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In Nederland kennen wij reeds lange tijd 
de algehele gemeenschap van goederen 
als wettelijk huwelijksvermogensrechtelijk 
stelsel: alle goederen en schulden van de 
echtgenoten, zowel voor als tijdens het 
huwelijk verkregen dan wel ontstaan, zijn 
gemeenschappelijk. Uit onderzoek blijkt dat 
het overgrote deel van de huwelijken (en 
partnerschappen) wordt aangegaan onder 
dit stelsel: ongeveer 75 procent van de stel
len trouwt zonder het maken van huwelijkse 
voorwaarden.1 Dit stelsel staat ter discussie; 
een wetsvoorstel voor de invoering van een 
beperkte gemeenschap van goederen is 
thans aanhangig in de Tweede Kamer. De 
gedachte is dat het voorgestelde stelsel 
aansluit bij ‘de veranderende sociale werke
lijkheid’ en bij hetgeen ‘de meerderheid van 
de bevolking als wenselijk beschouwt en 
internationaal bezien meer gangbaar is’.2 Dit 
doet vermoeden dat het wettelijke huwe
lijksvermogensrechtelijke stelsel de maat
schappelijke gedachten over de vermogens
rechtelijke positie van de man en de vrouw 
reflecteert. Het is dan ook interessant te 
bezien hoe het huwelijks(vermogens)recht 
zich door de jaren heen ontwikkeld heeft, 
vanaf het Romeinse recht. De algehele 
gemeenschap van goederen is namelijk niet 
altijd het leidende stelsel geweest.

In Nederland wordt het huwelijk voltrok
ken voor een ambtenaar van de burgerlijke 
stand, die een akte opmaakt en bewaart in 
het huwelijksregister van de betreffende ge
meente. Dat was anders in het oude Rome. 
Het huwelijk (matrimonium) was daar, an
ders dan tegenwoordig, geen rechtsbetrek
king. De huwelijkssluiting was geen rechts
handeling, maar een maatschappelijk feit.3 
Het huwelijk was een in praktijk gebrachte 
levensgemeenschap van man en vrouw, zon
der enige overheidsbemoeienis, gebaseerd 
op de bedoeling om als man en vrouw te 
leven.4 Het was deze consensus van beide 

echtgenoten (ervan uitgaande dat beiden 
sui iuris – rechtens zelfstandig – waren) 
die het huwelijk vormde. Deze zgn. affectio 
maritalis moest gericht zijn op levenslange, 
monogame samenleving in gezinsverband 
en op het voortbrengen van nakomelingen. 
De bedoeling tot echtelijke samenleving 
werd gebruikelijker wijze afgeleid uit een 
ceremonie, het ‘binnenleiden van de vrouw 
in het huis van de man’ (Pomp. D. 23.2.5) 
of – in naklassieke tijd – uit een schriftelijke 
overeenkomst over de bruidsschat.

Men dient van de huwelijkssluiting in de 
Romeinse samenleving te onderscheiden de 
maritale macht van de man over de vrouw 
(manus). Het tot stand brengen van de ma
ritale macht zouden wij tegenwoordig wel 
als een rechtshandeling kwalificeren – men 
dient zich hierbij wel te bedenken dat het 
leerstuk van de rechtshandeling zich nog 
niet had ontwikkeld bij de Romeinen. Aan
vankelijk had het zgn. manushuwelijk het 
gevolg dat de vrouw, indien zij alieni iuris 
was – dat wil zeggen aan andermans gezag 
onderworpen – haar eigen familie verliet 
en overging naar die van de man of, indien 
de man niet sui iuris was, van zijn pater 
familias.5 De manus kon op drie manieren 
ontstaan:6 door een godsdienstige ceremo
nie met de offerkoek (confarreatio), door de 
overdracht door een symbolische verkoop 
(coemptio) en door gewoonte (usus), dat 
wil zeggen door verjaring, namelijk wanneer 
man en vrouw een jaar lang in een geldig 
huwelijk hebben samengeleefd.7 Toch was 
het reeds sinds de Wet der Twaalf Tafelen 
(451 voor Chr.) mogelijk het ontstaan van 
maritale macht te verhinderen: drie achter
eenvolgende nachten buiten de echtelijke 
woning doorbrengen leidde tot stuiting van 
de (verkrijgende) verjaring. Hoewel deze 
rechtsfiguur in 59 voor Chr. nog bestond,8 
was deze regel ten tijde van Gaius (†180 na 
Chr.) reeds in ongebruik geraakt.9 Men dient 

zich te beseffen dat het manushuwelijk 
– dat nog maar sporadisch voorkwam ten 
tijde van het Principaat10 – grote gevolgen 
had voor een vrouw sui iuris: ze verloor haar 
rechtsbevoegdheid, was geen drager meer 
van vermogensrechten en kon dus geen 
eigen vermogen meer hebben.11 In het geval 
van een zgn. vrij huwelijk (sine manu) bleef 
de vrouw hetzij sui iuris hetzij in potestate 
parentis, en vond dus geen overgang van 
vermogen plaats. Er was dus geen gemeen
schap van goederen in het Romeinse 
recht. Het geven van een bruidsschat (dos) 
door de pater familias aan de toekomstige 
echtgenoot was een bijdrage in de kosten 
van onderhoud van vrouw en kinderen. Dat 
was van belang voor het vermogen van de 
vrouw en het echtpaar gezamenlijk en was 
de enige vermogensrechtelijke band tussen 
beide echtgenoten.

Waar de Nederlandse gemeenschap van 
goederen precies haar oorsprong vindt, 
is niet duidelijk.12 Wel trad in het middel
eeuwse Germaanse recht de gedachte op 
de voorgrond dat de nauwe band tussen 
echtgenoten ook hun vermogens min of 
meer tot één geheel samenbracht en hen tot 
gezamenlijk gerechtigden tot dat vermogen 
maakte.13 In de middeleeuwen vertoonden 
zich verschillende vormen, wisselend tus
sen losse verbinding van beide vermogens 
onder één beheer tot de meest volkomen 
samensmelting.14 Dat laatste, de algehele 
gemeenschap, kwam al voor in het land
recht, dat wil zeggen het inheemse recht uit 
de landsheerlijke periode, meer specifiek op 
het platteland van Zeeland vanaf 1256 en 
in Holland in 1330.15 Hoewel de Rooms
Katholieke Kerk het huwelijk institutiona
liseerde en het in de zestiende eeuw tot 
een van de sacramenten maakte, heeft het 
canonieke recht in zijn huwelijkswetgeving 
de vermogensrechtelijke gevolgen van het 
huwelijk niet beroerd.16
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De algehele gemeenschap van goederen 
werd de regel in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, zij het in sommige 
provinciën onder voorwaarde van geboorte 
van kinderen uit huwelijk.17 Zij gold overal in 
de Republiek,18 met uitzondering van Fries
land: daar gold iets vergelijkbaars met de per 
2012 uit de wet geschrapte mogelijkheid 
van de gemeenschap van winst en verlies.19 
Het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het 
Koningrijk Holland neemt een onbeperkte 
gemeenschap van goederen over; dat is ook 
zo in het Ontwerp Burgerlijk Wetboek van 
1816. Deze regeling wordt door Voorduin 
een ‘allergewigtigst punt’ genoemd, omdat 
zij in nauwste verband stond met de zeden 
en gewoonten van Noord en ZuidNeder
land en met de aard van de bezittingen van 
de inwoners van het gebied.20 Hoewel men 

in het Wetboek van 1830 een wettelijke 
gemeenschap in de lijn van de Franse Code 
Civil had voorgesteld (i.e. een gemeenschap 
van alle roerende zaken, van alle vruchten en 
inkomsten en van alle staande huwelijk ver
kregen onroerende zaken), heeft men bij het 
Burgerlijk Wetboek van 1838 gekozen voor 
de algehele gemeenschap van goederen 
(zie thans art. 1:94 BW).21 Daaraan gingen 
de nodige discussies vooraf. De keuze voor 
het invoeren van een algehele gemeenschap 
van goederen werd uiteindelijk gemaakt, 
omdat dit paste bij het oudvaderlands recht, 
maar ook omdat de minister van Justitie het, 
‘vooral voor den middenstand, hoogstnut
tig’ achtte, ‘omdat het van het eenvoudige 
begrip uitgaat, dat het huwelijk meer dan 
een burgerlijk contract is. Het ligt bovendien 
ook in den aard der menschen […] dat zij het 

huwelijk als eene vereniging van alle denk
beelden en belangen beschouwen. De meer 
gegoede, bezorgde vader kan er van afgaan 
en alle zoodanige beperkingen maken, als hij 
zelf mogt verlangen.’22

Deze algehele gemeenschap van goede
ren kennen wij vandaag de dag nog steeds. 
Als gezegd is op dit moment echter een 
wetsvoorstel aanhangig dat de wettelijke 
algehele gemeenschap van goederen 
vervangt door een ‘beperkte gemeenschap’: 
het voorhuwelijksvermogen, erfenissen en 
schenkingen blijven – kort gezegd – voort
aan privévermogen van de echtgenoten.23 
Een van de gedachten hierbij is dat dit 
stelsel beter aansluit op de huwelijks
vermogensrechtelijke stelsels in andere 
landen; het ‘Nederlandse stelsel’ vindt men 
alleen nog in Suriname en ZuidAfrika.24 In 
Europa zijn de beperkte gemeenschap en 
een verrekenstelsel de meest voorkomende 
stelsels.25 Om Europees gezien meer in de 
pas te lopen, zou een ander stelsel dan ook 
de voorkeur verdienen, aldus de initiatief
nemers van het wetsvoorstel.26 Een andere 
reden voor invoering van een ander wet
telijk stelsel is dat het voorgestelde stelsel 
aansluit op de maatschappelijke gedachten 
over de gevolgen van het huwelijk.27 Of dit 
wetsvoorstel ook daadwerkelijk wet wordt is 
nog niet zeker. Net als bij de parlementaire 
debatten voorafgaande aan de invoering van 
het stelsel van de algehele gemeenschap 
van goederen is ook nu discussie over de 
vraag wat het meest wenselijke stelsel is. 

Als we met zevenmijlslaarzen door de 
geschiedenis stappen, zien we dat het onder 
het Romeinse recht nodig was drie nachten 
achtereen de echtelijke woning te verlaten 
om te voorkomen dat het eigen vermogen 
van de vrouw overging naar de man. Zo is 
het ook in de huidige tijd nodig huwelijkse 
voorwaarden te maken om te voorkomen dat 
het voorhuwelijkse vermogen gedeeld moet 
worden met de partner. Of dit ook in de toe
komst nog nodig is, zal blijken bij de verdere 
parlementaire behandeling van ‘33987’, die 
wij uiteraard met belangstelling volgen!
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