
70.    NAAR AANLEIDING VAN HET JONGSTE ARREST 

VAN DEN HOOGEN RAAD OVER DE GEMEENSCHAP 

VAN WINST EN VERLIES.*) 

I. 

Men leert, dat onze gemeenschap van winst en verlies afkomstig is uit het 

oud-vaderlandsche recht en dat de regeling, die zij in onze wet heeft gevonden, 

grootendeels is ontleend aan het Wetboek Napoleon voor Holland. Er is wel 

niemand, die dat zal tegenspreken, mijne bedoeling is het althans niet. Maar het is 
toch wel merkwaardig dat het instituut zich onder onze wetgeving in een richting 

heeft ontwikkeld, die het hoe langer hoe meer van de oude Hollandsche 

gemeenschap van winst en verlies doet verschillen en het een eigen karakter 

geeft. Het is een voorbeeld, hoe dank zij enkele wetsbepalingen, waarvan de 

voornaamste niet bij de gemeenschap van winst en verlies in de wet is te vinden, 

een instituut, welks hoofdregeling geheel is overgenomen, langzamerhand van 
karakter verandert. Voor de kennis van dezen ontwikkelingsgang geeft het arrest 

van 13 Dec. 1918 — in dit nummer afgedrukt — een nieuwe bijdrage. 
In een successie-aangifte van den boedel van een man, die in gemeenschap 

van winst en verlies was gehuwd geweest, was meegedeeld dat de gemeenschap 

een winst van f 35.000 vertoonde, daarnaast stond een schuld van den man voor 

niet meer aanwezige aanbrengst van de vrouw groot f 20.000. De erfgenamen 
hadden de schuld in mindering van de activa van den man gebracht, de ontvanger 

wilde haar tot de gemeenschap rekenen en meende dus dat de aangifte f 10.000 te 

laag was. De Rechtbank te Arnhem gaf hem gelijk, doch de H. R. besliste in het 

voordeel van de erfgenamen. 
Zonder art. 160, 4e lid B. W. was die beslissing niet mogelijk geweest, dit 

voorschrift vormt er het fundament van. De man is voor beheersverzuimen 

aansprakelijk, die vordering behoort tot den boedel der vrouw. En hier is 
principieel verschil met het oud-Hollandsch recht. Dit gaf bij gemeenschap van 

winst en verlies den man alle beheer en beschikking niet alleen over het goed der 

gemeenschap, maar ook over dat der vrouw. Het Ontwerp 1816 — zooals men 

weet een uitnemende samenvatting van dat recht naar begin 19e eeuwsche 

opvatting — doet dit duidelijk uitkomen door in art. 232 te bepalen, dat de man 

wegens het bestuur van den bijzonderen boedel van de vrouw niet 
verantwoordelijk is. En nog in het ontwerp 1820 vinden we dezelfde opvatting. 

Wel voegt het aan het als art. 237 overgenomen art. 232 Ontwerp  1816 toe .,be- 

*) Weekblad voor Privaatrecht. Notaris-Ambt en Registratie, nos. 2500 en 2600 C18 en 25 Octob-" 
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houdens hetgeen bepaald is omtrent de bepaalde gemeenschap" maar dat ook 
deze ontwerper den man bij de gemeenschap van winst en verlies niet voor 

beheersverzuimen aansprakelijk achtte, blijkt wel hieruit, dat hij de vrouw alleen 

indien de gemeenschap van winst en verlies was uitgesloten, toeliet hypotheek 

op de goederen van den man te bedingen (art. 362); bij deze gemeenschap was 

voor zulk een hypotheek geen plaats. 
Met dit stelsel van niet-verantwoordelijkheid heeft onze wet gebroken. Of de 

wetgever zich bewust was daardoor ook het karakter van de gemeenschap van 

winst en verlies te veranderen? Het blijkt uit het weinige wat ons de 

geschiedenis van het voorschrift leert, niet. Het 4e lid van art. 160 werd eerst 

ingevoegd na 1830. Doch in dit Wetboek stond bij de Fransche gemeenschap, 

die daar wettelijk huwelijksgoederenrecht was, in art. 203: ,,Hij (de man) is 

verantwoordelijk voor alle vermindering der goederen aan de vrouw 
toebehoorende, welke door het niet behoorlijk zorgen voor derzelver bewaring 

en onderhoud veroorzaakt is." Het artikel is een navolging van art. 1428 C. De 

aansprakelijk-heidstelling van den man voor beheersverzuimen danken wij dus 

aan de Franschen. Doch nu is er tusschen onze leer in dit opzicht — zooals zij 

ook uit dat nieuwe arrest blijkt — en de Fransche een belangrijk verschil. Ook in 

Frankrijk wordt door doctrine en jurisprudentie aangenomen, dat de man 
tegenover de vrouw gehouden is tot vergoeding van hetgeen aan haar aankomst 

te kort komt, maar daar staat vast, dat deze verplichting in de gemeenschap valt. 

„Par conséquent, zeggen Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Su rv i l l e 1 ) ,  la 

femme supportera en réalité la moitié de la perte, causée par la mauvaise gestion 

de l'époux." Soortgelijke opmerking was reeds vroeger door Toullier") gemaakt. 

Het is nu juist deze opvatting, die door den H. R. bij zijn laatste arrest wordt 
gewraakt. 

Daarbij helpt hem een ander wetsartikel. Door van ,,alle schulden der 

gemeenschap te zamen betreffende' te spreken, maakt art. 218 een scheiding 

tusschen schulden die wél en die niet in de gemeenschap vallen. Ook dit is niet 

oud-vaderlandsch recht. Wel werd soms een enkele uitzondering erkend voor 

schulden uit misdrijf of borgtocht, maar een principieele scheiding tusschen 
schulden die de echtgenooten te zamen en die welke een van hen in het 

bijzonder betreffen, werd niet gemaakt en het W. N. v. H. (met een uitzondering 

voor schulden uit misdrijf, art. 188) zoowel als het Ontwerp 1816 (art. 305) en 

het Ontwerp 1820 (art. 355) huldigen den regel: alle schulden gemeen. Thans is 

dat anders. De schuld van den man aan de vrouw voor beheersverzuimen betreft 

niet  hen  te zamen,  is  dus niet  gemeen.  Voor  de practijk 

')   XVI. 719. 
-)    VII,  422   (Brusselschc  u i t g a v e ) .  
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wordt de beteekenis van dat voorschrift sterk geaccentueerd door de leer van den 
H. R. over den bewijslast. Niet de vrouw heeft, zoo zegt het hoogste 

rechtscollege, te bewijzen dat de man eenige schuld treft in zijn beheer, zij kan 

volstaan met aan te toonen dat het goed door haar is aangebracht en dat het er 

niet meer is, dan is het aan den man om zich te verontschuldigen, indien hem dat 

mogelijk is. 
Met deze beide voorschriften is nu het systeem van den H. R. gebouwd. Bij 

de gemeenschap van winst en verlies heeft de man het beheer over het vermogen 

der vrouw, hij heeft dit geheel te behandelen als het vermogen van iederen derde 

en staat voor verzuimen in evenals ieder ander administrateur: vermenging met 

eigen vermogen is ongeoorloofd. Het is het stelsel dat Hamaker') indertijd 

ontwikkelde. Een beslissing als de Rb. Maastricht nog in 1865") gaf, dat de man 

niet verplicht is de gelden, persoonlijk aan zijn vrouw toebehoorende en buiten 
gemeenschap gehouden, te haren name te beleggen, dat hij daarmee schulden der 

gemeenschap kan betalen, zou thans niet meer gegeven kunnen worden. 

Daarmee hangt samen, dat het vermogen der vrouw als afzonderlijke boedel voor 

de schulden van den man niet aansprakelijk is:!). 
Het is bekend, dat de H. R. aan deze zijne opvatting der gemeenschap vooral 

uitdrukking heeft gegeven in zijn beslissing omtrent de bekende twistvraag, of de 
in gemeenschap van winst en verlies gehuwde vrouw als créditrice voor haar 

aanbrengst kan optreden in het faillissement van den man'). Meijers') ziet in de 

door den H. R. gegeven bevestigende beantwoording dezer vraag een 

voortzetting van de lijn. door de oud-Hollandsche rechtsgeleerden getrokken. Ik 

geloof ten onrechte. Immers de aangehaalde beslissingen en uitspraken uit het 

oude recht betreffen niet de gemeenschap van winst en verlies zelve, maar steeds 
gevallen waar het zoogenaamd beding van vrije keus gemaakt was, dat wil 

zeggen waar de vrouw bij huwelijksvoorwaarden bedongen had dat zij de keuze 

zou hebben of de gemeenschap van winst en verlies te aanvaarden of haar eigen 

goed terug te nemen. Uit dit recht van keuze werd de bevoegdheid der vrouw 

afgeleid om als créditrice in den insolventen boedel van haar man op te treden. 

Met het karakter der gemeenschap van winst en verlies naar het oude recht zou 
deze moeilijk vereenigbaar geweest zijn. Dit beding van vrije keuze kennen wij 

niet meer. Stellig mag het niet met onze bevoegdheid om afstand te doen, op één 

lijn worden gesteld. Bij den afstand bevrijdt de vrouw zich tegenover de 

crediteuren, hij raakt de verhouding van de vrouw tot den man niet. De grove 

') Zie Verspreide  Geschriften.   I,  blz.   220  vlg. 
-) 9 Maart  1865, W. 2707. 
:') Op deze kwestie ga ik nu niet in. Zie Asser. F', blz. 299 vlg. 
') Arrest  11  Juni  1915, W. 9873, W. P. N. R. 2395. 
■"') In   zijn   aanteckening  op  het  arrest  W. V. h. R. 
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onbillijkheid, die Bijnkershoek 1) tegen de vrije keus deed toornen, dat de vrouw 

eerst verklaart in winst en verlies te zullen deelen. om ten slotte haar de 

gelegenheid te geven eventueel winst te aanvaarden en verliezen van zich af te 
schuiven, is aan onze wettelijke regeling niet eigen. Toch blijft de vraag, of de H. 

R. niet in zijn stelsel de noodzakelijkheid dat de vrouw in het verlies mede-draagt, 

heeft uit het oog verloren. Er zit iets stuitends in, dat de vrouw, die de verliezen 

mede moet dragen, in den boedel van den man als créditrice opkomt. Dit was de 

aanleiding van de oppositie, die de leer der rechtspraak zoo herhaaldelijk 

ondervond. De oppositie heeft haar zaak verloren, en ter wille van het belang der 
vrouw, mogen we ons er over verheugen. Maar dat er iets in zit dat niet geheel 

past, blijkt wel het beste, als men denkt aan het geval dat de man tijdens 

faillissement sterft. Dan wordt het mogelijk, dat de curator de vrouw tegenwerpt, 

dat haar vordering moet worden verminderd met haar deel in het verlies, een 

verweer dat hem bij het leven van den man niet openstond. Is het niet zonderling, 

dat de dood van den fa i l l iet  het gevolg heeft dat de vrouw haar vorderingsrecht 

verliest? Maar ik wil niet napleiten. Ik erken dat art. 160. 4e lid voor 's Hoogen 

Raad's leer een sterken steun biedt. Waar ik maar op wijzen wilde, is, dat de lijn. 

die onze gemeenschap aan die van het oud-Hollandsch recht bindt, hier verbroken 

is èn dat daarvan in de regeling, die de wet van het instituut zelf geeft, maar 

weinig is te bemerken. 

II. 

Nu eenige gevolgtrekkingen u i t  het systeem van den H. R.. met name uit het  
jongste arrest. 

Vooreerst wat betreft art. 218 B. W. in verband met art. 212. Gebroken is met 
de voorstelling van Opzoomer, ook nog gevolgd door Grunebaum"), volgens wien 

een scherpe scheiding moest worden gemaakt tusschen de schulden die nog 

openstaan bij de ontbinding der gemeenschap en die welke tijdens huwelijk zijn 

betaald. Bij de eerste zou men moeten onderscheiden tusschen die welke de 

gemeenschap en die welke man of vrouw in privé betreffen — de laatste zouden 

daarentegen al t i jd  gemeen zijn. Den tekst van art. 212 kan deze opvatting stellig 
vóór zich aanvoeren. Doch de H. R. leert o. i. terecht dat art. 212 moet worden 

bezien van uit art. 218, en dan zal ook voor de uitgaven moeten worden 

onderscheiden tusschen die welke man en vrouw te zamen en de andere die hen 

ieder individueel raken. Ook de uitgaven van art. 212 zijn dus te deelen in die 

welke wèl en welke niét ten laste 

M    Qucstiones juris  privati .   il.  c.   
1. -)    II.  blz.  414. 
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der gemeenschap komen. Maar, indien men dat aanneemt, is er geen reden te 
blijven staan, zooals Star Busmann1) doet, bij de uitgaven betaald uit gelden van 

man of vrouw privé, maar zal hetzelfde moeten worden aangenomen bij uitgaven 

betaald met gemeenschapsgeld. Immers indien de man met gemeenschapsgeld 

een schuld betaalt, die hem zelven alleen aangaat, — zeg om het voorbeeld van 

het arrest te nemen, tegenover de vrouw goedmaakt wat haar goed door zijn 

handelwijze verminderde, — dan heeft de vrouw toch het recht van hem te 
vragen deze schuld aan de gemeenschap te vergoeden. Neemt men dit niet aan, 

dan zou het den man mogelijk zijn door een enkele boeking zich zelven te 

bevoordeelen. Immers had hij maar tijdig van de gemeenschap op de vrouw het 

haar te kort komende overgeboekt, dan had zij bekomen wat ze had aangebracht, 

had dus niets meer te vorderen gehad, terwijl de gemeenschap dan om het bedrag 

van het te kort armer was geweest en zij dus ten slotte ook de helft daarvan 
minder had gekregen. Een dergelijke mogelijkheid van willekeur kan geen recht 

zijn. Maar wat is dan de conclusie? Dat het stelsel van den H. R., dat uitgaat van 

de verplichting tot verantwoording van den man ten aanzien van het privé-goed 

van de vrouw, tot de consequentie leidt, dat ook ten aanzien van het 

gemeenschapsgoed de man tegenover de vrouw tot rekening en verantwoording 

verplicht is. Hij mag tegenover derden als den eigenaar van dat goed gelden, het 
beheer is ten aanzien der vrouw niet een vrij, maar een rekenplichtig. 

Indien ik dit goed zie, volgt hieruit dat de bezwaren die de gemeenschap van 

winst en verlies in de practijk aankleven, er niet geringer op zijn geworden. Het 

uitpluizen en nacijferen, het ontleden van alle uitgaven in gemeenschaps- en 

privé-uitgaven, moet feitelijk den geheelen huwelijkstijd betreffen. Bij het ont-

breken van een goede, zeer preciese boekhouding is dit onmogelijk. En nu is de 
vraag aan de lezers die in de practijk staan: hoe handelt de notarieele practijk in 

deze? Ik heb wel eens hooren vertellen, dat zij bij een boedel van gemeenschap 

van winst en verlies eenvoudig vraagt: wàt waren de aanbrengsten? wat is daar-

van over? dan het verschil als reprise uit de gemeenschap vergoedt en de rest in 

tweeën deelt. Het behoeft geen betoog, dat dit niet is overeenkomstig de leer van 

den H. R. Als er aan het vermogen van de vrouw iets ontbreekt, zal moeten 
worden nagegaan of dat in de gemeenschap is gevloeid of ten bate der 

gemeenschap is uitgegeven. Zoo neen, dan is de man tot vergoeding verplicht, 

zoo ja, dan heeft zij een reprise. De reprise komt alleen te pas, indien de man zich 

bevrijdt door aan te toonen dat het goed der vrouw ten bate der gemeenschap is 

gebruikt èn gebruikt had moéten worden.  Dat  zal  niet zoo  heel  veel  

voorkomen.  Maar bovendien  zal 

')    Land  I,  blz.   244,   noot   1. 
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moeten worden onderzocht, of de man niet tot vergoeding tegenover de 

gemeenschap gehouden is, omdat hij met haar geld privé-schulden betaalde. 
Doet men dat ook in de practijk? Ik zou het belangwekkend vinden hier iets van 

te hooren. 
Van zelf ben ik zoo aan mijn tweede opmerking gekomen. Tot de 

privé-uitgaven van den man, die dus niet de gemeenschap raken, zal ook wel 

behooren het geld dat boven de gewone onderhoudskosten is besteed tot 

verbetering van zijn goed. We raken hier aan de interpretatie van art. 216 B. W. 
Veelal wordt nog geleerd, dat bij zulk een verbetering een verplichting tot 

vergoeding niet bestaat. Laatstelijk is deze opvatting bestreden door C. M. 

Böht-lingk in zijn proefschrift over Vergoedingsrechten'). Deze wijst er terecht 

op. dat de tekst van art. 216, die meestal beslissend wordt geoordeeld, hier 

weinig afdoet; immers het daar uitgesproken verbod voor waardevermeerdering 

vergoeding te vragen, komt ook voor in de ontwerpen 1798 en 1816, maar staat 
daar naast de verplichting tot vergoeding van verbetering door gebruik van 

penningen van den anderen echtgenoot of van de gemeenschap, is daarmede dus 

volkomen vereenigbaar. De practijk redt zich uit de onbillijkheden die anders 

ontstaan door een uitdrukkelijk beding in de huwelijksche voorwaarden. Ik wil 

haar allerminst raden van dien weg af te wijken — integendeel, zoo zij het 

beding tot een bestendig gebruikelijk maakt, dan versterkt zij ook de positie van 

hem die naliet het op te nemen. Maar ik geloof toch, dat deze bij het systeem van 
den H. R. niet zoo bang meer behoeft te zijn; auteurs en jurisprudentie mogen 

dan grootendeels in zijn nadeel zijn. hij kan er op wijzen, dat de H. R. vóór hem 

is: art. 216 zelf wordt in het arrest aangehaald als argument voor de stelling dat 

er uitgaven zijn. welke niet tot de verliezen der gemeenschap kunnen worden 

gebracht. Dat dit een billijk resultaat is, behoeft, dunkt mij, geen nadere 

toelichting, integendeel, men heeft te veel vergeten, dat de verhouding tusschen 
man en vrouw ten aanzien van hun vermogensrecht bij gemeenschap van winst 

en verlies een contractueele is en dat dus de billijkheid van art. 1375 B. W. hier 

reeds heel wat had kunnen helpen. 
De vraag is nu maar, welke uitgaven de gemeenschap betreffen. Er buiten 

vallen: verbetering van privé-goed van een der echt-genooten, 

schadevergoedingen wegens onrechtmatige daad, borgtochten, schenkingen. 
Maar verder? Men zal wel moeten aannemen, dat als het gezin inteert, jaarlijks 

aan gewone levensbehoeften overeenkomstig de levenswijze van partijen meer 

uitgeeft dan de inkomsten bedragen, ook dit tot het gemeenschappelijk te dragen 

verlies moet worden gerekend. Doch ook als de man daarbij voor eigen 

genoegen zich dure uitstapjes permitteert? een auto  koopt?  en  waar  ligt  

dan   de  grens?    De   practijk   zal    hier 

')    Leiden   1917.   zie  blz.  98  vlg. 
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wel moeten doorhakken. Ik wil daarop niet ingaan, maar wil nog op een 
merkwaardigheid ten aanzien van den bewijslast wijzen. De H. R. leert dat de 

man zich, indien hij het goed der vrouw heeft aangesproken, kan ontheffen door 

aan te toonen dat dat goed ten bate der gemeenschap heeft gestrekt. De 

bewijslast dus bij hem. Beweert daarentegen de vrouw dat de man aan de 

gemeenschap moet vergoeden wat deze te kort komt doordien hij eigen schulden 
met gemeenschapsgeld heeft betaald, dan rust de bewijslast op de vrouw. 

Immers: een plicht tot verantwoording, waarom er slechts zooveel en niet meer 

in de gemeenschap is, zou ik niet willen aannemen. Doch onbillijk kan ik déze 

tegenstelling niet vinden: het is iets anders als de vrouw eigen goed of de waarde 

daarvan op-eischt, dan wel haar deel in de gemeenschap verlangt. 

Tot zoover mijn opmerkingen. Ik hoop zeer dat ook stemmen uit de practijk 

zich naar aanleiding van het arrest doen hooren. Ten slotte nog één ding: Mr. de 
Jong heeft in het W. v. h. R. reeds gewezen op een voor den H. R. merkwaardige 

motiveering: het beroep op het beginsel van zooveel mogelijk bescherming van 

het vrouwsgoed. Of dat nu een „wettelijk" beginsel is, is nog de vraag. Het 

beroep op de artt. 214 en 221 is daarvoor toch nog al zwak, en overigens — de 

positie van de gehuwde vrouw is naar ons recht nu niet zoo bijzonder sterk. 

Welk een moeite kost het haar scheiding van goederen te krijgen. Niettemin, ik 
verheug mij over het argument. Het toont dat de H. R. met een beginsel, dat zoal 

niet een wettelijk dan toch een rechtsbeginsel is van onzen tijd. rekening houdt. 

Tegenover velerlei gepeuter doet zoo iets frisch aan. 
 


