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De algehele gemeenschap 
van goederen op de helling
Naar een nieuw huwelijksvermogensrecht

Op 7 mei 2003 is bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel 28 867 tot
wijziging van titel 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.2 Het
is het derde – en laatste – deel van het drieluik ‘Nieuw
huwelijksvermogensrecht’, waarmee de vermogensrechtelijke verhouding
tussen echtgenoten wordt aangepast. Het eerste deel betrof een nadere
regeling van de rechten en plichten van echtgenoten, het tweede deel had
betrekking op de invoering van een wettelijke regeling inzake
verrekenbedingen.3

B. Breederveld1

advocaat te Alkmaar



Indien dit wetsvoorstel net zo snel behan-
deld wordt als dat is gebeurd met het wets-
voorstel met betrekking tot de verrekenbe-
dingen,4 zal dit tot gevolg kunnen hebben
dat vanaf 2005 de algehele gemeenschap van
goederen niet meer als uitgangspunt van het
stelsel van ons huwelijksgoederenrecht zal
gelden, doch een beperkte gemeenschap
waarvan het vermogen slechts zal bestaan uit
hetgeen tijdens het huwelijk wordt verkre-
gen. Aangezien nog steeds ongeveer 75% van
de huwelijken in Nederland worden gesloten
zonder dat huwelijksvoorwaarden zijn
gemaakt, heeft deze aanpassing van het
huwelijksvermogensrecht grote gevolgen
voor de vermogensrechtelijke verhouding
tussen echtgenoten in de toekomst, en dus
ook voor de echtscheidingspraktijk.

hoofdlijnen van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft betrekking op titel 6,
7 en 8 van Boek 1 BW en bevat onder meer
het navolgende:
- de invoering van een algemene regeling

voor vergoedingsvorderingen;
- een wijziging van de algehele gemeen-

schap van goederen in een (beperkte)
gemeenschap van goederen;

- een nieuwe bestuursregeling ten aanzien
van de gemeenschapsgoederen;

- een aanpassing van de regeling omtrent
de mogelijkheid tot verhaal door schuld-
eisers van de echtgenoten;

- vervroeging van het tijdstip van ontbin-
ding van de gemeenschap bij echtschei-
ding; 

- afschaffing van de gemeenschap van winst
en verlies en van vruchten en inkomsten.

In het hiernavolgende wordt voornamelijk
aandacht besteed aan de voorgestelde nieuwe
regels voor de wettelijke gemeenschap van
goederen (art. 1:93-96 BW nieuw) en de rege-
ling van een vergoedingsplicht (art. 1:87 BW
nieuw).5

einde van de algehele 

gemeenschap van goederen

Het huidige artikel 1:93 BW bepaalt dat
vanaf het ogenblik der voltrekking van het
huwelijk tussen de echtgenoten van rechts-
wege algehele gemeenschap van goederen

bestaat, voorzover daarvan bij huwelijkse
voorwaarden niet is afgeweken. Ingevolge
het huidige artikel 1:94 BW omvat deze
gemeenschap in beginsel alle goederen en
schulden van de echtgenoot, met uitzonde-
ring van hetgeen bij vererving of schenking
wordt verkregen indien de erflater of schen-
ker dat uitdrukkelijk middels een uitslui-
tingsclausule heeft bepaald.

In de voorgestelde regeling is geen sprake
meer van een algehele gemeenschap van goe-
deren. Artikel 1:94 lid 2 (nieuw) bepaalt wel-
iswaar dat de gemeenschap alle tijdens het
bestaan van de gemeenschap verkregen goe-
deren omvat, maar dat daarvan uitgezonderd
zijn de krachtens erfopvolging, making, last-
bevoordeling of gift verkregen goederen.
Artikel 1:94 lid 3 BW (nieuw) bepaalt vervol-
gens dat ten huwelijk aangebrachte goederen
niet in de gemeenschap vallen, tenzij vooraf-
gaand aan het huwelijk in een notariële akte
– daaronder begrepen een akte van huwe-
lijksvoorwaarden of in een door de aanstaan-
de echtgenoten en de notaris ondertekende,
aan de notariële akte gehechte beschrijving –
is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen.
In artikel 1:94 lid 7 (nieuw) is een gelijksoor-
tige regeling opgenomen voor de schulden.

De wettelijk geregelde gemeenschap
wordt derhalve beperkt tot de goederen die
vanaf het ogenblik van de voltrekking van
het huwelijk door de echtgenoten worden
verkregen en de schulden die nadien ont-
staan. Hierop worden van rechtswege weer
uitgezonderd de krachtens erfopvolging,
making, lastbevoordeling of gift verkregen
goederen. Ook al worden deze goederen ver-
kregen tijdens het huwelijk, ze vallen niet in
de gemeenschap.

Artikel 1:94 lid 6 BW (nieuw) bepaalt
voorts dat ook de vruchten van de goederen
die niet in de gemeenschap vallen evenmin
tot de gemeenschap gaan behoren.
Ongewijzigd blijft dat goederen en schulden
die aan de echtgenoten op enigerlei bijzon-
dere wijze verknocht zijn buiten de gemeen-
schap blijven (artikel 1:94 lid 5 BW nieuw).

Geldt in het huidige stelsel van de algehele
gemeenschap van goederen dat in het alge-
meen sprake is van één vermogen – dat van
de gemeenschap –, na invoering van het
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nieuwe stelsel zal altijd sprake zijn van drie
vermogens: het vermogen van beide echtge-
noten in privé – dat in elk geval de voorhu-
welijkse goederen en schulden omvat – en
het vermogen van de gemeenschap.

Door de gemeenschap van goederen te
beperken tot die goederen die de echtgenoten
tijdens het bestaan van de gemeenschap ver-
krijgen – derhalve tijdens het huwelijk – en
daarvan vervolgens uit te zonderen hetgeen
krachtens erfrecht of schenking is verkregen,
wordt gebroken met het grote voordeel van
het huidige stelsel: de eenvoud. Door het
nieuwe stelsel zal bij beëindiging van de
gemeenschap (echtscheiding) die eenvoud
ontbreken en dient in het vervolg in verband
met de verdeling altijd vastgesteld te worden
welke vermogensbestanddelen tot het privé-
vermogen behoren van beide echtgenoten en
welke vermogensbestanddelen tot de
(beperkte) gemeenschap behoren. Alleen de
laatste vermogensbestanddelen komen na
ontbinding van de gemeenschap voor verde-
ling in aanmerking.

In de Memorie van Toelichting wordt ver-
meld dat de angst dat de afwikkeling van een
dergelijke gemeenschap tot ingewikkelde
vragen van zaaksvervanging leidt, niet
gerechtvaardigd lijkt.6 Met verwijzing naar
de ons omringende landen, waar veelal spra-
ke is van een beperkte gemeenschap, wordt
gesteld dat dit aspect niet op onoverkomelij-
ke problemen zal stuiten.

Er wordt op gewezen dat ook de huidige
praktijk van de uitsluitingsclausule, waar-
door vermogensbestanddelen buiten het ver-
mogen van de gemeenschap blijven, kenne-
lijk niet tot een onoverkomelijk probleem
leidt.7 Daarbij wordt in aanmerking geno-
men dat artikel 1:94 BW lid 8 (nieuw) een
bewijsregel tussen de echtgenoten bevat:
indien een geschil bestaat over de vraag aan
wie van beiden een goed toebehoort en geen
van hen zijn recht op dat goed kan bewijzen,
dan wordt het goed als een gemeenschaps-
goed aangemerkt.

zaaksvervanging

Gelet op het vorenstaande zal in de toekomst
bij de afwikkeling van een ontbonden
gemeenschap in kaart gebracht moeten wor-
den of de goederen en schulden behoren tot

het privé-vermogen van een van de echtgeno-
ten, dan wel vallen in het gemeenschapsver-
mogen. Vragen over zaaksvervanging spelen
daarbij een belangrijke rol. Met artikel 1:95
BW (nieuw) wordt een regeling in het leven
geroepen die aan het vorenstaande tegemoet-
komt: een goed dat een echtgenoot anders
dan om niet verkrijgt blijft buiten de
gemeenschap indien het bij de verkrijging
voor meer dan de helft van de tegenprestatie
ten laste van zijn eigen vermogen komt.

In de huidige regeling van de algehele
gemeenschap van goederen ontbreekt een
dergelijke bepaling. Voorzover sprake is van
privé-vermogen van een van de echtgenoten
worden de vragen omtrent zaaksvervanging
veelal beoordeeld analoog aan artikel 1:124
lid 2 BW: de regeling die geldt voor de (nau-
welijks voorkomende) gemeenschap van
vruchten en inkomsten/winst en verlies.8

Met de invoering van het nieuwe stelsel komt
de wettelijke regeling van de gemeenschap
van vruchten en inkomsten/winst en verlies
te vervallen.

Door de beperking van de gemeenschap
zal de regeling van de zaaksvervanging van
groot belang zijn voor de beantwoording van
de vraag tot welk vermogen tijdens het
huwelijk verkregen goederen gaan behoren.
Bepalend is de wijze van financiering ten
tijde van de verkrijging van het goed. Indien
de aankoop van een goed wordt betaald voor
meer dan de helft uit het gemeenschapsver-
mogen, dan is sprake van een gemeenschaps-
goed. Is dat omgekeerd (minder dan de helft
wordt betaald uit gemeenschapsvermogen),
dan wordt het een privé-goed van één (of van
beiden?) van de echtgenoten.

In het licht van deze problematiek wordt
in de Memorie van Toelichting geadviseerd
dat bij aankoop van registergoederen zoveel
mogelijk de herkomst van de gelden in de
leveringsakte wordt vastgelegd.9

wettelijke regeling

vergoedingsplicht

De problematiek van vermogensverschuivin-
gen tijdens het huwelijk komt in het huidige

huwelijksvermogensrecht met name aan de
orde indien de echtgenoten buiten gemeen-
schap van goederen zijn gehuwd. Vermogen
van de ene echtgenoot wordt aangewend ter
verkrijging van vermogensbestanddelen door
de andere echtgenoot.

Naar aanleiding van HR 12 juni 1987 NJ
1988, 150 (Kriek-Smit)10 wordt in aanmer-
king genomen dat de echtgenoten in beginsel
uitsluitend aanspraak kunnen maken op een
vergoeding van het nominale bedrag dat uit
het vermogen van de ene echtgenoot is vol-
daan ten behoeve van het vermogen van de
andere echtgenoot. Onder bijzondere
omstandigheden kan hierop een uitzonde-
ring worden gemaakt.11 Daar wordt in de
rechtspraak uiterst terughoudend mee omge-
gaan. Voorts komt de vergoeding van het
nominale bedrag van de vermogensverschui-
ving ook tot uitdrukking in de wettelijke
regeling van de réprise (art. 1:95 lid 2 BW) en
récompense (art. 1:96 lid 2 BW).

In het nieuwe stelsel wordt de vergoe-
dingsplicht in verband met plaatsgevonden
vermogensverschuivingen uitdrukkelijk
geregeld. Art. 1:87 lid 1 BW (nieuw) bepaalt
dat een plicht tot vergoeding ontstaat in die
gevallen dat met het vermogen van de ene
echtgenoot een goed wordt verkregen dat tot
het vermogen van de andere echtgenoot gaat
behoren, of indien met gelden uit het vermo-
gen van de ene echtgenoot een schuld wordt
afgelost dat betrekking heeft op een goed van
de andere echtgenoot. In het nieuwe stelsel
kan dat voorkomen zowel indien de echtge-
noten zijn gehuwd in gemeenschap van goe-
deren als indien zij gehuwd zijn onder huwe-
lijkse voorwaarden.

Art. 1:95 lid 1 en 2 BW (nieuw) regelen een
soortgelijke vergoedingsplicht in de gevallen
dat het gaat om een vermogensverschuiving
tussen het vermogen van de echtgenoten
enerzijds en het vermogen van de gemeen-
schap anderzijds. Verder wordt verwezen
naar art. 1:87 lid 2 BW (nieuw).

Ten aanzien van de omvang van de ver-
goeding wordt gebroken met het uitgangs-
punt dat het nominale bedrag voor vergoe-
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ding in aanmerking komt. Art.1:87 1id 2 BW
(nieuw) bepaalt dat de omvang van de vergoe-
ding wordt gerelateerd aan de waarde dat het
goed, dat (mede) met vermogen van de ande-
re echtgenoot werd aangeschaft, heeft ten
tijde van de terugbetaling. De vergoeding
wordt hierdoor vastgesteld op een evenredig
deel van de waarde van het goed op dat tijd-
stip, gerelateerd aan het aandeel dat bij de
verkrijging afkomstig is geweest uit het ver-
mogen van de andere echtgenoot.12

De Memorie van Toelichting geeft aan dat de
vergoedingsplicht van art. 1:87 BW (nieuw)
ook geldt indien het gaat om aangebrachte
verbeteringen. Zijn deze verbeteringen (ver-
bouwingen) aan een goed betaald met gelden
afkomstig uit het vermogen van de andere
echtgenoot, dan dient dus op dezelfde wijze
de omvang van de vergoeding vastgesteld te
worden.13

Uitdrukkelijk vermeldt de Memorie van
Toelichting dat deze regeling tot vaststelling
van de omvang van de vergoeding zowel in
positieve als in negatieve zin geldt.14 Is er
sprake van een aangeschaft goed, waarvoor
gelden van de andere echtgenoot zijn aange-
wend, dat ten tijde van de terugbetaling van
de vergoeding in waarde is gedaald, dan zal
de vergoeding worden vastgesteld op minder
dan het nominale bedrag. De Memorie van
Toelichting geeft aan dat de regeling van art.
1:87 BW (nieuw) niet van toepassing is indien
geen sprake is van de aanschaf van goederen,
maar de ter beschikking gestelde gelden wor-
den besteed ter bestrijding van de kosten van
de huishouding of worden besteed aan ande-
re consumptieve doeleinden.15

einde gemeenschap

Artikel 1:99 lid 1 b BW (nieuw) bepaalt dat
in geval van beëindiging van het huwelijk
door echtscheiding, de gemeenschap van
rechtswege wordt ontbonden op het tijdstip
van indiening van het verzoek tot echtschei-

ding. De Memorie van Toelichting vermeldt
dat de gedachtegang achter deze wijziging is
dat doorgaans vanaf het moment van indie-
ning van het verzoekschrift tot echtscheiding
de ‘door het hoofdstelsel veronderstelde soli-
dariteit’ niet meer aanwezig is. Voorts wordt
erop gewezen dat met de voorgestelde ver-
vroegde ontbinding van de gemeenschap tij-
dens de echtscheidingsprocedure en het feite-
lijk uit elkander zijn van de echtgenoten, een
bescherming wordt gerealiseerd tegen bena-
delende handelingen, althans een negatieve
beïnvloeding van het vermogen van de
gemeenschap.16

Door deze regeling wordt het moment
waarop de gemeenschap eindigt vervroegd
naar een eerder tijdstip dan het huwelijk ein-
digt. Echtgenoten hebben hierdoor meer dan
voorheen de mogelijkheid zelf te bepalen
wanneer de gemeenschap eindigt (door snel
een verzoekschrift tot echtscheiding in te die-
nen). Na de beëindiging van de gemeenschap
wordt de omvang ervan gefixeerd en staat
vast dat toekomstige goederen en schulden
daar niet meer toe behoren. Hiermee worden
discussies over uitgaven of aankopen gedu-
rende de echtscheidingsprocedure vermeden:
zij vallen buiten de gemeenschap.

Voorts kunnen tijdens de echtscheidings-
procedure gemaakte verdelingsafspraken
onmiddellijk worden uitgevoerd. Er hoeft
daarmee niet gewacht te worden tot de echt-
scheiding definitief is. Er is immers al sprake
van een reeds ontbonden gemeenschap.17

Artikel 1:99 lid 3 BW (nieuw) voegt toe dat bij
tussentijdse verzoening (met intrekking van
het verzoek tot echtscheiding) alle gevolgen
van de gemeenschap herleven alsof er geen
echtscheidingsverzoek was ingediend.
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De problemen bij de afwikkeling van de ontbonden

gemeenschap zullen toenemen

Indien de aankoop van een goed wordt betaald voor

meer dan de helft uit het gemeenschapsvermogen,

dan is sprake van een gemeenschapsgoed



overgangsrecht

Uitgangspunt zal zijn dat alle huwelijken die
zonder huwelijksvoorwaarden zijn gesloten
vóór inwerkingtreding van deze wet, blijven
vallen onder het oude stelsel van algehele
gemeenschap van goederen. Dit betekent dat
in die gevallen de gehele wettelijke regeling
van het huidige stelsel – op een beperkte uit-
zonderingen na18 – blijft gelden. Hierdoor
zal de huidige regeling van de algehele
gemeenschap van goederen nog lang zijn
werking blijven behouden.

Het vorenstaande heeft ook tot gevolg dat
voor de ‘oude’ huwelijken zal blijven gelden
dat tot het vermogen van de gemeenschap zal
behoren hetgeen (zonder uitsluitingsclausu-
le) wordt verkregen krachtens erfenis en
schenking. De minister ziet geen reden om
met betrekking tot de verkrijging van erfenis
en schenking de wet onmiddellijke werking
te verlenen.19

Met betrekking tot vergoedingsplicht
geldt dat de regeling van artikel 1:87 BW
(nieuw), evenredigheid in plaats van nomina-
liteit, alleen van toepassing is op die vergoe-
dingsplichten die bij de inwerkingtreding
van de wet nog niet zijn ontstaan. Hiermee
wordt bedoeld dat indien vóór de inwerking-
treding van de wet een vergoedingsrecht is
ontstaan, maar daarop nog geen aanspraak is
gemaakt, het oude recht van toepassing blijft.
In dat geval blijft dus uitgangspunt de huidi-
ge rechtspraak inzake de vergoeding van het

nominale bedrag, en niet een vergoeding
berekend aan de hand van artikel 1:87 BW
(nieuw). Dit geldt zowel voor in algehele
gemeenschap gehuwde echtgenoten als voor
hen die onder huwelijkse voorwaarden zijn
gehuwd.

grote gevolgen voor de

echtscheidingspraktijk

Met de invoering van de beperkte gemeen-
schap van goederen als hoofdstelsel, zullen
de problemen bij de afwikkeling van de ont-
bonden gemeenschap toenemen. Het tot nu
toe geldende stelsel van algehele gemeen-
schap van goederen heeft tot gevolg dat de
echtgenoten bij ontbinding als uitgangspunt
nemen een verdeling van het totale vermo-
gen, en waarbij als uitzondering geldt dat
enig vermogen buiten de verdeling blijft.
Door de aanpassing van het stelsel zal dit
algemene uitgangspunt niet meer in aanmer-
king worden genomen. De (in gemeenschap
van goederen) gehuwde scheidende echtge-
noten zullen er meer op gericht zijn onder-
scheid te maken tussen het (altijd aanwezige)
eigen vermogen en hetgeen door zaaksver-
vanging daarvoor in de plaats is getreden
(welk vermogen buiten de verdeling blijft),
en het vermogen van de (beperkte) gemeen-
schap dat wel voor verdeling in aanmerking
komt.

Omdat in het huidige stelsel slechts bij
uitzondering vermogensbestanddelen buiten

de gemeenschap blijven, komen geschillen
met betrekking tot zaaksvervanging niet
veelvuldig voor. Bovendien gaat het daarbij
vaak om geld dat door schenking of door ver-
erving buiten de gemeenschap valt en niet
zozeer om andere vermogensbestanddelen,
zoals onroerende zaken.

Onder de nieuwe regeling van de beperkte
gemeenschap zullen er meer vermogensver-
schuivingen voorkomen gedurende het
huwelijk dan onder het huidige stelsel van
algehele gemeenschap het geval is. Naast de
vraag of een goed tot de gemeenschap
behoort of tot het privé-vermogen van een
van de echtgenoten, zullen tevens vragen rij-
zen over de vaststelling en de omvang van de
vergoedingsvorderingen. Aangezien deze
veelal eerst aan de orde zullen komen bij ont-
binding van het huwelijk, zal het bij de ver-
deling na echtscheiding noodzakelijk zijn
veel onderzoek te doen. Het uitpluizen van
oude administraties, het laten uitvoeren van
taxaties (met terugwerkende kracht) en het
maken van berekeningen zullen noodzake-
lijk zijn om de onderlinge vermogensrechte-
lijke aanspraken van de echtgenoten te kun-
nen beoordelen. •
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