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VOORWOORD 
 
 
 
Beste student(e), 

 

Voor je ligt de samenvatting van week 46 van het vak Inleiding Privaatrecht. Met deze 

samenvatting is geprobeerd om de belangrijkste punten uit de voorgeschreven lesstof 

overzichtelijk weer te geven. Onthoud echter dat dit werk niet gezien kan worden als vervanging 

van de lesstof, maar slechts als aanvulling bij het studeren. Lawbooks behoudt dan ook het recht 

de inhoud te bepalen, en is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van 

de informatie. 

 

Lawbooks wenst je een prettig cursusverloop, veel succes met studeren en natuurlijk ook veel 

succes op het tentamen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Lawbooks 
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LITERATUUR 
 
 
Voor deze weken is er geen nieuwe literatuur voorgeschreven uit het boek. Wel zijn er enkele 
extra artikelen voorgeschreven. Deze kun je downloaden op onze website bij de uitwerkingen of 
bij de releasedata. 
 
Voorts zijn er enkele artikelen en titels uit je wettenbundel voorgeschreven. Deze artikelen lenen 
zich uiteraard niet voor een samenvatting en zijn dan ook niet opgenomen in dit document. 
Vergeet ze echter niet voor jezelf door te nemen! 
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EXTRA LITERATUUR (ARTIKELEN)  
 
Artikel 1:41a BW 
 
Aangehaalde literatuur: Y. Yildiz, ‘Doorstaat artikel 1:41a BW de toetsing van artikel 12 
EVRM?’, FJR 2017/3. 
 
1. Inleiding 
In 2015 is de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking getreden. Deze wet bevat een 
nieuw artikel, art. 1:41a BW, dat een beperking aan neef/nichtenhuwelijken inhoudt. Het 
is echter geen absoluut verbod. Over dit artikel is een parlementaire discussie ontstaan, 
want er kan gediscussieerd worden of art. 1:41a BW niet tegenstrijdig is met het recht 
op huwen, dat gewaarborgd is in artikel 12 van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (hierna EVRM). In deze bijdrage bespreekt Yildiz de totstandkoming van 
art. 1:41a BW, vervolgens een uitleg over art. 12 EVRM, en tenslotte zal art. 1:41a 
getoetst worden aan de leer van art. 12 EVRM, waarna een conclusie volgt.  
 
2. Wet tegengaan huwelijksdwang  
De problematiek rondom huwelijksdwang heeft steeds meer aandacht gekregen van 
politici, waardoor er verschillende onderzoeken hiernaar zijn opgericht. Er is voor 
gekozen om een aantal aanpassingen in het strafrecht en het BW te maken op het 
gebied van de huwelijkswetgeving.  
 
2.1 Doel en ratio 
Zoals reeds gezegd, is de het nieuwe art. 1:41a toegevoegd aan het BW. Zie hieronder:  
‘Een huwelijk mag niet worden gesloten tussen hen die elkander, hetzij van nature hetzij 
familierechtelijk, als bloedverwanten bestaan in de derde of vierde graad in de zijlinie, 
tenzij de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand iedere een 
beëdigde verklaring hebben afgelegd, inhoudende dat zij hun vrije toestemming tot het 
huwelijk geven.’ 
 
Omdat het doel van de bepaling het tegengaan van huwelijksdwang is en niet het 
verbieden van neef/nichtenhuwelijken, is het voor de huwelijkskandidaten mogelijk om 
toch te trouwen. Het huwelijksverbod geld namelijk niet (zie de tenzij-formule) als 
beiden de beëdigde verklaring afleggen tegenover de ambtenaar.  
 
Ter onderbouwing van deze keuze wordt door de wetgever naar een aantal 
onderzoeken verwezen. Het is echter moeilijk te bepalen hoeveel dwanghuwelijken zich 
nou precies plaatsvonden, en hoeveel van deze ook neef/nichtenhuwelijken waren. 
Concrete cijfers ontbreken dus. Toch heeft de wetgever ervoor gekozen om alleen deze 
groep op te nemen in dit artikel, omdat juist in situaties van nauwe bloedverwantschap 
tussen de aanstaande echtgenoten de druk vanuit de familiale omgeving dermate grote 
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vormen kan aannemen dat daar zeer moeilijk weerstand aan geboden kan worden. De 
beëdigde verklaring is dus een extra reflectiemoment en een sterke prikkel om de 
waarheid te verklaren.  
 
2.2 Consultatie 
Verscheidene adviesorganen hebben hun mening uitgebracht over het (toen nog) 
wetsvoorstel waarvan art. 1:41a BW deel uitmaakte. De Raad van State had een aantal 
kritiekpunten:  

• Ten eerste wordt de onderbouwing als te zwak gezien, aangezien er geen 
concrete cijfers zijn en dwanghuwelijken zich ook in andere situaties voordoen. 
Ook kunnen de aanstaande echtgenoten de waarheid achterhouden omtrent de 
graad van hun bloedverwantschap, omdat deze gegevens niet bijgehouden 
worden.  

• Ten tweede meent de Raad van State dat het moment van de beëdigde 
verklaring ook onder dwang zal kunnen verlopen. De verklaring vormt dan niet 
echt een drempel voor het afsluiten van een dwanghuwelijk.  

 
De Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht heeft verklaard de eis van de 
beëdigde verklaring niet zomaar toegepast kan worden op in het buitenland gesloten 
neef/nichthuwelijken. De eis van de beëdigde verklaring moet dan voldoen aan de 
eisen uit de jurisprudentie met betrekking tot art. 12 EVRM, die in de volgende 
paragraaf zullen worden besproken.  
 
3. Het EVRM: artikel 12 
Tijdens het wetgevingsproces is nauwelijks besproken of art. 1:41a BW op gespannen 
voet staat met art. 12 EVRM. Wat onder art. 12 EVRM valt, blijkt uit de jurisprudentie van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM).  
 
Hieruit volgt dat art. 12 EVRM geen absoluut recht op huwen voor burgers creëert. De 
verdragsstaten hebben een zekere beoordelingsvrijheid om de grenzen van dit recht te 
bepalen. In de nationale wetgeving kunnen nadere regels worden opgesteld met 
betrekking tot de formele en materiele vereisten voor huwelijk. De staat heeft dus een 
bepaalde ruimte bij het invullen van het recht om te huwen.  
 
In de zaken F./Zwitserland (betrof een verbod om te hertrouwen binnen drie jaar na een 
echtscheiding), B.&L./VK (betrof een huwelijk tussen schoonvader en schoondochter), 
Jaremowicz/Polen & Frasik/Polen (betrof een verbod voor gedetineerden om te 
trouwen zolang zij in detentie waren), heeft het EHRM terughoudend gehandeld in het 
toestaan van beperkingen van het recht om te trouwen. Zo werd de nationale wetgeving 
in deze zaken disproportioneel en ineffectief geacht, waarbij het beoogde doel niet 
werd bereikt.  
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Zelfs in zaken met betrekking tot schijnhuwelijken heeft het EHRM nationale wetgeving 
in strijd met art. 12 EVRM geoordeeld. In O’Donoghue/VK was er sprake van een klacht 
jegens maatregelen om schijnhuwelijken tegen te gaan die een bepaalde groep als 
doelgroep hadden. Het EHRM had toen geoordeeld dat zelfs als er in een bepaalde 
groep vaker schijnhuwelijken voorkomen, een algemeen verbod dat uiteindelijk een te 
grote groep mensen treft omdat er geen onderzoek wordt gedaan naar de echtheid van 
het huwelijk, de essentie van art. 12 EVRM aantast.  
 
4. Toepassing 
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat staten een zekere beoordelingsvrijheid hebben 
bij het treffen van maatregelen die huwelijksvrijheid kunne beperken, maar dat er 
gemeenschappelijke minimumnormen zijn die bij totstandkoming van zowel formele als 
materiele huwelijksbeletselen dienen te worden gewaarborgd.  
Nu kijkt Yildiz naar de verhouding tussen art. 1:41a BW en art. 12 EVRM. Volgens de 
wetgever wordt er een legitiem doel nagestreefd met art. 1:41a BW; namelijk het 
voorkomen van dwanghuwelijken. Desondanks kan dit op gespannen voet staan met 
art. 12 EVRM, omdat het niet enkel afhangt van de vraag of er sprake is van een legitiem 
doel: 

• Ten eerste is het EHRM sneller geneigd te oordelen dat een huwelijksbeperking 
buiten de beoordelingsvrijheid van een staat valt, wanneer een dergelijk verbod 
niet in andere verdragsstaten voorkomt. Nederland is de enige verdragsstaat die 
een dergelijk neef/nichthuwelijk verbod heeft.  

• Ten tweede is er sprake van inconsistentie tussen doel en middel. Het doel is het 
tegengaan van huwelijksdwang, maar het middel van art. 1:41a BW is geen 
verbod op huwelijksdwang, maar een verbod op neef/nichthuwelijken. Vanwege 
deze inconsistentie wordt er waarschijnlijk een grotere groep getroffen dan wordt 
beoogd. Er zijn bijvoorbeeld gevallen van neef/nichthuwelijken die niet onder 
dwang plaatsvinden, maar toch worden getroffen door het artikel. De huidige 
wetgeving is daarom ineffectief bij het tegengaan van huwelijksdwang van 
andere groepen (die buiten neef/nichthuwelijken vallen).  

• Ten derde is er ook sprake van een ineffectief middel in het artikel zelf; namelijk 
de beëdigde verklaring. De verklaring zou eigenlijk een drempel moeten zijn 
voor een dwanghuwelijk, maar Yildiz gaat mee in de redenering van de Raad van 
State, die meent dat huwelijkskandidaten waarschijnlijk ook gedwongen worden 
om de verklaring af te leggen. Het is zelfs aannemelijk dat de verklaring een 
drempel zal vormen om contact op te nemen met het OM, nu de echtgenoten 
door het afleggen van een valse verklaring een strafbaar feit hebben begaan.  

 
Een argument ten gunste van art. 1:41a BW zou kunnen zijn dat er praktisch geen 
beperking is van het recht te huwen. Er is geen lastige of dure procedure die de 
aanstaande echtgenoten moeten doorlopen, en de echtgenoten hoeven geen lange 
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termijn te wachten. Hiermee verschilt de situatie in Nederland van de eerder genoemde 
zaken uit de jurisprudentie. Maar, dit is ook gelijk de enige weg die openstaat voor 
bloedverwante huwelijkskandidaten: óf je legt de verklaring af, óf je kan niet trouwen.  
 
5. Conclusie 
Het tegengaan van huwelijksdwang is een essentieel doel dat op de juiste manier dient 
te worden aangepakt vanwege de complexiteit van de kwestie. Art. 1:41a BW heeft 
zeker een legitiem doel, maar er bestaan meerdere argumenten om strijdigheid met art. 
12 EVRM te verklaren. Op basis van jurisprudentie van het EHRM komt Yildiz tot de 
conclusie dat art. 1:41a BW gekwalificeerd moet worden als een algemeen, alles 
insluitend verbod dat inconsistent is met het legitieme doel ervan, dat 
ongerechtvaardigd, ineffectief en disproportioneel is.  
 
Het is nog maar de vraag of er een zaak betreffende art. 1:41a BW voor het EHRM gaat 
komen, zodat het EHRM over deze wetgeving uitspraak kan doen. Waarschijnlijk zitten 
de huwelijkskandidaten niet te wachten op een langdurige zaak. Toch betekent dit niet 
dat de wetgever zich niet geroepen hoeft te voelen om de wet aan te passen. Al met al 
pleit Yildiz voor andere mogelijkheden om huwelijksdwang tegen te gaan en spreekt zij 
niet al te positief over art. 1:41 a BW.  
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Divorce Challange 
 
Aangehaalde literatuur: J. van der Hoeven, ‘Uitkomsten van de Divorce Challenge, FJR 
2017/16. 
 
In 2015 is de zogenaamde ‘Divorce Challenge’ van start gegaan. In deze challenge 
wordt er gezocht naar ideeën en plannen die het aantal vechtscheidingen zouden 
verminderen. Een expertpanel en jongerenpanel moesten uiteindelijk kiezen welke van 
de ingezonden plannen zij uitgewerkt wilden zien. In deze bijdrage worden deze 
plannen kort uitgelegd.  
 
1. Totstandkoming en aanpak Divorce Challenge 
Op initiatief van kamerlid Recourt is deze maatschappelijke zoektocht en prijsvraag in 
één gestart. Gedurende twee maanden kon iedereen een plan inzenden dat dan werd 
beoordeeld door een expert- en jongerenpanel. Uiteindelijk heeft het expertpanel voor 
elke van vier onderscheiden fasen binnen de vechtscheidingsproblematiek een 
inzending geselecteerd. Zie hieronder de geselecteerde inzendingen:  
 
2. Geselecteerde plannen 

• Fase 1 Als het (nog) goed gaat: Two2tango, als de relatie verandert: Two2tango 
is een start-up op een digitaal platform. Mensen kunnen door middel van deze 
site inzicht krijgen in hun relatie zodat er uiteindelijk een weloverwogen keus 
gemaakt kan worden om samen verder te gaan of goed uit elkaar te gaan.  

• Fase 2 De eerste problemen: iedere school zijn expert! Aangezien school de 
plek is waar bij kinderen de eerste effecten van problemen thuis worden 
gesignaleerd, moet er een protocol worden opgesteld en zouden één of 
meerdere leerkrachten zich moeten scholen in dit onderwerp. 

• Fase 3 Een onafwendbare breuk: BRAM Wanneer het al in de rechtbank blijkt 
dat partners niet probleemloos onderling kunnen communiceren, worden zij 
gevraagd om mee te doen aan het BRAM-traject. Wijkteams proberen de ouders 
te begeleiden om hun communicatie te verbeteren met de hulp van de Raad 
voor de Kinderbescherming. 

• Fase 4 Na de scheiding: Kinderen uit de Knel De inzenders pleiten voor een 
Landelijk Centrum Kinderen uit de Knel, waar alle belangrijke onderdelen zoals 
opleiding, onderzoek, centraal loket aanmeldingen, behandelingen, etc. allemaal 
onder een dak zitten en centraal geregeld zijn. Het is de bedoeling dat de 
juridische sector en de zorgsector hier gaan samenwerken.  

• Fase 1 t/m 4: Rechtszorg bij scheiding: De inzenders menen dat de huidige 
juridische benadering van echtscheidingen conflicterend en tijdrovend is. Er 
moet als het ware een nieuwe hoofdroute moeten worden uitgestippeld, met de 
focus op rechtszorg bij scheiding. Deze hoofdroute heeft 4 doelen: 
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o Het systeem moet gericht zijn op duurzame en rechtvaardigde afspraken 
tussen gezinsleden. 

o Juristen moeten toegankelijk worden zonder juridische strijd op basis van 
ingenomen standpunten. 

o Internationaal ontwikkelde maatschappelijke kennis over effectieve 
interventies bij scheiding moet worden gebundeld in een 
behandelrichtlijn. 

o De nieuwe werkwijze zou online ondersteund moeten worden.  
 
Het expertpanel heeft op basis van andere inzendingen ook een aantal conclusies 
getrokken en heeft terugkerende problemen in de echtscheidingsproblematiek 
gesignaleerd; problemen die niet in de vijf winnende inzendingen zijn besproken. Ook 
suggereert de jury dat andere departementen dan Veiligheid en Justitie betrokken 
moeten worden.  
 
3. Vervolg 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft gesteld een bijdrage te zullen leveren aan 
het verder uitwerken van de geselecteerde voorstellen. Het ministerie onderzoekt 
komende tijd hoe zij dit vervolg op de ‘Divorce Challenge’ het beste kan faciliteren.  
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JURISPRUDENTIE  
 
Marckx vs. Belgium 
 
Vindplaats 
EHRM 13 juni 1979, NJ 1980, 462 (Marckx vs. Belgium).  
 
Onderwerp 
Artikel 8 EVRM, artikel 14 EVRM. 
 
Rechtsvraag 
Wordt er een inbreuk gemaakt op artikel 8 EVRM of op artikel 14 EVRM als een onderscheid 
wordt gemaakt tussen wettige en natuurlijke kinderen? 
 
Strekking 
Alexandra Marckx is het kind van de ongehuwde moeder Paula Marckx, die bij de geboorte van 
haar kind tot de ontdekking kwam dat ze het moest erkennen om de afstammingsband wettelijk 
vast te stellen, terwijl een gehuwde moeder dat niet hoefde te doen. Zij vond een dergelijke 
discriminatie onaanvaardbaar en maakte in naam van haar tien maanden oude baby de zaak in 
1974 aanhangig bij de voorloper van het EHRM. In 1979 kreeg ze gelijk en het Hof oordeelde 
dat de Belgische Staat een einde moest maken aan de discriminatie tussen wat men vroeger 
wettige en natuurlijke kinderen noemde. Marckx beroept zich in dit kader op twee artikelen: 

• Artikel 8 EVRM; en 
• Artikel 14 EVRM. 

 
Ten aanzien van artikel 8 EVRM oordeelt het hof dat het ‘gezinsleven’ ten minste de 
betrekkingen tussen naaste bloedverwanten omvat, en dat de ‘eerbiediging’ van een zodanig 
‘gezinsleven’ voor de Staat de verplichting inhoudt de normale ontwikkeling van deze 
betrekkingen toe te laten. De uitleg van artikel 14 EVRM brengt mee dat het onderscheid tussen 
wettige en natuurlijke kinderen (en daarmee tussen gehuwde en ongehuwde moeders) in het 
licht van artikel 14 EVRM radicaal moet worden afgewezen. 
 

Goodwin vs. United Kingdom 
 
Vindplaats 
EHRM 11 juli 2002, Appl. no. 28957/96 (Goodwin vs. United Kingdom). 
 
Onderwerp 
Artikel 8 EVRM. 
 
Leerstuk  
Goodwin was geboren als man en gaat na een operatie als vrouw door het leven. Ze wilde 
voorts ook haar persoonsgegevens aanpassen, zodat ze vermeld zou komen te staan als vrouw 
en niet als man. Dat was volgens de Britse autoriteiten niet mogelijk. Goodwin maakt er 
uiteindelijk een zaak van en ze wint deze ook nog bij het EHRM. Dit arrest is cruciaal geweest 
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voor de erkenning van de rechten van transgenders in Europa. Als gevolg van deze uitspraak is 
er in Engeland ook wetgeving in het leven geroepen die ziet op de rechten van transgenders. 
 

Beëindiging samenlevingsovereenkomst 
 
Vindplaats 
HR 8 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9539 (Beëindiging samenlevingsovereenkomst) . 
 
Leerstuk 
De vraag of tussen de man en de vrouw met betrekking tot de gelijke draagplicht ten aanzien 
van de hypotheekrente en de premies levensverzekering afspraken zijn gemaakt, alsook de 
vraag welke inhoud die afspraken hebben, dienen te worden beantwoord aan de hand van de 
Haviltex-maatstaf. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang en kan acht 
worden geslagen op het feitelijk handelen van partijen. Deze maatstaf geldt ook bij 
beantwoording van de vraag of afspraken (kunnen worden geacht te) zijn gewijzigd. Door niet 
kenbaar aandacht te besteden aan hetgeen door de vrouw in dit verband is aangevoerd, dat 
erop neerkomt dat zowel de man als zijzelf zich heeft gedragen in overeenstemming met door 
hen stilzwijgend gemaakte afspraken en de tussen hen feitelijk gegroeide taakverdeling, heeft 
het hof deze maatstaf miskend en is het uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting dan wel is 
zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. 
 

Beëindiging islamitisch huwelijk 
 
Vindplaats 
Rb. Oost-Brabant 3 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBRL2016:4140 (Beëindiging islamitisch 
huwelijk). 
 
Onderwerp 
Artikel 12 EVRM, artikel 112 Gw, artikel 6:162 BW, artikel 149 Rv. 
 
Rechtsvraag 
Dient een man medewerking te verlenen aan echtscheiding naar sjiitisch-islamitisch recht? 
 
Leerstuk 
Partijen sluiten in 2014 te Assen een religieus huwelijk volgens de voorschriften van de sjiitische 
leer, waartoe een huwelijksakte is opgemaakt. Tussen partijen is geen sprake van een burgerlijk 
huwelijk. De liefde eindigt en de vrouw verzoekt de man meerdere malen zijn medewerking te 
verlenen aan een echtscheiding naar islamitisch recht. De man weigert. Bij verstekvonnis wordt 
de man veroordeeld de talaq uit te spreken. De man vordert in het verzet vernietiging van het 
verstekvonnis. Volgens hem kan de echtscheiding alleen aanhangig worden gemaakt bij een 
sharia-rechter. 
 
Volgens de rechtbank is er geen vordering strekkende tot ontbinding van een religieus huwelijk, 
maar is sprake van vordering tot medewerking aan de totstandbrenging van de echtscheiding 
naar religieus recht. De vordering is gebaseerd op onrechtmatige daad en daarmee is de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter gegeven. Weliswaar wordt een religieus huwelijk niet in 
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het Nederlands recht erkend, maar daaruit volgt niet dat het religieuze huwelijk geen feitelijke 
gevolgen kan hebben, die als onrechtmatige kunnen worden aangemerkt. In de eerste plaats 
vorm het religieuze huwelijk een belemmering voor de vrouw om opnieuw een relatie aan te 
gaan. In de tweede plaats brengt het religieuze huwelijk een ondergeschikte positie van de 
vrouw met zich, doordat zij verplicht is haar man te gehoorzamen. Deze fundamentele 
ongelijkheid blijft bestaan, indien geen echtscheiding plaatsvindt. In de derde plaats loopt de 
vrouw het risico om slachtoffer te worden van eerwraak. Deze gevolgen vormen een inbreuk op 
de rechten en vrijheden van de vrouw. De man poneert als enig inhoudelijk verweer de 
terugvordering van de bruidsschat. Deze louter financiële claim weegt uiteraard veel minder 
zwaar. De weigerachtigheid van de man vormt onder de genoemde omstandigheden een 
onrechtmatige daad jegens de vrouw. 
 
Tip van Lawbooks: De burgerlijke rechter acht zich in deze zaak bevoegd omdat er een 
onrechtmatige daad gepleegd wordt. Ondanks het feit dat het islamitische huwelijk naar 
Nederlands recht niet erkend wordt, kan de rechter deze ontbinden indien het voor een van de 
partijen naar Nederlands recht wel een onrechtmatige daad oplevert.  
 

Vernietiging huwelijk 
 
Vindplaats 
Hof Den Bosch 5 oktober 2017, ECLI:BL:GHSHE:2017:4219 (Vernietiging huwelijk).  
 
Onderwerp 
Artikel 1:32 BW.  
 
Feiten 
Een oude demente dame had een 15 jaar jongere man ontmoet via een contactadvertentie in 
de krant. Twee weken na de eerste ontmoeting ging de man bij de vrouw inwonen. Na een 
tijdje moest de vrouw met verschijnselen van verwardheid (delier) een paar dagen worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Twee maanden later traden de man en de vrouw in het huwelijk, 
zonder medeweten van haar dochters. Zij trouwden in algehele gemeenschap van goederen. 
Kort daarna wijzigde de vrouw haar testament. Zij onterfde haar dochters en benoemde haar 
man tot enig erfgenaam. 
 
Uitspraak hof 
Het aangaan van een huwelijk is een complexe beslissing, met verregaande emotionele, 
juridische, financiële en fiscale gevolgen. Het hof is het met de rechtbank eens dat de vrouw op 
het moment van het huwelijk niet in staat was hierover een eigen, zelfstandige afweging te 
maken (r.o. 3.19). Uit onderzoek en verklaringen van deskundigen is komen vast te staan dat de 
vrouw leed aan dementie en niet in staat was dit soort ingrijpende beslissingen te nemen. 
Bovendien was de man niet ter goeder trouw (r.o. 3.27). 
 
 
 


