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Reactie op “Enkele opmerkingen over 
voorwaardelijke huwelijksvermogens-
regimes en voorwaardelijke in-/uitsluitings-
clausules” van prof. mr. W.G. Huijgen in 
WPNR 2019/7247

1. Inleiding
In zijn artikel zet Huijgen een aantal argumenten 
op een rij, die er volgens hem toe leiden dat de 
voorwaardelijke gemeenschap van goederen en 
ook de goederenrechtelijk werkende voorwaar-
delijke uitsluitingsclausule, niet tot de mogelijk-
heden in ons recht behoren.1 Ik betoog hieronder 
dat bedoelde gemeenschappen van goederen en 
uitsluitingsclausules wel mogelijk zijn. De kern 
van de argumentatie van zowel Huijgen, maar 
ook van schrijvers als Vegter en Reinhartz, is dat 
een ‘ongewis en zwevend’ huwelijksgoederenre-
gime en de daaruit voortvloeiende onzekerheid 
voor schuldeisers, leidt tot het niet voor mogelijk 
houden van de voorwaardelijke gemeenschap 
en uitsluitingsclausule. Ik zal in het onder-
staande betogen dat er na het arrest van de HR 
3 juni 20162 wat mij betreft anders gedacht moet 
worden. Daartoe ga ik in § 2 in op een ‘voorwaar-
delijk goed’ en de positie van een schuldeiser bij 
een voorwaardelijk goed. In § 3 laat ik zien dat er, 
net als de gemeenschap van goederen, ook ande-
re ‘afgescheiden vermogens’ (of ‘doelvermogens’ 
zo men wil) bestaan, waartoe slechts voorwaar-
delijke rechtsposities behoren en waarbij de po-
sitie van de rechthebbenden en daarmee van de 
schuldeisers ‘ongewis en zwevend’ zijn. In § 4 ke-
ren we terug naar de gemeenschap van goederen 
en wordt de werking van een goederenrechtelijk 
werkende voorwaardelijke uitsluitingsclausule 
besproken. Ook wordt daarin behandeld wat 
het gevolg van een goederenrechtelijk werkende 
voorwaardelijke uitsluitingsclausule en van een 
voorwaardelijk finaal verrekenbeding zou be-
tekenen voor de positie van schuldeisers. In § 5 
wordt betoogd dat het voorgaande mijns inziens 
tot de conclusie moet leiden dat, hoe ‘ongewis en 
zwevend’ ook en hoe ‘lastig en onpraktisch’ dit 
in de praktijk soms ook zal zijn, voorwaardelijke 
gemeenschappen van goederen mogelijk zijn. In 
§ 6 ga ik in op de praktische verschillen tussen de 
voorwaardelijke gemeenschappen van goederen 
en voorwaardelijke finale verrekenbedingen. Een 
korte conclusie volgt in § 7.

Voordat ik begin, merk ik nog op dat de wetgever 
sinds 1992 als uitgangspunt hanteert dat rechts-
handelingen onder een voorwaarde kunnen wor-
den verricht (uitzondering daarop is dat uit de 
wet of uit de aard van de rechtshandeling anders 

voortvloeit), aldus art. 3:38 lid 1 BW.3 Daarnaast 
noteer ik dat volgens de parlementaire toelich-
ting bij het op 1 januari 2018 in werking getreden 
wetsvoorstel omtrent de (verdere) beperking 
van de gemeenschap van goederen, goederen-
rechtelijk werkende voorwaardelijke in- en 
uitsluitingsclausules mogelijk zijn.4 Mijns inziens 
ligt de bewijslast voor het niet voor mogelijk 
houden van de voorwaardelijke gemeenschap en 
goederenrechtelijk werkende uitsluitingsclausule, 
daarom op de tegenstanders. Vooralsnog zijn zij 
daarin, wat mij betreft, niet geslaagd.

Tot slot van deze inleiding, merk ik, net als in 
de discussie over de vraag of een samenlevings-
contract ook als huwelijkse voorwaarden dienst 
kan doen (of omgekeerd),5 ter voorkoming 
van misverstanden op dat het op mijn kantoor 
usance is om huwelijkse voorwaarden zoveel 
mogelijk ‘onvoorwaardelijk’ te maken en dat ik 
er ook geen voorstander van ben van ‘alles’ maar 
voorwaardelijk te maken. Dat betekent dat ik 
de echtgenoten graag tijdens huwelijk terug laat 
komen als zij op een ander stelsel (bijvoorbeeld 
een gemeenschap van goederen) willen over-
gaan. Hoewel commerciële overwegingen tot een 
dergelijk beleid zouden kunnen leiden, is dat niet 
onze drijfveer. Waar het prachtig zou zijn, maar 
in de praktijk heel lastig blijkt, om de echtge-
noten periodiek terug te laten keren om hun 
huwelijkse voorwaarden tegen het licht te hou-
den, hebben we, zolang onduidelijkheid over de 
mogelijkheid van voorwaardelijke gemeenschap-
pen van goederen bestaat, een goed ‘excuus’ om 
de echtgenoten terug te laten komen. Niettemin 
maak ik, in uitzonderingsgevallen, met name 
waar we met sterk solvabele echtgenoten te 
maken hebben, ten behoeve van sommige van 
onze cliënten voorwaardelijke gemeenschappen 
van goederen. Voorlopig worden deze, zolang de 

Reactie

1. In gelijke zin: Reinhartz en Vegter. Zie voor verwijzingen 
noot 1 van het artikel van Huijgen, alsmede A.R. de 
Bruijn e.a., Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 
Deventer: Wolters Kluwer 2019, hoofdstuk III, nr. 43b en 
hoofdstuk IIIa, nr. 9. Overigens betoogt Reinhartz voor 
het oude recht dat goederenrechtelijke voorwaardelijke 
uitsluitingsclausules wel zijn toegestaan. Dit is wat mij 
betreft inconsequent, zie noot 11.

2. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046 (Rabobank/
Reuser q.q.), waarover uitgebreid E.F. Verheul, Eigen-
domsvoorbehoud (diss. Groningen), Deventer: Wolters 
Kluwer 2017.

3. Blijkens art. 3:38 lid 2 BW heeft de vervulling van een 
voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht (meer).

4. Kamerstukken I 2016/2017, 33987, C, p. 28. 
5. Zie R.E. Brinkman, Reactie op ‘Wanneer kan een nota-

riële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?’ van W.G. 
Huijgen in WPNR 2019/7225, WPNR 2019/7237.
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discussie niet door de wetgever of Hoge Raad 
wordt beslecht, voor de zekerheid aangevuld 
met een voorwaardelijk finaal verrekenbeding, 
waarin obligatoir dezelfde vermogensbestand-
delen verrekend worden bij de vervulling van de 
voorwaarde als die anders in de gemeenschap 
van goederen zouden zijn gevallen.

2. Een ‘voorwaardelijk goed’ en de positie 
van een schuldeiser
In zijn genoemde arrest van 3 juni 2016 oordeelt 
de Hoge Raad dat zowel de rechthebbende 
onder ontbindende voorwaarde, als (met name 
ook) de rechthebbende onder opschortende 
voorwaarde een ‘recht’ (en dat deze laatste niet 
slechts een verwachting) heeft. Dat betekent 
dat bijvoorbeeld een machine (die bijvoorbeeld 
krachtens levering onder eigendomsvoorbehoud 
wordt verkregen) onder ontbindende voorwaar-
de tot het vermogen van persoon A en onder 
opschortende voorwaarde tot het vermogen van 
persoon B kan behoren. Er doen zich dan ‘aan 
het einde van de rit’6 twee mogelijkheden voor: 
1. de voorwaarde kan niet meer vervuld 
worden: in dat geval groeit de voorwaardelijke 
gerechtigdheid van persoon A tot het goed (in 
het voorbeeld: de machine) uit tot een onvoor-
waardelijke gerechtigdheid en vervalt de voor-
waardelijke gerechtigdheid van persoon B tot 
het goed; het uitgroeien en vervallen heeft geen 
terugwerkende kracht;
2. de voorwaarde wordt vervuld: in dat geval 
groeit de voorwaardelijke gerechtigdheid van 
persoon B tot het goed uit tot een onvoorwaar-
delijke gerechtigdheid en dooft de voorwaar-
delijke gerechtigdheid van persoon A tot het 
goed uit; het uitgroeien en uitdoven heeft geen 
terugwerkende kracht.

Stel nu dat een schuldeiser ‘tussentijds’ ver-
haal zoekt op het vermogen van persoon B uit 
bovenstaand voorbeeld. Hij kan zich in dat geval 
verhalen op diens voorwaardelijke gerechtigd-
heid tot het goed. Bij een executieverkoop wordt 
die voorwaardelijke gerechtigdheid verkocht en 
geleverd aan de executiekoper. Deze executie-
koper heeft er nu mee rekening te houden dat 
hetgeen hij verkrijgt ofwel kan uitgroeien tot 
een onvoorwaardelijke gerechtigdheid ofwel kan 
uitdoven. Dat zal van invloed zijn op de prijs die 
geboden wordt. Met andere woorden: de ‘onge-
wisse en zwevende’ toestand doet zich hangende 
de voorwaarde voor, maar zal zich uiteindelijk 
oplossen in een ‘gewisse en zekere’ toestand, te 
weten die van (uitgroei naar) een onvoorwaar-
delijke gerechtigdheid of het vervallen van de 
(voorwaardelijke) gerechtigdheid.
De kern is dus steeds dat het goed ‘voorwaar-
delijk’ tot twee vermogens (in het voorbeeld die 
van A en B) behoort: tot het ene onder ontbin-

dende en tot het andere onder opschortende 
voorwaarde. Of het goed nu voorwaardelijk tot 
het vermogen van de oorspronkelijke verkrijger 
of dat van de executiekoper (of nog een opvol-
gende rechtsverkrijger) behoort, doet niet ter 
zake. Hierna beschrijf ik de voorwaardelijke 
gerechtigdheid van een persoon tot een goed 
ook wel zo dat tot het vermogen een ‘voorwaar-
delijk goed’ behoort of dat een persoon tot een 
‘voorwaardelijk goed’ is gerechtigd.

3. Andere ‘afgescheiden vermogens’ met 
voorwaardelijke rechtsposities 
Nu de eerste stap is genomen, rijst de vraag of 
er ook vermogens bestaan, waartoe uitsluitend 
‘voorwaardelijke goederen’ behoren. De bekend-
ste en meest voorkomende situatie zal zijn het 
vermogen waartoe een persoon zal zijn gerech-
tigd op grond van een voorwaardelijke (meestal 
fideicommissaire) erfstelling. De bezwaarde 
erfgenaam, hierna A genoemd, is dan gerechtigd 
tot twee ‘soorten’ vermogens: een afgeschei-
den vermogen7 dat ook wel het bezwaarde of 
fideicommissaire vermogen wordt genoemd en 
zijn (overige) eigen vermogen. Stel nu dat tot 
het fideicommissaire vermogen een machine 
behoort en een schuldeiser van A, niet zijnde een 
nalatenschapsschuldeiser, verhaal zoekt op die 
machine.8 In dat geval geldt voor de executieko-
per eenzelfde ‘ongewisse en zwevende’ toestand 
als in het in § 2 genoemde voorbeeld. Ook dat 
lijkt geen weerstand op te roepen.

Zijn er andere ‘afgescheiden vermogens’ met 
voorwaardelijke rechtsposities? Ja, men kan zich 
voorstellen dat alle goederen die bijvoorbeeld tot 
een vennootschap onder firma behoren ‘onder 
ontbindende voorwaarde’ aan de vennoot/ven-
noten zijn geleverd. In dat geval bestaat er een 
vennootschap onder firma met een afgescheiden 
vermogen met louter voorwaardelijke goederen.9

6. Zijnde het moment waarop de voorwaarde niet meer in 
vervulling kan gaan of juist in vervulling gaat.

7. Het begrip afgescheiden vermogen is nergens in de 
wet gedefinieerd. Bij een fideicommissaire (of bij 
een ‘gewone’ voorwaardelijke) erfstelling bestaat het 
‘afgescheiden’ zijn van het vermogen daarin dat het ver-
mogen ‘in zekere zin’ bij elkaar hoort als algemeenheid 
van goederen en ook in zijn geheel kan ‘uitdoven’ als de 
voorwaarde in vervulling gaat en de ‘verwachter’ zijn 
voorwaardelijke positie ziet uitgroeien tot een onvoor-
waardelijke. Overigens is bij een dergelijke erfstelling 
bijzonder dat ook de schulden ‘voorwaardelijk’ tot het 
verkregen vermogen kunnen behoren. Het gaat, net als 
bij een gemeenschap van ‘goederen’, dus niet alleen om 
goederen, maar ook om schulden.

8. Bij een nalatenschapsschuldeiser geldt dat het verhaal 
‘onvoorwaardelijk’ kan plaatsvinden, zie art. 4:138 
lid 1 BW.

9. Worden die goederen met geleend geld gefinancierd, 
dan zullen er tot het vennootschapsvermogen overigens 
wel onvoorwaardelijke schulden behoren.
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4. De goederenrechtelijk werkende voor-
waardelijke uitsluitingsclausule 
Mijns inziens kan de bepaling van art. 3:84 lid 4 
BW10 naar analogie op de overdracht of overgang 
van een goed worden toegepast, indien bij uiter-
ste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat 
het geschonken of geërfde goed voorwaardelijk 
(in goederenrechtelijke zin) buiten de gemeen-
schap valt. Dat betekent dat, naar analogie van 
het in § 2 genoemde voorbeeld, een machine 
onder ontbindende voorwaarde tot het privéver-
mogen van persoon A en onder opschortende 
voorwaarde tot het gemeenschapsvermogen van 
A en B kan behoren. Er doen zich dan ‘aan het 
einde van de rit’ weer twee mogelijkheden voor: 

1. de voorwaarde kan niet meer vervuld worden: 
in dat geval groeit het tot het privévermogen van 
A behorende voorwaardelijke goed uit tot een 
tot zijn privévermogen behorend onvoorwaarde-
lijke goed en vervalt de voorwaardelijke gerech-
tigdheid van de gemeenschap van goederen tot 
dat goed (zonder terugwerkende kracht);

2. de voorwaarde wordt vervuld: in dat geval 
groeit de voorwaardelijke gerechtigdheid van het 
gemeenschapsvermogen tot het goed uit tot een 
onvoorwaardelijke gerechtigdheid en dooft de 
voorwaardelijke gerechtigdheid van het privéver-
mogen van A tot het goed uit (zonder terugwer-
kende kracht).

Ook hier geldt: hangende de voorwaarde is de 
toestand ‘ongewis en zwevend’, maar uitein-
delijk lost zich dit, goederenrechtelijk ex nunc 
werkend, op in een ‘gewisse en zekere’ toestand. 
De vraag rijst dan welke positie hangende de 
voorwaarde toekomt aan de verhaalzoekende 
privéschuldeiser van A, gemeenschapsschuldei-
ser van A of B, of privéschuldeiser van B. Ik loop 
deze achtereenvolgens langs. Ik ga er daarbij 
vanuit dat het goed hangende de voorwaarde 
onder ontbindende voorwaarde tot het privéver-
mogen van A behoort en onder opschortende 
voorwaarde tot het gemeenschapsvermogen van 
A en B. Ook ga ik ervan uit dat A en B in 2019 
zonder het maken van huwelijkse voorwaarden 
en dus in de wettelijke gemeenschap van goede-
ren zijn gehuwd.11

a. Stel dat een privéschuldeiser van A verhaal 
zoekt op het goed. Hij kan hangende de voor-
waarde verhaal zoeken bij het privévermogen van 
A en wel ‘geheel’ (art. 1:96 lid 1 BW), alsmede bij 
het gemeenschapsvermogen, zij het dat daar de 
uitwinning beperkt is tot de helft van de op-
brengst van het uitgewonnen goed (art. 1:96 lid 3 
BW).12 Wat betekent dat als de voorwaarde niet 
wordt vervuld? Dat de schuldeiser heeft gekregen 
wat hem toekomt. Maar wat nu als de voorwaar-
de wel wordt vervuld? In dat geval vloeit mijns 

inziens uit art. 1:96 lid 1 en 3 BW voort dat:
- de executieverkoop geldig heeft plaatsgevon-
den en ook niet wordt ‘teruggedraaid’; en
- de privéschuldeiser alsnog de helft van de 
executieopbrengst aan de andere echtgenoot B 
is verschuldigd en die (voortaan) in zijn privéver-
mogen valt.13

b. Stel dat een gemeenschapsschuldeiser van 
A verhaal zoekt op het goed. Hij kan han-
gende de voorwaarde verhaal zoeken bij zowel 
het privévermogen van A als bij het gemeen-
schapsvermogen, zodat uitwinning hier voor de 
schuldeiser geen vragen oproept. Wel dient hier 
in ogenschouw genomen te worden dat als de 
voorwaarde niet wordt vervuld, het privéver-
mogen van A een reprise op de gemeenschap 
heeft (hetgeen hangende de voorwaarde een 
voorwaardelijke vergoedingsplicht oplevert), 
art. 1:96 lid 4 BW. Wordt de voorwaarde vervuld, 
dan vervalt de voorwaardelijke reprise van het 
privévermogen van A jegens de gemeenschap.

c. Stel dat een gemeenschapsschuldeiser van B 
verhaal zoekt op het goed. Hij kan hangende de 
voorwaarde verhaal slechts verhaal zoeken bij 
het gemeenschapsvermogen en niet bij het privé-
vermogen van A. De gemeenschapsschuldeiser 
van B kan nu het ‘voorwaardelijke goed’ uitwin-

10. Waarin staat dat als ter uitvoering van een voorwaar-
delijke verbintenis wordt geleverd, slechts een recht 
wordt verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die 
verbintenis is onderworpen.

11. Hoewel de situatie onder oud recht ‘eenvoudiger’ was, 
omdat art. 1:96 lid 1 (oud) BW bepaalde dat voor een 
schuld van een echtgenoot, ongeacht of deze in de ge-
meenschap is gevallen, zowel de goederen der gemeen-
schap als zijn eigen goederen konden worden uitgewon-
nen. Niettemin maakt dat, vooral voor wat betreft de 
privéschuldeiser van de andere echtgenoot, principieel 
niets uit voor de werking van het verhaal. Daarom ook 
is de stelling van Reinhartz dat de goederenrechtelijke 
voorwaardelijke uitsluitingsclausule onder oud recht 
wel, maar onder nieuw recht niet werkt, mijns inziens 
inconsequent, zie ook noot 1.

12. Overigens geldt dat bij een (fideicommissaire of 
gewone) erfstelling met een goederenrechtelijke voor-
waardelijke uitsluitingsclausule, de daartoe tot de na-
latenschap behorende schulden steeds voor het geheel 
verhaald kunnen worden op de nalatenschapsgoederen, 
ongeacht tot welk vermogen het (voorwaardelijke) goed 
behoort, aldus art. 4:184 lid 1 BW (vgl. bij het fideicom-
mis ook nog art. 4:138 lid 1 BW). Dat is ook logisch: als 
een schuld voorwaardelijk tot beide vermogens behoort, 
kan het goed dat voorwaardelijk tot dezelfde beide 
vermogens behoort, uitgewonnen worden.

13. Onzeker is of B in een dergelijke casus ook bevoegd is 
om de in art. 1:96 lid 3 BW bedoelde mogelijkheid uit 
te oefenen tot overname van het goed tegen betaling 
van de helft van de waarde van dat goed uit zijn eigen 
vermogen. Mijns inziens dient deze passage zo gelezen 
te worden dat B wel het goed mag overnemen, maar 
dan wel, gelet op de voorwaarde, tegen betaling van de 
gehele waarde van dat goed uit zijn eigen vermogen; 
wordt de voorwaarde dan alsnog vervuld, dan kan hij de 
helft van de uitbetaling wegens onverschuldigde beta-
ling terugvorderen.
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nen.14 Dat betekent dat een executiekoper zich 
bij de koop dient te realiseren dat hij het goed 
bij de vervulling van de voorwaarde kan verliezen 
(omdat het niet meer in vervulling gaan van de 
voorwaarde goederenrechtelijk werkt en dan 
alsnog blijkt dat het goed – eerst voorwaardelijk, 
maar nu onvoorwaardelijk – tot het privévermo-
gen van A behoort en dus aan het vermogen van 
de executiekoper is onttrokken). Wordt de voor-
waarde wel vervuld, dan groeit het goed voor de 
executiekoper uit tot een onvoorwaardelijk goed 
en geldt er tussen de gemeenschap en het privé-
vermogen van A ook geen vergoedingsrecht.

d. Stel dat een privéschuldeiser van B verhaal 
zoekt op het goed. Hij kan hangende de voor-
waarde slechts verhaal zoeken bij het gemeen-
schapsvermogen met inachtneming van de 
beperking van art. 1:96 lid 3 BW (en, net als de 
gemeenschapsschuldeiser van B: niet bij het 
privévermogen van A). De gemeenschapsschuld-
eiser van B kan nu het ‘voorwaardelijke goed’ 
uitwinnen. Dat betekent wederom dat de execu-
tiekoper dient te bedenken dat hij het goed bij 
de definitieve niet-vervulling van de voorwaarde 
kan verliezen. Wordt de voorwaarde wel vervuld, 
dan groeit het goed voor de executiekoper uit 
tot een onvoorwaardelijk goed. In dit geval dient 
ook nog met de interne verhouding tussen de 
gemeenschap en het privévermogen van B reke-
ning te worden gehouden: hangende de voor-
waarde krijgt de gemeenschap een voorwaarde-
lijke récompense op het privévermogen van B. 
Wordt de voorwaarde vervuld, dan wordt ook de 
récompense onvoorwaardelijk. Wordt de voor-
waarde niet vervuld, dan vervalt de récompense.

Hoewel het verhaal door de privé- of gemeen-
schapsschuldeisers van A en B niet verstoken is 
van problemen en onzekerheden en wellicht nog 
vragen oproept omtrent de precieze werking van 
art. 1:96 lid 3 BW, lijkt mij echter principieel de 
weg naar het verhaal open te liggen. Met het 
oordeel van de Hoge Raad dat ‘voorwaardelijke 
eigendom’ (of breder: voorwaardelijke gerechtigd-
heid tot goederen) bestaat, is mijns inziens ook 
gegeven dat verhaal door schuldeisers op die 
voorwaardelijke gerechtigdheid (tot in zijn 
uiterste consequentie) mogelijk is.15 Sterker nog, 
in het arrest van de Hoge Raad betrof het nu juist 
de positie van de schuldeiser (de Rabobank) van 
een dergelijk voorwaardelijk goed. Dat het 
‘rechtsdenken’ in drie vermogens (gemeenschap 
en de beide privévermogens van de echtgenoten) 
sowieso vele moeilijke vraagstukken oproept 
omtrent aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht 
(binnen en buiten faillissement en schuldsane-
ring), vermag geen reden zijn om de voorwaarde-
lijke gerechtigdheid van die vermogens tot een 
goed en het verhaal daarop buiten te sluiten. 

Tot slot van deze paragraaf merk ik nog op dat 
een obligatoir werkende voorwaardelijke uit-
sluitingsclausule, die in de literatuur, voor zover 
mij bekend, thans door niemand (meer) betwist 
wordt,16 mijn inziens de schuldeisersproblema-
tiek niet oplost en net zo goed een ‘ongewisse en 
onzekere toestand’ opwekt, die nu echter geen 
betrekking heeft op de verkregen goederen, maar 
op een vergoedingsrecht. Stel dat in ons voor-
beeld van de echtgenoten A en B sprake is van 
een obligatoir werkende voorwaardelijke uitslui-
tingsclausule. Ik ga ervan uit dat het onder die 
uitsluitingsclausule verkregen goed in dat geval 
onvoorwaardelijk tot het privévermogen van A 
behoort. In dat geval heeft de gemeenschap han-
gende de voorwaarde een ‘voorwaardelijk’ vergoe-
dingsrecht jegens het privévermogen van A. Dat 
lost, behalve een praktisch verschil,17 niets op: de 
genoemde schuldeisers kunnen zich in dat geval 
ook telkens op het ‘voorwaardelijke’ vergoedings-
recht verhalen, met alle geschetste gevolgen van 
dien. Een vergoedingsrecht is immers niet anders 
dan een vordering en een vordering is een goed en 
een goed behoort tot een vermogen (in dit geval 
de gemeenschap van goederen) en een schuld-
eiser kan zich op dat vermogen verhalen (in dit 
geval op grond van art. 1:96 lid 1 BW, mogelijk met 
inachtneming van art. 1:96 lid 3 BW).

14. De vraag rijst bij wie de ‘macht’ over het goed komt 
te liggen. Mijns inziens zou dat degene moeten zijn 
die gerechtigd is tot het vermogen waartoe het goed 
onder ontbindende voorwaarde behoort, net als dat 
bij het fideicommis het geval is (en niet, zoals bij het 
eigendomsvoorbehoud van roerende zaken die geen 
registergoederen zijn, bij de persoon die gerechtigd is 
tot het vermogen waartoe het goed onder opschortende 
voorwaarde behoort, art. 3:91 BW). In de onderhavige 
situatie zou dat dus betekenen dat de macht over het 
goed hangende de voorwaarde bij A blijft.

15. Ook de bestuursregeling (van art. 1:97 BW) roept nog 
wel vragen op, waar de wetgever niet bij heeft stilge-
staan toen de regeling werd ontworpen. Dat gebeurt 
vaker (niet alles is immers te voorzien). Een voorbeeld 
daarvan is dat de gevolgen van een voorwaardelijke 
erfstelling in boek 4 BW ook niet consequent doordacht 
zijn, waarover R.E. Brinkman, Het fideicommis in de 
notariële praktijk (diss. Groningen), Den Haag: Boom 
2014. De praktijk/rechter zal steeds met oplossingen 
(moeten) komen, die passen binnen het bestaande sys-
teem. Ik noem een voorbeeld: wie van de echtgenoten 
heeft het bestuur van een goed dat niet op naam staat 
en niet krachtens erfrecht of gift is verkregen en dat 
onder ontbindende voorwaarde tot het eigen vermogen 
van A en opschortende voorwaarde tot de gemeenschap 
behoort? Zijn dat beide echtgenoten (art. 1:97 lid 1 
tweede zin BW) of alleen A (art. 1:90 lid 1 BW)? Ik zou 
menen dat hier (slechts) A bevoegd is, zulks in lijn met 
hetgeen in noot 14 is opgemerkt.

16. Zie daarover bijvoorbeeld J. Bossers-Cnossen en 
B.M.E.M. Schols, ‘Het zo veranderlijke, voorwaardelijke 
huwelijksgoederenregime’, WPNR 2016/7090 en 7091, en 
P. Blokland, ‘De in- en uitsluitingsclausule in het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht’, KWEP 2018/12.

17. De schuldeiser zal het ‘onzichtbare’ vergoedingsrecht 
mogelijk minder snel vinden.
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5. De voorwaardelijke gemeenschappen 
van goederen 
Nu in § 4 is beargumenteerd waarom een goede-
renrechtelijk werkende voorwaardelijke uitslui-
tingsclausule mogelijk is, moet dezelfde conclu-
sie luiden voor de voorwaardelijke gemeenschap 
van goederen.18

Stel dat sprake is van een gemeenschap van 
goederen onder de opschortende voorwaarde 
dat het huwelijk eindigt door overlijden. In dat 
geval lijken er hangende de voorwaarde alleen 
maar ‘eigen’ schuldeisers van A en B te bestaan, 
omdat er ‘nog geen’ gemeenschap van goederen 
en dus geen gemeenschapsschuldeisers lijken te 
bestaan. Dat is echter niet juist, nu er een voor-
waardelijke gemeenschap van goederen bestaat 
en er dus ook voorwaardelijke gemeenschaps-
schuldeisers zijn. Hoe werkt dat dan uit? In feite 
op dezelfde wijze als bij een voorwaardelijke 
uitsluitingsclausule (zie § 4), maar nu betrekking 
hebbend op alle goederen en schulden van de 
echtgenoten, waarvan er sommige tot de voor-
waardelijke gemeenschap van goederen zullen 
behoren en sommige tot de (reeds onvoorwaar-
delijke) privévermogens. In de laatste categorie 
(onvoorwaardelijke privévermogens), vallen die 
goederen en schulden die van de voorwaardelijke 
gemeenschap van goederen zijn uitgesloten.

Dat betekent in de praktijk dat eerst, aan de 
hand van de huwelijkse voorwaarden, uitgezocht 
zal moeten worden of de schuld, ter zake waar-
van verhaal wordt gezocht en het goed waarop 
verhaal wordt gezocht, tot de voorwaardelijke 
gemeenschap van goederen behoren of tot het 
(onvoorwaardelijke) privévermogen van een 
echtgenoot.

Stel:
- dat de schuld, ter zake waarvan verhaal 
wordt gezocht, een goed betreft dat tot de voor-
waardelijke gemeenschap van goederen behoort 
en eveneens, voorwaardelijk, tot het eigen ver-
mogen van A; en 
- dat het goed, waarop verhaal wordt gezocht, 
eveneens tot de voorwaardelijke gemeenschap 
van goederen behoort en eveneens, voorwaarde-
lijk, tot het eigen vermogen van A.

Deze situatie lijkt op de situatie als in § 4 onder 
b geschetst en heeft mijns inziens bij het wel 
of niet in vervulling gaan van de voorwaarde 
dezelfde gevolgen.

Of stel:
- dat de schuld, ter zake waarvan verhaal 
wordt gezocht, een goed betreft dat tot het (on-
voorwaardelijke) privévermogen van echtgenoot 
B behoort en dus een (onvoorwaardelijke privé)

schuld van B is; en 
- dat het goed, waarop verhaal wordt gezocht, 
tot de voorwaardelijke gemeenschap van goede-
ren behoort en eveneens, voorwaardelijk, tot het 
eigen vermogen van A.

Deze situatie lijkt op de situatie als in § 4 onder 
d geschetst. 

Hoewel complex, heeft de uit ons recht voort-
vloeiende gemeenschap van goederen met 
twee privévermogens in combinatie met de 
voorwaardelijke gerechtigdheid tot goederen, 
bovenstaand effect.19,20 Ook het door Huijgen 
gememoreerde ‘eenheidsbeginsel’ binnen het 
huwelijksvermogensrecht doet geen afbreuk aan 
mijn stellingen. Net zoals in het goederenrecht, 

18. Zo ook J. Bossers-Cnossen en B.M.E.M. Schols, ‘Het zo 
veranderlijke, voorwaardelijke huwelijksgoederenregi-
me’, WPNR 2016/7090 en 7091, die op p. 33 mijns inziens 
terecht opmerken: ‘In het licht van de rechtsontwikke-
ling nadien wordt het meer dan zeventig jaar geleden 
gewezen arrest Van de Water/Van Hemme onterecht en 
te gemakkelijk aangehaald ter staving van de ontoe-
laatbaarheid van voorwaardelijke goederenrechtelijke 
huwelijkse voorwaarden.’ Ik kan mij voor het grootste 
deel ook goed vinden in hun algemene opmerkingen 
over de schuldeisersbescherming (waaronder dat de 
vervulling van de voorwaarde inschrijfbaar in het hu-
welijksgoederenregister behoort te zijn). Wij verschillen 
van mening op een belangrijk punt: Bossers-Cnossen 
en Schols zijn – in de situatie dat de gemeenschap van 
goederen is uitgesloten en vervolgens onder opschor-
tende voorwaarde weer is aangegaan – van mening dat 
de vervulling van de voorwaarde pas vanaf het moment 
van de vervulling van de voorwaarde – wegens het 
ontbreken van terugwerkende kracht (art. 3:38 lid 2 
BW) – werking heeft (vgl. art. 6:22 BW) en dus pas dan 
de gemeenschap (en boedelmenging) ontstaat. Ook 
ik erken – uiteraard – het ontbreken van de terugwer-
kende kracht, maar ben van mening dat hangende de 
voorwaarde sprake is van een voorwaardelijke gemeen-
schap van goederen, met alle gevolgen van dien. Met de 
vervulling van de voorwaarde ontstaat de gemeenschap 
van goederen niet, maar groeit de reeds bestaande 
voorwaardelijke gemeenschap van goederen uit tot een 
onvoorwaardelijke gemeenschap van goederen. Kan de 
voorwaarde definitief niet meer in vervulling gaan, dan 
dooft de voorwaardelijke gemeenschap van goederen 
uit (of – anders gezegd – vervalt deze). Ik verwijs voor 
de gebruikte terminologie en denkwijze (‘uitgroeien’ en 
‘uitdoven’/’vervallen’) naar het arrest HR 3 juni 2016, 
ECLI:NL:HR:20161046 (Rabobank/Reuser q.q.).

19. Overigens zullen derdenbeschermende bepalingen 
(als art. 3:24-26, 36, 86 en 88 BW) de verkrijger onder 
omstandigheden ook beschermen tegen de werking van 
de voorwaarde.

20. En ook hier kan betoogd worden dat het wel mogelijk 
achten (door o.a. Huijgen) van een voorwaardelijk finaal 
verrekenbeding, enigszins wonderlijk is: een voorwaar-
delijk finaal verrekenbeding roept immers, net als een 
obligatoir werkende voorwaardelijke uitsluitingsclausu-
le, vragen op rondom het verhaal door schuldeisers van 
de andere echtgenoot op het ‘voorwaardelijke vorde-
ringsrecht’ dat uit het finaal verrekenbeding voortvloeit. 
Overigens merk ik op dat ik mij hier aansluit bij de 
ook wel betwiste gedachtegang dat de voorwaardelijke 
verbintenis uit het voorwaardelijk finaal verrekenbeding 
tot een bestaande, maar voorwaardelijke vordering 
leidt. Zie hierover o.m. M.H.E. Rongen, Cessie (diss. 
Nijmegen), Deventer: Kluwer 2012, hoofdstuk IX, par. 3.
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zo vloeit uit het arrest van de Hoge Raad van 
3 juni 2016 voort, het ene goed (bijvoorbeeld één 
machine) uit twee complementaire voorwaarde-
lijke ‘delen’ kan bestaan, geldt dat ook binnen 
het huwelijksvermogensrecht het ene goed voor-
waardelijk tot het ene vermogen kan behoren en 
(complementair) voorwaardelijk tot het andere. 
Net zoals ook de ene nalatenschap in twee voor-
waardelen ‘delen’ kan bestaan.21

Mocht de wetgever dit te complex vinden, dan is 
dit wellicht een mooi argument om nog een stap 
verder te gaan dan de invoering van de (nog ver-
der) beperkte gemeenschap van goederen: schaf 
de gemeenschap van goederen af en ga over op 
een wettelijk verrekenstelsel!

Dergelijke complexe rechtsverhoudingen zullen 
overigens in de praktijk, zolang als de gemeen-
schap van goederen blijft bestaan, hopelijk geen 
‘standaard’ worden. Onder omstandigheden (zie 
ook § 6) kan de voorwaardelijke gemeenschap 
van goederen niettemin goed dienst doen en 
aansluiten bij de wensen van cliënten, met name 
waar het solvabele echtgenoten betreft die niet 
snel met bovengenoemde schuldeisersproblema-
tiek te maken zullen hebben. 

6. Praktische aspecten
Maakt het iets uit, zo kan men zich afvragen, of 
een goederenrechtelijk werkende voorwaarde-
lijke uitsluitingsclausule of een voorwaardelijke 
gemeenschap van goederen mogelijk is? Of 
heeft het obligatoir werkende alternatief van de 
uitsluitingsclausule of het finaal verrekenbeding 
steeds dezelfde uitwerking? Ik geef korte enkele 
voorbeelden van het verschil dat een goede-
renrechtelijk werkende uitsluitingsclausule of 
voorwaardelijke gemeenschap kan maken:

a. Als aandelen in het kapitaal van een besloten 
vennootschap van echtgenoot A goederenrech-
telijk tot de gemeenschap van goederen beho-
ren, hoeft bij overlijden van A en toedeling van 
de tot de ontbonden gemeenschap behorende 
aandelen aan echtgenoot B slechts over de helft 
van de aandelen in box 2 afgerekend te worden.22

b. Als een onroerende zaak van echtgenoot A 
goederenrechtelijk tot de (ontbonden) gemeen-
schap van goederen behoort bij overlijden van 
echtgenoot B, kan deze onroerende zaak zonder 
overdrachtsbelasting door de erfgenamen van B 
verkregen en tussen hen verdeeld worden (art. 3 
WBR).

c. Als het vermogen van echtgenoot A groter 
in omvang is dan dat van echtgenoot B en hun 
beider vermogens goederenrechtelijk tot de 
(ontbonden) gemeenschap van goederen beho-

ren (door boedelmenging), zal de nalatenschap 
van A kleiner zijn en dus ook de legitieme portie 
van legitimarissen van A.23

d. Als het vermogen van echtgenoot A tot 
de (ontbonden) gemeenschap van goederen 
behoort, worden hiermee ook de bepalingen 
van titel 3.7 BW ‘binnengehaald’, hetgeen soms 
gewenst zal zijn.

7. Conclusie
Sinds 1992 is het in beginsel mogelijk om rechts-
handelingen, dus ook huwelijkse voorwaarden, 
voorwaardelijk te verrichten. Hoewel de gevol-
gen daarvan bijzonder complex kunnen zijn, zijn 
mijns inziens de voorwaardelijke gemeenschap 
van goederen en ook de goederenrechtelijk 
werkende voorwaardelijke uitsluitingsclausule 
mogelijk. In het bovenstaande heb ik getracht 
met name de gevolgen daarvan voor schuldeisers 
in beeld te brengen. Mijns inziens leiden ener-
zijds het bestaan van voorwaardelijke gerech-
tigdheden in onderscheiden vermogens, aldus 
het oordeel van de Hoge Raad in zijn arrest van 
3 juni 2016, en anderzijds de drie vermogens 
die bij een gemeenschap van goederen kunnen 
spelen, tot de conclusie dat ook goederen en 
schulden voorwaardelijk tot meer dan één ver-
mogen kunnen behoren (bijvoorbeeld tot zowel 
het privé- als gemeenschapsvermogen). Hoewel 
praktisch ingewikkeld en hier en daar nog vragen 
oproepend, heb ik nog geen steekhoudende 
tegen argumenten gehoord.

Mr. dr. R.E. Brinkman*

21. Nog een bijzondere combinatie: bij de voorwaardelijke 
erfstelling zou bijvoorbeeld het erfdeel onder ontbin-
dende voorwaarde tot het gemeenschapsvermogen 
kunnen behoren (als deze er van de zijde van A in valt 
op grond van de wet of een insluitingsclausule), terwijl 
het erfdeel onder opschortende voorwaarde in het 
eigen vermogen van B valt (op grond van de wet of een 
uitsluitingsclausule).

22. Zie hierover W. Burgerhart, J. Ganzeveld en H. Hoeven, 
Enkele aspecten van het (nieuwe) huwelijksvermogens-
recht en aanmerkelijk belang – ‘Het ab privé, pas op met 
de IB’, FTV 2015/45.

23. Een alternatief is het finaal verrekenbeding. Daarvan is 
echter nog steeds niet zeker of deze wel of niet onder 
art. 4:126 lid 2 aanhef en sub a BW valt. Zie P.J.F.M. Le 
Cat, GS Erfrecht, art. 4:126 BW, aant. 7, met verdere 
verwijzingen 
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