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A. Algemeen

r. Het deelgenootschap, als bij de wet geregelde mogelijkheid
van huwelijksvoorwaarden, is in Nederland als het ware in de positie
gekomen van een nieuw aangelegde weg, geheel voor gebruik gereed,
maar nog niet officieel geopend.
Als onderdeel van het Ontwerp Meijers (I) voor een Nieuw
Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder van het eerste boek, begonnen,
is het met geringe wijziging Regeringsontwerp geworden en vastgesteld (Wet van I I december I958, S. 590). Het wachten is op
de invoering.
In het eerste boek van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek maakt
het van Titel 8 deel uit als Afdeling 2 met I3 artikelen, met aanduidingen: r.8.2.I tot en met r.8.2.I3.
2. In artikel 8 der voorafgaande afdeling, r.8.r.8, wordt bepaald
in lid 2 : ,Wanneer bij huwelijksvoorwaarden een deelgenootschap
is overeengekomen, zonder dat dit nader is geregeld, gelden daarvoor
de voorschriften van de volgende afdeling."
Is de invoering een feit geworden, dan kan bij huwelijksvoorwaarden volstaan worden met een zeer korte tekst, b.v. ,De comparanten verklaarden ter regeling van de vermogensrechtelijke gevolgen
van hun (voorgenomen) (2) huwelijk een deelgenootschap te zijn
overeengekomen", om te bereiken, dat de dertien artikelen van
Afdeling 2 toepasselijk worden.
Door een deelgenootschap overeen te komen, sluiten partijen
een overeenkomst, waarvan de tekst geheel gelijkluidend is aan
de tekst der bedoelde dertien artikelen.
Nu kan men van mening verschillen of het uit praktische en
tactische overwegingen juist is om de huwelijksvoorwaarden een

(r) MEIJERS, E. M., Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Tekst en toelichting,
Boek 1-4, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage, 1954.
(z) Het woord voorgenomen is tussen haakjes geplaatst, omdat in het nieuwe B.W.
en reeds thans ook huwelijksvoorwaarden staande huwelijk kunnen worden gemaakt.

zo korte tekst te geven. Men kan met Prof. Polak ( 1) daar zodanig
voorstander van zijn, dat men deze deelgenootschapsregeling vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe B.W. tot gelding
gebracht en dus reeds een plaats in het huidige wetboek gegeven
wil zien. Bij de parlementaire behandeling drong ook het kamerlid
mejuffrouw Zeelenberg (2) hier reeds op aan maar minister Samkalden
voelde hier niet voor (3).
Men kan anderzijds met W. Heuff (4) stellen, dat een akte van
huwelijksvoorwaarden voor partijen bedoeld is, die uit de akte zoveel
mogelijk moeten begrijpen, welke regeling hun situatie beheerst.
De korte redactie, die ik hiervoor aangaf, brengt hen niet op de gedachte om eerst artikel 1.8.1.8, tweede lid, op te slaan om vervolgens bij
Afdeling 2 terecht te komen, gesteld al dat zij de beschikking over
deze teksten hebben.
3. Maar los van dit meningsverschil kan toch dit gesteld worden.
De gedachte van de wetgever moet zijn geweest, dat een standaardregeling geschapen werd, waarvan veelvuldig gebruik verwacht kon
worden. Om nog even de beeldspraak van het begin op te vatten,
een weg, die een verkeersstroom van zeer ruime omvang tot zich
zou trekken.
Zo dit veelvuldig gebruik al niet zou bestaan in de enkele verwijzing bij huwelijksvoorwaarden, dan toch door een vrijwel integrale
overneming van de tekst der 13 artikelen in de akte van huwelijks·
voorwaarden of wei de tussenoplossing : een enkele verwijzing in
de akte van huwelijksvoorwaarden, terwijl aan partijen wordt meegegeven een gedrukte copie van de wettelijke regelen, als bijlage bij
hun afschrift te bewaren. De wetgever moet gemeend hebben een
bepaald veelvuldig voorkomend verlangen bij het maken van
huwelijksvoorwaarden in deze regeling vaste vorm te hebben gegeven.
Het betreft hier geen dwingend recht, het is zelfs geen regelend
recht in die zin, dat de regeling geldt, wanneer een overeengekomen
regeling ontbreekt, immers blijkens 1.8.1.8, tweede lid, moet een
overeenkomst van partijen voorafgaan. Men zou kunnen spreken van
een wettelijke interpretatie van een partijovereenkomst en als zodanig
regelend recht, immers toepasselijk als partijen geen andere interpretatie hebben gegeven (vgl. de tekst van art. 1.8.1.8, tweede lid:
zonder dat dit nader is geregeld). Een zo uitvoerige interpretatie door
de wet van een overeenkomst van partijen, die bovendien bij notariele
akte moet geschieden, in samenwerking derhalve met een terzake
(1) PoLAK, J. M., Een modelregeling voor het deelgenootschap, W.P.N.R., 1956, 4459·
(~) Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Parlementaire
stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door C. J. van ZEBEN in overleg
met W. G. BELINFANTE en 0. W. van EW1JK, Uitgave Kiuwer, Deventer, 1961), biz. 369.
(3) Parlementaire Geschiedenis, biz. 369.
(4) HEuFF, W., Een modelregeling voor het deelgenootschap, W.P.N.R., 1956, 4466.

deskundige, heeft alleen goede zin bij veelvuldig vrijwel integraal
gebruik. En de vraag komt dus naar voren : is deze regeling een goede
greep van de wetgever geweest of is dit stuk wetgeving bestemd
een dode letter te worden ?
4· Nogmaals terugkerend tot het beeld van de verkeersweg kan
gezegd worden, dat, hoewel de weg nog niet officieel is geopend,
proefritten mogelijk waren. Het deelgenootschap immers, zoals nu
in het nieuwe B.W. geregeld, kan althans wat de essentie betreft,
reeds nu bij huwelijksvoorwaarden worden overeengekomen. Het was
Prof. Polak t.a.p., die de eerste aanmoediging deed uitgaan en een
modelregeling publiceerde zoveel mogelijk overeenkomstig de dertien
artikelen. Men kan twisten over de vraag welke punten van de toekomstige wettelijke regelen thans nog niet als partijovereenkomst
te realiseren zijn en men heeft daarover getwist (1). Maar deze
punten zijn van ondergeschikt belang te achten tegenover de mogelijkheid om reeds thans bij huwelijksvoorwaarden het deelgenootschap
op basis van het nieuwe B.W. overeen te komen. De oproep van
Prof. Polak is niet zonder weerklank gebleven. De Ring Amsterdam
van de Broederschap der Notarissen schreef een prijsvraag uit voor
enige modelregelingen huwelijksvoorwaarden. Dit geschiedde naar
aanleiding van de wet van 14 juni 1956 (S 343), in werking getreden
I januari 1957, officieel geheten Wet tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Na het overlijden van
minister Donker, die het wetsontwerp had ingediend, werd mede
nu wijlen Prof. Mr. ]. C. van Oven als minister van Justitie geroepen om de laatste fase van de parlementaire behandeling te leiden.
Het persoonlijk stempel, dat deze op de inhoud van de wet kon
drukken, werd aanleiding om over deze wet te spreken als de lex
van Oven. Hoewel in deze wet niets omtrent het deelgenootschap
werd gezegd, werd bij de Prijsvraag mede een ontwerp voor een
deelgenootschap gevraagd. Bekroond en gepubliceerd (2) werden
de modellen van W. Heuff en G. C. Nieuwenhuizen met het verslag
van de jury bestaande uit Prof. Mr. J. C. van Oven, Prof. Mr.
Th. A. Versteeg en Mr. P. W. van der Ploeg.
5· Aldus werd de merkwaardige situatie duidelijk, dat een
stuk wetgeving, hetwelk nog op invoering wachtte, reeds aan de
praktijk getoetst kon worden.
In het ontwerp Meijers (3) begint de toelichting als volgt :
,Als enige vorm van huwelijksgoederenrecht onder de vele, die
bij huwelijkse voorwaarden kunnen wordeen overeengekomen, be(1) Zie PoLAK, J. M., o.c., l.c.; - HEUFF, W., o.c. l.c.,; - de BRUIJN, A. R.,
Het Nederlands Huwelijksvermogensrecht, Arnhem, 1957, biz. 613.
(z) Modellen in de Prijsvraag Huwelijksvoorwaarden, W.P.N.R., 1958, 4252 en 4543·
(3) Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, biz. 79·

handelt het antwerp het wettelijk deelgenootschap. De gemeenschap
van winst en verlies en die van vruchten en inkomsten, beide thans
in het wetboek geregeld, zijn onvermeld gebleven, niet omdat zij
niet kunnen worden overeengekomen, maar omdat het niet wenselijk is,
dat daarvan onder de nieuwe regeling meer dan van enige niet
genoemde vorm zal worden gebruik gemaakt. Deze vormen zijn
ongewenst: 1) omdat zij tot vele juridische en feitelijke moeilijkheden aanleiding geven; 2) omdat zij niets dan overgangsvormen
zijn tot een deelgenootschap gelijk dit hier in het antwerp is
geregeld".
In dit citaat komt duidelijk de verwachting naar voren, dat
een grate dienst aan de praktijk bewezen wordt niet alleen door
de regeling op zichzelf maar oak door de vervanging van de gemeenschappen van winst en verlies en die van vruchten en inkomsten door
deze nieuwe regeling, gezien de bezwaren tegen bedoelde beperkte
gemeenschappen gebleken. Het is te zien als een vervolg op hetgeen
Prof. Meijers vroeger reeds had betoogd op dit punt, toen hij voorstelde in plaats van gemeenschappen verrekeningsbedingen in de
huwelijksvoorwaarden op te nemen (1). Geheel in de lijn van deze
toelichting ligt hetgeen notaris A. Prakken schreef in 1957 (2) :
,Wij allen in het notariaat zullen steeds op het aambeeld van het
deelgenootschap blijven hameren; ieder deelgenootschap, dat mede
door ons toedoen gesmeed wordt, lijkt mij winst".
6. Kennelijk was het uitgangspunt der vervanging juist. En de
veronderstelling ligt voor de hand, dat het deelgenootschap sinds 1957
door het notariaat in de bespreking en advisering van clienten
betrokken is. Deze veronderstelling is mede gebaseerd op de kritische
geluiden ten opzichte van het wettelijk deelgenootschap, waaraan
het oak niet heeft ontbroken en waarop nag nader zal worden ingegaan. Maar het is van belang zich op deze veronderstelling te
baseren in verband met het onderzoek, ingesteld door Prof. Luijten
naar het aantal en de soort huwelijksvoorwaarden gemaakt in de
jaren 1957 tot en met 1961, waarbij werd voortgebouwd op een artikel
van Prof. de Smidt (3). Enig cijfermateriaal mage aan deze publicaties
ontleend worden. Over de jaren 1902/1916/1930 viel waar te nemen,
dat van de huwelijksvoorwaarden voor zich opeisten : algehele uitsluiting respectievelijk 53%, 61%, 72,8%; gemeenschap van winst

(r) De gemeenschap van vruchten en inkomsten, W.P.N.R., 1933, 3298/9. Zie ook
J. en VAN DE VELDE, 1., Modellen van notarii!le akten, nr. 12.
(2) PRAKKEN, A., Het nieuwe huwelijksgoederenrecht, Preadvies Broederschap der
Notarissen (1957) met supplement:- Huwelijksvoorwaarden.
(3) DE SMIDT, J. Th., Hoeveel huwelijken worden onder huwelijksvoorwaarden gesloten,
1956, W.P.N.R., 4432; - Klaassen-Eggens Huwelijksgoederen- en erfrecht, Eerste gedeelte
Huwelijksgoederenrecht, door LuiJTEN, E. A. A., Zwolle, 1964, biz. 239 e.v.
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en verlies respectievelijk 33%, 22%, 10,5%; gemeenschap van
vruchten en inkomsten respectievelijk w%, 15%, 15,3%.
Voor de jaren 1957 tot en met 1961 kwam Prof. Luijten nu tot
de volgende percentages (de afwijkingen tussen de diversen jaren
zijn zeer gering) :
72,6%
Uitsluiting van gemeenschap
Gemeenschap van winst en verlies
2,7%
Idem van vruchten en inkomsten
9,9%
Deelgenootschap
5,2%
Gemeenschap van inboedel
7 >4%
Idem plus deelgenootschap
0,4%
Diversen
1,8%
Prof. Luijten concludeert dan als volgt : ,Mijn conclusie is, dat
naast een deelgenootschap als wettelijk keuzestelsel er voldoende
reden was geweest een ander keuzestelsel te behouden, gemoderniseerd, nader uitgewerkt en verbeterd, waarin de grondbeginselen
der gemeenschap van vruchten en inkomsten zouden zijn neergelegd. De naam van dit stelsel zou men desgewenst veranderd
kunnen hebben, doch zijn grondgedachte had niet verloren mogen
gaan. Ik betreur deze komende verdwijning tenzeerste en kan niet
zien. welke redelijke grand hiervoor - in het Iicht van het bovenstaande - thans zou kunnen worden aangevoerd" (1).
7· Het betoog van Prof. Luijten trof doel. In mei 1964 werd
door de Broederschap der Notarissen in Nederland en door de
Broederschap der Candidaat-Notarissen een enquete gehouden
onder hun leden over de vraag of een wettelijke regeling van een
beperkte gemeenschap van winst en verlies en van vruchten en
inkomsten wenselijk werd geacht. Bevestigend werd geantwoord
door 384 notarissen, 261 kandidaat-notarissen, 20 oud-notarissen.
Ontkennend door 114 notarissen, 81 kandidaat-notarissen en 4 oudnotarissen.
Vervolgens werd door een commissie, benoemd door de beide
Broederschappen, bestaande uit de heren: Dr. J. R. H. Buining,
notaris te 's-Gravenhage, P. L. Dijk, notaris te Amsterdam,
Prof. Mr. J. M. Polak, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen en J. J. M. de Vries, notaris teAmsterdam, een antwerp,
voor een wettelijke gemeenschap van winst en verlies gemaakt,
bestaande uit 5 artikelen en voorzien van een toelichting. Dit antwerp
is op 9 december jl. aan de Minister van Justitie gezonden met
verzoek deze regeling op te nemen in het eerlang in te dienen antwerp
van wet tot invoering van het eerste hoek van het Burgerlijk
Wetboek.

(1) O.c., biz. 242-243.

--------,~-,-=---coc=_-,c--,e>.-

8. Zo blijkt dus de vraag: deelgenootschap of gemeenschap nog
steeds actueel. Indien zou moeten worden aangenomen, dat voor
een verjongde beperkte gemeenschap grater toekomst zou zijn
weggelegd dan voor het wettelijk deelgenootschap, heeft de uitvoerige
regeling van de dertien artikelen dan wel zin ? Is het dan niet beter
die gemeenschap als enige in de wet geregelde mogelijkheid op
te nemen ? Wat is de oorzaak van het feit, dat het deelgenootschap
na de lancering wel beweegt, maar tach kennelijk niet in de juiste
koers?
9· Ter overweging van deze en daarmede samenhangende vragen
mage hier achtereenvolgens aan de orde komen : een korte weergave
van de regeling van het deelgenootschap, een vergelijking op enige
punten met hetgeen in dit tijdschrift door Prof. G. Baeteman is
vermeld omtrent het voorontwerp Vermeylen Huwelijksgoederenrecht (I), de bezwaren welke tegen het wettelijk deelgenootschap
zijn aangevoerd, de inhoud van het antwerp Commissie Buining c.s.,
waarna tenslotte getracht zal worden aan de hand van een aantal
overwegingen tot een eigen conclusie te komen.
B. De inhoud van het wettelijk deelgenootschap
IO. In artlkel I wordt aan de echtgenoten, die het deelgenootschap overeenkomen, -ae--V€rplichting -opgelegd -de :vermeerdering
van beider vermogen te delen. Dat dit delen niet in technischjuridische
zin tot de conclusie mag leiden, dat er van een huwelijksgemeenschap
sprake is, volgt uit het tweede lid, uitdrukkelijk bepalende, dat het
deelgenootschap geen gemeenschappelijke eigendom van goederen
en geen gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor schulden schept;
dat wil dus zeggen : het deelgenootschap als zodanig niet. De echtelieden kunnen gezamenlijk in vrije mede-eigendom goederen verwerven, gezamenlijk schulden aangaan, terwijl voor de huishoudelijke
schulden de beide echtelieden voor het geheel aansprakelijk zijn,
zo nu reeds geldt in art. I62, eerste lid, Ned. B.W. Er is dus uitsluiting van iedere goederengemeenschap, derhalve: er zijn slechts
twee vermogens, die van de echtgenoten prive.
Aangezien de gehuwde vrouw volledig handelingsbekwaam is,
zal ieder dus eigen vermogen besturen en de gevolgen van ieders
handelen voorshands alleen in eigen vermogen zijn weerslag hebben.
Door de verplichting tot deling van de vermogensvooruitgang staat
de ene echtgenoot uiteraard niet onverschillig tegenover de ontwikkeling van het vermogen van de ander. De gedachte komt naar voren
of de echtgenoten over en weer enige invloed op de wijze van besturen
kunnen uitoefenen of althans, dat bepaalde verwijtbare verliezen
(1) BAETEMAN,

1964, biz. 509 e.v.

G., Het voorontwerp Vermeylen Huwelijksgoederenrecht, T.P.R.,

niet mee zullen tellen bij de deling en dus ten laste blijven van de
echtgenoot, die deze deed ontstaan. De wet gaat in principe uit van
de volledige solidariteit der echtgenoten, zo blijkt uit artikel 2. Er is
geen verantwoording over het bestuur verschuldigd door de ene
echtgenoot aan de ander en slecht bestuur verplicht niet tot schadevergoeding. Wel, aldus het tweede lid, kan de ene echtgenoot van
de andere echtgenoot een gespecificeerde opgave van diens goederen
en schulden vorderen, desverlangd ten overstaan van een notaris
te beedigen. Er is dus een plicht tot het geven van inlichtingen,
waardoor een vertrouwelijke vermaning of een wat forser informeel
geluid mogelijk wordt en zelfs de gedachte of het niet beter zou zijn
het deelgenootschap te beeindigen, omdat de ander er niets van terecht
brengt.
I I. De mogelijkheid tot beeindiging bestaat volgens artikel 3
door een vonnis, dat het deelgenootschap opheft. Ook het eindigen
van het huwelijk, de scheiding van tafel en bed en opheffing bij latere
huwelijksvoorwaarden doen het deelgenootschap eindigen (art. 3).
Het op lichtvaardige wijze schulden maken, het verspillen van
goederen en het weigeren van de verplichte opgave zijn volgens
artikel 4 redenen om de opheffing van het deelgenootschap bij vonnis
te vorderen.
12. Is het deelgenootschap eenmaal geeindigd, dan kan, zo zegt
artikel 5, ieder der echtgenoten tot een beschrijving van zijn vermogen
overgaan en vorderen, dat het vermogen van de andere echtgenoot
wordt beschreven. Bij de beschrijving moet de andere echtgenoot
behoorlijk zijn opgeroepen. Beediging moet desgevraagd geschieden.
Kempunt in dit artikel is, naast de beschrijving wel de schatting,
die geschiedt naar de waarde op het ogenblik der beschrijving op
dezelfde wijze als voor de verdeling van een gemeenschap is bepaald.
Hiermede komt dan de eindwaarde der vermogens vast te staan.

13. Artikel 6 geeft vervolgens de regel, dat na het eindigen
van het deelgenootschap ieder der echtgenoten de deling van de
vermogensvermeerdering kan vorderen. Wat het eindigen betreft,
moet gedacht worden aan alle mogelijkheden van eindigen in arnikel 3
genoemd. De deling geschiedt, doordat een der echtgenoten uit
zijn vermogen zoveel aan de andere uitkeert, dat beider vermogen
met een gelijk bedrag is vermeerderd (art. 7, eerste lid). Heeft echter
een der echtgenoten een verlies geleden, dat grater is dan de winst,
die de andere echtgenoot heeft gemaakt, dan wordt, naar luid van
artikel 7, tweede lid, aan de eerstbedoelde echtgenoot slechts de door
de andere echtgenoot gemaakte winst uitgekeerd.

14. Hierop moet uiteraard volgen een beschrijving van de wijze
waarop dan de winsten en verliezen van de echtgenoten prive berekend

worden. Artikel 8 geeft de formulering in die zin, dat van het bedrag,
waarop het vermogen van een echtgenoot ten tijde van de beschrijving
wordt geschat, de aanvangswaarde van zijn stamvermogen af te
trekken. Het is duidelijk, dat de bepaling van de begrippen stamvermogen en aanvangswaarde van beslissende betekenis zijn voor
het effect van de regeling. De artikelen 9, IO, I I en I2 zijn hieraan
gewijd. Het stamvermogen wordt gevormd door : a) de goederen,
die de ethtgenoot bij de aanvang van het deelgenootschap bezat,
verminderd met zijn toenmalige schulden; b) de goederen, die de
echtgenoot tijdens het bestaan van het deelgenootschap of na het
eindigen daarvan, doch voor het ogenblik der (eind)beschrijving
door erfopvolging, making of gift heeft verkregen, verminderd met
de op die verkrijging drukkende schulden en lasten.
I 5. De aanvangswaarde van het stamvermogen kan voor de
ten huwelijk aangebrachte goederen uitsluitend bewezen worden
door de staat aan de huwelijksvoorwaarden gehecht, waarop de
aangebrachte goederen met de afzonderlijke waarde van ieder goed
moeten worden vermeld. Het ontbreken van een goed op de staat
of zelfs het niet vermelden van de waarde doet het goed buiten het
stamvermogen vallen.
Voor wat betreft de door erfopvolging, making of gift verkregen
goederen is de aangifte voor het successie- of schenkingsrecht eerst
aangewezen bewijsmiddel, eventueel de aanslag voor dit recht
en uiteindelijk is bewijs met alle middelen toegestaan. Het bewijs
van schulden en lasten, aangebracht of bij erfopvolging, making
of gift opgekomen, is uiteindelijk eveneens met alle middelen mogelijk.

I6. Het slotartikel geeft de wijze van afrekening aan. Deze moet
in geld geschieden en is in principe onmiddellijk opeisbaar. De boedelrechter, die mede beslissingen kan nemen omtrent diverse andere
punten, bv. verschil van mening of enige beschrijving juist is, kan
wegens gewichtige redenen de uitkering temporiseren en daarbij
nadere bepalingen inzake zekerheidstelling opleggen.

I7. Doordat de regeling van de gemeenschappen van winst en
verlies en vruchten en inkomsten in de wet zijn vervangen door
de regeling van het deelgenootschap en mede doordat de toelichting dit suggereert, is de gedachte ontstaan, dat het deelgenootschap hetzelfde effect - althans ongeveer - zou hebben of in ieder
geval zou moeten hebben als die beperkte gemeenschappen.
Deze gedachte is niet juist. Het effect van het wettelijk deelgenootschap kan men het best karakteriseren als een verdeling van
winst in vennootschappelijke zin en eendragen van verlies in gelijke zin,
doch met deze beperking, dat geen der echtgenoten meer dan zijn
eigen winst in de verliesput van de ander behoeft te storten. Ik noemde
dit winst in vennootschappelijke zin door de overeenstemming,
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die er bestaat met hetgeen in akten, waarbij een vennootschap onder
firma wordt aangegaan, gebruikelijk is. In die akten toch is het
gebruikelijk te bepalen, dat op de balans, die het vermogen van
de vennootschap aangeeft, ieder der vennoten gecrediteerd wordt
voor het bedrag of de waarde der gelden of zaken, die hij tot het
vennootschappelijk vermogen bijdraagt. Wanneer de vennootschap
ontbonden wordt, vindt taxatie plaats van het gehele vennootschappelijk vermogen, waarvan afgetrokken wordt het totale bedrag waarvoor de vennoten gecrediteerd staan ; het voordelig verschil wordt
als winst beschouwd, het nadelig verschil als verlies en overeenkomstig de regeling voor het verdelen van de winst of het dragep
van het verlies behandeld. Wanneer men nu in plaats van ,de bedragen,
waarvoor de vennoten gecrediteerd zijn, leest: de aanvangswaarde van
het stamvermogen", dan is de overeenkomst tussen beide figuren
duidelijk waarneembaar.
18. Het heeft naar mijn gevoel te weinig de aandacht gehad,
dat bij de parlementaire behandeling door de regeringscommissaris
wijlen Prof. Mr. J. Drion (1) hierop is gewezen - zij het zonder
uitdrukkelijk naar de vennootschap te verwijzen. Ik citeer uit zijn
beantwoording van de opmerkingen van de heer van Meeuwen
,Het deelgenootschap, zoals Prof. Meijers het zich heeft gedacht,
is in meerdere opzichten niet zozeer een gemeenschap van winst en
verlies of van vruchten en inkomsten met bijzonderheden, maar
veeleer een algehele gemeenschap met bijzonderheden. De grondgedachte
is zeer eenvoudig. Eigenlijk wensen de meeste partijen, wanneer
zij huwen met elkaar, inderdaad ook op vermogensrechtelijk terrein
te trouwen for better and for worse. Dit wordt zonder twijfel bereikt
met de algehele gemeenschap, die ook in het nieuwe B.W. wettelijk
stelsel zal zijn. Daar is echter voor sommigen het bezwaar aan verbonden, dat vermogenswaarden, die zijn ingebracht of in het huwelijk
door erfenis of schenking - in de praktijk vooral door erfenis zijn verkregen moeten worden gedeeld met de andere echtgenoot
of de erfgenamen van de andere echtgenoot. Van die gedachte uitgaande en om complicaties te vermijden, heeft Prof. Meijers het
deelgenootschap ontworpen". lets verder op bij de bespreking van
een voorbeeld wordt gezegd : ,Maar nu zij . in deelgenootschap
gehuwd waren, zegt men: neen, de waarde, die er oorspronkelijk
ingestoken is, .. . mag de man behouden".
19. Wij hebben met dit deelgenootschap dus eigenlijk te maken
met ook materieel een volkomen nieuwe figuur. Juist uit hetgeen
Prof. Drion zegt blijkt dit. De door mij geaccentueerde woorden

(r) Parlementaire Geschiedenis, blz. 374/5.
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tonen aan, hoe dicht het toen gesprokene staat bij de terminologie,
die bij vennootschapsakten gebruikelijk is.
In de visie van de wetgever van het nieuwe B.W. zijn dus
eigenlijk de beperkte gemeenschappen verdwenen en niet vervangen.
Al blijft het mogelijk deze vormen bij huwelijksvoorwaarden tussen
partijen tot gelding te brengen, de wetgever steekt er geen hand naar
uit, wil op generlei wijze stimulerend werken. Terecht? Ik moge
nogmaals Prof. Drion citeren, waar hij in dezelfde rede even verder
zegt : ,Nu heeft men nog gevraagd : zou het dan niet mogelijk zijn
geweest toch een eenvoudige regeling daarnaast of daarvoor in de plaats
in de wet op te nemen van de gemeenschap van winst en verlies,
van de gemeenschap van vruchten en inkomsten of van een combinatie
van die twee ? Naar mijn mening is een dergelijke eenvoudige regeling
niet wei mogelijk, hetgeen ook wei blijkt uit de uitvoerige huwelijksvoorwaarden, die noodzakelijk zijn, indien men een zuivere toepassing
wil geven van de grondgedachten van het winst- en verlies- of het
vruchten- en inkomstenstelsel". Het is tegen deze gedachte, dat
de Commissie Buining c.s. in opdracht van de Broederschappen,
deze mede geinspireerd door de uitslag van het opinieonderzoek,
de handschoen heeft opgenomen.
C. Enkele punten van vergelijking met het voorontwerp
V ermeylen huwelijksgoederertrecht
20. In dit tijdschrift is door Prof. G. Baeteman een heldere
uiteenzetting gegeven van dit nu in Belgie ter discussie liggende
voorontwerp (1).
Het eerste verschil tussen dit voorontwerp en het wettelijk deelgenootschap naar Nederlands nieuw B.W. lijkt mij te liggen in
het feit, dat het voorgestelde Belgische stelsel de bedoeling heeft
als direct werkend algemeen wettelijk stelsel te werken, terwijl
het wettelijk deelgenootschap Nederland slechts werkt, wanneer
hetzelve of een deelgenootschap zonder meer bij huwelijksvoorwaarden is overeengekomen. Prof. Baeteman kenschetst het Nederlands
deelgenootschap als een soort suppletief wettelijk stelsel (2). Hierboven gaf ik de voorkeur aan de benaming wettelijke interpretatie
van een partij-overeenkomst.
21. Prof. Baeteman geeft voorts t.a.p. reeds de voornaamste
verdere verschillen aan, te weten :
a) (in Nederland) hoofdelijke aansprakelijkheid van de beide echtgenoten voor de gewone uitgaven van de huishouding. Dit is

(1) T.P.R., 1964, biz. 509 e.v.
(2) O.c., I.e., biz. 532.
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- het wordt t.a.p. mede opgemerkt- in Nederland niet een bepaling,
kenmerkend voor het deelgenootschap, maar valt onder de algemene
gevolgen van het huwelijk. Volgens het Belgische antwerp is er
geen aansprakelijkheid van de ene echtgenoot voor de huishoudelijke
schulden van de ander, slechts een plicht voor deze laatste om bij
onvermogen van de eerste diens huishoudelijke schulden te voldoen.
b) bij het aangaan van het deelgenootschap zijn de echtgenoten
verplicht een staat van ieders goederen, schulden en lasten op te maken
en afzonderlijk de waarde daarvan te vermelden. De bewijsregeling
op dit punt is in Belgie ruimer.
22. Het komt mij voor, dat nog een belangrijk verschil is aan
te wijzen en wei ten aanzien van de schenkingen. In het Nederlandse
stelsel wordt bij de bepalingen van het deelgenootschap over de
schenkingen gezwegen. Voor het doen van schenkingen - behoudens
de niet bovenmatige -door de ene echtgenoot, is de toestemming
van de ander nodig. Deze kan gedurende zekere tijd de nietigheid
inroepen van schenkingen, zonder die toestemming gedaan. In het
kader van het deelgenootschap nu is Of in de schenking berust,
en dan vindt terzake daarvan geen correctie plaats, Of de nietigheid
is ingeroepen, en de goederen of waarden, welke geschonken zijn,
hebben hun oorspronkelijke plaats weer ingenomen. In het Belgisch
voorontwerp, dat soortgelijke en nog meer omvattende bepalingen
voorstelt, is bij strijdig handelen sprake van absolute nietigheid.
Onrechtmatige schenkingen worden dan ook volledig bijgeteld.
In het Nederlandse stelsel vindt ook voor schenkingen zonder
gebreken geen correctie plaats ; in het antwerp Vermeylen is dit wel
het geval, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk bepaald werd.
23. Behoudens deze verschillen kan een grate mate van overeenstemming tussen de beide stelsels worden geconstateerd. De algemene
formule : waarde eindvermogen, verminderd met aanvangswaarde
stamvermogen, is bij helfte te verrekenen, zodanig dat ieders vooruitgang gelijk wordt, is in beide stelsels uitgangspunt. Het oordeel
van Prof. Baeteman over het antwerp Vermeylen is in het algemeen
gesproken gunstig. Zoals in Nederland aanvankelijk ook het geval was,
maakt de eenvoud van het stelsel indruk. Geconstateerd wordt (r),
het in beginsel verdwijnen van aile moeilijkheden, die verband
houden met ,het samenbestaan van verschillende vermogens (terugnemingen, vergoedingen, wederbelegging, enz.)". Voor de Nederlandse
waarnemer van dit ogenblik is de vraag niet te vermijden: zal ook
hier reactie intreden ?

(3) O.c., biz. 523.
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D. De bezwaren tegen het wettelijk deelgenootschap

24. Tegen het wettelijk deelgenootschap zijn bezwaren aangevoerd, waarvan ik er hier een in het bijzonder wil bespreken.
Het is het bezwaar, dat onder de formule van het deelgenootschap
waardestijging en daling van tot het stamvermogen behorende goederen
meetelt bij de bepaling van winst of verlies. Het is dit aspect, dat
het wettelijk deelgenootschap stempelt tot een nieuwe figuur onder
de keuzestelsels. Centraal in dit bezwaar staat naar het mij voorkomt
het artikel van J. Klein. Het was reeds verschenen toen het deelgenootschap in de volksvertegenwoordiging aan de orde kwam,
immers het wordt door het kamerlid van Meeuwen in de bespreking
betrokken en het antwoord van regeringscommissaris Drion houdt
zich mede hiermee bezig. Ik citeer het door de heer J. Klein gegeven
en door de heer van Meeuwen overgenomen voorbeeld. Uitgaande
van het model van Prof. Polak ( 1), hetwelk zich baseert op de regeling
van het nieuwe B.W. wordt het volgende gesteld: ,de man brengt
een huis aan bij het opmaken van de huwelijksvoorwaarden waard
fl. 2o.ooo,-. De vrouw brengt niets aan. Bij de boedelbeschrijving,
welke na de ontbinding wordt opgemaakt, blijkt er nag niets anders
te zijn dan het genoemde huis, door waardestijging (welke veelal
slechts veroorzaakt is door waardedaling van het geld) dan waard
fl. so.ooo,-. Als partijen het model Polak volgen, moet de man
fl. IS.ooo,- aan de vrouw uitkeren. Met Heuff (W.P.N.R., 4466)
meen ik, dat zij dit meestal niet zullen bedoelen". Is het wenselijk
en billijk, aldus stelt de heer van Meeuwen dan de vraag, dat in
het huwelijksgoederenrecht de gulden-is-guldenleer wordt aanvaard ?
25. Klein en met hem Heuff stellen aanvulling bij huwelijksvoorwaarden voor om het bedoelde gevolg te temperen. Heuff in het
bijzonder komt tot de gedachte om goederen, die tot het stamvermogen behoren en in het eindvermogen ongewijzigd aanwezig
zijn, bij de berekening van de waarde van het stamvermogen op te
nemen voor de waarde op het tijdstip van het einde. Aldus zou
de waardestijging buiten de verrekening vallen. Dat dit slechts
gedeeltelijk helpt, wordt door Klein in zijn artikel aan de hand
van een voorbeeld betoogd. Ten aanzien van effecten stelt Heuff
de koppeling aan een indexcijfer voor. Bij de bespreking van zijn
bekroond model geeft de jury te kennen niet geheel overtuigd te zijn
van de juistheid van deze sleutel. Nieuwenhuizen, wiens model
mede bekroond werd, aanvaardt het hier bedoelde effect van het
deelgenootschap.

(r) KLEIN, J., Gemeenschap of deelgenootschap, W.P.N.R., 1958, 4528;- PoLAK, J. M.
W.P.N.R., 1956, 4459; - Pari. Gesch., biz. 372.
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26. De heer van Meeuwen ziet de genoemde gulde-n-is-gulden-leer
als zo inherent aan het systeem van het deelgenootschap, dat hij
contractuele aanvullingen om het effect te temperel:"l. ziet als lapmiddelen, die bovendien de helderheid en eenvoud -van het stelsel
vertroebelen. Was het niet mogelijk geweest, ald us vervolgens
zijn vraag, een eenvoudig stelsel te bedenken, dat de grondgedachte
van de gemeenschap van winst en verlies en va~ vruchten en
inkomsten behoudt ? Al is het natuurlijk mogelijk dit bij huwelijksvoorwaarden te regelen, voor de rechtszekerheid en de uniformiteit
is het veel beter, dat de wetgever dergelijke regelingen als aanvullend
recht in de wet neerlegt. Overeenkomstige overweging vindt men
in de toelichting van het antwerp der commissie Buining c.s.
Men leest daar : ,Het gevaar is niet denkbeeldig, dat bij afwezigheid
van een wettelijke regeling de situatie zal ontstaan, dat bijna iedere
notaris zijn eigen model zal gebruiken. Uit een oogpunt van rechtszekerheid moet dit worden betreurd en client zoveel mogelijk naar
uniformiteit te worden gestreefd".
27. Het wettelijk deelgenootschap is ondanks de genoemde
en in het parlement besproken bezwaren wet geworden. Dit feit
heeft het verder accentueren der bezwaren niet tegengehouden.
Laatstelijk wordt een en ander uitvoerig ter sprake gebracht door
Prof. Luijten t.a.p., die zich zelfs afvraagt (1) of de opnerning van
het deelgenootschap wei zo wenselijk was. Het is reeds vermeld,
dat het antwerp commissie Buining c.s. als een gevolg van dit betoog
kan worden gezien. Op dit antwerp moge dan nu de aandacht gericht
worden.

E. Het antwerp van de Commissie Buining c.s. voor een wette.,.
lijke gemeenschap van winst en verlies
1. TEKST.

28. Het antwerp bevat slechts vijf artikelen en van geen dezer
kan gezegd worden, dat het overdreven lang van inhoud is. Ik heb
dus niets miszegd, toen ik hiervoor schreef, dat de commissie de
handschoen tegen de uitlating van Prof. Drion had opgenomen.
De commissie heeft gedaan hetgeen de heer van Meeuwen in 1958
vroeg. Deze betrekkelijk korte tekst en het feit dat ik juist op die
tekst in verband met het deelgenootschap nader wil ingaan, rechtvaardigt de letterlijke overnemmg in het kader van dit artikel.
De tekst luidt aldus :

(r) O.c., biz. 283.
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Artikel I
Wanneer bij huwelijkse voorwaarden is overeengekomen, dat
er gemeenschap van winst en verlies zal bestaan, gelden daarvoor
de voorschriften van deze afdeling, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk of door de aard der bedingen is afgeweken.
Artikel

2

De gemeenschap van winst en verlies omvat, wat haar baten
betreft, alle goederen der echtgenoten, met uitzondering van die,
welke ieder der echtgenoten bij de aanvang der gemeenschap bezat
of door erfopvolging, making of gift heeft verkregen.
2. Ook goederen tijdens de gemeenschap om baat verkregen, op
wiens naam dit ook geschiedt, behoren tot de gemeenschap, tenzij
blijkt, dat deze geheel zijn betaald uit eigen vermogen van de echtgenoot aan wie zij zijn geleverd.
I.

Artikel 3
De gemeenschap van winst en verlies omvat, wat haar lasten
betreft, alle schulden, die tijdens de gemeenschap ontstaan, met
uitzondering van de schulden, die niet uit inkomsten betaald plegen
te worden en bovendien slechts een der echtgenoten of diens goederen
betreffen, alsmede van de schulden drukkende op verkrijgingen door
erfopvolging, making of gift.
Artikel 4
r. Van de gemeenschap van winst en verlies zijn uitgesloten de
goederen en schulden, die behoren tot een door een der echtgenoten
uitgeoefend beroep of bedrijf.
2. Ten bate of ten laste van de gemeenschap komen slechts vergoedingen ten bedrage van de volgens goed koopmansgebruik vast
te stellen winsten of verliezen van het bedrijf of beroep.
Artikel 5
I. Wanneer bij de ontbinding der gemeenschap ofbij faillissement
van een der echtgenoten kan worden bewezen, dat gemeenschapsbaten tijdens de gemeenschap zijn besteed tot het betalen van andere
dan gemeenschapsschulden, moet het aan de gemeenschap onttrokken bedrag aan de gemeenschap worden vergoed door de echtgenoot te wiens behoeve het bedrag is aangewend.
2. Wanneer bij de ontbinding der gemeenschap of bij faillissement
blijkt, dat eigen goederen van een echtgenoot niet meer aanwezig zijn
en niet door andere zijn vervangen, zal, indien kan worden bewezen,
dat die eigen goederen zijn aangewend voor het betalen van gemeenschapsschulden, aan die echtgenoot ten laste van de gemeenschap
een vergoeding toekomen gelijk aan het bedrag van de betaalde
schuld.
3· Van het bepaalde in dit artikel kan niet worden afgeweken.

2. ENKELE KANTTEKENINGEN.

29. Het valt buiten het kader van dit artikel om te trachten
uitvoerig op dit ontwerp in te gaan. Ik wil hierbij slechts deze kanttekening maken.
In de toelichting wordt onder het algemeen gedeelte verwezen
naar het reeds meermalen aangehaalde betoog van Prof. Luijten.
Speciaal het daar vermelde en hiervoor weergegeven onderzoek
wijzen in de eerste plaats de gemeenschap van vruchten en inkomsten
aan als populair keuzestelsel. Het is mij niet duidelijk waarom de
Commissie de gemeenschap van winst en verlies als wettelijke regeling
ontworpen heeft. Het percentage over de jaren 1957 tot en met 1961
bedroeg voor deze gemeenschap toch slechts 2,7% tegenover 9,9%
voor de gemeenschap van vruchten en inkomsten. Prof. Luijten zelf
geeft als commentaar bij deze cijfers, dat de gemeenschap van winst
en verlies is teruggedrongen tot een keuzestelsel van ondergeschikt
belang. Wel wordt door de Commissie bij artikel 5 vermeld, dat
het vrijstaat bij huwelijksvoorwaarden de wettelijke regeling te
wijzigen zodanig, dat de gemeenschap van vruchten en inkomsten
geldt. Maar het had meer voor de hand gelegen dat het omgekeerde
was geschied : een wettelijke regeling voor de gemeenschap van
vruchten en inkomsten met vermelding, dat de wettelijke regeling
zodanig kan worden aangevuld, dat het effect van een gemeenschap
van winst en verlies ontstaat. Het ging er toch om in de wet een
keuzestelsel aan te geven, dat in overeenstemming was met de behoeften van velen. In de toelichting (algemeen) leest men: ,Als steeds
weer door zovelen een beperkte gemeenschap wordt gewenst, mag
de wetgever de praktijk niet in de steek Iaten". Dit in de steek laten
geschiedt nu in zekere zin toch, want juist die gemeenschap, die
de praktijk blijkbaar wenst, wordt in de zienswijze van de commissie
niet in de wet vermeld. Terecht beperkt de Commissie zich in het
ontwerp tot een hoofdlijn omtrent de vraag : wat is gemeen, wat niet.
Opzettelijk is het criterium voor het gemeen zijn der schulden
algemeen gehouden. De diverse detailvragen, die zich daarbij voordoen
worden terecht overgelaten hetzij aan nadere regeling bij huwelijksvoorwaarden, hetzij aan de rechtspraak.

30. De werking van artikel 4, speciaal tweede lid, zou in de
praktijk, dus wat de vaststelling van het winstaandeel in een concreet
geval betreft, naar mijn gevoel nog wel tot moeilijkheden aanleiding
kunnen geven. Wat is de winst van een bedrijf gedurende de gehele
huwelijksperiode ? De eindwaarde min de aanvangswaarde (begin
huwelijk) vermeerderd met onttrokken winsten verminderd met
nader ingebrachte kapitalen en dan nog een correctie om de niet
echte winst (wegens waardedaling van het geld) uit te sluiten?
Maar dit is vrijwel dezelfde soort berekening en met dezelfde problematiek als bij het deelgenootschap. Eenvoud zou misschien
:2.97

bereikt kunnen worden door het totaal der jaarlijks voor de inkomstenbelasting in aanmerking genomen saldowinst te nemen als bedrag
der vergoeding.
F. Deelgenootschap of gemeenschap
3 I. Na deze bloemlezing van hetgeen, naar het mij voorkwam,
zich het best leende voor het geven van een overzicht van de positie
waarin het deelgenootschap zich met betrekking tot de juridische
gedachtenwisseling bevindt, wil ik thans trachten tot een conclusie
te komen.
32. In de laatste decennia is het standpunt tot gelding gekomen
dat de volledige gelijkheid der huwelijkspartners basis moest zijn
voor de regeling van het huwelijksgoederenrecht. Dit heeft bij ons
geleid tot de lex van Oven. Die gelijkheid bracht volgens die wet
niet slechts de vrouw ten aanzien van haar, buiten iedere gemeenschap gehouden, vermogen in een volkomen zelfstandige positie,
doch moest, naar men meende, zich oak ten aanzien van de tussen
de echtgenoten bestaande gemeenschap manifesteren. Men had
immers, zonder iets af te doen aan het gelijkheidsprincipe, om
zuiver praktische redenen aan de gemeenschap een eenhoofdig
bestuur kunnen laten. De regeling van het bestuur over de goederen
der gemeenschap is een vraag van opportuniteit. De lex van Oven
heeft nu gekozen voor het systeem, dat ieder der echtgenoten die
goederen der gemeenschap bestuurt, die van zijn zijde in de gemeenschap zijn gevallen. Door overeenkomst van de echtgenoten of
door beschikking van de rechter kan de uit deze norm voortvloeiende
verdeling van de bestuursmacht gewijzigd worden. Bij onbelemmerde
werking van de norm zal het resultaat zijn, mijns inziens, dat ieder
der echtgenoten die goederen onder bestuur krijgt, die hij oak onder
bestuur gekregen zou hebben, indien generlei huwelijksgemeenschap
had bestaan. lmmers onder de term van zijn zijde in de gemeenschap
gevallen is te verstaan: hetgeen is aangebracht, hetgeen op grand
van de kwaliteit van de desbetreffende echtgenoot is verkregen
(bv. erfgenaamschap), hetgeen door levering in eigendom is verkregen.
Het is van belang dit te constateren, omdat in het antwerp Meijers
aanvankelijk een (aan enige restricties onderworpen) eenhoofdige
leiding van de huwelijksgemeenschap gedacht werd. Prof. Meijers
geeft in de toelichting op het deelgenootschap dan ook mede als
argument, dat het ontbreken van iedere huwelijksgemeenschap in
zakenrechtelijke zin (I) de vrouw volledig bestuur geeft over zaken,
die anders wellicht in een gemeenschap vielen. Dit heeft zelfs tot
de vraag geleid, of na de lex van Oven het deelgenootschap nog wel
(1) LUIJTEN, E. A. A., o.c., biz. 267.

zoveel betekenis had. Het is duidelijk, dat dit aspect een neven accent is
van het wettelijk deelgenootschap. Het is begrijpelijk, dat Prof.
Meijers de opmerking maakte, gezien de door hem zelf bevorderde
opkomst van het verrekeningsbeding in de vooroorlogse jaren.
Men kan eigenlijk het verrekeningsbeding en het begrip deelgenootschap identiek achten. Het verrekeningsbeding nu kwam naar voren,
mede om aan de vrouw door uitsluiting van iedere gemeenschap
tenminste het vrije beheer over haar goederen te kunnen verschaffen,
waarop het beding van enigerlei financiele verrekening dan de correctie
vormde.
33· Er heeft dus steeds een spanning bestaan tussen het(gewenste)
financiele resultaat en de (niet bereikbare) bestuursmogelijkheden
(voor de vrouw) bij de huwelijksgemeenschap. Het inzicht, dat een
iets meer bevredigend bestuursresultaat voor de vrouw te bereiken
viel bij uitsluiting van iedere gemeenschap, terwijl het gewenste
financiele resultaat te bereiken viel door de constructie van een
daarop afgestemd verrekeningsbeding (enige vorm van deelgenootschap) was het gevolg hiervan.
Betrekken we hierin nu het effect van de lex van Oven, die het
bestuur binnen de gemeenschap verdeelt alsof er uitsluiting van
gemeenschap was. En bedenken we dan mede, dat de verdeling
der gemeerrschap niet noodzakelijkerwijs bij helfte behoeft te geschieden, dat bij algehele gemeenschap een verdeling overeengekomen
kan worden alsof er geen gemeenschap geweest ware, alsof er gemeenschap van verlies en winst ware of alsof er wettelijk deelgenootschap
ware. (In de uitwerking van de lex hac edictali op de algehele gemeenschap van goederen in art. 236 e. v. B.W. is een voorbeeld te vinden).

34- De volgende conclusie is dan te trekken. De vraag, welk
eindresultaat het huwelijk voor de beide echtgenoten zal
bewerkstelligen, is onafhankelijk van de vraag of zij enige gemeenschap van goederen kiezen dan wel enige vorm van deelgenootschap.
De vraag, wie der echtgenoten welke der goederen bestuurt, heeft
dezelfde onafhankelijkheid.
De vraag of enige vorm van gemeenschap van goederen of
enig deelgenootschap zal gelden, heeft dus alleen voor het eigen
technisch juridisch effect belang. Wat nu dit laatste betreft, dit
wordt een afwegen : het zakenrechtelijk gevolg der gemeenschap
geeft grotere machtspositie van de echtgenoten jegens elkander,
maar met het risico van de aansprakelijkheid der gemeenschap
voor de schulden van ieder. Wordt dit risico vermeden door een
vorm van deelgenootschap, de vermindering van machtspositie,
speciaal van de echtgenoot, die de minste vermogensaanwas had,
is de keerzijde.
finan~ieel
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35· Spitsen we deze gedachten wat nader toe op de gemeenschappen van winst en verlies en van vruchten en inkomsten.
Als een zodanige gemeenschap tussen echtgenoten moet
gelden, zo volgt uit het voorgaande, dan moet daarvoor niet het
financieel resultaat criterium zijn, maar de grotere machtspositie
der echtgenoten jegens elkander in het bewustzijn van het aansprakelijkheidsrisico. Voor deze afweging is het nodig te weten,
wat bij deze gemeenschappen nu precies gemeen wordt. Het eigenaardige is nu, dat bij deze gemeenschappen vrijwel nimmer precies
gemeen kan worden wat gemeen behoort te worden. Bij een algehele
gemeenschap bestaat - behoudens de vraag wat hoogst persoonlijk
is - geen onduidelijkheid, bij een gemeenschap van effecten, van
inboedel, van roerende goederen is er die onduidelijkheid evenmin.
Bij deze laatste beperkte gemeenschappen zijn het bepaalde onder
een civielrechtelijke omschrijving te brengen zaken, die daardoor
de civielrechtelijke gemeenschap vormen. Maar de begrippen winst
en verlies en vruchten en inkomsten als zodanig zijn eigenlijk geen
civielrechtelijke begrippen, althans zij wijzen niet exact goederen aan
waaromheen de kring der gemeenschap valt te trekken. Het zijn
resultaten door berekening verkregen en dikwijls slechts gedeeltelijk
de aanwezigheid van goederen verklarende. Wanneer dus op basis
van deze begrippen tach een zakenrechtelijke gemeenschap gevormd
moet worden, dan is men steeds gedwongen een keus te doen uit
deze mogelijkheden: Of alles behoort tot de gemeeriscliap, tenzij
bewezen wordt dat het geheel verkregen is uit prive waarden, dan
wel is aangebracht of door erfrecht of schenking verkregen ; 6f alles
behoort aan de echtgenoot aan wie het geleverd is, tenzij bewezen
wordt, dat generlei prive-waarde daarvoor is opgeofferd dan wel
het goed niet is aangebracht of verkregen als bovenbedoeld.
We zouden kunnen spreken van goederen met prive-oorsprong,
van goederen met gemeenschaps-oorsprong en van goederen met
gemengde oorsprong. Onder de laatste versta ik dan de goederen
waarvoor zowel prive-baten als gemeenschapsbaten zijn opgeofferd.
En deze laatste categorie is hier de belangrijkste.
36. In het algemeen zal men geneigd zijn het goed aan die
oorsprong toe te rekenen, die het meest daartoe heeft bijgedragen,
met vergoedingsplicht uiteraard naar de secundaire bran. Omdat
een criterium, aan de hand waarvan het primair of secundair zijn
van die oorsprong moet worden bepaald, niet wel te vinden is,
moet een keus worden gemaakt enkel op grand van het gemengd zijn.
Moet dan nu zodanig vooropstaan, dat in de gemeenschap per se
begrepen moet worden, wat daarin thuis hoort, dat het niet geeft,
wanneer prive-waarden in aanzienlijke mate daarin betrokken worden?
Of moet er in ieder geval voor gewaakt worden, dat prive-baten buiten
die gemeenschap blijven, zodat het niet geeft, dat de winst in een
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prive-goed geiokaiiseerd is ? De vergoedingsrechten en piichten zorgen
in beide gevallen voor de correctie. Maar hoe moeten we kiezen
welke bedoeling van partijen moet verondersteld worden ? Het komt
mij voor, dat bij partijen, die vooral in waarden denken, het prive
blijven van prive-waarden een wei zo belangrijke plaats inneemt,
dat wij bij de inrichting van de hier bedoelde gemeenschappen in
de eerste piaats daarvoor te zorgen hebben. Dit betekent dus een keus
ten gunste van prive-eigendom voor goederen met gemengde oarsprang. Maar wanneer wij ons dan realiseren hoe weinig er in een groat
deel der gevallen zakenrechtelijk gezien werkelijk iets tot die gemeenschap gaat behoren, moet dan niet de conclusie zijn, dat het geen
zin heeft die gemeenschap als in de wet geregeld keuzesteisel op
te nemen?
37· Het is op dit punt, dat ik nogmaals de resultaten van het
onderzoek van Prof. Luijten in de beschouwing wil betrekken.
Ik zou daaraan nag de vraag willen verbinden of de gevonden deeigenootschappen zuiver het wettelijk stelsei weergaven, dan wei
door nadere clausuies conform Klein en Heuff omgebogen waren
in de richting van het resuitaat der gemeenschap van vruchten en
inkomsten.
Dit biijkt niet uit de cijfers. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat
die tempering in verschillende gevallen is aangebracht. Voorzover
dat het gevai is versterkt het zijn conclusie over de popuiariteit van
de gemeenschap van vruchten en inkomsten wat betreft het financieei
resuitaat. Wanneer het in aanzienlijke mate het geval is, verzwakt
het de wenseiijkheid, dat een wettelijke regeling van een zakenrechtelijk werkende gemeenschap in die zin tot stand komt. En ik
kan niet de twijfel overwinnen of niet en bij de cijfers van het onderzoek van Prof. Luijten (9,9% voor gemeenschap van vruchten en
inkomsten) en bij de cijfers van de enquete der beide Broederschappen
meer voor het financieel resuitaat dan voor het behoud van de
gemeenschapsvorm werd gekozen. Ik vraag mij af, hoe de cijfers
zouden Iiggen, wanneer daarnaast het deelgenootschap van vruchten
en inkomsten was gesteld. In hoever is juist het debat over het
wettelijk deeigenootschap oorzaak geweest, dat in afwachting van
het eindresultaat de vertrouwde vorm gekozen werd ?
38. Het is duidelijk, dat de Commissie Buining bij de keus,
die zij biijkens het bovenstaande moest maken, heeft gekozen voor
het zoveel mogelijk inhoud geven aan de zalcenrechtelijke gemeenschap. Gegeven deze keus, kan ik bij eerste kennisneming de redactie
geslaagd achten. Opvallend is echter artikel vier, waarinjuist de goederen van beroep en bedrijf, waarin voor een zeer groat deel de vooruitgang begrepen is, buiten de gemeenschap worden gehouden en
in feite van de gedachte van het deelgenootschap wordt uitgegaan.
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In mijn gedachte, dat het deelgenootschap van vruchten en inkomsten
de voorkeur verdient, moet de opzet van de commissie Buining
dan ook startplaats voor de formulering van een deelgenootschap
kunnen zijn. Een poging om deze opzet in die zin om te werken
moge thans volgen.
G. Ontwerp voor een wettelijk deelgenootschap van vruchten
en inkomsten
Artikel 1
Wanneer bij huwelijkse voorwaarden is overeengekomen, dat
er een deelgenootschap van vruchten en inkomsten zal bestaan,
gelden daarvoor de voorschriften van deze afdeling, voorzover daarvan
niet uitdrukkelijk of door de aard der bedingen is afgeweken.
Artikel

2

I. In het deelgenootschap van vruchten en inkomsten worden,
wat de baten betreft, betrokken alle goederen der echtgenoten met
uitzondering van die, welke ieder der echtgenoten bij de aanvang
van het deelgenootschap bezat of door erfopvolging, making of gift
heeft verkregen.
2. Ook goederen tijdens het deelgenootschap om baat verkregen
door een der echtgenoten worden in het deelgenootschap betrokken,
tenzij blijkt, dat deze geheel zijn betaald uit niet in het deelgenootschap betrokken vermogensbestanddelen van de echtgenoot aan wie
zij zijn geleverd.

Artikel 3
In het deelgenootschap van vruchten en inkomsten worden,
wat de lasten betreft, betrokken alle schulden, die tijdens het deelgenootschap ontstaan, met uitzondering van de schulden, die niet
uit inkomsten betaald plegen te worden en bovendien slechts een
der echtgenoten of diens niet in het deelgenootschap betrokken
goederen betreffen, alsmede de schulden, drukkende op verkrijgingen
door erfopvolging, making of gift.
Artikel 4
I. In het deelgenootschap van vruchten en inkomsten worden niet
betrokken de goederen en schulden, die behoren tot een door een
der echtgenoten uitgeoefend bedrijf of beroep.
2. In het deelgenootschap wordt slechts betrokken het bedrag
van de volgens goed koopmansgebruik vast te stellen winsten en
verliezen van het bedrijf of beroep.
Artikel 5
I. Wanneer bij het eindevan het deelgenootschap of bij faillissement
van een der echtgenoten kan bewezen worden, dat baten welke in
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het deelgenootschap betrokken waren, zijn besteed tot het betalen
van schulden, welke niet in het deelgenootschap betrokken waren,
wordt het aldus aan de werking van het deelgenootschap onttrokken
bedrag mede in die werking betrokken.
2. Wanneer bij de ontbinding der gemeenschap ofbij faillissement
van een der echtgenoten blijkt, dat goederen, die niet in het deelgenootschap betrokken waren, niet meer aanwezig zijn en niet door
andere zodanige zijn vervangen, zal, indien kan worden bewezen,
dat die goederen zijn aangewend voor het betalen van schulden,
die in het deelgenootschap betrokken waren, het bedrag van de
betaalde schuld van de werking van het deelgenootschap worden
uitgezonderd.
3· Van het bepaalde in dit artikel kan niet worden afgeweken.

Artikel 6
I. Het voordelig saldo van de goederen, schulden en bedragen,
die in het deelgenootschap betrokken zijn, komt aan ieder der echtgenoten voor de helft toe, in dier voege, dat indien bedoeld saldo
niet gelijkelijk over de vermogens der echtelieden verdeeld is de
ene echtgenoot een vordering ten laste van de andere heeft tot gelijkmaking van het verschil.
2. Het nadelig saldo der goederen, schulden en bedragen, die in
het deelgenootschap betrokken zijn, komt ten laste van ieder der
echtgenoten, voorzover het door zijn toedoen is ontstaan.

39· In het bovenstaande ontbreken bepalingen omtrent de
afwikkeling en de opheffing van het deelgenootschap en de invloed
van het faillissement. Het zal wenselijk zijn, dat daaromtrent bepalingen
worden opgenomen, gemeen aan aile deelgenootschappen.
De materiele opzet van de commissie Buining dus als aanvaardbaar gegeven aannemend, zou ik mij kunnen voorstellen, dat het
antwerp, aldus geamendeerd, het meest zal blijken aan te sluiten
bij de behoeften van de praktijk. Men zou het verschil zo weer
kunnen geven : in het antwerp Buining c.s. wordt een gemeenschap
geschapen, in mijn visie wordt diezelfde gemeenschap gedacht bij
volkomen prive blijvende vermogens. In het antwerp Buining c.s.
wordt eventuele (echter vrijwel steeds aanwezige) onvolmaaktheid
der gemeenschap gecorrigeerd door vergoedingsrechten en plichten,
in mijn visie wordt het gehele effect uitsluitend door vergoedingsrecht,
respectievelijk vergoedingsplicht, bereikt.
40. Men kan mij tegenwerpen, dat in de visie van de commissie
Buining er ook geen enkel bezwaar is, om een deelgenootschap bij
huwelijksvoorwaarden overeen te komen in de zin als hiervoor
weergegeven. Ik kan daar tegenover stellen, dat in mijn gedachtengang er geen enkel bezwaar is, om een gemeenschap als door de
commissie bedoeld bij huwelijksvoorwaarden overeen te komen.
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Maar dat is niet het punt waar het hier om draait. De bedoeling is
bij de wet uitdrukking en richting te geven aan die vorm van
beperkte financiele huwelijksgemeenschap (zakenrechtelijk of obligatoir) waaraan de praktijk de voorkeur zal blijken te geven. Qua
financieel resultaat zijn de gehouden opinieonderzoeken naar mijn
mening overtuigend, qua vorm blijf ik twijfelen en zie ik de vraag
deelgenootschap of gemeenschap, nag steeds als een actuele vraag.

SOMMAIRE
LE REGIME MATRIMONIAL NEERLANDAIS DE COMPENSATION
DE CERTAINS ACCROISSEMENTS PATRIMONIAUX

Dans la partie generale de ses considerations, !'auteur indique la place
de ce regime matrimonial de compensation dans la legislation des Pays-Bas.
Ce regime forme une subdivision du nouveau Code civil Neerlandais; ce code
a force de loi, mais n'a pas encore ete mis en vigueur (II decembre 1958, S. 690).
II est des a present possible d'adopter ce regime de compensation tel qu'il est
regie par la loi par contrat de mariage, sous reserve de quelques dispositions
d'importance secondaire. D'une part ce choix a ete encourage a la suite de
discussions scientifiques ; par -contre la mise en vigueur sans limites du regime
tel qu'il est regie par la loi a suscite des critiques. Ainsi ce regime de compensation est devenu une partie de la future legislation, qui a ete mis a l' epreuve
de la pratique avant sa mise en vigueur definitive.
Lorsque la loi sera en vigueur, il ne s'agira pas d'un veritable regime legal,
qui est adopte, a moins que les epoux en disposent autrement. La construction
juridique est en l'occurence la suivante: lorsque les parties conviennent d'adopter
le regime de compensation, sans autres precisions, c' est la reglementation legale
qui determine le contenu de leur convention. L'auteur de !'etude appelle cela
!'interpretation legale d'une convention entre parties.
L'auteur signale que les resultats d'une enquete faite par le Professeur
E. A. A. Luyten revelent que ce regime de compensation n'a pas connu, avant
d'etre repris dans la loi, les succes qu'on en attendait a l'origine. Cette meme
enquete fait apparaitre que le regime conventionnel de la communaute des fruits
et revenus, qui n' est pas repris dans le nouveau code civil, se maintient parfaitement.
Dans la seconde partie !'auteur expose la reglementation du regime de
la compensation de certains accroissements patrimoniaux. On peut !a resumer
comme suit. II n'existe entre epoux aucune communaute matrimoniale reelle.
Lorsqu'il est mis fin au regime, la valeur du patrimoine final de chaque epoux
est evaluee; l' on en deduit la valeur du patrimoine initial telle qu' elle a ete
determinee au debut du mariage et !a valeur des biens acquis par succession
et donation. Les differences ainsi obtenues forment les benefices revenant aux
deux epoux. Celui des epoux qui a realise le gain le plus eleve, doit verser une
somme d'argent a ['autre, en sorte qu'il en resulte un partage ega[ du susdit
benefice global.
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Dans la troisieme partie I' auteur compare ce regime sur un point determine,
a celui de l'avant-projet Vermeylen, qui fit I' objet d'une etude du Prof. G. Baeteman dans T.P.R., 1964, p. 509 et suivants.
Dans la quatrieme partie, l'auteur examine de plus pres le grief principal
formule dans la doctrine contre ce regime de compensation, a savoir que la plusvalue nominale (due ala diminution de la valeur de l'unite monetaire) d'un bien,
qui se trouve dans le patrimoine d'un epoux au debut du mariage et qui en fait
encore partie au terme de celui-ci, est reprise dans les benefices a partager entre
les epoux.
L'auteur signale qu'a la suite de cela une Commission constituee par
la Federation des Notaires et par la Federation des Candidats-Notaires a elabore
un avant-projet de loi, qui a pour but de redonner dans le nouveau Code civil
une place a la communaute des fruits et des revenus. Le texte de ce projet est
reproduit dans la cinquieme partie de l'etude.
Dans la derniere partie, qui porte le titre Regime de compensation ou de
communaute !'auteur expose ses vues personnelles. II constate, qu'apres les modifications de l'actuel Code civil, maintenues dans les textes du nouveau Code,
les epoux ne doivent plus choisir un regime matrimonial determine pour aboutir
a la realisation d'un desir determine. En effet, meme dans le regime legal de
la communaute universelle, !'administration des biens n'appartient plus a un seul
des epoux (le mari), mais est divisee quant aux biens qui font partie de la communaute. En effet, la regie legale quant a ce (chacun des epoux a !'administration des biens tombes de son chef dans la communaute) peut etre traduite
comme suit: Chacun des epoux a !'administration des biens, dont il aurait eu
!'administration s'il n'y avait pas eu communaute. Le regime choisi n'est plus
determinant quant au resultat financier : le meme resultat peut etre obtenu
indifferemment par l'un et l'autre regime. D'une part on peut convenir de
partager une communaute de maniere telle que l'on croirait qu'il n'ait jamais
existe de communaute. L'existence de cette communaute a caractere technique
reel est certaine, mais elle ne constitue pas une realite economique. lnversement
toute communaute peut etre exclue par les epoux, mais ils peuvent convenir
que la liquidation se fera comme si une communaute universelle avait existe.
Alors il n' existe pas de communaute reelle de biens, mais une communaute
economique. Pour les regimes intermediaires, il en est de meme. L' existence ou
!'absence de communaute depend de la question de savoir si des consequences
juridiques de nature reelle de la communaute comme telles sont voulues.
L'auteur constate alors, que dans les regimes de communaute de fruits
et revenus ou de communaute de gains et pertes, ce n'est jamais precisement
ce qui devrait devenir commun, qui le devient en realite. Les termes fruits et
revenus (gains et pertes) ne designent pas les biens qui doivent devenir communs,
mais des resultats economiques. 11 faut des lors toujours ou bien considerer
comme commun, les biens dont il ne peut etre prouve qu'ils ont toujours ete
des biens personnels ou qu'ils proviennent de gains personnels ou bien faire
!'inverse. Dans la premiere hypothese la possibilite est plus grande de voir
absorber des gains personnels par la structure communautaire alors que dans
la seconde la communaute comprendra seulement un nombre limite de biens.
Des droits et obligations a indemnites doivent apporter des corrections en vue
d'aboutir au resultat financier voulu. L'auteur croit que !'intention des parties
est d'aboutir a ce que les valeurs personnelles soient concretisees en propriete
personnelle. 11 se demande aussi si les resultats des sondages d'opinion

ne doivent pas etre interpretes comme etant plus favorables au resultat financier
de la communaute de fruits et de revenus qu'aux consequences d'une communaute reelle de biens.
La redaction de l'avant-projet de loi de la commission susmentionnee
est remaniee pour devenir un avant-projet de regime de communaute de fruits
et de revenus.

ZUSAMMENF ASSUNG
DER AusGLEICH DES ZuGEWINNES IM
N IEDERLANDISCHEN EHEGUTERRECHT

lm allgemeinen Teil seiner Betrachtung sagt der Autor, in welchem
Stadium von Gesetzgebung der Ausgleich des Zugewinnes sich in den Niederlanden befindet. Sie bildet einen Teil des neuen niederlandischen B.G.B. der
als Gesetz erlassen (11. Dezember 1958, S 590), aber noch nicht in Kraft getreten
ist.
Jetzt ist es schon moglich, den Ausgleich des Zugewinnes, wie das neue
Gesetz es regelt, bei Ehepakten zu bestimmen, sei es denn auch mit Ausnahme
einiger Regeln von geringer Bedeutung.
In der wissenschaftlichen Diskussion wurde es einerseits ermutigt, wahrend
andererseits Kritik an ungehinderter Wirkung der gesetzlichen Regelung geiibt
wurde.
Also ist der Ausgleich des Zugewinnes ein Stuck Gesetzgebung, die schon
vor der Einfiihrung praktisch erprobt werden kann.
Wenn das Gesetz in Kraft getreten ist, ist es nicht ein System, das gilt,
es sei denn, class Parteien es anders bestimmt haben : N ur wenn Parteien ein
Ausgleich des Zugewinnes ohne Weiteres eingehen, gilt die Regelung des
Gesetzes.
Der Autor nennt es eine gesetzliche Interpretation einer Parteiiibereinkunft.
Aus der vom Autor erwahnten Untersuchung von Prof. Dr. E. A. A. Luyten
ergibt sich, class der Ausgleich des Zugewinnes im vorgesetzlichen Stadium
nicht den Beifall gefunden hat, der anfangs erwartet wurde. Auch zeigt sich
aus dieser Untersuchung, class die Gewinngemeinschaft, die man im neuen
B.G.B. nicht finden kann, sich vollig behauptet.
lm zweiten Teil wird die gesetzliche Regelung des Ausgleichs des
Zugewinnes besprochen. Folgende Zusammenfassung wiirde davon gegeben
werden konnen : Es gibt keinerlei giiterrechtliche Ehegemeinschaft zwischen
den Gatten. Am Ende der Wirkung des Ausgleichs des Zugewinnes wird das
Endvermogen eines jeden berechnet; davon wird der Wert des Anfangsvermogens abgezogen wie zu Anfang der Heirat festgelegt wurde und der Wert
der erbrechtlichen Erwerbungen und Spenden. Der Saldo jedes Gatten wird
als den Eheleuten gehorender gemeinschaftlicher Gewinn betrachtet. Derjenige,
der den grossten Fortschritt verwirklicht hat, zahlt dem anderen soviel aus,
class ein jeder den gleichen Anteil des Gewinnes bekommt.
lm dritten Teil wird, was einen einzigen Punkt anbetrifft, dieses System
verglichen mit dem Vorentwurf Vermeylen, das von Dr. G. Baeteman im
T.P.R., 1964, 509, besprochen wird. lm vierten Teil wird die in der Literatur
gegen den gesetzlichen Ausgleich des Zugewinnes angefiihrte Hauptbeschwerde
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besprochen, namlich, class die Nominalwerterhohung (Wertsturz des Geldes)
eines Gutes, das beim Anfang und beim Ende der Heirat vorhanden ist, in
den zu verteilenden Gewinn einbegriffen wird.
Eine Kommission, eingesetzt von der Briiderschaft der Notare und von
der Briiderschaft der Notariatskandidaten, hat einen Gesetzentwurf gemacht
mit dem Ziel, die Gewinngemeinschaft wieder in das neue B. G.B. aufzunehmen.
Der Text dieses Entwurfes wird im nachsten Teil wiedergegeben.
lm letzten Teil, tituliert Ausgleich des Zugewinnes oder Gemeinschaft,
versucht der Autor, seine eigene Ansicht zu formulieren. Er stellt fest, class,
nach den Anderungen im jetzigen B.G.B., die sich in dem neuen B.G.B. enthalten sein werden, es fiir die Parteien nicht notwendig ist, fiir die Verwirklichung eines bestimmten Wunsches eine bestimmte Form von Ehegi.iterrecht
ZU wahlen. Sogar bei allgemeiner Gi.itergemeinschaft gehort die Verwaltung
nicht mehr einem der Gatten (dem Mann), sondern es gibt eine getrennte
Verwaltung tiber die Giiter, die zur Gemeinschaft gehoren.
Die Norm, dafiir im Gesetz aufgenommen (jeder Gatte hat die Verwaltung
i.iber die Giiter, die er in die Gemeinschaft gebracht hat), kann, dem Autor
nach, wie folgt wiedergegeben werden: Jeder Gatte hat die Verwaltung i.iber
die Gi.iter, i.iber die er auch die Verwaltung gehabt haben wiirde, falls es keine
Gemeinschaft gegeben hatte. Auch ftir das finanzielle Resultat ist die gewahlte
Form nicht entscheidend; jedes Resultat kann bei jeder Form erreicht werden.
Einerseits kann man vereinbaren, eine Ehegemeinschaft so zu verteilen, als ob
es keine Gemeinschaft gegeben hatte. Diese Gemeinschaft ist dann technisch
giiterrechtlich, aber nicht okonomisch. Anderseits kann man heiraten ohne
jede Gemeinschaft und vereinbaren, class am Ende abgerechnet wird als ob es
eine Universalgemeinschaft gegeben hatte. Dann ist die Gemeinschaft nicht
gi.iterrechtlich, sondern okonomisch. Fi.ir Zwischenformen gilt dasselbe. Ob es
eine Gemeinschaft geben wird oder nicht, hangt von der Frage ab, ob der giiterrechtliche Effekt der Gemeinschaft an sich erwiinscht wird.
Der Autor sagt, class bei Gewinngemeinschaft (oder des Gewinnes und
des Verlustes) nie das gemein wird, was gemein sein sollte. Die Worter Gewinn
und Verlust bezeichnen nicht die Giiter, die gemein werden mi.issen, sondern
okonomische Resultate. Man soli also entweder dasjenige gemein werden lassen,
von dem man nicht beweisen kann, class es immer privat gewesen ist oder
ganzlich entstanden ist aus Privaterrungenschaft oder das Gegenteil. Im ersten
Fall wird die Moglichkeit gross sein, class Privaterrungenschaft in die Gemeinstruktur gerat; im zweiten Fall wird wahrscheinlich wenig zur Gemeinschaft
gehoren. Kompensationsrechte und Verpflichtungen mi.issen die Korrektionen
anbringen, urn das erwi.inschte finanzielle Resultat zu erreichen. Dem Autor
nach erzielen die Parteien, den Privatwert ganzlich in Privatvermogen zu
lokalisieren. Er fragt, ob das Resultat der Untersuchungen nicht eher als ein
Wahlen fiir das finanzielle Resultat der Gewinngemeinschaft aufgefasst werden
mi.isse als fi.ir den gi.iterrechtlichen Effekt einer solchen Gemeinschaft.
Die Fassung des Gesetzentwurfes der genannten Kommission wird umgearbeitet zu einem Gesetzentwurf fi.ir einen Ausgleich des Zugewinnes.

SUMMARY
EQUALIZATION oF GAINS IN THE DuTCH LAw OF
MATRIMONIAL PROPERTY

In his introduction the author explains that the equalization of gains forms
part of the new Dutch Civil Code which has been voted (December II, 1958,
p. 590), but is not yet applicable. It is possible in the mean time to establish
equalization of gains as it is regulated in the new Code by agreement in the
marriage settlement.
Scientific studies have encouraged this but have adversely commented
upon the unrestricted application of the legal regulation. Equalization of gains
is thus a piece of legislation which is put to the test of practical experience even
before its operation.
The new Code does not introduce equalization of gains as the legal system
which automatically applies unless there is a contrary agreement. The new
regime only applies if the partners have agreed upon it without stipulating details.
This is called by the author a legal interpretation of a contractual agreement.
It appears from the inquiry made by Prof. Dr. E. A. A. Luyten that
equalization of gains has not had the success anticipated. It was then also been
found that the community of fruits and income, which has not been included
in the new Code, remains in common use.
In the second part the regulation of equalization of gains is stated. It may
be summarized as follows. The matrimonial community does -not pertain to
the Law of Property. At the end of the regime of equalization of gains, the final
property of the partners is calculated, and from that, the value of the initial
property of each partners and the value of what each of them acquired stante
matrimonio by inheritance or by gift is subtracted. The balances with each of
the partners are looked upon as profits belonging to the husband and wife collectively. The partner who has realized the greater benefit, has to pay enough
to the other to equalize the profit of each.
In the next passage the author compares this system with the Belgian draft
bill Vermeylen which was discussed by Dr. G. Baeteman in T.P.R., 1964,
p. 509 f.
The fourth chapter deals with the main objection made against legal
equalization of gains: namely that the nominal increase in value (depreciation
in value of the money) of a property that was owned when the marriage was
contracted, is reckoned among the collective profits at the moment of dissolution
of th~ community.
It is mentioned that the Society of Notaries and the Society of Candidate
Notaries have set up a committee which has drawn up a draft bill for the purpose
of reincluding the community of fruits and income in the new Civil Code.
The Text of this bill is discussed in the next section.
In the last part of the article, which is entitled Equalization of gains or
Community the author tries to formulate his own opinion. After the amendments
of the present legislation which will be maintained in the new Code, there is
no longer any need for the partners to choose a particular legal system of
matrimonial property to realize a particular aim. Indeed, the power to control
the property of the community is never given to one of the partners (the husband).
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Even in the case of the universal community of marital property the control is
in the hands of both partners, each for his, or her own part.
The norm included in the law for this purpose (each of the partners has
control of the property that has come into the community from his other side)
can be formulated as follows : each of the partners controls the property that
he would have had under his control if there had not been a community.
Neither is the chosen regime decisive of the financial result. Any result can
be attained from each system. On the one hand it is possible to agree that the
matrimonial community is divided as if there had never been a community.
Technically there is then a real community, but economically there is no community at all. On the other hand it is possible to avoid every form of community
when contracting marriage and to agree that at the end of the marriage,
accounts will be settled as if there had been a universal marital community of
property. In that case there is no real community, but there is one economically
speaking. The same applies to all possible intermediate forms.
The author then claims that in case of a community of fruits and income
(or of profits and losses) what should have become common is in fact never so.
The terms fruits and income do not stand for the things that should become
common, but indicate economic results. Those elements of the matrimonial
property that cannot possibly be proved either to have been private from the
beginning of the marriage or to have been acquired with private profits, must
needs be deemed common or quite the reverse. In the first case it is probable
that private profits will fall into the community, whereas in the other case little
will probably be deemed common. Rights and obligations to compensation
are the necessary corrections to secure the desired financial result. The author
believes that it is the partners' intention to ensure as much as possible that private
values are classed as private property. He wonders whether the results of the
opinion poll, which was organized, must not rather be interpreted as the expression of a feeling in favour of the financial result of the community of fruits
and income than as a feeling in favour of the real effect of such a community.
The version of the draft bill of the afore-said committee is remodelled into
a draft of equalization of fruits and income.

