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Geachte heer Van Engelen, 

Blijkens uw brief van 10 april jongstleden heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en 

jeugdrecht (LOVF) een aanbeveling gedaan aan de griffies van de rechtbanken inzake het 

verstrekken van afschriften van huwelijkse voorwaarden uit het Huwelijksgoederenregister 

(HGR). Naar ik heb begrepen, is deze aanbeveling inmiddels overgenomen door alle 

rechtbanken. Het gevolg van de aanbeveling is dat het register feitelijk niet meer openbaar 

is. Personen die het register willen raadplegen, ontvangen geen afschrift meer, maar een 

verwijzing naar de destijds passerende notaris.  

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is door uw aanbeveling overvallen. Over 

de aanbeveling is geen overleg geweest met de KNB, hetgeen wel voor de hand had gelegen 

nu het notariaat een grote afnemer is van deze dienst van de rechtbanken. Namens de KNB 

zijn eerder telefonisch de bezwaren tegen deze aanbeveling uiteengezet, hetgeen niet tot 

een heroverweging van uw zijde heeft geleid. De bezwaren breng ik hierbij ook schriftelijk 

onder uw aandacht. De reden dat wij niet eerder schriftelijk hebben gereageerd, is gelegen 

in het aanvankelijk geplande overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het 

LOVF. 

 

De aanbeveling houdt in dat er slechts een afschrift van de huwelijkse voorwaarden na 

raadpleging van het HGR wordt verstrekt indien partijen toestemming geven en de 

aanvrager aantoont dat het stuk niet meer op een andere manier kan worden verkregen én 

een aantoonbaar belang bestaat om een afschrift te krijgen. Deze aanbeveling steunt op uw 

uitleg van artikel 3a van het Besluit Huwelijksgoederenregister. 

U geeft aan dat nu op grond van artikel 3a van het Besluit de ingeschreven huwelijkse 

voorwaarden geen onderdeel van het register uitmaken, maar slechts dienen als een stuk 

dat aan de registratie ten grondslag ligt, de verplichting van de griffier op grond van artikel 4 

van het Besluit om een uittreksel uit het register te verstrekken niet de huwelijkse 

voorwaarden betreft. 

 

Met uw uitleg van het voormelde Besluit is de KNB het niet eens. 
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In de eerste plaats is uw uitleg van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 strijdig met 

het uitgangspunt van artikel 1:116 BW, dat spreekt van een openbaar register. Door uw 

interpretatie en de voorwaarden gesteld in de aanbeveling is het register feitelijk niet meer 

openbaar. Immers, derden (bijvoorbeeld schuldeisers van een van de echtgenoten) die het 

register willen raadplegen, ontvangen geen afschrift maar een verwijzing naar de destijds 

passerende notaris. Het staat de notaris echter in verband met de in de Notariswet 

neergelegde geheimhoudingsplicht niet vrij een afschrift aan deze derde te verstrekken. 

 

In de tweede plaats is artikel 3a van het Besluit toegevoegd aan het besluit om ervoor te 

zorgen dat niet alle aangeboden huwelijkse voorwaarden hoeven te worden gedigitaliseerd. 

Daarmee is niet bedoeld de inhoudelijke bepalingen van de aangeboden huwelijkse 

voorwaarden geen onderdeel meer te laten zijn van het register. 

De in artikel 3a genoemde “ingeschreven feiten” moeten daarmee toch worden gelezen als 

zijnde de inhoudelijke bepalingen van de huwelijkse voorwaarden die ter inschrijving zijn 

aangeboden. Derhalve is de griffier op grond van artikel 4 van het besluit verplicht aan een 

ieder kosteloos inzage van het register en daarmee van de inhoudelijke bepalingen van de 

betreffende opgevraagde huwelijkse voorwaarden te geven. 

 

In de derde plaats blijkt uit eerdere correspondentie van de Rechtbank Oost-Brabant dat de 

reden voor deze nieuwe aanbeveling is gelegen in vermeend oneigenlijk gebruik van het 

register. Zo zouden criminelen inzage kunnen krijgen in de lijst van bezittingen die onderdeel 

is van huwelijkse voorwaarden. Journalisten hebben blijkbaar inzage gekregen in de 

huwelijkse voorwaarden van bekende Nederlanders.   

Misbruik van een register is een serieuze kwestie en dient zeker zorgvuldig te worden 

gecontroleerd, waarna aanpassingen worden aangebracht in de procedure van raadpleging 

van dat register. Het kan echter niet zo zijn dat, vanwege misbruik een op grond van de wet 

ingesteld openbaar register niet meer openbaar zou zijn zonder dat dit uitgangspunt is 

gewijzigd. De reden voor openbaarheid is immers het belang van de bescherming van 

schuldeisers en de rechtszekerheid die wij in Nederland in het wettelijk stelsel op onder 

andere deze wijze hebben verankerd. 

 

In de vierde plaats stelt u in de aanbeveling dat een afschrift nog wel kan worden 

opgevraagd indien onder meer partijen toestemming verlenen aan de aanvrager. Nu 

inschrijving van huwelijkse voorwaarden in het HGR geen constitutief vereiste is voor de 

totstandkoming ervan, maar slechts vereist is om derdenwerking te verkrijgen, wordt met de 

inschrijving door partijen die derdenwerking kennelijk beoogd. Partijen die hun huwelijkse 

voorwaarden ingeschreven hebben, kunnen dan ook geacht worden daarmee toestemming te 

hebben verleend tot openbaarmaking nu die derdenwerking is gekoppeld aan de 

openbaarmaking. 

 

Ten slotte wil ik de positie van het notariaat nogmaals bij u onder de aandacht brengen. Het 

notariaat in Nederland waarborgt de rechtszekerheid in onze maatschappij. Dit doet zij onder 

andere door bij allerlei transacties de beschikkingsbevoegdheid van partijen te controleren.  
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Bijvoorbeeld bij een voorgenomen verkoop van een onroerende zaak zal daarvoor niet alleen 

raadpleging van het Kadaster nodig zijn. Immers het Kadaster geeft een vermoeden, geen 

aanwijzing van eigendom;  alleen het HGR kan daar uitsluitsel over geven. Bij iedere 

transactie waarbij de notaris is betrokken, zal dus het huwelijksvermogensregime van de 

betrokken partijen moeten worden beoordeeld. En dat vaak op korte termijn. Het notariaat is 

dan ook een frequent raadpleger van het HGR. Het niet bij het register kunnen opvragen van 

huwelijkse voorwaarden is voor het notariaat dan ook een complicerende factor bij de 

efficiënte behandeling van dossiers en daarmee een belemmering voor een soepele werking 

van het rechtsverkeer. Uiteindelijk is dit voor de burger vertragend en kostenverhogend. 

 

Zeer dringend verzoek ik u derhalve uw standpunt te heroverwegen, waarbij wij graag bereid 

zijn tot nader overleg en een inhoudelijke discussie. 

Hoogachtend, 

 

mr. J.H.F. Wilmink 

Voorzitter 

 

 

 

 

Cc:  

a.blokland@minvenj.nl 
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