
In september 2016 nodigde Frank Kalshoven 
ter gelegenheid van zijn twintigjarig jubileum als columnist 

 de lezers van de Volkskrant uit zelf maar eens een knikker te schrijven voor de rubriek 
Het spel en de knikkers. 

 
Dit was mijn knikker: 

In minder dan 600 woorden blootgelegd 
dè harde kern van het falen van de rechtsvinding inzake de huwelijksovereenkomst 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Rechtspraktijk, houd je aan de wet! 
 
Ubbo van der Blom, advocaat te Haarlem 
 
Een echtverbintenis - zonder verbintenis ? 
 
Aandacht voor de huwelijksovereenkomst, een duurovereenkomst gericht op samenwerken, met niet 
alleen materiële (inkomen) maar vooral ook immateriële aspecten (hulp, getrouwheid, bijstand, zorg 
voor de kinderen, investeren in de relatie) – dit alles over en weer. 
 
Economisch wordt het resultaat van samenwerken vastgelegd, in een samenspel tussen enerzijds de 
balans en anderzijds de winst- en verliesrekening.  
In vier fasen: 

1. vanaf de beginbalans (vgl. de staat van aanbreng) 
2. via het registreren van de plussen en de minnen op de winst- en verliesrekening 
3. naar de winstverdeling 
4. afgerond door het bijschrijven van ieders aandeel in de winst op de balans. 

Telkenjare opnieuw, richting de slotbalans. 
Ieders winst wordt bijgeschreven op de eigen kapitaalrekening – zo zie je meteen voor welk deel ieder 
in het vermogen gerechtigd is. 
 
Waarom gaat het in het recht fout? 
Juristen slaan de winst- en verliesrekening over, boeken de plussen en minnen rechtstreeks op de 
balans. Dus komen zij niet toe aan het verdelen van de winst! 
 
Wat is het gevolg? 
Bij huwelijkse voorwaarden boeken juristen het inkomen op de beginbalans, meteen op de 
kapitaalrekening van diegene op wiens naam het geld is binnengekomen. Wie niet vangt, is einde 
huwelijk dan ook niet gerechtigd, van de winst koud uitgesloten. 
Bij gemeenschap van goederen kijken juristen naar wat er einde huwelijk over is, en zeggen dan ieder 
van u heeft recht op de helft – wat er in het huwelijk is gebeurd, hoe de winst relationeel had moeten 
worden verdeeld, doet niet ter zake. 
 
Dat ontbreken van winstverdeling, dat geen oog hebben voor de relatie, dat negeren van het 
verbintenissenrecht, geeft telkens opnieuw problemen. 
Daarom heeft de Hoge Raad op basis van redelijkheid en billijkheid verordonneerd dat koude 
uitsluiting toch tot zo iets als gemeenschap van goederen leidt. Maar alleen als de notaris in de 
huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding heeft opgenomen, en dat beding niet strikt is nageleefd. 
Een paardensprong, een lapmiddel, de herinvoering van de Deus ex machina. Je hebt er niets aan als er 
geen verrekenbeding is. Bovendien is het niet conform de huwelijkse voorwaarden. 
 
Anders de wetgever. Die is niet afgeweken van de economische systematiek, schrijft winstverdeling 
voor, en houdt expliciet rekening met immaterieel! Dat staat in de definitie van het huwelijk. 
 



In de artikelen BW 1:81, 82, en 83 (oud) heeft de wetgever immers in een open norm vastgelegd dat 
het zich over en weer gedragen als goed echtgenoot (= de open norm) met zich brengt  
dat ook tegenover presteren in niet productieve noties als in ‘hulp, getrouwheid en bijstand’, in ‘het 
verzorgen en opvoeden van de kinderen’, en in ‘de relatie zelve’, het ‘nodige’ moet worden gesteld. 
En onder dat nodige valt blijkens de parlementaire geschiedenis (zonder enige inperking), alles wat de 
een gelet op de aard van het huwelijk, in redelijkheid van de ander mag verlangen. Daartoe is de ander 
als ‘goed echtgenoot’ (= te goeder trouw) rechtens verplicht. 
Daarmee is de verplichting de materiële winst van het huwelijk met de ander te delen gegeven, ook als 
de ander financieel geen inbreng heeft. 
 
De wet – niet de notaris – schrijft dus voor dat ook presteren in ‘immaterieel’ in de winstverdeling 
moet worden betrokken, financieel moet worden gehonoreerd, rechtens afdwingbaar! Ongeacht het 
huwelijksgoederenregime! Ook nog eens dwingendrechtelijk – je mag er niet van afwijken! 
Exit koude uitsluiting, exit het boeken op enkel de balans, exit de paardensprong. 
 
Exit ook de problematiek van de vermoorde bruid. 
Want de uitkomst van de gemeenschap van goederen berust op een vermoeden dat voor weerlegging 
in aanmerking komt. Het vermoeden dat een winstverdeling van ieder de helft, daadwerkelijk spoort 
met het te goeder trouw ten uitvoer brengen van de overeenkomst. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
 
Wanneer je je realiseert  
dat verbintenisrechtelijk samenwerken op de Winst- en verliesrekening pleegt te worden geregistreerd 
waarna de daaropvolgende even verbintenisrechtelijke winstverdeling (nà toetsing aan de goede 
trouw) oplevert de titel voor goederenrechtelijke mutatie, derhalve voor het bijschrijven van ieders 
winstdeel op de balans, telkens op de eigen kapitaalrekening, 
dan wordt ook vanuit boekhoudkundige / economische optiek vastgesteld 
dat de rechtspraktijk 
door voorbij te gaan aan de eerste drie artikelen (waaronder 1:83 oud) van titel 6 van Boek I BW 
binnen de huwelijksovereenkomst het verbintenissenrecht negeert 
 
of anders gezegd 
door uit te gaan niet van het verbintenissenrecht 
maar van het goederenrechtelijk huwelijksgoederenregime (van al dan niet gemeenschap van 
goederen) 
het huwelijk 
in strijd met de systematiek van:  
verbintenissenrecht ----> titel ----> goederenrecht (goederenrechtelijke mutatie) 
enkel goederenrechtelijk benadert. 
 
De goederenrechtelijke uitkomst behoort te zijn de resultante van de verbintenisrechtelijke relatie. 
Door uit te gaan  
van de te verwachten uitkomst (goederenrechtelijk) en niet van de samenwerking/de relatie 
(verbintenissenrechtelijk) 
spant de rechtspraktijk het paard achter de wagen van de huwelijksovereenkomst. 
En wie het paard achter de wagen spant komt niet vooruit, en kan al helemaal niet sturen. 
 


