
De vaste Commissie voor Justitie beschouwt haar V001-
lopig Verslag over de titels 6—8 als een vervolg op de reeds 
door haar uitgebrachte Voorlopige Verslagen over de titels 
1—5, onderscheidenlijk 11—18. De redenen, die tot een 
splitsing van het Voorlopig Verslag over het ontwerp voor 
Boek 1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek hebben geleid, zijn 
uiteengezet op blz. 1 van haar Voorlopig Verslag over de 
titels 1—5. 

Nu de bepalingen van de ontworpen titels 6—8 in hoofd-
zaak door de op 19 december 1956 ingezonden Nota "van 
Wijzigingen (Stuk 3767, nr. 6) in overeenstemming zijn ge-
bracht met die van het inmiddels tot wet geworden en in 
werking getreden ontwerp tot opheffing van de handelings-
onbekwaamheid van de gehuwde vrouw (Stuk 1430; de Wetvan 
14 juni 1956, Stb. 343), waarover door de commissie en door 
de Kamer nog onlangs uitvoerig met de Regering van ge-
dachten is gewisseld, heeft de commissie zich met betrekking 
tot de titels 6 en 7 van algemene beschouwingen onthouden 
en zich beperkt tot het maken van opmerkingen en stellen 
van vragen betreffende punten van meer gedetailleerde aard. 

TITEL 6 

Rechten en verplichtingen van echtgenoten 

Artikel 1.6.3, lid 3 bepaalt, dat indien de echtgenoot een 
besluit heeft genomen betreffende de plaats van samenwoning, 
hetwelk ernstige gevaren oplevert voor de belangen of de ge-
zondheid der gezinsleden, de andere echtgenoot zich tot de 
rechtbank kan wenden met het verzoek die beslissing teniet 
te doen. Sommige leden der commissie merkten op, dat laatst-
genoemde echtgenoot onder curatele kan staan van een ander 
dan zijn echtgenoot. Moet in dat geval niet ook de curator 
bevoegd zijn zich tot de rechtbank te wenden?, vroegen deze 
leden. 

Andere leden merkten op, dat men, het artikel op deze wijze 
verder analyserende, tot de vraag komt of niet in het geval dat 
de ene echtgenoot onder curatele staat van de andere en deze 
laatste een besluit neemt, dat ernstige gevaren oplevert voor de 
zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid der gezins-
leden, de toeziende curator bevoegd zou moeten zijn hiertegen 
op te komen. 

Artikel 1.6.4. Door enkele leden werd erop gewezen, dat 
de redactie van de tweede volzin van lid 1 aanleiding geeft 
tot interpretatiemoeilijkheden in die gevallen, dat weliswaar 
bij huwelijkse voorwaarden is bepaald voor welke bedragen 
echtgenoten verplicht zijn in de uitgaven voor de huishouding 
bij te dragen, maar deze bedragen ontoereikend blijken te 
zijn. Moet nu hetgeen boven die bedragen voor de huishouding 
nodig is, worden gedragen naar evenredigheid van de in-
komens der echtgenoten (en zo die ontoereikend zijn, naar 
evenredigheid van hun vermogens), of naar evenredigheid 
van de bij huwelijkse voorwaarden bepaalde bedragen (en 
dan ongeacht of de bijdrage geschiedt uit inkomen of uit ver-
mogen)? (Vgl. A. Prakken, Prae-advies voor de Broeder-
schap der Notarissen in Nederland, 1957.) 
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In de commissie werd de vraag gesteld, of de tekst van het 
vijfde lid wel tot uitdrukking brengt, wat bedoeld wordt. De 
eerste twee leden van dit artikel bepalen, dat ieder der echt-
genoten verplicht is tot een geldelijke bijdrage in de kosten 
der huishouding. Lid 5 bepaalt, dat de echtgenoot, die zonder 
redelijke grond de samenwoning heeft verbroken of door zijn 
onredelijk gedrag de andere echtgenoot genoopt heeft de 
samenwoning te verbreken, in de plaats van de zo juist ge-
noemde verplichting tot uitkering van een bedrag voor het 
levensonderhoud van de andere echtgenoot verplicht is en deze 
in dit geval tot geen verdere bijdrage dan tot verzorging en op-
voeding van de kinderen gehouden is. Aangezien onder de kos-
ten van het levensonderhoud van een echtgenoot niet, zoals 
onder die voor de huishouding, de kosten der verzorging en op-
voeding van de kinderen begrepen zijn, wil dit naar de letter 
genomen zeggen, dat de echtgenoot, die de schuld draagt voor 
de verbreking van de samenwoning, dóór die verbreking ont-
slagen wordt van zijn verplichting tot bijdrage in de kosten der 
verzorging en opvoeding van de kinderen. 

Van andere zijde werd de vraag gesteld, of deze bepaling 
niet zo moet worden gelezen, dat „deze" in het laatste zins-
deel verwijst — niet naar „de andere echtgenoot", maar — 
naar de echtgenoot door wiens schuld de samenwoning is ver-
broken. Ook in die lezing werd hierop gesteld, is er een leemte 
in de tekst: lid 5 bepaalt immers, dat de hiergenoemde ver-
plichting in de plaats treedt var. de in het eerste en tweede lid 
omschreven verplichtingen; volgens deze lezing zou dus in 
geval van verbreking der samenwoning de verplichting van „de 
andere echtgenoot" om bij te dragen tot de verzorging en op-
voeding der kinderen wegvallen. Verduidelijking van de tekst 
op dit punt kwam de commissie gewenst voor. 

Artikel 1.6.6. Enkele leden vroegen zich af of niet in het 
tweede lid naar het voorbeeld van artikel 1.8.1.3, lid 1, na de 
woorden „tegen derden" zou moeten worden ingevoegd: „die 
daarvan onkundig waren". Zij merkten op, dat artikel 1.13.2.3, 
lid 2, bij derde Nota van Wijzigingen eveneens op deze wijze 
is veranderd. 

Het vierde lid bepaalt, dat een overeenkomstig dit arti-
kel gegeven rechterlijke beschikking op gelijke wijze als zij 
is tot stand gekomen, kan worden gewijzigd of opgeheven. 
Sommige leden vroegen zich af, of er reden is uit te sluiten, 
dat de overeenkomstig het eerste lid in het leven geroepen 
beperking der aansprakelijkheid en verplichtingen bij onder-
linge overeenkomst tussen de echtgenoten kan worden be-
eindigd. Door publicatie kunnen derden hiervan op de hoogte 
worden gebracht. Benadeling van schuldeisers is hier boven-
dien niet te vrezen. Enkele leden stelden in aansluiting hierop 
de vraag, of in lid 4 niet op gelijke wijze publicatie zou moeten 
worden voorgeschreven van de wijziging of opheffing als in 
lid 2 geschiedt voor de aldaar bedoelde rechterlijke be-
schikking. 

Artikel 1.6.7a. De leden, zo juist aan het woord, achtten 
verduidelijking van het in lid 1, onder c, bepaalde noodzake-
lijk, en wel in dier voege, dat buiten twijfel komt te staan, 
dat onder deze categorie van overeenkomsten naast persoon-
lijke ook zakelijke zekerheid voor eens anders schuld begrepen 
moet worden, zoals pand, hypotheek en fiduciaire eigendoms-
overdracht. 

Anderzijds merkten deze leden op, dat het onderhavige arti-
kel geldt voor echtgenoten, dus ook voor echtgenoten, die van 
tafel en bed zijn gescheiden of die krachtens huwelijksvoor-
waarden buiten iedere gemeenschap zijn getrouwd: gaat het in 
lid 1, onder h en c, bepaalde voor die gevallen — en vooral 
voor van tafel en bed gescheiden echtgenoten — niet te ver? 
Dit gevoelen werd door verscheidene andere leden gedeeld. 

Artikel 1.6.8. Het hierboven met betrekking tot arti-
kel 1.6.6, lid 4, opgemerkte geldt op overeenkomstige wijze 
voor het in lid 3 van het onderhavige artikel bepaalde. 

Artikel 1.6.9 bepaalt, dat wanneer de ene echtgenoot het 
bestuur van zijn goederen aan de andere echtgenoot overlaat, 

laatstgenoemde voor het door hem gevoerde bestuur aansprake-
lijk is. Sommige leden wezen erop, dat het in dit artikel ge-
introduceerde begrip „overlaten" verschillende vragen doet rij-
zen. Verliest de echtgenoot, die het bestuur „overlaat" aan 
de andere echtgenoot, hierdoor zijn eigen bestuursbevoegd-
heid? Is dit „overlaten", ook indien buiten huwelijkse voor-
waarden geschied, onherroepelijk tenzij het tegendeel is be-
dongen, of herroepelijk tenzij uitdrukkelijk onherroepelijkheid 
is bepaald? 

Het kwam deze leden voor, dat het overlaten van bestuur 
aan de andere echtgenoot niet verlies van eigen bestuursbe-
voegdheid ten gevolge zou moeten hebben. Bovendien achtten 
zij het onwenselijk, dat iemand eigen bestuursbevoegdheid 
(hetzij bij, hetzij buiten huwelijkse voorwaarden) onherroepe-
lijk uit handen zou kunnen geven. Zij vroegen zich voorts af, of 
aan een aparte rechtsfiguur „overlaten" van bestuur wel be-
hoefte bestaat. Is de oude figuur der volmacht niet toereikend? In 
ieder geval zou naar het oordeel van deze leden uitdrukkelijk 
moeten worden bepaald, dat (ook bij huwelijkse voorwaarden) 
géén onherroepelijke bestuursoverdracht van de ene echtgenoot 
aan de andere omtrent eigen of aan eigen zijde in de gemeen-
schap gevallen goederen mogelijk is. Die beperking van de 
mogelijkheid van bestuursoverdracht zou dan ook moeten gel-
den met betrekking tot het in artikel 1.7.2.1, lid 1, bepaalde. 

Andere leden waren van mening, dat met het woord ,^ver-
laten" niet een afzonderlijke (nieuwe) rechtsfiguur is bedoeld, 
maar hieraan veeleer de betekenis van het gewone spraakge-
bruik moet worden gehecht, die juridisch nog op verschillende 
manieren •— bijv. als stilzwijgende volmacht of zaakwaar-
neming of bruik- en verbruikleen of bewaargeving — kan wor-
den betiteld. Het is dan ook juist om buiten twijfel te stellen 
naar welke der mogelijk toepasselijke regelen de aansprakelijk-
heid van de echtgenoot aan wie het bestuur wordt overgelaten 
moet worden beoordeeld, dat in het artikel uitdrukkelijk wordt 
bepaald, dat deze echtgenoot aansprakelijk is „als een last-
hebber . . . . met inachtneming van de bijzondere verhoudingen 
tussen de echtgenoten en de aard van de goederen" (vgl. de 
toelichting in de Memorie van Antwoord, stuk 1430, no. 5, 
ingezonden bij brief van 22 oktober 1954, op artikel 166 van 
het gewijzigd wetsontwerp). 

Evenals de leden die hierboven de vraag naar de betekenis 
van het woord „overlaten" aan de orde stelden waren ook deze 
leden van mening, dat het overlaten van het bestuur aan de 
ander niet het verlies van de eigen bestuursbevoegdheid met 
zich mag brengen en niet onherroepelijk mag zijn. Zij zagen 
echter geen gronden om aan te nemen, dat zulks wèl het geval 
zou zijn: noch naar het gewone spraakgebruik, noch door enige 
wettelijke bepaling wordt immers het aan een ander overlaten 
van bestuurshandelingen gelijkgesteld met afstand van de eigen 
bevoegdheid tot het verrichten van die handelingen. Toch zal, 
gezien de vragen en denkbeelden die in de literatuur en vanuit 
de practijk omtrent dit onderwerp naar voren zijn gebracht, ook 
naar de mening van deze leden moeten worden overwogen, 
uitdrukkelijk te bepalen, dat het overlaten van het bestuur aan 
de ander geen verlies van de eigen bestuursbevoegdheid met 
zich brengt, en onherroepelijke afstand of overdracht van be-
stuursbevoegdheid door de ene echtgenoot aan de andere niet 
mogelijk is. 

Deze leden waren voorts van oordeel, dat het in dit artikel 
bepaalde eveneens van toepassing dient te zijn op het overlaten 
door een echtgenoot van het bestuur over gemeenschapsgoe-
deren (die „onder zijn bestuur staan") aan de andere echt-
genoot. Een afzonderlijke regeling van de aansprakelijk-
heid van de ene echtgenoot jegens de andere voor het over 
deze goederen aan hem „overgelaten" bestuur heeft in dat 
geval huns inziens geen zin. 

Verscheidene leden waren van mening, dat een echtgenoot 
de bevoegdheid behoort te worden verleend aan de rechter 
machtiging te verzoeken tot bepaalde wijzigingen der huwe-
lijksvoorwaarden, indien de andere echtgenoot die wijzigingen 
op onredelijke wijze tegenhoudt. Andere leden hadden nier-
tegen vooralsnog bezwaar, sommige leden zelfs groot bezwaar. 
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Artikel 1.6.9b, lid 2, bepaalt, dat de kinderen in geval van 
geschil met de langstlevende ouder betreffende vóór hun meer-
derjarigheid en vóór het opgemaakt zijn van de in lid 1 voor-
geschreven boedelbeschrijving verkregen goederen het vermoe-
den kunnen inroepen van artikel 1.8.1.10, lid 1. Enkele leden 
vroegen zich af, of met deze verwijzing naar het in artikel 
1.8.1.10, lid 1, bepaalde wel een bevredigende oplossing is ge-
geven voor de in artikel 1.6.96, lid 2, bedoelde geschillen. 

Artikel 1.8.1.10, lid 1, heeft betrekking op geschillen tussen 
echtgenoten en wel uitsluitend op geschillen betreffende de 
vraag, of bepaalde goederen de één dan wel de ander privé toe-
behoren, terwijl artikel 1.6.9/; betrekking heeft op geschillen 
tussen de langstlevende ouder en de kinderen betreffende goe-
deren, die hetzij één der echtgenoten privé toebehoord, hetzij 
van een tussen de echtgenoten bestaande gemeenschap deel 
uitgemaakt kunnen hebben (of na het overlijden van de ene 
echtgenoot als tegenwaarde voor zodanige goederen kunnen 
zijn verworven). De toepassing van het in artikel 1.8.1.10, 
lid 1. bepaalde op de in artikel 1.6.9/;, lid 2, bedoelde ge-
schillen zal dus analogisch dienen te zijn en hierbij rijst de 
vraag of dit in dier voege dient te geschieden («) dat de 
betwiste goederen geacht worden aan de langstlevende ouder 
enerzijds, de tot het inroepen der bepaling bevoegde kinderen 
anderzijds ieder voor de helft toe te behoren, of wel aldus 
(6) dat die goederen hetzij (indien tussen echtgenoten een 
gemeenschap heeft bestaan, die het goed kan omvatten) als 
gemeenschapsgoed worden aangemerkt, hetzij geacht worden 
aan ieder der echtgenoten voor de helft toebehoord te heb-
ben. Aangezien de uitkomsten van de ene en de andere 
(analogische) toepassing der bepaling niet onaanmerkelijk van 
elkaar kunnen verschillen, kwam het de leden hier aan het 
woord gewenst voor, dat deze kwestie op ondubbelzinnige 
wijze tot een oplossing .wordt gebracht. Zij vroegen zich af, 
of dit niet op de meest eenvoudige wijze zou kunnen geschie-
den door in artikel 1.6.96, lid 2, zelf een bepaling als zojuist 
onder (o) genoemd op te nemen. 

Een andere vraag, waarvoor de commissie zich zag gesteld 
is, of aan „stokken achter de deur" als die van artikel 1.6.9/) 
lid 2 en artikel 1.5.2.6 nog wel behoefte bestaat. Sancties op 
nalatigheid van de langstlevende echtgenoot ten aanzien van 
zijn verplichting tot boedelbeschrijving waren onontbeerlijk in 
een tiid, dat de Overheid in de technische onmogelijkheid ver-
Keerde, anders dan door een mededeling van de langstlevende 
echtgenoot zelf, tijdig te weten te komen, dat er iemand was 
overleden die minderjarige kinderen achterliet. Deze technische 
moeilijkheden bestaan thans niet meer. Artikel 1.15.4.7 draagt 
(evenals artikel 395 B.W.) de ambtenaar van de burgerlijke 
stand op de kantonrechter onverwijld kennis te geven van het 
overlijden van ieder die minderjarige kinderen achterlaat. Ver-
scheidene leden vroegen zich af of het niet mogelijk is het 
gehele probleem van de „nalatige langstlevende" op te lossen 
door een regeling, krachtens welke de kantonrechter — even-
tueel de boedelrechter — ambtshalve de oudervoogd tot het 
opmaken van een boedelbeschrijving dwingt? (Zie mr. J. 
Th. de Smidt. Een nieuw huwelijksbeletsel?. Rede, Amster-
dam 1956). Wel wordt in de toelichting der Nota van Wijzi-
gingen op artikel 1.6.9/) erop gewezen, dat het tweede lid 
van dit artikel mede geldt voor goederen die zo kort na het 
overlijden zijn verkregen, dat toen nog geen boedelbeschrij-
ving kon zijn opgemaakt. Men moet zich echter afvragen of 
het vermoeden van gemeen zijn — dat toch als sanctie is be-
doeld — juist met betrekking tot goederen die zijn verkregen 
in dat tijdsbestek, waarin de langstlevende niet in verzuim is, 
wel billijk zou werken. 

Sommige leden konden met het in het voorafgaande be-
toogde in zoverre niet instemmen, dat zij het niet juist achtten 
het in artikel 1.6.96 juncto artikel 1.8.1.10, lid 1, bepaalde op 
te vatten als een .sanctie op het niet nakomen van de verplich-
ting tot boedelbeschrijving. Dit moge de strekking zijn geweest 
van het oude artikel 182" B.W., artikel 1.8.1.10, lid 1, heeft 
kennelijk geen andere strekking dan te bepalen op welke manier 
de aldaar genoemde, niet ontwarbare eigendomsgeschillen tus-
sen echtgenoten moeten worden beslist. Dezelfde betekenis 

komt deze bepaling naar de mening van deze leden toe, wan-
neer zij wordt toegepast op geschillen tussen langstlevende 
ouder en kinderen genoemd in artikel 1.6.96, lid 2. Deze leden 
vroegen zich af, of het niet gewenst is het karakter van deze 
bepaling (aan te geven op welke manier bepaalde knopen 
moeten worden doorgehakt) in de tekst van artikel 1.6.96, 
lid 2, scherper tot uitdrukking te brengen door deze aldus te 
wijzigen, dat hier wordt gelezen: ,,In geval van geschil van de 
langstlevende echtgenoot en de kinderen vindt het vermoeden 
van artikel 1.8.1.10, lid 1, op overeenkomstige wijze toepassing 
ten aanzien van alle goederen" enz. Hierdoor zouden ook de 
laatste reminiscenties aan het oude artikel 182 B.W. kunnen 
worden verdreven. 

Voorgenoemde enkele leden merkten op, dat het dan toch 
vereist is het door hen in de tweede alinea van de beschou-
wingen over het onderhavige artikel aan de orde gestelde 
strijdpunt op te lossen. 

Enkele andere leden waren van oordeel, dat het artikel, 
gelet ook op bovenstaande beschouwingen meer kwesties en 
moeilijkheden oproept dan het regelt, zodat het gehele artikel 
beter zou kunnen vervallen. Zij wezen in dit verband op arti-
kel 1.15.6.8, waarbij aan de toeziende voogd de verplichting is 
opgelegd te zorgen voor het opmaken van de boedelbeschrij-
ving. Voorts zouden zij in artikel 1.8.1.10 voor de woorden 
„de echtgenoten" willen lezen „de echtgenoten en hun erfge-
namen". 

TITEL 7 

De wettelijke gemeenschap van goederen 
Artikel 1.7.1.1. Verscheidene leden merkten op, dat in de 

tekst van dit artikel ten onrechte het woord „daaromtrent" uit 
artikel 174 B.W. is overgenomen. In de gewijzigde redactie van 
deze bepaling dient dit woord te worden vervangen door „daar-
van". 

Artikel 1.7.2.1. Een aantal leden was van oordeel, dat de 
zorgen, die zijn gerezen met betrekking tot de consequenties 
voor derden van bestuursafspraken tussen echtgenoten als be-
doeld in lid 1, door een betrekkelijk eenvoudige wetsaanvulling 
zouden kunnen worden weggenomen. Sommige dezer leden 
stelden voor te bepalen, dat genoemde afwijkende overeenkom-
sten derden nimmer zullen kunnen worden tegengeworpen dan 
na openbaarmaking en hieraan een behoorlijke regeling voor 
die openbaarmaking te verbinden. Het belang van derden, dus 
van het rechtsverkeer, voegden deze leden hieraan toe. mag niet 
worden geofferd aan de zucht naar vormvrijheid voor de echt-
genoten. 

Verscheidene andere leden betoogden, dat de vanuit de 
practijk naar voren gebrachte bezwaren (men zie b.v. de arti-
kelen van Mr H. Douwes in W.P.N.R. 4481 en in de Ver-
zekeringsbode, 12 oktober 1956) waarschijnlijk opgeheven 
zouden zijn indien vaststond, dat de onderlinge bestuursrege-
lingen geen zogenaamde „privatieve" doch slechts een „cumu-
latieve" werking kunnen nebben (vgl. de artikelen van prof. 
Van Oven in W.P.N.R. 4482 e.v.), zodat de echtgenoot van 
wiens zijde de goederen in de gemeenschap zijn gevallen steeds 
bevoegd blijft alleen te handelen, ongeacht welke bestuurs-
afspraken de echtgenoten hebhen gemaakt. Ook zouden (zoals 
prof. Van Oven in voormelde artikelen opmerkt) de opgewor-
pen bezwaren vermoedelijk zijn ondervangen, indien in het 
eerste lid van het onderhavige artikel de woorden „tenzij" tot 
en met „bepaald" zouden vervallen. De leden thans aan het 
woord bepleitten deze wijziging waardoor artikel 1.7.2.1., lid 1, 
zou komen te luiden: 

„De goederen der gemeenschap staan onder het bestuur van 
de echtgenoot, van wiens zijde zij in de gemeenschap zijn ge-
vallen." 

Het „overlaten" van het bestuur van de goederen der gemeen-
schap door de ene echtgenoot aan de andere — meestal zal 
het de vrouw zijn, die het bestuur overlaat aan de man — be-
hoeft, zoals deze leden reeds bij artikel 1.6.9 opmerkten, geen 
afzonderlijke regeling. 
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Enige leden merkten nog op, dat de aanhef van het tweede 
lid taalkundig niet zuiver is. Het ware juister hier te lezen: 
„Indien een echtgenoot zijn bestuursbevoegdheid overschrijdt, 
kan de andere echtgenoot de rechtshandeling die overschrijding 
van die bevoegdheid inhield . . . . " enz. 

Artikel 1.7.33. Het kwam de commissie voor, dat het de 
voorkeur zou verdienen de woorden „volgens de gewone rege-
len" te vervangen door een verwijzing naar titel 7 van boek 3. 

Artikel 1.7.3.4. Verscheidene leden betuigden hun instem-
ming met de aan deze bepaling ten grondslag liggende gedachte, 
de rechtspositie van de langstlevende echtgenoot te versterken, 
doch zij vroegen zich af of in de artikelen 1.7.3.4 en 1.8.1.7 
aan de grondgedachte, de verzorging na dode van de langst-
levende echtgenoot te verzekeren, wel de meest geëigende uit-
werking is gegeven. Van verschillende zijden, met name ook 
vanuit notariaatskringen, zijn bezwaren tegen de voorgestelde 
regeling aangevoerd en wel vooral tegen de bepaling van arti-
kel 1.8.1.7, dat partijen ten aanzien van de inboedel der ge-
meenschappelijke woning de wettelijke gemeenschap niet kun-
nen uitsluiten. In het bijzonder voor kleine zakenlieden is de 
dwanggemeenschap van inboedel, nu artikel 1.8.1.7(7 bepaalt, 
dat van de gemeenschap bij huwelijkse voorwaarden uitge-
sloten schulden toch op de gemeenschapsgoederen verhaalbaar 
zijn alsof het gcmeenschapsschulden zijn, moeilijk te aan-
vaarden. 

Bezwaar gevoelden deze leden voorts tegen het noemen van 
een bepaald bedrag in het Burgerlijk Wetboek, terwijl zij even-
min konden instemmen met de beoerking van het recht van 
voordeel tot de inboedel der gemeenschappelijke woning en met 
het feit, dat dit recht zonder enige vergoeding zou kunnen wor-
den uitgeoefend. Daarenboven waren zij er, gelet op in de 
thans verschenen litteratuur geopperde bezwaren, niet gerust 
op, dat de bepalingen van het ontwerp betreffende het voor-
deel, die een nieuwe rechtsfiguur in ons huwelijksgoederenrecht 
brengen, wel een eeheel sluitende regeling geven. Zij wezen in 
dit verband op artikel 1.7.1.2. krachtens hetwelk de erflater of 
schenker kan benalen. dat door hem nagelaten of geschonken 
goederen niet d e l zullen uitmaken van de gemeenschap. Dero-
eeert deze bepaling aan die van artikel 1.8.1.7, of omgekeerd? 
In het eerste geval is hier een mogelijkheid gegeven het voor-
schrift van de gedwoneen gemeenschap te frustreren (vgl. het 
praeadvies van Mr A. W. J. van Vrüberghe de Coninüh voor de 
Broederschap der Candidaat-Notarissen van 1955, blz. 164). 

Op grond van deze overwegingen waren de leden hier aan 
het woord van mening, dat het de voorkeur zou verdienen de 
rechtspositie van de langstlevende echtgenoot te regelen in het 
erfrecht en niet in of gekoppeld aan de bepalingen van het 
huwelijksgoederenrecht. Het uitgangspunt van die regeling zou 
huns inziens moeten zijn de gedachte, dat wat door de echtge-
noten in gemeenschap wordt gebracht ter beschikking, dus in 
eigendom of in gebruik, van'de echtgenoten dient te blijven tot 
het overlijden van de langstlevende. De vorm van die regeling 
kan worden gevonden in een uitbreiding van het huidige artikel 
899/; B.W. met dien verstande, dat de langstlevende gerechtigd 
zij onder de verplichting tot vergoeding van de waarde aan de 
nalatenschap aan zich te houden meubelen en huisraad, de ech-
telijke woning en de ..fonds de commerce". Aangezien juist het 
moment van overlijden van de ene echtgenoot, vooral als dit 
de man is, voor de andere echtgenoot zeer ongunstig is om 
de erfporties aan de kinderen uit te keren, worde overeen-
komstig een in de practijk vaak gevolgde oplossing, de ver-
goedingsplicht niet een onmiddellijk opeisbare, maar blijve 
de langstlevende de waarde van het door hem boven zijn 
aandeel in de gemeenschap en in de nalatenschap ontvan-
gene schuldig tot zijn overlijden. Slechts in bijzondere, door 
de boedelrechter te beoordelen omstandigheden zouden de 
vorderingen der overige erfgenamen, dus meestal de kinderen, 
eerder opeisbaar moeten kunnen zijn. Aldus wordt naar het 
oordeel van deze leden de verzorgingsgedachte uitgewerkt 
in een zin, die bij het sluiten van een huwelijk in enige ge-
meenschap wordt beoogd en ook later door de echtelieden 

vrijwel steeds wordt begeerd, terwijl tevens geen feitelijke ont-
erving van de kinderen plaats heeft, doch slechts een tijdelijke 
„blokkering" van hun erfdeel. De hier aan het woord zijnde 
leden meenden, dat de door hen voorgestelde oplossing bete-
kende een verdere ontwikkeling en versterking van de in 1923 
in ons erfrecht ingevoerde verzorgingsgedachte van de langst-
levende echtgenoot, overeenkomstig de huidige maatschappe-
lijke opvattingen, zoals die vooral tot uitdrukking zijn gebracht 
in het arrest de Visser—Harms (H.R. 30 november 1945, N.J. 
1946, no. 62). Zij gaven aan deze versnelde en versterkte 
evolutie verre de voorkeur boven de revolutionaire invoering 
van het in het ontwerp voorgestelde voordeel, hetwelk ener-
zijds aan de langstlevende echtgenoot te veel geeft, omdat deze 
gewoonlijk niet de gehele inboedel nodig heeft en omdat daar-
door in wellicht 90 % der nalatenschappen de kinderen prak-
tisch onterfd zijn, anderzijds te weinig, omdat de langstlevende 
echtgenoot van een inboedel niet kan leven en meer heeft aan 
de eigendom of het gebruik van de echtelijke woning of het 
bedrijf. Ten slotte geeft de door deze leden voorgestelde oplos-
sing door de uitbreiding en uitbouw van het bestaande artikel 
899A B.W. een veel eenvoudiger en sluitender regeling dan 
mogelijk is bij een regeling van een „recht van voordeel" in het 
huwelijksgoederenrecht. 

Verschillende' andere leden, die eveneens met de versterking 
van de rechtspositie van de langstlevende echtgenoot instem-
den, spraken hun voorkeur uit voor de daarvoor door professor 
Meijers ontworpen regeling, waarbij de langstlevende o.a. een 
op de gemeenschap uit te oefenen recht van voordeel wordt 
toegekend, aangezien deze regeling huns inziens op een een-
voudige en in bepaalde opzichten ook meer met algemeen 
in ons volk levende opvattingen overeenstemmende wijze tot 
het gewenste resultaat voert. 

Dat de langstlevende de inboedel moet behouden, is een in 
ons volk levende gedachte. Terecht wijst mr. H. P. J. M. Coe-
berg in zijn prae-advies voor het Thijmgenootschap er op, dat 
dit zo sterk leeft, omdat de band met de inboedel een zo per-
soonlijke is, en dat iedere andere vorm van „voortzetting der 
gemeenschap", op welke wijze ook beperkt, deze weerklank 
mist (Annalen van het Thijmgenootschap 1954, blz. 173). Het 
kwam deze leden voor, dat dit laatste ook geldt met betrek-
king tot een zich over een bedrijfje of kleine onderneming 
uitstrekkend verblijvingsrecht van de langstlevende. Is het niet 
vaak veeleer zo, dat een zoon of schoonzoon de meest aan-
gewezene is om het werk van de overledene voort te zetten? 
Zou het dan wel juist en billijk zijn, dat de langstlevende zelfs 
een uiterste wilsbeschikking met die strekking krachtens een 
wettelijk recht, om die onderneming aan zich te houden, opzij 
zou kunnen zetten? 

Een meerderheid van de hier het woord voerende leden 
achtte het anderzijds wel gewenst, dat de langstlevende echt-
genoot de bevoegdheid wordt gegeven, behalve de inboedel 
ook het eigen huis als „voordeel" uit de gemeenschap tot zich 
te nemen. 

Van verschillende kanten werd vervolgens in herinnering 
gebracht, dat de Regering naar aanleiding van een voorstel 
der commissie om in het erfrecht van de langstlevende onder-
scheid te maken naar gelang van het tussen de betrokken 
echtgenoten bestaande huwelijksgoederenregime, zijn antwoord 
op vraag 37 aldus had aangevuld: „Voor zover een tussen 
echtgenoten bestaande gemeenschap goederen, die tot de in-
boedel behoren, omvat, moet de bevoegdheid om goederen uit 
de inboedel tot zich te nemen reeds bij de deling der gemeen-
schap worden uitgeoefend" (Stuk 2846, nr. 30). Dit voorstel 
is door de ontwerper zo uitgewerkt, dat wat oorspronkelijk als 
een uitzondering op de regel was gedacht, tot een regel zonder 
uitzondering is geworden: de uitoefening van het recht van 
voordeel zal naar de regeling van artikel 1.7.3.4 steeds aan de 
deling der gemeenschap vooraf moeten gaan. Tegelijkertijd is 
een grote mate van gelijkvormigheid in de werking dezer be-
paling gewaarborgd door de regel van artikel 1.8.1.7, dat echt-
genoten de wettelijke gemeenschap ten aanzien van de inboe-
del der gemeenschappelijke woning niet kunnen uitsluiten. 

Zoals reeds door verscheidene leden werd vermeld, is tegen 
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deze dwang tot gemeenschap van inboedel o.a. in notariaats-
kringcn ernstig bezwaar gerezen. De verschillende andere 
leden, die in de tweede plaats het woord voerden, wezen in 
dit verband op het voorstel van Dr A. R. de Bruijn, die even-

. als zij de door prof. Meijers ontworpen regeling van het recht 
van voordeel zou willen behouden, maar de in artikel 1.8.1.7 
bepaalde dwanggemeenschap daaruit zou willen wegnemen 
door te bepalen, dat ook indien partijen bij huwelijkse voor-
waarden de wettelijke gemeenschap van goederen uitsluiten, 
toch de inboedel der gemeenschappelijke woning gemeen zal 
zijn, tenzij zij ook dat uitdrukkelijk uitsluiten. In dat laatste 
geval zal er dus ook geen recht op voordeel zijn. Zij die dan 
toch de langstlevende de inboedel willen toekennen kunnen 
een testament maken, waarbij zij die inboedel al dan niet tegen 
inbreng van de waarde legateren. Gaarne zouden deze leden 
de mening van de Minister over deze suggestie om het recht 
van voordeel uit te kunnen sluiten vernemen. 

Een meerderheid van de verschillende leden die hierboven 
het woord voerden stelde de" vraag, of het recht van voordeel 
niet in zijn uitwerking zou moeten worden beperkt, en wel 
tot een recht om zonder vergoeding, maar in mindering op het 
erfdeel, tot een maximum van f 15 000 uit de inboedel tot 
zich te nemen. Aan deze beperking zou dan op zijn beurt een 
onderste grens kunnen worden gesteld door het als voordeel 
ontvangene slechts vanaf een bepaald minimumbedrag op het 
erfdeel in mindering te brengen. 

Enkele andere leden merkten op, dat her* recht van voordeel, 
zó als het in het ontwerp is geregeld, ten opzichte van het op 
de nalatenschap uit te oefenen voordeel oude stijl reeds in zijn 
uitwerking beperkt is: doordat het steeds slechts kan worden 
uitgeoefend op tot de gemeenschap behorende goederen, wordt 
de langstlevende echtgenoot ook steeds slechts voor de halve 
waarde van hetgeen hij aldus tot zich neemt verrijkt. De helft 
van de waarde dier goederen zou hij immers anders bij de 
deling der gemeenschap hebben ontvangen. 

In aansluiting daarop werd opgemerkt, dat men, zo men 
het stelsel met aftrek van het erfdeel zou kiezen, ook slechts 
de halve waarde van het als voordeel ontvangene op het erf-
deel in mindering zou moeten brengen. Bij aftrek van de volle 
waarde dier goederen wordt immers ook hetgeen de langst-
levende anders bij de deling der gemeenschap zou hebben ont-
vangen op zijn erfdeel in mindering gebracht. Uitoefening van 
het recht van voordeel zou dan een nadeel opleveren van de 
halve waarde van hetgeen men tot zich neemt. Anders gezegd: 
zij de gemeenschap G, het voordeel V, het erfdeel E, dan is de 
uitkomst bij aftrek van het gehele voordeel van het erfdeel 
(in het stelsel van het ontwerp, waarbij het voordeel wordt 
onttrokken aan de gemeenschap): 

V + 1/2 ( G — V ) + E — V = 1 / 2 G + E — 1 / 2 V. 
Oefent de langstlevende daarentegen zijn recht van voordeel 

niet uit, dan ontvangt hij: l / 2 G - f - E . 
Enkele leden der commissie zouden de regeling van het ont-

werp aldus willen amenderen, dat het maximum tot hetwelk de 
langstlevende echtgenoot goederen uit de inboedel tot zich kan 
nemen niet door een gefixeerd bedrag, maar naar evenredig-
heid van de grootte der nalatenschap wordt bepaald. 

In dit verband werd nog de aandacht gevestigd op een sug-
gestie van mr. H. P. J. M. Coebergh. Deze stelt in zijn reeds 
eerder aangehaalde praeadvies voor, het maximum van het 
voordeel vanaf een vast minimum van f 5000 te bepalen naar 
evenredigheid van de grootte der nalatenschap. Daarenboven 
zou hij willen bepalen, dat de langstlevende steeds zoveel uit 
de gemeenschap moet worden toebedeeld, dat deze met in-
begrip van het krachtens zijn boedelrecht ontvangene (zo mo-
gelijk) f 15 000 krijgt. Is de waarde van de gemeenschap dus 
minder dan f 15 000, dan moet de langstlevende de gehele ge-
meenschap worden toebedeeld. Beloopt de gemeenschap meer 
dan f 1 5 000, maar minder dan f30 000, dan ontvangt de 
langstlevende daarvan tot een waarde van f 15 000; beloopt 
de gemeenschap méér dan f30 000, dan ontvangt hij f 15 000 
plus de helft van dat meerdere. Bij huwelijken buiten gemeen-
schap van goederen, stelt deze auteur voor de langstlevende 
naast het voordeel (uit te oefenen op dezelfde voet als hier-

boven aangegeven) zoveel van de nalatenschap te geven tot hij 
te zamen met hetgeen hij reeds bezat, komt tot een bedrag van 
f 15 000 (wederom, voor zover de nalatenschap dit toelaat). 
De reden, waarom hij de langstlevende echtgenoot — indien 
mogelijk — f 15 000 wil waarborgen, is, dat men daardoor 
zijns inziens tot een eenvoudige oplossing komt: de echtgenoot 
zal dan geen (gewone) alimentatievordering tegen de nalaten-
schap behoeven te hebben (zie Annalen van het Thijmgenoot-
schap 1954, blz. 174). 

Artikel 1.7.3.7. Sommige leden vroegen zich af, of de 
voorgestelde regeling van het recht van afstand wel tot juiste 
uitkomsten leidt in die gevallen, dat slechts één der echt-
genoten van de gemeenschap afstand doet. Zij lichtten hun 
twijfel ten aanzien hiervan toe aan de hand van het volgende 

'voorbeeld. 
Gesteld, de echtgenoten A en B, die ieder een privé ver-

mogen bezitten, hebben in gemeenschap activa tot een bedrag 
van f 100 000, waartegenover staan gemeenschapsschulden tot 
een bedrag van f 110 000, samengesteld voor f90 000 uit 
schulden afkomstig van de zijde van A en voor f 20 000 uit 
schulden afkomstig van de zijde van B. Deze schulden zijn 
geen huishoudelijke schulden; A en B zijn hiervoor dus ook 
niet hoofdelijk aansprakelijk. 

B doet nu afstand van de gemeenschap. Het gevolg hiervan 
is, dat alle activa der gemeenschap nu toebehoren aan A. Er 
bestaat voor dit geval geen liquidatie-voorschrift in de 
geest van artikel 1.7.3.10a. A vermengt het gemeenschappe-
lijke vermogen met zijn privé vermogen en betaalt uit het 
totaal der activa zowel de van zijn zijde in de gemeenschap 
gevallen als zijn privé schulden. De gemeenschapscrediteuren, 
wier vorderingen van de zijde van B ten laste van de gemecn-
schap zijn gekomen wenden zich tot B en verhalen zich op 
diens privé vermogen. 

Heeft B nu, vroegen deze leden, zijnerzijds verhaal op A? 
Uit artikel 1.7.3.7 lid 5 zou men opmaken, dat dit niet het 
geval is. Toch zou het huns inziens redelijk zijn, dat B ver-
haal heeft op A voor het bedrag dat bij vereffening der ge-
mene activa ten bate van de gemene passiva aan de crediteuren 
van de door B aangegane gemene schulden had kunnen wor-
den betaald. 

De gemeenschapsbaten en «schulden staan tot elkaar in een 
verhouding van 10 tot 11. De f20 000 belopende schulden die 
van B afkomstig zijn zouden dus bij vereffening voor 10/11 
uit de gemeenschapsbaten kunnen zijn voldaan. Het is der-
halve redelijk, dat B voor 10/11 van f20000 verhaal heeft 
op A. Het resterende 1/11 blijft ten laste van B. Daarvoor 
bestaat geen verhaal, tenzij het huishoudelijke schulden betrof 
(artikel 1.7.3.7 lid 5) . Hier zijn echter uitdrukkelijk de huis-
houdelijke schulden buiten beschouwing gelaten. 

Het feit, merkten deze leden nog op, dat de gemene baten 
ook na de ontbinding der gemeenschap voor de gemene schul-
den aansprakelijk blijven, biedt in deze situatie geen uitkomst. 
Kan nu, vroegen zij zich af, de oplossing niet althans tot op 
zekere hoogte daarin worden gevonden, dat ook voor het geval 
dat slechts één der echtgenoten afstand doet een verplichte 
liquidatie wordt voorgeschreven naar het voorbeeld van arti-
kel 1.7.3.10-7? 

Andere leden achtten nog steeds het standpunt, door een 
meerderheid der commissie bij de behandeling van het wets-
ontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van 
de gehuwde vrouw, blijkens het door haar ingediende amen-
dement (Zitting 1955—1956 — 1430, no. 13) ingenomen, 
het meest juist: de bepalingen betreffende de afstand der 
gemeenschap kunnen huns inziens gevoeglijk worden gemist. 
Zij konden niet inzien, dat de ene echtgenoot door afstand te 
doen daadwerkelijk tegen de andere echtgenoot zou kunnen 
of ook zou behoren te worden beschermd. 

Artikel 1.7.4.3. Verscheidene leden bepleitten handhaving 
van het bij amendement (Zitting 1955—1956—1430, no. 21) 
in artikel 180 B.W. ingevoerde vierde lid, luidende: „De echt-
genoot, wiens rechten opzettelijk zijn verkort door rechtshan-
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delingen van de andere echtgenoot, kan de nietigheid van die 
rechtshandelingen inroepen", hetwelk in de onderhavige af-
deling niet is overgenomen. 

Ook al wordt door de schrijvers gesteld, dat het gelijkluiden-
de artikel 270, lid 2, B.W. slechts zou mogen worden toegepast 
op rechtshandelingen, die na de aanvang van een echtschei-
dingsgeding zijn verricht, uit de woorden en de strekking van 
artikel 270, lid 2, volgt dit, merkten deze leden op, geenszins. 
Een extra-waarborg tegen na de aanvang van een echtschei-
dingsgeding of van een geding tot opheffing van de gemeen-
schap door een echtgenoot verrichte benadelende rechtshande-
lingen biedt immers veelal slechts een te laat komende bescher-
ming en zou dus van weinig betekenis zijn (Vgl. Rb. Haarlem 
14 juni 1955, N J . n o . 772). 

De leden hier aan het woord vergeleken de betekenis van de 
onderwerpelijke bepaling met die van verschillende bepalingen 
van de Faillissemcntswet (bijv. de artikelen 42 e.v.), die de 
inroeping van de nietigheid van rechtshandelingen, die vóór en 
bij gebreke van een faillissement volkomen rechtsgeldig of on-
aantastbaar zouden zijn, slechts mogelijk maken nadat een fail-
lissement is uitgesproken, juist als een extra-bescherming van 
de schuldeisers. Op overeenkomstige wijze behoeft ook de ene 
echtgenoot een extra-bescherming tegen de andere echtgenoot, 
indien deze ter voorbereiding of in afwachting van een komen-
de echtscheiding of opheffing van de gemeenschap opzettelijk 
zijn of haar echtgenoot door bezwarende rechtshandelingen wil 
benadelen. 

Het enige argument, dat door de Minister voor het niet over-
nemen van artikel 180, lid 4, wordt aangevoerd, is, dat door 
deze bepaling een procedure tot opheffing der gemeenschap 
een middel zal kunnen worden om — wellicht in samenspan-
ning der echtgenoten —, rechtshandelingen van één hunner, 
die zelfs jaren geleden kunnen zijn verricht, ten nadele van 
derden aan te tasten. Dit argument kwam deze leden echter 
niet steekhoudend voor, aangezien het inroepen van de nietig-
heid praktisch slechts zal kunnen geschieden tegen de derde, 
met wien de opzettelijk benadelende echtgenoot heeft gehan-
deld, welke derde zich dus kan verweren en zijn lot veilig kan 
toevertrouwen aan de rechter, die deze bepaling zal moeten 
toepassen. Van een „samenspanning van de echtgenoten" kan 
in dat geval practisch geen sprake zijn, omdat de bepaling naar 
woorden en strekking enkel en alleen van toepassing is, indien 
de ene echtgenoot de rechten van de andere echtgenoot op-
zettelijk heeft verkort, hetwelk bij betwisting in rechte zal 
moeten worden bewezen. 

Andere leden konden zich met het bovenstaande verenigen 
mits vast komt te staan, dat de genoemde bepaling alleen dan 
van toepassing zal zijn, als de derde met wie de ene echtgenoot 
heeft gehandeld redelijkerwijze geacht moet worden met het 
de andere echtgenoot benadelende karakter der rechtshandeling 
bekend te zijn geweest. 

Het onderhavige artikel bepaalt, dat de eis tot opheffing der 
gemeenschap openlijk bekend moet worden gemaakt en in het 
huwelijksgoederenregister worden ingeschreven. Artikel 1.7.4.5 
stelt in dezelfde woorden publikatie van de opheffing der ge-
meenschap als vereiste voor het werken daarvan tegen derden. 
Uit de artikelen 807 en 811 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering blijkt echter, dat de bekendmaking in het 
eerste geval geschiedt in één of meer door de president aange-
wezen dagbladen, in het tweede geval in de Nederlandse Staats-
eourant. Zou het niet juister zijn dit laatste verschil ook in de 
bewoordingen van het Burgerlijk Wetboek tot uiting te laten 
komen? (Vgl. mr. J. Rozemond, WPNR 4480, blz. 89). 

Artikel 1.7.5.1 bepaalt, dat, wanneer er nog wettige af-
stammelingen van een hertrouwde en zijn vorige echtgenoot in 
het leven zijn. de tweede of verdere echtgenoot na het overlij-
den van de hertrouwde zijn recht op voordeel slechts kan uit-
oefenen tegen voldoening van de geschatte waarde van de daar-
toe behorende zaken. 

Enkele leden vroegen zich af, of de tweede of verdere 
echtgenoot, wanneer er nog voorkinderen van de eerstge-

storvcne in leven zijn, wel een voordeel zou moeten worden 
toegekend. Is er niet veeleer reden om in die gevallen de 
inboedel bij helfte tussen de voorkinderen enerzijds en de 
langstlevende echtgenoot anderzijds te delen, aangezien zich 
daaronder meubelen en huisraad zullen bevinden, die deze 
kinderen veel nader staan dan de langstlevende echtgenoot? 

De verscheidene leden, die naar aanleiding van artikel 1.7.3.4 
hadden bepleit de rechtspositie van de langstlevende geheel in 
het erfrecht te regelen, merkten op, dat in verband daarmede 
een dienovereenkomstige wijziging van het in het onderhavige 
artikel bepaalde noodzakelijk zou zijn. 

TITEL 8 

Huwelijkse voorwaarden 

Afdeling 1 

Artikel 1.8.1.2. Hier wordt gelezen: „Huwelijkse voor-
waarden . . worden verleden". Het ware juister hier te lezen: 
„worden aangegaan". 

Artikel 1.8.1.3, lid 2. Verdient het niet de voorkeur in plaats 
van „kan worden" te lezen „wordt"? 

Artikel 1.8.1.4, lid 1. Van verschillende kanten werd opge-
merkt, dat nu het bij tweede Nota van Wijzigingen (stuk 3767, 
no. 8) ingevoegde artikel 1.5.1.7a bepaalt, dat een wegens 
geestelijke stoornis onder curatele gestelde tot het aangaan van 
een huwelijk de. toestemming van de kantonrechter behoeft en 
bij dezelfde Nota van Wijzigingen in artikel 1.5.1.8 het woord 
„verlof" telkens is vervangen door „toestemming", het onder-
havige artikel zal moeten worden gewijzigd, opdat niet ook de 
kantonrechter zijn toestemming tot de huwelijkse voorwaarden 
zal moeten geven bij de akte. 

Voorts werd gewezen op de wenselijkheid van de beslissing 
van de kantonrechter op overeenkomstige wijze als in artikel 
1.5.1.8 hoger beroep open te stellen. 

Artikel 1.8.1.5. Verschillende leden merkten op, dat de 
tekst van dit artikel niet past op het geval dat bij huwelijkse 
voorwaarde gehuwde echtgenoten hun huwelijksgoederenregime 
willen omvormen tot de wettelijke gemeenschap van goederen. 
Een meerderheid van de commissie was van mening, dat ook 
deze keuze staande huwelijk mogelijk moet zijn en achtte ver-
andering van de tekst — bijv. door in het eerste lid te lezen: 
„Na de huwelijksvoltrekking kan het huwelijksgoederenrecht 
door partijen slechts worden gewijzigd, wanneer" enz. en in het 
tweede lid: „Wijziging van het huwelijksgoederenrecht tijdens 
het huwelijk" enz. — gewenst. 

Enkele leden vroegen zich voorts af, of niet een voorziening 
moet worden getroffen voor het staande huwelijk wijzigen van 
het huwelijksgoederenregime ingeval een der echtgenoten 
wegens geestelijke stoornis onder curatele staat, nu ingevolge 
artikel 1.16 4, lid 3 ook de toestemming van zijn curator hem 
hiertoe niet bekwaam kan maken. 

Artikel 1.8.1.7 bepaalt, dat partijen de wettelijke gemeen-
schap geheel of ten dele kunnen uitsluiten, behalve ten aan-
zien van de inboedel der gemeenschappelijke woning. In zijn 
toelichting op dit artikel schrijft prof. Meijers, dat aan de 
verplichte gemeenschap van inboedel op twee manieren een 
einde kan komen: 1ste, doordat ieder der echtgenoten een af-
zonderlijke woonplaats heeft verkregen en voor het overige 
iedere gemeenschap tussen de echtgenoten uitgesloten was. 
Alsdan is in feite geen inboedel van een gemeenschappelijke 
woning aanwezig; 2de, wanneer een vonnis tot opheffing der 
gemeenschap is uitgesproken (en ingeschreven). 

Enkele leden zouden het inderdaad juist achten, dat de 
gemeenschap van inboedel door het beëindigen van de samen-
woning wordt ontbonden — en derhalve ook het recht van 
voordeel daarmee vervalt; huns inziens zou het recht van 
voordeel zelfs in alle gevallen, dat de samenwoning is be-
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eindigd, moeten komen te vervallen —. Deze leden vroegen zich 
echter af, of de gemeenschap, nu een dergelijke oorzaak voor 
de ontbinding van een gemeenschap in artikel 1.7.3.1 niet 
wordt genoemd, wel door de beëindiging van de samenwoning 
ontbonden wordt en of zij niet veeleer rustig blijft voortbe-
staan tot een der wèl in artikel 1.7.3.1 genoemde omstandig-
heden intreedt. Opheffing van dit punt van twijfel ware huns 
inziens gewenst. Andere leden zouden het hoogst ongewenst 
achten, wanneer de verplichte gemeenschap van inboedel zou 
vervallen, indien een der echtgenoten, zelfs zonder redelijke 
grond, de samenwoning verbreekt. 

Artikel 1.8.1.9. Verschillende leden vroegen zich af, of er 
voldoende grond is de hier ten aanzien van de aanbreng van 
roerende zaken gegeven strikte bewijsregel te handhaven, te 
meer daar latere verkrijging van die zaken met alle middelen 
kan worden bewezen. Zij gaven voorts uitdrukking aan hun 
voorbehoud ten aanzien van de wenselijkheid een regeling voor 
een nieuwe rubriek „registergoederen" in de wet op te nemen. 

De commissie wilde reeds naar aanleiding van dit artikel 
te kennen geven, dat in haar midden ernstige bedenkingen be-
staan met betrekking tot de in het ontwerp ingevoerde be-
tekenisomwisseling van de woorden „zaak" en „goed". 

Artikel 1.8.1.10. Enkele leden zouden buiten twijfel ge-
steld willen zien, dat onder de echtgenoten ook hun erfgc-
namen zijn begrepen en het artikel dus ook van toepassing is 
na de ontbinding van het huwelijk door het overlijden van één 
der echtgenoten. Deze leden verwezen naar hetgeen hunner-
zijds over deze kwestie is opgemerkt bij artikel 1.6.9e. 

Afdeling 2 
Algemeen. Verscheidene leden merkten op, dat de regeling 

van het wettelijk deelgenootschap in het ontwerp-Meijers sa-
menhing met een regeling van de wettelijke gemeenschap, waar-
bij weliswaar de vrouw handelingsbekwaam was, maar het be-
stuur der gemeenschap hoofdzakelijk berustte bij de man. De 
wet van 14 juni 1956, Stb. 343, tot opheffing van de handelings-
onbekwaamheid der gehuwde vrouw heeft hierin een grondige 
verandering gebracht door beide echtgenoten gelijkelijk tot het 
besturen van de gemeenschap bevoegd te maken. Het wettelijke 
deelgenootschap komt dus nu niet meer de speciale betekenis 
toe een regeling van het huwelijksgoederenregime te geven, 
waarin de vrouw een rechtspositie heeft, die aan die van de man 
volkomen gelijkwaardig is. Wel heeft het nog de zin een rege-
ling te bieden, die het familievermogen aan het gemeen worden 
onttrekt. Het kwam de leden hier aan het woord evenwel voor, 
dat hiermede geen voldoende grond gegeven is om de be-
palingen van het deelgenootschap in de wet op te nemen. 

Verschillende andere leden sloten zich bij het in het voor-
afgaande betoogde aan en voegden hieraan toe, dat een van de 
oogmerken van prof. Meijers was, door de volledige uitwerking 
van het deelgenootschap te bevorderen, dat dit het huwelijks-
goederenrecht van de toekomst zal worden. Is het echter juist, 
vroegen deze leden zich af, dit deelgenootschap als een soort 
gelegaliseerde huwelijkse voorwaarden in de wet op te nemen? 
Door de publicatie van het voorontwerp-Meijers en de rege-
ringsontwerpen (welke nog enige wijzigingen in de door prof. 
Meijers ontworpen tekst brachten) heeft dit reeds voldoende 
bekendheid gekregen. Ieder die dit wil kan uit de ontwerpen 
putten. 

Andere leden verklaarden door het bovenstaande niet over-
. tuigd te zijn van de overbodigheid, de onderwerpelijke be-
palingen een wettelijke vorm te geven. 

Artikel 1.8.2.5, lid 3 noemt als tijdstip, waarop de waarde 
van de goederen van een echt- en deelgenoot wordt geschat, 
het ogenblik der beschrijving. Artikel 1.8.2.8, lid 1 daarentegen 
noemt als tijdstip, waarop het vermogen van een echtgenoot 
wordt geschat, het ogenblik der deling. Het kwam de com-
missie gewenst voor, dat deze incongruentie in de tijdsbepaling 
wordt opgeheven. 

Artikel 1.8.2.6. De vraag is opgeworpen, of het niet de 
voorkeur zou verdienen te bepalen, dat deling kan worden ge-
vorderd na het opmaken van de beschrijving en deze beschrij-
ving dan te binden aan een termijn. Een meerderheid van de 
commissie was echter van mening, dat de ontworpen bepaling 
verkieselijk is. 

Artikel 1.8.2.9. Enige leden meenden hier een leemte te 
ontwaren ten aanzien van erfenissen, makingen en giften die 
zijn opgekomen tussen het einde van het deelgenootschap en 
de dag der inventarisatie (of de dag der deling): zij tellen wel 
mee voor de opstelling van het eindvermogen, naar de letter 
van het onderhavige artikel echter niet voor het stamvermogen 
(Vgl. Dr. A. R. de Bruijn, R. M. Themis 1954). Andere leden 
stelden hiertegenover, dat de na het einde van het deelgenoot-
schap opgekomen goederen met het deelgenootschap niets te 
maken hebben en dus ook niet meetellen voor het eindvermo-
gen. Zij waren van mening, dat misverstand hieromtrent wordt 
veroorzaakt door het in het tweede lid van artikel 1.8.2.5 
gebruikte woord „alsdan", dat huns inziens dient te worden 
vervangen door „ten tijde van het eindigen van het deelgenoot-
schap". 

Artikel 1.8.2.12 lid 2 bepaalt, dat bij de schatting van schul-
den onder voorwaarde er rekening mee wordt gehouden of 
op het ogenblik der scheiding de voorwaarde al of niet ver-
vuld is. Moet deze tijdsbepaling, vroegen enkele leden, niet 
worden aangepast hetzij aan die van artikel 1.8.2.5, lid 3, 
hetzij aan die van artikel 1.8.2.8, lid 1? 

Aldus vastgesteld 17 april 1957. 
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