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Reacties op ‘Wanneer kan een nota-
riële akte huwelijkse voorwaarden 
bevatten?’ van prof. mr. W.G. Huijgen 
in WPNR 2019/7225

Reactie mr. R.E. Brinkman

Wie of wat zijn aanstaande echt- 
genoten?
1. Inleiding
In zijn artikel ‘Wanneer kan een notariële akte 
huwelijkse voorwaarden bevatten?’ (WPNR 
2019/7225) bepleit Huijgen het standpunt dat 
‘zowel uit art. 1:114 BW als uit rechtspraak en 
literatuur [voortvloeit] dat huwelijkse voor-
waarden slechts kunnen worden gemaakt door 
echtgenoten (staande huwelijk) en aanstaande 
echtgenoten met het oog op een concreet voor-
genomen huwelijk’ en dat huwelijkse voorwaar-
den ‘niet ad hoc in diverse losse notariële akten 
[kunnen] worden opgenomen in een fase dat 
partijen niet aanstaande echtgenoten zijn maar 
(aanstaande) samenlevers’. Ik kan mijn niet vin-
den in zijn stelling en zal hierna betogen waar-
om.1 Ik ga hierna alleen in op vóórhuwelijkse 
huwelijkse voorwaarden. Met ‘partners’ bedoel ik 
hierna steeds twee natuurlijke personen die, met 
het oog op hun relatie, afspraken willen maken.

2. Formele benadering
Huijgen en ondergetekende zijn het eens als het 
gaat om de basisvereisten die voor alle huwe-
lijkse voorwaarden2 gelden: de huwelijkse voor-
waarden worden aangegaan bij notariële akte, 
zij mogen niet in strijd komen met dwingende 
wetsbepalingen, goede zeden, de openbare orde 
of art. 1:121 lid 2 en 3 BW. Maar daarna gaan 
onze wegen uiteen. Huijgen hangt zijn hele be-
toog op aan art. 1:114 BW, dat, voor zover hier 
van belang, luidt: ‘Huwelijkse voorwaarden kun-
nen (…) door aanstaande echtgenoten vóór het 
sluiten van het huwelijk (…) worden gemaakt.’ 
(cursivering van mij, REB). Huijgen analyseert, 
aan de hand van definities in de literatuur en 
jurisprudentie, wat ‘aanstaande echtgenoten’ 
betekent. Huijgen meent dat uit de literatuur en 
jurisprudentie voortvloeit:
a. dat de huwelijkse voorwaarden ‘met het oog 

op hun huwelijk’ gesloten moeten worden;
b. dat het huwelijk waarop de huwelijkse voor-

waarden zien ‘voorgenomen’ moet zijn;
c. dat het voornemen ‘concreet’ moet zijn;
d. dat de huwelijkse voorwaarden ‘abstracte 

regelingen’ moeten bevatten.
Hij vermeldt daarbij ook dat – als best practice 
in de notariële praktijk – in de huwelijkse voor-
waarden de plaats en datum van het huwelijk 

worden opgenomen. Hij verwijst ook naar de 
opvattingen van de Hoge Raad in zijn arresten 
van 10 juni 1892, W 6199 (waarbij huwelijkse 
voorwaarden worden omschreven als de ‘over-
eenkomst waarbij de aanstaande echtgenooten 
de geldelijke gevolgen van hun huwelijk regelen’) 
en 18 juni 2004, NJ 2004, 399 (r.o. 4.2, waar wordt 
opgemerkt dat de notariële tussenkomst mede 
tot bescherming strekt van de partijen bij de 
op te stellen akte van huwelijkse voorwaarden). 
Huijgen merkt op dat zijn analyse ‘duidelijk 
[wijst] in de richting van de onmogelijkheid om 
huwelijkse voorwaarden overeen te komen in 
samenlevingsovereenkomsten of andere nota-
riële akten door ongehuwde samenlevers in een 
eerdere levensfase aangegaan voor het geval zij 
ooit mochten huwen’.
Zoals gezegd ben ik het niet met hem eens. Waar 
ik mij erin kan vinden dat de huwelijkse voor-
waarden ‘met het oog op hun huwelijk’ gesloten 
moeten worden, hoeft dat niet steeds op een 
concreet voornemen te berusten, althans als 
men onder concreet verstaat dat de datum (en 
plaats) zo goed als vast moet liggen. Mijns in-
ziens kan ook een ‘minder’ concreet voornemen 
bestaan: de partners kunnen het (abstracte) 
voornemen hebben (ooit) te trouwen, zonder dat 
datum (en plaats) van het huwelijk al vastliggen. 
Ook ben ik van mening dat huwelijkse voorwaar-
den niet altijd abstracte regelingen hoeven te 
bevatten, al is dat in de praktijk wel vaak het 
geval.
Als er al een richting wordt gewezen, dan juist 
naar de mogelijkheid om bij notariële akte, bin-
nen de hierboven genoemde ‘algemene grenzen’ 
van de wet, met het oog op het huwelijk (op dat 
vlak zijn we het dus eens), afspraken vast te leg-
gen, ongeacht op welk tijdstip dit voorafgaand 
aan het huwelijk gebeurt. Bij het maken van 
afspraken, die als huwelijkse voorwaarden wil-
len kunnen gelden, dient steeds, op basis van 
art. 1:93 BW te worden aangegeven waar en hoe 
afgeweken wordt van de bepalingen van titel 1.7 
BW (en binnen de mogelijkheden die titel 1.8 BW 
biedt). Die afwijkingen kunnen abstract, maar 
ook concreet zijn.3

1. Ook T.F.H. Reijnen, Huwelijkse voorwaarden: Nomen 
est omen of What’s in a name?, WPNR 2018/7195 en 
F.W.J.M. Schols, Rechtsvragenrubriek, WPNR 2018/7211, 
kunnen zich vinden in ‘vroegtijdige’ huwelijkse voor-
waarden in een ‘willekeurige’ notariële akte.

2. Wat in het navolgende voor huwelijkse voorwaarden 
wordt geschreven, geldt m.m. ook voor geregistreerd 
partnerschapsvoorwaarden. 

3. Zie voor een voorbeeld noot 15.
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Huijgen zoekt steun in de parlementaire geschie-
denis, waarin de staatssecretaris van Justitie 
opmerkt dat afspraken in een samenlevings-
contract niet met het oogmerk van het aangaan 
van een huwelijk worden gemaakt en dat deze 
afspraken niet kunnen gelden als huwelijkse 
voorwaarden. Zoals hierna ook zal blijken, spant 
Huijgen mijns inziens steeds het paard achter de 
wagen. Als er in samenlevingscontract niets is 
opgemerkt over het huwelijk en de betreffende 
afspraken dus ook niet (expliciet) (mede) met 
het oog op het huwelijk zijn gemaakt, kan ik mij 
in het algemeen vinden in de ‘uitleg’ dat de be-
treffende afspraken in een samenlevingscontract 
niet als huwelijkse voorwaarden gelden. Maar 
dat laat natuurlijk onverlet dat als de partners in 
een samenlevingscontract wel expliciet afspra-
ken maken (mede of uitsluitend) met het oog op 
het huwelijk, dat nu juist een reden is om wel 
van huwelijkse voorwaarden te spreken.

Wat is er naar mijn oordeel mis met de argumen-
tatie van Huijgen? Allereerst zijn beroep op alle 
genoemde definities. Bij het opstellen van een 
definitie wordt (inductief) getracht concrete 
gevallen in abstracte termen te vangen.4 Ik merk 
op dat de term ‘aanstaande echtgenoten’ reeds 
sinds 1838 in de wet staat.5 Algemeen bekend 
is dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 
de waarde van het huwelijk afnam.6 In de ruim 
120 jaren daarvoor (teruggaand tot 1838) zal het 
gebruik bijna altijd zijn geweest dat de partners 
voorafgaand aan het huwelijk niet samenwoon-
den/samenleefden en als zij niet in gemeenschap 
van goederen wilden trouwen, zij ‘vlak voor het 
huwelijk’ huwelijkse voorwaarden opstelden.7 
Er zal bij het opstellen van de regeling denk ik 
niet zijn stilgestaan bij de vraag in hoeverre het 
woord ‘aanstaande’ de tijdspanne tussen het 
aangaan van de huwelijkse voorwaarden en het 
huwelijk zou moeten kwantificeren. Die vraag 
kwam eenvoudigweg niet op. Ook vanaf de jaren 
zestig tot in de meer recente geschiedenis was 
het veelal gebruik dat partners, al dan niet na 
een periode van samenwonen (al dan niet met 
een samenlevingscontract), zich ‘vlak voor het 
huwelijk’ naar de notaris begaven om huwelijkse 
voorwaarden te maken. In de wettekst mag naar 
mijn idee niet, zoals Huijgen doet, worden gele-
zen dat het oorspronkelijke gebruik (toen de wet 
werd ingevoerd) beslissend is voor de interpre-
tatie van de term. Er mag met andere woorden 
niet a contrario van worden afgeleid dat een 
langere tijdspanne niet meer tot het begrip aan-
staande echtgenoten zou leiden. 
Ik veronderstel dat de schrijvers die de door 
Huijgen genoemde definities hebben opgesteld, 
binnen genoemde ‘traditie’ staan en zich bij het 
opstellen van de definities – net als de wetgever 
– niet hebben voorgesteld dat er partners zijn die 

al in een vroeg stadium bij ‘huwelijkse voorwaar-
den’ (waarmee hier de ‘traditionele’ akte wordt 
bedoeld waarin enkel huwelijkse voorwaarden 
zijn opgenomen) of bij notarieel samenlevings-
contract of bij andere notariële akte (mede) 
met het oog op het huwelijk afspraken willen 
maken. De lezer begrijpt: als ik nu, met de hui-
dige discussie in het achterhoofd, een definitie 
van huwelijkse voorwaarden zou moeten geven, 
zou ik uiteraard wel rekening houden met deze 
zogezegd ‘matineuze partners’. Maar ook mijn 
definitie is natuurlijk geen bewijs. Het gaat om 
de argumenten voor of tegen Huijgens opvatting. 
Ik vervolg mijn betoog.

Wat betekent het woord ‘aanstaande’ volgens 
Van Dale? Een aanstaande is een ‘toekomstige 
echtgenoot of echtgenote’. Hoewel ik erken 
dat in het dagelijks spraakgebruik het woord 
‘aanstaande echtgenoot’ veelal gebruikt wordt 
voor en door personen die met hun (concrete) 
huwelijk(sfeest) bezig zijn, kunnen partners 
elkaar mijns inziens ook als aanstaande (toe-
komstige) echtgenoten betitelen, als zij wel het 
voornemen hebben om (ooit) te trouwen, maar 
nog niet weten of en wanneer dat er van komt. 
Er is dan dus sprake van een ‘functionele’ aan-
duiding: met het oog op een eventueel te sluiten 
huwelijk noemen de partners elkaar bij het ma-
ken van de huwelijkse voorwaarden ‘aanstaande 
echtgenoten’. Het woord ‘aanstaande’ biedt met 
andere woorden voldoende ‘openheid’ om zich 
aan de gewijzigde gebruiken in Nederland aan te 
passen.

Ik schets daartoe ook mijn eigen notariële 
praktijk. Allereerst merk ik op dat ik zowel bij 
‘samenwoners’ als ‘echtgenoten’ steeds dezelfde 

4. Aan de hoeveelheid definities is al af te leiden dat het 
vinden van een algemene noemer, die op alle huwelijkse 
voorwaarden van toepassing is, niet eenvoudig, zo niet 
onmogelijk is. Het ontbreken van een wettelijke defini-
tie maakt het recht open en biedt het recht in casu de 
mogelijkheid om zich als een kameleon aan te passen 
aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden.

5. Art. 194 oud BW luidde: De aanstaande echtgenooten 
kunnen door huwelijksche voorwaarden afwijken van de 
regelen, opzigtelijk de wettelijke gemeenschap vastge-
steld, mits dezelve niet met de goede zeden of met de 
openbare orde strijdig zijn (…).

6. Zie bijv. Y. Quispel, Niet-geregistreerd samenwonen 
vanuit het perspectief van het huwelijksvermogens- en 
erfrecht, FJR 2005/14.

7. Overigens werd tot aan die tijd veelal niet meer dan 
in 10% van de huwelijken huwelijkse voorwaarden 
opgesteld. Zie F.W.J.M. Schols en F.M.H. Hoens, CNR-
Huwelijksvoorwaarden-onderzoek, deel I: algemeen en 
koude voorwaarden, WPNR 2012/6956.
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onderwerpen bespreek.8 De belangrijkste daar-
van zijn de volgende: 
1) Willen de partners wel of niet hun bezittingen 

(en schulden) delen (in welk geval er gespro-
ken wordt over eenvoudige/bijzondere en al-
gehele/beperkte gemeenschappen en/of over 
algehele/beperkte finale verrekenbedingen, al 
dan niet bij ‘scheiding’9 of overlijden)?

2) Een regeling over de kosten van de huishou-
ding (in welk geval er gesproken wordt over 
regelingen à la art. 1:84 BW).

3) Een regeling omtrent investeringen die de 
één in het vermogen van de ander doet (in 
welk geval er gesproken wordt over regelin-
gen à la art. 1:87/95/96 BW).

4) Een regeling omtrent levensverzekeringen 
(o.a. in verband met art. 13 SW).

5) Een regeling omtrent huren (in verband met 
art. 7:266/267 BW).

6) Een regeling omtrent (de kosten van) de 
eigen woning (al dan niet op beide namen).

7) Een regeling omtrent (overeenkomstige toe-
passing van) partneralimentatie.

8) Een regeling omtrent het verblijf in de wo-
ning na een ‘scheiding’. 

9) Een regeling omtrent de juridische verdeling 
van het gemeenschappelijke vermogen na 
een ‘scheiding’. 

10) Een regeling omtrent de oudersdoms- en 
nabestaandenpensioenen. 

11) Een regeling omtrent het begin en het einde 
van de (afspraken uit de) overeenkomst.

12) Een regeling omtrent ‘aanbreng’ en bewijs. 
13) Een geschillenregeling. 
De lezer ziet: vanuit het perspectief van de 
partners maakt het niet uit of er getrouwd of 
samengeleefd wordt, zij moeten over dezelfde 
elementen nadenken.10 Illustratief is wellicht dat 
wij op ons kantoor zowel in de modellen van het 
samenlevingscontract als in die van de huwe-
lijkse voorwaarden steevast in art. 1 beginnen 
met de constatering dat tussen de partners géén 
wettelijke gemeenschap van goederen bestaat.11 
Velen ervaren het huwelijk nog steeds als iets 
bijzonders of als een religieuze of rituele bevesti-
ging van hun liefde. Maar steeds meer partners 
vinden de juridische verschillen weinig relevant, 
hetgeen mede te danken is aan het notariaat 
(dat het samenlevingscontract heeft ontwik-
keld) en de wetgever (die in zijn wetgeving op 
veel gebieden rekening houdt met en faciliteiten 
biedt aan partners met een samenlevingscon-
tract). Dat doet mijns inziens in het algemeen 
de vraag rijzen of het samenlevingscontract niet 
ook dienst kan doen als huwelijkse voorwaarden, 
mits op de verschillen tussen beide regelingen 
wordt gewezen en op die onderdelen (met name 
wat betreft partneralimentatie, pensioen en der-
denwerking) op maat wordt gesneden. Of laat ik 
het omdraaien: kunnen huwelijkse voorwaarden, 

waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat deze 
met het oog op het huwelijk worden aangegaan, 
niet ook dienst doen als samenlevingscontract, 
zolang het huwelijk niet voltrokken wordt? Het 
antwoord laat zich raden.

Het vereiste dat de afspraken met het oog op het 
huwelijk worden gemaakt, lijkt me fundamen-
teel. Maar of dat nou een maand, een jaar of tien 
jaar voor het aangaan van het huwelijk gebeurt, 
maakt naar mijn mening niet uit. Ik wil dat met 
een ander voorbeeld illustreren. Stel dat de part-
ners vlak voor het huwelijk huwelijkse voorwaar-
den maken. Kunnen zij dan een maand, een jaar 
of tien jaar vooruit kijken en met het oog daarop 
huwelijkse voorwaarden maken? Ja en nee: in 
abstracto kunnen de partners afspraken voor de 
toekomst maken, maar de jurist weet heel goed 
dat de concrete omstandigheden van het geval 
tot een nadere inkleuring van de huwelijkse 
voorwaarden kunnen leiden en op grond van art. 
6:248 BW tot (andere) rechtsgevolgen kunnen 
leiden die naar de aard van de overeenkomst uit 
de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid 
en billijkheid voortvloeien of juist deels of ge-
heel geen toepassing vinden voor zover dit in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou 
zijn. Net zoals het mogelijk, maar ook moeilijk, is 
om bij het begin van het huwelijk (in abstracto 
en soms op onderdelen concreet) tien jaar voor-
uit te kijken, is het mogelijk, maar ook moeilijk, 
om tien jaar voorafgaand aan het huwelijk naar 
het begin van het huwelijk te kijken. Wat ik hier-
mee wil zeggen, is dat ik geen rechtvaardiging 
vind om de afspraken die partners in een vroeg 
stadium maken met het oog op een (toekomstig) 
huwelijk, niet tijdens dat huwelijk te laten gel-

8. Natuurlijk worden bij partners die willen trouwen 
de ‘derdenwerkende’ elementen van de huwelijkse 
voorwaarden besproken, in verband waarmee ook de in-
schrijving in het huwelijksgoederenregister plaatsvindt. 
Wat de partners in dat verband naar mijn ervaring 
vaak belangrijk vinden is dat het vermogen van de één 
beschermd is tegen verhaal door schuldeisers van de 
ander. En dat is zowel bij een samenlevingscontract 
als bij (in het huwelijksgoederenregister ingeschreven) 
huwelijkse voorwaarden (waarbij iedere huwelijksge-
meenschap wordt uitgesloten) het geval.

9. Ook samenwoners spreken tegenwoordig veelal van 
‘scheiding’ in plaats van bijvoorbeeld het verbreken van 
de relatie. Ik bedoel hier steeds het definitief uiteen-
gaan van de partners, onafhankelijk van de daarbij 
horende formaliteiten.

10. Uiteraard blijven er (juridische en fiscale) verschillen 
bestaan tussen het huwelijk en samenleven met een 
samenlevingscontract, maar de verschillen worden 
steeds kleiner.

11. Het gaat hier, zoals in de inleiding gezegd, in het geval 
van huwelijkse voorwaarden steeds om vóórhuwelijkse 
huwelijkse voorwaarden. Uiteraard zijn er ook uitzonde-
ringen, waarin de beperkte gemeenschap van goederen 
voor de echtgenoten wordt uitgebreid of beperkt, in 
plaats van uitgesloten.
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den, terwijl de afspraken die partners (vlak) vóór 
of in een vroeg stadium van hun huwelijk maken 
met het oog op een toekomstig tijdperk in hun 
huwelijk, wel mogelijk zouden zijn. 

U begrijpt, ik ben niet overtuigd door de stelling 
van Huijgen en beweer het tegendeel. 

3. Materiële benadering
Huijgen bespreekt in zijn artikel eveneens de – in 
zijn ogen hypothetische – materiële consequen-
ties die zijns inziens spelen als zijn opvatting niet 
zou kloppen. Ik denk dat al zijn argumenten te 
pareren zijn. Ik loop één voor één langs de con-
sequenties en voorzie deze van commentaar:
i) Huijgen brengt in herinnering dat een vol-
macht tot het aangaan van huwelijkse voorwaar-
den dient te voldoen aan art. 1:115 lid 2 BW (de 
volmacht moet de op te nemen bepalingen be-
vatten). Dat is juist, maar geen probleem. Het is 
slechts een vormvereiste, waar (eenvoudig) aan 
kan worden voldaan. 

ii) Huijgen stelt dat de regeling voor curandi die 
bijvoorbeeld een samenlevingscontract aangaan 
dan wel bij een leveringsakte betrokken zijn, wat 
betreft de formaliteiten niet goed spoort met 
de formaliteiten bij huwelijkse voorwaarden. Ik 
zie geen moeilijkheden: de notaris laat zowel de 
curandus als diens curator optreden in de akte 
en voldoet aan beide formaliteiten (toestemming 
en machtiging).

iii) Terecht geeft Huijgen aan dat voor de der-
denwerking (art. 1:116 BW) inschrijving van 
de huwelijkse voorwaarden in het huwelijks-
goederenregister vereist is, maar lijkt dan een 
probleem te zien bij ‘vroegtijdige huwelijkse 
voorwaarden’. Hij draagt echter zelf de oplossing 
aan. Als er in een vroegtijdig stadium huwelijkse 
voorwaarden worden gemaakt zonder bekende 
trouwdatum en -plaats, kunnen de huwelijkse 
voorwaarden alsnog worden ingeschreven zodra 
de trouwdatum en -plaats bekend is. De notaris 
bevestigt dit dan schriftelijk bij de aanbieding 
aan het register. Probleem opgelost.12 

iv) Een volgend punt is dat Huijgen stelt dat 
bij afspraken die worden opgenomen in bijvoor-
beeld een samenlevingscontract voor het geval 
de partners ooit in het huwelijk treden, sprake 
is van voorwaardelijke huwelijkse voorwaarden. 
Welk punt hij daarmee wil maken, is mij niet 
duidelijk. Deze voorwaarde betreft niet de in-
houd van de huwelijkse voorwaarden, maar het 
‘ontstaan’ van de huwelijkse voorwaarden. De 
huwelijkse voorwaarden ontstaan pas (en mogen 
in feite pas ‘die naam dragen’) als – behalve aan 
de algemene vereisten die ik hierboven besprak 
– aan het constitutieve vereiste is voldaan dat 

het huwelijk is voltrokken. Uit haar aard kunnen 
huwelijkse voorwaarden pas werken vanaf het 
begin van (en in) het huwelijk, net als een testa-
ment uit zijn aard eerst werkt na het overlijden 
van de testateur (art. 4:42 BW). Dit is geen argu-
ment tegen mijn opvatting.

v) Dan volgt de vraag of huwelijkse voorwaar-
den abstract moeten zijn. Waarmee Huijgen lijkt 
uit te drukken dat dit ‘dogma’ tot gevolg zou 
moeten hebben dat concrete afspraken (bijvoor-
beeld in een leveringsakte met betrekking tot 
de meerinbreng) niet mogelijk zijn. Ik houd me 
vast aan de wettekst. Art. 1:93 BW bepaalt het 
volgende: ‘Bij huwelijkse voorwaarden kan uit-
drukkelijk of door de aard der bedingen worden 
afgeweken van bepalingen van deze titel (…).’ Ik 
zie niet in waarom een akte van huwelijkse voor-
waarden (of een andere notariële akte) niet één 
specifieke en concrete afwijking van één of meer 
de bepalingen van titel 1.7 BW kan bevatten. 

vi) Verder ziet Huijgen er een groot risico in dat 
in allerlei voorhuwelijkse notariële akten huwe-
lijkse voorwaarden zouden kunnen worden ge-
maakt. Hoewel zijn praktische angst invoelbaar 
is,13 vraag ik me af wat Huijgen dan denkt van 
bijvoorbeeld samenlevers die stilzwijgend, mon-
deling en/of in allerlei onderhandse en/of notari-
ele akten afspraken maken gedurende een lange 
tijdspanne of bijvoorbeeld van zakenpartners die 
in tientallen onderhandse en/of notariële akten 
(en daarnaast nog mondelinge), al dan niet 
dakpansgewijze, afspraken maken? Zou Huijgen 
dit soort rechtsverhoudingen idealiter ook wil-
len verbieden, of is er een reden om gehuwden 
anders te behandelen dan samenlevers en zaken-
partners? Uiteraard is wel een goede (digitale) 
administratie nodig om de ‘brei’ aan afspraken, 
zowel bij gehuwden als andere ‘partijen’, in beeld 
te houden.
Huijgen geeft vervolgens een casus weer, waarin 
partners vroegtijdig afspraken hebben gemaakt 
(leidend tot koude uitsluiting en uitsluiting van 
de deling van ouderdomspensioen), die jaren 
later bij het aangaan van het huwelijk zouden 
gelden, terwijl als men deze afspraken (in de 
opvatting van Huijgen) nietig acht, de wettelijke 
beperkte gemeenschap zou gelden met toepas-

12. Uiteraard vergt het wel de nodige oplettendheid van de 
partners om, zodra zij de trouwdatum en -plaats weten, 
dit door te geven aan de notaris. De notaris doet er 
verstandig aan de partners hier schriftelijk op te wijzen. 
Bedacht dient te worden dat de inschrijving niet con-
stitutief is voor hetgeen tussen de echtgenoten geldt. 
‘Slechts’ de derdenwerking ontbreekt bij niet ingeschre-
ven huwelijkse voorwaarden.

13. Wie heeft niet liever alle afspraken in één akte ‘verza-
meld’?
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sing van de deling van ouderdomspensioen,14 en 
stelt dan het volgende: ‘Het behoeft geen betoog 
dat zowel de absurditeit van deze consequen-
ties als de extreme onwenselijkheid ervan de 
nieuwe opvatting dat huwelijkse voorwaarden 
ook zouden kunnen worden aangegaan door niet 
aanstaande echtgenoten veroordeelt.’ Ik vind 
dat betoog juist onbegrijpelijk. Allereerst merk 
ik op dat de partners hoogstwaarschijnlijk voor 
de vóórhuwelijkse samenleving hetzelfde zullen 
hebben afgesproken en dat bij een ‘scheiding’ 
van de partners (in ongehuwde staat) dus geen 
vermogen of pensioen gedeeld zou worden. Stel 
dat de partners twintig jaar samenwonen, dan 
gaan trouwen en een jaar later gaan scheiden, 
is het dan logisch om de wettelijke beperkte 
gemeenschap en deling van ouderdomspensioen 
aan te nemen? De vraag stellen is haar beant-
woorden. En laat ik het eens omdraaien. Stel 
dat de ene partner € 500.000 in een gezamenlijke 
woning heeft gestoken en in verband daarmee 
een vordering op de ander, of een groter aandeel 
in de woning of een kleiner aandeel in de hypo-
theekschuld heeft gekregen en dat bij notariële 
akte is vastgelegd dat het vermogensverschil in 
stand dient te blijven, ook na een huwelijk.15  
In de opvatting van Huijgen zou dat tot gevolg 
hebben dat deze afspraak geen stand houdt als 
de partners vergeten om deze ‘vlak voor het  
huwelijk’ bij (in de ogen van Huijgen) ‘echte’ 
huwelijkse voorwaarden te bevestigen. Ik stel 
– in Huijgens eigen woorden – dat het juist hier 
geen betoog behoeft dat de ‘absurditeit’ en de 
‘extreme onwenselijkheid’ van die situatie de 
opvatting van Huijgen veroordeelt. 
Ter voorkoming van misverstanden wijs ik erop 
dat het op mijn kantoor, en mijn ervaring in 
andere delen van het notariaat is niet anders, 
usance is om een samenlevingscontract niet 
standaard als huwelijkse voorwaarden ‘aan te 
kleden’. Dat betekent dat ik de partners graag 
voorafgaand aan het huwelijk terug laat komen 
om hun situatie opnieuw te bekijken. Hoewel 
commerciële overwegingen tot een dergelijk 
beleid zouden kunnen leiden, is dat niet onze 
drijfveer.16 Waar het mooi zou zijn, maar in de 
praktijk o zo lastig blijkt, om de partners eens 
in de zoveel jaar op kantoor terug te krijgen om 
hun huwelijkse voorwaarden tegen het licht te 
houden, hebben we, zolang de wetgever zelf on-
derscheid tussen de verschillende relatievormen 
blijft maken, een heel goed ‘excuus’ om de part-
ners als het ware te dwingen om terug te komen. 
Dat betekent dat ons samenlevingscontract in 
beginsel niet (mede) met het oog op het huwelijk 
wordt opgesteld. Omdat onze modellen (samen-
levingscontract en huwelijkse voorwaarden) 
grotendeels ‘gelijkluidend zijn’ (zie ook hier- 
boven), is het gesprek voorafgaand aan het  
huwelijk soms heel kort. Is alles nog naar wens? 

Dan wordt de tekst van het samenlevingscon-
tract bijna één op één vervangen door die van de 
huwelijkse voorwaarden! Is er toch iets veran-
derd? Dan geeft dat mogelijk aanleiding tot een 
wijziging van de afspraken. Voor de goede orde: 
die wijziging van omstandigheden zou ook een 
reden zijn geweest om het samenlevingscontract 
aan te passen, als de partners niet in het huwe-
lijksbootje wilden stappen, maar wel zo alert wa-
ren geweest om bij de notaris op bezoek te gaan.
Maar, zoals zo vaak, bevestigen ook hier de 
uitzonderingen de regel: in bijzondere gevallen 
maken wij wel degelijk huwelijkse voorwaarden 
met het oog op het huwelijk, ook al is er nog geen 
concreet vooruitzicht op een huwelijksdatum. In 
die gevallen willen de partners die afspraken, op 
maat gesneden voor de ongehuwde situatie, ook 
laten gelden voor de periode tot aan het huwelijk 
(als een soort samenlevingscontract).
En wat nog te denken van de volgende schaduw-
zijde van de opvatting van Huijgen, die ik laatst 
in de praktijk tegenkwam. De partners hadden 
enige tijd terug in hun samenlevingscontract af-
spraken gemaakt omtrent de meerinbreng door 
de man en waren in 2018 getrouwd. Bekend is 
dat de media met de volgende leuzen het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht, zoals dat op 1 januari 
2018 in werking is getreden, hadden aangekon-
digd: ‘Vanaf 1 januari 2018 standaard trouwen op 
huwelijkse voorwaarden’ en ‘Elk huwelijk voort-
aan onder voorwaarden’.17 De partners gingen er 
mede op grond van dergelijke oneliners vanuit 
dat hun afspraak uit het samenlevingscontract 
zou blijven gelden na hun huwelijk. Niets was 
uiteraard minder waar: zij trouwden in de be-
perkte gemeenschap van goederen, waardoor de 
afspraak over de meerinbreng op losse schroeven 
stond.
Ik zie voor me dat in de toekomst een dilemma 
ontstaat: maakt de notaris uitsluitend nog 
contracten die voor alle soorten relatievormen 
gelden, met het risico dat deze nooit aan de ge-
wijzigde omstandigheden worden aangepast (en 
dan vooral bij een ‘scheiding’ tot ongewenste 
consequenties leiden) of blijft het usance dat de 
notaris uitsluitend ‘per periode’ (eerst voor het 
samenleven, dan voor het trouwen) contracten 

14. Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij 
scheiding.

15. Door bijvoorbeeld – op grond van art. 1:93 BW en in af-
wijking van art. 1:94 W – te bepalen dat de vordering en 
de schuld, of de woning en de hypotheekschuld buiten 
de gemeenschap zullen vallen.

16. Vgl. F.W.J.M. Schols, Rechtsvragenrubriek, WPNR 
2018/7211.

17. Zie bijvoorbeeld https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/
vanaf-1-januari-2018-standaard-trouwen-op-huwelijkse-
voorwaarden, https://www.telegraaf.nl/nieuws/131341/
elk-huwelijk-voortaan-onder-voorwaarden en https://
kassa.bnnvara.nl/nieuws/elk-huwelijk-voortaan-onder-
voorwaarden, geraadpleegd op 9 februari 2019.
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maakt, waarbij de partners vergeten deze ‘te 
bevestigen’ bij het aangaan van het huwelijk, 
met alle consequenties van dien (vooral weer bij 
een ‘scheiding’).

vii) Tot slot maakt Huijgen een opmerking over
de voorlichtende rol en de moeilijkheid om te
belehren als op verschillende momenten en mo-
gelijk ook nog eens bij verschillende notarissen,
huwelijkse voorwaarden worden gemaakt.18 Hoe-
wel ik het op zich met Huijgen eens ben dat dit
‘moeilijker’ is dan bij één akte waar alles in staat,
is dat niet anders bij bijvoorbeeld genoemde
samenwoners of zakenpartners die op verschil-
lende momenten en bij verschillende notarissen
(of zelf!) afspraken maken. En ook dit is weer om
te draaien: het Groningse notaris-arrest waar
Huijgen naar verwijst,19 biedt nu juist de gelegen-
heid om partijen in een vroeg stadium te wijzen
op de consequenties in geval van een huwelijk.
Als partijen nooit meer terugkomen of dat een-
voudigweg vergeten, zou het toch prachtig zijn
om in een vroeg stadium vast te leggen wat de
consequenties zijn van bepaalde handelingen
voor het geval de partners in het huwelijk tre-
den?

Met andere woorden: geen van de ‘materiële’ 
consequenties die Huijgen bespreekt, rechtvaar-
digt of ondersteunt mijns inziens zijn opvatting. 

Zij wijzen, goed beschouwd, juist op het tegen-
deel.

4. Conclusie
De opvatting van Huijgen dient verworpen te
worden. Het recht biedt partners mijns inziens
de mogelijkheid om in een vroeg stadium af-
spraken vast te leggen met het oog op hun (toe-
komstig) huwelijk, zowel in abstracto als in con-
creto, mits aan de basisvereisten voldaan wordt
(waaronder de notariële akte). De praktische
aspecten, zoals hierboven besproken, verdienen
daarbij in de specifieke situaties de nodige nota-
riële aandacht.

Mr. R.E. Brinkman*

18. Overigens kunnen echtgenoten ook nu al bij niet-
notariële (!) overeenkomst afwijken van delen van de 
wettelijke regeling of de huwelijkse voorwaarden (zie 
bijv. art. 1:84 lid 3 BW, art. 1:87 lid 4 BW, art. 1:96b BW 
en art. 1:100 lid 1 BW). Is Huijgen dan ook van mening 
dat de wetgever het ‘ons’ dan onmogelijk maakt om 
onze beroepstaak fatsoenlijk inhoud te geven, met alle 
mogelijke consequenties wat betreft tuchtrechtelijke en 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van dien?

19. HR 20 januari 1989, NJ 1989/766 m.nt. EAAL. 

* Notaris te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, Raadsheer-pl.v. Gerechtsof Arnhem- 
Leeuwarden.
(ronald@ronaldenmarjella.nl)
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