
69.   EEN OPMERKING OVER HET INBOEDEL-BEDING BIJ 

HUWELIJKSCHE VOORWAARDEN. *) 

Over de zoogenaamde verblijvensbedingen zijn voor de vergadering van de 

Broederschap van Candidaat-Notarissen in 1908 breedvoerige praeadviezen 

uitgebracht door de heeren Gerber en Wier-sum, in dit weekblad zijn deze door 

den heer Bertling besproken en ook de discussies op die vergadering zijn hier 

gerelateerd .— men begrijpt, dat ik er niet aan denken kan, na dat alles, hetzelfde 
onderwerp voor dezelfde kring van lezers nog eens ex officio te behandelen. 

Maar ik heb over de vraag een enkele opmerking te maken, die wellicht verdere 

discussie kan uitlokken en die ik dus niet wil achterhouden. 
Ik mag het beding zelf (in zijn eenvoudigsten vorm: de inboedel aanwezig bij 

de ontbinding van het huwelijk door overlijden van een der echtgenooten zal 

eigendom zijn van den langstlevende), zijn doel en de opvattingen die er over 

bestaan, bekend rekenen en kom zonder omwegen tot de zaak zelf. 
Het komt mij dan voor, dat er niet voldoende op wordt gelet, of de goederen, 

waaromtrent het beding gemaakt wordt, tijdens het huwelijk al of niet gemeen 

zijn en toch lijkt mij dit punt van fundamenteel belang. Ik meen natuurlijk uit 

privaatrechtelijk oogpunt, alles wat den fiscalen kant der zaak raakt, laat ik ter 

zijde. 
Ik zal dit toelichten. 
Stel elke gemeenschap is uitgesloten, tusschen de echtgenooten is niets 

gemeen, dus ook geen voorwerpen van inboedel. Wordt dan een beding als 

bovenbedoeld gemaakt, dan is dat mijns inziens zonder eenigen twijfel een 

contractueel legaat, eventueel aan inkorting ten behoeve van legitimarissen 

onderworpen (art. 223 B. W.). Ieder der aanstaande echtgenooten vermaakt aan 

den ander zijn voorwerpen van inboedel. Men heeft dit bestreden door van een 
kanscontract te spreken, ik geloof ten onrechte. Ik acht het zelfs onnoodig te 

onderzoeken of men een dergelijke wederzijdsche bevoordeeling bij doode, bij 

contract gedaan, een kanscontract mag noemen, want, wat daarvan zijn moge, 

dat de wet een dergelijke handeling als gift beschouwt en aan inkorting ten bate 

van legitimarissen onderwerpt, is buiten twijfel. Immers in dit opzicht bestaat er 

niet anders dan een quantitatief verschil tusschen ons beding en de 
wederzijdsche erfstelling bij huwelijksche voorwaarden en dat die volgens de 

artt. 223 en 224 B. W. aan inkorting   ten   bate  van  legitimarissen  

onderworpen   is,   is   niet  te 
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betwisten. Maar is de zaak wellicht anders, als men anders formuleerend niet zegt 
dat de inboedel verblijft aan den langstlevende maar ,,wordt geacht door dezen te 

zijn aangebracht"? Kan men dan niet zeggen dat bij overlijden de langstlevende 

niet verkrijgt wat de ander had, maar eenvoudig houdt wat hij altijd heeft gehad 

of geacht wordt gehad te hebben, en wordt zoo niet elk verzet van de 

legitimarissen van den ander afgesneden? Ook dat acht ik niet aannemelijk. Het 

staat partijen volkomen vrij een dergelijke fictievorm aan hunne afspraken te 
geven, maar daardoor bereiken zij toch nooit meer, dan dat hun onderlinge 

verhouding in haar gevolgen wordt behandeld, alsof wat zij fingeerden, waar 

was, niet dàt dat werkelijk waar zal zijn. Nu komt dit voor partijen in den regel 

op hetzelfde neer, of ik gebonden ben aan iemand, omdat ik hem heb verkocht, of 

evenzoo alsóf ik hem had verkocht zal wel geen verschil maken, maar die 

gelijkstelling houdt op, waar niet naar de gevolgen, maar naar de geldigheid van 
de verklaring van partijen gevraagd wordt en die gelijkstelling bewerkt zeker 

niet, dat datgene wat tusschen partijen gefingeerd wordt waar te zijn, tegenover 

derden nu ook waar is. Derden zullen wel het gefingeerde gevolg als het door 

partijen gewilde, hebben te aanvaarden, maar partijen zijn onmachtig hun de 

waarheid op te dringen van iets wat zij zelf stellen niet waar te zijn. Tegenover 

den legitimaris dus in ons geval, zal bij deze formuleering evenzeer als bij de 
normale gelden, dat de langstlevende na het overlijden van den ander eigenaar 

van den inboedel zal worden, maar evenmin als daar zal hier de echtgenoot die 

zich tegenover hem op het beding beroept, kunnen volhouden dat hij tijdens 

huwelijk al eigenaar was. het niet eerst door het overlijden is geworden. ,,Hoe zijt 

gij het dan geworden"? zou hem kunnen worden gevraagd, ik, legitimaris, kan 

aantoonen, dat de goederen in quaestie door uw echtgenoot van zijn ouders 
geërfd zijn, hoe komt gij er nu aan? Wat is uw titel?" Een antwoord op die vraag 

zal de langstlevende niet kunnen geven. 
Mijn conclusie is dan — gelijk trouwens die van vele anderen, dat indien de 

goederen waaromtrent het verblijvensbeding. in welken vorm dan ook, gemaakt 

is, m'er gemeen zijn, de langstlevende deze verkrijgt krachtens contractueel 

legaat. 
Maar nu het geval, dat ze wel gemeen zijn. Stel partijen sluiten elke 

gemeenschap uit. maar bedingen gemeenschap van inboedel, verder wordt een 

verblijvensbeding gemaakt ju is t  als boven. Volgens de meesten. die mijne 

meening omtrent het vorige geval deelen. gaat de zaak nu precies eender, zij zien 

slechts dit verschil dat thans de langstlevende krachtens het contractueel legaat 

niet de voorwerpen van inboedel, den ander toebehoorende. verwerft, maar de 
helft van den inboedel, die ze gezamenlijk bezaten. Immers — was het beding 

niet gemaakt, dan werden de gemeene goederen in twee gelijke deelen verdeeld: 

de helft voor de erfgenamen van den overledene, de andere helft voor den 

langstlevende.  Behoudt 
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deze alles, dan geniet hij de eene helft krachtens gemeenschap, de andere 
krachtens de beschikking van den overledene, krachtens contractueel legaat dus. 

De redeneering klinkt van zelf sprekend, toch twijfel ik aan haar juistheid. Zij 

zou alleen dan opgaan, indien de regel, dat de bij de ontbinding der gemeenschap 

aanwezige goederen in tweeën gedeeld worden, óf een regel was, waarvan geen 

afwijking geoorloofd is of althans elke afwijking als een gift aan de daardoor 

bevoordeelde was te beschouwen. Noch het een noch het ander is het geval. Er is 
een vorm van huwelijksgemeenschap waarvoor ieder het toegeeft: de 

gemeenschap van winst- en verlies. Haast algemeen wordt geleerd, dat het 

geoorloofd is te bedingen, dat de een grooter aandeel in de winst zal genieten dan 

de ander, dat het geoorloofd ook is te bepalen, dat de geheele winst voor de één 

zal z i j n 1 ) .  En wat van meer belang is, even algemeen wordt, meen ik, ook 

toegegeven, dat een dergelijk beding niet is een gift of legaat of erfstelling; zoo 
oordeelt ook de Hooge Raad bij arrest van 13 Januari 1899, W. 7230, W. P. N. R. 

1530, waarbij werd uitgemaakt dat een dergelijke clausule in de huwe-lijksche 

voorwaarden van een tweede huwelijk niet is eene beschikking om niet, waartoe 

de vroeger gescheiden echtgenoot, die hertrouwde, krachtens zijn eerste 

huwelijksche voorwaarden naar art. 228 B. W. niet meer bevoegd was. Waarom 

zou nu, wat voor de gemeenschap van winst en verlies geldt, voor andere 
gemeenschapsvormen niet opgaan? Is hier een eigenaardigheid van deze 

gemeenschap, die niet tot andere mag worden uitgebreid? Ik zie geen enkele 

reden om het aan te nemen, integendeel niet uit 't winst-en-verlies-karakter maar 

omdat de gemeenschap van winst en verlies een gemeenschap is, is een beding 

als het bedoelde geoorloofd èn — niet een gift. Men noemt onze 

huwelijksgemeenschap tegenwoordig veelal een gezamendehandsche 
gemeenschap. Geheel juist is dat m. i. niet. beter lijkt het me niet Romeinsch 

condominium en gezamendehand tegenover elkaar te stellen en dan elke ge-

meenschap die men aantreft tot een van beide terug te brengen, maar in 

condominium en gezamende hand slechts typen te zien van een 

gemeenschapsverhouding, die ook anders, oneindig gevarieerd kan voorkomen. 

Maar wat daarvan zijn moge, Romeinsche mede-eigendom is onze gemeenschap 
stellig niet. En toch. slechts zoo zij dat ware, zou ons beding 

noodzakelijkerwijze een gift zijn. Want dan zou de eigendom voor gelijke 

onverdeelde aandeden niet bij  de ontbinding der gemeenschap ontstaan,  maar 

zou  door 

') Gcrber (pracadvics blz. 26) meent dat dit beding alleen winst in den zin van vermogensvoordeel 

b e t r e f t ,  niet s la a t  op de in den boedel aanwezige goederen. baten. Ik houd deze opmerking in 

zooverre voor j u i s t ,  dat . .wins t"  hier zeker in de eers te  p laa t s  de door G. bedoelde beteckenis 

heeft, maar m. i. kan het gevolg daarvan zijn dat de hali'n der gemeenschap ( ind ien  er geen reprises uit 

betaald behoeven te worden) alle aan den langstlevende komen. De vraag wie tegenover   derden   

voor   de   schulden   aansprakelijk   is.   staat   hier   buiten. 
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wegvallen van den gemeenschapsband het bestaan daarvan — al van het 

oogenblik van het huwelijk af — voelbaar worden, thans echter ontstaat dat recht 

eerst bij den dood. Wordt dit nu anders geregeld, wordt met name bedongen dat 

de gemeene goederen aan den langstlevende blijven, dan is dat niet in strijd met 

het karakter der gemeenschap, integendeel een merkwaardige terugkeer tot het 

type waarvan zij een zeer verbasterde uitloopster is, de gezamendehand, waarbij 

immers vererving buiten de gemeenschap uitgesloten was en bij het wegvallen 
van één der in de gemeenschap zittenden het recht van de anderen als het ware 

van een beperking werd ontheven, bij het wegvallen van op één na den laatste dus 

tot een individueel recht werd. Dit schijnt mij toe nu ook hier te gebeuren. 

Daarom is hier geen legaat, de titel van den langstlevende niet in begiftiging maar 

in de gemeenschap gelegen. Daarom zou ik meenen, is hier ook van inkorting ten 

bate van legitimarissen geen sprake. 
Is het vorenstaande overtuigend, dan volgt daaruit wel dat het doel dat partijen 

met ons beding voor oogen hebben het best wordt bereikt door een gemeenschap 

van inboedel te bedingen. Ook bij gemeenschap van winst en verlies? ik zou 

meenen van wel. Wel werkt daar het verblijvenssysteem ten aanzien van die 

goederen van inboedel die gemeen zijn volkomen ook zonder dergelijke bij-

zondere gemeenschap, en wel zullen de meeste voorwerpen van dien aard tot de 
gemeenschap behooren, maar er bestaat toch mogelijkheid dat er zijn die er 

buiten blijven en voor die is het beding van verblijven weer een contractueel 

legaat, wil men dat niet, dan is zeker ook hier het veiligst een gemeenschap van 

inboedel nog eens uitdrukkelijk in de huwelijksche voorwaarden te bedingen. 
Dit heeft nog een ander voordeel. Het is de toestand die het meest met de 

werkelijkheid overeenkomt. Hoezeer de echtgenooten hunne vermogens ook in 
beheer gescheiden houden, in geen enkel normaal huwelijk is in de praktijk 

scheiding tusschen de voorwerpen van inboedel van den man en van de vrouw 

door te voeren. Deze worden vermengd, door elkaar gebruikt, voor 

gemeenschappelijke rekening gekocht en onderhouden. Is van dien werkelijken 

toestand het beding van gemeenschap niet de zuivere juridische vorm en reeds 

daarom aanbevelenswaardig? Er komt niet licht moeilijkheid, zegt men wellicht, 
goed, maar komt ze eens, dan is die regeling zeker de beste, die met de 

werkelijkheid het meest overeenstemt.  Onbillijkheden  kunnen  daaruit  niet  

volgen. 
Door ontwikkeling van het verblijvensbeding. zóó opgevat, door het uit te 

breiden ook tot andere vermogenscomplexen dan den inboedel (kleine neringen, 

kleine boerderijen enz.) zal het wellicht in de practijk mogelijk zijn een der 
grootste onbillijkheden van ons tegenwoordig huwelijksgoederenrecht weg te 

nemen: de noodzakelijkheid voor den langstlevende van deeling van den 

gemeenschap- 
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pelijken boedel in elk geval, voor alle goederen, al is er ook nog zoo weinig, met 
alle erfgenamen. Men bereikt dan door een ontwikkeling buiten de wet om wat 

de Duitsche wet heeft neergelegd in haar regeling van het Voraus (§ 1932 

B.G.B.), de goederen die de vrouw krijgt vóór de deeling. De wenschelijkheid 

iets dergelijks ook in onze wet- neer te schrijven is herhaaldelijk uitgesproken. 

Bij de wet blijft een dergelijke door de practijk te ontwikkelen als het ware 

gewoonterechtelijke regeling altijd ten achter, doordat zij niet geldt voor die 
gevallen — die al t i jd  wel het talrijkst zullen blijven — waar huwclijksche 

voorwaarden ontbreken, op de wet vóór heeft z i j ,  dat de soort goederen, 

waarover zij zich uitstrekt, niet vooruit omschreven is, maar naar omstandig-

heden kan wisselen, voorts — wat speciaal de Duitsche regeling betreft — dat 

althans als men onze opvatting omtrent het beding volgt, zij ook tegenover 

descendenten legitimarissen haar werking doet gevoelen. 
 


