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De ondergetekenden hebben de eer het navolgende amende-
ment voor te stellen: 

Het opschrift van de zevende titel van het eerste boek, de 
opschriften van de eerste, tweede en derde afdeling van die 
titel en de artikelen 174 tot en met 193 worden vervangen door 
het volgende: 

ZEVENDE TITEL 

Van de wettelijke gemeenschap van goederen 

EERSTE AFDELING 

Algemene bepalingen 

Artikel 174 
Van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat 

tussen de echtgenoten van rechtswege algehele gemeenschap 
van goederen, voorzover daaromtrent bij huwelijkse voorwaar-
den niet is afgeweken. 

Artikel 175 
De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle tegen-

woordige en toekomstige goederen der echtgenoten, met uit-
zondering van door making of gift verkregen goederen ten aan-
zien waarvan de erflater of schenker heeft bepaald, dat zij 
buiten de gemeenschap vallen. 

Onvervreemdbare en hoogst persoonlijke goederen vallen 
in de gemeenschap voorzover het bijzondere karakter van die 
goederen zich daartegen niet verzet. 

Artikel 176 
Zij omvat, wat haar lasten betreft, alle schulden van ieder 

der echtgenoten. 
De schuld van een echtgenoot is, behalve op diens eigen 

goederen, verhaalbaar op de goederen der gemeenschap. 

Artikel 177 
Indien de echtgenoten daaromtrent bij huwelijkse voorwaar-

den geen regeling hebben getroffen, heeft ieder van hen het 
bestuur over de goederen, die van zijn zijde in de gemeenschap 
zijn gevallen of te zijnen name zijn gesteld, over de goederen, 
die tot zijn bedrijf of beroep behoren en over de goederen, 
die tot zijn persoonlijk gebruik zijn bestemd. 

TWEEDE AFDELING 

Van de ontbinding der gemeenschap 

Artikel 178 
De gemeenschap wordt van rechtswege ontbonden: 
1. door de dood; 
2. door het aangaan van een huwelijk op verlof van de 

rechter, na afwezigheid van de echtgenoot; 
3. door echtscheiding; 
4. door scheiding van tafel en bed; 
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5. door een vonnis dat de gemeenschap opheft; 
6. door een opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden; 
7. door faillissement van een der echtgenoten. 
De bijzondere gevolgen van de ontbinding, in de gevallen bij 

2, 3, 4, 6 en 7 van dit artikel voorzien, zijn geregeld in de 
titels, welke over die onderwerpen handelen en in de faillisse-
mentswet. 

Artikel 179 

Na het overlijden van een der echtgenoten, is de langst-
lcvende verplicht, indien er minderjarige kinderen overblijven, 
binnen de tijd van drie maanden een boedelbeschrijving te 
doen opmaken van de goederen, welke de gemeenschap uit-
maken. Die boedelbeschrijving kan onderhands, doch moet in 
tegenwoordigheid van de toeziende voogd, worden opgemaakt. 

Artikel 180 

Op vordering van een echtgenoot kan de gemeenschap wor-
den opgeheven, wanneer de andere echtgenoot op lichtvaardige 
wijze schulden maakt, de goederen der gemeenschap verspilt, 
handelingen verricht, die kennelijk indruisen tegen het bestuur 
van de andere echtgenoot over goederen der gemeenschap, of 
zonder redelijke grond weigert de nodige inlichtingen te geven 
omtrent de stand van de goederen en schulden der gemeenschap 
en het daarover gevoerde bestuur. 

De echtgenoot, die een eis tot opheffing van de gemeenschap 
heeft aanhangig gemaakt, kan tot behoud van zijn recht de 
maatregelen nemen, die in het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering nader zijn aangegeven. 

Het vonnis, waarbij de eis tot opheffing van de gemeenschap 
is toegewezen, werkt terug tot op de dag der rechtsvordering, 
vanaf welke dag de echtgenoten worden geacht te zijn gehuwd 
met uitsluiting van gemeenschap van goederen, onder al zo-
danige bedingen als de rechter zal vaststellen. 

De eis tot opheffing van de gemeenschap moet openlijk wor-
den bekend gemaakt. 

Artikel 181 

Na de ontbinding der gemeenschap, wordt de gemeene 
boedel bij hel f te verdeeld tusschen den man en de vrouw, of 
hunne erfgenamen, zonder aanzien der zijde waarvan die goe-
deren zijn voortgekomen. 

De regelen, welke zijn vastgesteld in den zestienden titel van 
het tweede boek, handelende van boedelscheiding, zijn toe-
passelijk op de verdeeling der wettelijke gemeenschap. 

Artikel 182 

De kleedingstukken, de kleinooden en gereedschappen, be-
hoorende tot het beroep van een der echtgenooten, mitsgaders 
de boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst en 
wetenschap, en eindelijk de papieren of gedenkstukken, bij-
zonder tot het geslacht van een der echtgenooten betrekkelijk, 
kunnen aan de zijde waarvan zij oorspronkelijk afkomstig 
waren, worden terug gevorderd, tegen den prijs waarop dezelve, 
in der minne, of door deskundigen geschat worden. 

Artikel 183 
De echtgenoot van wiens zijde een schuld in de gemeenschap 

is gevallen, blijft na de ontbinding der gemeenschap voor die 
schuld aansprakelijk, behoudens zijn verhaal tegen de andere 
echtgenoot of diens erfgenamen voor de helft. 

Toelichting 

Algemeen. Het amendement beoogt een wijziging van de 
in het nader gewijzigd ontwerp (hierna te noemen: „n.g.o.") 
voorgestelde regeling van de wettelijke algehele gemeenschap 
van goederen, in dier voege, dat geheel wordt voldaan aan de 

door de Tweede Kamer in september 1953 aanvaarde con-
clusies op de vraagpunten 45 en 46, luidende: 

45. „Aan de gehuwde vrouw moet volkomen handelings-
bckwaamheid worden verleend.". 

46. „De algehele gemeenschap van goederen van het hui-
dige recht moet, behoudens enkele verbeteringen, regel blijven, 
doch de afwijkingsmogelijkheid daarvan moet dusdanig worden 
geregeld, dat aan reële belangen zoveel mogelijk tegemoet ge-
komen wordt.". 

Bij de regeling van de wettelijke algehele gemeenschap van 
goederen dient een standpunt te worden ingenomen ten aanzien 
van: 

1. wie der echtgenoten en welke goederen aansprakelijk zijn 
voor verbintenissen, die ten laste van de echtgenoten zijn ont-
staan uit overeenkomst of uit de wet; 

2. wie der echtgenoten de goederen der gemeenschap „be-
stuurt". 

De bedoeling van het amendement is om de rechtsgevolgen 
van handelingen, die zijn verricht door in algehele gemeen-
schap van goederen gehuwde echtgenoten, op de meest een-
voudige en voor derden of schuldeisers meest rechtszekere 
wijze te regelen, ten einde daardoor tevens te komen tot een 
meer werkelijke „algehele" gemeenschap van goederen dan die 
van het n.g.o. 

Derden of schuldeisers hebben in het n.g.o. te maken met 4 
groepen of soorten van overeenkomsten, die geen gewone 
rechtsgeldige, op de goederen der gemeenschap verhaalbare 
verbintenissen scheppen. 

In de eerste plaats, indien in het geval van artikel 164 n.g.o. 
de andere echtgenoot niet medewerkt; de overeenkomst zal dan 
nietig zijn in de zin van „niet bestaande". 

In de tweede plaats, indien de vrouw zonder bewilliging van 
de man een „schuld aangaat" (zie artikel 176, lid 1, onder b 
van het n.g.o.), bij voorbeeld geld leent. Er is dan een rechts-
geldige schuld of verbintenis, die echter de gemeenschap niet 
bindt, zodat de man niet alleen niet met de goederen der ge-
meenschap voor die schuld aansprakelijk is, maar ook niet ver-
plicht is die schuld te dragen. Ook de vrouw is voor die schuld 
gedurende het huwelijk niet aansprakelijk met goederen der ge-
meenschap, zelfs niet, indien die goederen van haar zijde in de 
gemeenschap zijn gevallen. Behalve op de eigen goederen van 
de vrouw, heeft de schuldeiser eerst na de ontbinding der 
gemeenschap slechts verhaal op de aan de vrouw of de erf-
genamen van de vrouw toebedeelde goederen van de gemeen-
schap. 

Hetzelfde zou gelden in een ander, nog veel sprekender voor-
beeld, namelijk indien de man zonder toestemming van de 
vrouw een bovenmatige schenkingsverbintenis of, buiten bedrijf, 
een borgtocht zou hebben aangegaan, in welk geval deze ver-
bintenissen wel rechtsgeldig zouden zijn, doch „niet ten laste 
van de gemeenschap" zouden komen (zie artikel 176, lid 2, 
van het n.g.o.). 

In beide voorbeelden schept het n.g.o. dus een gedurende 
de gemeenschap „zwevende" verbintenis. Deze verbintenis is 
weliswaar verhaalbaar op de eigen goederen van de echtgenoot, 
die de verbintenis heeft aangegaan, doch verreweg de meeste 
der in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgeno-
ten hebben geen eigen goederen buiten de gemeenschap. 

In de derde plaats, indien de in artikel 179<7 vermelde rechts-
handelingen zonder toestemming van de andere echtgenoot zijn 
verricht, kan die andere echtgenoot de nietiaheid inroepen op 
de wijze als is voorgesteld in artikel 1796. Dit is dus weer een 
geheel andere rechtsfiguur. 

Het onnodige verschil in regeling tussen deze drie groepen 
overeenkomsten of rechtshandelingen wordt ook uiterlijk nog 
eens aangeduid met de woorden „medewerking" in artikel 164, 
„bewilliging" in artikel 176, lid 1, onder b, en „toestemming" 
in de artikelen 179« en b. 
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In de vierde plaats zijn er in het stelsel van het n.g.o. nog de 
overeenkomsten en rechtshandelingen, verricht door de niet 
besturende echtgenoot, die tegen het bestuur van de andere 
echtgenoot indruisen. Bij voorbeeld de man verkoopt zonder 
medewerking of toestemming van zijn vrouw, die een bontzaak 
drijft, bontjassen, of de vrouw verkoopt zonder medewerking 
of toestemming van haar man, die een veehouderijbedrijf heeft, 
koeien. Aangenomen, dat het in die voorbeelden voor de derde 
kenbaar is, dat de overeenkomst werd aangegaan met de niet 
besturende echtgenoot, zodat artikel 167 n.g.o. niet van toe-
passing is, wat is het lot van de overeenkomst van verkoop 
zelf? Het n.g.o. regelt dit niet uitdrukkelijk, want artikel 1796 
slaat alleen op de rechtshandelingen van artikel 179a. Daar het 
n.g.o. echter de regeling van het bestuur over de goederen der 
gemeenschap, blijkens artikel 179, laatste lid, ziet als een zaak 
van openbare orde, zal het de bedoeling van het n.g.o. wel zijn, 
dat die regeling ook tegen derden werkt. Er kan hier sprake zijn 
van een niet op de goederen der gemeenschap verhaalbare ver-
plichting tot schadevergoeding wegens r.iet-levering van voor-
melde goederen, dus hetzelfde geval als de hiervóór genoemde 
tweede groep van verbintenissen, doch er kan ook sprake zijn 
van een nietigheid van de koopovereenkomst vanwege de on-
bevoegdheid van de niet besturende echtgenoot, echter weer 
een andere nietigheid dan die van artikel 1796 van het n.g.o. 

Bij aanvaarding van het amendement verdwijnen de, on-
nodig ingewikkelde, verschillen tussen deze vier groepen van 
overeenkomsten en andere rechtshandelingen, omdat in het 
amendement de rechtsgevolgen van handelingen, die, in over-
eenstemming met artikel 177 van het amendement, zijn ver-
richt door in algehele gemeenschap van goederen gehuwde 
echtgenoten, niet worden beperkt of beïnvloed ten nadele van 
derden of schuldeisers. 

Ook verdwijnen bij deze opzet het gekunsteld wettelijk ver-
moeden van artikel 178a n.g.o. en de rolverwisseling van arti-
kel 180a n.g.o., waarvan de ondergetekenden in de praktijk 
niets dan moeilijkheden vrezen. 

Ten slotte merken ondergetekenden op, dat de mogelijkheid 
van het doen van afstand van de gemeenschap, artikel 187 B.W., 
eveneens is losgelaten, omdat naar de mening van onderge-
tekenden dit niet meer nodig is nu beide echtgenoten gelijke 
bevoegdheden krijgen om hun belangen te beschermen (zie 
artikel 180, lid 1 van het amendement en artikel 204 n.g.o.). 

Een der belangrijkste regels van ons vermogensrecht, artikel 
1177 B.W. —, waarin is bepaald, dat alle roerende en on-
roerende goederen van de schuldenaar, zowel tegenwoordige 
als toekomstige, voor deszelfs persoonlijke verbintenissen aan-
sprakelijk zijn —, behoort voor de in algehele gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenoten de betekenis te hebben, dat een 
echtgenoot voor zijn, in overeenstemming met artikel 177 van 
het amendement aangegane, schulden, dus voor „deszelfs per-
soonlijke verbintenissen" (artikel 1177 B.W.) aansprakelijk is, 
behalve met diens eigen goederen, ook met de goederen der 
gemeenschap. 

De verhaalbaarheid van de schulden of verbintenissen van 
beide echtgenoten op de goederen der gemeenschap is, naar 
het oordeel van de ondergetekenden, voor de hand liggend, 
indien overeenkomstig conclusie 46 wordt uitgegaan van de 
wettelijke gemeenschap van het huidige recht. In artikel 176 
B.W. is immers bepaald, dat de gemeenschap omvat alle 
schulden, door ieder der echtgenoten, hetzij vóór, hetzij 
staande huwelijk gemaakt. Deze bepaling, in verband met de 
algemeen aanvaarde handelingsbekwaamheid der gehuwde 
vrouw, kan redelijkerwijze tot geen ander standpunt leiden dan 
dat ook alle, in overeenstemming met artikel 177 van het amen-
dement aangegane, schulden of verbintenissen van de vrouw 
voortaan op de goederen der gemeenschap verhaalbaar zullen 
zijn. 

De in het amendement voorgestelde gemeenschap is dus 
werkelijk „algeheel" en niet meer eenzijdig, zoals die van het 
huidige recht en die van het n.g.o., waarbij immers als regel 
slechts de door de man gemaakte schulden in de gemeenschap 
vallen en op de goederen der gemeenschap verhaalbaar zijn. 

Het is dus een belangrijke „verbetering" van de huidige alge-
hele gemeenschap van goederen, als bedoeld in conclusie 46. 

Deze stap naar een werkelijke algehele gemeenschap, ook 
wat betreft de schulden, is, naar het oordeel van de onder-
getekenden, geheel in overeenstemming met het huwelijk, als 
de meest innige en hechte levensband van twee mensen, die 
voor eikaars gedragingen verantwoordelijk behoren te zijn, ook 
op vermogensrechtelijk gebied. Indien alle door de echtgenoten 
verkregen voordelen en baten gemeenschappelijk worden en 
gaan behoren tot het ene gezinsvermogen, voor de vorming 
en het behoud waarvan beide echtgenoten in de werkelijkheid 
van het gewone leven, ieder op hun eigen wijze en in ieder 
huwelijk op verschillende wijze, gezamenlijk werken, is het 
redelijk, dat ook de door de echtgenoten veroorzaakte nadelen 
en schulden ten laste van dat vermogen komen. 

Tegenover hen, die ondanks het hierboven reeds aangevoerde 
toch bevreesd zijn, dat een wijziging van ons recht, bestaande 
in de verhaalbaarheid van alle schulden of verbintenissen der 
echtgenoten op de goederen der gemeenschap, te ingrijpend 
zou zijn, worde gewezen op de in artikel 180 van het amende-
ment voorgestelde mogelijkheid tot opheffing van de algehele 
gemeenschap. Deze bepaling is, wat de eerste twee leden be-
treft, in hoofdzaak ontleend aan artikel 1.8.2.4 („Het wettelijk 
deelgenootschap") van het ontwerp-Meijers. 

De erkenning van de inlichtingsplicht, neergelegd in artikel 
179c, lid 1, n.g.o. geschiedt in het amendement door het niet-
nakomen van deze verplichting als grond te stellen voor op-
heffing van de gemeenschap. 

Uit het ontbreken van een bepaling in het amendement, 
analoog aan die van de leden 2 en 3 van artikel 179c n.g.o. 
mag niet worden afgeleid, dat het de bedoeling is om in geval 
van wanbeheer aan de andere echtgenoot een vordering tot 
schadevergoeding te geven. 

Thans behoort nog een standpunt te worden ingenomen ten 
aanzien van de vraag, wie der echtgenoten de goederen der 
gemeenschap bestuurt. 

De ondergetekenden achten het gewenst om, indien het 
onderhavige amendement wordt aanvaard, artikel 164 n.g.o. 
uit te breiden, althans in titel 6 een afzonderlijke bepaling 
op te nemen, krachtens welke voor enkele rechtshandelingen 
de medewerking of toestemming van beide echtgenoten nodig is. 

Bij die rechtshandelingen gaat het er dus evenals bij artikel 
164 n.g.o. om, in het belang van het gezin, de echtgenoten tegen 
zich zelf en tegen elkaar te beschermen, ongeacht de vraag of 
de echtgenoten in of buiten gemeenschap van goederen zijn 
gehuwd. Hierbij is b.v. gedacht aan de verkoop van woonhuis 
of woonschip, inboedel, bovenmatige giften of borgtochten 
buiten beroep of bedrijf, alsmede aan aanvaarding van een 
nalatenschap. 

Het is niet in te zien waarom buiten gemeenschap gehuwde 
echtgenoten wel, in het belang van het gezin, tegen zichzelf en 
tegen elkaar behoren te worden beschermd inzake aankopen op 
afbetaling van huishoudelijke goederen en niet inzake soms 
veel sterker ingrijpende en het gezin meer belastende rechts-
handelingen als hiervoren vermeld. 

De ondergetekenden willen hier dus wel het n.g.o. in 
hoofdzaak volgen, doch willen de thans op 3 plaatsen ver-
spreide en als verschillende rechtsfiguren geregelde rechts-
handelingen, namelijk die van artikel 164, 176, lid 2, en 179a 
van het n.g.o., bij elkaar brengen in titel 6 en dan voor al die 
handelingen een gelijke regeling geven. 

Zodanige, in titel 6 te geven regeling zou, naar het oordeel 
van de ondergetekenden, van dwingend recht moeten zijn. 
Ingeval de echtgenoten echter met uitsluiting van gemeenschap 
van goederen huwen, zou hun de vrijheid kunnen worden ge-
laten om die regeling uit te sluiten of daarvan af te wijken. 
Deze in titel 6 te geven regeling zou, indien het onderhavige 
amendement wordt aanvaard, bij een nader amendement; of 
eventueel door de Regering, kunnen worden verwezenlijkt. 

Voor het beschikken over roerende zaken of goederen geldt 
tegenover derden artikel 167 van het n.g.o. 

Het „bestuur" over de goederen der gemeenschap omvat 

n 1430 11—14 2 
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echter behalve het beschikken ook het beheren. Dit beheren is 
niet van praktisch belang voor de inboedel, maar wel voor on-
roerende goederen, alsook voor roerende goederen, die tot het 
bedrijf of beroep van een der echtgenoten behoren. Het is mede 
daarom gewenst, dat een bepaling wordt opgenomen betref-
fende dat bestuur. 

Er bestaat, naar het oordeel van de ondergetekenden, geen 
bezwaar tegen, dat bij huwelijkse voorwaarden van deze be-
paling inzake het bestuur over de goederen der gemeenschap 
wordt afgeweken. Evenzeer is het mogelijk, dat de ene echt-
genoot aan de andere echtgenoot een volmacht geeft om de 
goederen der gemeenschap in zijn naam te besturen of wel 
het bestuur aan de andere echtgenoot „overlaat". 

Bij vergelijking van de in het amendement gegeven regeling 
van het bestuur over de goederen der gemeenschap en de 
regeling van het n.g.o. blijkt, dat praktisch weinig verandert, 
ofschoon zes artikelen van het n.g.o. worden vervangen door 
een enkel artikel in het amendement, alsmede een uitbreiding 
van artikel 164 n.g.o. 

Weliswaar is in het n.g.o. het bestuur over de goederen der 
gemeenschap als regel aan de man toegekend, doch de uit-
zonderingen, die daarop in artikel 179 en 179a van het n.g.o. 
worden gemaakt, zijn zo talrijk en zo ingrijpend, dat gevraagd 
moet worden wat er nu eigenlijk praktisch als bijzonder be-
stuursgebied voor de man overblijft. Dit is wellicht niet meer 
dan het „beheren" der vermogensbestanddelen, ook indien die 
van de zijde van de vrouw in de gemeenschap zijn gevallen of 
op haar naam zijn gesteld. 

Het amendement wil het bestuur over laatstvermelde ver-
mogensbestanddelen aan de vrouw geven, echter met de vrij-
heid der echtgenoten om van die regeling bij huwelijkse voor-
waarden af te wijken en uiteraard tevens met de vrijheid van 
de vrouw om dat bestuur aan haar man over te laten. 

Indien wordt gelet op de in ons volk bestaande godsdienstige 
en maatschappelijk-zedelijke opvattingen over de verhouding 
tussen man en vrouw, is het duidelijk, dat in verreweg de meeste 
huwelijken het bestuur over de goederen der gemeenschap, 
zoals de regeling in het amendement wordt voorgesteld, in 
feite meestal niet zal verschillen van de op het ogenblik be-
staande toestand of van de in het n.g.o. gegeven regeling. Deze 
laatste regeling is echter veel omslachtiger en onoverzichtelijker 
en kent geen vrijheid van afwijking, zoals blijkt uit artikel 179, 
laatste lid, van het n.g.o. 

Als argument voor de eenvoudige regeling van het amende-
ment, in vergelijking met die van het n.g.o., kan voorts worden 
aangevoerd, dat de wetgever zich liefst zo min mogelijk moet 
bemoeien met of mengen in verhoudingen, die bepaald en 
beheerst worden door de persoonlijke opvattingen van de be-
trokkenen zelf. 

De regeling van het bestuur over de goederen der gemeen-
schap dient dus niet om de persoonlijke verantwoordelijkheid 
der echtgenoten voor elkaar en voor het gezinsvermogen te be-
perken, doch om ten eerste een tussen de echtgenoten geldende 
regeling te geven, van welke regeling zij mogen afwijken (zie 
conclusie 46), en ten tweede om het rechtsverkeer met derden 
te vergemakkelijken. Indien immers die regeling niet zou be-
staan, zouden de derden niet slechts voor beschikkingsdaden, 
doch ook voor beheersdaden als regel de medewerking van 
beide echtgenoten behoeven. Vergelijk artikel 3.7.1.3, lid 2 
(„Gemeenschap"), van het ontwerp-Meijers. 

Indien één der echtgenoten in strijd met de in artikel 177 
van het amendement gegeven regeling handelt, geldt het gemene 
recht, hetwelk toepasselijk is op rechtshandelingen, die in strijd 
zijn met de wet, of hetwelk toepasselijk is op overeenkomsten, 
die verbinden tot daden van beheer of beschikking, dus tot het 
„bestuur" over goederen, waarover de betrokken echtgenoot 
niet het bestuur heeft. De rechtsontwikkeling kan hier, naar 
de mening van de ondergetekenden, geheel aan de rechtspraak 
en de rechtspraktijk worden overgelaten. Overtreding van de 
regeling kan tevens leiden tot opheffing van de gemeenschap 
overeenkomstig artikel 180 van het amendement. 

Samenvattend kan gezegd worden: 
1. De in het amendement voorgestelde wettelijke gemeen-

schap van goederen is werkelijk „algeheel", omdat ook alle 
schulden op de goederen der gemeenschap verhaalbaar zijn. 
Deze algehele gemeenschap is dus een verbetering van de 
gemeenschap van het huidige recht (conclusie 46) en tevens 
het meest in overeenstemming met het karakter van het hu-
welijk. 

Het n.g.o. spreekt in artikel 174 ten onrechte van een " 
„algehele" gemeenschap van goederen. 

2. De in het amendement voorgestelde gemeenschap houdt 
rekening met de algemeen aanvaarde „volkomen handelings-
bekwaamheid" van de vrouw. 

Het n.g.o. houdt, blijkens artikel 176, lid 1, onder b, bij 
wettelijke gemeenschap, dus in 90 a 95 % der huwelijken in 
Nederland, de handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw 
feitelijk in stand. 

3. De regeling van het amendement geeft de meeste zeker-
heid in het rechtsverkeer, doordat derden, die, in overeen-
stemming met artikel 177 van het amendement, met een der 
echtgenoten een overeenkomst aangaan, steeds een op de 
goederen der gemeenschap verhaalbare verbintenis krijgen. 

Het n.g.o. maakt derden het leven onnodig moeilijk met 
4 soorten of groepen van overeenkomsten en andere rechts-
handelingen, die niet het beoogde rechtsgevolg hebben. 

4. Van de in het amendement voorgestelde regeling van het 
bestuur over de goederen der gemeenschap kan bij huwelijkse 
voorwaarden worden afgeweken. 

Artikel 179, laatste lid, van het n.g.o. laat afwijking niet toe 
en komt daardoor in strijd met conclusie 46. 

5. Bij de regeling van het amendement kan de afstand van 
de gemeenschap, anders dan in het n.g.o., geheel verdwijnen. 

6. Bij de regeling van het amendement kan de scheiding 
van goederen, zoals die door het n.g.o. wordt behouden, ver-
dwijnen en worden vervangen door de veel eenvoudigere, aan 
beide echtgenoten toe te kennen, mogelijkheid tot het ver-
krijgen van opheffing der gemeenschap. 

Artikelen 

De artikelen 174 en 175 zijn woordelijk van het n.g.o. over-
genomen. 

In het amendement is de term „goederen" uit het ontwerp-
Meijers (3.1.1.8) in het n.g.o. behouden, ofschoon bedoeld 
is het begrip „zaken" van het huidige recht, dus: goederen en 
rechten (artikel 555 B.W.). Prof. mr. I Kisch in W.P.N.R. 
4407 laakt het zonder noodzaak ingaan tegen het bestaande 
juridische spraakgebruik. Er is wellicht veel te zeggen voor 
handhaving van de term „goederen" in artikel 174, omdat de 
term daar behoort tot een ingeburgerde naam: „algehele ge-
meenschap van goederen", waarvan het woord „goederen" 
slechts een onderdeel uitmaakt, doch overigens in het amende-
ment „goederen" door de term „zaken" te vervangen. 

De overige artikelen zijn of wel min of meer uitvoerig in de 
algemene beschouwingen behandeld, of wel spreken voor zich-
zelf. 

In artikel 178, onder 7, wordt voorgesteld om de gemeen-
schap van rechtswege ontbonden te doen zijn in geval van 
faillissement van een der echtgenoten. Dit zou de, bij een ander 
amendement of door de Regering voor te stellen, wijzigingen 
in de artikelen 61, 62, 63 en andere bepalingen der Faillisse-
mentswet ten zeerste vereenvoudigen. 

Indien overeenkomstig het voorgestelde artikel 180 ophef-
fing der gemeenschap wordt gevorderd, is de rechter niet ver-
plicht, doch bevoegd, de opheffing uit te spreken, indien één 
of meer der gronden vaststaan. 

De artikelen 181 en 182 van het amendement zijn gelijk-
luidend aan de huidige artikelen 183 en 184 B.W. 

Artikel 183 van het amendement is in overeenstemming met 
het bestaande artikel 185 B.W., met dien verstande, dat het-
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geen aldaar uitsluitend geldt voor de man, in het amendement 
wederkerig wordt geregeld. Het in dit artikel van het amende-
ment bedoelde verhaalsrecht laat uiteraard onverlet het recht 
van de schuldeisers om na de ontbinding der gemeenschap 
beide echtgenoten gelijkelijk voor de helft van de schulden der 
gemeenschap aansprakelijk te stellen. 

Ten slotte zien de voorstellers van het amendement geen 
reden om de sanctie van het bestaande artikel 182 B.W., het-
welk in de rechtspraktijk tot zoveel moeilijkheden en onzeker-

heden aanleiding geeft, in ons recht te behouden (artikel 179 
van het amendement). 

OUD LEMAIRE 
TENDELOO VAN RIJCKEVORSEL 
N. VAN DEN HEUVEL PLOEG-PLOEG *). 
DE VINK 

x) Als plaatsvervangster van mejuffrouw Zeelenberg, die in het 
buitenland vertoeft. 


