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1. Inleiding

In EB 2012/3 stelden wij de vraag aan de orde of aan een convenant dat ‘als opgenomen beschouwd’ in de
echtscheidingsbeschikking is meegenomen ook gezag van gewijsde toekomt zodra de echtscheidingsbeschikking
onherroepelijk is geworden. De vraag was actueel geworden omdat in de lagere rechtspraak enkele malen een bevestigend
antwoord was gegeven, recentelijk door de Rechtbank Roermond. Wij betoogden dat wet en literatuur in de richting van een
ontkennende beantwoording wijzen. Sinds ons artikel beantwoordde het Hof ’s-Hertogenbosch de vraag eveneens in
ontkennende zin. Niet veel later oordeelde de Rechtbank Amsterdam, sector kanton, echter weer dat óók aan het convenant
gezag van gewijsde toekomt (zie respectievelijk Rb. Roermond 16 februari 2011, LJN BQ3503, EB 2011/63; Rb. Roermond
11 mei 2011, LJN BQ3504, EB 2011/64; RFR 2011/105; Hof ’s-Hertogenbosch, in het hoger beroep op de Roermondse
uitspraken, 19 juni 2012, LJN BW9156, RFR 2012/111; JPF 2012/108, m.nt. B.E. Reinhartz; en Rb. Amsterdam 8 augustus
2012, LJN BX6323, NJF 2012/437; RFR 2012/135. Van de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank is geen hoger beroep
ingesteld).
De kwestie blijkt aldus nog niet uitgekristalliseerd te zijn. Dat is jammer en ook onnodig, want het wettelijk systeem en de
rechtspraak van de Hoge Raad zijn duidelijk. Omdat echter de uitspraak van de Amsterdamse rechter qua argumentatie en
benadering van de vraag verwarrend kan werken – en bovendien tot een onjuiste uitkomst leidt –, besteden wij hieronder
opnieuw aandacht aan deze kwestie. Door de materie heen speelt voorts een andere actuele vraag, namelijk of en in
hoeverre een convenant executoriale kracht verkrijgt door dit ‘als opgenomen beschouwd’ in een echtscheidingsbeschikking
te laten op- of meenemen. Die vraag bespreken wij in een volgend artikel in EB. 

2. Stand van zaken in de rechtspraak

In alle zaken die leidden tot de bovengenoemde uitspraken, ging het om een verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap die door de echtgenoten bij convenant was overeengekomen. Ook was het convenant ‘als
opgenomen beschouwd’ in de echtscheidingsbeschikking meegenomen. Nadat de echtscheidingsbeschikking kracht van
gewijsde had gekregen, ontstond onenigheid over de afspraken, die in het convenant waren gemaakt. Daarna lopen – in de
recente rechtspraak – de wegen uiteen. Hieronder zullen wij uiteenzetten waarom wij de Amsterdamse uitspraak
onbegrijpelijk en onjuist achten. Eerst echter zullen wij kort het kader weergeven zoals het Hof ’s-Hertogenbosch dat ons
inziens juist heeft geschetst.

2.1 De uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch

In het echtscheidingsconvenant in deze zaak was tweeërlei overeengekomen: 1. de schulden, ontstaan voorafgaand aan de
ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap, zouden worden toegedeeld aan degene die de schuld was aangegaan;
en 2. partijen deden afstand van het recht op ontbinding of vernietiging van het convenant, waaronder vernietiging op grond
van art. 3:196 BW (de vernietiging op grond van benadeling met meer dan een vierde).
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Na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking vorderde de vrouw (buiten rechte) betaling door de man van de door
hem aangegane schulden. Ruim tien maanden na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking vorderde de man (in
rechte) onder meer vernietiging van de tussen partijen bij convenant overeengekomen verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap, zulks op grond van dwaling ex art. 3:196 BW en (subsidiair) art. 6:248 BW. Ook vorderde
hij vaststelling van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

De Rechtbank Roermond zag het convenant in drieërlei zin als onderdeel van de echtscheidingsbeschikking – die kracht
van gewijsde heeft gekregen – en verklaarde de man niet-ontvankelijk in zijn vorderingen:
1. In geval van vernietiging zouden partijen nog steeds gebonden zijn aan de inhoud van de

echtscheidingsbeschikking, waarin de verdeling is vastgesteld overeenkomstig de inhoud van het convenant.
2. Omtrent de verdeling is reeds onherroepelijk bij echtscheidingsbeschikking beslist; over de vordering tot

vaststelling van de verdeling kan daarom niet meer worden beslist.
3. Art. 3:196 BW ziet alleen op rechtshandelingen; een rechterlijke beslissing – de echtscheidingsbeschikking – is

geen rechtshandeling; aldus komt de verdeling zoals vastgesteld in de echtscheidingsbeschikking niet in
aanmerking voor vernietiging op grond van art. 3:196 BW.

Het hof oordeelde in het hoger beroep daarentegen dat de overeenkomst tussen partijen in beginsel onverlet wordt gelaten:

“4.4.

Indien de rechter in een (echtscheidings)beschikking bepaalt dat de onderlinge vermogensrechtelijke regeling die partijen in
een convenant hebben vastgelegd, als in de beschikking opgenomen wordt beschouwd, dan moet in beginsel worden
aangenomen dat die veroordeling geen verdere strekking heeft dan om partijen een executoriale titel te verschaffen
teneinde zonodig de nakoming van de overeenkomst in rechte af te dwingen. Dat brengt mee dat de overeenkomst tussen
partijen door de rechterlijke uitspraak onverlet wordt gelaten. Dit is slechts anders indien uit de rechterlijke uitspraak van een
verdergaande strekking blijkt (HR 19 november 1982, NJ 1983/494). Van een dergelijke verdergaande strekking van de
echtscheidingsbeschikking van 8 april 2009 is het hof niet gebleken. De overeenkomst van partijen met betrekking tot de
verdeling heeft derhalve rechtskracht behouden en is in principe voor vernietiging vatbaar.
Het feit dat de echtscheidingsbeschikking inmiddels gezag van gewijsde heeft gekregen, betekent, anders dan de rechtbank
heeft beslist, niet dat na vernietiging van de regeling uit het convenant, de verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap niet meer door de rechter kan worden vastgesteld. De rechtbank heeft bij
echtscheidingsbeschikking niet beslist ten aanzien van een geschil tussen partijen, maar heeft slechts opgenomen in de
beschikking wat partijen zelf zijn overeengekomen. Art. 236 Rv ziet in zoverre niet op de ‘als opgenomen beschouwde’
onderlinge vermogensrechtelijke regeling uit het convenant.
De grieven van de man slagen derhalve. Hij is ontvankelijk in zijn vordering tot vernietiging van de in het
echtscheidingsconvenant van 5 maart 2009 overeengekomen verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van
partijen. De vonnissen van de rechtbank van 16 februari 2011 en 11 mei 2011 kunnen derhalve niet in stand blijven.”

Dit oordeel is ons inziens juist en komt overeen met onze conclusies zoals wij die beschreven in EB 2012/3. Op het punt
van de executoriale kracht gaan wij, als gezegd, in een volgend artikel in EB nader in.

2.2 Het oordeel van de Rechtbank Amsterdam

De Amsterdamse rechtbank lijkt het door het hof genoemde arrest van de Hoge Raad van 1982 tot uitgangspunt te nemen.
De rechtbank komt vervolgens tot de beslissing dat aan het convenant wél gezag van gewijsde toekomt. De vordering tot
het ‘openbreken’ van het convenant wordt afgewezen. De rechtbank komt echter tot haar beslissing, niet door te redeneren
vanuit het algemene rechtssysteem naar het bijzondere geval (het te beslechten geschil), maar door uit dat enkele geschil
een algemene regel te willen afleiden. Het eindoordeel van de rechtbank achten wij dan ook onbegrijpelijk en onjuist. Ter
verduidelijking worden hieronder vier onderdelen van het rechtbankoordeel van commentaar voorzien (a-d).

a.

De rechtbank oordeelt:

“15.

Anders dan het arrest van het hof (de bovenbesproken Hof-uitspraak, PdB/RW) beperkt de uitspraak van de Hoge Raad
(van 1982, PdB/RW) zich tot een afspraak tussen partijen over de te betalen alimentatie. (…)”.

De rechtbank redeneert hier aldus: in 1982 ging het om te betalen alimentatie, het onderhavige geschil ziet op een verdeling
van de huwelijksgoederengemeenschap, dus de Hoge Raad-uitspraak kan niet geacht worden óók een verdeling te
bestrijken. Deze redenering is te eenvoudig, in strijd met het wettelijke systeem en met de rechtsleer in deze, maar vooral
wonderlijk. In ‘het recht’ mag het toch bekend geacht worden dat de Hoge Raad in de regel – en ook in dit arrest van 1982 –
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als rechtsvormer andersom te werk gaat, namelijk van algemeen naar bijzonder (van algemene regel naar het bijzondere
geval). Naar aanleiding van de Hoge Raad-uitspraak van 1982 maar ook elders treft men in rechtspraak en literatuur dan
ook uitgangspunten van een algemene strekking aan, óók wanneer het een alimentatieovereenkomst betreft. Twee
voorbeelden (uit vele):

1. Heemskerk, annotatie onder Rb. ’s-Gravenhage 11 januari 1983, NJ 1984/593 gaat van ‘algemeen naar
bijzonder’ waar hij opmerkt:
“In het algemeen is het weinig gebruikelijk om een vonnis te vragen dat de overeenkomst tussen pp. vervangt,
waardoor dus die overeenkomst vervalt. Men vraagt geen vernietiging of terzijdestelling van datgene waarop
men zijn recht baseert. HR 19 nov. 1982, NJ 1983/494 m.nt. EAAL besliste dan ook dat in beginsel moet worden
aangenomen dat de veroordeling geen verdere strekking heeft dan om de partij een executoriale titel te
verschaffen, waarbij de overeenkomst onverlet wordt gelaten. Hetzelfde valt aan te nemen voor een rechterlijke
vaststelling conform het convenant.”

2. HR 9 januari 2004, LJN AN8288, JOL 2004/4, r.o. 3.4 begint eveneens bij het algemene overeenkomstenrecht,
om vervolgens bij het bijzondere geval uit te komen:
“(…) Het betreft een gewone overeenkomst, waarop het algemene overeenkomstenrecht van toepassing is. (…)
De uitleg van het echtscheidingsconvenant is voorbehouden aan de feitenrechter, welke uitleg in cassatie alleen
op begrijpelijkheid kan worden getoetst. (…). Indien een alimentatieovereenkomst is vastgelegd in een
rechterlijke uitspraak, moet in beginsel worden aangenomen dat die veroordeling geen verdere strekking heeft
dan om (…) een executoriale titel te verschaffen (…).”

b.

De Rechtbank Amsterdam poogt vervolgens het wettelijke systeem te achterhalen aan de hand van de Hoge Raad-
uitspraak van 1982, in combinatie met (doel en ratio van) art. 1:401 BW:

15.

“(…). Deze afspraak heeft, ondanks het feit dat zij is vastgelegd in een convenant en opgenomen in een beschikking, naar
het oordeel van de Hoge Raad, tussen partijen geen gezag van gewijsde. Het aanhechten van het convenant heeft, volgens
de Hoge Raad, in deze slechts het effect van het verschaffen van een executoriale titel. Met deze uitspraak sluit de Hoge
Raad aan bij het systeem van de wet. In artikel 1:401 BW is bepaald dat een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst
betreffende levensonderhoud bij latere rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer zij nadien door
wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen, dan wel indien de uitspraak van de
aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord of indien de overeenkomst is aangegaan met grove
miskenning van de wettelijke maatstaven. De wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor de mogelijkheid om onder
omstandigheden een partij afspraak of rechterlijke uitspraak inzake alimentatie te kunnen herzien, ondanks het feit dat de
beschikking of vonnis waarin dit is vastgelegd kracht van gewijsde heeft gekregen. Doet een van de gronden van artikel
1:401 BW zich voor dan heeft het bepaalde ten aanzien van de alimentatie geen gezag van gewijsde gekregen. Op basis
van deze uitspraak kan niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat (afspraken in) een convenant dat, ongeacht de
inhoud, wordt beschouwd te zijn herhaald en ingelast in een echtscheidingsbeschikking nimmer gezag van gewijsde kan
verkrijgen.

16.

Het onderhavige geschil betreft de afspraken in het convenant die zien op de verdeling van de huwelijksgemeenschap
vanwege de echtscheiding. De uitspraak van de Hoge Raad zegt daar niets over. (…)”.

Het gaat hier echter niet om de vraag of uit een Hoge Raad-uitspraak en uit art. 1:401 BW een algemene regel afgeleid kan
worden, zoals de rechtbank suggereert. Die algemene regels zijn er al, namelijk 1. de partijautonomie; en 2. het
onderscheid tussen de vraag wie de ‘afspraak’ omtrent alimentatie of verdeling oplegt: de partijen zelf (aan zichzelf, bij
overeenkomst), of de rechter. Uit dit algemeen geldende systeem heeft de Hoge Raad in 1982 zijn oordeel voor het daar
spelende concrete geval afgeleid. Voor andere concrete gevallen dient uit diezelfde algemene regels het antwoord worden
afgeleid.

c.

De rechtbank vervolgt dan met opnieuw een redenering vanuit één feit uit de casus, terwijl een benadering vanuit het
beginsel van de partijautonomie geboden zou zijn:

“17.
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Met het opstellen van het convenant en de daarin vastgelegde verdeling van de gemeenschap hebben partijen, gelet op het
bepaalde in artikel 8.2 van het convenant, beoogd een einde te maken aan het geschil met betrekking tot de verdeling van
de huwelijksgoederengemeenschap en onzekerheid te voorkomen omtrent hetgeen rechtens tussen hen geldt. Door te
verzoeken in het dictum te bepalen dat de regeling in het convenant als herhaald en ingelast in de beschikking wordt
beschouwd, hebben partijen er voor gekozen een extra – juridische – stap te zetten. Het is de keuze van partijen om het
convenant het zuiver verbintenisrechtelijke karakter te laten verliezen, en daarmee de deur voor een beroep op artikel 3:196
BW te sluiten. Het is daarmee een beslissing van de rechter geworden in de zin van artikel 236, lid 1 Rv. Een beslissing
waarmee beoogd wordt een einde aan het geschil te maken, namelijk de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.
Het feit dat de rechter geen of een beperkt inhoudelijk oordeel heeft gegeven over deze beslissing kan ook niet op voorhand
het karakter van gezag van gewijsde aan de beslissing ontzeggen. (…)”

De rechtbank leidt hieruit het enkele verzoek van partijen tot aanhechten van het convenant af dat een extra juridische stap
is gezet door partijen, namelijk het ‘geschil’ mede tot inzet maken van de rechterlijke beslissing. Dit oordeel staat zonder
nadere onderbouwing – die uit het vonnis niet kenbaar is – haaks op het belangrijke beginsel van de partijautonomie. Aldus
ook de Hoge Raad in 1982 (het enkele aanhechten van convenant is geen rechterlijke arbeid, tenzij uit de rechterlijke
uitspraak blijkt van een andere partijbedoeling).

d.

Tot slot volgt een – in ieder opzicht – onbegrijpelijke passage in het rechtbankvonnis:

“17.

(…). Immers ook verstekvonnissen of vonnissen waarbij door de wel verschenen gedaagde geen verweer wordt gevoerd
verkrijgen, indien er geen rechtsmiddel tegen wordt aangewend, gezag van gewijsde tussen partijen. Hieruit valt af te leiden
dat de term ‘beslissing’ niet veronderstelt dat er een debat voor de rechter aan voorafgegaan moet zijn. In dat licht valt niet
in te zien waarom een rechterlijke beslissing op gemeenschappelijk verzoek van partijen, en zonder voorafgaand debat, om
de gezamenlijke afspraken over de verdeling van de gemeenschap letterlijk op te nemen in dictum wel gezag van gewijsde
kan verkrijgen, voor zover dit door het systeem van de wet niet is uitgesloten, en een rechterlijke beslissing op
gemeenschappelijk verzoek om dezelfde afspraken vastgelegd in een convenant en aangehecht aan de beschikking als
herhaald en ingelast in de beschikking te beschouwen geen gezag van gewijsde kan verkrijgen.”

Deze passage is qua argumentatie niet te volgen. Het enkele gegeven dat ook een verstekvonnis gezag van gewijsde kan
krijgen zegt niets over het lot van een ‘als opgenomen beschouwd’ convenant. Het staat bovendien haaks op het doctrinaire
onderscheid partijbeslissing (overeenkomst, partijautonomie) versus rechterlijke beslissing op geschil. Voorts is er geen
sprake van een tegenstelling – er staat twee keer hetzelfde, voor en na het woord ‘uitgesloten’ – en bestaat de
gesuggereerde tegenstelling met het wettelijke systeem niet (vgl. in dezelfde zin de ‘Wenk’ in RFR 2011/105 over het
vonnis van de Rb. Roermond van 11 mei 2011). Het kernpunt is nu juist dat het wettelijke systeem voorziet in een
onderscheid tussen partijautonomie en ‘rechterlijke arbeid’. Gezag van gewijsde door enkele ‘aanhechting’ is krachtens dat
systeem in beginsel juist wel uitgesloten. Partijen kunnen echter zelf van het systeem afwijken; zie het Hoge Raad-oordeel
van 1982, het hof-oordeel van 2012, of het systeem van art. 3:196 lid 4 BW. Van een dergelijke afwijkingsbedoeling blijkt
echter niet uit de Amsterdamse uitspraak.

3. Afsluiting

Het wettelijke systeem, de doctrine en de Hoge Raad zijn duidelijk. Partijen zijn vrij om bij convenant rechten en
verplichtingen aan te gaan inzake hun echtscheiding. De afspraken worden krachtens het beginsel van de partijautonomie
en het overige wettelijke systeem geen onderdeel van de rechterlijke beslissing, noch verkrijgen zij kracht van gewijsde. Dit
wordt (slechts) anders wanneer de feitenrechter tot het oordeel komt dat hem is verzocht een geschil te beslechten. Tot dit
oordeel zal hij moeten komen op basis van de feiten of de bewoordingen van het convenant. In de praktijk zal dit zelden het
geval zijn; partijen hebben immers niet voor niets een convenant gesloten waarmee zij hun onderlinge rechtsverhouding zelf
hebben willen regelen. Mede daarom bevat een convenant ook vaak de bepaling dat voor zover de beschikking van de
rechtbank mocht afwijken van hetgeen in het convenant is overeengekomen, de bepalingen van het convenant zullen
gelden boven hetgeen in de beschikking is bepaald, voor zover het niet om dwingend recht gaat (zo ook het
modelconvenant van de vFAS).

 
Voetnoten

[1]
Peter de Bruijn is advocaat bij Holla Advocaten te ’s-Hertogenbosch; Roel Westrik is universitair hoofddocent privaatrecht aan de Erasmus Universiteit
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Rotterdam en hoofd wetenschappelijk bureau bij Holla Advocaten te ’s-Hertogenbosch.
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