezamenlijk. Het vermoeden ontstaat dat de ander het vermogen in trust houdt voor 
degene die het geld heeft verschaft. 13  Indien, met andere woorden, een echtgenoot de 
gehele of gedeeltelijke koopsom van een goed heeft betaald en dat goed wordt op naam 

Alle aanspraken moesten op grond van bet algemene vermogensrecht worden geregeld. De 
onbillijkheid van deze situatie bleek vooral in de gevallen waarin de echtelijke woning op 
naam van de man stond en er kon warden gesteld dat de vrouw had bijgedragen aan de aan-
koop van de woning door thuis voor de kinderen en het huishouden te zorgen (Cretney & 
Masson 1997, p. 124). Len treffend commentaar op de onbillijkheid van deze situatie werd 
gegeven door Lord Simon of Glaisdale: 'the wife spends her youth and early middle age in 
bearing and rearing children and in tending the home; the husband is thus freed for his econo-
mk activities. Unless the wife plays her part, the husband cannot play his. The cock bird can 
feather his nest precisely because he is not required to spend most of his time sitting on it' 
(Cretney & Masson 1997, p. 124). 

11  De beginselen van implied, resulting en constructive trust afkomstig nit Equity zlin gebaseerd 
op het idee dat het gezien de omstandigheden van het geval onredelijk zou zijn de legal owner 
enkel op grand van de eigendomsakte de volstrekte eigendom toe te kennen. 

12  Bright 1998, p. 27. Deze regel vormt een uitzondering op de vereisten van s 53 (1) (b) 1925 en 
ss 2 (1) en (3) Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989. Op grond van deze be-
palingen client een interest in een onroerend goed in beginsel overeenkomstig s 53 (1) (b) 1925 
en ss 2 (1) en 3 Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 te warden bewezen 
door een schriftelijk document dat is ondertekend door beide echtgenoten. Door de meeste 
echtgenoten wordt een dergelijke overeenkomst echter niet gesloten en is een echtgenoot die 
zijn interest in een goed wil bewijzen gedwongen naar de rechter te stappen teneinde een ver-
klaring van zijn of haar interest in het trustvermogen te verkrijgen. 

13  In sommige gevallen kan het beneficial interest warden afgeleid uit een contract of warden 
bewezen op grand van estoppel. Door middel van een contract kan een van de echtgenoten de 
andere beneficial interest in zlin vermogen geven. Opgemerkt dient te worden dat het contract 
ten aanzien van bepaalde goederen, bijvoorbeeld onroerend goed, aan formele voorwaarden 
moet voldoen. Het bestaan van een beneficial interest kan warden bewezen op grond van es-
toppel ingeval een echtgenoot de ander heeft doen geloven dat hij een beneficial interest in het 
goed zou verkrijgen. Indien de andere echtgenoot op grond van deze verwachting kosten aan-
gaat of op andere wijze in zijn vermogen wordt aangetast, kan de rechter beslissen dat, op 
grand van Equity en de avenge omstandigheden van het geval, er aan deze verwachtingen 
moet warden voldaan (Cretney & Masson 1997, p. 153). De doctrine of estoppel en de doctri-
ne of the contructive trust lijken sterk op elkaar. Volgens Cretney & Masson 1997 (p. 138- 
140) bestaan er echter voldoende gronden am beide leerstukken van elkaar te onderscheiden. 
Cretney & Masson 1997, p. 127; Dodds 1997, p. 195. 

15  Bromley & Lowe 1987, p. 531. 
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van beide echtgenoten of van de andere echtgenoot gezet, dan verkrijgt eerstgenoemde 
echtgenoot zonder tegenbewijs op grond van het bestaan van een resulting trust een be-
neficial interest in het goed. Een resulting trust vloeit dus voort nit bepaalde handelingen 
van de echtgenoten en (het vermoeden van) hun common intention. 16  

Er heeft lang onduidelijk bestaan omtrent de vraag of indirecte bijdragen aan de 
koopsom en het verrichten van verbeteringen aan het goed ook een resulting trust in het 
leven kon roepen. In Gissing v. Gissine werd bepaald dat er sprake moest zijn van een 
bijdrage in geld of die in geld was uit te drukken en dat deze betrekking moest hebben op 
de kosten van de aankoop. De uitspraak Pettitt v. Pettitt 18  behandelde de kwestie van de 
verbeteringen. Een vrouw had met haar eigen geld een huis gekocht. Tijdens het huwelijk 
had de man enkele verbeteringen aan de woning aangebracht. Aangezien de werkzaam-
heden het karakter van 'doe-het-zelf karweitjes hadden die een echtgenoot wordt geacht 
te verrichten in zijn vrije tijd, verkreeg de man geen enkele aanspraak op het huis. De 
vraag naar de situatie ingeval van omvangrijke werkzaamheden werd beantwoord door s 
37 van de Matrimonial Proceedings and Property Act 1970. Op grond van s 37 krijgt de 
echtgenoot die een substantiele bijdrage heeft geleverd in de vorm van geld of arbeid tot 
verbetering van een goed waarin een van de echtgenoten of beide een beneficial interest 
hebben, een interest respectievelijk een groter interest. De bijdrage moet echter wel aan-
zienlijk zijn en de echtgenoten moeten niet anders zijn overeengekomen. Voor de bepa-
ling van de omvang van het interest moet worden gekeken naar een eventuele overeen-
komst tussen de echtgenoten. Indien er geen overeenkomt is gesloten, bepaalt de rechter 
de omvang op grond van redelijkheid. Het komt er meestal op neer dat de omvang van het 
interest overeenkomt met de waardevermeerdering van het goed in kwestie. 19  

In bepaalde gevallen kan het vermoeden van een resulting trust worden weerlegd door 
een vermoeden van advancement, dat wil zeggen het vermoeden dat degene die het goed 
heeft overgedragen voomemens was het goed te schenken. In dat geval behoudt hij dus 
niet het beneficial interest in het goed.2°  Dit beginsel geldt echter alleen in het geval dat 
de man met zijn geld een goed koopt en dat goed vervolgens op naam van zijn vrouw of 
op naam van hem en haar gezamenlijk zet. 21  Het vermoeden van advancement brengt met 
zich mee dat in het eerste geval de vrouw alleen de legal ownership en het beneficiary 
interest verkrijgt en in het tweede geval dat beide echtgenoten legal ownerschip hebben 
en dat er een vermoeden van trust for themselves as joint tenants beneficially ontstaat. 
Het vermoeden van advancement is weerlegbaar.22  

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Cavendish 1997, p. 35. 
[1970] AC 886. 
[1970] AC 777. 
Deze bepaling geldt voor alle roerende en onroerende goederen van de echtgenoten maar is 
met name van belang met betrekking tot de echtelijke woning. Zie Verbeke 1994, p. 100. 
Cretney & Masson 1997, p. 130. 
Ingeval de vrouw alleen geld ter beschikking stelt voor de aankoop van een goed op naam van 
de man of van beide wordt het vermoeden van resulting trust niet weerlegd. De vrouw krijgt 
het beneficiary interest in zijn geheel, de man wordt geacht het goed in trust voor zijn vrouw 
te houden. 
Bijvoorbeeld door te bevvijzen dat er geen verplichting bestaat om de begunstigde te onder-
houden. Zie Bright 1998, p. 28. Er moet spraken zijn van een 'obligation, recognised in equity, 
to support or provide for the person advanced'. Zie Cretney & Masson 1997, p. 130. 
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Ad b) Een constructive trust ontstaat by operation of law. De rechter pat uit van het be-
staan van een trust indien het toestaan van beneficial ownership aan 66n parfij bijna als 
het toestaan van bedrog zou kunnen worden beschouwd gezien de wijze waarop de partij-
en rich ten opzichte van elkaar hebben gedragen. 23  

Het bestaan van een constructive trust worth pas erkend indien de eisende partij 
bewijs kan leveren omtrent twee feiten. 24  Ten eerste moet de eiser bewijzen dat hij en de 
andere echtgenoot de common intention hadden beide een beneficial interest in het ver-
worven vermogen te verkrijgen. Ten tweede moet de eiser bewijzen dat als gevolg van 
het handelen op grond van deze common intention zijn vermogen is verminderd. 

De gemeenschappelijke bedoeling kan worden afgeleid uit de conversaties, dis-
cussies van de echtgenoten of uit het doen van een financiele bij drage. 25  In Grant v. 
Edward? werd tot het bestaan van een common intention geconcludeerd naar aanleiding 
van een bepaalde uitspraak van de verweerder: deze had de vrouw met wie hij samenleef-
de uitgelegd dat hij haar naam niet op de eigendomsakte zette omdat dit haar zou bena-
delen in het geschil tegen haar man. In Eves v. Eve? kwam de rechter tot een zelfde con-
clusie. In dit geval had de verweerder ten tijde van de aankoop verklaard dat hij het goed 
niet op naam van de vrouw had gezet omdat zij minderjarig was. 

In de meeste gevallen wordt het bestaan van een common intention afgeleid uit 
het felt dat de eiser niet op een bepaalde wijze had gehandeld als er geen sprake was ge-
weest van een expliciete of stilzwijgende overeenkomt dat bij een beneficial interest in 
het goed zou verkrijgen. Dergelijke handelwlizen zijn bijvoorbeeld het leveren van een 
bijdrage aan de aankoopsom of het aanbrengen van omvangrijke verbeteringen aan het 
goed. 

Het bewijs dat de eiser dient te leveren alvorens wordt aangenomen dat het han-
delen op grond van de common intention zijn of haar vermogen heeft verrainderd, vat in 
twee delen uiteen. Ten eerste dient de vermindering van het vermogen aangetoond te 
worden en ten tweede dat deze vermindering het gevolg is van handelingen op grond van 
de common intention. Er moet sprake zijn van een 'conduct on which [she] could not 
reasonably have been expected to embark unless she was to have an interest in the hou-
se %IS  In Eves v. Eve? kreeg de vrouw een beneficial interest in het huis op grond van de 
vele werkzaamheden die zij had verricht. Mn indirecte bijdragen worden, in tegenstelling 
tot aan directe bijdragen w  die in meeste gevallen recht geven op een beneficial interest, 
lang niet altijd gevolgen toegekend. 31  

Indien bewezen is dat beide echtgenoten een beneficial interest in het goed hebben treedt 
hun equitable joint tenancy of tenancy in common in werking in samenhang met een trust 
for sale32  (ss 34 en 36 Law of Property Act 1925). Tenminste dit was de situatie voordat 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

32 

Cavendish 1997, p. 35. 
Bromley & Lowe 1987, p. 532. 
Lloyds Bank v Rosset [1990] 2 WLR 867. 
[1986] 2 All ER 426. 
[1975] 3 All ER 768. 
Gram v. Edward [1986] 2 All ER 426. 
[1975] 3 All ER 768, CA. 
Gissing v. Gissing [1971] AC 898-907. Zowel bijdragen ten tijde van de aankoop, als betalin-
gen van de hypotheek- of andere lasten. 
Bromley & Lowe 1987, p. 533. Dit geldt tevens voor de resulting trust. 
lie supra onder noot 2. 
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de Trusts of Land and Appointment of Trustees Act van 1996 bepaalde wijzigingen in de 
Law of Property Act van 1925 aanbracht en de trust for sale door trust of land werd ver-
vangen.33  Sinds 1 januari 1997 (datum van inwerkingtrecling van de Trusts of Land and 
Appointment of Trustees Act van 1996) is er sprake van een trust of land: echtgenoten zijn 
co-owners en trustees. Zij hebben beide een interest in het goed zelf in plaats van in de 
verkoop van het goed. Beide echtgenoten zijn bevoegd om het goed te verkopen of te 
behouden.34  Indien de echtgenoten het niet eens kunnen worden, kan ieder van hen een 
verzoek indienen tot een order for sale van een trust-goed. De rechter ('the court') kan 
een dergelijke order vaststellen 'as it thinks  fit' (s 30 Law of Property Act 1925).35  

Bij de bepaling van de hoogte van het aandeel in het beneficial interest blijkt de 
rechter, met uitzondering van het geval dat de echtgenoten een duidelijke common inten-
tion hadden ten aanzien van hun respectievelijke aandelen, over een brede discretionaire 
bevoegdheid te beschikken.36  Zo kan een financiele bijdrage van 19% van de koopsom 
bijvoorbeeld aanleiding geven tot een aandeel ter hoogte van 33•37  Dit omdat alle 
transacties van de echtgenoten ten aanzien van de eigendom en de bewoning van het huis 
in aanmerldng worden genomen. 38  In bepaalde zaken, in het bijzonder in die waar sprake 
is van een resulting trust, houdt de rechter zich echter nog aan de hoogte van de concrete 
financiele bijdragen.39  Ms peildatum voor de bepaling van de waardering van het benefi-
cial interest geldt de datum van verkoop van het goed. 4°  

Voor 1 januari 1997 (datum van inwerkingtrecling van de Trusts of Land and Appointment of 
Trustees Act van 1996) hadden de echtgenoten een interest in de opbrengst van de verkoop 
van het goed in plaats van in het goed zelf. De echtgenoot met legal title moest zijn echtge-
noot met beneficial interest die had laten blijken geInteresseerd te zijn in het bezit van het 
goed raadplegen en - voor zover dit in het belang was van de trustverhouding - gevolg geven 
aan zijn wensen (ss 25(1) en 26 (3) Law of Property Act 1925). Zolang het huis de functie van 
gezinswoning vervulde, kon geen van beide partijen tot verkoop overgaan. Dit kon betekenen 
dat de echtgenoot met beneficial interest die niet in het huis bleef wonen, pas nadat het huis 
niet meer als gezinswoning fungeerde (bijvoorbeeld omdat de kinderen uit huis waren) en kon 
worden verkocht, zijn interest kon verkrijgen. Echter, tenzij een express trust for sale was 
overeengekomen, werd meestal een strict settlement (i.e. een soon levenslange huurovereen-
komst tussen de ex-echtgenoten) toegepast. Deze strict settlements waren echter zeer gecom-
pliceerd en kostbaar om nit te voeren. 

34  Dodds 1997, p. 218 
35  Voor het belang van deze regeling ten aanzien van de situatie van de echtelijke woning na 

ontbinding van het huwelijk zie vraag 3.1.62 van de hoofdtekst van dit rapport. 
36  Dodds 1997, p. 200. 
37  In Drake v. Whipp [1996] 1 FLR 826: een van de echtgenoten had voor 19% bijgedragen aan 

de koopsom maar kreeg een aandeel van 1/3 in het beneficial interest. Zie ook Midland Bank 
v Cooke [1995] 4 All ER 562: man en vrouw (echtgenoten) kopen een huis van £ 8450 waar-
van £1100 van de vrouw afkomstig was, £1000 afkomstig was van een schenking van de ou-
ders van de man (die ook de kosten van het huwelijk en de receptie hadden betaald) en de rest 
werd betaald door middel van een lening. De rechter gal de vrouw een aandeel van 50% in het 
beneficial interest van het huis. 

38  Dodds 1997, p. 210. Midland Bank v. Cooke [1995] 4 All ER 562. 
39  Lyoyds Bank v. Rosset [1990] 2 WLR 867, Springette v Defoe [1992] 2 FLR 437. 
4°  Walker v. Hall [1984] FLR 126. 



1994 	1995 	1996 	1997 

Bevolking (x 	48 700 	48 900 	49 100 	49 300 
1000)  
Gesloten 	331 200 (UK)2  322 300 (UK) 	317 500 	- 
huwelijken  
Echtscheidingen 	158200 (UK) 	155500 (UK) 	168900 (UK) 	- 

Bijlage 10 
Statistische gegevens Engeland: 1  

Bijlage 10 

1  Bron: www.statstics.gov.uk/stats:ukinfigs/pop.htm  
2  Cijfers voor het gehele UK. 
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Bijlage 11 
Empirische gegevens. Fragment uit het rapport van John Eeke-
laar: Financial and Property Adjustment on Divorce. Section three: 
An empirical investigation 1998, p. 44-50. 

SECTION THREE: AN EMPIRICAL INVESTIGATION 

An account of the operation of the adjustive jurisdiction would be 

incomplete without some evidence of how the law is applied by its-

"front-line" practitioners: matrimonial solicitors. Very little time, 

however, was available to gather such evidence, so this section can give 

only a "sen4e" of what probably happens and is not hard evidence of 

nationwide *practice. Following the technique adopted by Jackson and -

Wasoff," 7  "profiles" of two hypothetical clients were constructed and 

supplied to ten solicitors experienced in matrimonial work. The 

solicitors were subsequently interviewed and asked what outcomes they 

considered could realistically be expected in each case. I am very 

grateful to the solicitors and to Dr. Fareda Banda, of the Centre for 

Socio-Legal Studies, Wolfson College, Oxford, for carrying out and 

transcribing the interviews in a very short space of time. 

' 

The first hypothetical case (Case One) involved a marriage of nine 

years, with children aged five and seven. The wife had worked as 
secretary earning £8,000 p.a. until the birth of the first child, but 

thereafter had worked part-time on an occasional basis, and was now out 

of work, having been made redundant at her last place of employment. The 

husband was earning £18,000 p.a. and was living with a woman who had one 

child aged two, whose father was unemployed. The matrimonial home was 

semi-detached, in the husband's name and valued at £80,000, with a 

mortgage of £40,000 and repayments of £250 per month; they'had a TESSA, 

account of £6,000, plus interest, a joint savings account at the 

building society of £2,000 and a current account, in joint names, 

standing at £500. This was designed to be very similar to Jackson's 

first case profile in order to show up in particular whether the advent 

of the Child Support Act had led to any differences in predicted 

outcomes. 

=" Emily Jackson, Fran Wasoff with Mavis Maclean and Rebecca Emerson 

Dobash, "Financial Support on Divorce: the Right Mixture of Rules and 
Discretion?" (1993) 7 International Journal of Law c the Famtiv  230. 
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In Case Two the couple were attributed considerably more assets than in 

Jackson's second hypothetical case so more information could be obtained 

on approaches to asset distribution. This case involved a marriage of 

twenty years with children nearly grown up. The wife's career in banking 

had been affected by taking time out and working part-time for ten years 

when the children were young. She was presently working full-time but 

was unlikely to reach an income above her present E20,000 p.a. The 

husband was a self-employed executive earning £75,000 p.a., with 

generous pension provision, who was now living with a spinster aged 30 

who was working full-time on E18,000 p.a. The matrimonial home was worth 

£260,000 with the outstanding mortgage of £60,000. There was an 

insurance policy on the husband's life. He had business assets in the 

name of himself and two business partners worth El million and 

investments of various kinds worth £350,000 built up from business 

.proUts over the years. The wife had played no part in his business 

-yactiVities, devoting her time to the house and children and her own job. 

The husband's mother had recently died, leaving him £50,000. 

Case 1 
Just as in Jackson's sample, all the solicitors assumed that the 

motherl• s first concern would be over housing. Indeed, many said that the 

provision of housing for the children would be a "priority" for 

themselves and the court. Because this house was at the lower end of the 

market, there was no room to sell it and "trade down"; she should _try 

to keep it. However they varied in the techniques they believed ;;buld 

be adopted in achieving this result. Predominantly they thought that an 

arrangement like a Martin or a Mecher  order was most likely, but some 

spoke of an outright transfer of the house to the wife. It made no 

difference that the house was in the husband's name only and not in 

joint names. There was therefore no evidence that potential liability 

under the Child Support Act had inhibited the scope for this kind of 

arrangement. In fact, most of the solicitors said they would try -to 

avoid the Child Support Agency if possible. One said it was "a 

nightmare", another "an absolute disaster". One referred to clients 

using it as a delaying tactic. They would make the calculations for 

child support liability themselves (using computer packages), and push 

hard for a voluntary agreement. This might be made up of a number of 

elements (the husband paying the mortgage, child support and perhaps 

wife maintenance) . An overall "package" might contain an agreement by 
the wife to indemnify the husband if a later involvement of the Agency 

increased his total liability. But they recognised that if the wife went 
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on benefit, the Agency could not be avoided and some saw this is 

inevitable and started their calculations on this basis. 

With finances as tight as those in the example, the solicitors were very 

anxious to work out how each former spouse could finance a mortgage.'" 

So although they were cast in the role of advising the wife, many paid 

close attention to the mortgage capability of the husband. The 

arrangement regarding the house was seen as giving the wife £20,000 of 

the husband's capital, or locking it up, so some solicitors suggested 

that most of the rest of the available capital should go to the husband: 

"it would be difficult to convince the man that he must give up the 

capital ... he has lost (his capital) or it's locked up and he wants his 

disposable capital for his new family so it is important for the wife 

that she earns something"; or "if there is some value in the (endowment) 

policy and the,TESSA account, say about E10,000, that would help him 

towards rehousEng;" or "now if she stays in that house and if it is made 

4yer to her outright then obviously (the husband) is giving her £20,000 

worth of his capital on the face of it, isn't he? So there is another 

£8,500 worth of capital ... I would have thought that it would not be 

unreasonable to be' looking at the joint savings of £2,000 and the 

current account of £500. That would give her £2,500 ... and perhaps if 

(the husband) had £6,000." One solicitor who advised a Martin order 

said: " you'have to take into account the fact that (the husband) 

is not wing to do very well out of this - on the scenario that I am 

setting out for her. It may be reasonable that he takes half the joint 

savings ...". Some solicitors spoke of the husband having a "chai-ge 

back" on the house if it vias sold, but the amounts varied from 25% to 

50%. One said the amount would depend on "partially what the 

contribution was to the original purchase price of the house". But the 

fluidity of the situation is such that one solicitor said that nowadays 

the wife Could resist this by saying that she had lost out on pension 

benefits (but two said that pensions would be irrelevant in this 

context). Another pragmatic view was that, if the wife was to 4o on to 

benefit anyway, there would be no Point her seeking maintenance 

provision and it would be better to go for a clean break which gave her 

the house (relying in DSS payment of the mortgage interest) and the 

husband the rest of the capital. 

=" See Jackson et al, above: "The solicitors first question was always 

directed at the needs of the two households": p. 247. 
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Other sol—'-ors however envisaged a more favourable outcome for the 

wife. One saw the outcome as keeping her with the house (with 

maintenance, or the mortgage paid for by the husband) and  a large 

proportion of the capital (e.g. the TESSA); and another thought the 

husband would have to pay the mortgage and "rehabilitative maintenance" 
for the wife and "hopefully" she would also have the TESSA and the 

savings.accounc; another saw the wife as having the house and nominal 

maintenance. 

It was thus very difficult to determine a clear pattern in the details 

of the outcomes expected by the solicitors. This was because much seemed 

to depend on bargaining strategy, and this appeared to be a very rough 

and ready process in the sense that something had to be found to set 

against the husband's loss of capital in the house, but it did not much 

matter what it was, and no attempt was made to quantify the values of 

the bargaining counters. For example: "I think probably nominal 

maintenance for her is something you would be trading one way or 

, t'other, depending on how negotiations went. I mean whilst it would be 

ideal for her to keep it she might decide that she forfeits that so that 

she gets all the equity in the house"; or unless she took, rather 

than having maintenance for herself, the savings"; or "he keeps it (the 

disposable capital) because he is giving up his share in the house"; or 

"(the wife) will get most of the caoital available now (i.e. the house) 

leaving him to get the capital which will mature at a later date (i.e. 

the pension)"; or "you'd be setting some of the value of that (the 

pension) against some of the equity in the matrimonial home, so you 

would have quite a good chance of having the house ... I mean before 

pensions came on the scene you might have been talking about him having 

a charge back or a percentage but I think now that pensions are much 

moire to the fore, you've got quite a good case for her having the equity 

of the house to give her long term security"; or "I would probably say 

give us a larger chunk of the house than she would otherwise expect to 

get and forget about' the pension". 

In summary, the major strategy in Case One was universally agreed: to. 

keep the wife and children in the house while trying not to damage the 

husband's capacity to house his new family irredeemably. Obviously the 

actual techniques involved would have depended to some extent on the 

preferences of the client, but the negotiating strategy of the solicit-pr 

was clearly significant. It was usually felt that the husband needed 

some compensation for his lost (or tied up) capital, but this could 

sometimes be seen as foregone maintenance, foregone pension entitlements 
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or foregone ready capital, and the way these elements were used varied 

between solicitors. One must wonder whether the outcomes would be any 

different if pension-splitting were available, for although these 

solicitors were more aware of pension entitlements for younger spouses 

than it seems were those interviewed by Jackson, it Probably made no 

difference in the end because they were. only used as part of the 

negotiating tactic over the house. It is possible, however, that greater 

awareness of pension issues has led to less likelihood of a charge back 

being imposed in favour of the husband when the house is settled on the 

Case Two was deliberately constructed to leave the wife with adequate 

income on her own account in order to discover how far solicitors 

regarded any claims she might make to the husband's assets as 

"entitlements" accruing after a twenty-year marriage. Although most of 

the solicitors said this type of case was "easier" than Case One because 
there were more assets, some found it very difficult to give much 

guidance. One suggested counsel would be consulted; another could not 

even give a "ball park" figure as to what the wife would expect: "it 

would be substantial", and another was completely defeated when asked 

how the outcome might be different if the marriage had lasted only ten 

years instead of twenty. 

Some adopted an overtly "needs-based" approach: "what you would normally 

do when you're doing this sort of case is that you would break down, the 

wife's requirements and how she actually spends and her - and the needs 

of the children. You put forward a figure - so when you put forward a 

figure she's able to cope with that figure"; or "in this case you would 

really be looking to meet (the client's) needs. It wouldn't be a 

splitting down the middle or anything like that" (giving no prediction 

on amounts); another said she would warn about the "dangers" of 

remarrying and cohabiting "certainly in the next year or tw because that 

would affect what her settlement would be and she would say but surely 

the settlement reflects the fact that we have been married for twenty 

years and I would say yes, but they also look at the future. Part of the 

settlement reflects not only the length of the marriage but also your 

future needs.. Those will be affected if you meet somebody else." 

One solicitor saw this is a potential clash between "needs" and 

"entitlements": "I think he's going to say what does she need all this 

money for? Um .. but from her point of view I think you hare to argue' 

that well she has been married to him for 20 years, she brought up two 
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children, she's provided the background that has enabled him to build 

up the business so why should she be left much worse off than him". Only 

two seemed to adopt an approach which seemed to see the length of 

marriage itself as generating an entitlement, and these both used a 

50/50 split of all the assets as a starting point. Much of the reasoning 

referred to her "contributions" to the marriage, two solicitors in 

particular making many references to her "goodness" as a wife. "Devoting 

her time to the children and her own job - what a lady. Give her an 

extra 10"; "She's a very very good mother. He wouldn't have been able 

to .. um .. bring up two children and conduct his business life as he 

has done and you would spend a lot of time justifying her contribution 

In those terms .. and yes .. what you try and do often is to cry and say 

chat she got involved to a certain extent with the business entertaining 

and doing things like that. Um .. just link it in and try to show chat 

she played a part." But generally it was thought she had no claim to the 

business assets, either because she had not contributed to them or 

Ciecause they were needed to generate income for the husband: "I think 

the business assets should be left out of the equation because they are 
the means which enable (the husband) to earn EVS,UUU a year and pay for 

his pension". 

What, then, was the generally predicted outcome? One solicitor 

concluded: "Now what do you think of that.? I've given her a mortgage-

free house, £150,000 and I would say that that was probably the least 

she could expect really. That still leaves him with a substantial amount 

of capital. It still leaves him with his business completely intact and 

with his income intact - apart from maintenance which one would assume 

he is paying at the moment". The value of the house was £250,000, so the 

wife would have been left with assets amounting to £400,000. The total 

value of all the assets (i.e. including one-third of the business) was 

£1,120,000, excluding insurance policies and pension entitlements. Those 

solicitors who were willing to put a figure to the capital the wife 

would receive gave the following estimates: 

use plus £100,000 (two solicitors); 

House plus £250,000; 

House plus half Ail  the remaining assets (including business), (about 

£460,000): 

House plus £145,000 with add on for lost pension; 

House plus "small" lump sum and compensation for loss of pension (court 

prediction); 

House plus £100,000; 

House plus £150,000 (starting your negotiating bid higher). 
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It was agreed that spousa1 support would be unlikely to be paid. Those 

who ventured a view as to what the outcome would be if the marriage had 

lasted half the time suggested that it would make little difference. 

Some solicitors expressly commented on the uncertainty generated by the 

discretion. "I mean £110,000 is probably - I wonder if she would get 

that - she,might not. It does vary - you would get cases where - I mean 

I've had cases where - actually very similar to this - where the judge 

has gone and she's got 60%, 65 90- of the whole capital which in this case 

would mean she would get the house plus almost another £300,000 - but 

then you get other cases where a judge will .. um a different judge 

will say - no she just needs a very small property - why have a huge 

house that she is not going to fill - um, you know she would be better 

off putting money in the pension and X would be sufficient money for a 

pension - um, and off you go, sort of thing. I mean I think they would 

make a big thing about business - I certainly would and say that the 

busLess was nothing to do with her"; or "I mean, obviously I emphasise 

to people that is what I think, but sometimes it's hopeless"; or "thg ,  

problem with our court, as no doubt in Other courts, is that the 

decisions are somewhat subject to the whims of the individual District 

Judge and our judges here are certainly subject to whims"; or "I think 

generally there's no set answer. You go to a different solicitor, 

they'll give you a different answer". 
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Bijlage 12 
Samenvatting van het Report of the Ancillary Relief Working 
Group 

In 1997 werd de Ancillary Relief Advisory Group' in het leven geroepen met als doel 
onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een wetswijziging op het gebied van de 
discretionaire bevoegdheid van de rechter bij ontbinding van het huwelijk. De commissie 
had als taak de volgende vragen te onderzoeken: 

1) de wenselijkheid van een verdeling bij helfte van het huwelijksvermogen van de 
echtgenoten bij ontbinding van het huwelijk indien zij geen pre- of post-nuptial 
agreement hebben gesloten. De rechter zou echter onder bepaalde omstandigheden 
niet aan dit beginsel zijn gebonden. Hij zou met name van de verdeling bij helfte 
kunnen afwijken indien hij van mening is dat een dergelijke verdeling onredelijk zou 
zijn gezien het gedrag van een of beide echtgenoten of indien een dergelijke verde-
ling zeer onrechtvaardig zou zijn ten opnchte van een van de partijen of een kind van 
de echtgenoten of indien er andere zwaarwegende redenen bestaan waarom een der-
gelijke verdeling niet plaats zou moeten vinden. 

2) de wenselijkheid van invoering van bindende pre- en/of post-nuptial agreements 
(voor de partijen en de rechter). De rechter zou echter ook hier onder bepaalde om-
standigheden niet aan het beginsel gebonden zijn en de mogelijkheid behouden om 
van de overeenkomst af te wijken. Het voorstel noemt de volgende omstandigheden: 
de geboorte van kinderen na sluiting van de overeenkomst, het bewijs van het feit dat 
de overeenkomst onder dwang is getekend, het feit dat een of beide partijen geen on-
afhankelijk juridisch advies Wu:5r ondertekening van de overeenkomst heeft genoten. 
Ook zou de rechter, indien blijkt dat het gedrag van een of beide echtgenoten de in-
houd van de overeenkomst onredelijk maakt, deze kunnen negeren. Hetzelfde geldt 
indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst zeer onrechtvaardig zou zijn ten 
opzichte van een van de partijen of een kind van de echtgenoten, en tenslotte zou de 
rechter kunnen weigeren de overeenkomst uit te voeren indien er andere zwaarwe-
gende redenen bestaan op grond waarvan een dergelijke verdeling niet plaats zou 
moeten vinden. 

3) de wenselijkheid van ovemame van bepaalde bepalingen van het Schotste huwelijks-
vermogensrecht in Engeland en Wales. Hierbij speelde in het bijzonder de vraag of de 
Schotste definitie van 'matrimonial propere moest worden overgenomen, en of de 
discretionaire bevoegdheid van de rechter overeenkomstig s9 en 11 Family Law Act 

1  Voorzitter Lord Justice M. Thorpe van de Court of Appeal. 
2  S 10 (4) Family Law (Scotland) Act 1985: 'All the property belonging to the parties or either 

of them at the relevant date which was acquired by them or him (otherwise than by way of gift 
or succession from a third party: 

(a) Before the marriage for use by them as a family home or as furniture or plenishings for such 
home; or 

(b) During the marriage but before the relevant date'. 
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(Schotland) 19853  moest worden beperkt. Ten slotte werd de commisie gevraagd of 
de aanname dat het begrip 'fair' moet worden uitgelegd als 'equal' aanvaardbaar is. 

De commissie kwam in het eindrapport van juli 1998 tot de volgende conclusies: 

1) 'We are in general agreement that the present law and practice of family provision 
have served society well over the last generation. Professional dissatisfaction has 
centred on procedural problems which it is believed will be substantially redressed by 
the ancillary relief pilot scheme fully tested by the recently concluded research. 

2) None of us consider that the present system is perfect but statutory reform should 
surely be preceded by research and consultation far wider and profounder than this 
group can provide, and clearly encompass social and public policy issues. 

3) We are unanimously opposed to the introduction of a system of presumptive equal 
division. 

4) Whilst the Scottisch system is a skilfully crafted modification of presumptive equal 
division we are unanimous in our conclusion that that system would not be appropri-
ate for our jurisdiction. 

5) We are unanimous in agreeing that there is a strong case in principle for the codifica-
tion of the principles that are currently applied in England and Wales. Some of us 
would favour the enactment of a fresh statutary objective. Some of us might favour 
more radical reforms but not without wide ranging research and consultation. 

6) Some of us urge the retention of the status quo, notwithstanding our support for codi-
fication in principle, in the belief that the value of articulation of further principles is 
outweighed by the inevitability of costly consequential litigation. °  

3  Section 9 of the Family Law (Scotland)Act 1985, provides that when a court considers a claim 
for ancillary relief it should be guided by five principles, namely: 

(a) the net value of the matrimonial property should be shared fairly between the parties to the 
marriage 

(b) Fair account should be taken of any economic advantage derived by either party from contri-
bution by the other, and of any economic disadvantage suffered by either party in the interests 
of the other party or of the family; 

(c) Any economic burden of caring, after divorce, for a child of the marriage under the age of 16 
years should be shared fairly between the parties 

(d) A party who has been dependent to a substantial degree on the financial support of the other 
party should be awarded such financial provision as is reasonable to enable him to adjust, over 
a period of not more that three years from the date of the decree of divorce, to the loss of that 
support on divorce; 

(e) A party who at the time of the divorce seems likely to suffer serious financial hardship as a 
result of the divorce should be awarded such financial provision as is reasonable to relieve 
him of hardship over a reasonable period'. 

4 Report of the Ancillary Relief Advisory Group 1998, p.36. 
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Bijlage 13 
Verslagen van de gesprekken met Franse juristen 

Gesprek met prof. Champenois 
Hoogleraar 
Universite Pantheon-Assas (Paris 11) 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 23 maart van 17.15 tot 18.30 

Het wettelijke stelsel werkt volgens Champenois goed in Frankrijk. Hij vindt het wel 
opmerkelijk dat steeds minder mensen trouwen. 

Sinds 1804 bestaat er een wettelijk stelsel. Daarvoor verschilden de stelsels per 
regio. Het hedendaagse wettelijk stelsel werd in 1965 door Doyen Carbonnier opgesteld. 
Dit stelsel werd al een tijdje door de notarissen gebruikt en vastgelegd in huwelijkse 
voorwaarden. Tijdens de 19e eeuw waren de stelsels van huwelijksvermogensrecht zeer 
g-unstig voor de man. Discussie inzake de noodzaak voor een wetsherziening was reeds 
sinds het begin van de 19e eeuw gaande. In 1985 werd de algehele gelijkheid van man en 
vrouw in het huwelijksvermogensrecht door de ovemame van het Belgische concept van 
concurrent bestuur volledig gerealiseerd. Hiertoe werd besloten toen bleek dat deze 
bestuursregeling in Belgie zelden problemen veroorzaakte. 

Een van de problemen van het wettelijk stelsel doet zich voor in geval een van de 
echtgenoten een vrij beroep uitoefent of ondememer is. Champenois vindt echter dat de 
echtgenoten in dat geval huwelijkse voorwaarden moeten opstellen. Een wettelijk stelsel 
moet geschikt zijn voor de meerderheid van de huwelijken. Toepasselijkheid voor alle 
situaties is onmogelijk. Het feit dat de echtgenoot die aan het hoofd van een bedrijf staat 
toestemming moet vragen aan zijn echtgenoot voor vervreemding van zijn bedrijf, kan 
volgens Champenois worden gezien als een beperking van zijn beroepsvrijheid. Dat 
andersom de schulden van de echtgenoot die het bedrijf niet bestuurt kunnen worden 
verhaald op het bedrijfvermogen acht Champenois ook niet de meest redelijke oplossing. 

Als gevolg van het concurrente bestuur brengt faillissement van een van de echtgenoten 
faillissement van de gemeenschap met zich mee. Dat is bezwaarlijk, met name voor de 
schuldeisers van de echtgenoot in bonis. Het wettelijk stelsel is dus niet geschikt voor 
echtgenoten met een beroep dat veel financiele risico's met zich mee brengt. 

Op oudere leeftijd kiezen steeds meer echtgenoten voor een algehele gemeenschap van 
goederen, met daarbij het beding van intergale toescheiding aan de overlevende 
echtgenoot. Deze keuze wordt derhalve vooral met het oog op de erfrechtelijke en fiscale 
voordelen gemaakt. 

Ben van de gevaren van het wettelijk stelsel is volgens Champenois het feit dat elk van 
de echtgenoten met zijn schulden, de hele gemeenschap verbindt. 

Op het eerste gezicht is Champenois geen voorstander van de mogelijkheid om 
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huwelijkse voorwaarden eenzijdig met rechterlijke toestemming te wijzigen. De 
echtgenoot kan Mainers al ontbinding van de gemeenschap vragen en er bestaan andere 
beschermende maatregelen. Een daarvan is de mogelijkheid om een bestuursopdracht 
aan de rechter te vragen. 

De grondslag van het idee van een `gemeenschap' is volgens Champenois het delen van 
de aanwinsten en het feit dat de ene echtgenoot geen recht heeft op het privi vermogen 
van de andere. 

In het stelsel van de separation wordt in beginsel het vermogen van iedere echtgenoot 
beschermd tegen de schuldeisers van de andere. Om profijt te hebben van deze 
bescherming moeten de echtgenoten rich echter wel aan de regels houden. Dit is vaak 
niet het geval: echtgenoten openen een gemeenschappelijke rekening, kopen goederen 
gezamenlijk en gaan gezamenlijk schulden aan. Champenois raadt aan een artikel van 
Pillebout te lezen dat de veelzeggende titel 'les illusions de la separation' heeft. In dit 
artikel bewijst Pillebout dat het stelsel van separation niet de bescherming biedt die men 
zou verwachten. Champenois merkt op dat het stelsel van separation man zeer kort in de 
Code civil wordt behandeld (7-8 artilcelen, waarvan er man 2 of 3 essentieel zijn). Vanaf 
de jaren 1978-1980 hebben de rechters getracht om redelijkheid in het stelsel van de 
separation te brengen. Zo werd bijvoorbeeld beslist dat het geven van geld aan de 
echtgenoot ter aanschaffuag van een prive-goed tijdens het huwelijk niet altijd als een 
schenking moest worden beschouwd (een schenking is Mainers herroepbaar) maar dat het 
ook kon worden gezien als een vergoeding voor het werk van die echtgenoot. Dit is 
echter alleen mogelijk als het werk van de echtgenoot verdergaat dan wat als normale 
bijdrage in het huishouden wordt beschouwd. 
Champenois refereert ook aan een arrest van de Cour de cassation in een 1PR zaak 
waarin werd besloten dat het oude Zwitserse wettelijk stelsel van 
huwelijksvermogensrecht in strijd was met de Franse openbare orde door schending van 
het gelijkheidsbeginsel van het EVRM. Champenois is echter van menittg dat (lit arrest 
de rechter niet de mogelijk biedt om in alle gevallen de vermogens van de twee 
echtgenoten in evenwicht te brengen. Dat is volgens hem alleen mogelijk als er sprake is 
van schending van het gelijkheidsbeginsel. Deze problematiek van ongelijkheid van de 
vermogens van de echtgenoten wordt heden ten dage opgelost door de prestation 
compensatoire, ook al er is er bij de toekenning van een prestation compensatoire in 
beginsel niet echt sprake van een gebrek aan evenwicht van de vermogens. Toekenning 
van een prestation compensatoire is gebaseerd op het feit dat de echtscheiding een 
verandering brengt in de levensstandaard van een van de echtgenoten. 

Champenois acht toekenning van de bevoegdheid aan de rechter om de verdeling van het 
huwelijksvermogens naar redelijkheid te beslissen niet wenselijk. Deze mogelijkheid is 
weliswaar reeds in 1965 veer het stelsel van de participation aux acquets ingevoerd (art. 
1579 CC), maar er bestaat geen jurisprudentie over deze bepaling. 
De beginselen van redelijkheid en billijkheid spelen ook in andere delen van het 
huwelijksvermogensrecht een rol. Zo kan de prestation compensatoire die in beginsel 
niet kan worden herzien, tech worden gewijzigd indien het achterwege blijven daarvan 
onredelijke gevolgen zou hebben. In de artt. 1450 en 1451 CC kan ook de mogelijkheid 
van een beroep op redelijk en billijkheid worden gelezen. Champenois is verbaasd over 



Gesprek met Jean-Paul Choisne 
Notaris 
Instituut Neerlandais 
Paris 
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het feit dat het stelsel van de participation aux acquets niet goed werkt, wel geeft hij toe 
dat het ontduiking aan het eind van het huwelijk mogelijk maakt: echtgenoten kunnen er 
voor zorgen dat er geen eindvermogen aanwezig is, dus geen vermogensvermeerdering 
en geen verdeling. Toch blijft het een aantrekkelijk stelsel. Reeds voor de wetsherziening 
hadden een aantal auteurs van naam zich uitgesproken voor de invoering van de 
participation aux acquets als wettelijk stelsel. De vraag is waarom echtgenoten het 
stelsel van de participation aux acquets niet kiezen in plaats van de separation; het 
stelsel van de participation aux acquets biedt immers een oplossing die de voordelen van 
het stelsel van gemeenschap en van het stelsel van separation in zich verenigt. Volgens 
Champenois schrikken de notarissen vooral terug voor voor de ingewikkelde 
afwikkeling. Champenois vertelt dat notarissen ooit een van hun collega's, die vaak het 
stelsel van de participation aux acquets aanraadde, voor gek hebben verklaard. Volgens 
hen zou hij zijn praktijk nooit kunnen verkopen. Notaris Pillebout heeft in zijn boek over 
de participation awc acquets voorgesteld om het bedrijf van een van de echtgenoten 
buiten de participation aux acquets te stellen. Dit om te voorkomen dat het bedrijf 
schade zou kunnen lijden bij echtscheiding. Champenois acht dit echter niet redelijk: 
waarom zou de andere echtgenoot niet moeten kunnen meedelen in de winsten van het 
bedrijf van zijn echtgenoot? 

In de Elzas wordt regelmatig gekozen voor het stelsel van de algehele gemeenschap van 
goederen in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden van een van de 
echtgenoten. In geval van ontbinding door echtscheiding is het wettelijke systeem van 
toepassing. 

Volgens Champenois is het Franse art. 222 (vermoeden van beschikldngsbevoegdheid 
over een roerend goed in geval de echtgenoot dat goed in zijn bezit heeft) afkomstig uit 
het Nederlandse recht. 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 22 maart 1999 van 18.00 tot 19.30 

Choisne begint met te zeggen dat het volgens hem onmogelijk is om aanstaande 
echtgenoten een bepaald stelsel aan te raden. Daarvoor zou hij immers 20/30 jaar in de 
toekomst moeten kijken. 
Choisne geeft daarom de voorkeur aan een korte uiteenzetting van de verschillende 
stelsels gecombineerd met een uitleg van de gevolgen daarvan, zodat de aanstaande 
echtgenoten zelf kunnen kiezen. Hij legt de nadruk op de voordelen en nadelen van elk 
stelsel en probeert de misverstanden nit de weg te ruimen: in Frankrijk denkt men nog 
vaak dat het wettelijk stelsel met zich meebrengt dat het lamilievermogen' 
gemeenschappelijk wordt, het is echter juist het tegenovergestelde. De goederen die in 
het huwelijk worden ingebracht en die tijdens het huwelijk door schenking of erfstelling 
worden verkregen vallen buiten de gemeenschap. Van belang zijn de inkomsten van de 
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echtgenoten en het evenwicht tussen de echtgenoten. Ook moet rekening worden 
gehouden met de wijze waarop de aanstaande echtgenoten het huwelijk zien: als een 
gemeenschap of blijven zij liever zelfstandig? 

Soms kiezen aanstaande echtgenoten voor een koude uitsluiting. Dit kan wel 
cultuurbepaald zijn, wat nog niet wil zeggen dat het ook verstandig is of dat de 
echtgenoten er goed over nagedacht hebben. 
Het wettelijk stelsel moet volgens Choinse een stelsel zijn dat geschikt is voor de grote 
meerderheid van de echtparen. Vooral eigenlijk voor echtparen the er niet over 
nagedacht hebben. Het is immers heel moeilijk om in een land wan zoveel verschillende 
culturen verenigd zijn een systeem te vinden dat 100 procent voor iedereen geschikt is. 

In Frankrijk werkt het wettelijke stelsel goed. Er gaan geen stemmen op dat het 
wettelijke stelsel zou moeten worden veranderd. Bepaalde andere onderwerpen van het 
familierecht staan echter wel in de schijnwerpers. Een van de onderwerpen waar vandaag 
over wordt gediscuteerd is de echtscheiding: zou deze niet moeten worden 
vereenvoudigd? Een ander discussiepunt vormen de vormvoorschriften bij de wijriging 
van het stelsel van huwelijksvermogensrecht tij dens het huwelijk. De vraag is of de 
goedkeuring door de rechter wel nodig is als beide echtgenoten met de wijziging eens 
zijn. De goedkeuring bezwaart de hele zaak: het duurt !anger en is kostbaarder. Choisne 
stemt voor een grotere rol van de notaris. 

In Frankrijk is de praktijk van het huwelijksvermogen sterk regionaal. In de Elms wordt 
er bijvoorbeeld vaak gekozen voor een stelsel van algehele gemeenschap. Dit stelsel 
wordt in meeste gevallen aangevuld door een clausule the waarborgt dat de prive 
goederen kunnen worden terug genomen in geval het huwelijk artders dan door 
overlijden van een van de echtgenoten eindigt. In Lotharingen wordt het stelsel van 
uitsluiting van iedere gemeenschap met een beperkte gemeenschap van aanwinsten vaak 
aangeraden. 

In Frankrijk is de vrijheid Sake huwelijkse voorwaarden vrij groot. Van deze vrijheid 
wordt echter niet genoeg gebruik gemaakt. Notarissen maken niet voldoende gebruik van 
hun fantasie. Er is volgens dhr. Choisne sprake van een `dictatuur van de modellen', 
omdat deze modellen meerdere malen hebben bewezen dat zij goed werken. Wel worden 
Cr vaak huwelijkse voorwaarden opgemaakt waarin slechts een bepaald goed als 
gemeenschappelijk wordt aangewezen (als aanvulling op het stelsel met uitsluiting van 
iedere gemeenschap), meestal de echtelijke woning. 

Het art. 138 van de Code des impots biedt een interessante fiscale bepaling: in geval van 
hereniging van het vruchtgebruik en de blote eigendom hoeven er geen rechten worden 
betaald. Dit brengt met zich mee dat er voor gekozen kan worden om aan een van de 
echtgenoten bijvoorbeeld tijdens het huwelijk het vruchtgebruik te geven (door bepaling 
in de huwelijkse voorwaarden) zodat hij bij overlijden van de andere echtgenoot door 
overdracht van de blote eigendom de voile eigendom verkrijgt zonder dat bij daarvoor 
overdrachtsrechten moet betalen. 
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In geval van wijziging van huwelijkse voorwaarden wordt er meestal gekozen voor de 
algehele gemeenschap van goederen. In het tegenoverstelde geval (als er wordt gekozen 
voor de koude uitsluiting) betekent dit meestal dat het in het huwelijk niet goed gaat of 
dat er sprake is van ontduiking. 

Er wordt vaak gekozen voor de algehele gemeenschap van goederen in 
combinatie met een 'arrangement de famille'; een soort voorschot op erfenis. Om die 
reden zijn de kinderen bereid •toestemming voor de wijziging te geven, hetgeen in 
Frankrijk een voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid. 

De keuze voor een bepaald stelsel wordt grotendeels bepaald door fiscale 
voordelen; het komt dan ook niet zelden voor dat echtgenoten om fiscale redenen voor 
een bepaald stelsel kiezen terwijl deze keuze eigenlijk niet redelijk of verantwoord is. De 
levensverzekering is een veel gebruikt middel ter bevoordeling van de langstlevende. De 
levensverzekering valt namelijk niet in de nalatenschap en is dus ook niet vatbaar voor 
inkortingen. Dit is echter wel beperkt tot redelijke bijdragen. Indien de premies 
onredelijk grote bijdragen vormen kan er wel worden ingekort. 

Enquete 
I. 1) Het wettelijk stelsel van de communaute reduite aux acquets is geschikt voor de 
meerderheid van de echtgenoten. Dit stelsel werd gekozen naar aanleiding van een 
onderzoek bij notarissen. 
I. 2) De problemen die in het begin van het leven van dit stelsel rezen (de positie van 
schadevergoeding voor lichamelijke letsel of de premie bij ontslag) zijn nu door de Cour 
de Cassation opgelost. Uiteraard kunnen er nog steeds ten tijde van de afwikkeling van 
het huwelijksvermogen problemen ontstaan omtrent de recompenses, maar dat zijn 
problemen die samenhangen met bewijsproblemen vanwege het feit, dat inmiddels een 
lange periode kan zijn verstreken. Dit probleem doet zich volgens Choisne in ieder 
stelsel voor. 
Naar aanleiding van de opmerking van andere notarissen wordt gevraagd of het feit dat 
de schuldeisers van een van de echtgenoten zich kunnen verhalen op de hele 
huwelijksgemeenschap geen nadeel van het wettelijk stelsel is. Choisne antwoordt dat dit 
met meer dan normaal is: de echtgenoten delen de aanwinsten dus ook de schulden. 
Choisne stelt dat het stelsel van de participation aux acquets een intelligent stelsel is 
maar dat het meer voor intellectuelen geschikt is. Het is een heel theoretisch stelsel dat er 
vooral op papier mooi uitziet. Vaak werkt het stelsel in de praktijk zo uit dat er iets 
ontstaat dat veel van de gemeenschap weg heeft. Naar de mening van Choisne kan er een 
vergelijking worden gemaakt tussen de mechanismen van recompenses en van 
verrekeningsvorderingen. 

H. 1) De uitsluiting van iedere gemeenschap eindigt meestal in een soort gemeenschap. 
De echtgenoten handelen als waren zij gehuwd onder een stelsel met een gemeenschap 
Eigenlijk zouden de echtgenoten in geval zij getrouwd zijn in een stelsel zonder 
gemeenschap alleen voor het huishouden een gemeenschappelijke rekening moeten 
voeren en voor de rest ieder een afzonderlijke. Dit is echter lang niet altijd het geval, 
vaak worden goederen door de echtgenoten gemeenschappelijk aangeschaft. Indien het 
goed alleen op de naam van een van de echtgenoten komt te staan moet er later worden 
vastgelegd of er sprake was van een schenking, bijvoorbeeld ter vergoeding van het 
verzorgen van het huishouden. Dit alles veroorzaakt veel problemen bij ontbinding. Vaak 
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wordt er voor separation gekozen, terwill dit stelsel helemaal niet geschikt is voor de 
echtgenoten. Veel echtgenoten gaan er vanuit dat de separation een goede beschenning 
biedt tegen schuldeisers. Max dit is illusoir, er wordt immers door de voomaamste 
schuldeisers, de banken, altijd ondertekening door beide echtgenoten vereist. In dat geval 
zijn beiden a ansprakelijk. De andere echtgenoot wordt echter wel beschermd tegen de 
aanspraken van de belastingdienst en van de sociale instellingen. 
Het stelsel van de participation aux -acquits won't zelden gekozen. Aileen echtgenoten 
die in de organisatie van hun samenleving willen investeren kiezen hiervoor. Het is naar 
de menig van Choisne een stelsel voor `pietluttige' echtgenoten. 

Choisne geeft toe dat de echtgenoten erg worden beinvloed door hun notaris. 
Indien men wil dat een bepaald stelsel worth aanvaard is volgens Choisne de 
sociologische aanpak heel belangrijk. Het wettelijk stelsel moet overeenkomen met de 
mentaliteit van een land. Er meet ook rekening worden gehouden met het fiscale recht en 
met het erfrecht; deze onderwerpen kunnen niet los van elkaar worden gezien. 

Het grote voordeel van het Franse stelsel is dat het aanvaard is door de grote 
meerderheid van de Fransen. Dit wil echter nog niet zeggen dat hetzelfde 
noodzakelijkerwijs ook zou gelden voor Nederland. 

Door de wetsherziening van 1965/1966 werd de gemeenschap van aanwinsten en 
roerende goederen vervangen door de gemeenschap van aanwinsten, vooral omdat bleek 
dat het vermogen grotendeels niet meer nit onroerende man uit roerende goederen 
bestond. 

Choisne wijst erop dat e'en bepaald punt van het Franse huwelijksvermogensrecht 
voor aanpassing in aanmerking komt: de rechterlijke goedkeuring in geval van wijziging 
van huwelijkse voorwaarden. Het is immers zeer tijdrovend en kostbaar. Alles bij elkaar 
meet je uitgaan van een bedrag tussen de 10000 en de 15000 FF. Daarbij komen in geval 
van onroerende goederen nog de kosten van inschrijving (1,5 procent van de waarde). 
Daarom raadt Cboisne soms zijn clienten' aan em in plaats van wijziging van huwelijke 
voorwaarden, een schenking tussen echtgenoten overeen te komen? Het opstellen 
daarvan kost immers slechts ca. 1000 FF. 

Choisne verklaart dat er zelden grote problemen voorkomen bij de afwikkeling van het 
huwelijksvermogen na echtscheiding van jonge stellen, dit omdat het vermogen vrij 
eenvoudig is samengesteld. Het grootste probleem is in dat geval de wandering van de 
waardevermeerdering van een gemeenschappelijk goed. In geval van ingewikkelder 
vermogen ontstaat het probleem bij de reprise en recompense. Vooral omdat de hele 
geschiedenis van het vermogen moet worden achterhaald en omdat de echtgenoten geen 
verklaring van wederbelegging hebben gemaakt. Indien de echtgenoten het niet met 
elkaar eens kunnen worden moet de reciter eraan de pas komen. Aileen in 10-15 procent 
van de gevallen ontstaan er problemen bij de afwikkeling. 

In Frankrijk is het budget van Justitie te klein. Bepaalde zaken zouden dan ook 
aan de rechter moeten worden onttrokken zodat deze meer tijd over heeft voor de 
belangrijke zaken. De reciter wijst na echtscheiding een notaris aan die het 
huwelijksvermogen meet afwikkelen. Meestal wordt de president van de chambre des 

Ms deze niet bepaald vermogend zijn. 
2  Het gaat hier om het geval dat de echtgenoten nadat zij de pensioengerechtigde leeftlid hebben 

bereikt hun stelsel van huwelijksvermogensrecht willen wijzigen voor een algehele 
gemeenschap van goederen. 



notaires aangewezen, die de zaak vervolgens doorstuurt naar een notaris. Soms wordt 
echter een bepaalde notaris aangewezen omdat hij een specialisatie heeft ontwikkeld op 
het gebied van de afwikkeling van het huwelijksvermogen. Advocaten zouden ook in 
geval van echtscheiding met wederzijds goedvinden het huwelijksvermogen kunnen 
afwikkelen. Dit is echter zelden het geval. Dat is een van de redenen waarom Choisne 
van mening is dat er in geval van echtscheiding met wederzijds goedvinden geen 
advocaat aan te pas zou behoeven te komen. Dit geldt ook in geval van wijziging van 
huwelijkse voorwaarden; een advocaat zou er alleen aan te pas moeten komen als 
echtgenoten het niet eens kunnen worden of indien er risico's voor derden bestaan. 

Het gesprek wordt beeindigd met een opmerking over de algehele gemeenschap 
van goederen. Choisne acht dit stelsel heel riskant voor jongen stellen. 

Gesprek met C. Deneuville 
Notaris 
Quai Tournelle 
Paris 

Bijlage 13 	 367 

Gesprek gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 25 maart van 18.00 tot 19.30 

Deneuville is van mening dat het voomaamste voordeel van het wettelijk stelsel ligt in 
het feit dat het familievermogen buiten de gemeenschap blijft. Goederen die de 
echtgenoten in het huwelijk hebben ingebracht en goederen die zij tijdens het huwelijk 
door middel van schenldngen of erfstellingen hebben verkregen vallen buiten de 
huwelijksgemeenschap. Daarnaast maakt het wettelijk stelsel het mogelijk om evenwicht 
in de vermogens te brengen, in bijzonder als de echtgenoten verschillende inkomsten 
hebben. De gemeenschap betekent een geringer risico voor de schuldeisers, en voor de 
echtgenoten is het niet minder dan normaal dat zij niet alleen delen in de 
vermeerderingen maar ook in de schulden. Er bestaat volgens Deneuville natuurlijk wel 
een groter risico indien een van de echtgenoten een bedrijf opzet. De hele gemeenschap 
is dan verbonden en de echtgenoten kunnen alles verliezen. 
De gemeenschap geeft de echtgenoten echter de mogelijkheid om aan bepaalde goederen 
het etiket van `vooruitmaking' toe te kennen, dit voorrecht kan interessant zijn. 

De wetsherzieningen van 1965 en 1985 hebben ervoor gezorgd dat de gelijkheid man en 
vrouw in het huwelijksvermogensrecht werd doorgevoerd. Voor een groot aantal 
huwelijken is het wettelijke stelsel dan ook het enige stelsel dat bij het concept en de 
filosofie van het huwelijk past. 

Deneuville merkt op dat er in Frankrijk steeds jonger en vaker wordt gekozen 
voor het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Dit komt doordat het 
vermogen van de Fransen sterk is verminderd terwijl de levensduur juist is verlengd. In 
geval van overlijden van een van de echtgenoten moet de andere worden beschermd, 
deze kan immers in vele gevallen nog lang leven, zeker nu de pensioenen zo laag zijn en 
door het feit dat de ouders zelden nog op latere leeftijd door de kinderen in huis worden 
genomen. Er moet worden gedacht aan medische kosten, huisvesting enz. Dit alles kost 
veel geld. Naar de mening van Deneuville neigt men steeds vaker om de erfenis pas af te 
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wikkelen na overlijden van de tweede ec.htgenoot. Reeds aan mensen in de 50 wordt dit 
stelsel aangeraden. Deneuville wijst er op dat de clausule van toekenning van de hele 
gemeenschap alleen in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden van een 
van de echtgenoten rechtskracht heeft en dus niet in geval van echtscheiding. 

Deneuville vindt het verschil tussen de mogelijkheid van wijziging van 
huwelijksvermogensrecht onder het Haagse Huwelijksvermogensverdrag en in het 
interne Franse recht absurd. 

Deneuville acht het stelsel van de participation aux acquets ingewikkeld en kiest 
liever voor een separation met het idee het stelsel op latere leeftijd te wijzigen in het 
stelsel van de algehele gemeenschap, tenminste als het gaat om een gemiddeld 
vermogen. 

Voor grote vermogens wordt het systeem van de uitsluiting ingewiklcelder. 
Een groot nadeel van het stelsel van de participation is dat als een van de echtgenoten in 
financiele problemen raakt, de echtgenoot die verrekening kan vorderen in gelijke rang 
met de andere schuldeisers komt te staan. 

Gesprek met Jean en Georges Droz 
Jean Droz: notaris 
Georges Droz: ancien Secretaire General de la Conference de La Haye de droit 
International prive 

Rue de Noisy-le-sec 
Bagnolet 

Gesprek gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 23 maart van 9.45 tot 11.45 

J. Droz begint met te zeggen dat het wettelijk stelsel een uitstekend stelsel is: het biedt 
veel beschenning aan de echtgenoten, is redelijk en bevordert de gelijkheid van de 
echtgenoten. Dit stelsel biedt volgens J. Droz redelijke oplossingen zowel voor 
vermogende als voor niet-vermogende echtgenoten. Ook maakt het feit dat beide 
echtgenoten vermogend zijn of alleen een van hen geen verschil. De gemeenschap 
vermeerdert framers door de inkomsten van een of beiden echtgenoten. Beide 
echtgenoten zullen voordeel hebben van de inkomsten van een van hen. J. Droz wijst 
erop dat hij zelden huwelijkse voorwaarden opmaakt: hij raadt in meeste gevallen aan 
om te kiezen voor het wettelijk stelsel van ccommunaute des acquets'. Dit stelsel 
beschermt de gelijkheid van de echtgenoten door aan iedere echtgenoot terug te geven 
wat van hem is. Niet alles wordt gemeenschappelijk man alleen de aanwinsten. Het 
vermogen dat de echtgenoten voor het huwelijk reeds hadden of hetgeen door schenking 
of erfstelling is verkregen valt niet in de gemeenschap. 

Het grote `nadeer van dit stelsel is dat er drie vermogens aanwezig zijn. Er bestaat een 
groot risico van vermenging. De theorie van de reprises en recompenses biedt een 
oplossing voor deze problematiek. Vroeger ging men er bijna altijd vanuit dat het prive-
vermogen recht had op recompense, dit is echter na een arrest van de Cour de Cassation 
niet meer het geval. Er is all een sprake van recompense indien de gemeenschap profijt 
heeft getrokken van het prive-vermogen, en dit laatste moet worden bewezen. Er moet 
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ook een verklaring van wederbelegging worden afgelegd. Zonder een dergelijke 
verklaring bestaat het risico van conflict tussen de langstlevende en de andere 
erfgenamen (in het bijzonder kinderen). 

J. Droz wijst er op dat levensverzekeringen veel gebruikt worden, de verzekering valt 
immers niet in de nalatenschap: prive-goederen worden gebruikt om de premies te 
betalen, en er wordt een verklaring -van wederbelegging afgelegd. Men moet echter niet 
vergeten dat de waardering van de recompense geschiedt naar de waarde van het goed 
dat in plaats is getreden ten tijde van de ontbinding. 
Deze theorie van de reprise en de recompense vomit volgens J. Droz de grondslag van 
het stelsel. 

De vraag is volgens J. Droz of het wettelijk regime voldoende bescherming biedt aan 
derden. De gemeenschap kan in gevaar worden gebracht door het feit dat de schulden die 
een echtgenoot afzonderlijk is aangegaan op het hele gemeenschappelijk vermogen 
kunnen worden verhaald. Dit is in het bijzonder gevaarlijk als een van de echtgenoten 
een eigen bedrijf heeft: mocht het bedrijf failliet gaan, dan kunnen de schulden op het 
hele gemeenschappelijk vermogen worden verhaald, dit is een zwak punt van het stelsel. 
Toch wordt dit nadeel beperkt. Een echtgenoot kan de hele gemeenschap niet verbinden 
door zich borg te stellen of een lening aan te gaan; daarvoor moet hij toestemming van 
zijn echtgenoot verkrijgen. De toestemming van de echtgenoot kan twee niveaus hebben: 
of hij verbindt door zijn toestemming de gemeenschap of hij verbindt ook zijn prive-
vermogen. Deze regeling werd als een welkome vemieuwing beschouwd; de banken 
hadden er namelijk een gewoonte van gemaakt om ook altijd de prive-goederen van de 
andere echtgenoot te verbinden. 

Voor mensen met een eigen bedrijf en andere beroepen met een risico raadt J. Droz 
meestal aan een stelsel met uitsluiting van iedere gemeenschap of het stelsel van de 
participation aux acquets overeen te komen. Ook wordt er soms voor gekozen om alleen 
een bepaald goed buiten de gemeenschap te laten vallen: bijvoorbeeld het bedrijf. 

J. Droz is van mening dat het wettelijk stelsel een uitstekend stelsel is dat overeenkomt 
met het idee van het huwelijk als een gemeenschap. Ten tijde van de afwikkeling kunnen 
er natuurlijk problemen ontstaan maar dat is niet speciaal verbonden aan het stelsel maar 
meer aan het feit dat er bewijs moet worden overlegd en dat waardering plaats moet 
vinden. 

J. Droz geeft toe dat hij het stelsel van de participation aux acquets heel ingewikkeld 
vindt. Vooral in geval van ontbinding door overlijden. G. Droz antwoordt hierop dat de 
Duitsers daar een goede oplossing voor hebben gevonden. In geval van overlijden wordt 
er voor gekozen om de langstlevende een vierde van het vermogen van de nalatenschap 
toe te kennen. Een oplossing zou in Frankrijk kunnen zijn om te bepalen dat de 
participation alleen speelt in geval van ontbinding door echtscheiding en niet in geval 
van ontbinding door overlijden van een van de echtgenoten. 

J. Droz gaat verder over de separation, en vertelt dat dit stelsel vaak niet goed 
werkt omdat de echtgenoten zich eigenlijk gedragen als waren zij getrouwd onder een 
stelsel met een gemeenschap. Daarom is bij het bepalen van het aan te raden stelsel 
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vooral de intelligentie van de betrokkenen van belang, meer dan hun vermogen. Ook 
moet er worden gekeken naar de manier waarop de aanstaande echtgenoten voer het 
huwelijk hebben samengeleefd. 

De mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden te veranderen die door de wet van 1965 
werd ingevoerd, werd niet meteen gebruikt. Vandaag is deze echter goed door gedrongen 
en vraagt men zich af of de rechterlijke goedkeuring nog wel nodig is. Volgens G. Droz 
is er sprake van am deze goedkeuring te laten verdwijnen. Deze mogelijke wijziging 
maak een keuze voor een stelsel van huwelijksvermogensrecht eenvoudiger; als het niet 
bevalt kan het altijd nog veranderd worden, bijvoorbeeld door op latere leeftijd voor de 
algehele gemeenschap te kiezen. 

In geval een van de echtgenoten niet buitenshuis verdient terwijl de andere een risico vol 
beroep/bedrijf voert, moet er ter bescherming van de huisvrouw/man minstens voor een 
participation aux acquets worden gekozen. G. Droz voegt hier aan toe dat de rechter 
eventueel door middel van de toekenning van een prestation compensatoire de 
huisman/vrouw kan beschermen. Hij verwijst naar een arrest van de Cow de Cassation 
waarin werd beslist het oude Zwitserse wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht dat 
van toepassing was, aLs nietig te beschouwen omdat het niet in overeensteraming was 
met de Franse openbare orde vanwege schending van het gefijkheidbeginsel van het 
EVRM. In een obiter dictum stelde de Cow de Cassation, dat de feitelijke rechter het 
evenwicht tussen de vermogens van de echtgenoten moest herstellen. Wat de Cow de 
Cassatthn daar nu precies mee wilde aangeven is niet geheel duidelijk. 

J. Droz meent dat een wettelijk stelsel geschikt moet zijn voor Jan en alleman. Het oude 
wettelijk stelsel (v6or 1965) was vrij ingewikkeld, het ging am een gemeenschap van 
aanwinsten een roerende goederen. Dat wil zeggen dat er bij de verdeling van een 
nalatenschap een verschil moest warden gemaakt tussen roerende en onroerende 
goederen. Voor venleling van de roerende goederen moest er toestemming van de 
langstlevende worden gevraagd. Heden ten dage schijnt het mode te zfin om op latere 
leeftijd, nadat men met pensioen is gegaan, voor de algehele gemeenschap te kiezen. Dit 
om fiscale redenen en ter bescherming van de langstlevende tegen erfrechtelijke 
aanspraken van de kinderen. Soms hebben ouders de angst dat het geld bijvoorbeeld in 
een sekte verdwijnt of voor drugs wordt gebruikt. In de media wordt vaak in dit verband 
op de mogelijkheid van een algehele gemeenschap gewezen. Indien de echtgenoten in de 
50 zijn blijkt de vrouw vaak tegen het sluiten van een huwelijkscontract dat een algehele 
gemeenschap van goederen vastlegt, vooral vanwege het gevaar dat haar vermogen uit de 
familie zou verdwijnt indien zij Wier haar man zou overlijden en deze vervolgens 
hertrouwt in een tweede algehele gemeenschap. 

hi Frankrijk bestaat sterk de gedachte dat de kinderen van hun ouders moeten kunnen 
erven. De legitieme portie wordt dan ook beschermd. 

Een andere oplossing ter bescherming van de langstlevende is de wederzijdse 
schenking in geval van vooroverlijden. Deze schenking is echter door elk van de 
echtgenoten eenzijdig herroepbaar. Een dergelijke schenking biedt een voordeel boven 
het testament vanwege het feit dat Cr na dood, anders dan bij testamentaire verkrijging, 
sprake is van onmiddellijke overgang. 
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Om onredelijke gevolgen van een stelsel zonder gemeenschap te voorkomen wordt er 
soms een clausule toegevoegd waarin wordt bepaald dat de langstlevende het recht heeft 
een bepaald goed van de nalatenschap uit te kiezen. Deze clausule wordt dan 
gecombineerd met een schenking tussen echtgenoten. Dit geeft de langstlevende een 
voorrecht boven de andere erfgenamen. In de meeste gevallen wordt er voor gekozen om 
door middel van deze regeling de echtelijke woning te beschermen. J. Droz komt nog een 
keer terug op de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden te wijzigen. L'assemblee 
generale des notaires (algemene vergadering van notarissen) heeft gestemd voor 
afschaffing van de vereiste van homologatie door de rechter voor wijziging van 
huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk. G. Droz voegt daar aan toe dat Lagarde 
hem heeft verzekerd dat dit ook gaat gebeuren, zeker nu Frankrijk het Haagse 
Huwelijksvermogensverdrag heeft geratificeerd. 

J. Droz wijst er op dat meer dan de helft van zijn clienten buitenlander is en dat er in het 
departement Seine Saint-Denis meer clan 125 verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. 
G. Droz merkt op dat de huwelijkse voorwaarden in Nederland in een speciaal register 
worden gepubliceerd. J. Droz acht dat een hele goede oplossing, waar Frankrijk ook heel 
wat van zou kunnen leren. 

Er wordt nog eens teruggekomen op het obiter dictum van de Cour de Cassation. 
De vraag is of deze uitspraak betekent dat de rechter de vrijheid krijgt om de vermogens 
van man en vrouw na ontbinding van het huwelijk in evenwicht te brengen. 

J. Droz wijst erop dat in Frankrijk een gebruik is ontstaan om voor de wijziging van 
huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk toestemming van de kinderen te vragen. Hij 
acht de Russische oplossing die een van de echtgenoten de mogelijkheid bied een 
verzoek in te dienen om huwelijkse voorwaarden te wijzigen een goede oplossing. In 
geval beide echtgenoten overeengekomen zijn de huwelijkse voorwaarden te wijzigen 
zou homologatie van de rechter niet meer nodig moeten zijn. 

J. Droz concludeert dat het wettelijk regime heel geschikt is. Een wettelijk stelsel moet 
naar zijn mening van toepassing zijn voor de meerderheid van de bevolking en vooral 
voor echtgenoten die niet hebben nagedacht over hun vermogensrechtelijke situatie. 

Gesprek met F. Kamara Ribettes, C. Deslaugiers-Wlache, C. Dintilhac, M. Timsit, 
H. Schoendoerffer en J.L. Laurent-Attalhin 
Juges de la deuxiime Chambre de la Cour d'Appel de Paris 
Restaurant 'Le tout Paris' 
La Samaritaine 
Paris 

Gesprek gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 25 maart van 13.00 tot 14.00 

De rechters hebben het gevoel dat echtgenoten op steeds jongere leeftijd voor een 
algehele gemeenschap van goederen kiezen. 

Ten aanzien van het wettelijk stelsel hebben de rechters de volgende opmerking: 
het stelsel beschermt het familievermogen maar is gevaarlijk in geval een van de 
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echtgenoten een bedrijf heeft. Wat het stelsel van separation betreft zijn de rechters van 
mening dat het in de praktijk zelden goed werkt aangezien de echtgenoten meestal toch 
geneigd zijn veel gezamenlijk te kopen. 

Volgens de meerderheid van de aanwezige rechters willen de notarissen de 
homologatie door de rechter in geval van wijziging van huwelijkse voorwaarden tijdens 
het huwelijk afschaffen, zodat zij meer geld aan deze handeling kunnen verdienen. De 
rechters ten zich echter als beschermer van de zwakkere partij en achten het behouden 
van deze toestemmingvereiste wenselijk. 

Een voordeel van het wettelijk stelsel is de eenvoud van de afwikkeling van het 
huwelijksvermogen. Aileen het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is 
moet worden venleeld, het is niet nodig om de hele geschiedenis van het vermogen na te 
gaan zoals bij de gewone gemeenschap. Een van de nadelen is echter dat de aan het 
beroep dienstbare goederen van een van de echtgenoten ook in de gemeenschap vallen, 
in beginsel dus ook de clientele. De rechters achten de regels van recompense vrij 
ingewikkeld. Men kan rich afvragen of deze regels wel altijd even redelijk zijn. Ook ten 
aanzien van de regels omtrent de tijdstippen valt wat te zeggen. In geval van scheiding 
van tafel en bed wordt de gemeenschap ontbonden. Vanaf het moment van ontbinding 
begint de rente van de recompense te lopen, tenminste indien de recompense wordt 
gevormd door een bepaald geldbedrag. Deze bepaling zou volgens de rechters moeten 
warden gewijzigd. 

De meerderheid van de rechters is tegen een rechterlijke verdeling van het 
huwelijksvermogen op grond van redelijkheid en billijkheid. Een zodanige 
discretionnaire bevoegdheid van de rechter zou in strijd zijn met het Franse idee van 
contractsvrijheid. 

De rechters merken op dat rij tijdens hun carriere nog nooit te maken hebben 
gehad met het stelsel van de participation aux acquets. 

Gesprek met Mlle Vignolles 
Advocaat 
Rue de l'Universite 
Paris 

Gesprek gevoerd door G.J.W. Steenhoff en B. Braat op 24 maart van 16.30 tot 17.00 

Vignolles wijst erop dat alleen in geval van echtscheiding met wederzijds goedvinden de 
rechter van de echtscheiding ook de rechter van de afwikkeling is. In alle andere 
echtscheidingsgevallen wordt eerst door de echtscheidingsrechter de echtscheiding 
uitgesproken en dan voor de afwikkeling naar de notaris verwezen. Als de echtgenoten 
bij de notaris geen overstemming kunnen bereiken moet ieder van hen een advocaat in de 
hand nemen en naar de rechter stappen. In de meeste gevallen benoemt de rechter dan 
een expert. De gemeenschap wordt bijna nooit in twee& verdeeld, vooral omdat geen 
bevvijs meer aanwezig is omtrent de situatie van de verschillende vermogens. Indien geen 
onroerende goederen aanweng zlin in de huwelijksgemeenschap komt het vrij vaak voor 
dat het huwelijksvermogen niet wordt afgewikkeld. Zo kan het voorkomen dat men bij 
de afwikkeling van een tweede huwelijk merkt dat het huwelijksvermogen van het eerste 
huwelijk nog niet is afgewikkeld. 
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In haar praktijk is Vignolles nog nooit echtgenoten tegengekomen die onder het stelsel 
van participation aux acquets zijn gehuwd. 

Bij het beantwoorden van de eerste vraag (functioneert het wettelijk stelsel goed 
in de praktijk?) wijst Vignolles erop dat een advocaat altijd handelt in het voordeel van 
zijn client. Hij probeert juist de rechter zo ver te krijgen dat zijn client meer dan de helft 
van de gemeenschap toegekend krijgt. Naar de mening van Vignolles kan er worden 
gesteld dat het stelsel goed functioneert met eerlijke mensen. Het stelsel biedt ook een 
redelijke oplossing bijvoorbeeld in het geval de vrouw niet werkt terwijl zij dat wel zou 
kunnen maar dat de echtgenoten dat gezamenlijk hebben besloten, bijvoorbeeld omdat 
dit in het sociale milieu van de man ongebruikelijk is. Voor bepaalde inkomsten is nog 
niet geheel duidelijk vastgesteld of deze al dan met in de gemeenschap moeten vallen. 
Vignolles raadt daarom ook aan om, in geval Nederland besluit het Franse wettelijk 
stelsel over te nemen, duidelijke regels hieromtrent vast te leggen. Als voorbeeld van 
onduidelijke gevallen noemt Vignolles de bevroren aandelen in de winsten van een 
bedrijf, ontslagpremies en andere neveninkomsten. In ieder geval kan men stellen dat in 
vergelijking met het stelsel van separation het stelsel van de communaute des acquets 
geschikt is als wettelijk stelsel. Het biedt veel meer bescherming. Daarbij komt nog dat 
separation vaak een illusie is, schuldeisers eisen in de meeste gevallen ondertekening 
door beide echtgenoten. 

NB Er is ook gesproken met mr. Main Cornec, advocaat. Dit gesprek is echter 
verwerkt in het verslag van het resultaat van de onder Franse juristen gehouden 
enquEtes (bijlage 14). 



Bijlage 14 
Verslag van het resultaat van de onder Franse juristen gehouden 
enquetes 

Enquite voorgelegd aan Franse juristen 

Aan de enquete hebben elf juristen meegewerkt. Onder de elf respondenten bevonden 
zich zeven notarissen (mr. Luc Thomas, mr. Yves Steenebruggen, mr. Antoine Richard, 
mr. Remi Julien Saint-Armand, mr. Marie-Frangoise Renault, mr. Frederic Nicolas, mr. 
Regis Huber en twee anoniem), een advocaat (mr. Alain Comec) en een Hoogleraar fa-
milierecht (prof. Frangoise Dekeuwer-Defossei). 

I. 	Vragen over het wettelijk stelsel 
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1) 	Bent U van mening dat het wettelijk stelsel goed werkt in de praktijk? 

De elf respondenten zijn unaniem van mening dat het wettelijk stelsel goed functioneert 
in de praktijk. Vier wijzen desondanks op een aantal minpunten van het systeem. Zo is dit 
stelsel bijvoorbeeld niet geschikt indien een van de echtgenoten een beroep of een bedrijf 
uitoefent waaraan veel financiele risico's zijn verbonden (drie van de elf respondenten). 
Daamaast wijzen twee van de elf respondenten op het feit dat de aanwezigheid van drie 
verschillende vermogens (vermogen van de man, vermogen van de vrouw en gemeen-
schappelijk vermogen) waartussen vermogensverschuivingen plaats kunnen vinden bij de 
afwikkeling vaak problemen veroorzaakt. Het systeem van de reprises en recompenses is 
immers vrij ingewikkeld. 

2) 	Zo niet, welke regels zouden volgens U moeten worden aangepast? 

Voor vijf van de respondenten is deze vraag niet van toepassing. Vier respondenten zijn 
van mening dat de regels omtrent het verhaal van de schulden die een van de echtgenoten 
afzonderlijk is aangegaan moeten worden gewijzigd. Zij achten het niet redelijk dat de 
schuldeisers van een echtgenoot ook verhaal hebben op het aandeel van de gemeenschap 
toebehorende aan de andere echtgenoot. Zij zijn van mening dat een echtgenoot die geen 
contractspartij is niet aansprakelijk zou moeten zijn. Een van de respondenten pleit voor 
isolering van de goederen dienstbaar aan het beroep en bedrijf van een van de echtgeno-
ten in een `doelvermogen'. Twee respondenten wijzen op de wenselijkheid van wijziging 
van de regels van cogestion. Deze regels betekenen een te grote beperking van de hande-
lingsvrijheid van de echtgenoten. In het geval dat een conflictsituatie tussen de echtgeno- 

1 Prof. Dekeuwer-Defossez is auteur van het rapport 'Renover le droit de la famille: les propo-
sitions pour un droit adapte aux realites et aux aspirations de notre temps' dat 14 september 
aan de Franse Minister van Justitie (Elisabeth Guigou) is overhandigd en een brede wijziging 
van het Franse familierecht beoogt. 
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ten ontstaat komen de echtgenoten geheel vast te zitten. Zij kunnen geen kant meet- uit: zij 
kunnen niets verkopen zonder toestemming van de andere echtgenoot, en indien een van 
de echtgenoten een goed koopt valt dit in beginsel in de gemeenschap. Een van de res-
pondenten is van mening dat de bepaling van art. 215 CC moet worden geschrapt (be-
scherming van de echtelijke woning). Een geinterviewde advocaat vindt dat de regeling 
betreffende de kwestie van de bestemming van de goederen (vallen de goederen al dan 
niet in de gemeenschap?) niet samenhangend is. Zo acht hij het feit dat het tijdens het 
huwelijk opgebouwde pensioen buiten de gemeenschap valt merkwaardig aangezien het 
pensioen in de meeste gevallen juist is gefmancierd met gemeenschappelijk vermogen. 

3) 	Bent U van mening dat her stelsel van de communaute des acquets geschikt is als 
wettelijk stelsel? Zo Met, welk stelsel zou volgens U moeten worden gekozen als 
wettelijk stelsel? Waarom? 

De respondenten zijn unaniem van mening dat het stelsel van de communaute des acquets 
geschikt is als wettelijk stelsel. Een van hen zou naast het stelsel van de communaute ook 
het stelsel van de separation geschikt vinden. Twee zijn van mening dat het stelsel vooral 
geschikt is voor de tradifionele situatie waarin een van de echtgenoten buitenhuis geld 
verdient terwijl de andere echtgenoot thuis voor de kinderen en het huishouden zorgt. 
Deze situatie komt echter steeds minder voor. Fin respondent merkt op dat dit stelsel 
vooral geschikt is in geval echtgenoten verschillende inkomsten hebben. Twee respon-
denten wijzen echter op de participation aux acquets, een stelsel dat volgens hen ook 
geschikt zou ktumen zijn als wettelijk stelsel. Dit stelsel combineert namelijk het voor-
deel van de handelingsvrijheid van de echtgenoten tijdens het huwelijk met het voordeel 
van de verdeling van de vruchten afkomstig van de gemeenschappelijke inspanning na 
ontbinding. 

4) 	Bent U van mening dat her wettelijk stelsel voldoende bescherming biedt aan de 
economisch zwakkere partij? Zo niet, waarom? 

Voor negen van de elf respondenten biedt het stelsel van de communaute des acque'ts 
voldoende bescherming aan de economisch zwakkere partij. Daamaast heeft de rechter 
ook nog de mogelijkheid om eat prestation compensatoire uit te keren. Deze mogelijk-
heid maakt volgens de geinterviewde advocaat de uitkomst van de afwikkeling vrij onze-
ker. Hij is ook van mening dat de vraag van de bescherming van de economisch zwakkere 
partij niet kan woMen bezien zonder rekening te houden met het erfrecht. Twee van de elf 
zijn echter van mening dat het stelsel alleen bescherming biedt ten aanzien van het actief 
vermogen. De economisch zwakkere partij bevindt zich echter in geval zijn echtgenoot 
veel futanciele risico's neemt in een nog zwakkere positie aangezien de schuldeisers van 
zijn echtgenoot ook verhaal hebben op zijn aandeel in de gemeenschap. 



Bijlage 14 	 377 

Vragen over de keuze stelsels 

1) 	Bent U van mening dat het stelsel van uitsluiting van iedere gemeenschap goed 
werkt in de prakfijk? Zo niet, waarom? 

Twee van de elf respondenten antwoorden dat het stelsel van de separation goed werkt in 
de praktijk. Vijf vullen hun antwoorden echter aan met de opmerking dat het stelsel alleen 
goed werkt indien beide echtgenoten zich aan de regels houden en zich niet gedragen als 
waren zij gehuwd onder een stelsel met gemeenschap. Een van hen is van mening dat het 
stelsel wel moet worden aangevuld met een regeling ter bescherming van de economisch 
zwakkere partij. Een ander stelt een voorwaarde aan de werking van dit stelsel. De echt-
genoten moeten volgens hem duidelijke overeenkomsten treffen omtrent het bijdragen 
aan de kosten van het huishouden. Een van de respondenten merkt op dat het stelsel vaak 
wordt aangevuld door invoering van beperkte gemeenschappen voor bepaalde goederen 
(indivision). Dit kan problemen veroorzaken. 

2) 	Zo niet, welke regels zouden volgens U moeten worden aangepast? 

Drie van de elf respondenten antwoorden dat er ter verbetering van het stelsel van sepa-
ration een regeling moet worden getroffen ter bescherming van de economisch zwakkere 
partij. Een van deze drie is van mening dat dit resultaat kan worden bereikt door het stel-
sel van de participation aux acquets. Een andere spreek zich uit voor het overeenkomen 
van een regeling die de economisch zwakkere partij doet meedelen in de aanwinsten van 
de andere echtgenoot. Een vierde respondent is van mening dat men een oplossing moet 
vinden voor het geval dat echtgenoten zich gedragen als waren zij gehuwd onder een 
stelsel van gemeenschap. Ook moeten volgens een van de respondenten de echtgenoten 
beter worden geinformeerd over de gevolgen van dit stelsel. Ter bescherming van de 
economisch zwakkere partij zou volgens twee van de respondenten een einde moeten 
worden gemaakt aan de herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten. Voor de 
andere respondenten is deze vraag niet van toepassing aangezien zij tevreden zijn met de 
werking van het stelsel. 

3) 	Bent U van mening dat het stelsel van de participation aux acquets goed werkt in 
de praktijk? Zo niet, waarom? 

Vijf van de elf respondenten antwoorden dat de vraag van de toepasbaarheid van het stel-
sel van de participation aux acquets moelijk te beoordelen vah, aangezien echtgenoten 
zelden voor dit stelsel kiezen. De andere antwoorden dat dit stelsel zeker een aantal inte-
ressante punten heeft maar dat de notarissen dit stelsel zelden toepassen, mede omdat de 
afwikkeling daarvan na echtscheiding ingewikkeld is. 
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4) 	Zo niet, welke regels zouden volgens U moeten worden aangepast? 

Op de vraag van de wenselijke wijzigingen geven vier van de elf respondenten geen ant-
woord. Verder worden de volgende suggesties van verbeteringen gedaan: een verbetering 
van de regeling omtrent het bewijs van de herkomst van de goederen, een vereenvoudi-
ging van de afwikkeling van het stelsel, een vereenvoudiging van het hele systeem bij-
voorbeeld doordat de echtgenoten minder gedwongen worden om een uitgebreide boek-
houding te houden. Een van de respondenten is van mening dat vooral moet worden ge-
werkt aan de informatie van de echtgenoten. De geinterviewde advocaat meent dat het 
stelsel geschikt zou kunnen zijn als wettelijk stelsel: dit stelsel heeft als voordeel de echt-
genoten in geval van faillissement te beschermen op dezelfde wijze als het stelsel van 
separation terwijl het aan de andere kant in vergelijking met dat stelsel redelijkere en 
billijkere oplossingen biedt bij ontbinding. 

5) 	Wilt U een opmerking maken ten aanzien van de stelsels van communaute con- 
ventionnelle (commurzaute universelle, communaute des meubles et acquits)? 

Vier van de elf respondenten wijzen er op dat zich de laatste jaren een tendens in Frank-
rijk heeft ontwikkeld die notarissen ertoe brengt echtgenoten van een zekere leeftijd aan 
te raden om een communaute universelle overeen te komen. Dit moet dan wel goed wor-
den overwegen aangezien het stelsel veel risico's met zich meebrengt. Drie zijn echter van 
mening dat alle stelsels met een gemeenschap, in het bijzonder het stelsel van de algehele 
gemeenschap, gevaarlijk zijn. Zij vertonen zowel nadelen ten aanzien van de verdeling 
van het passief als ten aanzien van de verdeling van het actief in geval van ontbinding van 
het huwelijk door echtscheiding. Een respondent is zelfs van mening dat het stelsel van 
de algehele gemeenschap zou moeten worden verboden gezien het, in combinatie met een 
clause d'attribution, ontduiking van de regeling omtrent de legitieme portie mogelijk 
maakt. Twee zijn echter van mening dat de stelsels van communaute conventionelle het 
voordeel bieden dat zij geheel kunnen worden aangepast aan de wenzen van de partijen. 
De meerderheid van de respondenten is van mening dat het stelsel van de communaute 
des meubles et acquets ouderwets is en bijna nooit meer wordt toegepast. 

6) 	Geven bepaalde aanpassingen van het wettelijk stelsels (wijziging van de regels 
van de verdeling, van het bestztur etc.) vaak aanleiding tot problemen? 

Vijf van de elf respondenten antwoorden dat de aanpassingen geen bijzondere problemen 
opleveren. Vier geven geen antwoord. Twee van de respondenten zijn echter een andere 
mening toegedaan. Zij wijzen crop dat de overeenkomst van een ongelijke verdeling vaak 
onredelijke gevolgen kan hebben in geval de echtgenoot, die recht heeft op een groter 
aandeel, hertrouwt. Dit heeft immers als gevolg dat de kinderen van het eerste huwelijk 
recht hebben op een kleiner aandeel dan indien een dergelijke overeenkomst niet plaats 
had gevonden. 



Bijlage 14 	 379 

Wat zijn naar U mening de voordelen en de nadelen van het Franse wettelijk 
stelsel van de communaute des acquets? 

De meerderheid van de respondenten is van mening dat het stelsel een groot voordeel 
heeft: het is een geschikt stelsel voor de meerderheid van de echtparen die trouwen zon-
der na te denken over hun vermogensrechtelijke situatie. Het biedt ook in meeste gevallen 
een redelijke en billijke oplossing. Er bestaan evenwel gevallen waarvoor het stelsel met 
geschikt is maar dat zal altijd zo blijven. Voor die gevallen bestaat de mogelijkheid om 
huwelijkse voorwaarden overeen te komen. Daarnaast heeft het stelsel ook een aantal 
nadelen. Zes respondenten komen terug op de problematiek van het verhaal van de 
schuldeisers op de hele gemeenschap. Voor prof. Simler 2  vormt deze problematiek een 
goede reden om te pleiten voor een wetswijziging om het gebied van het wettelijk stelsel 3  
(prof. Simler heeft recentelijk een proefschrift over dit onderwerp begeleid). In sommige 
gevallen kunnen er bij de afwikkeling van de echtelijke boedel ook bewijsproblemen 
ontstaan. Als minpunt wordt ook de uitgebreide cogestion genoemd, deze kan een belang-
rijke drempel vormen voor de onafhankelijkheid van de echtgenoten, in het bijzonder 
waar het gaat om de beschikking over goederen dienstbaar aan het beroep of bedrijf van 
een van de echtgenoten. Op verschillende vragen werd door een van de respondenten 
geantwoord dat de primaire oorzaak van de problemen van de verschillende stelsels terug 
te voeren is tot gebrek aan infonnatie van de echtgenoten. 

Enquete voorgelegd aan notarissen 

Aan deze enquete hebben viertien notarissen meegewerkt. Aileen zeven hebben de en-
quete echter uitvoerig beantwoord. Uit de enquete met daarin een aantal casus kan wor-
den opgemaakt welke omstandigheden de notarissen van bijzonder belang achten om te 
kunnen bepalen welk stelsel van huwelijksvermogensrecht client te worden aangeraden 
(1). Ook kan worden na gegaa,n welk stelsel de notarissen in beginsel geschikt achten 
voor een bepaalde casuspositie (2). 

Ad 1) Van de van belang zijnde omstandigheden worden, naast de financiele omstandig-
heden onder ander genoemd: 
- de wijze waarop de echtgenoten het huwelijk beschouwen: als een partnerschap of 

niet? 
- De aanwezigheid van kinderen van een van de echtgenoten (om rekening te kunnen 

houden met de mogelijkheid dat deze door de andere echtgenoot worden aangeno-
men). 

- De toekomstwensen die met het beroep samenhangen. 

2  De ontmoeting met Prof. Simler vond plaats tijdens een Congres van het CIEC te Straatsburg. 
Bij die gelegenheid werd hem gevraagd zijn mening te geven over het wettelijk stelsel. 

3  Hij zou echter met kiezen voor het stelsel van de participation aux acquets. Dit stelsel acht hij 
te ingewikkeld. Ter illustratie van de complexiteit vertelt prof. Simler dat hij ten tijde van de 
invoering van het stelsel in de Code civil een uitgebreid artikel over dit stelsel heeft geschre-
ven, maar dat hij bij een recent herlezen van zijn eigen artikel diep moest nadenken alvorens 
hij weer begreep wat de regeling precies inhield. 
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- De geestesgesteldheid van de echtgenoten, de persoonlijke filosofie van iedere echt-
genoot (om rekening te kunnen houden met het feit dat een stelsel met een gemeen-
schap misschien helemaal niet bij het idee past dat de echtgenoten van het huwelijk 
hebben. De keuze van een bepaald stelsel kan niet alleen afhankelijk zijn van financi-
ele parameters, het dagelijkse beheer van het stelsel is immers athankelijk van de 
vraag of zij zich daarmee wel kunnen of willen bezig houden. 

- Het beroep van iedere echtgenoot, ten einde de huisvrouw te kunnen beschermen. 
- Het feit of een van de echtgenoten een beroep of bedrijf uitoefent dat veel financiele 

risico's met zich meebrengt (om rekening te human houden met het risico van faillis- 
semen°. 

- De leeftijd van de echtgenoten (het zou immers riskant kunne zij om jonge mensen 
een algehele gemeenschap van goederen aan te raden). 

Ad 2) Omtrent de vraag van het aan te raden stelsel blijken de respondenten viii uiteenlo-
pende antwoorden te geven. 
Bij de beantwoording van de vragen wordt geen rekening gehouden met de vraag of echt-
genoten in afwachting zijn van een belangrijk schenking /erfstelling. Dit vermogen valt 
immers in Frankrijk altijd in het prive-vermogen van de begunstigde, onafhankelijk van 
het gekozzn stelsel. Ook blijkt de keuze van de notarissen niet bijzonder te worden ban-
vloed door de vermogensrechtelijke situatie van de echtgenoten. De antwoorden op de 
casuspositie waarin echtgenoten vermogend zijn en op die waarin zij dat niet tonen wei-
nig verschillen. Ieder notaris blijkt zijn favoriete stelsel te hebben dat hij al naar gelang de 
persoonlijke situatie van de echtgenoten eventueel aanvult met beschermde bepalin' gen. 
In geval de echtgenoten hebben aangegeven dat slechts een van hen buitenhuis geld zou 
verdienen raden twee van de 7 notarissen het wettelijk stelsel aatt, eventueel aangevuld 
door toekenning van een preciput (ter bescherming van de economisch zwakkere partij) 
Twee andere kiezen echter voor het stelsel van separation. Een van hen zou de echteno-
ten eventueel aanraden om het regime aan te vullen met een regeling die de andere echt-
genoot beschermt in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden van een van 
de echtgenoten. Deze bescherming zou bijvoorbeeld katuaen worden bereikt door toeken-
ning van een preciput ( van de huishoudelijke boedel en een deel van het vermogen van 
de andere echtgenoot) en van het vruchtgebruik van de echtelijke woning. De economisch 
zwakkere partij kan ook worden beschermd door een schenking tussen echtgenoten. De 
notarissen die kiezen voor separation wijzen erop dat het belangrijk is dat de echtgenoten 
een boedelbeschrijving opmaken. Het stelsel van separation biedt volgens hen het voor-
deel ingewikkelde verrekeningen te vereisen na ontbinding van het huwelijk. Een van de 
notarissen zou in deze casus het stelsel van participation aux acquets aanraden. Dit stelsel 
biedt de economisch zwakkere partij een goede bescherming terwijl de andere voldoende 
handelingsvrijheid behoud. 
In geval beide echtegoten van plan zij buitenshuis geld te goon verdienen, raadt de meer-
derheid van de notarissen aan voor het stelsel van separation te kiezen, eventueel aange-
vuld door een regeling ter begunstigthg van de langstlevende in geval van ontbinding van 
het huwelijk door overlijden van een van de echtgenoten. De separation biedt de echtge-
noten immers meer vrijheid, en beschermt het vermogen van iedere echtgenoot tegen 
handelingen van de andere echtgenoot. In geval een van de echtgenoten een beroep of 
bedrijf uitoefent dat veel financiele risico's met zich mee brengt raden de notarissen hetzij 
het stelsel van separation hetzij het stelsel van participation aux acquets aan. Beide stel- 
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sels beschermen de andere echtgenoot in geval van faillissement en geven de echtgenoot 
die het beroep of bedrijf uitoefent veel handelingsvrijheid. 



1995 	1996 	 1997 	 1998 

Bevolking (x 	 - 	 - 	 - 	 59 000 

1000)'  
Gesloten 	 254651 	280600 	284500 	282 100 
huwelijken 2  
Echtscheidingen' 	117054 	119700 	 - 	 - 	_ 

Bijlage 15 
Statistische gegevens Frankrijk 
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Bron: http://www.insee.frlvf/chifclesicicichifTripopulati.htm.  
Bron: Eurostat en http://1.vww.insee.frivflchifclesicvichiffripopulati.htm. 
Bron:  Eurostat. 
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Stables cranatyse 	 Fellows 	 Yentas crisis 

Enssrabie 	 15,7 

Pstrimoire 	 Age du mull 'torque!. 

SS de 1C0 000 francs 	 6.2 	Moine de 40 ans 	 122 

De 103 COO 1 500000 francs 	 10.5 	Ds 40149 ans 	 1 4.9 

De 500 OCO A 1 CCO 000 francs 	 14,2 	De 50 A 59 sns 	 18.8 

De 1 A 2 000 0030 trams 	 21.0 	Ds 60609 ins 	 17,5 

2 CO0030 Ss et plus 	 39.7 	70 Ins at plus 	 17.8 

Clipidme Si nurf 	 Poirimoins Intel egeibeks 

Awl ou nal Simi 	 10,6 	OUI, as piffling 	 18,9 

CEP ou antra 	 12.6 	Non, rhernms • plue 	 21.3 

CAP, REP. sec 	 12.0 	Non, la Wrenn • plus 	 29,3 

Bastaismed ou plus 	 28.3 	Nm 	 242 

Olpits do repos 	 Mom patirrolna 	 9,7 

Sam ou non Mare 	 11.8 	Prolusion Si Ss de relpouso 

CEP ou Small 	 12.1 	Apectieur 	 14,5 

CAR SEP, BEPC 	 14,6 	indipendiunk prOferalcn SS 	 272 ._ 
31,4 

Proleesion Si air 	 EMMA. ander 	 12.2 

AO:Sur 	 22.9 	income cu pm do pire 	 2,7 

indlmrdent, profession Merida 	 27.5 	Po:Sakai du pin du mod 

Cacks supedeur . 	 23.1 	Apluistr 	 15.6 

Prolate trifled/deo 	 16.9 	indlperdent, profeesion Sea* 	 242 

Ern6b14 • 	 7,4 	Cadre 	 312 

Dixville' 	 9.0 	Employe, currier 	 12,4 

'PAPA AA Am* 	 income Ou pas dm pem 	 17.8 

ample 	 14,6 	leatlonsillte dos perwes 

Complexe fmmanaaer 	 21.8 	Frasier, 	 17.1 

Complexe (enfants dun 1a It) 	 24,1 	Au moire to non %noir 	 12.2 

Zone Studs st d'arneruepornent du teattokre 	 Homognia 

Arde-Frems 	 16,8 	Oil 	 12.8 

Baser parttian 	 14,3 	Non 	 20.3 

Nord 	 21.4 	La marl ad ratne 

Est 	 21,0 	Oil 	 18.0 

Omen 	 8,8 	Mat 	 142 

Sud-Ouast 	 20,1 	Capons* eel ranee 

Ceros-Est - 

 

-- 	 13.7 	 19.5 

Samar& 	 152 	Nen 	 13,4 

Tiestament des parents 	 Afp du marl m medaps 

Oil 	 38.5 	Moira de 30 ans 	 13.9 

Non 	 14.6 	De 30 A 39 arts 	 22,4 

Donation des perenta 	 De 40 A 49 ans 	 26.7 

Oil 	 29.0 	50 ans et plus 	 34.6 

Non 	 128 	Donation des parents awes marine 

Donaeon des parents avant le marine 	 Oil 	 28,1 

Oil 	 3z7 	Non 	 13.3 

Non 	 15.0 	Protession des parents (1) 

Aide des parents 	 Agriculteur 	 14.6 

Out 	 19,7 	Independent 	 26.0 

Non 	 13.5 	Case 	 26,1 

Ernpioni au ouvrier 	 10.2 
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Frequence du eontrat au moment du mariage i  
Es 

1. La profession des parents (ou beaux-parents) est Minnie comma silt: agncuttsur a Is pare ou a beau-pore est agrIculieur inde-
pendent = run ou l'autre est independent (aucun ageiculteur) ; cadre a run no rautre set cadre (aucun aericulteur ni independent) ; 
ernploydououvnor= l'un au l'autre est employ.) ou owner (aucun agriculteur. ni independent, ni cadre). Champ : couples merles 

a la date de tenquête. 
Spume: unquote Ace's 
financiers, 1991 - 1992 
(insets). 

Brom Economic et Statistique n°296-297, 1996-6/7. 



- 	 , 
Type de **le 	 Au rnornert du manage 	kJ moment de 	['emulate 

, 	  

Par cum (16%) qui font tn.% coed au moment du manage 

Ensemble 	 100,0 	 100,0 

Regime legal 	 50.8 	 472 

Separation de bierts 	 38,0 	 382 

Corrtnunaute unhrersele 	 8,4 	 11,0 

Ad:re regime 	 1,9 	 3.6 _ 	 . 

i Par mot (84%) qui ne font pas de contrat atimoment du manage 

; Ensemble 	 100,0 	 100,0 

Riiiim kW 	 103.0 	 96.2 
Separation de blens 	 0,0 	 0,4 

Communaute universelle 	 0,0 	 1.9 

Antra regime 	 0.0 	 1.5 

Frequence du regime matrimonial choisi 2  

385 

Champ: couPies mad& a Is dated. renquate. 
Sours* : or:quite Actits financiers. 1991-1992 (Mute). 
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2 	Bron: Economie et Statistique n°296-297, 1996-6/7. 



Variable d 	
Comma-mule 	Sicaradon 	Conammmai 	Remikon analyse 

	

8400 	 de Mans 	universals 	des couples 

Ensemble 	 SSA 	 6,3 	 3.3 	 100 

PaMmoble 

Mors de 100 COO trance 	 96,1 	 2.2 	 12 	 17 

Ds 100 03011 500 CCO francs 	 91,9 	 3.7 	 2.4 	 24 

De 500 COO 6 1 000 000 francs 	 119,15 	 4,9 	 3.3 	 30 

De 1 a 2 033 000 franca 	 84.9 	 8,3 	 4.8 	 19 

2 003 000 trance et Ma 	 69.9 	 20,5 	 6.7 	 10 

Revanu 

WS de 100 000 bemm ou nal declare 	 92.5 	 3.5 	 2.6 	 29 

De 1C0 003 6 200 030 Imes 	 90.0 	 5.5 	 3.0 	 42 

200 COO francs et plus 	 804 	 13.5 	 4.0 	 29 

Diploma du marl 

kw. nal dedare 	 no 	 1,7 	 3,1 	 22 

CEP ou atzknI6 	 91,7 	 3,5 	 2.9 	 21 

C4P.BEP. BEPC 	 902 	 4,9 	 .3,4 

Baccaleunla1 ou pas _. 	 • • 78,3 	 15.0 	 4.0 	 24 

01816nis do reponse 

Anson, nen declare 	 93,0 	 2.4 	 3.0 	 24 

CEP ou assenle 	 90,6 	 3,4 	 4,0 	 24 

CAP. BEP. BEPC 	 89.5 	 52 	 3.4 	 33 

BaxaLtureal ou plus 	 78,1 	 17,1 	 2.8 	 19 

Ilmleeslon du mod 	 . 
Aglaskaur 	 91,5 	 42 	 2.2 	 a 
Indipsndlea, protandon INNIS 	 BOA 	 13.6 	 3.9 	 12 

Cats aupeese 	 77.9 	 16.1 	 3.8 	 13 
Pmbaslon Intennedleire 	 88.5 	 8,8 	 4,1 	 20 

Endo), 	 93,1 	 3.2 	 2.6 	 11 

Oust 	 93.6 	 2.1 	 3,0 	 38 

I:Spouse sat ova lte active 

OS 	 87,7 	 7,0 	 3,4 	 84 

Non 	 93.3 	 2.2 	 2.9 	 16 

Zeno d'etude at taminagamen1 du terrItoIrs 

hado-France 	 84,4 	 10.1 	 3,7 	 17 

Bassin panslen 	 90,1 	. 	 4,9 	 3,6 	 19 
Nord 	 90.8 	 42 	 2.0 	 7 

EA 	 81,4 	 4.7 	_ 	_. 	8.6 	 8 
Ouse 	. 	 92.7 	 34 	 2.9 	 13 

Sad-West 	 852 	 8.6 	 3,1 	 10 
Canoe-Est 	 91.1 	 5,7 	 2.5 	 11 
kltalilerranee 	 90,5 	 7.3 	 1,5 	 13 

Nombre tanfanta 

0 	 92.5 	 62 	 - 8,3 	 8 
1 cu 2 	 88,1 	 6,7 	 3,4 	 56 
3 ou plus 	 90.5 	 5.7 	 2.2 	 34 

Apo du marl i I' minutes 

Mons de 40 ans 	 902 	 7.1 	 1.7 	 27 
De 40 a 49 ens 	 87.9 	 8.3 	 1.7 	 25 
De 50 a 64 ans 	 87.5 	 5.5 	 4,9 	 27 
65 ans et plus 	 e8.1 	 4,1 	 5,4 	 21 

Age du marl au madape 

Mains de 30 ans 	 90,1 	 4,7 	 3,3 	 81 
De 30a 39ans 	 82.5 	 11,0 	 4,3 	 15 
De 40 A 49 ens 	 77,7 	 21,1 	 10 	 3 
50 ans 0 plus 	 02.7 	 10.1 	 3.1 	 1 

Type de couple 

Simple 	 89.6 	 5,1 	 3,6 	 88 
Complexe (nmnariege) 	 82,7 	 10.1 	 4.2 	 5 
Complexe (enfants dun 1.1n) 	 79.8 	 18.6 	 1,2 	 7 

386 

Les regimes matrimoniaux 3  
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Communaute 	Stiparabon 	Con-rezraX1 	Reputtion 

	

Variable cranslyse 	 WO* 	cle bans 	univeisele 	des couples _  

Petrimoirse initial igefitalre 

Oul 	 90,5 	 4,3 	 3.4 	 74 

Oul, avec pabimoine 	 88,5 	 5.7 	 3,7 	 31 
. Aurain pabimolne

' 	
91,8 	 3,3 	 3,3 	 43 

Non, Monne a plus 	 84,0 	 11,1 	 2.8 	 16 

Non, la Serrano a pass 	 80,2 	 13,8 	 19 	 ' 	10 

Non 	 82,6 	 12,0 	 3.1 	 28 

Donstion au demise vivant 

Oul 	 852 	 6.9 	 4.1 	 43 

Non 	 91,1 	 5.8 	 2,8 	 57 

Tesienant 

Oul 	 84,0 	 215 	 12.7 	 4 

Non 	 . 89,4 	 5,8 	 3,0 	 96 

1  Donaeon aux enfants 

1 CV 	 80,2 	 6,2 	 3.2 	 4 

Non 	 88,8 	 8.3 	 6,2 	 96 - 	 - 

—01IffeRATi0N PREctperrE 	• - 	 _ 	 - 	- 
Profession cisa prints (1) 

Awhile's 	 92,2 	 3,0 	 2,9 	 27 

Intiipaxient. profession kende 	 816 	 13,1 	 3,7 	 21 

Cadre 	 79,4 	 12,1 	 5,1 	 6 

Employe, owner 	 91,2 	 4,3 	 3.2 	 48 

Profession du pare du,nart 

AgrIculteur 	 91.9 	 2,9 	 3.3 	 18 
independent profession liberale 	 822 	 11.3 	 2.2 	 11 

Cadre 	 73,2 	 15,2 	 72 	 5 

Employe. otrnier 	 89,8 	 5,4 	 3.2 	 65 

inconnu ou pas de pore 	 96.5 	 3.5 	 0,0 	 1 

Profession du pins de ripostes 

Aolculteur 	 93.5 	 2,8 	 22 	 18 
Independent, profession iberaie 	 79.0 	 13.2 	 4,7 	 12 
Cadre 	 77,4 	 15,3 	 4,6 	 5 

Employe. wirier 	 89,7 	 5.1 	 3,4 	 65 
Inconnu ou pas de Fare 	 88,0 	 1.9 	 0,0 	 1 

Homogsmie 

Oul 	 90,4 	 4,8 	 3,0 	 60 

Non 	 85.5 	 8,6 	 3,9 	 40 

Donation desparents-  - 	• 	
. 	 . 

Oui 	 81,8 	 11,2 	 4,5 	 20 
Non 	 902 	 5.1 	 3,1 	 80 

Heritage des parents 

Oui 	 87.8 	 6,4 	 3.6 	 51 
Non 	 89.2 	 6,2 	 3.1 	 49 

Aids des parents 

Oul 	 84,3 	 9.9 	 32 	 36 
Non 	 90.8 	 4,3 	 3,4 	 64 

Testament des parents 

Oui 	 74.2 	 12,8 	 9,6 	 5 
Non 	 89.2 	 6,0 	 3.0 	 95 

Divorce des parents 

Oui 	 85,5 	 9.7 	 3,4 	 11 
Non 	 88.9 	 5.9 	 3.3 	 89 
	 _ 	  

Ensemble 	 88,5 1 	6,3 	 3,3 	 100 

1. Cf. tableau I pour la definition de la profession des parents. 

Champ : couples manes A la date de renquOte. 
Source : enquOte Actifs financiers, 1991-1992 (lnsee). 
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Bijlage 16 
Verslag van de gesprekken met Italiaanse juristen 

Gesprek met dr. Giuseppe Ramondelli 
Notaris 
Studio notarile Colapietro — Di Fabio — Ramondeffi 
Via dei Cestari 34 
Roma 

gevoerd door G.J.W. Steenhoff en A.E. Oderkerk op 22 februari 1999 17.00 — 17.45 

Ramondelli stelt in de eerste plaats dat het Italiaanse wettelijke huwelijksgoederenstelsel 
(de comunione dei beni) in Italie alom is geaccepteerd. 

Als eerste reactie op de hem voorgelegde enquete die bestaat uit een drietal 
casusposities waarin annstaande echtgenoten zich tot een notaris richten voor advies met 
betrekking tot hun toekomstige vermogensrechtelijke verhouding, geeft Ramondelli aan 
dat het in Italie zeer ongebruikelijk is dat aanstaande echtgenoten zich met een dergelijke 
vraag tot een notaris richten. Het past niet in de Italiaanse cultuur dat men een zaak van 
het hart (het huwelijk) en een financiele kwestie (de huwelijksgoederenrechtelijke relatie) 
met elkaar verbindt. 

Enigszins geschokt was hij dan ook geweest over de rationaliteit waarmee twee 
Nederlandse in Italie woonachtige clienten (aanstaande echtgenoten) zich met vragen 
over hun vermogensrechtelijke positie na het huwelijk tot hem hadden gewend. 

Vervolgens geeft hij globaal antwoord op de vragen van de enquete. Kort samengevat 
komen zijn antwoorden, zoals hij zelf aangeeft, hierop neer dat hij vermogende aan-
staande echtparen separazione dei beni aanraadt en niet-vermogende het wettelijke stel-
sel. Of echtgenoten in afwachting zijn van een substantiele erfenis of schenking doet niet 
ter zake aangezien dergelijke erfenissen en schenkingen altijd in het prive-vermogen van 
een der echtgenoten vallen. Het maakt naar zijn mening evenmin uit of beide echtgenoten 
inkomsten uit arbeid verwerven en dit in de toekomst zullen blijven doen of dat slechts 
een van hen dergelijke inkomsten verwerft. 

Naar zijn mening maakt het echter wel uit of de ene echtgenoot vermogend is en de an-
dere met. In dat geval zou hij hen niet het stelsel van separazione dei beni aanraden maar 
het wettelijke stelsel. 

Het wettelijke keuzestelsel van de comunione convenzionale wordt voor zover hij weet 
nooit gehanteerd. 

Zoals hij reeds aan het begin van het gesprek stelde, worden er ook nauwelijks huwelijkse 
voorwaarden gemaakt. 
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Op de vraag of dit ook voor ondememers geldt 1  en of dit geen problemen oplevert, stelt 
hij dat kleine ondememers er eenvoudigweg niet aan denken en dat middelgrote en grote 
ondememers hun zaken in een B.V. onderbrengen zodat op die mater problemen 
voorkomen zullen worden. 

Verder geeft hij aan dat er een aanmerkelijk verschil in mentaliteit bestaat tussen Noord-
en Zuid-Italie. Sluit het Noorden meer aan bij de Noord-Europese mentaliteit, het Zuiden 
sluit meet aan bij de Zuid-Europese. 

Op de vraag wat de zwakke punten zijn van het Italiaanse huwelijksvermogensrecht, 
antwoordt Ramondelli na enig nadenken, dat 
1) ingeval een der echtgenoten vermogend is en gekozen wordt voor het wettelijk keu-

zestelsel separazione dei beni, degene die niet vermogend is niet wordt beschermd. 
2) ingeval van echtscheiding de vrouw met kinderen die niet buitenshuis heeft gewerkt 

in de praktijk overbedeeld wordt (dergelijke zaken worden niet van te voren 
overeengekomen) 

Algemene conclusie van Ramondelli is dat het Italiaanse systeem op zichzelf goed is. De 
enige zwakke punten die kunnen worden aangewezen hebben meer te maken met cultuur 
en mentaliteit dan met het systeem zelf. 

Gesprek met avv.Vito Mazzareffi en zijn college 
Advocaat (patrocinante in cassazione) 
Via Barberini 3 
Roma 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en A.E. Oderkerk op 23 februari 1999 16.00 — 17.00 

Op de vraag hoe het wettelijke regime, de comunione legale, functioneert in de praktijk 
(of de regeling een adequate oplossing biedt bij vermogensrechtelijke problemen bij echt-
scheiding) noemt Mazzarelli onmiddellijk twee knelpunten. Het eerste punt betreft de 
verdeling van inkomsten nit arbeid, rechten en aandelen, het tweede heeft betrekking op 
de situatie dat er sprake is van een bedrijf. 

Inkomsten uit arbeid (en heizelfde geldt voor rechten en aandelen) vallen in de 
gemeenschap voor zover zij niet zijn uitgegeven. In de gemeenschap vallen dus de zo-
genaamde spaargelden (i risparmi). Het !evert echter vaak grote problemen op om —wan-
neer de gemeenschap verdeeld client te worden — deze spaargelden te achterhalen. Echt-
genoten laten deze spaargelden vaak 'verdwijnen'. Alleen wanneer de advocaat een 
specifieke bank en/of rekeningnummer kan aanwijzen, kan de advocaat een beroep doen 
op de rechter om het bankgeheim te doorbreken. Eventueel kan hij — wanneer kan worden 
aangetoond dat er een duidelijke disproportionaliteit bestaat tussen de levensstandaard 
van een der echtgenoten en het vermogen waarover zegt te beschikken - een onderzoek 
door de fiscus laten instellen. 

Waarschijnlijk heeft hij deze vmag zeer letterlijk genomen en niet de mogelijkheid van de 
keuze voor separazione dei beni overwogen die framers zonder huwelijkse voorwaarden ge-
maakt kan worden. 
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De problemen die betrekking hebben op de situatie dat er sprake is van een bedrijf zijn in 
de eerste plaats dat het vaak moeilijk is aan te tonen of het bedrijf reeds voor het huwelijk 
bestond of dat het na het huwelijk is opgericht (Mazzarelli geeft hier aan dat dit probleem 
alleen speelt met betrekking tot kleine bedrijes). Het moment van oprichting is van be-
lang aangezien in het geval dat het bedrijf reeds bestond en eigendom was van een der 
echtgenoten voor het huwelijk, alleen de vermogenstoename in de gemeenschap valt. Is 
het bedrijf na de huwelijkssluiting opgericht, dan valt het geheel in de gemeenschap. Het 
tweede probleem dat speelt met betrekking tot bedrijven is de bepaling van de waarde. 
Hiervoor bestaan geen specifieke regels en dat wordt als een probleem ervaren. 

Naar de mening van Mazzarelli zou een (klein) bedrijf, zelf wanneer het reeds voor de 
huwelijkssluiting is opgericht, in de gemeenschap moeten vallen. De grond die hij hier-
voor aanvoerd luidt dat ook degene die misschien niet in het bedrijf werkzaam is geweest, 
maar door het voeren van de huishouding wel op indirecte wijze aan de groei van het 
bedrijf heeft bijgedragen, beschermd client te worden. 

Verder zouden er specifieke regels voor de bepaling van de waarde van het 
bedrijf ingevoerd dienen te worden. 

Er is volgens hem geen sprake van dat op dit terrein nieuwe regelingen verwacht 
mogen worden. 

Mazzarelli schat dat ongeveer 50 % van de gehuwde paren onder het regime van de sepa-
razione dei beni getrouwd zijn. Op de vraag hoe dat nu mogelijk is, nu slechts zo weinig 
paren huwelijkse voorwaarden maken, antwoordt Mazzarelli's collega dat op het moment 
van de huwelijkssluiting het paar de mogelijkheid heeft te verklaren dat zij onder het 
regime van de separazione dei beni (of een ander wettelijk keuzestelsel) wensen te zijn 
gehuwd. Deze enkele uitspraak is voldoende, men hoeft dus niet naar de notaris. Wel 
wordt een aantekening op de huwelijksakte gemaakt. De advocate meent dat het ook bij 
leken genoegzaam bekend is dat zij een dergelijke keuze voor een huwelijksgoederen-
regime kunnen maken. Mazzarelli wijdt de bekendheid van de separazione dei beni aan 
het feit dat voor 1975 dit het wettelijke stelsel was. 

Verder komt in het gesprek naar voren dat de echtgenoten tijdens het huwelijk geen in-
formatieplicht jegens elkaar hebben met betrekking tot hun vermogen. 

Op de vraag of inderdaad, zoals notaris Ramondelli stelde, dat alimentatie voor ex-
echtgenoten exorbitant hoog is, antwoorden zowel Mazzarelli als zijn collega dat hier 
naar hun mening geen sprake van is. Bij de bepaling van de alimentatie houdt de rechter 
rekening met verschillende aspecten zoals het salaris van de alimentatieplichtige, de 
levensstandaard van de ex-echtgenoten, de vraag of de alimentatiegerechtigde makkelijk 
werk zal kunnen vinden of niet etc. Er bestaan geen tabellen of iets dergelijks waaruit de 
rechter bepaalde bedragen kunnen afieiden. 
Het bestaan van een in de wet geregeld keuzestelsel met de naam comunione convenzion-
ale is deze advocaten niet bekend. 

De algemene conclusie van Mazzarelli over het Italiaanse wettelijk stelsel van de 
comunione luidt dat het stelsel weliswaar gericht is op de bescherming van de econo-
misch zwakkere partij, maar dat het deze bescherming de facto niet biedt. Weliswaar 
moet de comunione verdeeld worden, maar als de comunione niets bevat, vat er ook niets 
te verdelen. 
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In feite maakt het volgens Mazzarelli niet uit of de echtgenoten onder het wettelijke stel-
sel dan wel onder de separazione dei beni gehuwd zijn. Eigenlijk is het alleen van belang 
dat er enig vermogen aanwezig is. Hij zegt zelfs dat wellicht de separazione beter func-
tioneert aangezien in dat geval ieder der echtgenoten wat spaargeld opzij zal zetten. 

Gesprek met Emanuele Cale 
Onderzoeker, Consiglio Narionale Notariato 
Via Flaminia 160 
Roma 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en A.E. Oderkerk op 24 februari om 11.00— 12.30 

Cale is zeer sterk van mening gezien de verregaande emancipatie van de vrouw in Italie 
dat de comunione del bent als wettelijk systeem achterhaald is. Naar zijn inschatting best 
ledereen' vandaag de dag voor een ander systeem; in de meeste gevallen voor de sepa-
razione dei bent. 

De fondo patrimoniale is een nutteloze regeling. Er wordt alleen een beroep op gedaan 
door mensen die veel schulden hebben. 

Cale belooft de enquete in te vullen en bij fax dd. 30 maart 1999 antwoordt hij dat inge-
val een der echtgenoten betaalde arbeid verricht dan wel ondernemer is, het regime van 
de separazione del bent — vanuit een zuiver praktisch en technisch gezichtspunt — zonder 
twijfel het gemakkelijkst is. Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid en gelijkheid komt 
echter veeleer een keuze voor de comunione legale, de fordo patrimoniale en de comuni-
one convenzionale in aanmerking. 

Of echtgenoten wel of niet in afwachting zijn van een omvangrijke erfenis of schenking 
heeft geen invloed op de keuze van het regime daar erfenissen en schenkingen niet in de 
gemeenschap vallen. 

Het regime van de comunione del beni is voor de ondernemer zeker problematischer dan 
voor personen die een ander (vrij) beroep uitoefenen. Bedenkt men echter dat zelfs auto's 
in de gemeenschap vallen, dan blijkt dat dit regime niet erg praktisch is, ook al verdient 
het vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid het meeste respect. 
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Gesprek met Roberta Ceschini 
Advocaat, lid International Academy of Matrimonial Lawyers 
Sinisi, Ceschini, Mancini & Partners 
Via Frances° Carrara 24 
Roma 

Gevoerd door G.J.W. Steenhoff en A.E. Oderkerk 24 februari 1999 17.00 — 18.00 

Ceschini heeft enquete en begeleidende brief ontvangen. Zij heeft de enquete reeds 
(summier) ingevuld. Haar praktijk bestaat zowel uit zaken met als zonder intemationale 
aspecten. Uit de door haar ingevulde enquete blijkt dat meer dan de helft van de zaken die 
zij behandelt het huwelijksvermogensrecht betreffen. Zij heeft tussen 5-10 jaar ervaring 
met dit soort zaken. Tachtig procent van deze zaken hebben betrekking op de verdeling 
van het vermogen na echtscheiding en twintig procent op de verdeling van het vermogen 
na de dood van een van de echtgenoten. Bij de meeste van de door haar behandelde zaken 
met betrekking tot de verdeling van de boedel waren beide partijen niet vermogend 
(veertig procent). In dertig procent van de gevallen was een van de echtgenoten vermo-
gend. Het min.st was er sprake van twee vermogende partijen (twintig procent) en on-
dememers (tien procent). In geen van deze gevallen was er sprake van een aangepast 
wettelijk regime of van het regime van de fondo patrimoniale. Het aantal gevallen waarin 
de echtgenoten gehuwd waren onder de comunione dei beni en onder de separazione dei 
beni houdt elkaar in evenwicht. 

Zij acht de comunione dei beni een goede, uitgebalanceerde regeling. Haar latere op-
merking dat zij altijd haar clienten aanraadt om voor separazione dei beni te kiezen lijkt 
daarmee in strijd. Zij is echter van mening dat de comunione dei beni bij een instituut als 
het huwelijk past. Objectief gezien levert echter de separazione dei beni de minste prob-
lemen op. De problemen waar zij hier op doelt zijn in de eerste plaats problemen met 
onroerend goed. De verdeling van het huis: moet het worden verkocht?, blijft een van het 
beide partijen er wonen?, welke waarde heeft het huis?, soms is het geen geschikt tijdstip 
voor verkoop, maar hebben de echtgenoten geld nodig etc. etc. 

Interessant is haar observatie dat de problemen er niet alleen zijn wanneer de echtgenoten 
geld hebben, maar vooral en bovenal ook wanneer er geen geld is. Vaak is er alleen een 
huis. En de verdeling daarvan levert de bovengenoemde problemen op. 

Op de vraag of separazione dei beni niet te kort doet aan de vrouw die geen eigen inkom-
sten heeft omdat zij voor het huishouden en de kinderen gezorgd heeft, antwoordt 
Ceschini dat bij echtscheiding degene aan wie de kinderen worden toegewezen in 99% 
van de gevallen het huis krijgt tot het moment dat de kinderen economisch zelfstandig 
zijn. Over het algemeen is het de vrouw aan wie de kinderen worden toegewezen. 

Met betrekking tot het verdwijnen van het opgespaarde inkomen (goederen die bij ont-
binding in de gemeenschap vallen) stelt Ceschini dat zij haar clienten, wanneer zij bij 
haar komen voordat de wens tot echtscheiding uitsproken is, aanraadt om kopieen van 
rekeningafschriften e.d. van de partner te maken. In de gevallen dat deze voorzorgsmaa-
tregelingen niet meer genomen kunnen worden en er is inderdaad sprake van verdwenen 
geld, neemt zij/haar client een prive-detective in de arm. 
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Terreinen waarop zij veranderingen nodig acht zijn: verkorten van de duur van de echt-
scheiding 3 jaar (was vroeger 7 jaar). Zij acht mediatie gewenst. 

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek zijn de echtgenoten niet verplicht 
zich door een advocaat te laten bijstaan. Zij kunnen er ook voor kiezen rich door dezelfde 
advocaat te laten vertegenwoordigen. De reciter toetst de eventueel gesloten echt-
scheidingsovereenkomst. 

In Italia zijn tegenwoordig veel ongehuwd samenwonenden. De reciter past hierop echter 
niet analoog de regels met betrekking tot het huwelijk toe. Hij doet dit wel in het geval 
dat er kinderen zijn. 

Ceschini meent dat iederen in Italie zich bewust is van het huwelijksgoederenregime 
waaronder hij of zij gehuwd is. Er wordt over gesproken. In de enkele gevallen dat men 
niet weet dat men kan kiezen voor een bepaald regime, zal men er noodzakelijkerwijs 
mee geconfronteerd worden bij de aangifte van het huwelijk ofwel bij de gemeenteamb-
tenaar ofwel bij de priester. Deze zu.11en namelijk vragen of er tijdens de huwelijkssluiting 
melding van gemaakt dient te worden dat zij voor de separazione dei beni kiezen. 

Gesprek met prof. Salvatore Patti 
Advocaat en boogleraar 
Studio legate Para 
Via Barberini 3 
Roma 

Gevoerd door GJ.W. Steenhoff en A.E. Oderkerk op 25 februari 1999 am 1030 —12.15 

Patti zal voor Kluwer in een nieuwe serie het deel over familierecht schrijven. 

Patti nodigt Steenhoff en Oderkerk uit on te komen spreken over het Nederlandse hu-
welijksvermogensrecht op een congres in Verona op 19 april 1999. 

Patti zal daar spreken over de autonomie van partijen met betrekking tot de hu-
welijkse voorwaattlen. Over dit onderwerp zijn verschillende stellingen geponeerd door 
onder andere Galgano (universiteit Bologna) en Gabrielli (universiteit Trieste), maar er is 
nauwelijks discussie over. Patti is het niet eens met de argumentatie van Gabrielli die de 
mogelijkheid van partijen om een van de wettelijke huwelijksgoederenstelsels afwijkende 
regeling overeen te komen baseert op art. 161 c.c. dat stelt dat partijen niet mogen vol-
staan met een verwijzing naar een buitenlandse regeling, man het buitenlandse recht 
moeten beschrijven. 

Op de vraag wat op het moment de beste boeken op het terrein van het fa milierecht (hu-
welijksvermogensrecht) zijn, noemt Patti die van Bianca (verouderd uit 1989, bezig met 
een nieuwe editie), Bonilini, Bessone, Auletta en Gabrielli/Cubeddu. 

Er staat op het terrein van het huwelijksvermogensrecht geen wetswijziging op het pro-
gramma. 
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Gabrielli (de auteur van een recent boek over het huwelijksvermogensrecht) schijnt niet 
gelukkig te zijn met de comunione legale. 

Op de vraag of de comunione convenzionale nu wel of geen dode letter is (omdat een 
advocaat waarmee gesproken is het niet kende) antwoordt Patti dat het wel degelijk 
bestaat. 

Zwak punt van het Italiaanse huwelijksvermogensrecht acht hij het feit dat de mo-
gelijkheid bestaat om de comunione de vermijden. Indien de vrouw vermogend is en/of 
betaalde arbeid verricht is er geen probleem, de separazione dei beni is in dat geval wel-
licht de beste keuze. Problematisch acht hij de gevallen waarin de man een bepaald over-
wicht heeft en de vrouw min of meer de keuze voor de separazione dei beni oplegt. 

Patti speelt met de gedachte dat de mogelijkheid van separazione dei beni in strijd met de 
grondwet is. 

Men kent in Italie geen samenlevingscontracten. 
Er bestaat weinig maar wel enige bescherming van samenwonenden. Op de ochtend van 
het gesprek heeft het parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat inseminatie bij samen-
wonenden mogelijk moet maken. 
Een zwak punt van de comunione dei beni is inderdaad dat aan het eind van het huwelijk 
de van beide salarissen opgespaarde gelden verdeeld zullen worden en deze spaargelden 
meestal verdwijnen. Wat ook gebeurd is dat er geen spaargeld is, omdat een der echt-
genoten al zijn of haar geld in bijoorbeeld een kantoor heeft geinvesteerd. Zolang aan de 
onderhoudsverplichting voldaan wordt is een echtgenoot vrij zijn salaris te investeren in 
bijvoorbeeld goederen ten dienste van zijn of haar werk. 

Verslag gesprek dott. Emilia Trombetta 
Notaris 
Corso Trieste 87 
Roma 

gevoerd door A.E. Oderkerk 26 februari 1999 10.30 — 12.15 

Trombetta is reeds 30 jaar notaris. Zij geeft daarnaast les op de Scuola di Notariato An-
selmo Anselmi te Roma. 

De Italiaanse wetgever heeft in 1975 het wettelijk regime gewijzigd van de separazione 
dei beni in de comunione dei beni. Een tweetal overwegingen lag hieraan ten grondslag: 
de gelijkheid van man en vrouw en de beloning (vergoeding) van huishoudelijke arbeid. 
Volgens Trombetta is dit nu achterhaald aangezien alle vrouwen in Italie — naar haar in-
schatting — tegenwoordig betaalde arbeid verrichten. Bovendien is het zo — zo stelt zij — 
dat zeer velen na 1975 om fiscale redenen voor de separazione dei beni bleven kiezen en 
dat nog steeds doen. Ook de mogelijkheid van een eventuele echtscheiding (jets dat voor 
1970 niet kon) heeft met zich mee gebracht dat men eerder geneigd is voor de separazi-
one dei beni te kiezen. 
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Eveneens om fiscale redenen was aanyankellik de impresa familiare een groot succes. De 
wetgever heeft hierop gereageerd door bepaalde voordelen weg te nemen. Er wordt nu 
beduidend minder voor deze constructie gekozen. 

De commercialista (handelsexpert) speelt volgens Trombetta een grate rol bij de keuze 
van echtgenoten voor een bepaald huwelijksgoederenregime. 

Ben probleem dat speelt in het Italiaanse huwelijksvermogensrecht is de vraag of, in het 
geval dat op land dat prive-goed is van een der echtgenoten die gehuwd is onder het wet-
telijk regime van de comunione dei beni een huis wordt gebouwd, dit huis op grond van 
natrekking prive-eigendom wordt van die echtgenoot of dat het in de gemeenschap valt. 

Met betrekking tot de autonomie van de echtgenoten een huwelijksgoederenregime 
overeen te komen stelt Trombetta dat zij, zolang zij niet ingrijpen in de bestuursregeling 
of een dotaal systeem wensen overeen te komen, zij geheel vrij zijn. 

Ben ander probleem dat speelt is de vraag welk register prevaleert: het register met be-
trekking tot onroerend goed of het huwelijksregister? 

Het wettelijke keuzestelsel van de fondo patrimoniale wordt nauwelijks meer gebruikt 
aangezien het meestal een rechterlijke toets niet kan doorstaan. In de meeste gevallen 
wordt er namelijk een beroep op gedaan om schuldeisers te benadelen. 

Om fiscale redenen warden er weinig schenkingen meer gedaan. 

Het wettelijk keuzestelsel van de comunione convenzionale wordt zeer weinig gekozen. 

Ben lacune in de wet betreft een van de gronden van de ontbinding van de gemeenschap 
(191 c.c.): de separazione personale (scheiding van tafel en bed) van de echtgenoten. De 
wet vereist in dit geval geen openbaarmaking hetgeen bezwaarlijk kan zijn voor derden. 
Bovendien heeft de Corte di Cassazione in een recente uitspraak beslist dat in het geval 
dat van tafel en bed gescheiden echtgenoten zich herenigen de comunione dei bent op-
nieuw intreedt. Oak dit feit blijft derden onbekend. 

Gesprek met dhr. Andrea Russo 
Advocaat, lid International Academy of Matrimonial Lawyers 
Pirola Peanut° Zei & Associati 
Viale B. Buozzi, 47 
00197 Roma 

gevoerd door A.E. Oderkerk op 26 februari 1999 14.30 — 15.20 

Russo heeft de enquete en de begeleidende brief ontvangen. Hij zal deze later invullen en 
opsturen.2  

2  Zie bijlage 17. 
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Russo meent dat het niet mogelijk is een ideaal huwelijksgoederenstelsel aan te wijzen, 
aangezien het juiste huwelijksgoederenstelsel afhankelijk is van de situatie en de wensen 
van de echtgenoten. Als algemene stelregel geeft hij dat hoe hoger het salaris is hoe meer 
behoefte aan een afwijkende regeling bestaat. Als voorbeeld uit zijn eigen praktijk noemt 
hij regelingen met behulp van de trust. Sinds het Haagse verdrag op dit terrein gerati-
ficeerd is, zijn dergelijke constructies mogelijk. Het gaat bier echter om niet alledaagse 
situaties van kinderen wier vermogende vader opnieuw in het huwelijk is getreden en de 
bescherming van de aandelen in het bedrijf van de vader wensen. 

Zijn indruk is dat meer dan de helft van de echtparen in Italie onder het hu-
welijksgoederenregime van de separazione dei beni is gehuwd. 

Hij meent echter dat de comunione dei beni als wettelijk stelsel geschikt is. Zwakke pun-
ten kan hij niet aanwijzen. Op de vraag of het zo is dat vaak de spaargelden verdwijnen 
antwoordt hij dat dit inderdaad zo is, maar acht het de verantwoordelijkheid van de echt-
genoten zelf om dit te voorkomen. Hij is het niet eens met de stelling dat separazione dei 
beni altijd beter is vanwege problemen met de verdeling van het huis, zeker niet als het 
om het eerste huis gaat. 

Hij is over het algemeen van mening dat de staat de onderdanen te veel als on-
mondige personen beschouwd die beschermd dienen te worden. Ook signaleert hij een 
tendens in de richting van het reduceren van individuen tot bepaalde categorieen: man-
nen, vrouwen, ouderen, homosexuelen etc. 

Naar zijn idee is de economische situatie in Italie op het moment zo dat echtgenoten wel 
gedwongen zijn om beide te werken. Verder hebben naar zijn inschatting alleen de armen 
en de rijken veel kinderen. De grote groep die zich daartussen bevindt (de middenklasse) 
heeft slechts 1 a 2 kinderen. 

Rechters hebben naar zijn mening vrij veel vrijheid die zij niet altijd goed gebruiken. Hij 
spreekt vrij negatief over rechters. Hij zegt dat hij al blij is wanneer ze enige interesse 
tonen en luisteren naar wat hij te zeggen heeft. 



Bijlage 17 
Verslag van het resultaat van de onder Italiaanse juristen ge-
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Aan de enquete hebben dertien juristen meegewerkt. Een van hen (notaris Ramondelli) 
heeft de vragen mondeling beantwoord tijdens een met hem gevoerd gesprek. De overige 
twaalf hebben haar schriftelijk beantwoord. Met twee van de twaalf die haar schriftelijk 
beantwoord hebben is tevens een gesprek gevoerd (de advocaten Ceschini en Russo). De 
verslagen van de due voomoemde gesprekken zijn opgenomen in bijlage 16. Onder de 
respondenten bevonden zich drie notarissen (anoniem) vijf advocaten (Andrea Russo, 
Roberta Ceschini, drie anoniem) en vijf rechters (Maria Gabriella Luccioli (Consigliere 
Corte di Cassazione) 1 , vier anoniem). Aan de notarissen zijn anders dan aan de rechters 
en advocaten een aantal vragen naar aanleiding van drie casus voorgelegd. De vragen die 
aan de rechters en advocaten zijn voorgelegd, waren grotendeels dezelfde. De advocaten 
hebben een vijftal vragen extra beantwoord. 

Enquite voorgelegd aan notarissen 

Casus 1 
Twee aanstaande echtgenoten komen bij u om hun vermogensrechtelijke verhouding te 
regelen. Het staat vast dat slechts een van hen inkomsten uit arbeid zal verwerven. 
Welk huwelijksgoederenstelsel (comunione dei beni, separazione dei beni, fondo patri-
moniale, comunione convenzionale, anders) raadt u hen aan indien 

I) 	deze echtgenoten vermogend zijn en een substantiele erfenis en/of schenking ver- 
wachten? 

In dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem separazione dei beni aan. 

2) deze echtgenoten vermogend ztjn en geen substantiele erfenis en/of schenking 
verwachten? 

Ook in dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem separazione dei beni aan. 

3) deze echtgenoten niet vermogend zijn maar een substantiele erfenis en/of 
schenking verwachten? 

Ook in dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem separazione dei beni aan. 

1  Raadsvrouwe bij de Italiaanse Hoge Raad. 
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4) 	deze echtgenoten noch vermogend noch een substantide erfenis en/ of schenking 
verwachten? 

In dit geval raden twee van de geenqueteerde notarissen het wettelijk regime, de comun-
ione del beni aan. Een van hen zou de separazione del bent adviseren. 

5) 	Een van dam,  echtgenoten vermogend is en de ander niet? 

In dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem comunione del bent aan. 

Cams 2 
Twee a anstaande echtgenoten komen bij u om hun vermogensrechtelijke verhouding te 
regelen. Beide verwerven inkomsten en zijn van plaudit in de toekomst te blijven doen. 
Welk huwelijksgoederenstelsel (comunione dei bent, separazione del bent, fondo patri-
moniale, comunione convenzionale, anders) raadt u hen aan indien 

1) deze echtgenoten vermogend zijn en een substantiele erfenis en/of schenking ver-
wachten? 

In dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem separazione dei bent aan. 

2) deze echtgenoten vermogend zijn en geen substantiele erfenis en/ of schenking 
verwachten? 

In dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem separazione del bent aan. 

3) 	deze echtgenoten niet vermogend zijn maar een substantiele etfenis en/of 
schenking verwachten? 

In dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem separazione del bent aan. 

4) 	deze echtgenoten noch vermogend noch een substantiele ofenis en/of schenking 
verwachten? 

In dit geval raden twee van de geenqueteerde notarissen het wettelijk regime, de comun-
tone dei bent aan. Een van hen zou de separazione dei bent of de comunione dei bent ad-
viseren. 

5) 	Een van deze echtgenoten vermogend is en de ander niet? 

In dit geval raden de geenqueteerde notarissen unattiem de comunione dei bent aan. 

Casus 3 
In deze casus is een van de aanstaande echtgenoten een ondememer. 
Welk huwelijksgoederenstelsel (comunione dei bent, separazione dei bent, fondo patri-
moniale, comunione convenzionale, anders) raadt u hen aan? 

In dit geval raden de geenqueteerde notarissen unaniem separazione dei bent aan. 



Enquite voorgelegd aan advocaten en rechters 
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I. 	Algemene vragen (alleen voorgelegd en beantwoord door advocaten) 

1) 	Welke percentage van de zaken die u behandeld heeft, hebben — naar uw schat- 
ting — betrekking op het huwlijksvermogensrecht? 

Voor drie van de vijf advocaten geldt dat de zaken die zij behandelen voor meer dan 
driekwart betrekking hebben op het huwelijksvermogensecht. Voor een advocaat maakt 
dit type zaken tussen een kwart en de helft van de door hem behandelde zaken uit. Een 
andere advocaat heeft deze vraag niet beantwoord daar hij of zij deze informatie als ver-
trouwelijk beschouwd. 

2) 	Hoe lang houdt u zich al met dergelijke zaken bezig? 

Twee van de vijf advocaten zijn tussen de lien en vijftien jaar met dergelijke zaken bezig. 
Twee anderen zijn tussen de vijf en lien jaar op dit terrein werkzaam. Een advocaat heeft 
deze vraag Diet beantwoord daar hij of zij deze informatie als vertrouwelijk beschouwd. 

3) 	Welk percentage van de gevallen op het terrein van het huwelijksvermogensrecht 
waar u in uw praktzjk te maken mee heeft gehad betrof ... 

Voor vier van de vijf respondenten geldt dat de meeste van hun zaken op het teffein van 
het huwelijksvermogensrecht de afwikkeling van de boedel na echtscheiding betreffen. 
Met de afwikkeling van de boedel na overlijden of faillissement van een van de echt-
genoten houden zij zich ofwel in het geheel niet bezig ofwel in veel mindere mate. Voor 
een geldt dat de ene helft van de zaken de afwikkeling van de boedel na echtscheiding 
betreft en de andere helft de afwikkeling van de boedel na overlijden. 

4) 	Welk percentage van de gevallen van afwikkeling van de boedel waar u in uw 
praktijk te maken mee heeft gehad I die aan u als rechter zijn voorgelegd betrof .. 

• Ex-echtgenoten die beiden vermogend waren? De advocaten noemen percentages 
uiteenlopend tussen de 15 % en 60 %. 

• Ex-echtgenoten van wie een van beide vermogend was? Vier van de vijf advocaten 
noemen een percentage van 30 %, de vijfde noemt een percentage van 60 %. 

• Ex-echtgenoten die beiden niet vermogend waren? De advocaten noemen percentages 
tussen de 0 % en 40 %. 

• Ex-echtgenoten waarvan een (of beiden) ondernemer is (of zzjn)? De advocaten noe-
men percentages tussen de 10 % en 50 %. 
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5) 	Geef aan welk percentage van uw clienten — naar uw schatting — gehuwd waren 
onder de hieronder genoemde huwelijksvermogensregimes 

Twee van de vijf advocaten hebben deze vraag niet goed begrepen. Voor 66n van de drie 
overigen geldt dat jets meer clienten onder het wettelijk regime dan onder het regime van 
de separazione del beni waren gehuwd. Van de clienten van een ander was de helft wider 
het wettelijk regime en de andere helft onder het regime van de separazione dei beni ge-
huwd. Geen van de clienten van laatstgenoemde advocaten was onder het regime van de 
fondo patrimoniale gehuwd. Voor wederom een andere advocaat geldt dat aanzienlijk 
meer clienten onder het regime van de separazione dei beni waren gehuwd (70 %) dan 
onder het wettelijk regime. Voor 10 % van zijn clienten maakte een fondo patrimoniale 
deel uit van hun huwelijksgoederenregime. 

Vragen over het wettelijke regime van de contunione 

1) 	Functioneert naar 14W mening het wettelijke regime van de comuniorze dei beni 
goed in de praktijk? 

Twee van vijf advocaten menen dat het wettelijk regime niet goed fimctioneert in de 
praktijk. Volgens een fimctioneert het redelijk goed indien gebruikt door niet-vermogende 
echtparen. Volgens twee anderen functioneert het goed. 

Volgens een krappe meerderheid van de vijf geenqueteerde rechters functioneert het 
wettelijk regime goed in de praktijk. De overige twee menen dat het niet goed functio-
neert. 

2) 	Zijn er regels die deel uitmaken van di: regime die naar uw mening gewijzigd 
zoztden moeten worden? 

De advocaat die meende dat het wettelijk regime redelijk functioneert in de praktijk, vindt 
deze vraag moeilijk te beantwoorden. Iiij acht de regeling aanvaardbaar. Ben ander, die 
meent dat het regime goed functioneert in de praktijk, wenst geen wijzigthg van de regels. 
De overige advocaten, waaronder ook een van degenen the vonden dat het regime goed 
functioneert in de praktijk, menen dat er regels zijn the deel uitmaken van dit regime die 
gewijzigd zouden moeten worden. Ben van laatstgenoemden meent dat ze `allemaar ge-
wijzigd zouden moeten worden. 

Volgens de twee rechters die van mening waren dat het wettelijk regime niet goed f-uncti-
oneert, zouden regels the deel uitmaken van dit regime gewijzigd moeten worden. Een 
van hen noemt de bestuursregeling. Een rechter, die wel was mening was dat het regime 
goed functioneert, noemt het onderdeel van art. 191 c.c. dat bepaalt dat de comunione dei 
bent eindigt met het definitieve youths van scheiding van tafel en bed in plaats van het 
tijdstip van de hoorzitting voor de president van de rechtbank voor de scheiding van tafel 
en bed. Volgens de overige twee zijn er geen regels die gewijzigd moeten worden. 



3) Beschermen naar uw mening de regels van dit regime zowel tijdens als na het 
huwelijk de economische zwakkere echtgenoot? Zo nee, waarom niet? 

Volgens drie van de vijf advocaten bieden de regels van het wettelijk regime voldoende 
bescherming. Een van hen voegt daar aan toe dat deze echter vermeden kunnen worden 
door voor de separazione dei beni te kiezen. De twee overige advocaten zijn van mening 
dat de regels van dit regime onvoldoende bescherming bieden. Een van hen noemt de re-
geling te star, de ander stelt dat dat de regels met betrekking tot de comunione di residuo 
nadelig zijn. 

Van de rechters is de meerderheid van mening dat het wettelijk regime de economisch 
zwakkere partij voldoende beschermd. Een van hen meent dat dit niet altijd het geval is in 
verband met de starheid van de regels. 

4) Is naar uw mening het regime van de comunione dei beni geschikt als wettehjk 
regime? Zo nee, welk systeem zou als wettelijk regime kiezen? 

Vrijwel alle respondenten achten het regime van de comunione dei beni geschikt als wet-
telijk regime. Slechts een advocaat en een rechter achten systeem van de separazione dei 
beni als wettelijk regime geschikter. 

Vragen over de weuelijke keuzestelsels 
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I) 	Functioneert naar uw mening het regime van de separazione dei beni goed in de 
praktzjk? Zo nee, waarom niet? 

Alle respondenten menen dat het regime van de separazione dei beni goed functioneert in 
de praktijk. Een advocaat licht zijn antwoord als volgt toe: 'Het systeem beschermt de 
vermogens en hun ontwikkeling. Het wordt voomamelijk gekozen door personen met 
vermogen en vooruitzicht op groei daarvan'. Een van de rechters stelt dat het systeem 
goed functioneert indien de economische situaties van de echtgenoten ongeveer in even-
wicht zijn en de keuze voor het systeem bewust en goed geinformeerd gemaakt is. 

2) 	Zijn er regels die deel uitmaken van dit regime die u veranderd zou willen zien? 
Zo ja, welke? 

Slechts een van hen (overigens een van de rechters die niet zijn of haar positieve ant-
woord op de vorige vraag toegelicht heeft) meent dat regels met betrekking tot het be-
stuur gewijzigd zou moeten worden. De overige respondenten wensen geen wijziging van 
de regels die deel uitmaken van het regime van de separazi one dei beni. 

3) 	Functioneert naar uw mening het regime van de fondo patrimoniale goed in de 
praktzjk? Zo nee, waarom niet? 

Volgens alle respondenten functioneert het regime van de fondo patrimoniale niet goed in 
de praktijk daar het, zo stellen sommigen, niet en volgens anderen, zeer zelden wordt ge-
bruikt. Een van de advocaten licht zijn antwoord als volgt toe: de fondo patrimoniale be-
perkt de beschikkingsbevoegdheid over de goederen en biedt geen bijzondere bescher- 
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ming van de goederen ten opzichte van derden-crecliteuren. Een andere advocate zegt nog 
nooit met een fondopatrimoniale in aanraking te zijn geweest. 

4) 	Zijn er regels die deel uihnaken van dit regime die u veranderd zou willen zien? 
Zo ja, welke? 

Slechts eon advocaat meent dat alle regels die deel uitmaken van dit regime veranderd 
zouden moeten warden. Van de overige advocaten wenst eon geen wijziging van de be-
staande regels, een ander weet het niet en weer een ander vindt de vraag moeilijk te be-
antwoorden. Deze laatste advocaat meent dat het eenvoudiger is am andere juridische 
instrumenten te gebruiken (zoals bijvoorbeeld de trust) om dezelfde resultaten te verkrij-
gen. 

Een van de rechters beantwoordt deze vraag niet. Het antwoord van een and ere reciter is 
helaas onleesbaar. Volgens de overige cirie rechters zijn er geen regels van dit regime the 
zouden moeten worden gewijzigd. 

5) 	Functioneert naar uw mening het regime van de comunione convenzionale goed 
in de pralaijk? Zo nee, waarom niet? 

Een respondent (een rechter) heeft deze vraag niet beantwoord. Slechts e'en van de overi-
ge respondenten (een advocaat) meent dat het regime van de contunione convenzionale 
goed functioneert in de praktijk. Volgens de overige respondenten wordt het niet of 
zelden gebruikt. Een van hen (een advocaat) meent dat men slecht over dit systeem gemn-
formeerd is. Een ander (een reciter) geeft als verklaring dat het wettelijk regime dat van 
de gemeenschap van goederen is en de wet de echtgenoten slechts weinig ruimte laat 
waarbinnen echtgenoten de comunione convenzionale (de bedongen gemeenschap) kun-
nen invullen. 

6) 	Zijn er regels die deel uitmaken van di: regime die u veranderd zou willen zien? 
Zo ja, welke? 

De meeste respondenten zijn van mening dat er geen regels zijn die deel uitmaken van dit 
regime the veranderd zouden moeten worden. Van de overige drie heeft een rechter deze 
vraag niet beantwoord, een andere reciter is van mening dat er wel regels zijn die gewij-
zigd zouden moeten warden. Hij geeft echter niet aan welke. Een advocaat is van mening 
dat alle regels die deel uitmaken van dit regime gewijzigd zouden moeten worden. 

IlL 	Algemene vraag 

Wanneer u de Nederlandse wetgever zou mogen adviseren omtrent een eventuele over-
name van het Italiaanse huwelijksgoederenrecht, welke punten van het systeem zou u dan 
als sterke en welke als zwakke aanwijzen? 

Vier advocaten en vijf rechters hebben deze vraag beantwoord. Zowel een advocaat als 
een reciter stellen deze vraag niet te kunnen beantwoorden. Door de overige zes respon-
denten warden als sterke punten genoemd: de bescherming van de economisch zwakkere 
echtgenoot (zowel door een reciter als door een advocaat genoemd), de mobiliteit tussen 
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de regimes (genoemd door een advocaat), de flexibiliteit van de regimes (genoemd door 
een rechter), de comunione dei beni als wettelijk regime, de onmogelijkheid om af te wij-
ken van de rechten en plichten die aan de huwelijkse staat verbonden zijn en de waarde-
ring van huishoudelijk werk (genoemd door een rechter). 
Als zwakke punten worden genoemd: de rechtelijke interpretatie van de normen (ge-
noemd door een advocaat), de starheid van het wettelijke regime (zowel door een rechter 
als door een advocaat genoemd), desinformatie (genoemd door een rechter), het ontbre-
ken van een regeling voor buitenhuwelijkse samenlevingsvormen en ten slotte de traag-
heid van het proces van verdeling dat onttrokken is aan de (echt)scheiclingsrechter en vele 
jaren kan duren (genoemd door een advocaat). Naar de mening van laatstgenoemde advo-
caat zou dus aan de (echt)scheidingsrechter bevoegdheden ten aanzien van de verdeling 
toegekend moeten worden. 



1995 	1996 	 1997 

Bevolking (x 	57 332,996 	57 460,977 	57 563,354 

1000)'  
Gesloten 	 290009 	272049 	27311 

huwelijken' 
Echtscheidingen 3 	32717 	_ 	27038 	_ 	- 

Bijlage 18 
Statistische gegevens Italie 

Aantal huwelijken per regio 1995 4  
(o.a. percentages gehuwden onder het stelsel van de comunione dei bent) 

Tavola 1.1 - CaratteristIche dei matrimoni: indicatori sintetici regionali - Anno 1995 

REGIONI 

Piemonte 	 20 533 	4.8 	23.8 	35.1 	5 • 4 	555.3 	604.0 	29.7 	27 2 	8.3 	7 0 
Valle d'Aosta 	 600 	5.1 	30.7 	31.3 	7.8 	518.3 	611.5 	29.8 	272 	12.7 	83 
Lombardia 	 43 170 	48 	21.2 	47.9 	6.0 532.9 	580.2 	299 	274 	6 7 	55 
Trentino-Ano Adige 	4.877 	5,4 	32.2 	59.6 	11.3 	580.3 	634.0 	30 5 	27 6 	5 5 	5 3 
veneto 	 22 903 	5.2 	20.1 	49.5 	6.7 	569.4 	613.3 	29.8 	27 2 	5.5 	4 3 
Fnuli-Venezia Giulia 	5.223 	4.4 	32.9 	46.5 	8.6 	495 7 	541.0 	30.6 	27 9 	9.6 	8 3 
Liguria 	 7 564 	4 6 	30.9 	45.7 	5.3 	53.4.1 	571.5 	309 	28.1 	11.1 	108 
Emilia-Romagna 	 17.194 	44 	26.9 	41.6 	5 4 	509.4 	562.5 	30 4 	280 	8.2 	64 
Toscana 	 16.668 	4.7 	26.8 	42.6 	9.3 	5708 	612.9 	30.3 	27 8 	7 7 	6 0 
Umbria 	 3.900 	4,7 	20.8 	60.8 	7.7 	605.4 	640.7 	30.4 	27.7 	5,1 	3 8 
Marche 	 6.722 	4.7 	15.4 	39.4 	5.2 	589.8 	623.7 	30.3 	27.4 	4.4 	2.8 
Lazio 	 24.375 	4.7 	26.0 	60.0 	6.5 	533 9 	552.4 	30.4 	27 8 	6.7 	4.7 
Abruzzo 	 5.792 	4,6 	13.2 	64.6 	4,1 	563.3 	584.2 	29 7 	268 	5.0 	32 
Molise 	 1.500 	4.5 . 	8.5 	74,9 	2.5 	582.2 	604.5 	29.7 	26.5 	3.8 	1 6 
Campania 	 34.888 	6.1 	16.7 	79.7 	2.2 	706.9 	698.0 	28.6 	25.7 	3.6 	1 7 
Pugtia 	 23.664 	5.8 	9.6 	73.4 	1.4 	696.9 	681.6 	28.7 	25.9 	3.9 	1.8 
Basilicata 	 3.185 	5.2 	6.2 	78.8 	1.2 	644.6 	659.9 	29.7 	265 	3.0. 	t 1 
Calabria 	 10.834 	5.2 	9.1 	79.3 	2.0 	640.3 	642.6 	29.2 	25.5 	3.8 	2 1 
Sicilia 	 28.016 	5.5 	14.3 	7 .5 7 	2.0 	671.9 	668.6 	28.7 	25.5 	4 8 	2 8 
Sardegna 	 8 401 	5.1 	23.8 	75.1 	2 5 	582.6 	587.2 	30.3 	27.5 	4.3 	2 8 
ITALIA 	 290.009 	5,1 	20,0 	59,1 	4,8 	591.6 	621,5 	29.6 	26.9 	5,9 	4.3 

(a) Rapport) tra I matrunoni celebrab in ciascuna regione e lammontare medio delta popolaztone resfdente rnoltiptrcato per melte (b) 
Somme dei guozienti specifici di nuzialita degli sposi celtiMubili per singolo anno di eta tra 15 e 49 anni moltiplicab per mine (c) 
Matrunoni vedovife e divorziati/e sul totale. 

Bron: http://www.insee.fr/vf/chifcles/qqchiffr/populati.htm.  
2 	Bron: Eurostat en http://www.insee.frivf/chifcles/qqchiffepopulati.htm.  

Bron: Eurostat. 
Bron: Instat. 
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Huwelijken naar rite; ecbtgenoten naar seicse en burgelijke staat 5  

Tavola 1.2- Matrimoni per OM; sposi per sesso e stato civile (a) 

MM 

ANN! 

Bran: Instat. 

MATRIIAC1tvl 

Religiosi 	Civi5 	Total. 	Celt 	Vedow. Otvorziab 	Nutc5 	Vedove °narrate 

DATIASSOLUTI 

SPOSI 	 SPOSE 

1991 	 257.555 	54.506 312.061 	295.574 	1679 	12.808 	300.808 	1.909 	9.344 
1992 	 255.355 	56.993 312.348 	295.105 	3.794 	13.449 	300.449 	1.944 	9.905 
1993 	 248.111 	54.119 302230 	286.087 	3.571 	12.572 	291.054 	1253 	9223 
1994 	 235.990 	55.617 291.607 	275208 	3.658 	12.741 	279.968 	1.777 	9.862 
1995 	 232.065 	57.944 	290.009 	272.899 	3.426 	13.684 	277,565 	1 760 	10.684 

MATRIMONI 	 SPOS1 	 SPOSE 

Reliposi 	Civil .' Totele (b) 	Cat 	Vedovi Devorziati 	Nub& 	Vedove Deformle 

DAT1 ROAM 

1991 	 825 	17.5 	55 	94.7 	1.2 	4.1 	96.4 	0.6 	3,0 
1992 	 81.8 	182 	5.5 	94.5 	12 	4.3 	96.2 	0.6 	32 
1993 	 82.1 	17.9 	5.3 	94,7 	1.2 	42 	96.3 	0.6 	3,1 
1994 	 80.9 	19.1 	5.1 	944 	1.2 	4.4 	96.0 	0.6 	3.4 
1995 	 130.0 	20,0 	5.1 	94.1 	12 	47 	95.7 	0.6 	3.7 

la) Tra Idiverziati a le divoaiala sono coropmsi i già coniugate. Sue persona the hanno Mune° 0 sclogernenlo del malnmonio al 
semi della teem 1 dictate 1970 n.898. (b) Per 1.000 abilarei. 

• 
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