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13. Enige opmerkingen 
over privéschulden en 
gemeenschapsschulden in het 
nieuwe huwelijksvermogensrecht
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding

Onlangs is Lieber ingegaan op de vraag welke schulden van 
vóór de aanvang van de huwelijksgemeenschap in de (sinds 
1 januari 2018 geldende) gemeenschap vallen.1 Hij komt 
tot de conclusie dat het begrip 'gemeenschappelijke schul-
den' die schulden betreft die de schuldenaren intern samen 
dragen. Het maakt daarbij volgens Lieber niet uit of ieder 
van hen geheel of ten dele extern aansprakelijk is voor die 
schulden (en dus ook niet of verhaal op beider vermogen 
mogelijk is).2 Dus ook bij schulden waarvoor alleen A 
aansprakelijk is, kan in de ogen van Lieber sprake zijn van 
een gemeenschappelijke schuld van A én B. Als voorbeeld 
geeft Lieber de schuld die A is aangegaan voor het huwe-
lijksfeest. Lieber komt tot de conclusie dat er sprake is van 
een gezamenlijke draagplicht en dat daarom sprake is van 
een gemeenschappelijke schuld als bedoeld in art. 1:94 lid 
7 aanhef BW. 
In een reactie op Lieber heb ik uiteengezet dat ik derge-
lijke schulden liever via de band van de in art. 1:94 lid 7 
aanhef BW genoemde schulden die gezamenlijke goederen 
(van vóór aanvang van de gemeenschap) betreffen, in de 
gemeenschap laat vloeien.3 Als uitgangspunt in die reactie 
heb ik het principe ‘schuld volgt goed’ genoemd. In onder-
staand artikel ga ik dieper op de materie in en onderzoek ik 
de verdere consequenties van de standpunten van Lieber en 
ondergetekende voor het huwelijksvermogensrecht. 

1 j.H. lieber, 'De voorhuwelijkse schulden in het nieuwe huwelijksvermo-
gensrecht', FJR 2019/29. 

2 lieber sluit als gemeenschappelijke schulden uit die schulden waarbij 
geen sprake is van een gezamenlijke draagplicht, ook al zijn de samen-
woners voor die schulden beiden geheel of ten dele (extern) aansprake-
lijk. Ik onderschrijf zijn standpunt, zie ook r.E. Brinkman, 'Bijzonderheden 
rondom schulden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht', FTV 2018/42.

3 r.E. Brinkman, 'reactie op j.H. lieber', FJR 2019/45.

Ik ga in paragraaf 2 (deels herhalend en deels uitgebreider), 
in het kader van de vraag of schulden waarvoor slechts 
één van de echtgenoten aansprakelijk is in de gemeenschap 
vallen, in op het principe ‘schuld volgt goed’ en op de vraag 
of een goed gezamenlijk kan zijn, zonder dat sprake is van 
een gemeenschap als bedoeld in titel 3.7 BW. Vervolgens 
wordt in paragraaf 3 ingegaan op wie de bewijslast rust 
omtrent de vraag of een schuld van vóór de aanvang van de 
gemeenschap in de gemeenschap valt. In paragraaf 4 zet ik 
de schulden in het grotere perspectief van de algemeenheid 
van goederen, waarna in paragraaf 5, als uitvloeisel van de 
in dit artikel geopperde gedachten, een (mogelijk) nieuw 
fenomeen wordt behandeld: de schuld waarvoor slechts de 
ene aanstaande echtgenoot aansprakelijk is, maar die als 
privéschuld van de ander te gelden heeft. In paragraaf 6 
wordt afgesloten met een conclusie.

2. Schulden die goederen betreffen (schuld 
volgt goed) en gezamenlijke goederen

In art. 1:94 lid 7 BW komt tweemaal de term ‘schulden die 
goederen betreffen’ voor. Dit wordt gebruikt voor:
 – een voorhuwelijkse schuld die een goed betreft die aan 

de echtgenoten gezamenlijk toebehoorde (die schuld 
valt wel in de gemeenschap); en 

 – een huwelijkse schuld die een goed betreft die tot het 
eigen (privé)vermogen van een van de echtgenoten be-
hoort (die schuld valt niet in de gemeenschap).

In dit artikel wordt, in het kader van het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals dat per 1 januari 2018 
geldt, ingegaan op het al eerder door mij gehuldigde principe ‘schuld volgt goed’en op de vraag of een 
goed gezamenlijk kan zijn, zonder dat sprake is van een gemeenschap als bedoel in titel 3.7 BW. Ook wordt 
ingegaan op wie de bewijslast rust bij de vraag of een schuld van vóór de aanvang van de gemeenschap in 
de gemeenschap valt. Verder worden de huwelijkse schulden in het grotere perspectief van de algemeenheid 
van goederen geplaatst. In dat kader wordt een (mogelijk) nieuw fenomeen behandeld: de schuld waarvoor 
slechts de ene aanstaande echtgenoot aansprakelijk is, maar die als privéschuld van de ander te gelden heeft.\ 
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Beide gevallen zijn samen te vatten in het principe: ‘schuld 
volgt goed’.4 Er wordt in beide gevallen eerst gekeken naar 
waar het goed terechtkomt (in de gemeenschap of in het 
privévermogen),5 waarna de schuld dat goed volgt in dat 
vermogen.6 Ik heb voorgesteld om niet, zoals Lieber doet, 
het begrip ‘gemeenschappelijke schulden’ (in art. 1:94 lid 
7 aanhef BW) op te rekken,7 maar juist het begrip ‘goede-
ren die aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden’. 
Het belang daarvan is dat een schuld waarvoor alleen A 
aansprakelijk is, maar die goederen betreffen die reeds vóór 
de aanvang van de gemeenschap aan A en B gezamenlijk 
toebehoorden, in de gemeenschap kunnen vallen, ook al is 
geen sprake van een schuld betreffende een goederenrechte-
lijke gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW. Mijns inziens 
kan namelijk ook gedacht worden aan goederen waarvan 
beiden in enigerlei mate en in economische zin het genot 
hebben gehad. Vergelijk ook het arrest HR 16 januari 
1987, NJ 1987/912 m.nt. EAAL (Bruinsma/Smit), waarin 
de Hoge Raad oordeelde dat er tussen samenwoners een 
(obligatoire) gemeenschap kon ontstaan van een bankre-
kening die op naam van een van de samenwoners stond. 
Ik citeer:

4 lieber merkt in zijn artikel terecht op dat er in de titel gemeenschap 
(3.7 BW) ‘schulden voor rekening van de gemeenschap’ bestaan en dat 
daarvoor de deelgenoten gezamenlijk draagplichtig kunnen zijn, ook als 
er maar één deelgenoot aansprakelijk is (bijvoorbeeld art. 3:172 BW). Als 
voorbeeld noemt hij de schuld aan de loodgieter die de goten van de 
gemeenschappelijke woning van twee samenwoners heeft gerepareerd. 
Ik denk echter dat dit geen argument is voor het aannemen van een ge-
meenschappelijke schuld, maar dat dit voortvloeit uit het principe ‘schuld 
volgt goed’. De schuldeiser van de gemeenschap krijgt een verhaalsrecht 
op die gemeenschap, ondanks het ontbreken van aansprakelijkheid van 
alle deelgenoten. Bij een eenvoudige gemeenschap is het prettig dat dit 
geregeld is, omdat dit niet vanzelf spreekt. Bij een bijzondere gemeen-
schap (zoals de nalatenschap of ontbonden huwelijksgemeenschap) en 
bij de zeer bijzondere gemeenschap (zoals de huwelijksgemeenschap) 
spreekt deze regel mijns inziens meer voor zich.

5 men zou dit ook kunnen afleiden uit het opschrift van de titel van art. 1:7 
dat luidt: ‘De wettelijke gemeenschap van goederen’, waaruit het primaat 
van de goederen blijkt. Beter ware het geweest de gemeenschap te 
noemen: ‘De wettelijke gemeenschap van goederen en schulden’. 

6 Dat is ook mooi te zien in art. 1:95 lid 1 BW waar staat dat een goed dat 
een echtgenoot anders dan om niet verkrijgt, buiten de gemeenschap 
blijft indien de tegenprestatie bij de verkrijging van dit goed voor meer 
dan de helft ten laste komt van zijn eigen vermogen. Als bijvoorbeeld 
een goed dat echtgenoot A koopt € 150 kost en de tegenprestatie voor 
€ 100 ten laste van zijn eigen vermogen komt en er € 50 wordt gefinan-
cierd door A, dan valt (eerst) het goed in zijn eigen vermogen (op grond 
van art. 1:95 lid 1 BW), waarna de schuld het goed volgt en dus ook in 
zijn eigen vermogen valt (art. 1:94 lid 7 onderdeel a BW). Wordt datzelfde 
goed door A gekocht en voor € 70 betaald uit zijn eigen vermogen, voor 
€ 30 betaald uit de gemeenschap en voor € 50 gefinancierd door A, dan 
valt (eerst) het goed, volgens de hoofdregel, in de gemeenschap (op 
grond van art. 1:94 lid 2 aanhef BW, omdat niet aan art. 1:95 lid 1 BW 
wordt voldaan, ook al betaalt A meer uit zijn eigen vermogen dan uit 
de gemeenschap), waarna de schuld (van € 50) het goed volgt en dus, 
volgens de hoofdregel, ook in de gemeenschap valt (art. 1:94 lid 7 aanhef 
BW). Dat in het laatste geval nog een vergoedingsrecht ontstaat jegens 
het eigen vermogen van A (art. 1:96 lid 4 jo. 1:87 BW), staat los van de 
vraag in welk vermogen het goed valt.

7 Op grond waarvan schulden waarvoor alleen A aansprakelijk is, toch in 
de gemeenschap kunnen vallen op grond van – uitsluitend – gezamenlij-
ke interne draagplicht.

“[H]et hof heeft miskend dat voor het antwoord op de 
vraag of tussen samenlevende partners enige gemeenschap 
van goederen bestaat, beslissend is wat zij dienaangaande 
– uitdrukkelijk of stilzwijgend – zijn overeengekomen. 
De enkele omstandigheid dat Bruinsma en Smit aparte 
rekeningen hadden en ieder van hun gezamenlijke kosten 
bepaalde uitgaven voor hun rekening namen, staat er niet 
aan in de weg dat krachtens een overeenkomst als hiervoor 
bedoeld tussen hen gemeenschap van een of meer vermo-
gensbestanddelen kan hebben bestaan en sluit niet uit dat 
zij als deelgenoten te zamen gerechtigd kunnen zijn geweest 
tot het tegoed op de rekening ten name van een van beiden, 
in dit geval Smit jr.”

Als tegenover de schuld een waarde staat8 die aan de schul-
denaar en zijn (aanstaande) echtgenoot toekomt of is geko-
men, betreft de schuld mijns inziens een gezamenlijk goed 
(en valt de schuld op die grond dus in de gemeenschap). 
Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat art. 1:94 lid 
7 aanhef BW zo gelezen moet worden dat de gemeenschap, 
wat haar lasten betreft, onder meer omvat alle schulden 
betreffende goederen die reeds vóór de aanvang van de 
gemeenschap aan de echtgenoten in juridische en/of econo-
mische zin gezamenlijk toebehoorden.

3. Bewijslast

Mijns inziens zou de bewijslast omtrent de vraag of een 
schuld, die voor de aanvang van de gemeenschap is aange-
gaan, in de gemeenschap valt:
 – in geval een van beiden aansprakelijk is voor die schuld, 

moeten rusten op de aansprakelijke echtgenoot: deze 
dient dan in beginsel (zie art. 150 Rv) te stellen en (bij 
betwisting) te bewijzen dat sprake is van een schuld 
waar beiden het genot van hebben (gehad), zodat deze 
(toch) in de gemeenschap valt en niet als privéschuld 
wordt beschouwd;

 – in geval beiden aansprakelijk zijn, moeten rusten op de 
echtgenoot die stelt niet draagplichtig te zijn: deze dient 
dan in beginsel te stellen en (bij betwisting) te bewijzen 
dat sprake is van een schuld waar slechts de ander het 
genot van heeft (gehad), zodat deze niet in de gemeen-
schap valt, maar een privéschuld is van de ander.

4. Algemeenheid van goederen

Een van de bijzondere kenmerken van een gemeenschap 
van goederen (of meer algemeen: van een algemeenheid 

8 Bijna alle overeenkomsten kennen een verplichting om iets te doen 
(schuld), waartegenover de ander ook gehouden is iets te doen (zijnde 
het recht op een prestatie, die een waarde heeft). Dat kan ook spelen bij 
ongerechtvaardigde verrijking. De aanstaande echtgenoot is bijvoor-
beeld al verrijkt (waarde), eb nu dient hij wegens ongerechtvaardigde 
verrijking iets te betalen (schuld). Of bij de onverschuldigde betaling. De 
aanstaande echtgenoot heeft onterecht betaald gekregen (waarde), nu 
dient hij dit terug te betalen (schuld).
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van goederen,9 zoals een nalatenschap of vof-vermogen) is 
dat gezamenlijke aansprakelijkheid van de deelgenoten in 
die algemeenheid van goederen niet vereist is om de schuld 
tot die algemeenheid te laten behoren.10 Algemeen wordt 
echter aangenomen dat tussen samenwoners11 geen gemeen-
schap van goederen (of meer algemeen: een algemeenheid 
van goederen) bestaat of kan bestaan.12 Niettemin lijkt de 
wetgever de goederen en schulden van de samenwoners die 
een gemeenschappelijk karakter dragen13 op dezelfde wijze 
te willen behandelen, als bij elkaar horend in een soort ‘alge-
meenheid van goederen’, zodat goed en schuld in hetzelfde 
(afgescheiden) vermogen zitten en daarin – na het aangaan 
van het huwelijk of de ‘opheffing van de uitsluiting van de 
huwelijksgemeenschap’ – blijven zitten (in dat laatste geval 
heet dat afgescheiden vermogen de huwelijksgemeenschap 
of gemeenschap van goederen). Hier wreekt zich mijns 
inziens het ‘starre’ wetssysteem van de scheiding van activa 
en passiva (bij samenwoners). Er moeten, bij gebreke van 
een algemeenheid van goederen tussen samenwoners, dan 
andere oplossingen worden gevonden om die samenhang 
van goederen en schulden te construeren. Die van Lieber is 
er één, ik stel een variant voor.
Tot slot van deze paragraaf merk ik op dat bovenstaande 
opmerkingen wat mij betreft pleiten: ofwel voor invoe-
ring van de (beperkte) gemeenschap van goederen tussen 
samenwoners, ofwel voor afschaffing van de (beperkte) 
gemeenschap van goederen voor echtgenoten en geregis-
treerde partners. Mijn persoonlijke smaak: afschaffen die 
gemeenschap van goederen en over naar een eenvoudiger 
systeem met maar twee (in plaats van drie) vermogens!

5. Een privéschuld zonder aansprakelijkheid?

Met de oprekking van de begrippen ‘gemeenschappelijke 
schulden’ of ‘schulden die gezamenlijke goederen betref-
fen’, zoals Lieber en ondergetekende dat doen, ontstaat 
mijns inziens ook de mogelijkheid om in bepaalde situ-
aties uit te gaan van een privéschuld van de ene echtge-
noot, terwijl slechts de andere echtgenoot aansprakelijk is. 
Ik heb bijvoorbeeld het oog op de volgende situatie. Stel 
dat (alleen) A (en niet B) aansprakelijk is voor de opdracht 
tot het schilderen van de woning die tot het privévermo-
gen van B behoort. Op het eerste gezicht zal men geneigd 
zijn de schuld van A als een gemeenschapsschuld te zien, nu 
de schuld geen privégoed van A betreft en er slechts twee 
smaken lijken te zijn: een privéschuld of gemeenschaps-

9 In het BW is de regeling omtrent de algemeenheid van goederen 
wel ooit voorgesteld, maar later ingetrokken. Zie art. 3.1.1.11 van het 
Ontwerp-meijers (Om), waarover bijvoorbeeld V. Tweehuysen, 2016, 
par. 2.3.2. Wel zijn er nog enkele herinneringen in het BW blijven staan 
aan die algemeenheid, bijvoorbeeld art. 3:222 BW.

10 Zie bijvoorbeeld Asser/Perrick 4 2017/473 en Asser/Perrick 3-V 2019/78.
11 En ook niet tussen echtgenoten die in hun huwelijkse voorwaarden de 

gemeenschap hebben uitgesloten.
12 Zie Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II 2016/575.
13 Voor wat de schulden betreft zo nodig, zoals lieber stelt, op grond van de 

interne gezamenlijke draagplicht of, zoals ondergetekende stelt, op grond 
van het feit dat deze schulden juridische of economische gezamenlijke 
goederen betreffen.

schuld van A. Als de schuld geen privégoed van A betreft en 
dus geen privéschuld van A is, lijkt de enige andere moge-
lijkheid dat sprake is van een gemeenschapsschuld van A. 
In dat geval zou, ter voorkoming van een verrijking van 
het privévermogen van B (in ieder geval bij voldoening van 
die schuld uit de gemeenschap), uit het systeem van de wet 
voortvloeien dat een vergoedingsrecht ontstaat ten behoeve 
van de gemeenschap en ten laste van het privévermogen van 
B. Een vrij ingewikkelde constructie. Ik kan mij voorstellen 
dat als men de (economische) redeneringen van Lieber of 
ondergetekende zou doortrekken, de volgende gevolgtrek-
kingen uit het systeem zouden kunnen voortvloeien:
 – ofwel B wordt als de enige ‘draagplichtige’ van de schuld 

beschouwd, omdat deze geheel ten goede komt aan zijn 
privévermogen, als gevolg waarvan ook gesproken kan 
worden van een privéschuld van B, ook al is hij niet 
aansprakelijk;14

 – ofwel er is sprake van een privéschuld van B, nu de 
schuld een goed betreft dat tot het privévermogen van B 
behoort (en dus rechtstreeks onder art. 1:94 lid 7 sub a 
BW valt), ook al is B niet aansprakelijk.

In beide gevallen komt men dan tot de (op het eerste gezicht 
merkwaardige) conclusie dat ondanks het ontbreken van 
aansprakelijkheid van B, er toch sprake is van een privé-
schuld van B. Desondanks vind ik dat aannemelijk. En kijk 
ik naar de verhaalsrechten van de schuldeisers in die situ-
atie, dan wordt dat niet anders. De schuldeiser van A kan 
verhaal nemen op het (gehele) privévermogen van A (art. 
3:276 BW jo. art. 1:96 lid 1 BW). Hij kan geen verhaal 
nemen op het privévermogen van B (vanwege het ontbre-
ken van aansprakelijkheid). Wel kan hij verhaal nemen, 
voor ‘de helft’, op de gemeenschap. Op laatstbedoelde situ-
atie is art. 1:96 lid 3 BW mijns inziens van toepassing,15 
met dien verstande dat de tweede zin van lid 3 dan zo gele-
zen moet worden dat de ‘andere helft’ toekomt aan A (en 
niet aan B) en voortaan buiten de gemeenschap (en in het 
privévermogen van A) valt. Met de ene helft wordt in dat 
geval immers de privéschuld van B voldaan; de andere helft 
moet dan wel toekomen aan het privévermogen van A. De 
tijd zal leren of deze gedachten standhouden.

6. Conclusie

De op 1 januari 2018 ingevoerde, (nog verder) beperkte 
gemeenschap van goederen blijft vragen oproepen omtrent 
de verhouding tussen privéschulden en gemeenschapsschul-
den. De aanvankelijke eenvoud (alle goederen en schulden 
van vóór het aangaan van de gemeenschap zouden privé 
blijven), is ingeruild voor een aanzienlijk complexer systeem 

14 In de situatie dat A en B beiden (hoofdelijk) aansprakelijk zijn, is er wat 
mij betreft geen twijfel over het kwalificeren van de schuld als privé-
schuld van B. Dat laat onverlet de verhaalsrechten van de schuldeisers 
op het privévermogen van A en op de gemeenschap (waarop art. 1:96 
lid 3 BW dan van toepassing is). Verhaal op de gemeenschap of op het 
privévermogen van A wordt dan door vergoedingsrechten gecorrigeerd.

15 Het betreft immers verhaal op de goederen van de gemeenschap voor 
een niet tot de gemeenschap behorende schuld (in casu niet de privé-
schuld van A, de schuldenaar, maar die van B, ‘de draagplichtige’).
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waarbij niet helder is of schulden waarvoor maar één echt-
genoot aansprakelijk is, maar die een gemeenschappelijk 
karakter dragen, in de gemeenschap kunnen vallen. Ook de 
vraag naar de kwalificatie van de schuld waarvoor de ene 
echtgenoot aansprakelijk is, maar die een privégoed van de 
ander betreft, is onzeker. In het bovenstaande is getracht tot 
een begin van een antwoord te komen.
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