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6. In de artikelen 598e en 598/ vervallen de woorden: aan onder
houd 

7. In artikel 611, laatste lid, vervallen de woorden: betreffende 
onderhoud 

8. Het opschrift van de tweede afdeling van de zesde titel van 
het derde boek wordt gelezen: 

Van verzoeken van echtgenoten. 

9. Artikel 798 wordt gelezen: 

De echtgenoot die de beslissing van de rechter wil inroepen krach
tens de zesde, zevende of achtste titel van het eerste boek van het 
Burgerlijk Wetboek, moet dit doen bij verzoekschrift. 

Bevoegd is de rechter van de gemeenschappelijke woonplaats 
der echtgenoten of, bij gebreke daarvan, van de woonplaats van de 
echtgenoot tegen wie het verzoek gericht is en indien deze buitens
lands woont, van de woonplaats van de verzoeker. 

De rechter beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van 
beide partijen. 

Hij kan, alvorens te beslissen, de bloed en aanverwanten der 
partijen, alsmede getuigen horen. 

Het onderzoek geschiedt in raadkamer. 
Hoger beroep kan worden ingesteld binnen veertien dagen na de 

beslissing. 

10. Artikel 799 wordt gelezen: 

De vrouw kan geen verzoek aan de rechtbank krachtens arti
kel 180a van het Burgerlijk Wetboek doen dan na autorisatie van de 
president der rechtbank. De artikelen 805, 806 en 808 tot en met 
808/ zijn van overeenkomstige toepassing. 

11. Artikel 800 vervalt. 

12. De aanhef van artikel 808 wordt gelezen: 

De maatregelen, welke de vrouw mag in het werk stellen om te 
voorkomen dat de goederen worden weggemaakt en verspild, zijn 

Artikel IV 

1. In de wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22) op de invor
dering van 's Rijks directe belastingen, wordt achter artikel 6 een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 6a 

De zaken, behorende tot enige gemeenschap van goederen tussen 
echtgenoten, zijn aansprakelijk voor de belastingen, door een der 
echtgenoten verschuldigd. 

2. Artikel 10, tweede lid, van de wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad 
no. 88) tot instelling van een Rijkspostspaarbank wordt gelezen: 

Gehuwde vrouwen kunnen steeds spaarbankboekjes op haar naam 
bekomen en daarop inlagen doen. Terugbetaling van hetgeen op haar 
naam op een spaarbankboekje verschuldigd is, geschiedt aan haar, 
met uitsluiting van haar echtgenoten. 

3. De aanhef van de laatste zin van artikel 15, eerste lid, der 
Grootboekwet (Staatsblad 1913, no. 123) wordt gelezen: Minder
jarigen, zelfs 

De aanhef van artikel 16 der Grootboekwet wordt gelezen: Minder
jarigen, die 

4. Het vierde lid van artikel 56 van de Ziektewet (Staatsblad 1913 
no. 204) wordt gelezen: 

De gehuwde vrouw kan over het in deze wet geregelde kraamgeld 
beschikken. 

Het vijfde lid van dat artikel vervalt. 

5. Het tweede lid van artikel 70 van de Invaliditeitswet (Staats
blad 1913 no. 205) vervalt. 

6. Artikel 5, vijfde lid, der Handelsregisterwet 1918 (Staatsblad 
no. 493) wordt gelezen: 

Behoort de zaak aan een gehuwde vrouw, dan wordt opgegeven, 
of de bij artikel 176, eerste lid, onder 3°, van het burgerlijk wetboek 
bedoelde bewilliging, hetzij door de man, hetzij door de rechter, is 
verleend, en zo ja, de tijd en de wijze, waarop zulks is geschied. 

! Op intrekking der bewilliging overeenkomstig de wet kan de man 
I zich tegenover derden, die te goeder trouw verklaren dat die intrek

king hun onbekend was, niet beroepen zolang de intrekking niet 
: voor inschrijving in het handelsregister is opgegeven. 

7. Het derde lid van artikel 10 van de Ouderdomswet 1919 
(Staatsblad no. 628) vervalt. 

Het vierde lid van dat artikel wordt derde lid. 

8. Artikel 10 der wet op de Coöperatieve Verenigingen 1925 
I (Staatsblad no. 204) wordt gelezen: 

De vrouw verbindt haar man voor alle verplichtingen, welke voort
vloeien uit de toetreding als lid tot een coöperatieve vereniging, die 
geen andere stoffelijke belangen beoogt dan het verkrijgbaar stellen 

I van gewone en dagelijkse behoeften van de huishouding, behoudens 
het geval waarin de man niet langer verbonden is voor handelingen 

I en verbintenissen door de vrouw te dier zake aangegaan. 

9. Het tweede lid van artikel 73 van de Kinderbijslagwet (Staats
clad 1939 no. 806) vervalt. 

De leden 3, 4 en 5 van dat artikel worden leden 2, 3 en 4, terwijl 
i in het nieuwe vierde lid in plaats van „het derde en vierde lid" ge
i lezen wordt: het tweede en derde lid 

10. In artikel 12 van de wet van 2 Juni 1949, houdende voor
zieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van 
vermisten (Staatsblad 1949, no. J 227) wordt in plaats van „machti
ging als bedoeld in de artikelen 169 en 180" gelezen: een voorziening 
als bedoeld in artikel 180, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel V 

Overgangs en slotbepalingen 

1. De rechten van echtelieden, vóór de inwerkingtreding dezer 
wet gehuwd, worden, doch alleen voor het vervolg, geregeld door 
de bepalingen dezer wet. 

2. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

1430 3 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

1. De bestaande wet beschouwt de gehuwde vrouw als in beginsel 
handelingsonbekwaam, stelt haar voor het verrichten van rechtshande
lingen afhankelijk van de machtiging van haar man. Dit beginsel 
van handelingsonbekwaamheid is niet in overeenstemming met de 
waarde, die de huidige tijd toekent aan de persoonlijkheid van de 
vrouw en moet voor het tegendeel plaats maken. De gehuwde vrouw 
moet in het algemeen bekwaam worden tot het verrichten van rechts
handelingen. Al die voorschriften der wet, welke voor de geldigheid 
van rechtshandelingen van een gehuwde vrouw, proceshandelingen 
daaronder begrepen, de machtiging van haar man onmisbaar maken, 
moeten dus vervallen. 
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2. De opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de ge
huwde vrouw zal de meest ruime werking hebban in de gevallen, 
waarin de goederen der echtgenoten gescheiden zijn. Alsdan zal de 
handelingsbekwame vrouw de volledige zeggenschap hebben over 
haar vermogen. Haar vermogen zal onbeperkt voor haar schulden 
aansprakelijk zijn. Zij zal met andere woorden uit een oogpunt van 
handelingsbekwaamheid geheel met een ongehuwde handelingsbe
kwame vrouw gelijk staan. Dit zal zich voordoen in geval aan de 
gehuwde vrouw goederen zijn opgekomen, welke buiten de wettelijke 
gemeenschap van goederen zijn gevallen, ingeval van huwelijksvoor
waarden en in geval van scheiding van goederen. 

3. Intussen bepaalt het wettelijk systeem van algehele gemeen
schap van goederen voor ongeveer 95 % der echtparen de onderlinge 
vermogenspositie. Aan deze wettelijke gemeenschap is inhaerent het 
beheer van de man over die gemeenschap. Tengevolge van deze 
beheersfunctie van de man ten opzichte van de wettelijke gemeen
schap van goederen kan het gemeenschapsvermogen in het algemeen 
niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen door de vrouw aange
gaan. Voor dergelijke verbintenissen zal slechts verhaal mogelijk zijn 
op eventueel buiten de wettelijke gemeenschap vallende goederen 
van de vrouw. Practisch zal daarom de handelingsbekwaamheid der 
vrouw, die in algehele gemeenschap van goederen gehuwd is, niet 
tot gevolg kunnen hebben, dat de vrouw met haar rechtshandelingen 
de goederen der gemeenschap bindt, zolang die gemeenschap bestaat 
en zolang de man het beheer over de gemeenschap voert. 

4. Op zich zelf kan het in de wettelijke gemeenschap van goede
ren voor de gehuwde vrouw gelegen beletsel om haar handelings
bekwaamheid ten volle te ontplooien, als een bezwaar gevoeld wor
den. Zelfs zou men tegen opheffing van de handelingsonbekwaamheid 
van de gehuwde vrouw met handhaving van het stelsel van de 
wettelijke algehele gemeenschap van goederen het verwijt van half
slachtigheid kunnen aanvoeren. Anderzijds zal de opheffing van de 
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw niet op het ge
releveerde bezwaar mogen afstuiten. Bij die opheffing zal van de 
bestaande toestand op het stuk van huwelijksgoedercnrecht uitgegaan 
moeten worden. 

5. Het is thans niet de tijd om te overwegen, of het huwelijks
goedercnrecht in zijn beginselen gewijzigd moet worden. Vooreerst 
niet, omdat het beter lijkt" de behandeling van die vraag uit te stellen 
tot de voorgenomen algehele herziening van het burgerlijk recht. 
Bovendien moet in aanmerking genomen worden, dat over die vraag 
een zodanig verschil van mening bestaat en dat een eventuele her
ziening van de beginselen van het huwelijksgoedercnrecht zo inge
wikkcfd zou zijn, dat het geruime tijd zou kosten om die herziening 
tot stand te brengen. Op een mogelijke oplossing van dit vraagstuk 
kan de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw niet bijlven wachten. 

6. Het moge dan zijn, dat bij handhaving van de bestaande 
toestand op het stuk van huwelijksgoedercnrecht de opheffing van 
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw niet in alle 
opzichten de volledige uitwerking heeft, die gewenst geacht zou 
kunnen worden, niettemin zal ook alsdan in aanzienlijke mate aan 
gerechtvaardigde verlangens tegemoet gekomen kunnen worden. 

7. Te minder bezwaar is er om deze weg te volgen omdat het 
mogelijk schijnt het stelsel van het huwelijksgoedercnrecht op zo
danige wijze met de handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw 
in verbinding te brengen, dat de scherpe kant, die eventueel in het 
naast elkaar gelden van beide beginselen gezien zou kunnen worden, 
weggenomen wordt. Dit resultaat kan verkregen worden door bij
zondere regeling op punten, welke het stelsel van huwelijksgoedercn
recht en het beheer van de man over de gemeenschap niet behoeven 
te doorbreken. 

8. Een bevredigende oplossing lijkt bereikt te worden, indien de 
volgende desiderata vervuld worden: 

a. Handelingen van de vrouw die de gewone huishouding be
treffen, moeten mede de man binden, behoudens de bevoegdheid 
van de man om langs de weg van rechten wegens deugdelijke reden 
dit gevolg van het optreden der vrouw te beëindigen. Deze regel moet 
gelden ongeacht of en zo ja welke gemeenschap van goederen tussen 
de echtgenoten bestaat. 

b. De vrouw moet, wanneer de man onvoldoende gelden voor de 
huishouding ter beschikkng van de vrouw stelt, langs de weg van 
rechten de mogelijkheid verkrijgen zich deze gelden uit de inkomsten 
van de man te verschaffen, met name door een beslag op het loon 
van de man. Ook de uitoefening van dit recht moet onafhankelijk zijn 
van het al dan niet bestaan van enige gemeenschap van goederen 
tussen de echtgenoten. 

c. Aan de vrouw moet de bevoegdheid toekomen tot uitoefening van 
een beroep en het verrichten van arbeid. Zij zal evenwel de bewilliging 
van de man behoeven, wanneer zij met het beroep of de arbeid de 
gemeenschap wil binden. De vrouw zal de tussenkomst van de rechter 
moeten kunnen inroepen indien de man de bewilliging weigert. De 
vrouw moet de inkomsten uit beroep of arbeid zelf kunnen beheren 
en daarover zelfstandig ten bate van het gezin kunnen beschikken. 

d. Voor het overige zal de vrouw de gemeenschap alleen kunnen 
binden met bewilliging van de man. 

e. De man zal het beheersrecht van de gemeenschap niet kunnen 
prijsgeven. Wel zal hij zijn vrouw volmacht kunnen geven. 

ƒ. Indien enige gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten 
bestaat, zal de man de medewerking van de vrouw behoeven, zodat 
alsdan slechts beide echtgenoten tezamen kunnen beschikken, voor
zover het betreft de van de zijde van de vrouw in de gemeenschap 
gevallen onroerende goederen, schepen en niet aan toonder luidende 
rechten en voorzover het betreft de inboedel. 

g. De man zal de vrouw moeten inlichten betreffende het beheer 
over de gemeenschap. 

h. De vrouw moet het beheer over de gemeenschap kunnen ver
krijgen indien de man afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert 
zijn wil te verklaren. 

i. De vrouw moet het beheer over de gemeenschap of scheiding 
van goederen kunnen verkrijgen indien de man zijn inlichtingsplicht 
tegenover de vrouw niet behoorlijk nakomt of zijn verplichtingen 
ten aanzien van het beheer der gemeenschap verwaarloost. 

j . Een faillissement van de niet-beherende echtgenoot zal de ge
meenschap niet omvatten opdat niet het faillissement van de niet
beherende echtgenoot uitgelokt wordt om de beherende echtgenoot 
te dwingen de schulden te honoreren, waarin hij niet bewilligd heeft. 

k. De bijdrage van de vrouw in de kosten van de huishouding 
moet geregeld worden indien de gemeenschap van goederen uitge
sloten of beperkt is, dus ook bij scheiding van goederen. 

/. Indien een echtgenoot feitelijk beheer voert voor de andere 
echtgenoot, moet hij bij het einde van het beheer rekening en ver
antwoording afleggen en eventuele schade vergoeden. 

9. Regelingen in vorenstaande zin van de verhoudingen tussen 
echtgenoten treden zonder twijfel op het terrein van het huwelijks
goederenrecht. Die regelingen zijn het onvermijdelijke sequeel van de 
opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, 
wil tenminste de opheffing dier onbekwaamheid op bevredigende wijze 
regeling vinden. Intussen wordt alleen in dit laatste opzicht aan het 
huwelijksgoedercnrecht geraakt, dus slechts op indirecte wijze, en 
wordt noch aan het stelsel van huwelijksgoederenrecht noch aan het 
systeem van huwelijksvoorwaarden getornd. 

10. De regelingen in vorenstaande zin zijn voor een deel bestaand 
recht en zijn overigens voor een deel ontleend aan het ontwerp
huwelijksvermogenrecht, dat op 5 Mei 1948 is ingetrokken (Bijlagen 
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1947—1948 72). 
Overneming uit dat ontwerp van hetgeen voor zodanige overneming 
geschikt is te achten, is beperkt gebleven tot hetgeen als uitvloeisel 
van de opheffing van de handelingsonbekwaamheid der gehuwde 
vrouw onvermijdelijk regeling behoeft. Andere onderwerpen uit het 
evcngenoemde ingetrokken ontwerp zijn in dit ontwerp niet over
genomen. 

11. Het nieuwe ontwerp streeft niet naar een nieuwe systematiek 
van de bestaande wet. De nodige regelingen, die, zoals gezegd, ten 
dele reeds in de bestaande wet aangetroffen worden, worden aldaar 
ingevoegd op de door de huidige wetssystematiek aangewezen plaats. 

12. De wetswijzigingen bestrijken in hoofdzaak het Burgerlijk 
Wetboek, voorts de Failliss'ementswet, het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en een aantal afzonderlijke wetten. ') 

13. Bij de hierna volgende artikelsgewijze toelichting worden de 
wetswijzigingen, die zonder meer voortvloeien uit de opheffing van 
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, niet afzon
derlijk toegelicht. 

') Volledigheidshalve wordt de aandacht er op gevestigd, dat bij vergelijking 
van de voorgestelde wetswijzigingen met de thans geldende tekst van wetten 
ook geraadpleegd moeten worden voor zover het Burgerlijk Wetboek aangaat, 
de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad no. H 232), houdende wijziging van het 
kinderrecht, voor zover betreft de Faillisscmentswet. de wet van 4 December 
1947 (Staatsblad H412), houdende een regeling van lijfsdwang voor onderhouds
uitkeringen en voor zover betreft het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
de beide genoemde wijzigingswetten. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1949--1950 
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Artikelsgcwijze toelichting 

Artikel I 

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek 

Artikel 78 

De verplichting van de echtgenoten tot samenwoning zij weder
kerig met die verstande, dat de man de plaats van samenwoning 
bepaalt (artikel 161 nieuw). 

Degenen die met een gehuwde vrouw handelen, zullen echter, nu 
de vrouw handelingsbekwaam wordt, slechts met de feitelijke toestand 
van domicilie rekening behoeven te houden. Wanneer een gehuwde 
vrouw feitelijk elders gevestigd is dan haar man, zullen crediteuren 
op deze feitelijke toestand kunnen afgaan. Het afhankelijk domicilie 
van de gehuwde vrouw moet dus vervallen. Daartoe wordt het eerste 
lid van artikel 78 geschrapt. 

Vervallen van artikel 160 

Bij het uitgangspunt van het wetsontwerp, .dat de gehuwde vrouw 
volledig handelingsbekwaam zij op gelijke wijze als de man, kunnen 
slechts bepaalde bevoegdbeden van de man ten opzichte van de 
vrouw en van de goederen van de vrouw blijven bestaan. Deze 
bevoegdheden behoeven een nominatieve omschrijving in de wet. 
Daarnaast zal aan de bestaande regel van artikel 160, lid 1, dat de 
man het hoofd der echtvereniging is, in juridisch opzicht geen zelf
standige betekenis kunnen toekomen: de man zal er geen bepaalde 
rechten aan kunnen ontlenen en voor de vrouw zullen er geen be
paalde verplichtingen uit voortvloeien. Juridisch ontvalt hiermede aan 
de bestaande regel van artikel 160, lid 1, zijn bestaansgrond. Daarom 
is niet name ook dit lid van het artikel geschrapt. 

Artikelen 161 en 162 

De regel van de bestaande wet dat de vrouw aan haar man ge
hoorzaamheid verschuldigd is, verklaart geen andere bepalingen der 
wet en leidt niet tot rechtsgevolgen. De regel is daarom geschrapt. 

De verplichting van de echtgenoten tot samenwoning dient zoals 
reeds bij artikel 78 is medegedeeld, wederkerig te zijn met die ver
stande, dat de man de plaats van samenwoning bepaalt. 

De verzorgingsplicht van de echtgenoten moet evenzo wederkerig 
zijn. 

Artikelen 162a en 163 

Ter bescherming van het gezin is het nodig de regelen te hand
haven van artikel 162a en van het tweede lid van artikel 164, dat 
de echtgenoten niet dan tezamen een huurkoop kunnen aangaan 
voor zaken die de huishouding betreffen. Deze regelen worden in 
artikel 163 opgenomen, waarbij voor man en vrouw gelijkelijk wordt 
geregeld hetgeen geschieden moet indien een echtgenoot afwezig is, 
in de onmogelijkheid is zijn wil te verklaren of zijn medewerking 
weigert. In deze gevallen is tussenkomst van de kantonrechter ge
opend. 

Artikelen 164 en 165 

Handelingen van de vrouw die de gewone huishouding betreffen, 
moeten ook de man binden. 

De man moet de bevoegdheid hebben de tussenkomst van de 
arrondissementsrechtbank in te roepen, indien redenen aanwezig zijn 
om het evenbedoelde rechtsgevolg aan de handelingen van de vrouw 
te ontnemen. Eigenmachtig zal de man zich niet kunnen bevrijden van 
zijn aansprakelijkheid voor de huishoudelijke uitgaven door de 
vrouw gedaan. 

Artikel 166 

Opdat de vrouw feitelijk in staat zij de gewone uitgaven voor de 
huishouding te doen, moet de man haar de nodige gelden ter be
schikking stellen. 

Bij onwilligheid van de man moet de vrouw een geëigend middel 
ter beschikking staan om de nodige gelden uit de verdiensten van 
de man en uit het overige vermogen van de man en van de gemeen
schap te verkrijgen. Daartoe moet de vrouw de uitkering voor de 
arrondissementsrechtbank kunnen vorderen bij verzoekschrift, moet 
de vrouw vereenvoudigd beslag kunnen leggen op loon of andere 
periodieke uitkeringen "op gelijke wijze als beslag tot verhaal van 
een uitkering tot onderhoud en moet de vrouw voor het verhaal 
lijfsdwanc kunnen vorderen. De hiertoe vereiste aanvulling van het 
burgerlijk procesrecht is vervat in de voorgestelde wijzigingen van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 167 
Het zal onder de nieuwe wet nog vaker dan thans voorkomen 

dat de ene echtgenoot goederen van de andere echtgenoot beheert 
zonder dat hij daartoe rechtstreeks de bevoegdheid aan de wet ont
leent. Dergelijk beheer is volkomen geoorloofd en zal moeten wor
den beschouwd als een beheer uit uitdrukkelijke of stilzwijgende 
lastgeving. De overeenkomst van lastgeving is tussen echtgenoten be
staanbaar evenals elke andere overeenkomst, behoudens voor zover 
de wet een beletsel oplevert tegen het sluiten van overeenkomsten 
tussen echtgenoten, hetgeen het geval is bij koopovereenkomsten, 
schenkingen en arbeidsovereenkomsten. 

Wanneer de ene echtgenoot beheer voert voor de andere echt
genoot, zal de eerstgenoemde voor het beheer aansprakelijk zijn en 
dus verantwoording moeten afleggen. De bijzondere verhoudingen 
tussen echtgenoten, met name de besteding van de geïnde vruchten, 
zullen er veelal toe moeten leiden dat de verantwoording niet geheel 
op dezelfde wijze als van een gewone lasthebber gevorderd zal 
kunnen worden. De aard van de verantwoording zal ook beïnvloed 
worden door de aard van de goederen die beheerd worden. 

Vervallen van artikel 168 
De aansprakelijkheid van de man voor de handelingen door de 

vrouw bij de uitoefening van een beroep of bedrijf verricht, wordt 
geregeld in het voorgestelde artikel 176. 

Artikel 175 

Het lijkt als regel van nieuw recht redelijk, dat wanneer een erf
later of schenker bepaalt dat de goederen waarop de beschikking 
betrekking heeft, niet in de gemeenschap van goederen vallen, waar
in de erfgenaam, legataris of begiftigde gehuwd is, de andere echt
genoot niet bevoegd zal zijn de nietigheid van de beschikking in te 
roepen uit hoofde dat zij in strijd zou zijn met het wettelijk erfdeel 
van de bevoordeelde echtgenoot. 

Artikel 176 
Nu de gehuwde vrouw bekwaam wordt zelfstandig rechtshande

lingen te verrichten, moet vastgesteld worden welke schulden van 
de man en welke schulden van de vrouw de gemeenschap binden. 

Vooreerst zullen tot de schulden der gemeenschap moeten be
horen de schulden ten laste van ieder der echtgenoten vóór het 
huwelijk gemaakt. 

De schulden door de man tijdens het huwelijk gemaakt, zullen uit 
hoofde van zijn beheer van de gemeenschap, als gemeen gelden. De 
schulden door de vrouw tijdens het huwelijk gemaakt, zullen daaren
tegen slechts gemeen zijn indien de man zijn uitdrukkelijke of stil
zwijgende bewilliging heeft gegeven. 

Door het uitoefenen van een beroep of bedrijf of het verrichten 
van arbeid zal de vrouw de gemeenschap niet zonder meer behoren 
te binden. De vrouw zal om daaruit een aansprakelijkheid van de 
gemeenschap te vestigen, de bewilliging van de man moeten ver
krijgen. Aan de vrouw zal een beroep op de arrondissementsrecht
bank moeten openstaan indien de man deze bewilliging weigert, om
dat anders de man het de vrouw indirect onmogelijk zou kunnen 
maken een bepaald beroep of bedrijf uit te oefenen of bepaalde arbeid 
te verrichten. Wanneer de man afwezig is of in de onmogelijkheid is 
zijn wil te verklaren, zal de vrouw een beroep op de kantonrechter 
moeten hebben. 

Voor de huishoudelijke schulden behoort de gemeenschap aan
sprakelijk te zijn in zover als de man voor die schulden verbonden is. 

Ten slotte behoren de schulden voor beide echtgenoten uit de wet 
ontstaan, deel uit te maken van de gemeenschap. 

Omdat de vrouw als algemene regel de gemeenschap niet kan 
binden, zal zij ook door rechtsvorderingen de gemeenschap niet 
kunnen binden dan met uitdrukkelijke of stilzwijgende bewilliging 
van de man. Het lijkt gewenst dat de gemeenschap steeds door rechts
vorderingen die de vrouw betreffen, verbonden zal zijn indien de 
rechtsvorderingen betrekking hebben on het bedrijf, het beroep, of 
arbeid van de vrouw en de schuld een gemeenschapsschuld is. 

Wanneer de vrouw ingevolge artikel ISO of artikel 180a het beheer 
van de gemeenschap heeft gekregen, za! de gemeenschap in plaats 
van door handelingen van de man gebonden worden door handelingen 
van de vrouw en in plaats van door handelingen van de vrouw met 
bewilliging van de man verricht, door handelingen van de man met 
bewilliging van de vrouw verricht. Met name zal de man voor door 
hem aangegane huishoudelijke schulden de gemeenschap alsdan niet 
binden. Wanneer alsdan de vrouw geen bewilliging geeft voor de 
schulden door de man te maken ter zake van een beroep of bedrijf of 
ter zake van andere arbeid, zal de man zich tot de rechter kunnen 
wenden. 
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Artikel 179 
De man heeft het beheer van de gemeenschap in die zin dat hem 

het beheer van en de beschikking over de gemeenschap toekomen. 
Van dit recht zal de man geen afstand kunnen doen. Het beheers
recht van de man staat er niet aan in ds weg dat hij zijn vrouw vol
macht geeft. De vrouw kan met het beheer belast worden: indien de 
man afwezig is of in de onmogelijkheid is zijn wil te verklaren (arti
kel ISO) of indien er naar het oordeel van de rechter redenen zijn 
om de man het beheer te ontnemen (artikel 180a). 

De vrouw zal ondanks het beheer van de man over de gemeen
schap het beheer hebben over de rechtens in die gemeenschap val
lende vruchten en inkomsten van door haar uitgeoefend beroep of 
bedrijf of van andere door haar verrichte arbeid en van haar bulten 
de gemeenschap vallende goederen. De vrouw zal over deze vruchten 
en inkomsten kunnen beschikken teneinde daaruit te voorzien in de 
huishoudelijke uitgaven. Bij huwelijksvoorwaarden moet de vrouw een 
ruimere beschikkingsbevoegdheid over deze vruchten en inkomsten 
kunnen verkrijgen. 

De vrouw zal verder het beheer en de beschikking hebben over de 
goederen, die behoren tot een beroep of bedrijf, dat door haar wordt 
uitgeoefend met uitdrukkelijke of stilzwijgende bewilliging van de 
man. 

Artikel 179a 
Aan de beherende echtgenoot worden handelingen om niet ten 

aanzien van goederen van de gemeenschap niet toegestaan, tenzij 
met medewerking van de andere echtgenoot. Handelingen welke uit 
deze hoofde aan de beherende echtgenoot slechts met die medewerking 
zijn toegestaan, zijn: vervreemding om niet en kwijtschelding. Toege
staan wordt schenking van andere dan onroerende goederen, waarvan 
de waarde, in aanmerking genomen de gegoedheid der echtgenoten, 
niet bovenmatig is. 

In het belang van de niet-beherende echtgenoot en van het gezin 
wordt voorts medewerking van de niet-bcherende echtgenoot geëist 
voor vervreemding en bezwaring van onroerende goederen, niet aan 
toonder luidende rechten en teboekgestelde schepen, voor zover deze 
goederen van de zijde van de niet-beherende echtgenoot in de ge
meenschap gevallen zijn of te diens name gesteld zijn, terwijl be
doelde medewerking evenzo is vereist voor vervreemding of be
zwaring van de inboedel. 

Om gelijke belangen is de toestemming van de niet-beherende 
echtgenoot vereist wanneer de beherende echtgenoot een nalatenschap 
of legaat, welke aan hem zelf of aan de andere echtgenoot opge
komen is en in de gemeenschap gevallen is, wil verwerpen of wanneer 
de beherende echtgenoot wil deelnemen aan een boedelscheiding van 
goederen die in de gemeenschap vallen en aan de niet-beherende 
echtgenoot zijn opgekomen. 

Wanneer de niet-beherende echtgenoot afwezig is of in de onmoge
lijkheid is zijn wil te verklaren, kan de beherende echtgenoot aan de 
kantonrechter toestemming vragen tot het verrichten van de voren
bedoelde handelingen. Weigert de niet-belieren.de echtgenoot zijn toe
stemming, dan kan een toestemming van de arrondissementsrecht
bank daarvoor in de plaats treden, doch alleen indien het de ver
vreemding of bezwaring betreft van goederen van de zijde van de 
niet-beherende echtgenoot in de gemeenschap gevallen of te diens 
name gesteld dan wel van goederen die tot de inboedel behoren. 

Artikel 179/» 

Om de gemeenschap te onttrekken aan de aansprakelijkheid voor 
handelingen zonder de in het vorige artikel vereiste toestemming van 
de niet-beherende echtgenoot aangegaan, wordt aan die echtgenoot 
de bevoegdheid verleend om ten behoeve van de gemeenschap de 
nieügheid van de handelingen in te roepen. Deze actie zal, indien 
aangetoond wordt dat de derde te goeder trouw is, aan diens rechten 
geen afbreuk mogen doen. 

Artikel ISO 

Wanneer de beherende echtgenoot afwezig is of in de onmogelijk
heid is zijn wil te verklaren, zal de kantonrechter het beheer van de 
geme::ischap moeten kunnen opdragen aan de andere echtgenoot. 

Artikel lSOa 

De man wordt verplicht zijn vrouw in te lichten omtrent de stand 
van de goederen en schulden van de gemeenschap en omtrent het 
beheer. De inlichting zal zodanig gegeven moeten worden dat de 
activa en passiva en het beheer daarover in het algemeen overzien 
kunnen worden. Aan de hand van deze inlichting zal de deugdelijk
heid van het beheer beoordeeld kunnen worden. 

Wanneer de man zijn inlichtingsplicht niet behoorlijk nakomt of 
wanneer de man zijn verplichtingen ten aanzien van het beheer in 
ernstige mate verwaarloost, kan de arrondissementsrechtbank de 
vrouw in plaats van de man als beheerder van de gemeenschap aan
stellen. De vrouw heeft in dat geval ook de bevoegdheid scheiding 
van goederen te vorderen. Het zelf voeren van het beheer van de 
gemeenschap kan voor de vrouw een gerechtvaardigd groter belang 
zijn dan de scheiding van goederen. 

Artikel 185 

Dat de vrouw onder bepaalde omstandigheden het beheer van de 
gemeenschap voert, moet insluiten, dat zij na ontbinding van de 
gemeenschap voor het geheel aangesproken kan worden voor de 
schulden, die tijdens haar beheer van de gemeenschap voor de ge
meenschap ontstaan zijn, met uitzondering van de schulden welke 
voor de man uit de wet ontstaan zijn. Het is gewenst ook tot uit
drukking te brengen, dat de vrouw na de ontbinding van de gemeen
schap voor het geheel aangesproken kan worden voor de schulden 
welke van haar zijde in de gemeenschap gevallen zijn. 

Artikel 187 

Na afstand van de gemeenschap zal de vrouw tegenover de schuld
eisers aansprakelijk blijven, niet alleen voor de schulden van haar 
zijde in de gemeenschap gevallen, doch ook voor de schulden, die 
tijdens haar beheer van de gemeenschap voor de gemeenschap ont
staan zijn, met uitzondering van de schulden, welke voor de man uit 
de wet ontstaan zijn. Deze schulden kunnen worden omschreven als 
de schulden, waarvoor de vrouw na de ontbinding der gemeenschap 
voor het geheel kan worden aangesproken. 

Artikel 200 

Het verdwijnen van de bestuursmacht van de man over de goederen 
van de vrouw doet de bestaansgrond ontvallen aan de regel, dat de 
vruchten en inkomsten uit de goederen van de vrouw ter beschikking 
staan van de man. 

Anderzijds moet wel bepaald worden, dat in geval van uitsluiting 
of beperking van de algehele gemeenschap van goederen, de vrouw 
moet bijdragen in de huishouding en de verzorging en opvoeding der 
kinderen. In geschillen hierover moet de arrondissementsrechtbank 
geadieerd kunnen worden. 

Bij de bepaling van de bijdrage van de vrouw moet gelet worden 
op haar arbeid in de huishouding of in het bedrijf van de man. 
Wanneer de huwelijkse voorwaarden de bijdrage van de vrouw rege
len, moet in geval van gewijzigde omstandigheden herziening van de 
bijdrage mogelijk zijn. 

Artikel 241 

In geval van gemeenschap van goederen moet de vrouw het recht 
hebben scheiding van goederen te vragen, indien de man in ernstige 
mate zijn verplichtingen omtrent het beheer overtreedt. Gelijk recht 
moet de vrouw toekomen, indien de man het huisgezin in gevaar 
brengt door wangedrag of verkwisting, waardoor het actief van de 
gemeenschap aangetast wordt, of indien de man door slecht beheer 
van eigen goederen de gemeenschap aantast. 

Bovendien moet de vrouw het recht hebben om scheiding van 
goederen te vragen, indien de man zijn plicht niet nakomt om de 
vrouw de nodige inlichtingen te geven over de stand der gemeenschap 
en het beheer. Dit recht voor de vrouw staat naast de mogelijkheid 
dat de vrouw met het beheer van de gemeenschap belast wordt inge
volge artikel 180a. 

Artikel 248 

De verplichting om bij te dragen in de kosten van de huishouding 
en de verzorging en opvoeding der kinderen moet ook bij scheiding 
van goederen gelijkelijk voor man en vrouw aangegeven worden. 

Artikel 252 

Het iljkt wenselijk, dat bij het herstel van de gemeenschap na 
scheiding van goederen de schulden, die door de vrouw in het tussen
tijdvak aangegaan zijn, als gerneenschapsschulden aangemerkt worden. 

Artikel 262 

Nu de vrouw zelfstandig domicilie verkrijgt, voldoet de gewone 
aanwijzing van de bevoegde rechter (artikel 126 Rv.) ook voor vorde
ringen tot echtscheiding. De afzonderlijke regeling van artikel 252 
B.W. moet daarom vervallen. 

http://niet-belieren.de
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Artikelen 287a en 303 

De regel van artikel 252, dat bij herstel van de gemeenschap na 
scheiding van goederen de schulden, die door de vrouw in het tussen
tijdvak aangegaan zijn, als gemeenschapsschulden aangemerkt wor
den, most overeenkomstig toegepast worden, indien gescheiden echt
genoten met elkaar hertrouwen, en indien van tafel en bed gescheiden 
echtgenoten zich met elkaar verzoenen. 

Artikel 1116, tweede en derde lid 

Omtrent de materie, die hierin geregeld is, worden voorzieningen 
getroffen bij het voorgestelde artikel 179a, derde lid. 

Artikel II 

Wijziging van de Faillissementswet 

Artikel 3 

De schrapping vloeit voort uit de wijziging van artikel 78 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 33 

De wijziging is een gevolg van de wijziging onder artikel III, 
onder 4. 

Artikel 63 

Ofschoon de gemeenschap voor schulden van de handelingsbe
kwaam geworden vrouw niet zonder meer aansprakelijk zal zijn, 
zouden schuldeisers van de vrouw het in hun macht hebben de man 
indirect tot betaling van de schulden der vrouw te dwingen, indien 
de schuldeisers van de vrouw het faillissement van de vrouw zouden 
kunnen verkrijgen met het gevolg, dat de gemeenschap in het 
faillissement zou vallen. Dit gevolg moet dus aan het faillissement 
der vrouw ontnomen worden. 

Hetzelfde motief geldt als de vrouw beheer heeft; ook zij moet 
dan niet door faillissement van de man indirect kunnen worden ge
dwongen zijn buiten de gemeenschap vallende schulden te betalen. 

Artikel III 
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

1. De geschrapte leden zijn, nu de vrouw een zelfstandige woon
plaats heeft, overbodig, omdat de regelen bij die leden gesteld, ook 
zonder de uitdrukkelijke bepalingen van die leden gelden. 

2. tot en met 7. Vergelijk de toelichting op het voorgestelde 
artikel 166 van het Burgerlijk Wetboek. 

8. tot en met 12. Regelen van procedure en bevoegdheid worden 
gegeven voor het geval echtgenoten de beslissing van de rechter in
roepen krachtens de nieuw voorgestelde bepalingen van de zesde, 
zevende of achtste titel van het eerste boek van het Burgerlijk Wet
boek. 

Evenals voor instelling van een vordering tot scheiding van goederen 
wordt voor instelling van een vordering door de vrouw tegen de 
man om inlichting over het beheer van de gemeenschap te ver
krijgen of om wegens onvoldoende inlichting of wegens slecht be
heer van de man met het beheer van de gemeenschap belast te 
worden, de autorisatie van de president van de rechtbank vereist. Ge
durende een zodanig geding zal de vrouw dezelfde behoedmiddelen 
in het werk kunnen stellen om te voorkomen dat de goederen worden 
weggemaakt of verspild, als gedurende een geding tot scheiding van 
goederen. 

Artikel IV 
Wijziging van andere wetten 

De opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw en de in verband daarmede in het Burgerlijk Wetboek aan
gebrachte wijzigingen maken tevens wijziging nodig van enige bij
zondere wetten. Met name wordt een wijziging voorgesteld van de 
wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22) op de invordering van 
's Rijks directe belastingen, zulks met het oog op de moeilijkheden, 
welke zich kunnen voordoen bij de invordering van belastingschulden 
tengevolge van het feit, dat de gehuwde vrouw een beroep of bedrijf 
uitoefent en de echtgenoten niet in algehele gemeenschap van goederen 
gehuwd zijn. 

De Minister van Justitie, 

WIJERS. 


