
68.   VRUCHTGEBRUIK, FIDEÏCOMMIS ENZ. EN 

HUWELIJKSGEMEENSCHAP. *) 

Het is algemeen bekend, dat er ten aanzien van sommige rechten verschil van 

gevoelen bestaat, of zij deel kunnen uitmaken van een huwelijksgemeenschap. 

Bij Klaassen1) vindt men de vraag achtereenvolgens besproken, voor het met 

fideïcommis bezwaarde eigendom, voor het recht van hem, wien een zaak 

vermaakt is onder bezwaar van een fideïcommissum de residuo, voor het 
vruchtgebruik en voor de lijfrente. Voor al deze wordt met aanhaling van 

schrijvers en jurisprudentie vóór en tegen nagegaan, of zij vervreemdbaar zijn en 

naar de al of niet vervreemdbaarheid ook het al of niet vallen in de gemeenschap 

beslist. 
Nu is het niet mijn bedoeling op mijn beurt deze kwesties aan een onderzoek 

te onderwerpen, ik sluit mij aan bij de meening van hen, die voor al de bedoelde 
rechten vervreemdbaarheid beweren. Het zijn vermogensrechten, als zoodanig in 

het algemeen voor vervreemding vatbaar en voor geen dezer is het tegendeel mij 

voldoende aannemelijk gemaakt. Ook schijnt het mij plausibel, dat op grond der 

vervreemdbaarheid gezegd wordt dat de rechten in de gemeenschap vallen. Ook 

daarover heb ik niets nieuws te zeggen. Maar is daarmede de zaak afgedaan? De 

schrijvers onderstellen het, naar het schijnt. Als uitgemaakt is. dat het recht in de 
gemeenschap valt, achten zij hun onderzoek beëindigd, blijkbrar nemen ze aan, 

dat daarmee beslist is dat dit recht op dezelfde wijze moet worden behandeld als 

elke zaak, die man en vrouw in gemeenschap bezitten. En toch acht ik dat niet 

juist.  Daarover wilde ik een korte opmerking maken. 
Wat wil het eigenlijk zeggen, dat een goed in de gemeenschap valt? Het tot 

nog toe aan een van beiden toekomend recht wordt dat van beiden, zal men 
antwoorden. Goed, maar wat beduidt dat. welke rechtsregels worden in deze 

formule samengevat? Ten eerste deze. dat de man beheer en beschikking krijgt 

over het recht, ook als het door de vrouw is ingebracht, behoudens de 

uitzonderingen in art. 179 B. W. genoemd mag hij verveemden. Dat deze regel 

ook op onze gevallen toepasselijk is. b l i j f t  buiten twi j fe l .  Eenmaal 

aangenomen dat het recht vervreemd kan worden, zit in de vervreemding door 
den man niets bijzonders. Als tweede gevolg van het gemeenschappelijk 

worden, zou men kunnen noemen, dat het goed aansprakelijk wordt voor de 

gemeenschapsschulden, neemt men intusschen aan. dat de echtgenooten voor 

die schulden ook in hun privégoederen verbonden zi jn ,  dan is het al of niet 

gemeen zijn voor dit punt zonder belang. Maar ook als men die meening 

")    Weekblad  voor  Privaatrecht,   Notaris-Ambt  en   Regis t ra t i e    2089,  
8  Januari 1910. ')   Blz. 9 vlg. 
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niet volgt, is er van eenige opmerking speciaal voor onze rechten geen reden. 
Doch anders is dit voor den derden regel, die in het ,.in gemeenschap vallen" is 

begrepen, dat n.l. wat gemeen was na ontbinding gescheiden wordt, en die 

scheiding in twee gelijke deelen geschiedt, zonder dat op de herkomst wordt 

gelet. En ziehier iets wat me stuit. De vrouw heeft een vruchtgebruik of een 

lijfrente — dat deze tijdens huwelijk door den man kunnen worden vervreemd, 

dat hij de rente int, het komt ons niet zonderling voor, maar dat als de man 
gestorven is nu ook dit recht zelfs tegen den wil der vrouw aan de kinderen kan 

worden toebedeeld, daarin zit toch iets, wat onbillijk schijnt. Of: een vrouw heeft 

goederen bezwaard met een fideïcommissum de residuo, zij huwt in gemeen-

schap, overlijdt. Kunnen nu haar erfgenamen de met het fideï-commis 

bezwaarde goederen aan den man toebedeelen en zoo de kans van den 

verwachter ze te bekomen verijdelen? Of is dat recht der verwachters al voor de 
scheiding tot de helft der goederen gereduceerd1), en hoe verklaart men dit uit de 

gemeenschapsidee? Hier zitten inderdaad moeielijkheden en ik geloof dat het 

vooral deze zijn, die nog zoovelen er toe brengen het in gemeenschap vallen van 

onze rechten te ontkennen. 
Mijnerzijds geloof ik dat zonder met de laatstbedoelden mee te gaan wel een 

bevredigende oplossing van die moeielijkheden is te vinden. Men heeft bij de 
toepassing van den regel te veel uit het oog verloren, dat een eigenaardigheid 

van al deze rechten verbiedt hier aan een zoo volledige vermenging te denken als 

de gemeenschap bij den eigendom van bepaalde zaken veroorzaakt. Deze 

eigenaardigheid bestaat hierin, dat bij al deze rechten, ook al is de vervreemding 

toegelaten, toch na de vervreemding de persoon van den vervreemder voor het 

bestaan van het recht van belang blijft en zijn rechtsbetrekkingen tot derden ten 
aanzien der zaken in kwestie niet worden verbroken. Ook al is het vruchtgebruik 

verkocht, dan blijft het recht toch van het leven van den vruchtgebruiker 

afhankelijk en tegenover den eigenaar b l i j f t  hij gebonden. Hetzelfde geldt 

mutatis mutandis voor de andere hier bedoelde rechten. Wanneer men nu zegt, 

dat zulk een recht vervreemdbaar is, en daarom in de gemeenschap valt, dan 

abstraheert men als het ware van die bijzonderheid, men beschouwt het enkel als 
een vermogensrecht, dat een zekere waarde heeft, als een bate. Dat is volkomen 

geoorloofd, maar trekt men nu daaruit de consequentie, die ik boven aanduidde, 

dan gaat men verder, dan uit het feit dat het recht een bestanddeel van het 

vermogen is, noodzakelijk volgt, 

') Zie Klaassen blz. 272. Vgl. ook Koenen in W. P. N. R. 1354. Ook Koenen zegt 
terech t :  „het gansche bedrag moet worden teruggegeven, voor zoover niet verteerd". 
Maar concludeert dan ten onrechte . .waa ru i t  dan noodzakelijk volgt, dat de 
boedelmcnging bij huwen in gemeenschap op de fideïcommissaire goederen geen vat kan 
hebben" — tenzij men den nadruk legt op bocdelmt-nging en daaronder alleen den hier 
besproken  regel  verstaat. 
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dan voert men de terzijdestelling van het persoonlijke, het indivi-dueele van zulk 
een recht verder door dan mag, en komt zoo tot de aangewezen onbillijke 

conclusies. Het ,,in de gemeenschap vallen" van zulk een recht, wil mijns 

inziens niet anders zeggen, dan dat de bate gemeen is, dat in verband daarmee 

de man over het recht beschikking heeft, en het als zoodanig bij de deeling in 

aanmerking moet worden gebracht, maar het individueele van het recht, maakt, 

dat zoodra de gemeenschap ontbonden wordt de bevoegdheid van den eenen 
echtgenoot op het vermogen van den ander ophoudt, dit recht weer is het recht 

van hem van wiens zijde het afkomstig is. Ik kom dus tot de conclusie dat met 

deze rechten gehandeld moet worden als met de kleinoodiën, kleeren, 

familiepapieren enz. in art. 184 B. W. is bepaald. Deze kunnen van de zijde 

waarvan zij afkomstig waren worden teruggevorderd tegen den prijs, waarop zij 

geschat worden, m. a. w. de waarde moet worden verdeeld, op de zaak zelf heeft 
slechts één der partijen bij de scheiding recht. Wat hier het bijzonder karakter 

der zaak meebrengt vloeit in ons geval uit den aard van het recht voort. En dat 

dit niet eene willekeurige bewering van mij is, maar deze eigenaardige werking 

der gemeenschap: wel beperking, maar niet opheffing van het individueele recht 

der echtgenooten ook elders wordt erkend en moet worden erkend kan ik door 

een m. i. zeer treffende vergelijking duidelijk maken. 
Ik doel op het door een der echtgenooten in een vennootschap ingebracht 

vermogen. Uit geen enkele wetsbepaling zou kunnen worden afgeleid, dat dit 

vermogen niet een deel der huwelijksgemeenschap zou zijn. Toch beperkt ook 

hier het individueele der rechtsverhouding den invloed der gemeenschap. Heeft 

de vrouw (behoorlijk gemachtigd) een vennootschapscontract gesloten, als 

openbaar kocpvrouw bv. dan is het beheersrecht van den man op het door haar 

ingebracht vermogen opgeheven. En zal de werking op dezen 
gemeenschapsregel slechts in het zeldzame geval dat de vrouw in 

vennootschapsverhouding staat kunnen worden aangetoond, de regel, die wij 

bespraken, die van de scheiding in twee deelen, zonder rekening met de 

herkomst te houden, zal niet onvoorwaardelijk kunnen worden doorgevoerd, ook 

als het de man is, die de vennootschap heeft gesloten. Was het anders, dan zou-

den bij ontbinding der gemeenschap door den dood der vrouw haar erfgenamen 
medegerechtigd worden in het aandeel dat de man in het vennootschappelijk 

vermogen heeft. Deze consequentie- nu is door den H. R. tot tweemaal toe 

afgewezen, eerst bij arrest van 2 Februari 1877, W. 4082, in een registratiezaak 

en daarna bij arrest van 26 April 1907, W. 8534, W. P. N. R. 1958, toen het de 

toepassing van art. 11 W. v. K. betrof. Beide malen beriep de H. R. zich op het 

„vennootschappelijk verband", dat de man op het ingebrachte goed heeft gelegd. 
De bedoeling daarvan zal wel deze zijn: het contract van vennootschap doet een 

persoonlijke 
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verhouding geboren worden tusschen de contractanten, een verhouding, die met 
het oog op den persoon wordt aangegaan. Is nu een der vennooten in 

gemeenschap gehuwd, dan hebben zijn mede-contractanten toch alleen aan hem 

— niet aan zijn vrouw of haar rechtverkrijgenden — de bevoegdheden verleend 

die vennooten tegenover elkaar hebben. Alleen hij kan die bevoegdheden 

uitoefenen, ook al zijn ze van vermogensrechtelijken aard, waar alleen 
vennooten een recht op het vennootschapsvermogen toekomt, heeft ook alleen 

de man-vennoot dat recht, al geldt ook hier dat de waarde van zijn aandeel, de 

bate, een gemeenschapsbate is. Gevolg is dat ook hier bij de scheiding de 

man-vennoot recht heeft het vennootschapskapitaal in zijn portie te zien 

gebracht, dat hij alleen  de waarde moet verantwoorden. 
Accepteeren wij dit eenmaal voor dit geval, dan zien wij gelijke werking der 

gemeenschap ook elders. Het ,.gemeen" worden, de vermenging, werkt niet 

onbeperkt, waar de persoon, het individu, voor de rechtsverhouding essentieel is, 

men denke aan arbeidscontract, verbruikleen. Ook in het erfrecht: is voor een der 

echt-genooten een erfenis opengevallen tijdens het bestaan der gemeenschap, 

maar over aanvaarding of verwerping nog niet beslist, als de gemeenschap 

ontbonden wordt, dan heeft alleen degeen die erfgenaam was de keus — zij het 

dan ook dat de gevolgen ook voor de andere zijde van belang kunnen zijn. Baten 
en schulden zijn baten en schulden van beiden, maar de persoon zelf verdwijnt 

niet in de gemeenschap — althans niet waar zijn persoonlijkheid, zijn eigen ik 

rechtens van belang is. En leidt dit laatste niet voor onze vraag tot het resultaat, 

dat ik aangaf? 
 


