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EB 2017/60

De gemeenschap is beperkt

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg, datum 14-06-2017

Op 11 juni 2014 dienden de toenmalige Tweede Kamerleden Berndsen-Jansen (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten
(VVD) initiatiefwetsvoorstel 33987 bij de Tweede Kamer in. Het hoofddoel van dat wetsvoorstel was om de omvang van de
wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Dat hoofddoel is bereikt. Het initiatiefwetsvoorstel is op 19 april 2016
door de Tweede Kamer en op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid aanvaard. Voor
stellen die vanaf 1 januari 2018 met elkaar trouwen, geldt niet langer dat alles van hen samen is. Wat gaat er veranderen?

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg[1]

1. Beperking van de gemeenschap

De gemeenschap van goederen van personen, die vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd, omvat alle goederen en alle schulden
van de twee echtelieden. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden vallen in het verleden of tijdens het huwelijk
verkregen goederen en schulden niet in de gemeenschap. Dat betreft goederen en schulden, die verknocht zijn, met een
uitsluitingsclausule zijn verkregen, pensioenrechten en specifieke rechten op vruchtgebruik in het kader van
nalatenschappen. Het is een eenvoudig systeem: vrijwel alle goederen en schulden behoren tot de gemeenschap van
goederen. Als bij de afwikkeling daarvan rekening wordt gehouden met de uitzonderingen, is er slechts één vermogen te
verdelen. Dat wordt anders. Voor diegenen die vanaf 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden trouwen, blijven voorts
buiten de gemeenschap van goederen alle goederen die voor het huwelijk aan één van beide echtelieden toebehoorden en
alle schulden van één van beide echtgenoten. Verder blijft buiten de gemeenschap van goederen hetgeen krachtens
erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift wordt verkregen en alle schulden die behoren tot een
nalatenschap, waartoe een echtgenoot gerechtigd is. Dat is opgenomen in het nieuwe art. 1:94 BW.

Aanvankelijk was het de bedoeling van de initiatiefnemers om ook het voorhuwelijkse vermogen en de voorhuwelijkse
schulden die de na 1 januari 2018 gehuwde echtgenoten voor het huwelijk samen hadden buiten de gemeenschap van
goederen te laten. Daarvan is afgezien om op die manier het aantal vermogens, waarmee bij de afwikkeling aan het einde
van het huwelijk rekening moet worden gehouden, te beperken. De gemeenschap die tot 2018 kan ontstaan, omvat(te) voor
het overgrote deel slechts één vermogen: het gemeenschappelijk vermogen van de echtelieden. Gemeenschappen die
vanaf 2018 door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, zouden aanvankelijk uit vier vermogens kunnen bestaan:
(1) het voorhuwelijkse vermogen en de door erfenis of schenking verkregen goederen van de één;
(2) het voorhuwelijkse en door erfenis en schenking verkregen vermogen van de ander;
(3) het vanaf huwelijksdatum samen verkregen vermogen, waarop de art. 1:93-1:113 BW van toepassing zijn;
(4) alsmede het voorhuwelijks gemeenschappelijk verkregen vermogen, waarop de hiervoor genoemde artikelen

niet van toepassing zijn.
Om de vier vermogens terug te brengen tot drie heeft de wetgever ervoor gekozen het vermogen dat de echtelieden voor
het huwelijk gemeenschappelijk hebben verkregen, ook tot de beperkte gemeenschap van goederen te laten behoren.
Daardoor is het aantal vermogens dat aan het einde van het huwelijk moeten worden verdeeld teruggebracht tot drie. Deze
maatregel heeft echter ook nadelen. Als toekomstige echtelieden voor het huwelijk een woning of een ander
vermogensbestanddeel anders dan bij helfte bezaten, worden zij door het huwelijk voor gelijke delen tot dat vermogen
gerechtigd. Willen aanstaande echtgenoten dat anders, dan zullen zij huwelijkse voorwaarden moeten maken.

Giften blijven volgens de nieuwe hoofdregel buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Daarmee zouden echtelieden
op een gemakkelijke manier schuldeisers kunnen benadelen, door alle goederen over en weer aan elkaar te schenken. Die
vlieger gaat echter niet op, want in afwijking van de hoofdregel blijven giften van de tot de gemeenschap behorende
goederen aan de andere echtgenoot toch in de gemeenschap. Die regel zorgt voor een merkwaardig fenomeen. Indien de
vanaf 2018 in gemeenschap van goederen gehuwde man ter gelegenheid van hun zoveel jaar durende echtverbintenis aan
zijn man een sportwagen of aan zijn vrouw een prachtig collier wil schenken, geeft hij zijn partner eigenlijk niets. De
sportwagen en dat collier blijven immers tot de gemeenschap van goederen behoren. Voor de helft blijft de man eigenaar
van die sportwagen of dat collier. Dat is anders wanneer de man het cadeau uit zijn privévermogen betaalt. Dat kan, nu de
na 1 januari 2018 gehuwde mensen in veel gevallen ook een eigen vermogen hebben. In dat geval blijft de gift buiten de
nieuwe gemeenschap en gaat die behoren tot het privévermogen van de geliefde. Hij of zij doet er dus goed aan bij de
ontvangst van het geschenk een bewijs van zijn of haar man te vragen, dat de sportauto of het collier uit zijn privévermogen
is betaald. Alleen dan zal aan het eind van het huwelijk duidelijk zijn of het geschenk eigendom is van de partner
respectievelijk zijn of haar erfgenamen of niet. Zowel onder het tot 2018 geldende recht als daarna geldt dat bij geschillen
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tussen echtgenoten (of hun rechtverkrijgenden) over de vraag aan wie een goed toebehoort, geldt dat het goed als
gemeenschapsgoed wordt aangemerkt, tenzij een van beiden het recht op dat goed kan “bewijzen”.

Een erflater en een gever kunnen vanaf 1 januari 2018 bij uiterste wilsbeschikking of bij gift bepalen dat goederen en
vruchten van die goederen ondanks de verkrijging krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift toch in
de gemeenschap vallen. Dit wordt een insluitingsclausule genoemd. Kan via zo’n insluitingsclausule ook de wil van de
erflater of gever dat goederen buiten de gemeenschap van goederen blijven, worden gefrustreerd? Op 21 november 1980
(NJ 1981/193) heeft de Hoge Raad bepaald dat een uitsluitingsclausule ook geldt, indien de echtgenoten zijn
overeengekomen bij het einde van het huwelijk te verrekenen “als waren zij in gemeenschap van goederen gehuwd”.
Datzelfde geldt voor de insluitingsclausule, maar nu op grond van de wet. Want in het nieuwe art. 1:94 lid 4 BW heeft de
wetgever bepaald, dat goederen en vruchten ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of gift is bedongen dat zij
buiten de gemeenschap vallen, buiten de gemeenschap blijven, ook al zijn echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden een
insluitingsclausule overeengekomen.

Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen en hetgeen wordt geïnd op een vordering die buiten de
gemeenschap valt en vorderingen tot vergoeding, die in de plaats van een eigen goed van een echtgenoot treden, vallen
buiten de gemeenschap van goederen. In het oorspronkelijk wetsvoorstel was hieraan toegevoegd dat deze regel niet van
toepassing is op verknochte goederen. De vruchten van verknochte goederen zouden derhalve in de gemeenschap vallen.
Na advies van de Raad van State is die toevoeging alsnog geschrapt. Daardoor blijft het voor 2018 op grond van de
uitspraak van de Hoge Raad van 7 december 2012 (RFR 2013/17) geldende regime bestaan, dat ook vruchten van
verknochte goederen buiten de gemeenschap blijven. De wetgever had hier mijns inziens een stap meer moeten zetten. Hij
had duidelijk moeten maken dat de zaaksvervangingsleer ook geldt voor hetgeen in de plaats komt van verknochte
goederen. Dat de wetgever dit niet heeft gedaan, is een gemiste kans. Voor deze problematiek verwijs ik naar mijn artikel
‘Wetsvoorstel beperking goederegemeenschap: een kritische noot!’ EB 2014/92 (aflevering 11/12).

2. De voorhuwelijkse onderneming

Het uitgangspunt van de wetgever is steeds geweest dat voorhuwelijks vermogen en de vruchten daarvan buiten de
beperkte gemeenschap van goederen blijven. Daarop heeft de wetgever één uitzondering gemaakt. Vanaf 2018 vallen de
vruchten van een voorhuwelijkse onderneming in de beperkte gemeenschap. Daartoe heeft de wetgever in het nieuwe art.
1:95a BW bepaald dat ten bate van de gemeenschap komt

“een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid, die een echtgenoot ten behoeve van de voorhuwelijkse
onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op een andere wijze ten bate van beide
echtgenoten komt of is gekomen.”

Vele juridische schrijvers hebben zich tegen deze volstrekt willekeurige open norm verzet. Ik verwijs naar mijn hiervoor
genoemde artikel en naar mijn artikel ‘Derde versie wetsvoorstel beperking goederengemeenschap’ in EB 2015/87. Daarin
heb ik de literatuur genoemd waarin is aangegeven waarom de wetgever had moeten afzien van invoering van art. 1:95a
(nieuw) BW. Verder heb ik in dat artikel aangegeven waarom deze regeling een wangedrocht is. Tijdens de
deskundigenbijeenkomst met leden van de Eerste Kamer op 22 februari 2017 heeft T.M. Subelack zich tevergeefs sterk
gekant tegen deze bepaling. Wat is daarvan eigenlijk het probleem?

De regeling van art. 1:95a (nieuw) BW vertoont verwantschap met het sedert 1 september 2002 in het kader van het
periodiek verrekenbeding geldende art. 1:141 lid 4 BW. Die regeling heeft een stroom van jurisprudentie opgeleverd en nog
steeds is er geen duidelijkheid over de wijze waarop de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden via dit artikel moet
plaatsvinden. Het nieuwe art. 1:95a BW zal hetzelfde lot beschoren zijn. Die regeling is in strijd met iedere rechtszekerheid.
Wat is immers “een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid”? Dat weet niemand. Dit impliceert dat
wanneer ondernemers vanaf 2018 in gemeenschap van goederen huwen, aan het einde van het huwelijk door middel van
een volstrekt open norm moet worden vastgesteld welke redelijke vergoedingen tot de beperkte gemeenschap zijn gaan
behoren. De wetgever heeft daartoe geen handvatten gegeven. De rechter heeft dus geen richtlijn en moet het zelf bepalen.
De ene rechter zal daar zus en de andere zo over denken. Nu hoeft dat in zijn algemeenheid geen probleem te zijn, want
uiteindelijk kan de Hoge Raad voor rechtszekerheid zorgen. Dat geldt echter niet in dit geval, omdat in iedere zaak “een
redelijke vergoeding” anders zal zijn. Dergelijke beslissingen zijn feitelijk en daarin kan de Hoge Raad geen richting geven.
Dit is derhalve rechtsonzekerheid ten top. Bovendien is het een ernstige zaak dat rechtzoekenden steeds hoge
proceskosten zullen moeten maken om duidelijkheid te verkrijgen (en dat is nog iets anders dan recht halen).

Ook om een andere reden is op het nieuwe art. 1:95a BW ernstige kritiek geuit. De winst van een voorhuwelijkse
onderneming, die nodig is voor de bestrijding van de kosten van de huishouding, valt in de gemeenschap, evenals loon in
de gemeenschap valt. Waarom zou de winst van een voorhuwelijkse onderneming, die niet nodig is voor de kosten van de
huishouding en leuke dingen voor de echtgenoten, in de gemeenschap moeten vallen? Bovendien: is zo’n regeling
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rechtvaardig, als verliezen die tijdens het huwelijk worden geleden in een voorhuwelijkse onderneming van een van de
echtelieden, niet voor de helft afgewenteld mogen worden op de andere echtgenoot, terwijl winsten wél ten goede komen
van die andere echtgenoot?

3. Uitwinning

In art. 1:96 BW bestaat reeds een regeling voor de vraag op welke goederen derden zich kunnen verhalen. Zo kunnen
volgens art. 1:96 lid 1 BW voor een schuld van een echtgenoot, ongeacht of deze in de gemeenschap is gevallen, zowel de
goederen van de gemeenschap als zijn eigen goederen worden uitgewonnen. Rechtsbescherming wordt nu reeds geboden
als een derde voor een privéschuld van een echtgenoot de goederen van de gemeenschap uitwint. In dat geval kan de
andere echtgenoot eigen goederen van de schuldige echtgenoot aanwijzen die voldoende verhaal bieden. Die moet de
schuldeiser volgens art. 1:96 lid 2 BW dan eerst gaan uitwinnen. Aan art. 1:96 lid 2 BW wordt een zin toegevoegd,
inhoudend dat vanaf 1 januari 2018 de privégoederen niet langer kunnen worden uitgewonnen voor een in de gemeenschap
gevallen schuld, indien de betreffende echtgenoot goederen van de gemeenschap aanwijst die voldoende verhaal bieden.
Verder is er aan art. 1:96 BW een nieuw lid 3 toegevoegd, waarover veel discussie in de literatuur is gevoerd. Dat nieuwe lid
3 luidt als volgt:

“Het verhaal op de goederen van de gemeenschap voor een niet tot de gemeenschap behorende schuld van een
echtgenoot is beperkt tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed. De andere helft komt de andere echtgenoot
toe en valt voortaan buiten de gemeenschap. De andere echtgenoot is bevoegd, indien een schuldeiser verhaal op een
goed van de gemeenschap zoekt ter zake van een niet tot de gemeenschap behorende schuld, het goed waarop de
schuldeiser verhaal zoekt, over te nemen tegen betaling van de helft van de waarde van dat goed uit zijn eigen vermogen.
Vanaf het tijdstip van de overneming is dit een eigen goed van deze echtgenoot, dat niet in de gemeenschap valt.”

Het probleem van deze toevoeging is dat de schuldeiser, die een vordering heeft die niet in de gemeenschap valt, wordt
voorgetrokken boven de crediteuren van de gemeenschap. De andere echtgenoot is in dat geval de lachende derde. Dit kan
met een voorbeeld duidelijk worden gemaakt. Man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. De man heeft een
schuld van € 5.000 aan zijn vriend. Die schuld is niet in de gemeenschap gevallen. Tot de gemeenschap behoren twee
auto’s, de ene met een waarde van € 8.000 en de andere met een waarde van € 4.000. De (inmiddels voormalige) vriend wil
ter inning van zijn vordering de twee auto’s uitwinnen.

– Tot 2018 legt de vriend beslag op de auto van € 8.000, verkoopt die en verhaalt daaruit zijn vordering. € 3.000
stort hij terug in de gemeenschap, waartoe daarna een auto van € 4.000 en € 3.000 in contanten behoort.

– Vanaf 1 januari 2018 verhaalt de vriend zijn vordering op de auto van € 8.000. Na verkoop daarvan mag hij
€ 4.000 in zijn zak steken en moet hij € 4.000 aan de vrouw afstaan. Hij komt € 1.000 tekort en verkoopt ook de
auto van € 4.000. Van de opbrengst gaat € 2.000 naar de vriend, die € 1.000 in de gemeenschap stort. De
andere € 2.000 is voor de vrouw.

Tot 1 januari 2018 blijft er in de gemeenschap een auto van € 4.000 en aan contanten € 3.000. Vanaf 1 januari 2018
resteert voor gemeenschapscrediteuren slechts € 1.000. Daar zullen de gemeenschapscrediteuren niet blij mee zijn.

Vanaf 1 januari 2018 wordt art. 1:100 BW, dat gaat over de gelijke aandelen van echtgenoten in de ontbonden
gemeenschap, uitgebreid met een tweede lid. Aanvankelijk was de tekst van dat tweede lid als lid 7 aan art. 1:96 BW
toegevoegd. Omdat de tekst echter gaat over de ontbinding van de gemeenschap, is die tekst verplaatst naar art. 1:100
BW. Art. 1:100 lid 2 BW luidt als volgt:

“Voor zover bij de ontbinding van de gemeenschap de goederen van de gemeenschap niet toereikend zijn om de schulden
van de gemeenschap te voldoen, worden deze gedragen door beide echtgenoten, ieder voor een gelijk deel, tenzij uit de
eisen van redelijkheid en billijkheid, mede in verband met de aard van de schulden, een andere draagplicht voortvloeit.”

Op deze wijze wordt het lot van de gemeenschapscrediteuren, die door art. 1:96 lid 3 (nieuw) BW onevenredig worden
getroffen, enigszins verzacht. In de literatuur is de vraag gesteld of het recht op de helft van de executieopbrengst en het
overnemingsrecht van art. 1:96 lid 3 BW ook gelden in faillissement, schuldsanering, wettelijke vereffening of na ontbinding
van de gemeenschap. De initiatiefnemers hebben laten weten dat art. 1:96 lid 3 BW ook in die situaties geldt. Daarom
hebben zij aan art. 1:100 lid 3 (nieuw) BW toegevoegd dat art. 1:96 lid 3 BW van toepassing blijft.

4. Faillissementswet

De initiatiefwetgever heeft grote schoonmaak gehouden in het huis van art. 61 Faillissementswet. Van dat artikel blijft
slechts lid 1 over. Met ingang van 2018 vervallen van art. 61 Faillissementswet de leden 2 tot en met 6. In de literatuur wordt
die ingreep alom geprezen. Verwezen wordt onder meer naar het artikel van M.C.J.M. Hermus in EB 2016/54 ‘De beperking
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van de gemeenschap en faillissement. Een cosmetische spoedoperatie met fatale gevolgen’.

5. Nabrander

Vanaf 1838 tot en met 2017 gold voor gehuwden zonder huwelijkse voorwaarden een gemeenschap van goederen, waartoe
alle goederen en schulden van de echtelieden behoorden. Behoudens pensioenrechten (die in mijn optiek zorgrechten zijn,
evenals alimentatie), met uitsluitingsclausule verkregen goederen en verknochte goederen, behoren alle goederen tot de
gemeenschap. In ongeveer 99% van de gevallen was aldus sprake van een algehele gemeenschap van goederen. 180 jaar
lang gold in Nederland derhalve aan het eind van het huwelijk één te verdelen vermogen. Wanneer een na 1 januari 2018
gesloten huwelijk eindigt, moet rekening worden gehouden met drie vermogens, waarvan er slechts één verdeeld moet
worden. Of goederen tot dat ene te verdelen vermogen behoren, zal niet altijd eenvoudig vast te stellen zijn. Daarbij
realiseer ik me dat volgens art. 1:94 lid 8 BW een goed als gemeenschapsgoed wordt aangemerkt, als geen van de twee
echtgenoten zijn recht op dit goed kan bewijzen. Wat echter als één van de echtelieden zijn recht wel meent te kunnen
bewijzen, omdat sprake is van zaaksvervanging als bedoeld in art. 1:95 lid 1 BW? Volgens de literatuur, gebaseerd op een
onduidelijke uitspraak van de Hoge Raad (HR 26 september 2008, RFR 2008/129 en ECLI:NL:HR:2008:BF2295) zou het
dan verschil maken of de zaaksvervanging te maken heeft met via uitsluitingsclausule verkregen vermogen dan wel door
verknochtheid verkregen vermogen. Art. 1:95 lid 1 BW geeft geen enkele reden voor dat onderscheid. Zowel een bij
uitsluitingsclausule verkregen vermogen als een verknocht vermogen valt immers onder het “eigen vermogen” van de
echtgenoot. In mijn hiervoor genoemde artikelen over de beperkte gemeenschap (EB 2014/92 en EB 2015/87) heb ik er bij
de wetgever op aangedrongen in het kader van de wetswijziging hierin duidelijkheid te verschaffen. Dat is niet gebeurd.
Daardoor blijft onduidelijk of een door zaaksvervanging ten laste van een verknocht vermogen verkregen goed al dan niet
tot de beperkte gemeenschap van goederen gaat behoren. We zullen moeten afwachten of de Hoge Raad in de toekomst
de gewenste duidelijkheid gaat verschaffen.

 
Voetnoten

[1]
Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg is lid van de redactie van EB.
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EB 2018/23

Het overnamerecht in het vernieuwde huwelijksvermogensrecht

Mr. J.A.J.A. Luijten, datum 15-02-2018

Mr. J.A.J.A. Luijten[1]

1. Inleiding

Met ingang van 1 januari 2018 is de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt (Stb. 2017, 177 jo. Stb.
2017, 178). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorheen bestaande wettelijke gemeenschap van goederen,
betreffen de standaard uitsluiting van erfenissen, giften en voorhuwelijks vermogen. Er zijn echter meer wijzigingen die in
het oog springen. Zo is aan artikel 1:96 BW, dat handelt over de verhaalbaarheid van privéschulden, een nieuw lid 3
toegevoegd, dat het verhaal van dergelijke schulden op de goederen van de gemeenschap beperkt tot de helft van de
opbrengst van het uitgewonnen goed. De andere helft van de verkoopopbrengst valt voortaan buiten de gemeenschap en
komt toe aan de andere echtgenoot. Bij deze noviteit blijft het in dit artikellid niet. Het vervolg ervan luidt:

“De andere echtgenoot is bevoegd, indien een schuldeiser verhaal op een goed van de gemeenschap zoekt ter zake van
een niet tot de gemeenschap behorende schuld, het goed waarop de schuldeiser verhaal zoekt, over te nemen tegen
betaling van de helft van de waarde van dat goed uit zijn eigen vermogen. Vanaf het tijdstip van de overneming is dit een
eigen goed van deze echtgenoot, dat niet in de gemeenschap valt.”

Onder het regime van de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen heeft de echtgenoot, niet zijnde de schuldenaar, bij
verhaal van een privéschuld op een gemeenschapsgoed dus een overnamerecht, dat hij jegens de schuldeiser kan
inroepen. Onder het oude recht had hij een dergelijk recht niet. De voorwaarden voor het inroepen van dat recht zijn a) dat
hij de helft van de waarde van dat goed aan de schuldeiser betaalt; en b) dat hij dat uit eigen middelen betaalt. Deze
voorwaarden roepen de nodige vragen op. Zo is het onduidelijk welke waarde van het goed bedoeld wordt. Gaat het om de
commerciële waarde, de executiewaarde of een andere waarde? Wet noch parlementaire geschiedenis geven daarop een
antwoord. En geldt het overnamerecht ook in geval van een faillissement van de echtgenoot-schuldenaar? Daarop geeft de
parlementaire geschiedenis een bevestigend antwoord, maar ook dan is onduidelijk of het goed tegen executiewaarde of
commerciële waarde overgenomen dient te worden.

Een andere vraag die opkomt, is of de echtgenoot niet-schuldenaar het goed ook kan overnemen, indien hij het goed
financiert met een geldlening. Kwalificeert dat als een betaling “uit zijn eigen vermogen”? Op die vraag ga ik hierna verder
in.

2. Mening initiatiefnemers

Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de beperking van de omvang van de
gemeenschap van goederen, is de hiervoor gestelde vraag aan de initiatiefnemers van het wetsvoorstel voorgelegd. Ik
citeer uit Kamerstukken I 2016/17, 33987, G:

“Vermogen waarmee overnamerecht kan worden uitgeoefend

De leden van de VVD-fractie vroegen aandacht voor het niet mogen overnemen van een gemeenschappelijk goed door de
andere echtgenoot indien deze echtgenoot het goed niet met eigen geld kan betalen en derhalve daartoe een lening moet af
sluiten.

De initiatiefnemers zijn van oordeel dat verwerving van een zaak door een echtgenoot ter uitoefening van diens
overnamerecht van het voorgestelde artikel 96, derde lid, mede zal kunnen plaatsvinden door voldoening van de helft van
de waarde van deze zaak aan de verhaalzoekende privéschuldeiser uit een daartoe aangegane geldlening. Immers, het
voorgestelde artikel 96, derde lid, bepaalt dat het overgenomen goed in het eigen vermogen van de overnemende
echtgenoot valt en op grond van artikel 94, vijfde lid, onder a (in het wetsvoorstel zevende lid onder a), dus ook de schuld uit
geldlening die wordt aangegaan om de overnamesom te betalen. De zaaksvervanging van artikel 95 mist daarom
toepassing. Dit komt ook overeen met het stelsel waarbij de ter verkrijging van een privégoed aangegane geldlening een
privéschuld is, zoals dat ook geldt bij de verdeling van een privégoed tussen de erfgenamen (vgl. Gerechtshof Hof Arnhem-
Leeuwarden 3 maart 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2059). Hieruit volgt dat het overnamerecht ook zal kunnen worden
uitgeoefend indien de echtgenoot ter financiering van de helft van de waarde niet over eigen middelen beschikt.”
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3. Gemeenschapsschuld of privéschuld?

Het voorgaande citaat geeft de mening van de initiatiefnemers weer. Mijns inziens is die mening echter gefundeerd op de
onjuiste aanname dat de schuld uit geldlening, die wordt aangegaan om de overnamesom te betalen, een schuld is die valt
onder het bepaalde van het huidige artikel 1:97 lid 7 sub a BW (1:94 lid 5 sub a oud BW). Dat artikel luidt:

“De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle vóór het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeenschappelijke
schulden, alle schulden betreffende goederen die reeds vóór de aanvang van gemeenschap aan de echtgenoten
gezamenlijk toebehoorden, en alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van ieder van de
echtgenoten, met uitzondering van schulden: a. betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen; (…)”

Een schuld kan dus pas een privéschuld zijn, als het een van de gemeenschap uitgezonderd goed betreft. Vereist is dat de
schuld rechtstreeks betrekking heeft op dat goed. Wanneer is daar sprake van?

De in het hiervoor geciteerde wetsartikel onder sub a gemaakte uitzondering is met de inwerkingtreding op 1 januari 2012
van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in de wet opgenomen. De parlementaire geschiedenis (MvA,
Kamerstukken I 2008/09, 28867, C, p. 3) noemt als voorbeelden van daarmee bedoelde uitgezonderde schulden:
onderhoudsschulden aangegaan met betrekking tot privégoederen, schulden die aan een echtgenoot met betrekking tot een
tot diens privévermogen behorend goed worden opgelegd, zoals onroerende zaakbelasting en schulden die voortvloeien uit
een aansprakelijkheid op grond van art. 6:174 BW (bezittersaansprakelijkheid voor opstallen). Breederveld (De aangepaste
gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding, Deventer: Kluwer 2011, p. 116) schrijft daarover:

“Alleen een schuld die rechtstreeks voortvloeit uit het eigendomsrecht betreffende een van de gemeenschap uitgezonderd
goed valt van rechtswege niet in de gemeenschap. De verbondenheid van de schuld met het privégoed bepaalt dat de
schuld een privéschuld is. Het gaat dus om schulden die in een direct verband staan met het privégoed, bijvoorbeeld de
onbetaalde nota’s van onderhoud of verbetering van een privégoed. De schuld vloeit direct voort uit de werkzaamheden die
aan het privégoed zijn verricht. Schulden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan een privégoed maar wel in direct verband
staan met en ten behoeve van een privégoed zijn aangegaan, zullen in beginsel wel gewoon gemeenschapsschulden zijn,
zoals de geldlening die wordt aangegaan om daaruit de kosten van onderhoud of verbetering van het privégoed te voldoen.”

Breederveld maakt dus een onderscheid in schulden die rechtstreeks verbonden zijn aan het privégoed en schulden die dat
niet zijn, maar wel ten behoeve van een privégoed zijn aangegaan. De eerste categorie schulden ‘volgen’ het privégoed en
zijn dan ook privéschulden. De laatste categorie schulden doen dat niet en zijn gemeenschapsschulden. Dat onderscheid is
in lijn met de hiervoor aangehaalde parlementaire geschiedenis. Dat betekent dat de factuur van de schilder die de
privéwoning heeft geschilderd een privéschuld is, maar de lening die is aangegaan om de factuur van de schilder te betalen,
een gemeenschapsschuld.

Wanneer een echtgenoot niet-schuldenaar, op of na 1 januari 2018 gehuwd in gemeenschap van goederen, een geldlening
aangaat, met als doel om het gemeenschapsgoed, waarop een schuldeiser zich wenst te verhalen, over te nemen op grond
van art. 1:96 lid 3 (nieuw) BW, zal hij mijns inziens niet in zijn opzet kunnen slagen. De schuld uit de geldlening is immers
slechts ten behoeve van (de overname van) het goed aangegaan. Het betreft een nieuwe, tijdens het bestaan van de
gemeenschap ontstane schuld van de echtgenoot, die op grond van art. 1:97 lid 7 BW in de gemeenschap valt. Doordat de
schuld als een gemeenschapsschuld kwalificeert, voldoet het daarmee financieren van de overnamesom niet aan het
wettelijke vereiste dat dit dient te geschieden “uit zijn eigen vermogen”. Het gevolg daarvan is dat op die wijze de
echtgenoot geen gebruik kan maken van het overnamerecht en het gemeenschapsgoed verkocht moet worden. Hem rest
dan de helft van de verkoopopbrengst, die hem buiten de gemeenschap in privé toekomt.

Het moge duidelijk zijn dat deze opvatting tegen de mening van de initiatiefnemers indruist. Zij zijn van mening dat de
schuld het overgenomen privégoed ‘volgt’ en dus ook een privéschuld is. Ik ben van mening dat dat niet kan, omdat het
geen schuld betreffende een van de gemeenschap uitgezonderd goed is.

4. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2014

Ter onderbouwing van het standpunt dat de schuld uit geldlening om de overnamesom voor het goed te betalen een
privéschuld is, “zoals dat ook geldt bij de verdeling van een privégoed tussen de erfgenamen”, verwijzen de initiatiefnemers
naar de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 maart 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:2059). In die zaak
had de vrouw samen met haar zus de woning van hun overleden oma krachtens legaat onder uitsluitingsclausule verkregen,
ieder voor de onverdeelde helft. Vervolgens kwamen de vrouw en haar zus overeen om de woning aan de vrouw toe te
delen, waarvoor de vrouw een overbedelingsschuld ter grootte van de helft van de waarde van de woning aan haar zus
voldeed. De vrouw betaalde dat uit een hypothecaire geldlening die zij samen met haar man voor dat doel had afgesloten
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en waarvoor het recht van hypotheek op de gelegateerde woning werd gevestigd. In geschil was of de uitsluitingsclausule
betrekking heeft op de gehele woning (standpunt vrouw), of slechts op de onverdeelde helft (standpunt man).

De man deed ter onderbouwing van zijn stelling een beroep op Breederveld, in wiens boek ‘De aangepaste gemeenschap
van goederen in verband met echtscheiding’ hij ondersteuning voor zijn standpunt vond. Volgens Breederveld zou de Hoge
Raad naar het thans (na 1992) geldende vermogensrecht, niet langer vasthouden aan een ruime uitleg van de gevolgen van
de uitsluitingsclausule. Dat zou volgen uit HR 5 oktober 2007, NJ 2008/296, waarin het gaat om een kwestie van
zaaksvervanging bij een fideï-commis de residuo (een bepaalde in het oude erfrecht geldende tweetrapsmaking). Dat arrest
en de huidige wettelijke regeling in titel 7 van Boek 1 BW (waarvan de zaaksvervangingsleer deel uitmaakt) “bieden
voldoende aanknopingspunten om te veronderstellen dat op grond van de uitsluitingsclausule slechts het erfdeel of het
onverdeeld aandeel en niet – na verdeling – het gehele goed buiten de gemeenschap valt”, aldus Breederveld.

Die opvatting vond bij het hof geen gehoor, want die zou niet in lijn zijn met de heersende jurisprudentie. Het hof oordeelde
dat na toedeling van de woning aan de vrouw de uitsluitingsclausule op de gehele woning ziet en dat de schuld dan
aangemerkt moet worden als een eigen schuld, die niet in de gemeenschap is gevallen. Ter onderbouwing van dat oordeel
verwees het hof naar de parlementaire behandeling van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen en (de
daarin eveneens aangehaalde) uitspraken van de Hoge Raad van 11 mei 1984 (“Vier huizen”, NJ 1985/527) en 27 februari
1987, NJ 1988/35).

5. Gaat de jurisprudentie van weleer nog steeds op?

Ik merk op dat voornoemde uitspraken van de Hoge Raad van vóór 1992 dateren, het jaar waarin het vermogensrecht
grondig werd herzien. Onder het oude BW werd een erfgenaam die een goed kreeg toegedeeld, geacht dit goed
rechtstreeks (dus met wegdenken van de verkrijging door de gezamenlijke erfgenamen) in zijn geheel van de erflater te
hebben verkregen, zonder dat daartoe een afzonderlijke leveringshandeling nodig was. Dat is onder het huidige recht niet
meer het geval, gelet op het bepaalde in art. 3:186 lid 1 BW, dat ook geldt bij de verdeling van een nalatenschap. Voor de
overgang van het aan ieder van de deelgenoten toegedeelde, is een levering vereist op dezelfde wijze als voor overdracht
van het desbetreffende goed is voorgeschreven. Zie in gelijke zin de recente uitspraak van de Hoge Raad van 8 september
2017 (ECLI:NL:HR:2017:2274). Uit die uitspraak volgt dat in de rechtshandeling van de verdeling mede een andere
rechtshandeling besloten kan liggen en dat het bepaalde in art. 3:186 lid 2 BW daaraan niet in de weg staat.

Laatstgenoemde uitspraak van de Hoge Raad kan aanleiding geven om in navolging van Breederveld te vermoeden dat de
door het hof in de uitspraak van 13 maart 2014 aangehaalde “heersende jurisprudentie” niet meer opgaat en dat de
uitsluitingsclausule zich (ook na verdeling) beperkt tot het oorspronkelijk verkregen erfdeel en – in het verlengde daarvan –
de in verband met de verwerving van het gehele goed ontstane overbedelingsschuld in de gemeenschap valt. Ik meen
echter dat die conclusie niet gerechtvaardigd is. De Hoge Raad geeft immers niet meer aan dan dat de verdeling een
rechtshandeling van alle deelgenoten is, die tot levering verplicht, waarin mede een andere rechtshandeling besloten kan
liggen, zoals een schenking. Aan de verkrijging van de deelgenoot door verdeling en levering, kunnen daarom meerdere
(elkaar overlappende) titels ten grondslag liggen (Zo ook Parlementaire Geschiedenis Boek 3 BW, Inv. 3, 5 en 6, p. 1298.
Verwezen wordt voorts naar de noot van L.C.A. Verstappen onder HR 8 september 2017, RFR 2017/131 en
ECLI:NL:HR:2017:2274). Dat betekent mijns inziens, dat een door een erflater gemaakte uitsluitingsclausule zich nog
steeds (na verdeling) kan uitstrekken over het gehele goed (Zo ook Asser/Perrick, Deventer: Kluwer 2011, nr. 103 en L.C.A.
Verstappen in zijn noot onder HR 8 september 2017). De in verband met de verwerving van het gehele goed ontstane
overbedelingsschuld van de verkrijgende deelgenoot jegens de andere deelgenoten zal dan als een privéschuld
aangemerkt moeten worden, omdat het goed zelf een privégoed is. De schuld vloeit rechtstreeks voort uit het
eigendomsrecht betreffende een van de gemeenschap uitgezonderd goed en valt derhalve onder de wettelijke uitzondering.

Perrick (Zaaksvervanging, Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 57-59) vraagt zich overigens af of het correct is dat het Hof
Arnhem-Leeuwarden in de uitspraak van 13 maart 2014 de schuld, waarvan het aannam dat deze niet in de gemeenschap
is gevallen, een schuld noemt als bedoeld in art. 1:94 lid 5 sub a (oud) BW (thans art. 1:97 lid 7 sub a BW). Hij is van
mening dat een betere basis daarvoor is de bijzondere verknochtheid van die schuld, die zich volgens hem zou verzetten
tegen het in de gemeenschap vallen ervan (art. 1:94 lid 3 oud BW, thans lid 5). Dat de overbedelingsschuld (en door
‘schuldvervanging’ de voor de voldoening van die schuld op de betreffende woning gevestigde hypotheekschuld) buiten de
gemeenschap valt, staat voor hem echter vast.

6. Vergelijking gaat mank

Het voorgaande is relevant voor de beantwoording van de centrale vraag in dit artikel, inhoudende of een echtgenoot niet-
schuldenaar door het aangaan van een geldlening een goed kan overnemen, waardoor dit gemeenschapsgoed een
privégoed wordt. Duidelijk is immers dat dit alleen bewerkstelligd kan worden als de tegenprestatie door de betreffende
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echtgenoot uit zijn eigen vermogen betaald wordt. Heeft die echtgenoot geen eigen liquide middelen die hem buiten de
gemeenschap toekomen, dan zal hij daarvoor een lening moeten aangaan. Alleen als de schuld uit geldlening als een
privéschuld kwalificeert, kan hij van het overnamerecht gebruikmaken. De casus in de uitspraak van het Hof Arnhem-
Leeuwarden van 13 maart 2014 laat zien, dat in die situatie een schuld uit geldlening voor een privéschuld kan doorgaan.
Maar wil dat zeggen dat op een vergelijkbare wijze de schuld uit geldlening ter overname van het gemeenschapsgoed als
een privéschuld kwalificeert? Ik ben van mening van niet.

In de casus van het Hof Arnhem-Leeuwarden is er sprake van: a) een echtgenoot die krachtens erfrecht onder
uitsluitingsclausule een onverdeeld aandeel in een goed verkrijgt; b) aan deze echtgenoot bij verdeling het gehele goed
wordt toegedeeld; c) de uitsluitingsclausule ziet op het gehele goed en daardoor het goed als een privégoed kwalificeert; en
d) de door de verdeling ontstane overbedelingsschuld rechtstreeks voortvloeit uit het eigendomsrecht van dat goed en
daardoor kwalificeert als een privéschuld (evenals de voor de voldoening van die schuld aangegane lening ter verwerving
van het goed). In die situatie is er voor het aangaan van de schuld uit geldlening reeds sprake van een privégoed van een
echtgenoot, zijnde een onverdeeld aandeel in een onder uitsluitingsclausule geërfd goed. Door de verdeling tussen de
erfgenamen wordt het gehele goed privé-eigendom van de betreffende echtgenoot. Doordat de eigendom privé is, is de
schuld die daar rechtstreeks uit voortvloeit dat ook.

Die situatie is geheel anders dan de situatie in geval van een overname van een goed, zoals bedoeld in art. 1:96 lid 3 BW.
Dan is er immers sprake van een gemeenschapsgoed. Dit goed kan overgenomen en zodoende een privégoed worden,
mits de helft van de waarde van het goed uit eigen middelen wordt betaald. Met andere woorden: ten tijde van het aangaan
van de geldlening is er nog helemaal geen sprake van een ‘overgenomen privégoed’, wel van een gemeenschapsgoed. De
volgorde is dan andersom: eerst ontstaat de schuld uit geldlening en als die privé is, is het daarmee overgenomen goed dat
ook. Bovendien is de verkrijging van een goed door middel van overname een andere wijze van verkrijging dan krachtens
verdeling. De vergelijking die de initiatiefnemers maken, gaat mijns inziens om deze redenen mank.

7. Boedelmenging

Voorts kun je je afvragen of het überhaupt mogelijk is om goederen in privé te verwerven door in verband daarmee
privéschulden aan te gaan. Dat verdraagt zich immers niet met de van rechtswege bestaande boedelmenging tijdens het
huwelijk (gemeenschap van goederen), waarvan onderdeel uitmaakt dat alle tijdens het bestaan van de gemeenschap
ontstane schulden van ieder van de echtgenoten tot de gemeenschap behoren, behoudens uitzonderingen. Andere
voorbeelden van privéschulden dan schulden aangegaan ter verwerving van een goed dat reeds door de wijze van
verkrijging (krachtens erfrecht of gift onder uitsluitingsclausule of door zaaksvervanging) privé is, zijn mij niet bekend.

In het kader van de zaaksvervangingsleer merkt Perrick (Zaaksvervanging, Den Haag: Bju 2016, p. 38 en 58) op dat “(..)
een echtgenoot geen privéschuld kan aangaan of meer precies geformuleerd: dat bij de toepassing van art. 1:95 lid 1 BW
de middelen verkregen uit een lening die de verkrijgende echtgenoot is aangegaan in verband met de verwerving van een
goed niet ten laste van zijn eigen vermogen komen”. Perrick merkt op dat de middelen verkregen uit een geldlening, niet
mogen worden toegerekend aan de tegenprestatie die ten laste van het eigen vermogen van de verkrijgende echtgenoot
komt.
“Afhankelijk van het antwoord op de vraag of met inachtneming van het vorenstaande een goed privé is dan wel in de
gemeenschap valt, geldt voor de schuld uit lening dat deze een privéschuld is dan wel een schuld van de gemeenschap.”
Hieruit volgt dat eerst nadat is vastgesteld of een goed privé is, kan worden beoordeeld of de schuld privé is. Ook al mist
zaaksvervanging conform de visie van de initiatiefnemers bij de overname van het goed op grond van art. 1:96 lid 3 BW
toepassing, de hier door Perrick gehanteerde volgorde lijkt mij ook in het kader van de overname van het goed de enige
juiste. Dit systeem strookt immers wel met de tijdens het huwelijk bestaande boedelmenging.

8. Conclusie

Het overnamerecht dat sinds 1 januari 2018 in art. 1:96 lid 3 BW in de wet is opgenomen, is een nieuwe rechtsfiguur die nog
vele vragen oproept. Vragen die naar verwachting de komende jaren in de jurisprudentie beantwoord zullen gaan worden.

In het voorgaande heb ik getracht om zelf een antwoord te geven op de vraag of het mogelijk is voor een echtgenoot niet-
schuldenaar, op of na 1 januari 2018 gehuwd in gemeenschap van goederen, door middel van een geldlening een
gemeenschapsgoed, waarop een schuldeiser zich wenst te verhalen, over te nemen. Ik heb beargumenteerd waarom hij
mijns inziens op die wijze niet in zijn opzet kan slagen. De schuld uit de geldlening is immers slechts ten behoeve van het
goed aangegaan. Het is geen schuld die rechtstreeks voortvloeit uit het eigendomsrecht betreffende een van de
gemeenschap uitgezonderd goed, maar een nieuwe, tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schuld van de
echtgenoot, die op grond van art. 1:97 lid 7 BW in de gemeenschap valt. Een andere conclusie zou in strijd zijn met de

10



tijdens het huwelijk bestaande boedelmenging, die zo kenmerkend is voor de wettelijke gemeenschap van goederen.

Eerst dient vastgesteld te worden of het goed privé is; pas daarna kan worden beoordeeld of de schuld privé is. Die
volgorde wordt ook gehanteerd in de jurisprudentie, waar de initiatiefnemers naar verwijzen, die echter niet als
onderbouwing van hun standpunt kan gelden, omdat het daarin om een heel andere wijze van eigendomsverkrijging gaat.

Doordat de schuld uit geldlening kwalificeert als een gemeenschapsschuld, voldoet het daarmee financieren van de
overnamesom niet aan het wettelijke vereiste dat dit dient te geschieden uit eigen vermogen. Zo staat het in de wet en als
de wetgever het anders heeft bedoeld, dan had de bepaling heel anders moeten luiden.

Voetnoten

[1]
Mr. J.A.J.A. Luijten is advocaat bij BANNING.

11



VErkNOcHTHEID

281. De verknochtheid van een
ontslagvergoeding
MR. T.M. SUBELACK

Inleiding

Artikel 1:94 lid 5 BW bepaalt: ‘Goederen en schulden die 
aan een van de echtgenoten op enigerlei wijze bijzonder 
verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover 
die verknochtheid zich daar niet tegen verzet.’.2 Volgens 
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad hangt het antwoord 
op de vraag of een goed op enigerlei wijze bijzonder 
verknocht is en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich 
ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt, af van 
de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maat-
schappelijke opvattingen wordt bepaald.3 

1 De auteur van dit artikel is namens de sectie cassatie van BANNING N.V. 
bij beide zaken betrokken geweest.

2 Artikel 1:94 lid 3 (oud) BW bepaalde dat goederen en schulden die aan 
een van de echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, 
slechts in de gemeenschap vallen voor zover die verknochtheid zich hier-
tegen niet verzet. Bij de op 1 januari 2018 in werking getreden Wet van 
24 april 2017, Stb. 2017, 177, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek en de faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke 
gemeenschap van goederen te beperken, is deze regeling omtrent 
verknochtheid ongewijzigd opgenomen in het huidige artikel 1:94 lid 5 
BW (vgl. Kamerstukken II 2013/14, 33987, 6, p. 16). 

3 Zie voor het eerst: Hoge raad 23 december 1988, NJ 1989/700 
(Invaliditeitspensioen). Sinds zijn uitspraak van 30 maart 2012, 
EclI:Nl:Hr:2012:BV1749, NJ 2012/407 hanteert de Hoge raad in een 
aantal van zijn uitspraken een iets ander criterium, waarbij hij overweegt 
dat het antwoord op de vraag of een goed of een schuld, wegens het 
hoogstpersoonlijke karakter daarvan, aan een der echtgenoten is ver-
knocht en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat 
het goed respectievelijk de schuld in de gemeenschap valt, afhankelijk 
is van de omstandigheden van het geval, waaronder met name de 
aard van dat goed respectievelijk die schuld, zoals deze mede door de 
maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Zie in die zin ook Hoge 
raad 7 december 2012, EclI:Nl:Hr:2012:BY0957, NJ 2012/141 en Hoge 
raad 23 februari 2018, EclI:Nl:Hr:2018:270. In zijn uitspraak van 24 juni 
2016, EclI:Nl:Hr:2016:1293, NJ 2016/292 hanteert de Hoge raad nog 
het ‘oude’ criterium voor verknochtheid. Zie over het onderscheid tussen 
beide criteria o.a. T.M. Subelack, ‘De verknochtheid van een ontslagver-
goeding’, EB 2014/72. 

De Hoge Raad heeft inmiddels vier uitspraken gewe-
zen, waarin de verknochtheid van een ontslagvergoeding 
centraal stond. Het betreft de uitspraken van 22 maart 1996, 
ECLI:NL:HR:1996, NJ 1996/64010; Hoge Raad 17 okto-
ber 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9080, NJ 2009/41; Hoge 
Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293, NJ 2016/29
en Hoge Raad 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:270. 
In de uitspraken van de Hoge Raad is een duidelijke rechts-
ontwikkeling zichtbaar. Deze rechtsontwikkeling laat zich 
als volgt schetsen.

Rechtsontwikkeling in jurisprudentie van de 
Hoge Raad tot zijn uitspraak van 23 februari 
2018

In zijn uitspraak van 22 maart 1996, 
ECLI:NL:HR:1996:ZC2025, NJ 1996/640 moest de Hoge 
Raad oordelen over een ontslagvergoeding die de man had 
ontvangen in de vorm van (een aanspraak op) een bedrag 
ineens. De Hoge Raad oordeelt dat de aanspraak van de 
man op deze vergoeding niet aan hem verknocht is, en dat 
de aanspraak volledig in de huwelijksgemeenschap valt. 
Daartoe overweegt de Hoge Raad dat de huwelijksgemeen-
schap in beginsel alle tegenwoordige en toekomstige goede-
ren omvat, en dat voor het maken op een uitzondering op 
die hoofdregel slechts in zeer uitzonderlijke gevallen plaats 
is. Volgens de Hoge Raad is van een zodanig uitzonderlijk 
geval geen sprake, waar het gaat om de schadeloosstelling 
aan een werknemer in verband met beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 

De uitspraak van de Hoge Raad uit 1996 past bij een zeer 
restrictieve toepassing van de uitzonderingsgrond van 
artikel 1:94 lid 3 BW. In die restrictieve toepassing kan 
slechts op de grond van de kenmerken van het goed zelf 
tot verknochtheid worden geconcludeerd. De strekking van 

Bij uitspraak van 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:70, heeft de Hoge Raad een beslissing gegeven over de 
verknochtheid van een (tweetal) ontslagvergoeding(en). Gecombineerd met de eerdere uitspraak van de 
Hoge Raad van 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293, NJ 2016/292 is inmiddels een duidelijke lijn zichtbaar 
in de wijze waarop volgens de Hoge Raad met de verknochtheid van een ontslagvergoeding moet worden 
omgegaan.1 \ 
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het goed, dat wil zeggen de reden waarom het is verkre-
gen, is in die benadering niet relevant. Slechts de kenmerken 
(= de aard) van het goed zelf zijn voor de verknochtheid 
doorslaggevend. Een (vordering tot betaling van) schade-
vergoeding is in een dergelijke benadering niets anders dan 
een vordering tot betaling van een geldsom. Een dergelijke 
vordering valt in de gemeenschap van goederen, net zoals 
iedere andere vordering tot betaling van een geldsom in 
beginsel tot de gemeenschap behoort.4

De strekking van de ontslagvergoeding 
is bepalend voor de verknochtheid, on-
geacht in welke vorm deze is uitgekeerd

In zijn uitspraak van 17 oktober 2008, 
ECLI:NL:HR:2008:BE9080, NJ 2009/41 moest de Hoge 
Raad opnieuw oordelen over de verknochtheid van een 
ontslagvergoeding. Dit keer betrof het geen vergoeding in 
de vorm een geldsom ineens. In plaats daarvan had de man 
in het kader van zijn ontslag aanspraken jegens een verze-
keringsmaatschappij verkregen. Deze aanspraken vloeiden 
voort uit een tussen hem en zijn werkgever in verband met 
de beëindiging van zijn dienstbetrekking gesloten overeen-
komst. Op grond van die overeenkomst had de werkgever 
een zodanige koopsom voor een stamrechtverzekering 
onder een verzekeringsmaatschappij gestort, dat de man 
tot de ingangsdatum van zijn ouderdomspensioen perio-
dieke uitkeringen zou ontvangen, waardoor zijn inkomen 
zou worden aangevuld tot 70% van zijn laatstgenoten sala-
ris. Het hof had geoordeeld dat de ontslagvergoeding niet 
voor verdeling in aanmerking kwam, aangezien het rede-
lijk te achten is dat de man de ontslagvergoeding in een 
stamrechtverzekering heeft gestort, waardoor hij in staat 
is alimentatie te betalen. Tegen dat oordeel stelde de vrouw 
cassatieberoep in, waarbij zij een beroep deed op de hier-
voor genoemde uitspraak van de Hoge Raad van 22 maart 
1996. Volgens de vrouw diende de volledige ontslagver-
goeding in de verdeling van de gemeenschap betrokken te 
worden. 
De Hoge Raad volgt de vrouw niet in dat standpunt. Hij 
overweegt dat, anders dan in zijn uitspraak van 22 maart 
1996, NJ 1996/640, het hier gaat om aanspraken jegens een 
verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een stamrecht-

4 In lijn met deze strikte toepassing van het criterium ‘de aard van het goed’ 
is in de literatuur bepleit dat een eenmaal uitgekeerde schadevergoe-
dingsvordering nooit bijzonder verknocht kan zijn. Geld is slechts een 
betaalmiddel en kan dus nooit naar zijn aard zo bijzonder zijn dat dit als 
bijzonder verknocht aan de ontvanger kan worden beschouwd. Zie met 
name Breederveld (diss. 2008), p. 134-135 en Breederveld, ‘Smarten-
geld, verknochtheid en zaaksvervanging’ WPNR 2009.6815. Zie tevens 
r.c. Gisolf, Verknochtheid in het huwelijksvermogensrecht (diss. 1974), 
p. 141. In zijn uitspraak van 7 december 2012, EclI:Nl:Hr:2012:BY0957, 
NJ 2013/141 heeft de Hoge raad deze visie niet gevolgd. Zie over deze 
uitspraak en de hiervoor weergegeven visie T.M. Subelack, ‘De uitkering 
van schadevergoeding: verknochtheid en zaaksvervanging’, EB 2013/40.

overeenkomst. Volgens de Hoge Raad dient in een dergelijk 
geval, bij de beantwoording van de vraag of die aanspra-
ken (waaronder mede begrepen de uitkeringen waartoe 
zij inmiddels hebben geleid) in de huwelijksgemeenschap 
vallen, onderscheid te worden gemaakt tussen de aanspra-
ken die zien op de periode vóór, en aanspraken die zien op 
de periode ná ontbinding van de huwelijksgemeenschap. 
De Hoge Raad oordeelt dan (zie r.o. 3.4): 

‘Deze laatste vallen, nu zij strekken tot vervanging van 
inkomen dat de man bij voortzetting van de dienstbetrek-
king na die ontbinding zou hebben genoten, evenmin in de 
gemeenschap als de uit een bestaande arbeidsverhouding 
voortvloeiende aanspraak op voor nog te verrichten arbeid 
te ontvangen loon. Voor de aanspraken die zien op de peri-
ode vóór de ontbinding, en waarvan de waarde in ieder 
geval niet meer bedraagt dan de som van de in die periode 
verschuldigde uitkering, geldt daarentegen dat zij evenals 
ontvangen loon in de gemeenschap vallen.’5 

In een artikel in EB 2014/72 heb ik betoogd dat de 
uitspraak van de Hoge Raad van 17 oktober 2008 niet 
zonder meer betekent dat de Hoge Raad ‘om’ is, in die zin 
dat (een aanspraak op) een ontslagvergoeding altijd bijzon-
der verknocht is, voor zover deze ziet op vergoeding van 
inkomensschade die wordt geleden na ontbinding van de 
gemeenschap (dus ook als het een aanspraak of uitkering 
van een bedrag ineens betreft).6 Daarbij heb ik aangegeven 
dat voor het antwoord op de vraag of een goed bijzonder 
verknocht is, niet alleen gekeken dient te worden naar de 
reden waarom/het doel waarvoor het goed is verkregen, 
maar dat dit doel/deze reden ook tot uitdrukking dient te 
komen in de juridische kenmerken (= aard) van het betref-
fende goed zelf. Alleen dan kan sprake zijn van verknocht-
heid van dat goed. Vanuit die optiek – zo heb ik betoogd 
– is goed te verklaren dat een ontslagvergoeding die in één
keer wordt ontvangen niet verknocht is, maar een ontslag-
vergoeding die wordt uitgekeerd in de vorm van vaste peri-
odieke uitkeringen wél. In het verlengde van dat betoog ben
ik in voornoemd artikel ook ingegaan op de situatie dat een
ontslagvergoeding wordt ondergebracht in een stamrecht

5 De Hoge raad zoekt aldus aansluiting bij zijn eerdere jurisprudentie over 
de verknochtheid van materiële schadevergoedingen, met name de 
uitspraken van 24 oktober 1997, EclI:Nl:Hr:1997:Zc2470, NJ 1998/693; 
3 november 2006, EclI:Nl:Hr:2006:AX8843, NJ 2008/257 en 3 november 
2006, EclI:Nl:Hr:2006:AX7805, NJ 2008/258. In die uitspraken heeft de 
Hoge raad voor wat betreft de verknochtheid van een (aanspraak op) 
een letselschade-uitkering eenzelfde onderscheid gemaakt tussen dat 
deel (van de aanspraak) dat ziet op de schade die tijdens het huwelijk 
is geleden, en dat deel van de vergoeding dat ziet op schade die ná de 
ontbinding van de gemeenschap wordt geleden. Dat eerste deel (van de 
aanspraak) is in de gemeenschap gevallen, het tweede deel niet. Zie over 
deze parallel ook de conclusie van P-G De Vriesch lentsch-kostense vóór 
Hoge raad van 17 oktober 2008, EclI:Nl:Hr:2008:BE9080, NJ 2009/41 
(met name punt 10 en 11 van die conclusie).

6 Zie T.M. Subelack, ‘De verknochtheid van een ontslagvergoeding’, 
EB 2014/72. Zie tevens B. Breederveld, ‘De aangepaste gemeenschap 
van goederen in verband met echtscheiding’, Recht en Praktijk, Deventer: 
kluwer 2011, p. 45. 
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BV.7 Daarbij heb ik erop gewezen dat een echtgenoot die 
een ontslagvergoeding in een stamrecht BV onderbrengt 
– binnen bepaalde fiscale grenzen – grotendeels zelf kan
bepalen welk deel van de ontslagvergoeding hij wanneer
aan zichzelf uitkeert. Om die reden heb ik betoogd dat ook
voor de in een stamrecht BV ondergebrachte ontslagvergoe-
ding geldt, net zoals bij een ontslagvergoeding in de vorm
van een bedrag ineens, dat de grond waarom tot gedeelte-
lijke verknochtheid van een ontslagvergoeding zou kunnen
worden geconcludeerd, niet tot uitdrukking komt in de
aard van het verkregen goed zelf. Doordat de gerechtigde
zelf kan bepalen wanneer welk bedrag wordt uitgekeerd,
is ook hier (net als bij de ontslagvergoeding ineens) geen
sprake meer van vervanging van inkomen, dat bij voort-
zetting van de dienstbetrekking in de vorm van loon zou
zijn genoten, en kan evenmin de parallel getrokken worden
met de uit een bestaande arbeidsverhouding voortvloeiende
aanspraak op voor nog te verrichten arbeid te ontvangen
loon.

Zaaksvervanging geldt niet 
voor verknochte goederen

In zijn uitspraak van 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293, 
NJ 2016/292, diende de Hoge Raad juist te oordelen over 
de verknochtheid van aanspraken jegens een stamrecht 
BV. In die zaak had de man een ontslagvergoeding verkre-
gen, die hij vervolgens onderbracht in een stamrecht BV. 
De man was enig aandeelhouder en bestuurder van deze 
BV. Gedurende het huwelijk had hij géén uitkeringen ten 
laste van deze stamrecht BV gedaan. Het hof nam tot 
uitgangspunt dat de vergoeding die de man van zijn werk-
gever had ontvangen, diende ter compensatie van verlies 
aan arbeidsinkomen. Daarvan uitgaande, oordeelde het hof 
dat de gelden die zijn uitgekeerd vóór de ontbinding van 
de gemeenschap in de huwelijksgemeenschap vallen, en de 
gelden die eerst tot uitkering komen na de ontbinding van 
de gemeenschap aan de man zijn verknocht. Omdat de man 

7 Een door de werkgever uitbetaalde vergoeding voor gederfd of nog te 
derven loon geldt in beginsel als belastbaar loon (artikel 10 Wet op de 
loonbelasting 1964). Artikel 11, lid 1 onder g, van deze wet bepaalde ech-
ter dat niet tot het loon behoren: aanspraken op periodieke uitkeringen 
ter vervanging van gederfd of te derven loon, mits: 1) deze aanspraken 
voorzien in aan de werknemer of gewezen werknemer toekomende 
periodieke uitkeringen die niet later ingaan dan in het jaar waarin hij 
de leeftijd van 65 jaar bereikt of in periodieke uitkeringen die bij zijn 
overlijden ingaan en toekomen aan, kort gezegd, bepaalde nabestaan-
den; 2) voor deze aanspraken als verzekeraar optreedt een lichaam als 
bedoeld in artikel 19a, eerste lid onder a, b of d, of de natuurlijke persoon 
tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat of heeft gestaan en 
3) deze aanspraken niet zijn ingekomen ingevolge artikel 19b.6. Een 
aanspraak op periodieke uitkeringen wordt aangeduid als een stamrecht. 
De regeling in artikel 11, lid 1 onder g, Wet op de loonbelasting 1964 gold 
tot 1 januari 2014. Omdat niet de aanspraak op uitkeringen tot het te 
belasten inkomen wordt gerekend, maar te zijner tijd de uitkeringen, kon 
het vanwege de opbouw van het belastingtarief voor een werknemer 
fiscaal aantrekkelijk zijn een door de werkgever verschuldigde ontslag-
vergoeding rechtstreeks te laten storten in een zogenoemde stamrecht 
BV. Sinds 1 januari 2014 bestaat deze mogelijkheid dus niet meer. 

vóór ontbinding van de gemeenschap geen gelden ten laste 
van zijn stamrecht BV had uitgekeerd, oordeelde het hof 
dat de volledige aanspraken van de man jegens de stam-
recht BV buiten de huwelijksgemeenschap vielen. Tegen 
deze overwegingen van het hof stelde de vrouw cassatiebe-
roep in. De Hoge Raad overweegt daarop [onderstrepingen 
TS]:

‘3.3.3 […] 
In een geval waarin de werkgever een aan de betrok-
ken echtgenoot toegekende ontslagvergoeding, die was 
bestemd tot vervanging van toekomstig gederfd loon, als 
koopsom voor een stamrechtverzekering onder een verze-
keringsmaatschappij had gestort, heeft de Hoge Raad als 
volgt geoordeeld. Bij de beantwoording van de vraag of 
de uit de stamrechtverzekering voortvloeiende aanspra-
ken in de huwelijksgemeenschap vallen, moet onderscheid 
worden gemaakt tussen aanspraken die zien op de periode 
vóór en aanspraken die zien op de periode na ontbinding 
van de huwelijksgemeenschap. Deze laatste vallen, nu zij 
strekken tot vervanging van inkomen dat de echtgenoot 
bij voortzetting van de dienstbetrekking na die ontbin-
ding zou hebben genoten, evenmin in de gemeenschap als 
de uit een bestaande arbeidsverhouding voortvloeiende 
aanspraak op voor nog te verrichten arbeid te ontvangen 
loon. (HR 17 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9080, 
NJ 2009/41) Hoewel de aanwending van een ontslagver-
goeding voor de verwerving van een stamrecht jegens een 
door de werknemer zelf opgerichte en beheerste B.V. in die 
zin verschilt van de aankoop van een stamrechtverzekering 
bij een verzekeringsmaatschappij, dat de betrokken echt-
genoot in het eerste geval binnen de grenzen van de daar-
voor geldende fiscale voorwaarden (zie hiervoor in 3.3.2) 
zelf het tijdstip en de hoogte van de periodieke uitkeringen 
kan bepalen, bestaat er geen aanleiding dat geval anders te 
beoordelen. In beide gevallen strekt de aanspraak op peri-
odieke uitkeringen (jegens de stamrecht-bv respectievelijk 
de verzekeringsmaatschappij) tot vervanging van inkomen 
dat de betrokken echtgenoot bij voortzetting van de dienst-
betrekking zou hebben genoten. Derhalve dient ook bij de 
beantwoording van de vraag of een aanspraak jegens een 
stamrecht-bv in de huwelijksgemeenschap valt, te worden 
onderzocht in hoeverre die aanspraak ziet op de periode 
voor, respectievelijk na de ontbinding van de huwelijksge-
meenschap. Nu het gaat om de strekking van de aanspraak, 
is niet van belang in hoeverre de gerechtigde deze daadwer-
kelijk heeft verzilverd.’

Uit deze overwegingen volgt dat de Hoge Raad de aard van 
het goed zelf (= de intrinsieke kenmerken van dat goed) 
niet (meer) relevant acht voor de vraag of sprake is van 
verknochtheid. Bepalend voor de verknochtheid van een 
goed, is uitsluitend de strekking daarvan, dat wil zeggen de 
reden waarom/het doel waarvoor het goed is verkregen. Is 
die strekking zodanig dat naar de maatschappelijke opvat-
tingen het goed geheel of gedeeltelijk buiten de gemeenschap 
dient te blijven, dan is dat goed bijzonder verknocht aan de 
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verkrijgende echtgenoot, ongeacht de intrinsieke kenmer-
ken van het goed zelf.8 Anders dan ik in mijn bijdrage in 
EB 2014/72 heb betoogd, betekent dit dat óók de aanspra-
ken jegens een stamrecht BV bijzonder verknocht kunnen 
zijn. Dat is het geval indien deze strekken tot vervanging 
van inkomen dat de echtgenoot bij voortzetting van de 
dienstbetrekking zou hebben genoten, voor zover deze zien 
op die periode die is gelegen ná ontbinding van de gemeen-
schap. 

De uitspraak van de Hoge Raad van 23 februari 
2018, ECLI:NL:HR:2018:270

In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad 
van 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:270 had de man 
gedurende het huwelijk van partijen twee ontslagvergoe-
dingen ontvangen. De ene ontslagvergoeding had de man 
ontvangen in de vorm van een bedrag ineens, en de andere 
ontslagvergoeding had de man ondergebracht in een door 
hem opgerichte stamrecht BV. De vrouw betoogde in feite-
lijke instantie dat de ontslagvergoeding die was onderge-
bracht in de stamrecht BV altijd bedoeld was als oudedags-
voorziening, en om die reden niet bijzonder verknocht is 
aan de man. Onder verwijzing naar de door de man en zijn 
stamrecht BV gesloten stamrechtovereenkomst oordeelde 
het hof dat de aanspraken van de man jegens zijn stamrecht 
BV kwalificeren als vervanging van inkomen dat de man bij 
voortzetting van zijn dienstbetrekking zou hebben genoten, 
zodat de aanspraken van de man jegens zijn stamrecht BV 
als bijzonder verknocht buiten de huwelijksgemeenschap 
vallen. Ten aanzien van de ontslagvergoeding in de vorm 
van een bedrag ineens oordeelde het hof dat dit bedrag in de 
huwelijksgemeenschap is gevallen. Het hof verwijst daarbij 
naar de uitspraak van de Hoge Raad van 22 maart 1996, 
ECLI:NL:HR:1996:ZC2025, NJ 1996/640. Beide partijen 
stellen tegen het oordeel van het hof cassatieberoep in. 

De Hoge Raad begint zijn oordeel met het uiteenzetten van 
een aantal belangrijke uitgangspunten. Letterlijk overweegt 
de Hoge Raad: 

‘4.1.4 Volgens vaste rechtspraak is het antwoord op 
de vragen of een goed dan wel een schuld, wegens het 

8 Zie in gelijke zin B. Breederveld, ‘Hoe ver reikt de verknochtheid’, 
EB 2015/66, die letterlijk schrijft: ‘De hiervoor besproken rechtspraak in 
ogenschouw nemend kom ik tot de conclusie dat er een ontwikkeling is 
waarbij het door de Hoge Raad in 1988 gegeven criterium omtrent ver-
knochtheid steeds ruimer wordt ingevuld. De aard van een goed zelf is in de 
loop der tijd uiteraard niet veranderd, maar wel de maatschappelijke opvat-
tingen omtrent het hoogstpersoonlijke karakter ervan. De rechter die deze 
maatschappelijke opvattingen toetst kijkt tegenwoordig niet zozeer meer 
naar de aard van het goed in objectieve zin, maar naar de aard van het goed 
in subjectieve zin. Het goed, als rechtsobject, in relatie tot de betreffende 
echtgenoot, als rechtssubject, door wie het goed is verkregen. Het hoogst 
persoonlijke karakter van het goed wordt ingevuld naar het doel waarvoor 
het goed door de betreffende echtgenoot is verkregen of de bestemming die 
daaraan wordt of is gegeven en waarvan de beoordeling plaatsvindt naar 
de situatie ten tijde van de ontbinding van de gemeenschap en niet naar het 
tijdstip van de verkrijging.’ 

hoogstpersoonlijke karakter daarvan, in afwijking van 
de hoofdregel van art.1:94 lid 2 (oud) BW aan een van 
de echtgenoten is verknocht en, zo ja, in hoeverre die 
verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed, respectieve-
lijk de schuld in de gemeenschap valt (art. 1:94 lid 3 (oud) 
BW) afhankelijk van de omstandigheden van het geval, 
waaronder met name de aard van dat goed respectieve-
lijk die schuld, zoals deze mede door de maatschappelijke 
opvattingen wordt bepaald (vgl. HR 7 december 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BY0957, NJ 2013/141 en HR 24 juni 
2016, ECLI:NL:HR:2016:1293, NJ 2016/292). Ook een 
aan een van de echtgenoten verstrekte (aanspraak op een) 
ontslagvergoeding, dan wel een aanspraak die hiervoor in 
de plaats treedt, kan verknocht zijn ingeval deze strekt tot 
vervanging van inkomen uit arbeid dat de echtgenoot bij 
voortzetting van de dienstbetrekking zou hebben geno-
ten. In zodanig geval moet bij de beantwoording van de 
vraag of deze aanspraak in de huwelijksgemeenschap valt, 
onderscheid worden gemaakt tussen de periode vóór en 
de periode na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. 
Voor zover de aanspraak ziet op laatstgenoemde periode 
valt deze niet in de gemeenschap, evenmin als de uit een 
bestaande arbeidsverhouding voortvloeiende aanspraak 
op loon voor nog te verrichten arbeid. In eerdere uitspra-
ken heeft de Hoge Raad overeenkomstig dit uitgangspunt 
geoordeeld in een geval waarin een ontslagvergoeding 
als koopsom voor een stamrechtverzekering onder een 
verzekeringsmaatschappij was gestort (HR 17 oktober 
2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9080, NJ  2009/41) en in 
een geval waarin een ontslagvergoeding was aangewend 
voor de verwerving van een stamrecht jegens een door de 
werknemer zelf opgerichte en beheerste B.V. (zie de eerder 
genoemde beschikking van HR 24 juni 2016).

4.1.5 Het zojuist genoemde uitgangspunt geldt ook indien 
een ontslagvergoeding die is uitbetaald in de vorm van een 
bedrag ineens, niet is aangewend voor de aankoop van een 
stamrechtverzekering, noch is ondergebracht in een stam-
recht-B.V. Anders dan kan worden afgeleid uit HR 22 maart 
1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2025, NJ 1996/640, bestaat 
er onvoldoende grond om te oordelen dat de vergoeding 
dan geheel in de gemeenschap valt, ook voor zover deze 
strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid dat na ontbin-
ding van de huwelijksgemeenschap zou zijn genoten. Voor 
dat gedeelte valt de vergoeding, voor zover het daarmee 
gemoeide bedrag nog redelijkerwijs als zodanig in het 
vermogen van de echtgenoten is te identificeren, niet in de 
gemeenschap. 

4.1.6 De hiervoor in 4.1.4 genoemde rechtspraak heeft 
betrekking op aanspraken strekkend tot vervanging van 
inkomen uit arbeid dat een echtgenoot bij voortzetting van 
zijn dienstbetrekking zou hebben genoten. Voor zover de 
aanspraak ertoe strekt te voorzien in inkomen na pensio-
nering (‘oudedagsvoorziening’), valt deze – bij niet-toepas-
selijkheid van art. 1:94 lid 2, onder b, BW – in beginsel 
wel in de gemeenschap. Immers, anders dan aanspraken 
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ter vervanging van inkomen dat na ontbinding van de 
huwelijksgemeenschap uit arbeid zou zijn genoten, dienen 
dergelijke pensioenaanspraken die tot uitkering komen na 
zodanige ontbinding, voor zover zij zijn opgebouwd tijdens 
het huwelijk, in beginsel mede tot verzorging van de andere 
echtgenoot.’ 

Aan de hand van deze uitgangspunten oordeelt de Hoge 
Raad dat het hof ten onrechte geen aandacht heeft besteed 
aan de stelling van de vrouw dat de ontslagvergoeding die 
was ondergebracht in de stamrecht BV altijd bedoeld was 
als oudedagsvoorziening (zie r.o. 4.2.2). Uit de stamrecht-
overeenkomst blijkt dat deze onder meer voorziet in perio-
dieke uitkeringen, nadat de man de 65-jarige leeftijd heeft 
bereikt. Onder verwijzing naar hetgeen hij in r.o. 4.1.6 heeft 
overwogen, oordeelt de Hoge Raad vervolgens dat het hof 
de stelling van de vrouw, dat de ontslagvergoeding en/of 
de aanspraken uit hoofde van de stamrechtovereenkomst 
altijd bedoeld zijn geweest als oudedagsvoorziening, niet 
onbehandeld mogen laten. Indien die stelling juist is, zou 
dat immers tot het oordeel kunnen leiden dat de aanspraak 
van de man uit hoofde van de stamrechtovereenkomst in de 
gemeenschap valt (zie r.o. 4.2.2).
Ook het oordeel van het hof ten aanzien van de ontslagver-
goeding in de vorm van een bedrag ineens, blijft niet over-
eind. Onder verwijzing naar zijn overwegingen in r.o. 4.1.5 
oordeelt de Hoge Raad dat óók een ontslagvergoeding die 
is ontvangen in de vorm van een bedrag ineens, bijzonder 
verknocht kan zijn. Dat is het geval voor dat deel van het 
bedrag dat strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid 
dat ná ontbinding van de huwelijksgemeenschap zou zijn 
genoten. Indien en voor zover dat gedeelte van de ontslag-
vergoeding bij ontbinding van de gemeenschap nog te 
identificeren is in het vermogen van de echtgenoten, valt 
dat bedrag niet in de huwelijksgemeenschap. Nu de man 
de beëindigingsovereenkomst met zijn werkgever in geding 
had gebracht, én gemotiveerd had gesteld dat de gelden bij 
ontbinding van de gemeenschap nog aanwezig waren, is het 
oordeel van het hof onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd 
(zie r.o. 4.3.3 tot en met 4.3.7).

De stand van zaken per heden

Op grond van de twee meest recente uitspraken van de 
Hoge Raad over de verknochtheid van een ontslagvergoe-
ding, kom ik tot een viertal belangrijke conclusies/gezichts-
punten. Ik zal deze conclusies/gezichtspunten hieronder één 
voor één van een nadere toelichting voorzien. 

De strekking van een ontslagvergoeding is doorslaggevend 
voor de verknochtheid
De uitspraak van de Hoge Raad van 23 februari 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:270, is een voortzetting van de lijn 
die de Hoge Raad in zijn uitspraak van 24 juni 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:1293, NJ 2016/292 heeft ingezet. 
Omdat uitsluitend de strekking van de aanspraak doorslag-
gevend is voor de verknochtheid, en niet de kenmerken (de 

‘aard’) van het goed zelf, kan ook een ontslagvergoeding in 
de vorm van een bedrag ineens verknocht zijn. Datzelfde 
geldt voor een ontslagvergoeding die is omgezet in een 
aanspraak op een stamrecht BV. Alle ontslagvergoedingen 
dienen voor de vraag naar (de mate van) hun verknocht-
heid dus hetzelfde behandeld te worden, ongeacht de 
vorm waarin zij zijn toegekend of uitgekeerd. Beslissend is 
telkens of de ontslagvergoeding, of aanspraken die daar-
voor in de plaats treden, strekken tot vervanging van inko-
men dat de echtgenoot bij voortzetting van de dienstbetrek-
king zou hebben genoten. Is dat het geval, dan valt dat deel 
van de vergoeding/aanspraken dat betrekking heeft op de 
periode ná ontbinding van de gemeenschap, op grond van 
bijzondere verknochtheid buiten de huwelijksgemeenschap 
(net zoals de uit een bestaande arbeidsverhouding voort-
vloeiende aanspraak op voor nog te verrichten arbeid te 
ontvangen loon). Dat deel van de vergoeding/aanspraken 
hoeft dan niet in de verdeling van de gemeenschap betrok-
ken te worden. 

De regeling van zaaksvervanging geldt niet bij verknochte 
goederen
Met zijn uitspraak van 23 februari, 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:270, heeft de Hoge Raad zijn visie 
geconsolideerd ten aanzien van de toepasselijkheid van 
zaaksvervanging bij verknochte goederen. In zijn uitspraak 
maakt de Hoge Raad nog eens expliciet duidelijk dat de 
regeling van zaaksvervanging voor verknochte goederen 
niet geldt (zie artikel 1:95/1:94 lid 4 (oud) en lid 6 (nieuw) 
BW). Dit volgt uit r.o. 4.2.2 van de uitspraak, waar de Hoge 
Raad, onder verwijzing naar zijn uitspraak van 26 septem-
ber 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF2295, NJ 2009/40, 
oordeelt dat de aanspraak uit hoofde van de stamrecht-
overeenkomst zelfstandig, dus los van de ontslagvergoeding 
waaruit deze aanspraak is gefinancierd, op verknochtheid 
beoordeeld dient te worden. Zou de Hoge Raad menen 
dat de regeling van zaaksvervanging wél zou gelden, dan 
had de Hoge Raad niet geoordeeld dat de aanspraak op de 
ontslagvergoeding zelfstandig op verknochtheid beoordeeld 
dient te worden. De Hoge Raad had in dat geval kunnen 
volstaan met het oordeel dat de aanspraak jegens de stam-
recht BV geheel of gedeeltelijk op grond van zaaksvervan-
ging buiten de huwelijksgemeenschap valt, en wel voor dat 
deel van de aanspraak dat in de plaats is getreden voor het 
verknochte deel van de oorspronkelijke ontslagvergoeding. 
De verknochtheid van de aanspraken jegens de stamrecht 
BV zou dan niet beoordeeld hoeven worden, en de stelling 
van de vrouw dat de aanspraken jegens de stamrecht B.V. 
altijd bedoeld waren als pensioenvoorziening zou dan niet 
relevant zijn. 
In zijn uitspraken van 26 september 2008, 
ECLI:NL:HR:2008:BF2295, NJ 2009/40 en 7 december 
2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0957, NJ 2012/141 oordeelde 
de Hoge Raad ook al dat de regeling van zaaksvervanging 
niet voor verknochte goederen geldt.9 In de literatuur wordt 

9 Zie over beide uitspraken ook T.M. Subelack, ‘De uitkering van schadever-
goeding: verknochtheid en zaaksvervanging’, EB 2013/40. 
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gesteld dat dit onterecht zou zijn.10 Daarbij wordt dan de 
vergelijking getrokken met de situatie dat de verkrijging van 
een goed voor meer dan de helft is gefinancierd met onder 
uitsluitingsclausule verkregen gelden. In dat geval staat 
buiten twijfel dat het verkregen goed op grond van zaaks-
vervanging buiten de gemeenschap valt. Ik meen dat beide 
gevallen niet te vergelijken zijn, zeker niet waar het gaat 
om verkrijging van goederen met gelden waarvan pas bij 
ontbinding van de gemeenschap vastgesteld kan worden of, 
en vooral in welke mate, zij verknocht zijn. Een voorbeeld 
kan dit verduidelijken. Stel dat een echtgenoot gedurende 
zijn huwelijk een ontslagvergoeding ontvangt in de vorm 
van een bedrag ineens, welke ontslagvergoeding strekt tot 
vervanging van inkomen uit arbeid die de echtgenoot bij 
voorzetting van zijn dienstbetrekking zou hebben genoten. 
Met dit bedrag wordt voor meer dan de helft de aankoop 
van een vakantiewoning gefinancierd, welke woning aan 
de betreffende echtgenoot wordt geleverd. Op grond van 
artikel 1:95 BW moet op het moment van verkrijging van 
de woning worden vastgesteld of de woning op grond van 
zaaksvervanging buiten de huwelijksgemeenschap valt.11 
Op dat moment kan dat echter niet vastgesteld worden. Pas 
bij ontbinding van de gemeenschap kan beoordeeld worden 
welk deel van de ontslagvergoeding ziet op de periode die is 
gelegen na ontbinding van de gemeenschap, en dus bijzon-
der verknocht is. De regeling van zaaksvervanging is in 
dergelijke gevallen dus niet toepasbaar. 

Echtgenoten kunnen de strek-
king van een ontslagvergoe-

ding zelf niet wijzigen

De visie van de Hoge Raad en de wetgever dat de rege-
ling van zaaksvervanging niet geldt bij vervanging van 
verknochte goederen betekent dat de echtgenoten in zekere 
zin zelf invloed hebben op de omvang van de huwelijksge-
meenschap. Wanneer een echtgenoot besluit om verknochte 
gelden aan te wenden voor de verwerving van een nieuw 
goed, dan kan dat betekenen dat, via de verwerving van 
dat nieuwe goed, deze gelden alsnog in goederenrechtelijk 
opzicht deel gaan uitmaken van de gemeenschap. Het nieuw 
verworven goed gaat immers tot de huwelijksgemeenschap 
behoren, tenzij het zelf ook als bijzonder verknocht kan 
worden beschouwd. Dat is niet reeds het geval, omdat het 
vervangende goed met verknochte gelden is gefinancierd, 

10 Zie met name l.H.M. Zonnenberg, ‘Vergoedingsrechten en zaaksver-
vanging: een voortdurend onrecht’, in: A. Heida e.a. (red.), EB Klassiek 
2018, Deventer: Wolters kluwer 2018 en l.H.M. Zonnenberg, ‘Zaaksver-
vanging en nominaliteit’, EB 2010/57. Zie in gelijke zin B. Breederveld 
‘Smartengeld, verknochtheid en zaaksvervanging’, WPNR 2009/6815, en 
B. Breederveld ‘De aangepaste gemeenschap van goederen in verband 
met echtscheiding’, Recht en Praktijk, Deventer: kluwer 2011, p. 69. 

11 Artikel 1:95 lid 1 BW bepaalt letterlijk [onderstreping TS]: ‘Een goed dat 
een echtgenoot anders dan om niet verkrijgt, blijft buiten de gemeenschap 
indien de tegenprestatie bij de verkrijging van dit goed voor meer dan de 
helft ten laste komt van zijn eigen vermogen.’.

maar zal zelfstandig aan het criterium voor verknochtheid 
getoetst moeten worden.

De echtgenoten kunnen de strekking (aard) van een 
verknocht goed niet wijzigen
Wordt met verknochte middelen een nieuw goed verwor-
ven, dan heeft dat in verbintenisrechtelijk opzicht nog wél 
gevolgen. Weliswaar valt het vervangende goed in goede-
renrechtelijk opzicht in de huwelijksgemeenschap (tenzij 
het zelf ook weer verknocht is), maar dat neemt niet weg 
dat de verwerving van dat goed geheel of gedeeltelijk is gefi-
nancierd met verknochte privégelden. Daardoor is privéver-
mogen in de gemeenschap gevloeid, waardoor een vergoe-
dingsrecht jegens de gemeenschap is ontstaan.12 Om tot 
deze conclusie te komen, is het van belang te onderkennen 
dat noch de echtgenoten zelf, noch toekomstige omstan-
digheden, de bij de verkrijging vastgestelde strekking van 
een verknochte aanspraak/uitkering kunnen veranderen 
(en daarmee de verknochtheid van die aanspraak/uitke-
ring zelf). De verknochtheid van een goed dient bepaald te 
worden op het moment van de verkrijging daarvan. Voor 
een aanspraak op een ontslagvergoeding, of een daarop 
volgende uitkering/vervangende aanspraak, geldt dat deze 
(geheel of gedeeltelijk) verknocht kan zijn, wanneer deze 
op het moment van verkrijging strekt tot vervanging van 
inkomen uit arbeid dat de echtgenoot bij voortzetting van 
de dienstbetrekking zou hebben genoten. Als dat het geval 
is, kan deze aanspraak/dat geldbedrag later (op het moment 
van ontbinding van het huwelijk) deels buiten de huwelijks-
gemeenschap vallen. Is dat niet het geval, dan kan dat niet 
meer. 

Of een aanspraak op een ontslagvergoeding strekt tot 
vervanging van inkomen uit arbeid, wordt bepaald in de 
verhouding tussen werkgever en werknemer. Wordt de 
aanspraak op de werkgever vervangen door een aanspraak 
op een stamrecht BV, dan zal op het moment dat de vervan-
gende aanspraak jegens de stamrecht BV ontstaat, beoor-
deeld dienen te worden of die aanspraak jegens de stamrecht 
BV zelf ook strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid 
dat de echtgenoot bij voortzetting van de dienstbetrekking 
zou hebben genoten. Dit dient te worden vastgesteld aan 

12 In zoverre verschilt de besteding van verknochte gelden bij de ver-
werving van nieuwe goederen dus met de besteding van gelden die 
op grond van een uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap zijn 
gevallen. In het laatste geval werkt de goederenrechtelijke werking van 
deze uitzonderingsgrond via de regeling van zaaksvervanging verder 
door. Het goed dat in de plaats treedt, valt zelf ook buiten de huwe-
lijksgemeenschap. Bij verknochte goederen is dit niet het geval. Daar 
zal telkens opnieuw zelfstandig beoordeeld moeten worden of er nog 
voldoende reden is om een uitzondering te maken op de absorberende 
werking van de huwelijksgemeenschap. Is dat niet het geval, dan resteert 
hooguit een verbintenisrechtelijk vergoedingsrecht jegens de gemeen-
schap, indien en voor zover wordt vastgesteld dat de gelden waarmee 
het vervangende goed is gefinancierd, bijzonder verknocht waren. De 
besteding van onder uitsluitingsclausule verkregen gelden heeft dus een 
sterke, goederenrechtelijke, invloed op de omvang van de huwelijksge-
meenschap, terwijl de besteding van verknochte gelden een zwakkere, 
verbintenisrechtelijke, werking heeft.

17



DE VERKNOCHTHEID VAN EEN ONTSLAGVERGOEDING

de hand van de bepalingen uit de stamrechtovereenkomst. 
De inhoud van de stamrechtovereenkomst bepaalt immers 
de strekking van de aanspraken. Strekt de aanspraak op 
de stamrecht BV op het moment van verkrijging daarvan 
niet tot vervanging van arbeidsinkomen, dan kunnen deze 
aanspraken niet geheel of gedeeltelijk verknocht zijn. Zij 
kunnen dat later dan ook niet meer worden, en vallen dus 
te allen tijde volledig in de huwelijksgemeenschap. 

Ik meen dat dit alles valt af te leiden uit de uitspraken van de 
Hoge Raad van 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:270 
en 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293, NJ 2016/292. 
In zijn uitspraak van 23 februari 2018 overweegt de Hoge 
Raad in r.o. 4.2.2 dat het hof de stelling van de vrouw, dat 
de ontslagvergoeding en/of de aanspraken jegens de stam-
recht BV altijd bedoeld zijn geweest als oudedagsvoorzie-
ning, niet onbehandeld had mogen laten. De Hoge Raad 
verwijst bovendien naar passages uit de stamrechtovereen-
komst, op grond waarvan de uitkering van de aanspraken 
uit de stamrecht BV (mede) wordt verbonden aan het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd door de man. Uit 
deze overwegingen van de Hoge Raad kan worden afgeleid 
dat het er dus niet om gaat of de man de aanspraken jegens 
zijn stamrecht BV later als pensioen heeft gekwalificeerd 
(nadat hij de aanspraken jegens zijn stamrecht BV reeds 
had verkregen), maar om de kwalificatie o p het moment 
van verkrijging daarvan.
In zijn uitspraak van 24 juni 2016 had de man gedurende 
het huwelijk geen uitkeringen gedaan ten laste van zijn 
stamrecht BV, terwijl vaststond dat hij in die periode wél 
inkomensverlies had geleden. Het hof oordeelde dat de 
volledige aanspraak van de man jegens zijn stamrecht BV 
als bijzonder verknocht buiten de huwelijksgemeenschap 
viel, omdat hij nog geen gelden ten laste van zijn stam-
recht BV had uitgekeerd. Onder verwijzing naar de strek-
king van de aanspraken laat de Hoge Raad dit oordeel niet 
in stand. Omdat de strekking van de aanspraken op het 
moment van verkrijging daarvan doorslaggevend is voor 
(de mate van) verknochtheid, maakt het niet uit wat er later 
(feitelijk) met die aanspraken is gebeurd. Dat de man de 
aanspraken jegens zijn stamrecht BV niet conform hun bij 
de verkrijging vastgestelde strekking aanwendde (de man 
leed inkomensverlies, maar deed toch geen uitkeringen ten 
laste van zijn stamrecht BV), doet aan de verknochtheid 
van die aanspraken niet af. De echtgenoten kunnen, met 
andere woorden, de bij de verkrijging vastgestelde strek-
king van de aanspraak niet veranderen, door deze later op 
een andere wijze te besteden (of juist niet te besteden) dan 

aan het doel waarvoor zij zijn verstrekt.13 Ook hieruit volgt 
dat de strekking van een goed op het moment van verkrij-
ging doorslaggevend is voor de verknochtheid daarvan.

Ontslagvergoedingen die op 
een gemeenschapsrekening zijn 
voldaan, kunnen buiten de hu-

welijksgemeenschap vallen

De uitspraken van 24 juni 2016 en 23 februari 2018 gingen 
over de verknochtheid van aanspraken jegens een stam-
recht BV. Voor een ontslagvergoeding in de vorm van een 
geldbedrag ineens geldt hetzelfde. Bij een ontslagvergoeding 
in de vorm van een bedrag ineens wordt de aanspraak op 
de werkgever omgezet in een uitgekeerd geldbedrag. In het 
huidige betalingsverkeer zal dat vaak leiden tot bijschrij-
ving van dat bedrag op een reeds bestaande bankrekening 
van de echtgenoot-werknemer (zie hierna). In dat geval 
zal op het moment van bijschrijving op de bankrekening 
beoordeeld moeten worden of het uitbetaalde geldbedrag 
nog steeds dient ter vervanging van inkomsten uit arbeid. Is 
dat het geval, dan kan ook deze ontslagvergoeding later (bij 
ontbinding van de gemeenschap) als deels verknocht buiten 
de huwelijksgemeenschap vallen. Is dat niet het geval, dan 
kan van verknochtheid geen sprake meer zijn.

Dat de bij de verkrijging vastgestelde strekking van een 
aanspraak/uitkering later niet kan veranderen, en daarmee 

13 Zie in dit verband ook de uitspraak van de Hoge raad van 3 november 
2006, EclI:Nl:Hr:2006:AX8843, NJ 2008/257. In die zaak ging het om 
de verknochtheid van een letselschade-uitkering. Het hof achtte voor 
het antwoord op de vraag welk deel van de totale schadevergoeding 
bijzonder verknocht is aan de vrouw niet relevant welke schade de vrouw 
daadwerkelijk tijdens en na het huwelijk bleek te lijden. In cassatie kwam 
de man tegen dit oordeel van het hof op, met de klacht dat het hof een 
verkeerde maatstaf voor de beoordeling van de verknochtheid van de 
schadevergoeding van de vrouw had aangelegd, door in zijn beoordeling 
niet te betrekken dat de rechtsverhouding tussen de echtgenoten wordt 
beheerst door de redelijkheid en billijkheid, maar uitsluitend te kijken 
naar de aard van het goed. Op grond van die redelijkheid en billijkheid, 
zo betoogde de man, had het hof bij de beoordeling van de verknocht-
heid van de schadevergoeding óók de bijzondere omstandigheden van 
dit specifieke geval mee moeten laten wegen, te weten dat de vrouw in 
werkelijkheid helemaal geen (inkomens)schade had geleden ten gevolge 
van het ongeval. De Hoge raad gaat niet mee in dit betoog van de man. 
Daarbij overweegt de Hoge raad dat het antwoord op de vragen of een 
goed op bijzondere wijze aan een der echtgenoten is verknocht en, zo 
ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de 
gemeenschap valt, afhangt van de aard van dat goed, zoals deze aard 
mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Anders 
dan de man betoogt, is er volgens de Hoge raad geen grond bij de 
beantwoording van de hiervoor bedoelde vragen telkens te betrek-
ken of de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen de 
deelgenoten beheerst, in een andere richting wijzen. Ten aanzien van die 
vragen zijn namelijk de redelijkheid en billijkheid reeds in de maatstaf 
verdisconteerd door de invloed die wordt toegekend aan de maatschap-
pelijke opvattingen. Deze objectieve maatstaf dient de rechtszekerheid, 
welke ten aanzien van de omvang van de huwelijksgemeenschap haar 
gewicht in de schaal werpt in verband met de mogelijke rechten van 
derden (zie r.o. 3.3.2 van de uitspraak van de Hoge raad).
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ook niet de verknochtheid daarvan, betekent óók dat het 
voor de vaststelling van de verknochtheid van een ontslag-
vergoeding (of een vervangende aanspraak) niet uitmaakt 
of het doel waarvoor de ontslagvergoeding is verstrekt zich 
ook daadwerkelijk (heeft) verwezenlijkt. Ook hier blijft 
bepalend de strekking van de aanspraak op het moment 
van verkrijging daarvan, en (daarmee) de veronderstellin-
gen die de betrokken partij(en) op dat moment tot uitgangs-
punt hebben genomen. Blijkt later dat deze uitgangspunten 
niet uitkomen, dan doet dit aan de verknochtheid van de 
ontslagvergoeding niet af. Bij ontslagvergoedingen ziet 
men dit vaak terug wanneer de ontslagen echtgenoot-
werknemer na zijn ontslag al snel weer een baan heeft 
gekregen. In dergelijke gevallen wordt regelmatig bepleit 
dat de verkregen ontslagvergoeding niet (meer) bijzonder 
verknocht is. Ik ben het daar niet mee eens. Voor de mate 
van verknochtheid van de vergoeding blijven doorslag-
gevend de uitgangspunten en veronderstellingen ten tijde 
van de toekenning van de ontslagvergoeding, ongeacht wat 
er later gebeurt. Hebben bijvoorbeeld werkgever en werk-
nemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot 
uitgangspunt genomen dat de werknemer na de beëindi-
ging van zijn dienstverband aanspraak zal moeten maken 
op een WW-uitkering, en dat de ontslagvergoeding dient ter 
aanvulling op die uitkering tot het bedrag van het laatstver-
diende salaris, dan dient bij de beoordeling van de mate van 
verknochtheid van de ontslagvergoeding van deze uitgangs-
punten te worden uitgegaan, óók als deze veronderstellin-
gen/uitgangspunten later niet blijken uit te komen.14 

Privévorderingen die op een gemeenschapsrekening zijn 
voldaan, kunnen buiten de huwelijksgemeenschap vallen
Als laatste wil ik de aandacht vestigen op de overwegin-
gen van de Hoge Raad in 4.1.5 en 4.3.7 van zijn uitspraak 
van 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:270. Aldaar 
overweegt de Hoge Raad dat het verknochte deel van een 
ontslagvergoeding, die is ontvangen in de vorm van een 
bedrag ineens, niet in de gemeenschap valt ‘voor zover 
het daarmee gemoeide bedrag nog redelijkerwijs als zoda-
nig in het vermogen van de echtgenoten te identificeren 
is’. Met deze laatste overweging legt de Hoge Raad een 

14 En hebben werkgever en werknemer tot uitgangspunt genomen dat 
de ontslagvergoeding aangewend dient te worden voor de aanvulling 
van het inkomen uit arbeid tot aan het moment dat de betreffende 
werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan dient dit tot 
uitgangspunt te worden genomen bij de beoordeling van de mate 
van verknochtheid van de ontslagvergoeding. Alsdan zal de verkregen 
ontslagvergoeding voor de beoordeling van de mate van verknochtheid 
‘uitgesmeerd’ dienen te worden over de periode vanaf het moment van 
het ontslag, tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Dat deel van de totale vergoeding dat ziet op de periode vóór ontbinding 
van de huwelijksgemeenschap is dan in de huwelijksgemeenschap 
gevallen, en dat deel dat ziet op de periode ná ontbinding van de huwe-
lijksgemeenschap valt er buiten, ongeacht op welke wijze de ontslag-
vergoeding later feitelijk is/wordt aangewend. Is de ontslagvergoeding 
omgezet in een aanspraak jegens een stamrecht BV, dan geldt hetzelfde, 
waarbij de bepalingen in de stamrechtovereenkomst leidend zijn, zowel 
ten aanzien van de strekking van de aanspraken, als ten aanzien van de 
uitgangspunten voor de beoordeling van de mate van verknochtheid.

discussie bloot die de literatuur en jurisprudentie al langer 
verdeeld houdt. Een ontslagvergoeding in de vorm van een 
bedrag ineens zal in veel gevallen op een reeds bestaande 
gemeenschapsrekening worden uitbetaald. De vraag is of 
deze gelden daardoor tot de huwelijksgemeenschap gaan 
behoren.15 In de literatuur en jurisprudentie wordt die 
vraag vaak bevestigend beantwoord.16 Men komt tot die 
conclusie in de veronderstelling dat het saldo van een bank-
rekening één ondeelbaar vorderingsrecht jegens de bank 
zou zijn. Dat vorderingsrecht valt (als ondeelbaar geheel) 
in de huwelijksgemeenschap. Wordt op deze bankrekening 
een privévordering van een van de echtgenoten voldaan 
(waaronder ook een verknochte aanspraak op geld), dan 
gaat die privévordering teniet. Het ontvangen bedrag gaat 
vervolgens deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap, 
als onderdeel van het ondeelbare saldo dat te vorderen is 
van de bank. Doordat op die manier privévermogen in de 
gemeenschap vloeit, ontstaat (in beginsel) een vergoedings-
recht jegens de gemeenschap. 
In een recente bijdrage voor EB Klassiek, heb ik mij tegen 
deze veel verdedigde visie verzet.17 Naar mijn mening is 
de vordering op de bank géén ondeelbare vordering. In 
het saldo van de bankrekening kunnen wel degelijk losse 
vorderingen worden onderscheiden, voor zover deze niet 
door verrekening teniet zijn gegaan. Daaraan doet niet 
af dat een rekeninghouder in de verhouding tot de bank 
slechts het saldo van de bankrekening kan opeisen. Ik meen 
dan ook dat in beginsel geen vergoedingsrecht ontstaat 
wanneer privégelden op een gemeenschapsrekening worden 
uitbetaald.
In r.o. 4.1.5 en 4.3.7 lees ik de bevestiging dat de Hoge 
Raad een soortgelijke visie hanteert. Zou de individuali-
sering van het verknochte deel van de ontslagvergoeding 
eindigen op het moment dat het op een gemeenschapsreke-
ning wordt bijgeschreven, dan zou dit bedrag nooit ‘rede-
lijkerwijs als zodanig in het vermogen van de echtgenoten 
te identificeren zijn’. Het bedrag zou dan nooit buiten de 
gemeenschap kunnen vallen, zoals de Hoge Raad over-
weegt, maar altijd volledig deel uitmaken van de huwe-
lijksgemeenschap, als niet meer te identificeren onderdeel 
van de ondeelbare vordering op de bank. De ontslagen 
echtgenoot zou dan hooguit een vergoedingsrecht jegens 

15 Veelal gaat het in de literatuur en jurisprudentie dan om onder uitslui-
tingsclausule verkregen geldbedragen. Een dergelijk geval is echter gelijk 
te stellen aan de uitbetaling op een gemeenschapsbankrekening van op 
grond van verknochtheid als privévermogen kwalificerende gelden.

16 Zie o.a. B. Breederveld, ‘De bankrekening, de huwelijksgemeenschap 
en echtscheiding’, WPNR 2014/7006; c.A. kraan, ‘Bankrekening en 
uitsluitingsclausule’, EB 2000/1; c.A. Mellema, ‘De uitsluitingsclausule bij 
vermenging van vermogens’, REP 2014/306 en l.H.M. Zonnenberg, ‘Ver-
goedingsvordering en zaaksvervanging’, EB 2013/60. Zie voor jurispru-
dentie o.a. Hof Arnhem 6 november 2007, EclI:Nl:GHArN:2007:Bc0205; 
Hof Arnhem 15 januari 2008, EclI:Nl:GHArN:2008:Bc5700; Hof Arnhem-
leeuwarden 17 januari 2013, EclI:Nl:GHArl:2013:BZ1977; Hof ’s-Gra-
venhage 5 maart 2008, EclI:Nl:GHSGr:2008:Bc7189; Hof 's-Gravenhage 
16 juli 2008, EclI:Nl:GHSGr:2008:BD9386 en Hof 's-Gravenhage 7 april 
2010, EclI:Nl:GHSGr:2010:BM4387. 

17 Zie T.M. Subelack, ‘Vergoedingsrechten en bankrekening’ in: A. Heida e.a. 
(red.), EB Klassiek 2018, Deventer: Wolters kluwer 2018. 
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de gemeenschap hebben, doordat privévermogen in de 
gemeenschap is gevloeid. Dat is nu juist niet wat de Hoge 
Raad in r.o.  4.1.5 en 4.3.7 overweegt. Toegespitst op de 
bankrekening begrijp ik dit oordeel van de Hoge Raad 
aldus, dat, indien en voor zover het verknochte deel van 
een ontslagvergoeding nog als afzonderlijke vordering in 
het totale saldo van een bankrekening te onderscheiden is, 
dit deel van het totale saldo van die bankrekening buiten de 
huwelijksgemeenschap blijft. Dit deel van het saldo hoeft 
dan niet in de verdeling van de huwelijksgemeenschap 
betrokken te worden.18 

Afsluiting

Door de recente uitspraken van de Hoge Raad uit 2016 
en 2018 is duidelijk geworden dat de verknochtheid van 

18 Een voorbeeld kan dit verder verduidelijken: echtgenoot A heeft een 
ontslagvergoeding van 60 gekregen in de vorm van een bedrag ineens. 
De ontslagvergoeding is uitbetaald op een spaarrekening op naam van A. 
Deze bankrekening behoorde reeds tot de gemeenschap van goederen, 
waarin A met B is gehuwd. Bij ontbinding van de gemeenschap door 
indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bedraagt het totale 
saldo van de spaarrekening 100. Van de spaarrekening zijn na uitbetaling 
van de ontslagvergoeding géén betalingen verricht/opnamen gedaan. 
In het kader van de verdeling van de gemeenschap wordt de spaar-
rekening aan A toegedeeld. Dat deel van het saldo dat is gevormd door 
de ontslagvergoeding valt niet in huwelijksgemeenschap en hoeft (dus) 
niet in de verdeling betrokken te worden. Dat betekent dat van het totale 
saldo van 100, een bedrag van 40 verdeeld dient te worden. A dient uit 
hoofde van verdeling van de bankrekening dus een bedrag van 20 aan B 
te betalen.

ontslagvergoedingen in alle gevallen gelijk behandeld dient 
te worden, ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgekeerd of 
toegekend. Uit eerdere uitspraken van de Hoge Raad kon 
anders afgeleid worden. Die onduidelijkheid is nu definitief 
weggenomen. De praktijk is echter weerbarstig. Daarom 
zullen discussies over de verknochtheid van ontslagvergoe-
dingen blijven bestaan. In deze bijdrage heb ik mijn visie op 
een aantal discussiepunten gegeven. De toekomst zal leren 
hoe deze (en mogelijk nog andere) discussiepunten zich 
verder uitkristalliseren.

Over de auteur

Mr. T.M. Subelack
Advocaat bij BANNING N.V., tevens raadsheer-plaatsvervanger bij 
het Gerechtshof Amsterdam.
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EB 2018/88

Nogmaals verknochtheid en zaaksvervanging

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg, datum 01-10-2018

In de juridische literatuur zijn de afgelopen 10 jaar diverse discussies gevoerd over de vraag of de
zaaksvervangingsregeling van art. 1:95 lid 1 BW ook geldt voor privévermogen, dat is verkregen als gevolg van
verknochtheid. In het hoofdstuk ‘Vergoedingsvorderingen en zaaksvervanging: een voortdurend onrecht!’, dat verschenen is
in EB Klassiek 2018, heb ik diverse schrijvers genoemd, die vinden dat zaaksvervangingsleer niet geldt voor
privévermogen, dat via verknochtheid is verkregen. Bart Breederveld en ik hebben in diverse artikelen (zie bijvoorbeeld mijn
artikel ‘Vergoedingsvordering en zaaksvervanging’ in EB 2013/60 en van de hand van Breederveld: De aangepaste
gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding, Deventer: Kluwer 2011, p. 69) gemotiveerd, dat en waarom de
zaaksvervangingsleer wel degelijk geldt, als privévermogen wegens verknochtheid is verkregen. Thomas Subelack heeft in
zijn artikel ‘De verknochtheid van een ontslagvergoeding’ (REP 2018/4 nummer 281) de uitspraak van de Hoge Raad van
23 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:270 en RFR 2018/66) aangegrepen om wederom zijn visie, dat de
zaaksvervangingsleer niet van toepassing is op door verknochtheid verkregen privévermogen, te etaleren. Die uitspraak
staat naar mijn mening los van de zaaksvervangingsleer.

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg[1]

1. Zaaksvervanging

In art. 1:95 lid 1 BW is de zaaksvervangingsleer als volgt omschreven:
“Een goed dat een echtgenoot anders dan om niet verkrijgt, blijft buiten de gemeenschap, indien de tegenprestatie bij de
verkrijging van dit goed voor meer dan de helft ten laste komt van zijn eigen vermogen (…)”

Is verknocht geld te beschouwen als “eigen vermogen” van een echtgenoot? Dat is natuurlijk het geval! Stel dat een in
gemeenschap van goederen gehuwde vrouw een immateriële en aan haar verknochte schadevergoeding van € 200.000
ontvangt, dan behoort dat bedrag tot haar eigen vermogen. Wanneer de betreffende echtgenote voor dat bedrag een
vakantiewoning koopt, die zij ten tijde van de levering betaalt met dat privévermogen, dan is volgens de letter van art. 1:95
lid 1 BW de zaaksvervangingsleer van toepassing. Het vakantiehuis valt dan niet in de gemeenschap van goederen. Zou
haar man via een uitsluitingsclausule € 200.000 hebben ontvangen en voor dat bedrag een beleggingspand hebben
gekocht, dan is de koopsom bij de levering eveneens betaald uit het eigen vermogen van haar echtgenoot en valt het
beleggingspand daarom ook buiten de huwelijksgemeenschap. Naar mijn mening is hier geen speld tussen te krijgen. Dat
zou alleen anders kunnen zijn, als óf het bij uitsluitingsclausule verkregen geld, óf het verknochte geld niet te beschouwen is
als “eigen vermogen” in de zin van art. 1:95 lid 1 BW. Maar dat beweert niemand.

2. Ontslagvergoeding

In zijn uitspraak van 23 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:270 en RFR 2018/66) oordeelde de Hoge Raad over een tweetal
ontslagvergoedingen die aan de man waren uitgekeerd. De ene vergoeding was contant betaald. De andere
ontslagvergoeding was in een stamrecht B.V. terechtgekomen, die verplicht was aan de man periodieke uitkeringen te doen
ter vervanging van gederfd of te derven loon. Partijen twistten over de vraag of deze ontslagvergoedingen verknocht zijn. De
Hoge Raad heeft in genoemde uitspraak een toelichting gegeven op de vraag in welke gevallen een ontslagvergoeding in
welke vorm dan ook verknocht kan zijn. Voorts overwoog de Hoge Raad:
“Zoals kan worden afgeleid uit Hoge Raad 26 september 2008 (ECLI:2008:BF2295, NJ 2009/40) dient de uitspraak uit
hoofde van de stamrechtovereenkomst zelfstandig – dus los van de ontslagvergoeding waaruit deze aanspraak is
gefinancierd – op verknochtheid te worden beoordeeld.”

Naar mijn mening maakt de Hoge Raad duidelijk, dat een ontslagvergoeding (onder omstandigheden) verknocht kan zijn,
als niet alleen de van de werkgever ontvangen ontslagvergoeding strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid, dat de
echtgenoot bij voortzetting van de dienstbetrekking zou hebben genoten, maar ook de van de stamrecht B.V. te ontvangen
vergoeding strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid. Dan kan sprake zijn van verknochtheid. Zou de van de werkgever
bedongen uitkering wel zijn bedoeld tot vervanging van gederfd inkomen, maar de uitkering uit de stamrechtvennootschap
niet, dan is de uitkering niet verknocht en valt deze in de gemeenschap. Deze begrijpelijke visie van de Hoge Raad zegt
alles over de vraag, wanneer sprake is van verknochtheid, maar niets over de vraag of op een door middel van
verknochtheid verkregen eigen vermogen de zaaksvervangingsleer van toepassing kan zijn. De Hoge Raad heeft slechts
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geoordeeld dat een ontslagvergoeding (die bedoeld is voor de periode na echtscheiding) alleen dan verknocht is, indien én
de van de voormalig werkgever bedongen ontslagvergoeding, én de van de stamrecht B.V. bedongen vergoeding strekt tot
vervanging van inkomen uit arbeid, dat de echtgenoot bij voortzetting van de dienstbetrekking zou hebben genoten.

In zijn hiervoor genoemd artikel ‘De verknochtheid van een ontslagvergoeding’ interpreteert Subelack de Hoge
Raaduitspraak anders dan ik. Subelack schreef:
“Zou de Hoge Raad menen dat de regeling van zaaksvervanging wél zou gelden, dan had de Hoge Raad niet geoordeeld
dat de aanspraak op ontslagvergoeding zelfstandig – op verknochtheid – beoordeeld dient te worden. De Hoge Raad had in
dat geval kunnen volstaan met het oordeel dat de aanspraak jegens de stamrecht B.V. geheel of gedeeltelijk op grond van
zaaksvervanging buiten de huwelijksgemeenschap valt, en wel voor dat deel van de aanspraak dat in de plaats is getreden
voor het verknochte deel van de oorspronkelijke ontslagvergoeding. De verknochtheid van de aanspraken jegens de
stamrecht B.V. zou dan niet beoordeeld hoeven te worden, en de stelling van de vrouw dat de aanspraken jegens de
stamrecht B.V. altijd bedoeld waren als pensioenvoorziening zou dan niet relevant zijn.”

Hier gaat Subelack nader in op wat de Hoge Raad zou hebben geoordeeld, als hij bij de uitwerking van het moeilijke
leerstuk van de verknochtheid van de ontslagvergoeding de zaaksvervangingsleer zou hebben toegepast. Maar dat alles
speelt in het geheel niet, want de Hoge Raad heeft niet geoordeeld dat de zaaksvervangingsleer geldt. Zaaksvervanging is
hier niet aan de orde. Om begrijpelijke redenen vindt de Hoge Raad, dat voor verknochtheid niet alleen de van de
werkgever bedongen ontslagvergoeding moet strekken ter vervanging van toekomstig gederfd inkomen, maar ook de van
de stamrechtvennootschap bedongen uitkering. Met andere woorden: als de van de voormalig werkgever bedongen
uitkering strekt ter vervanging van toekomstig gederfd arbeidsinkomen, maar met de stamrecht B.V. is afgesproken dat de
uitkeringen na pensioengerechtigde leeftijd zullen strekken ter aanvulling van het pensioen van de DGA, dan kan geen
sprake zijn van verknochtheid. Weliswaar zou de uitkering van de werkgever, die in de stamrecht B.V. is gestort, onder
omstandigheden kunnen leiden tot een verknocht vermogen, maar de verknochtheid wordt verbroken, als niet tevens de van
de stamrecht B.V. ontvangen bedragen strekken ter vervanging van gederfd inkomen. Een heldere visie, die losstaat van de
zaaksvervangingsleer. De verwijzing van de Hoge Raad naar zijn uitspraak van 26 september 2008 maakt dat naar mijn
mening niet anders. Daartoe verwijs ik naar mijn hiervoor genoemde artikel “Vergoedingsvordering en zaaksvervanging”.

Een ontslagvergoeding kan mijns inziens in geen geval gekwalificeerd worden als “eigen vermogen”, waarop de
zaaksvervangingsleer van toepassing kan zijn. Zo’n ontslagvergoeding is immers alleen verknocht en is dan eigen
vermogen, als in de regelingen is voorzien dat die ontslagvergoeding wordt gebruikt ter aanvulling van het maandelijks uit te
keren salaris en bovendien sprake is van een echtscheiding. In zo’n geval kan die ontslagvergoeding nooit in de
gemeenschap vallen en kan de zaaksvervangingsleer dus niet gelden. Maar dat wil niet zeggen dat de
zaaksvervangingsleer niet van toepassing kan zijn op een eigen vermogen, dat via verknochtheid (bijvoorbeeld een
immateriële schadevergoeding) is verkregen.

3. Goederenrechtelijke bepaling

Subelack betoogt in zijn hiervoor genoemde artikel dat de zaaksvervangingsleer niet van toepassing kan zijn op een
verknocht vermogen, omdat de echtgenoten de strekking (aard) van een verknocht goed niet kunnen wijzigen. Terecht
merkt Subelack op dat de verknochtheid van een goed bepaald dient te worden op het moment van de verkrijging daarvan. 
Voor een aanspraak op een ontslagvergoeding geldt volgens Subelack dat deze (geheel of gedeeltelijk) verknocht kan zijn,
wanneer deze op het moment van verkrijging strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid, dat de echtgenoot bij voortzetting
van de dienstbetrekking zou hebben genoten. Ik kan hem daarin volgen, als onder ‘moment van verkrijging’ wordt verstaan
het moment waarop een stamrecht B.V. na echtscheiding een uitkeringstermijn betaalt. Toch zit hier iets onwezenlijks in. De
ontslagvergoeding gaat immers van werkgever naar (de in gemeenschap van goederen gehuwde) werknemer, op het
moment waarop dat bedrag uitbetaald wordt. Voor de verknochtheid van een ontslagvergoeding is het niet van belang of die
uitbetaling contant wordt verkregen ofwel in een stamrechtvennootschap wordt gestort. Dat moment is immers het moment
van verkrijging van de ontslagvergoeding. Op dat moment zou moeten kunnen worden beoordeeld of die ontslagvergoeding
al dan niet verknocht is. En dat kan niet, want dat is afhankelijk van toekomstige omstandigheden, met name van de vraag
of de betreffende werknemer ooit gaat scheiden. Gebeurt dat niet, dan kan geen sprake zijn van verknochtheid. Gebeurt dat
wel, dan is sprake van verknochtheid, voor zover de uitkering wordt gedaan na echtscheiding. Met andere woorden: of zo’n
ontslagvergoeding geheel of gedeeltelijk verknocht is, zal ooit in de toekomst (maar niet op het moment van verkrijging)
blijken.

4. Conclusie

Om de hiervoor genoemde redenen meen ik dat Subelack in zijn artikel ‘De verknochtheid van een ontslagvergoeding’ (REP
2018/4, nummer 281) ten onrechte aanvoert, dat uit de ontslagvergoedingsuitspraak van de Hoge Raad zou kunnen worden
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afgeleid, dat de zaaksvervangingsleer niet van toepassing is op een verknocht goed. Dat heeft de Hoge Raad niet
geoordeeld. De Hoge Raad heeft slechts aangegeven dat alleen van verknochtheid sprake kan zijn, als zowel de van de
werkgever ontvangen uitkering, als de stamrechtuitkering strekt tot vervanging van inkomen. Maar dat is iets wezenlijk
anders.

In diverse publicaties heb ik gewezen op de kern van art. 1:95 lid 1 BW. Daarin staat dat buiten de gemeenschap van
goederen valt een goed, dat voor meer dan de helft verkregen is ten laste van het ‘eigen vermogen’. Een verknocht
vermogen is een eigen vermogen. De visie van Subelack, dat een ‘verknocht vermogen’ niet valt onder ‘eigen vermogen’ als
bedoeld in art. 1:95 lid 1 BW, deel ik niet.

Voetnoten

[1]
Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg is lid van de redactie EB.
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VErGOEDINGSrEcHTEN

503. Vergoedingsrechten en de
huwelijksgemeenschap: een
nadere beschouwing
MR. DR. B. BREEDERVELD

Inleiding

Vergoedingsvorderingen tussen (gewezen) echtgenoten 
komen aan de orde wanneer zich verschuivingen hebben 
voorgedaan tussen één of meer (afgescheiden) vermogens 
van die echtgenoten. Indien zij zijn gehuwd in gemeenschap 
van goederen is sprake van een afgescheiden vermogen van 
de andere goederen en schulden die daar op grond van art. 
1:94 BW geen deel van uitmaken: het privévermogen. Het 
betreft dan verschuivingen tussen het privévermogen van 
de echtgenoten en het vermogen van de huwelijksgemeen-
schap of tussen de beide privévermogens van de echtge-
noten. Dat laatste komt overeen met echtgenoten die op 
grond van hun huwelijkse voorwaarden buiten iedere 
gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Een vermogens-
verschuiving kan zich ook dan voordoen indien (privé)
vermogen van de ene echtgenoot wordt aangewend ten 
behoeve van het (privé)vermogen van de andere echtge-
noot. Nu de ‘beperkte’ gemeenschap van goederen het 
hoofdstelsel is, zal dat in toenemende mate ook aan de orde 
kunnen zijn bij echtgenoten gehuwd na in werking treden 
van dit gewijzigde stelsel.
In deze bijdrage beperk ik mij tot de vergoedingsvorderin-
gen waarbij de huwelijksgemeenschap betrokken is. Het 
gaat dus om de vermogensverschuiving tussen het privéver-
mogen van een echtgenoot en het vermogen van de huwe-
lijksgemeenschap.

Vergoedingsvorderingen en de 
huwelijksgemeenschap

Er zijn twee varianten vergoedingsvorderingen.

1 Met dank aan mijn kantoorgenoot Mirte van lingen die een eerste opzet 
voor deze bijdrage heeft gemaakt.

De eerste variant is de vergoedingsvordering op de huwe-
lijksgemeenschap: doordat een echtgenoot goederen of 
gelden van diens privévermogen besteedt ten gunste van 
de huwelijksgemeenschap (reprise). Het zal dan met name 
gaan om bestedingen uit goederen en/of privégelden die 
– uitgaande van het huidige art. 1:94 BW  – afkomstig
zijn uit voorhuwelijks privévermogen of die als gift of
krachtens erfrecht (naar oud recht onder het beding van
een uitsluitingsclausule) zijn verkregen. Zodra is vastge-
steld dat een schuld van de gemeenschap is voldaan met
privégoederen of gelden van de echtgenoot – vrijwillig of
gedwongen – ontstaat een verbintenisrechtelijke aanspraak
tot vergoeding op grond van deze vermogensverschuiving.
Er ontstaat een vergoedingsvordering (reprise) van de echt-
genoot in privé op de gemeenschap. Zodoende behoort tot
de huwelijksgemeenschap een schuld aan deze echtgenoot
privé, die aan te merken is als een gemeenschapsschuld.
De tweede variant is de vergoedingsvordering van de
huwelijksgemeenschap doordat gemeenschapsgoederen of
gelden zijn aangewend ter voldoening van een privéschuld
van een echtgenoot of gemeenschapsgeld is besteed ter
verwerving van een privégoed. De vermogensverschui-
ving ten gunste van het privévermogen rechtvaardigt dat
een vergoedingsvordering ontstaat op de echtgenoot ten
behoeve van wiens privévermogen de besteding uit de
gemeenschap heeft plaatsgevonden. Er ontstaat een vergoe-
dingsvordering (‘récompense’) van de gemeenschap op de
betreffende echtgenoot in privé.
Tot de huwelijksgemeenschap behoort in dat geval een
vordering.
Voor de huwelijksgemeenschap voorziet titel 7 Boek 1 BW
met art. 1:95 en 1:96 BW in een specifieke regeling met
betrekking tot de vergoedingsvorderingen op en van de
huwelijksgemeenschap. Art. 1:95 lid  1 BW tweede zin
bepaalt daartoe dat indien een goed door een echtgenoot

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarmee meer duidelijkheid is gekomen omtrent 
een vraagstuk dat in de literatuur en in de lagere rechtspraak tot verschillende standpunten en oordelen 
aanleiding heeft gegeven: de vergoedingsrechten in het kader van consumptieve bestedingen bij in 
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten. In deze bijdrage zal ik een nadere beschouwing geven 
over de rechtsgrond en de aard van een vergoedingsvordering, de verschillende wijzen van benadering 
van een aanspraak op een vergoedingsvordering en de door de Hoge Raad uitgezette lijn in de benadering 
daarvan.1 \ 
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aanleiding heeft gegeven: de vergoedingsrechten in het kader van consumptieve bestedingen bij in 
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daarvan.1 \ 

wordt verkregen dat (op grond van zaaksvervanging zoals 
bepaald in de eerste zin) buiten de gemeenschap blijft en 
voor zover de tegenprestatie ten laste van de gemeenschap 
komt, de echtgenoot gehouden is tot een vergoeding aan 
de gemeenschap. Art. 1:95 lid 2 BW bepaalt vervolgens in 
omgekeerde zin dat wanneer een goed tot de gemeenschap 
is gaan behoren en een echtgenoot bij de verkrijging uit zijn 
eigen vermogen aan de tegenprestatie heeft bijgedragen, 
aan deze echtgenoot een vergoedingsvordering toekomt.
Ten aanzien van de voldoening van schulden die ten laste 
dienen te komen van een ander vermogen dan waaruit deze 
schulden zijn voldaan regelt art. 1:96 BW daarvoor de 
vergoedingsvordering. Art. 1:96 lid 4 BW bepaalt daartoe 
dat de echtgenoot uit wiens eigen goederen een schuld van 
de gemeenschap is voldaan, recht heeft op een vergoeding 
uit de goederen van de gemeenschap. In omgekeerde zin 
bepaalt art. 1:96 lid  5 BW dat de echtgenoot wiens niet 
in de gemeenschap gevallen schuld uit goederen van de 
gemeenschap is voldaan, gehouden is tot vergoeding daar-
van aan de gemeenschap.
Sinds de inwerkingtreding van de zogenoemde ‘Derde Tran-
che wijzigingen huwelijksvermogensrecht’ heeft voorts 
een algemene regeling van vergoedingsrechten een plaats 
gekregen in art. 1:87 BW.2 Deze regeling ziet met name op 
vermogensverschuivingen tussen het privévermogen van de 
echtgenoten onderling. Maar voor wat betreft de omvang 
van het vergoedingsrecht sluiten ook art. 1:95 en 96 BW 
daarbij aan indien de vergoedingsvordering ziet op een 
met het (andere) vermogen gedane investering in een goed. 
In die omstandigheid is op grond van art. 1:87 lid 2 BW 
hoofdregel dat de vergoeding een gedeelte beloopt van de 
waarde van het goed op het tijdstip waarop de vergoeding 
wordt voldaan, waarbij dit gedeelte evenredig is aan het uit 
het andere vermogen afkomstige deel in de financiering van 
(de verkrijging van) het goed in relatie tot de totale finan-
ciering of indien het de voldoening of aflossing van een 
schuld betreft gelijk aan de verhouding tussen het uit het 
andere vermogen voldane of afgeloste bedrag ten opzichte 
van de waarde van het goed op het tijdstip van die voldoe-
ning of aflossing.
Met deze regeling is voor de omvang van de vergoedings-
vordering, voor zover het een vermogensverschuiving 
betreft die heeft geleid tot een investering in het andere 
vermogen, de zogenoemde ‘beleggingsleer’ standaard.

Voor de huwelijksgemeenschap voor-
ziet de wet alleen in een regeling 

voor vergoedingsvorderingen indien 
sprake is van investering in een goed

Te denken valt aan de voldoening van de kosten van een 
verbouwing van een woning van de echtgenoten die tot de 
huwelijksgemeenschap behoort uit gelden die afkomstig 

2 Wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van het burger-
lijk Wetboek (wetsvoorstel 28867), in werking getreden op 1 januari 2012.

zijn uit en deel uitmaken van het privévermogen van een 
van de echtgenoten. Onder toepassing van art. 1:96 lid 4 
BW heeft deze echtgenoot een vergoedingsvordering nu 
de kosten van de verbouwing zijn aan te merken als een 
gemeenschapsschuld. Vanwege de verwijzing naar art. 1:87 
lid 2 BW wordt de omvang van de vergoedingsvordering 
vastgesteld naar evenredigheid van hetgeen uit het privéver-
mogen van de betreffende echtgenoot is voldaan in relatie 
tot de totale investering (waarde van de woning vooraf-
gaande aan de verbouwing tezamen met de totale verbou-
wingskosten) aangaande de woning naar de waarde ervan 
ten tijde van de voldoening van de vergoedingsvordering.

Gesteld dat de man uit zijn privévermogen de verbouwing 
van de woning (huwelijksgemeenschap) heeft gefinancierd 
omvattende € 40.000. Om de omvang van de vergoedings-
vordering vast te stellen op basis van de beleggingsleer 
is noodzakelijk dat inzicht bestaat in de waarde van de 
woning voorafgaande aan de verbouwing: stel € 350.000. 
Ten tijde van de voldoening van de vergoedingsvordering is 
de waarde van de woning € 420.000. De vergoedingsvorde-
ring bedraagt dan 40/390 van € 420.000: € 43.076.

Art. 1:87 lid 3 onder b BW bepaalt dat ter zake van goede-
ren die naar hun aard bestemd zijn om te worden verbruikt, 
de vergoeding steeds het nominale bedrag beloopt dat ten 
laste van het andere vermogen is gekomen. Art. 1:95 lid 1 
en 2 BW en art. 1:96 lid 4 BW verklaren deze regel van 
overeenkomstige toepassing op de huwelijksgemeenschap. 
Bij de financiering van verbruiksgoederen of de aflossing 
van een daarvoor aangegane schuld omvat de vergoedings-
vordering het nominale bedrag dat ten laste van het andere 
vermogen is gekomen.

Tijdens het huwelijk koopt de man een nieuwe caravan. De 
aankoopprijs bedraagt € 30.000 en wordt voor € 10.000 
gefinancierd door inruil van zijn voorhuwelijkse auto.
De man behoudt een vergoedingsvordering op de huwe-
lijksgemeenschap voor het nominale bedrag ongeacht de 
achteruitgang in waarde van de caravan. Zie echter hierna.

Consumptieve bestedingen

De vraag deed zich vervolgens voor of de hiervoor beschre-
ven regeling ook van overeenkomstige toepassing is en er 
dus vergoedingsvorderingen zouden ontstaan indien tijdens 
het huwelijk – het bestaan van de huwelijksgemeenschap – 
uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn 
gedaan voor allerlei consumptieve bestedingen. Te denken 
valt aan de besteding van privégelden aan een (extra) dure 
vakantiereis of de aankoop van een auto of boot die nadien 
alweer was verkocht, aan een kostbaar verjaardagsfeest of 
aan de voldoening van extra kosten van de huishouding.
Zowel de rechtspraak als de literatuur bleek verdeeld ten 
aanzien van de beantwoording van deze vraag. Meijer verde-
digde al in 2007 dat als vuistregel zou moeten gelden dat 
indien de privégelden zijn besteed en indien onvoldoende te 
achterhalen valt wat ermee is voldaan een vergoedingsrecht 

25



VErGOEDINGSrEcHTEN

dient te ontbreken.3 Deze lijn werd vervolgens ook gevolgd 
door het Hof ’s-Hertogenbosch.4

Daartegenover verdedigde de schrijver dezes in 2008 dat er 
in de wet geen onderscheid wordt gemaakt in de aard van 
de gemeenschapsschuld die is voldaan uit het privévermo-
gen. Zodra er uit privévermogen een schuld van de gemeen-
schap is voldaan, zou daardoor een vergoedingsvordering 
ontstaan. Dus ook indien deze bestedingen van consump-
tieve aard zouden zijn.5 In de rechtspraak is deze lijn terug 
te vinden in uitspraken van het Hof Den Haag en het Hof 
Arnhem-Leeuwarden.6

Meer recent kwam deze tegenstelling in de rechtspraak naar 
voren in uitspraken van het Hof ’s-Hertogenbosch enerzijds 
en het Hof Arnhem-Leeuwarden anderzijds.

Verdeelde rechtspraak
In Hof Arnhem-Leeuwarden van 29  september 2017 
herhaalde het hof de reeds in 2007 door het Hof Arnhem 
ingezette lijn dat zodra privévermogen deel is gaan uitma-
ken van het vermogen van de gemeenschap daardoor een 
nominale vergoedingsvordering ontstaat ongeacht de beste-
ding van de gelden.7

Hoewel het in deze procedure niet ging over een huwe-
lijksgemeenschap, maar over een pseudo-gemeenschap 
(als gevolg van een overeengekomen finaal ‘alsof’-verre-
kenbeding in huwelijkse voorwaarden), oordeelde het hof 
ook in die omstandigheid dat, nu het aan de man onder 
uitsluitingsclausule geschonken vermogen ten goede was 
gekomen aan de pseudo-gemeenschap, deze pseudo-ge-
meenschap daarmee gebaat is geweest zodat de man een 
(nominale) vergoedingsvordering heeft.

‘Ter zitting heeft de vrouw erkend dat de gelden op de 
gezamenlijke rekening van partijen zijn binnengekomen. 
Ook is er geen reden om aan te nemen dat de man gelden 
buiten de pseudogemeenschap heeft gehouden of zozeer te 
eigen behoeve heeft gebruikt dat die uitgaven redelijkerwijs 
niet ten laste van de gemeenschap zouden mogen komen. 
De vrouw heeft onvoldoende gesteld op deze punten. 
Dit brengt mee dat de genoemde bedragen alle ten goede 
moeten zijn gekomen aan de pseudogemeenschap en dat 
die daarmee dus gebaat is geweest, zodat de man voor 
het volledige bedrag een (nominaal) repriserecht heeft op 
de pseudogemeenschap. Waar de pseudogemeenschap de 
gelden aan besteed heeft doet voor dit oordeel niet ter zake.’

3 W.r. Meijer, ‘De afwikkeling van een huwelijksgemeenschap’, Monografie-
en (echt)scheidingsrecht, Deel 1 (Editie 200/2008), nr. 19.

4 O.a. Hof Den bosch 6 maart 2012, EclI:Nl:GHSHE:2012:bV9349.
5 b. breederveld, De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding, De omvang, 

ontbinding en verdeling door de rechter (diss. 2008), p. 252 e.v.
6 O.a. Hof Arnhem 6 november 2007, EclI:Nl:GHArN:2007:bc0205 (niet 

van belang aan welke schulden van gemeenschap het geld is besteed) en 
Hof Arnhem 15 januari 2008, EclI:Nl:GHArN:2008:bc5700 (niet relevant 
wat er nog over is van het door de man ontvangen erfdeel onder uitslui-
tingsclausule).

7 Hof Arnhem-leeuwarden 29 september 2017, EclI:Nl:GHArl:2017:8540.

Daartegenover bleef in Hof ’s-Hertogenbosch 14  novem-
ber 2017 dit hof de andere lijn volgen. In deze procedure 
maakte de man aanspraak op een vergoedingsvordering op 
de huwelijksgemeenschap vanwege de besteding van een 
onder uitsluitingsclausule ontvangen erfenis, waartegen de 
vrouw zich verweerde. Het hof herhaalt diens visie dat bij 
de besteding van deze gelden aan consumptieve uitgaven 
een vergoedingsvordering ontbreekt.8

‘In aanmerking genomen dat het bedrag van de erfenis 
op de peildatum niet meer (traceerbaar) aanwezig was, 
partijen twisten over de vraag waaraan de erfenis is besteed 
en niet is gebleken dat partijen over de besteding van de 
erfenis met elkaar afspraken hebben gemaakt, moet het er 
naar het oordeel van het voor worden gehouden dat de met 
uitsluiting ontvangen erfenis is geconsumeerd; de erfenis is 
met andere woorden opgemaakt aan bestedingen die geen 
aanleiding geven tot een vergoedingsrecht.’

Dat was ook het geval in de beslissing van hetzelfde hof van 
een week eerder, 7 november 2017.9

Partijen zijn in 1985 met elkaar gehuwd in gemeenschap 
van goederen. In de jaren 2002 tot en met 2006 heeft de 
vrouw een bedrag van in totaal €  30.000 onder uitslui-
tingsclausule geschonken gekregen. De bedragen zijn over-
geboekt naar de gemeenschappelijke bankrekening van 
partijen. Na de echtscheiding volgt verkoop van de tot 
de ontbonden gemeenschap behorende echtelijke woning. 
In het kader van de verdeling van de opbrengst maakt de 
vrouw aanspraak op een vergoedingsvordering ter grootte 
van dit bedrag. In de daarover aanhangig gemaakte proce-
dure stelt de vrouw onder meer dat met deze door haar 
ontvangen bedragen verbouwingen van de echtelijke 
woning zijn bekostigd. De man verweert zich hiertegen. Hij 
betwist dat er verbouwingen zijn betaald van het geld en 
stelt dat de schenkingen consumptief zijn besteed.

Zowel de lagere rechtspraak als 
de literatuur bleef verdeeld ten 

aanzien vergoedingsvorderingen 
bij consumptieve bestedingen

De Rechtbank Oost-Brabant wijst de vordering van de 
vrouw toe. In hoger beroep stelt het hof eerst vast dat niet 
in geschil is dat het privévermogen door vermenging tot 
de gemeenschap is gaan behoren. Vervolgens overweegt het 
hof dat, nu de geschonken gelden op de peildatum niet meer 
traceerbaar aanwezig waren en niet is komen vast te staan 
waaraan het vermogen is besteed, het ervoor moet worden 
gehouden dat het vermogen is geconsumeerd, hetgeen geen 
aanleiding geeft tot een vergoedingsvordering.

8 Hof ’s-Hertogenbosch 14 november 2017, EclI:Nl:GHSHE:2017:4872.
9 Hof ’s-Hertogenbosch 7 november 2017, EclI:Nl:GHSHE:2017:4752.

26



VERGOEDINGSRECHTEN EN DE HUWELIjKSGEMEENSCHAP: EEN NADERE BESCHOUWING

‘Nu het geschonken geld op de gemeenschappelijke reke-
ning van partijen is terechtgekomen, op de peildatum niet 
meer traceerbaar aanwezig was en evenmin is komen vast 
te staan aan welke specifieke uitgaven het is besteed dan 
wel dat partijen over de besteding van dit geld met elkaar 
afspraken hebben gemaakt, moet het ervoor worden gehou-
den dat de met uitsluiting ontvangen gelden zijn geconsu-
meerd, opgemaakt aan bestedingen die geen aanleiding 
geven tot een vergoedingsrecht. Dat dit anders zou zijn is 
gesteld noch gebleken.’

Het hof voegt daaraan toe dat moet worden aangenomen 
dat de bedragen door de vrouw (mede) zijn besteed om te 
voldoen aan haar verplichting om bij te dragen in de kosten 
van de huishouding (art. 1:81 BW). Nu niet is gebleken dat 
de vrouw in dat kader meer heeft bijgedragen dan waartoe 
zij verplicht was, is er geen recht op vergoeding.

‘Aangenomen moet worden dat de bedragen van de schen-
kingen door de vrouw zijn besteed om te voldoen aan de 
verplichting om bij te dragen in de kosten van de huishou-
ding (art. 1:84 BW), een verplichting die mede zijn grond-
slag vindt in de relationele solidariteit die de verhouding 
tussen echtgenoten beheerst en die tot uitdrukking komt 
in art. 1:81 BW (dat bepaalt dat echtgenoten verplicht zijn 
elkaar het nodige te verschaffen). Niet gesteld of geble-
ken is echter dat de vrouw daarbij méér heeft bijgedragen 
aan de huishouding dan waartoe zij op grond van de wet 
gehouden is. Daartoe is immers vereist dat de vrouw een 
onderbouwd financieel overzicht geeft dat inzicht geeft wie 
van partijen welke kosten van de huishouding voor zijn 
rekening heeft genomen en zulk een overzicht ontbreekt. 
Derhalve is gelet op het hiervóór overwogene er geen plaats 
voor een nominaal vergoedingsrecht voor de vrouw. De 
grief slaagt derhalve.’

De Hoge Raad geeft meer duidelijkheid

Omdat de vrouw tegen deze beslissing van het hof cassatie 
instelde, diende de Hoge Raad nu (eindelijk) te oordelen 
over de vraag in hoeverre een echtgenoot een vergoedings-
vordering heeft op de huwelijksgemeenschap in verband 
met schenkingen (onder  uitsluitingsclausule)  die tijdens 
het huwelijk zijn verkregen en na de vermogensverschui-
ving ten tijde van de echtscheiding (de peildatum van de 
ontbonden gemeenschap) niet meer traceerbaar zijn. Daar-
bij kwam ook de vraag naar de stelplicht en bewijslast aan 
de orde.10

In het arrest van 5 april 2019 brengt de Hoge Raad hierin 
meer duidelijkheid.11

Van privé naar gemeenschap
Als uitgangspunt neemt de Hoge Raad in aanmerking dat 
de geschonken bedragen op de gemeenschappelijke reke-
ning van partijen zijn overgeboekt en door vermenging tot 

10 concl. A-G lückers 18 januari 2019, EclI:Nl:PHr:2019:58.
11 Hr 5 april 2019, EclI:Nl:Hr:2019:504.

het gemeenschapsvermogen zijn gaan behoren. Dit is in 
cassatie niet in geschil.

‘Doordat de geschonken bedragen op een gemeenschap-
pelijke bankrekening van partijen zijn overgeboekt, is het 
totaalbedrag van € 30.000, naar het in zoverre onbestre-
den oordeel van het hof, door vermenging tot het gemeen-
schapsvermogen gaan behoren.’

Voor de grondslag van de vergoedingsvordering verwijst de 
Hoge Raad vervolgens naar het wettelijke stelsel van titel 7 
van Boek 1 BW (de regels over de gemeenschap van goede-
ren) dat met zich meebrengt dat de vrouw in beginsel jegens 
de gemeenschap recht heeft op vergoeding van dit bedrag.

‘Het wettelijk stelsel van titel 7 van boek 1 BW brengt 
dan mee dat de vrouw als gevolg van deze vermogensver-
schuiving in beginsel jegens de gemeenschap recht heeft 
op vergoeding van dat bedrag (vgl. art. 1:95 lid 2 BW en 
art. 1:96 lid 4 (voorheen lid 3) BW).’

Vervolgens neemt de Hoge Raad als uitgangspunt dat de 
gelden zijn aangewend voor diverse bestedingen zoals dat 
door het hof is vastgesteld. Volgens de Hoge Raad doet dat 
niet af aan de aanspraak op de vergoedingsvordering. Het 
gaat erom of deze gelden zijn besteed ter voldoening van 
gemeenschapsschulden of privéschulden. Hiermee indirect 
aangevend dat alleen indien deze gelden zijn aangewend ter 
voldoening van privéschulden dit gevolgen heeft voor de 
vergoedingsvordering.

‘Het door de vrouw onder de uitsluitingsclausule verkregen 
bedrag van € 30.000 dat op de gemeenschappelijke bank-
rekening van partijen is overgeboekt, is volgens de vast-
stelling van het hof aangewend voor diverse bestedingen. 
Die omstandigheid doet echter op zichzelf niet af aan het 
vergoedingsrecht van de vrouw, omdat het erom gaat of die 
bestedingen betrekking hadden op gemeenschapsschulden 
dan wel op privéschulden van de vrouw.’

Vermoeden van voldoening van gemeenschapsschulden
Aangaande de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de 
voldoening van privéschulden uit dit vermogen oordeelt de 
Hoge Raad dat uit art. 1:94 lid 5 BW (oud) – waarin staat 
dat alle schulden gemeenschapsschulden zijn behoudens 
een aantal specifiek genoemde schulden – een vermoeden 
volgt dat de tijdens het huwelijk uit gemeenschapsvermo-
gen voldane schulden gemeenschapsschulden zijn.

‘In dit geval, waarin uitgaven zijn gedaan van de gemeen-
schappelijke bankrekening van partijen, geldt dus ten 
gunste van de vrouw het vermoeden dat deze uitgaven 
betrekking hebben gehad op gemeenschapsschulden, 
hetgeen meebrengt dat het vergoedingsrecht van de vrouw 
jegens de gemeenschap door die uitgaven niet aangetast is.’

De Hoge Raad overweegt vervolgens dat in geval van een 
huwelijksgemeenschap ook consumptieve bestedingen en 
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kosten van de huishouding zijn aan te merken als voldoe-
ning van gemeenschapsschulden.

‘Daarbij verdient opmerking dat in geval van een huwelijks-
gemeenschap ook uitgaven in verband met consumptieve 
bestedingen zijn aan te merken als voldoening van gemeen-
schapsschulden. Hetzelfde geldt voor uitgaven in verband 
met de kosten van de huishouding als bedoeld in art. 1:84 
BW, ongeacht hoe ingevolge deze bepaling de draagplicht 
ter zake van die kosten tussen de echtgenoten verdeeld is.’

Weerlegging vermoeden
Uitgaande van dit vermoeden dat de bestedingen zijn 
gedaan ten gunste van de gemeenschap althans ter voldoe-
ning van gemeenschapsschulden, wordt voor het tegendeel 
de stelplicht – en bij betwisting – de bewijslast dus gelegd 
bij degene die de aanspraak op de vergoedingsvordering 
betwist.

‘Het ligt op de weg van de andere echtgenoot, de man in 
dit geval, om feiten en omstandigheden te stellen en zo 
nodig te bewijzen op grond waarvan het vergoedingsrecht 
van de vrouw jegens de gemeenschap niet (of niet volledig) 
geldend kan worden gemaakt.’

Uit de door de Hoge Raad gegeven voorbeelden volgt dat 
dit niet is beperkt tot het uit de gemeenschap zijn voldaan 
van privéschulden. Als voorbeeld wordt ook genoemd dat 
op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende afspraak 
dat bepaalde gemeenschapsschulden geheel of ten dele hier-
uit zijn voldaan een vergoedingsvordering geheel of ten dele 
kan ontbreken.

‘Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover uit het gemeen-
schapsvermogen privéschulden van de vrouw zijn voldaan, 
of indien uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgesproken dat 
de vrouw met betrekking tot bepaalde uitgaven ter zake 
van gemeenschapsschulden geen aanspraak op vergoeding 
heeft, ook al zijn die uitgaven geheel of ten dele gefinan-
cierd uit aan haar toekomend vermogen.’

In de onderhavige zaak constateert de Hoge Raad dat het 
verweer van de man is beperkt tot de stelling dat het vermo-
gen is besteed aan de huishouding, vakanties en consump-
tieve uitgaven. Dat is dus niet afdoende om de vergoedings-
vordering niet toe te kennen.

Kosten van de huishouding
Omdat het hof de vergoedingsvordering mede heeft afge-
wezen op het oordeel dat de gelden mede geacht moeten 
worden in aanmerking te komen voor de bijdrageplicht van 
de vrouw ter voldoening van de kosten van de huishouding 
geeft de Hoge Raad daarover nog een oordeel ten over-
vloede. Daarbij geldt in dat geval eveneens dat de stelplicht 
en de bewijslast daarvan berust bij de andere echtgenoot, 
maar bovenal oordeelt de Hoge Raad dat een vordering uit 
hoofde van de bijdrageplicht op grond van art. 1:84 BW 

geen vordering is van de gemeenschap op de vrouw maar 
een vordering (rechtstreeks) van de man op de vrouw.

‘Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat denkbaar is 
dat de vrouw minder heeft bijgedragen aan de kosten van 
de huishouding dan waartoe zij in haar verhouding tot de 
man op grond van art. 1:84 BW gehouden was. In dat geval 
– ter zake waarvan de stelplicht en bewijslast eveneens op
de man rusten – heeft (niet de gemeenschap maar) de man
aanspraak erop dat de vrouw het tekort aan hem vergoedt.
Een dergelijke vordering op grond van art. 1:84 BW is in
deze zaak echter niet aan de orde. In de praktijk zal een
zodanige vordering vaak verdisconteerd kunnen worden bij
de verdeling van de gemeenschap tussen de echtgenoten.’

Gevolgen voor de praktijk

Het is uitermate bevredigend dat de Hoge Raad thans 
zijn zienswijze heeft gegeven ten aanzien van bestedingen 
uit privévermogen tijdens de huwelijksgemeenschap en 
het daaruit voldoen van consumptieve bestedingen in het 
bijzonder. Hoofdregel is dat op grond van het wettelijk stel-
sel van de gemeenschap van goederen (in ieder geval naar 
oud recht) het vermoeden bestaat dat deze bestedingen 
– dus ook die van consumptieve aard – aan te merken zijn
als het voldoen van gemeenschapsschulden en gedragen
dienen te worden door de gemeenschap. Voorts oordeelt
de Hoge Raad dat op basis van het wettelijk stelsel van
de gemeenschap van goederen een vergoedingsvordering
ontstaat zodra sprake is van een vermogensverschuiving
tussen het privévermogen en het vermogen van de gemeen-
schap.

Voortaan geldt het vermoeden dat 
schulden die tijdens het bestaan van 

de gemeenschap worden voldaan 
gemeenschapsschulden zijn

Dat is in zoverre opmerkelijk omdat art. 1:95 en 1:96 BW 
zijn beperkt tot een regeling omtrent de vergoedingsvorde-
ring indien met het ene vermogen (privé) een goed geheel 
of ten dele wordt gefinancierd dat behoort tot het andere 
vermogen (gemeenschap) of omgekeerd, dan wel indien 
een schuld van het ene vermogen (privé) is voldaan met 
goederen of gelden uit het andere vermogen (gemeenschap). 
Een vermogensverschuiving zonder dat daar goederen of 
schulden bij zijn betrokken is niet geregeld. Echter ook 
in dat geval heeft dus te gelden dat een vergoedingsvor-
dering ontstaat zodra deze vermogensverschuiving een 
feit is. Hoewel in deze procedure de echtgenoten waren 
gehuwd in algehele gemeenschap van goederen en het in 
dezen betrof krachtens schenking met uitsluitingsclausule 
verkregen gelden neem ik aan dat deze hoofdregel ook 
van toepassing is naar huidig recht (de beperking van de 
gemeenschap van goederen). Nu op grond van het in 2018 
gewijzigde art. 1:94 BW ook voorhuwelijkse (eigen) schul-
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den privéschulden zijn, zal dit vermoeden op grond van het 
wettelijk stelsel gelden. Daarmee kan dus in aanmerking 
genomen worden dat voor de bestedingen gedaan tijdens 
het huwelijk (het bestaan van de huwelijksgemeenschap) 
het vermoeden geldt dat deze bestedingen ten laste van 
(het vermogen) van de gemeenschap dienen te komen. Dat 
zal dan ook hebben te gelden voor de bestedingen tijdens 
het bestaan van de gemeenschap uit privévermogen van de 
echtgenoten, voor zover dit privévermogen niet – zoals in 
onderhavige procedure – door een vermogensverschuiving 
deel is gaan uitmaken van het gemeenschapsvermogen.

Vermogensverschuiving maar toch geen vergoedingsvorde-
ring?
Zoals de Hoge Raad ook overweegt zal de echtgenoot ter 
weerlegging van het vermoeden dus aannemelijk moeten 
maken dat bepaalde bestedingen aan te merken zijn als 
voldoening van privéschulden, althans dat deze bestedin-
gen niet ten laste van de gemeenschap behoren te komen. 
Het meest voor de hand ligt uiteraard als kan worden 
aangetoond dat uit het vermogen van de gemeenschap 
privéschulden van de betreffende echtgenoot zijn voldaan. 
In feite komt dit dan neer op toepassing van art. 1:96 BW 
en ontstaat er in beginsel een (eigen) vergoedingsvordering 
van de gemeenschap op de betreffende echtgenoot. Door 
(een beroep te doen op) verrekening gaan beide vorderin-
gen tot hun gemeenschappelijke beloop teniet.12

Lastiger is dit indien het niet gaat om de voldoening van 
een privéschuld maar de andere echtgenoot van oordeel is 
dat de vergoedingsvordering behoort te ontbreken gezien 
de aard van de besteding, hoewel deze besteding in beginsel 
– overeenkomstig het vermoeden – een verplichting van de
gemeenschap is. De Hoge Raad volstaat hier met een verwij-
zing naar de mogelijkheid dat de echtgenoten uitdrukkelijk
of stilzwijgend hebben afgesproken dat met betrekking tot
bepaalde uitgaven ter zake van gemeenschapsschulden geen
aanspraak op vergoeding wordt gemaakt. In hoeverre de
Hoge Raad hier doelt op de hiervoor geldende wettelijke
regeling is onduidelijk. Evenals geregeld in art. 1:87 lid 4
BW, waarin is bepaald dat echtgenoten bij overeenkomst
kunnen afwijken van het eerste tot en met het derde lid,
kunnen echtgenoten volgens art. 1:96b BW bij overeen-
komst de omvang van de vergoedingsvorderingen anders
bepalen. Op grond hiervan bestaat er een wettelijke basis
om van deze regeling van de vergoedingsvorderingen af
te wijken. Echtgenoten zijn dus geheel vrij om de omvang
van de vergoedingsvordering zelf vast te stellen. Ze kunnen
daarbij afwijken van een vergoeding naar evenredigheid
en een nominale vergoeding overeenkomen of omgekeerd.
Indien zij vrij zijn een andere vergoeding te bepalen kunnen
ze natuurlijk ook overeenkomen dat de omvang ervan op
nihil wordt gesteld en dus in verband met de besteding in
het geheel geen vergoedingsrecht is ontstaan. Aangezien
geen vormvereiste verbonden is aan deze overeenkomst
is de enkele overeenstemmende wilsverklaring daarvoor
voldoende. In dat kader kan dus een mededeling over de

12 Art. 6:127 bW.

besteding van privévermogen ten gunste van de gemeen-
schap tot gevolg hebben dat door de uitlatingen daarover 
aan deze wilsverklaring is voldaan. Echter ook hiervoor 
geldt dat de stelplicht en de bewijslast rust op de echtgenoot 
die zich op deze (uitdrukkelijk of stilzwijgende) wilsverkla-
ring wenst te beroepen. Naderhand – op het tijdstip dat op 
de vergoedingsvordering aanspraak wordt gemaakt – veelal 
in verband met de echtscheiding – zal het bestaan van een 
dergelijke overeenkomst of een dergelijke wilsverklaring 
niet altijd eenvoudig aan te tonen zijn.
Sommige tijdens het huwelijk gedane consumptieve beste-
dingen zijn wellicht gedaan omdat een echtgenoot voldoende 
privévermogen bezat of heeft verkregen en ervoor heeft 
gekozen of juist wenste op deze wijze dit privévermogen te 
besteden. De (te dure) vakantiereis zou niet zijn gemaakt, of 
de auto zou niet zijn gekocht indien deze echtgenoot voor 
de daaraan verbonden schuld niet (mede) de beschikking 
had over privévermogen. Om de aanspraak op de vergoe-
dingsvordering te weerleggen zal het verweer erop neer 
moeten komen dat uit de wilsverklaring van de andere 
echtgenoot of uit diens gedragingen valt af te leiden dat het 
de bedoeling van deze echtgenoot is geweest dat de huwe-
lijksgemeenschap de betreffende schuld (kosten) niet geheel 
of gedeeltelijk zou behoeven te dragen. Ook hier geldt de 
stelplicht en bewijslast bij de andere echtgenoot.

Tijdens het huwelijk erft de vrouw vermogen (uitsluitings-
clausule). De echtgenoten besluiten onder meer een (dure) 
reis te boeken naar Zuid-Amerika (€ 15.000). In de echt-
scheidingsprocedure maakt de vrouw aanspraak op een 
vergoedingsvordering van €  15.000 op de gemeenschap, 
stellende dat zij uit de erfenis (privévermogen) een schuld 
van de gemeenschap (de vakantiereis) heeft voldaan. Op 
grond van het door de Hoge Raad geformuleerde vermoe-
den en op basis van het wettelijk stelsel kan de vrouw ermee 
volstaan aan te tonen dat de kosten van de vakantie zijn 
voldaan uit haar privévermogen. De man zal nu moeten 
stellen en aannemelijk maken dat partijen uitdrukkelijk of 
stilzwijgend zijn overeengekomen dat de vrouw, door een 
dergelijke dure vakantiereis te maken en deze te voldoen uit 
het privévermogen, voor dit deel geen vergoedingsvordering 
heeft en in feite afstand heeft gedaan van haar aanspraak 
daarop. Bij betwisting door de vrouw rust op de man het 
bewijs van deze stelling. Dit kan ertoe leiden, indien de man 
een en ander onvoldoende aannemelijk kan maken, dat de 
vrouw bij de echtscheiding een vergoedingsvordering heeft 
op de gemeenschap.

Maatstaven van redelijkheid en billijkheid?
Indien een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst 
ontbreekt is onduidelijk of een echtgenoot zich in dat 
verband ook tegen een dergelijke vergoedingsvordering 
kan verweren door aan de hand van (deugdelijke) feiten 
en omstandigheden te stellen dat het toekennen van de 
vergoedingsvordering, op grond van deze gestelde feiten en 
omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid onaan-
vaardbaar is. In ieder geval is daarvoor onvoldoende het feit 
dat de vordering ten tijde van de afwikkeling ervan veelal 
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(bij de echtscheiding) niet meer kan worden voldaan uit het 
vermogen van de gemeenschap omdat dit ontoereikend is.13 
Hoewel in zijn algemeenheid de rechtsverhouding tussen 
echtgenoten mede wordt beheerst door de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid geldt dat in mindere mate voor de 
samenstelling en omvang van de (ontbonden) gemeenschap 
van goederen. Nu de Hoge Raad zo duidelijk overweegt 
dat op grond van het wettelijk stelsel een vergoedingsvor-
dering op of van de gemeenschap bestaat zal dit beoordeeld 
moeten worden op basis van de (beperkte) mogelijkheden 
om af te wijken van de samenstelling en omvang van de 
gemeenschap. Gaat het om een vergoedingsvordering op de 
gemeenschap dan is dit aan te merken als een schuld van 
deze gemeenschap, die op grond van art. 1:100 lid 2 BW 
in beginsel gedragen dient te worden door beide echtge-
noten voor een gelijk aandeel. Wellicht dat hier de nadere 
uitleg van de Hoge Raad omtrent toepassing van deze regel 
voor een afwijkende draagplicht van schulden (van derden 
jegens de gemeenschap) een oplossing zal kunnen bieden.14 
Indien het gaat om een vordering van de gemeenschap op 
een van de echtgenoten is dit een goed, waarvan toch niet 
snel zal mogen worden aangenomen dat dit goed buiten de 
verdeling dient te blijven. Art. 3:184 lid 1 BW bepaalt in dat 
verband dat de deelgenoot kan verlangen dat bij de verde-
ling op het aandeel van de betreffende echtgenoot/schulde-
naar wordt toegerekend hetgeen hij aan de gemeenschap 
verschuldigd is.

Gevolgen van storting op een bankrekening: vermenging?
In onderhavig arrest neemt de Hoge Raad in aanmerking 
het onbestreden oordeel van het hof dat met de storting 
van privégelden op de gemeenschappelijke rekening van de 
echtgenoten deze gelden door vermenging deel zijn gaan 
uitmaken van de gemeenschap, zoals ook door mij eerder 
als uitgangspunt in aanmerking is genomen.15 Hoewel dat 
in de lagere rechtspraak veelal is overgenomen en de heer-
sende leer lijkt te zijn, stel ik daar bij nader inzien inmid-
dels wel mijn vraagtekens bij.16 Daarbij ook in aanmerking 
nemend de gevolgen ervan naar huidig recht, waardoor het 
voorhuwelijkse privévermogen niet langer deel uitmaakt 
van de gemeenschap, waartoe mede (het saldo) van een 
voorhuwelijkse bankrekening behoort.
Betekent dit naar huidig recht dat op een voorhuwelijkse 
bankrekening van een echtgenoot tijdens het bestaan van 
de gemeenschap gestorte gelden door vermenging privéver-
mogen is geworden van de echtgenoot wiens voorhuwe-
lijkse bankrekening het betreft?17

13 Voor het deel van de vergoedingsvordering dat niet uit de gemeenschap 
kan worden voldaan heeft de betreffende echtgenoot een rechtstreeks 
vorderingsrecht (voor de helft) op de andere echtgenoot: Hr 13 januari 
2016, EclI:Nl:Hr:2006:AU2399.

14 Vgl. Hr 19 april 2019, EclI:Nl:Hr:2019:636.
15 Zie hierover b. breederveld, ‘De bankrekening, de huwelijksgemeenschap 

en echtscheiding’, WPNR 2014/7006, p. 152.
16 Zie in deze ook r.E. brinkman, ‘Privaatrecht Actueel: Uitsluitingsclausule 

op het scherp van de snede’, WPNR 7243 (2019).
17 c.A. kraan, Het huwelijksvermogensrecht, 2017, p. 101.

Uitgaande van het vermoeden dat alle goederen (dus ook 
stortingen op deze rekening) aan te merken zijn als gemeen-
schapsvermogen – hetgeen bij elke storting tot een vermo-
gensverschuiving leidt – zal dus op basis van de heersende 
leer in combinatie met het oordeel van de Hoge Raad 
telkens elke storting tot een vergoedingsvordering leiden, 
terwijl het saldo van de betreffende bankrekening tot het 
privévermogen van de betreffende echtgenoot behoort. 
Daartegenover staat dat alle betalingen gedaan vanaf een 
dergelijke (privé)rekening vermoed worden de voldoening 
van gemeenschapsschulden te betreffen. Het gevolg hier-
van zal zijn dat bij de ontbinding van de gemeenschap het 
saldo van een dergelijke (voorhuwelijkse) bankrekening 
niet tot de gemeenschap behoort maar tot het privéver-
mogen van de echtgenoot op wiens naam de (voorhuwe-
lijkse) bankrekening is blijven staan en het saldo niet voor 
verdeling in aanmerking komt. De andere echtgenoot zal 
dan moeten stellen en bij betwisting moeten bewijzen het 
bestaan van de vergoedingsvordering van de gemeenschap, 
terwijl vervolgens de echtgenoot tot wiens privévermogen 
het saldo van bankrekening behoort zal moeten stellen dat 
gemeenschapsschulden via deze bankrekening zijn voldaan.

De vrouw heeft een voorhuwelijkse bankrekening met een 
saldo van € 3.000. Na aanvang van het huwelijk worden 
op deze bankrekening de inkomsten van de vrouw bijge-
schreven en van deze bankrekening worden betalingen 
gedaan. Bij het einde van het huwelijk is het saldo € 8.000. 
Volgens de heersende leer heeft dit tot gevolg dat het saldo 
geen deel uitmaakt van de ontbonden gemeenschap en 
niet voor verdeling in aanmerking komt. Over een weer 
zullen de vergoedingsrechten moeten worden vastgesteld 
van de gemeenschap op de vrouw in privé (bijgeschreven 
inkomsten) en van de vrouw in privé op de gemeenschap 
(gedane betalingen met vermoeden dat dit de voldoening 
van gemeenschapsschulden betreft).

Het is goed om nog eens tot een nadere vermogensrechte-
lijke beschouwing te komen van de gevolgen van de verkrij-
ging van gelden via bijschrijving op en de betaling door 
afschrijving van een bankrekening.18 Het zal aankomen op 
een nadere beschouwing hoe in vermogensrechtelijke zin 
aangekeken dient te worden tegen een bankrekening als 
zodanig en het saldo ervan. Hebben in goederenrechtelijk 
opzicht bijschrijvingen toe te rekenen aan verschillende 
vermogens die gezamenlijk het saldo van een bankrekening 
vormen inderdaad tot gevolg dat sprake is van vermenging 
in goederenrechtelijke zin en het saldo uitsluitend en geheel 
tot één vermogen gaat behoren? Een nadere beoordeling 
van de bankrekening als rekening-courantverhouding geeft 
mij aanleiding om tot een andere conclusie te komen.19

Voor de rekening-courantverhouding, zoals die tussen een 
bank en een echtgenoot/rekeninghouder betreffende een 

18 Zie ook brinkman, t.a.p.
19 Zie hierover ook T.M. Subelack, ‘Vergoedingsvordering en bankrekening’, 

EB Klassiek 2018 p. 71 e.v. met verwijzing naar Mijnssen, ‘De rekening-cou-
rantverhouding’, Monografieën Privaatrecht, 2010.
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bankrekening, regelt art. 6:140 BW (enkel) dat de partijen 
op grond van de daaraan ten grondslag liggende overeen-
komst bevoegd zijn tot verrekening en op ieder tijdstip 
alleen het saldo verschuldigd is. De vorderingen en schul-
den die in de rekening-courant worden opgenomen verlie-
zen hun individualiteit niet, ook al kan niet afzonderlijke 
nakoming ervan worden gevorderd.20 Voor de echtgenoot/
rekeninghouder blijft daarmee de aard van de ontvangen 
geldbedragen, zijnde de voldoening van een privévordering 
of gemeenschapsvordering van de echtgenoot/rekening-
houder door de betalende derde of de betaling van een 
gemeenschapsschuld of privéschuld door de echtgenoot/
rekeninghouder aan de derde in stand. Met andere woor-
den: door de bijschrijving (betaling) van een privévordering 
(bedrag) op een bankrekening van de gemeenschap verliest 
het ontvangen bedrag (dat nu onderdeel is geworden van 
de vordering op de bank) niet het privékarakter (of omge-
keerd). Het blijft voor de echtgenoot/rekeninghouder een 
afzonderlijke (privé)vordering die echter niet meer afzon-
derlijk tegenover de bank kan worden opgevorderd maar 
onderdeel uitmaakt van het saldo. Indien deze privévorde-
ring nog te midden van de overige vorderingen en schulden 
deel uitmakend van de rekening-courantverhouding (en die 
onderdeel zijn van het saldo), voldoende is te identificeren, 
zal dit bedrag in mijn visie deel uitmaken van het privéver-
mogen van de echtgenoot/rekeninghouder ook al is het 
bedrag gestort op een bankrekening van de gemeenschap. 
Dit sluit mijns inziens aan bij de regeling van art. 1:94 lid 4 
BW tweede zin en de rechtspraak met betrekking tot de 
verknochtheid van een smartengelduitkering en ontslagver-
goeding, voor zover deze vergoedingen zien op de periode 
na ontbinding van de gemeenschap.21 Daarmee kom ik bij 
nader inzien tot de beschouwing dat door betaling van een 
privévordering op een bankrekening geen sprake is van 
vermenging.

De vrouw heeft een voorhuwelijkse bankrekening met een 
saldo van € 3.000. Na aanvang van het huwelijk worden 
op deze bankrekening de inkomsten van de vrouw bijge-
schreven en van deze bankrekening worden betalingen 
gedaan. Bij het einde van het huwelijk is het saldo € 8.000. 
Uitgaande van het vorenstaande hoeft dit niet tot gevolg te 
hebben dat het saldo geen deel uitmaakt van de ontbon-
den gemeenschap. Indien de vrouw kan aantonen dat op 
de bankrekening de inkomsten (gemeenschap) zijn bijge-
schreven en dit afdoende te identificeren is zal het gehele 
saldo in de gemeenschap vallen. Aangezien vermoed wordt 
dat de schulden – dus de betalingen van deze rekening – de 
voldoening van gemeenschapsschulden zijn, zal de vrouw 
aanspraak kunnen maken op een vergoedingsvordering van 
€ 3.000, zijnde het saldo bij aanvang van het huwelijk dat 
privévermogen is.

20 Mijnssen, ‘De rekening-courantverhouding’, Monografieën Privaatrecht, 
2010, p. 18.

21 Vgl. Hr 7 december 2012, EclI:Nl:Hr:2012:bY0957; Hr 23 februari 2018, 
EclI:Nl:Hr:2018:270.

Afsluiting

Met het arrest van 5 april 2019 heeft de Hoge Raad een 
ruimere invulling gegeven aan het wettelijk stelsel van de 
gemeenschap van goederen door te aanvaarden dat vergoe-
dingsvorderingen van en op de gemeenschap ontstaan 
zodra sprake is van een vermogensverschuiving tussen het 
privévermogen van een echtgenoot en de gemeenschap. 
Voorts neemt de Hoge Raad als uitgangspunt het vermoe-
den dat alle bestedingen tijdens het huwelijk gemeen-
schapsschulden zijn en gedragen dienen te worden door de 
gemeenschap ongeacht de aard van de besteding. Daarmee 
is een vergoedingsvordering op de gemeenschap in beginsel 
aanwezig zodra een echtgenoot de vermogensverschuiving 
van privé naar gemeenschap kan aantonen. 

Een nadere beschouwing van het 
goederenrechtelijke karakter van 
(het saldo van) een bankrekening 
als rekening-courantverhouding 

brengt mij tot een andere conclusie

Op de andere echtgenoot rust vervolgens de stelplicht en 
bij betwisting de bewijslast van het ontbreken van een 
dergelijke vordering. In omgekeerde zin heeft dit vermoe-
den tot gevolg dat de echtgenoot die stelt dat de gemeen-
schap een vergoedingsvordering heeft doordat ten laste van 
het vermogen van de gemeenschap een privéschuld van 
de andere echtgenoot is voldaan dit bij betwisting dient 
te bewijzen. Hiermee heeft de Hoge Raad een duidelijk 
oordeel gegeven over (het bestaan van) vergoedingsvor-
deringen als onderdeel van de (ontbonden) gemeenschap. 
Dit uitgangspunt zal ook in aanmerking genomen moeten 
worden bij de verdeling van de (ontbonden) gemeenschap. 
De beoordeling van vergoedingsvorderingen bij de vermo-
gensrechtelijke afwikkeling van de ontbonden (beperkte) 
gemeenschap van goederen is een niet meer weg te denken 
onderdeel ervan. Daarbij zal nu verder nader ingevuld 
moeten gaan worden onder welke omstandigheden de 
verschuldigdheid op basis van een bestaande vergoedings-
vordering van of op de gemeenschap afdoende kan worden 
weerlegd. Zoals uit deze bijdrage blijkt, blijven ten aanzien 
daarvan nog diverse vragen over en worden weer nieuwe 
vragen opgeworpen.

Over de auteur

Mr. dr. B. (Bart) Breederveld
Advocaat te Alkmaar, universitair docent VU en raadsheer-plaats-
vervanger te Den Haag.
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Afwikkeling vergoedingsrechten

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg, datum 14-06-2019

Hoe moeten echtelieden met elkaar afrekenen, als er privévermogen in de gemeenschap van goederen is gevloeid of als de
gemeenschap een privéschuld heeft voldaan? De Hoge Raad heeft hierover op 5 april 2019 (RFR september 2019 en
ECLI:NL:HR:2019:504) een arrest gewezen, dat wederom enige duidelijkheid heeft geboden. Gelden deze regels ook voor
samenwoners? Ook daarover heeft de Hoge Raad onlangs beslist. Voordat ik deze uitspraken ga bespreken, zal ik enige
woorden wijden aan de rechtsontwikkeling van het vergoedingsrecht in zijn algemeenheid.

1. Historische achtergrond

Op 1 januari 2012 zijn vergoedingsrechten tussen echtgenoten in de wet opgenomen. Op die datum trad artikel 1:87 BW in
werking, waarin de beleggingsleer werd geïntroduceerd voor vergoedingsrechten tussen echtgenoten. Art. 1:87 BW staat in
titel 6 van Boek 1, hetgeen betekent dat deze regeling geldt voor alle echtgenoten, ongeacht of zij in gemeenschap van
goederen dan wel onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Voor echtelieden die in gemeenschap van goederen zijn
getrouwd, is dit vergoedingsrecht uitgewerkt in het huidige art. 1:96 lid 4 BW (reprise: privégoed van een echtgenoot is in de
gemeenschap gevallen) en in art. 1:96 lid 5 BW (recompense: de gemeenschap heeft een privéschuld van een echtgenoot
voldaan). Deze artikelen staan in titel 7 en hebben slechts betrekking op het zakelijk verkeer tussen echtgenoten en een
gemeenschap. Het is jammer dat de wetgever de op 1 januari 2018 in werking getreden wetswijziging niet heeft
aangegrepen om deze artikelen over te brengen naar art. 1:87 BW, zodat ze gelijkelijk zouden hebben gegolden voor de
rechtsverhouding tussen niet in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten.

Voor 1 januari 2012 stonden de vergoedingsrechten en -verplichtingen niet in de wet. Voor vergoedingsvorderingen, die
voor 1 januari 2012 zijn ontstaan, bestond en bestaat geen wettelijke regeling. Echtelieden baseerden toen hun
vergoedingsvordering op de uitspraak van de Hoge Raad van 12 juni 1987 (NJ 1988/150 m.nt. EAAL) in de zaak tussen
mevrouw Kriek en de heer Smit. Toen overwoog de Hoge Raad:

“Voorop moet worden gesteld dat tussen echtgenoten, die bij hun huwelijkse voorwaarden elke gemeenschap hebben
uitgesloten, vergoedingsrechten kunnen ontstaan, doordat de goederen die gedurende het huwelijk op naam van de een
zijn verkregen, geheel of ten dele met geld van de ander zijn gefinancierd (…). Zodanige rechten strekken, naar strookt met
de rechtszekerheid, in beginsel tot vergoeding van een gelijk bedrag als destijds door de andere echtgenoot is verschaft,
zonder vergoeding van rente, zolang niet aan de eisen van art. 1286 BW is voldaan, en zonder verrekening van de
waardevermeerdering of waardevermindering, die de gefinancierde goederen bij het einde van het huwelijk wellicht blijken
te hebben ondergaan, dit laatste behoudens de eventuele werking van de eisen van goede trouw, (…).
Een vergoedingsrecht strekt in beginsel tot terugbetaling van een gelijk bedrag als destijds ten laste van de ene echtgenoot
voor de financiering van het goed op naam van de andere echtgenoot is gebezigd. Uitzonderingen op grond van de eisen
van goede trouw zijn evenwel niet geheel uitgesloten.
In het bijzonder kan (…) een uitzondering op haar plaats zijn in een geval waarin de betreffende gelden zijn gebruikt voor de
aankoop van de echtelijke woning en vervolgens door ten tijde van die aankoop niet voorziene omstandigheden, zoals de
ontwikkeling van de Nederlandse onroerend goedmarkt sedert die aankoop, een zo aanzienlijke waardevermeerdering van
die woning heeft plaatsgevonden dat bij gebreke van enige correctie het gevolg daarvan zou zijn dat bij het uiteengaan van
partijen als gevolg van echtscheiding het evenwicht tussen de vordering van de ene partij tot terugbetaling van de destijds
verschafte, nadien in koopkracht verminderde geldsom en het uitzonderlijk gunstige resultaat van de belegging daarvan dat
aan de andere partij ten goede komt, geheel zou zijn verbroken.”

Voor vergoedingsrechten, die vóór 1 januari 2012 zijn ontstaan geldt derhalve op grond voor jurisprudentie de
nominaliteitsleer. Op 15 februari 2008 (RFR 2008/51 en ECLI:NL:HR:2008:BC1856) heeft de Hoge Raad zijn visie dat bij
vergoedingsrechten (nu betrof het in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) de nominaliteitsleer geldt,
herhaald. Evenals in Kriek/Smit heeft de Hoge Raad een uitzondering toegelaten in het geval het naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dat de gerechtigde echtgenoot in het geheel niet meedeelt in de waardestijging
van de woning. De Hoge Raad heeft ook in deze uitspraak de uitzondering op de hoofdregel geaccepteerd.

2. Vergoedingsrechten op hofniveau

Als één van de gehuwden eigen vermogen heeft overgemaakt naar een bankrekening, die tot de gemeenschap van
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goederen behoort, is het uitgangspunt dat sprake is van een vergoedingsrecht. Privévermogen is door bijschrijving op een
gemeenschapsrekening of anderszins “de poort van de gemeenschap” gepasseerd, met als gevolg dat de betreffende
gerechtigde daarmee een vergoedingsvordering heeft verkregen. Deze visie is niet onomstreden. Subelack heeft in zijn
artikel “Vergoedingsrechten en bankrekening”, verschenen in EB Klassiek 2018, de diverse visies hierover uitgewerkt. Zo is
W.R. Meijer (De afwikkeling van een huwelijksgemeenschap, Monografieën (echt)scheidingsrecht, Den Haag: SDU 2009, p.
35) van mening dat geen vergoedingsrecht jegens de gemeenschap is ontstaan, ingeval de op de gemeenschapsrekening
betaalde privégelden niet meer aanwezig zijn, doordat deze zijn besteed aan consumptieve uitgaven of zijn aangewend ter
verkrijging van een goed dat intussen is tenietgegaan. J. van Duijvendijk-Brand (‘Van een algehele naar een beperkte
gemeenschap; hoe blijft wat privé is privé?’, EB 2006/1) is van mening dat een echtgenoot een recht van terugneming heeft
in die gevallen dat het oorspronkelijk bedrag aan privévermogen nog aantoonbaar deel uitmaakt van het saldo van de
gemeenschapsrekening. Die visie wordt echter niet door de rechtspraak ondersteund.

Tot 2017 was er in de rechtspraak van de hoven een tweedeling voelbaar. De Hoven Den Haag en Arnhem(-Leeuwarden)
waren over het algemeen van mening dat een vergoedingsvordering is gegeven, zodra privévermogen de grens van de
gemeenschap is gepasseerd. Ik verwijs daartoe naar de uitspraken van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 5 maart 2008
(RFR 2008/80), 7 april 2010 (RFR 2010/114) en 11 oktober 2017 (RFR 2018/56) en het Gerechtshof Arnhem van 6
november 2007 (RFR 2008/30), 15 januari 2008 (RFR 2008/55), 27 september 2012 (RFR 2013/19) en 17 januari 2013
(RFR 2013/71). In de uitspraak uit 2012 maakte het Gerechtshof Arnhem overigens een uitzondering voor het geval de
echtgenoot met zijn privévermogen de kosten van de huishouding heeft betaald hetgeen, naar hierna zal blijken, niet juist is.
Hiertegenover staan uitspraken van het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch, waaruit blijkt dat geen vergoedingsrechten ontstaan,
als de echtgenoot die privévermogen in de gemeenschap heeft gebracht, dat privévermogen vervolgens zelf heeft gebruikt
ter voldoening van kosten van de huishouding of dat geld voor zichzelf heeft gebruikt. Verwezen wordt naar Gerechtshof 's-
Hertogenbosch 6 maart 2012 (RFR 2012/82), 7 november 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:4752) en 14 november 2017 (RFR
2018/34).

3. Hoge Raad en vergoedingsrechten

De Hoge Raad heeft in deze eeuw twee uitspraken gewezen over vergoedingsrechten. Op 15 september 2017 (RFR
2018/28) oordeelde de Hoge Raad over een letselschade-uitkering van de vrouw ter grootte van € 570.000. Partijen waren
het erover eens dat dit privévermogen van de vrouw in de gemeenschap is gevloeid. Vervolgens heeft de vrouw € 50.000
daarvan uitgeleend aan familieleden; € 520.000 was verdwenen. Volgens de vrouw heeft de man het zich toegeëigend om
het te gebruiken voor de aankoop van onroerende goederen in Marokko, maar de man zegt van niets te weten. Hij weet ook
niet waar het geld is gebleven. De Hoge Raad kende de vrouw een vordering tot terugneming (reprise) toe uit de
gemeenschap. Nu zij die vordering wegens ontoereikend gemeenschapsvermogen niet kan verhalen op de gemeenschap,
kan zij de helft van haar vordering verhalen op het privévermogen van de man.

Op 5 april 2019 oordeelde de Hoge Raad (RFR september 2019 en ECLI:NL:HR:2019:504) nadat cassatieberoep was
ingesteld tegen de hiervoor genoemde uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 7 november 2017. In die zaak
waren partijen in 1985 met elkaar in gemeenschap van goederen getrouwd. In 2002, 2004 en 2006 heeft de vrouw onder
uitsluitingsclausule telkens € 10.000 geschonken gekregen. Die bedragen zijn overgeboekt naar de gemeenschappelijke
rekening van partijen, die in 2014 zijn gescheiden nadat op 22 maart 2013 daartoe een verzoekschrift bij de rechtbank was
ingediend. Nadat de voormalige echtelijke woning na verkoop was geleverd, hebben partijen € 30.000 in depot gehouden bij
de notaris. De vrouw heeft de man gedagvaard en een verklaring voor recht gevraagd dat zij aanspraak heeft op de
gemeenschap ter grootte van de waarde van de drie schenkingen tezamen, te weten € 30.000. De Rechtbank Oost-Brabant
wees de vordering toe, maar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde die uitspraak. Het hof stelde vast dat de met
uitsluiting ontvangen gelden overgeboekt zijn naar de gemeenschappelijke bankrekening van partijen, die tot de
huwelijksgemeenschap behoort, zodat het bedrag van € 30.000 door vermenging tot het gemeenschapsvermogen is gaan
behoren. Niet is komen vast te staan dat die gelden vervolgens zijn besteed aan de verbouwing van de woning. Dus is niet
komen vast te staan dat sprake is geweest van investeringen in een goed, die aanleiding geven tot een vergoedingsrecht.
Nu het geschonken geld op de peildatum niet meer traceerbaar aanwezig was en evenmin is komen vast te staan aan
welke specifieke uitgaven het is besteed dan wel dat partijen over de besteding van dit geld met elkaar afspraken hebben
gemaakt, moet het ervoor worden gehouden dat de met uitsluiting ontvangen gelden zijn geconsumeerd, opgemaakt aan
bestedingen die geen aanleiding geven tot een vergoedingsrecht. Aangenomen moet worden dat de bedragen van de
schenkingen door de vrouw zijn besteed om te voldoen aan de verplichting om bij te dragen in de kosten van de
huishouding. Niet gesteld of gebleken is echter dat de vrouw daarbij meer heeft bijgedragen aan de huishouding dan
waartoe zij op grond van de wet gehouden is. Derhalve is er geen plaats voor een nominaal vergoedingsrecht voor de
vrouw. De Hoge Raad vernietigde dat arrest en overwoog als volgt:

“Doordat de geschonken bedragen op een gemeenschappelijke bankrekening van partijen zijn overgeboekt, is het
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totaalbedrag van € 30.000, naar het in zoverre onbestreden oordeel van het hof, door vermenging tot het
gemeenschapsvermogen gaan behoren. Het wettelijk stelsel van titel 7 van Boek 1 BW brengt dan mee dat de vrouw als
gevolg van deze vermogensverschuiving in beginsel jegens de gemeenschap recht heeft op vergoeding van dat bedrag.

Het door de vrouw onder die uitsluitingsclausule verkregen bedrag van € 30.000 dat op de gemeenschappelijke
bankrekening van partijen is overgeboekt, is volgens de vaststelling van het hof aangewend voor diverse bestedingen. Die
omstandigheid doet echter op zichzelf niet af aan het vergoedingsrecht van de vrouw (…), omdat het erom gaat of die
bestedingen betrekking hadden op gemeenschapsschulden dan wel op privéschulden van de vrouw.
Voor zover uit het gemeenschapsvermogen (de gemeenschappelijke bankrekening waarop het bedrag van € 30.000 is
overgeboekt), gemeenschapsschulden zijn voldaan, brengt dat geen wijziging in het recht van de vrouw op vergoeding (…).
Dan geldt immers nog steeds dat de gemeenschap is gebaat door het aan de vrouw toekomende bedrag van € 30.000.
Voor zover echter uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de vrouw zijn voldaan, is zij op grond van art. 1:96 lid
5 (voorheen lid 4) BW gehouden tot vergoeding van het daarmee gemoeide bedrag aan de gemeenschap. In dat geval zal
de hiervoor bedoelde vergoedingsvordering van de vrouw verrekend kunnen worden met haar schuld uit hoofde van art.
1:96 lid 5 BW.

Uit de regel van art. 1:94 lid 5 (oud) BW dat alle schulden van ieder van de echtgenoten tot de huwelijksgemeenschap
behoren, (…) volgt het vermoeden dat de tijdens huwelijk uit het gemeenschapsvermogen voldane schulden
gemeenschapsschulden zijn. Daarbij verdient opmerking dat in geval van een huwelijksgemeenschap ook uitgaven in
verband met consumptieve bestedingen zijn aan te merken als voldoening van gemeenschapsschulden. Hetzelfde geldt
voor uitgaven in verband met de kosten van huishouding als bedoeld in art. 1:84 BW, ongeacht hoe ingevolge deze
bepaling de draagplicht ter zake van die kosten tussen de echtgenoten verdeeld is.
In dit geval, waarin uitgaven zijn gedaan van de gemeenschappelijke bankrekening van partijen, geldt dus ten gunste van
de vrouw het vermoeden dat deze uitgaven betrekking hebben gehad op gemeenschapsschulden, hetgeen meebrengt dat
het vergoedingsrecht van de vrouw jegens de gemeenschap door die uitgaven niet aangetast is. Het ligt op de weg van de
andere echtgenoot, de man in dit geval, om feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen op grond waarvan
het vergoedingsrecht van de vrouw jegens de gemeenschap niet (of niet volledig) geldend kan worden gemaakt. Dat is
bijvoorbeeld het geval voor zover uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de vrouw zijn voldaan, of indien
uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgesproken dat de vrouw met betrekking tot bepaalde uitgaven ter zake van
gemeenschapsschulden geen aanspraak op vergoeding heeft, ook al zijn die uitgaven geheel of ten dele gefinancierd uit
aan haar toekomend vermogen.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat denkbaar is dat de vrouw minder heeft bijgedragen aan de kosten van de
huishouding dan waartoe zij in haar verhouding tot de man op grond van art. 1:84 BW gehouden was. In dat geval – ter
zake waarvan de stelplicht en bewijslast eveneens op de man rusten – heeft (niet de gemeenschap, maar) de man
aanspraak erop dat de vrouw het tekort aan hem vergoedt. Een dergelijke vordering op grond van art. 1:84 BW is in deze
zaak echter niet aan de orde. In de praktijk zal een zodanige vordering vaak verdisconteerd kunnen worden bij de verdeling
van de gemeenschap tussen de echtgenoten.”

Deze uitspraak van de Hoge Raad leert ons dat het beginsel “Hetgeen de poort van de gemeenschap is gepasseerd, moet
in principe terug” nog volledig staat. Dat het geld vervolgens op is, doet niets af aan het bestaan van het vergoedingsrecht.
De Hoge Raad heeft derhalve W.R. Meijer en J. van Duijvendijk-Brand in hun hierboven omschreven visie niet gevolgd. Zijn
uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de vrouw voldaan, dan volgt uit de wet (art. 1:96 lid 5 BW), dat de vrouw
gehouden is tot vergoeding van het daarmee gemoeide bedrag aan de gemeenschap (recompense). Ook in dat geval blijft
de vergoedingsvordering van de vrouw overeind staan. Als de gemeenschap echter (eenzelfde) opeisbare vordering op de
vrouw heeft, kunnen de beide vorderingen met elkaar worden verrekend.

Tijdens het huwelijk uit het gemeenschapsvermogen betaalde schulden worden vermoed gemeenschapsschulden te zijn.
Het betalen van gemeenschapsschulden laat het bestaan van de vergoedingsvordering onverlet. Dat geldt ook voor
consumptieve bestedingen en voor uitgaven in verband met de kosten van de huishouding. Met betrekking tot al die
uitgaven geldt ten gunste van de vrouw het vermoeden dat deze betrekking hebben gehad op gemeenschapsschulden. Het
vergoedingsrecht van de vrouw blijft onaangetast. De man dient feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig te
bewijzen op grond waarvan het vergoedingsrecht van de vrouw jegens de gemeenschap niet of niet volledig geldend
gemaakt kan worden. Dat kan volgens de Hoge Raad in twee gevallen zo zijn namelijk, zoals hiervoor is aangegeven, als
de man aantoont dat uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de vrouw zijn voldaan en wanneer uitdrukkelijk of
stilzwijgend is afgesproken dat de vrouw met betrekking tot bepaalde uitgaven ter zake van gemeenschapsschulden geen
aanspraak op vergoeding heeft, ook al zijn die uitgaven geheel of ten dele gefinancierd uit aan haar toekomend vermogen.
Gedacht kan dan worden aan de situatie dat de vrouw welbewust en alleen omdat zij een erfenis heeft verkregen, een
vakantiereis heeft bekostigd, die partijen anders niet zouden hebben gemaakt.

Als het privévermogen is gebruikt voor vakanties, consumptieve uitgaven en andere kosten van de huishouding, doet dat
niets af aan het vergoedingsrecht. Al die uitgaven betreffen immers het voldoen van gemeenschapsschulden. De
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vergoedingsvordering blijft bestaan. Uit dit arrest van de Hoge Raad mag de conclusie worden getrokken dat een
vergoedingsrecht staat als een huis. Hetgeen de poort van de gemeenschap is gepasseerd moet terug, tenzij de andere
echtgenoot bewijst dat uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgesproken dat de vrouw met betrekking tot bepaalde uitgaven van
gemeenschapsschulden geen aanspraak op vergoeding heeft.

4. Samenwoners

De artikelen 1:87 en 1:95 BW zijn geschreven voor echtgenoten, niet voor samenlevers. Nu is in deze eeuw het samenleven
zonder contract een vaak voorkomend fenomeen, dat lijkt op een huwelijk of geregistreerd partnerschap, zij het dat een
contract ontbreekt. Tot de Hoge Raad op 10 mei 2019 (RFR oktober 2019 en ECLI:NL:HR:2019:707) daarover de knoop
doorhakte, bestonden er in de literatuur en rechtspraak twee visies op de vraag of het regime van vergoedingsrechten één
op één toepasbaar is voor samenwoners. De niet door de Hoge Raad geaccepteerde visie is mooi omschreven in Asser/De
Boer, Kolkman & Salomons 1-II 2016/572. Kolkman en Salomons bepleiten in het verlengde van de rechtspraak over het
ontstaan van vergoedingsrechten tussen echtgenoten buiten de destijds in de wet geregelde gevallen, het ontstaan van de
vergoedingsrechten bij samenlevers aan te nemen. De rechtsverhouding van het ongehuwd samenleven op basis van een
affectieve verhouding en een gemeenschappelijke huishouding kan volgens hen in voldoende mate op één lijn worden
gesteld met de rechtsverhouding tussen echtgenoten, om het ontstaan van vergoedingsrechten juridisch te rechtvaardigen.
Zij geven daarbij aan dat het niet van belang is of privévermogen is belegd in een goed van de ander of in een gezamenlijk
goed. Grondslag voor het vergoedingsrecht vormt het feit dat twee mensen ongehuwd samenleven. Niet nodig is volgens
hen dat het vergoedingsrecht wordt gebaseerd op een al dan niet stilzwijgende afspraak over het ontstaan daarvan.
Vergoedingsrechten zijn te beschouwen als verbintenissen, waarvan het ontstaan in de zin van art. 6:1 BW voortvloeit uit de
wet. Vergoedingsrechten tussen (ex-)samenwoners steunen volgens Kolkman en Salomons weliswaar niet rechtstreeks op
enig wetsartikel, maar passen in het stelsel van de wet en sluiten aan bij de wél in de wet geregelde gevallen. In de lagere
rechtspraak vonden vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers in toenemende mate erkenning. Verwezen wordt
bijvoorbeeld naar het Gerechtshof Arnhem 14 april 2009, (ECLI:NL:GHARN:2009:BI8340) en 20 september 2011, (RFR
2011/138), Gerechtshof Leeuwarden 21 juni 2011, (EB 2011/72) en Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2010, (RFR
2010/77).

Het Gerechtshof Den Haag dacht daar op 21 november 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:3509) anders over. Dat betrof een
specifieke zaak, waarin (dat werd althans in de processtukken gesteld) sprake was van een ongewenste belegging. Partijen
hebben 4,5 jaar samengewoond in de woning van de man. Toen zij drie jaar samenwoonden is de woning verbouwd. De
kosten van die verbouwing zijn betaald door de vrouw of via haar door haar moeder. De vrouw stelde een vergoedingsrecht
naar analogie van art. 1:87 BW te hebben op de man. Het Gerechtshof Den Haag overwoog dat het hof op basis van
hetgeen partijen over en weer hebben gesteld, niet kan vaststellen of en zo ja welke afspraken zij hebben gemaakt met
betrekking tot de verbouwing van de woning en de draagplicht van de kosten. Pas geruime tijd nadat partijen uit elkaar zijn
gegaan en ruimschoots na de verbouwing hebben de vrouw en haar moeder een overeenkomst van geldlening gesloten
met betrekking tot de verbouwing van het woonhuis. In de visie van de man hebben de ouders van de vrouw het geld aan
haar geschonken als een vervroegd deel op haar erfenis. Voorts heeft de man gesteld dat hij nooit geld heeft ontvangen
dan wel rekeningen heeft gezien met betrekking tot de verbouwing. Facturen werden rechtstreeks door de moeder van de
vrouw aan de aannemer betaald. Het hof overwoog verder:

“De vrouw heeft haar vordering expliciet gebaseerd op een vergoedingsrecht naar analogie van art. 1:87 BW. Voor
samenwonenden geldt het algemeen verbintenissenrecht. Wat zijn partijen met elkaar overeengekomen in het kader van
hun samenleving: wie moet welke kosten dragen, die verbonden zijn aan de samenleving, wie moet welke kosten dragen
met betrekking tot de huishouding, zijn er verzorgingsplichten over en weer enz. Op basis van hetgeen de vrouw heeft
gesteld, kan het hof niet vaststellen dat er tussen partijen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de kosten van hun
samenleving. Ook op basis van feitelijk gedrag van partijen kan het hof niet vaststellen of er een overeenkomst tussen
partijen bestaat met betrekking tot de kosten van de verbouwing. Niet bestreden is door de vrouw dat de man financieel niet
in staat was om de kosten van de verbouwing van ruim € 80.000 te kunnen voldoen.”

De Hoge Raad sanctioneerde het oordeel van het hof en overwoog:
“In het oordeel van het hof ligt – terecht – als uitgangspunt besloten dat de vermogensrechtelijke verhouding tussen
partners, die op basis van een affectieve relatie samenwonen zoals in deze zaak aan de orde (hierna: informeel
samenlevenden), niet wordt bepaald door de regels die in de titels 6-8 van Boek 1 BW voor echtgenoten en geregistreerde
partners zijn opgenomen, en dat die regels zich niet lenen voor overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen
informeel samenlevenden.

Het hof heeft daarom terecht geoordeeld dat het beroep van de vrouw op overeenkomstige toepassing van art. 1:87 BW niet
opgaat, en dat aan de hand van het algemeen verbintenissenrecht (waarmee het hof kennelijk het oog heeft op de in Boek 6
BW geregelde rechtsfiguren) beoordeeld moet worden of de vrouw ter zake van haar investering in de woning een
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vergoedingsrecht jegens de man geldend kan maken.

Daarbij ligt het in de reden te onderzoeken of tussen informeel samenlevenden een overeenkomst bestaat die, mede in
aanmerking genomen de in art. 6:248 lid 1 BW bedoelde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, (ook) de
vermogensrechtelijke aspecten van hun samenleving regelt (art. 6:213 BW). Van een dergelijke overeenkomst kan sprake
zijn doordat de informeel samenlevenden met betrekking tot de vraag voor wiens rekening de kosten van hun samenleving
of van specifieke uitgaven moeten komen, een schriftelijke samenlevingsovereenkomst zijn aangegaan, of uitdrukkelijke dan
wel stilzwijgende afspraken hebben gemaakt. Daarnaast is mogelijk dat een van de informeel samenlevenden, indien aan
de voorwaarden van onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) of ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) is voldaan,
op één van die gronden een aanspraak heeft op teruggave of vergoeding van bepaalde uitgaven die zijn gegeven aan of ten
gunste zijn gekomen van de andere informeel samenlevende.

(…)

Het vorengaande laat evenwel onverlet dat tussen informeel samenlevenden een rechtsverhouding bestaat, die mede door
de redelijkheid en billijkheid wordt beheerst. (…) De afspraak om te gaan samenleven, raakt in de praktijk onvermijdelijk ook
hun vermogensrechtelijke verhouding. Ook als ter zake van bepaalde uitgaven niet een vergoedingsrecht van de ene
samenlevende jegens de andere samenlevende kan worden aangenomen op grond van een tussen partijen gesloten
overeenkomst of op grond van de overige in Boek 6 BW geregelde rechtsfiguren, kan zo’n vergoedingsrecht in verband met
de bijzondere omstandigheden van het geval voortvloeien uit de in art. 6:2 lid 1 BW bedoelde eisen van redelijkheid en
billijkheid. Nu in dit geval de vrouw aanspraak maakt op vergoeding van haar investering, ligt het op haar weg om de
bijzondere feiten en omstandigheden te stellen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat zij een
vergoedingsrecht jegens de man heeft. Zij heeft haar vordering echter uitsluitend gebaseerd op overeenkomstige
toepassing van art. 1:87 BW, welke grondslag ontoereikend is.”

De Hoge Raad heeft in zijn algemeenheid derhalve de poort gesloten voor vergoedingsrechten voor samenwonenden naar
analogie van art. 1:87 BW. Daarmee ging de Hoge Raad contrair. A-G Langemeijer zette in zijn conclusie voor dit arrest de
deur voor analoge toepassing van art. 1:87 BW op een kier. Hij overwoog in zijn conclusie dat een mogelijke tegenwerping
voor de hand ligt: het beginsel van rechtszekerheid verzet zich tegen het aannemen van een wettelijke verplichting (hier:
van de man), die niet uit de wet te kennen is. En, zo gaf Langemeijer aan, als het bij wege van analogie toekennen van een
integraal vergoedingsrecht aan de vrouw te ver gaat, zou misschien een oplossing kunnen zijn dat een door de redelijkheid
en billijkheid beheerste rechtsbetrekking wordt aangenomen tussen twee personen, die ervoor gekozen hebben duurzaam
met elkaar samen te leven als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. Aan de hand van de
redelijkheid en billijkheid zou dan kunnen worden bepaald of er binnen die rechtsbetrekking een reden is om een
vergoedingsrecht of recht op verrekening aan te nemen en zo ja, tot welk bedrag. Nu het hof die deur helemaal heeft
dichtgehouden, zag de A-G ook een subsidiaire reden voor vernietiging. Maar, zoals gezegd, de Hoge Raad ging contrair,
zij het dat de Hoge Raad wel heeft aangegeven dat een vergoedingsrecht kan voortvloeien uit de eisen van redelijkheid en
billijkheid (art. 6:2 lid 1 BW) in verband met de bijzondere omstandigheden van het geval. Degene die zo’n vergoedingsrecht
vordert, moet dan wel bijzondere feiten en omstandigheden stellen, die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
meebrengen dat zij een vergoedingsrecht met zich brengen.

5. Samenvatting recente jurisprudentie

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad ons geleerd dat, wanneer privévermogen is geïnvesteerd in het vermogen van de
andere echtgenoot of in het gezamenlijk vermogen, dat privévermogen in principe wordt terugbetaald. Dat is alleen anders
bijvoorbeeld in het geval uit het gemeenschapsvermogen privéschulden van de betreffende echtgenoot zijn voldaan of
indien uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgesproken dat bepaalde uitgaven geen aanspraak op vergoeding geven, ook al zijn
die uitgaven uit privévermogen gefinancierd. Uit het arrest van 10 mei 2019 blijkt dat deze regeling niet geldt voor hen die
zonder contract hebben samengewoond. Zij krijgen het geld terug als aan de voorwaarden van onverschuldigde betaling
(art. 6:203 BW) of ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW, zie ook Hoge Raad 5 september 2008, RFR 2008/116 en
ECLI:NL:HR:2008:BD4745) is voldaan of wanneer de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 lid 1 BW) tot een
vergoedingsrecht leiden in verband met de bijzondere omstandigheden van het geval.

Voetnoten

[1]
Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg is lid van de redactie van EB.
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EB 2017/31

Huwelijkse voorwaarden en alimentatie: mag de klok een halve eeuw terug?

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg, datum 06-04-2017

Partners hebben een grote vrijheid bij het opstellen en inrichten van hun huwelijkse voorwaarden. De wet stelt hen
nauwelijks grenzen. Volgens art. 1:115 lid 1 BW moeten huwelijkse voorwaarden bij notariële akte worden aangegaan en
art. 1:121 lid 1 BW bepaalt dat zij niet in strijd mogen zijn met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare
orde. Art. 1:121 lid 2 en 3 BW geeft aan dat (toekomstige) echtgenoten niet kunnen bepalen dat één van hen meer schulden
dan goederen krijgt en dat zij niet kunnen afwijken van de rechten, die uit het ouderlijk gezag voortspruiten of van de
rechten, die de wet aan een langstlevende echtgenoot toekent. Voor het overige hebben (toekomstige) echtgenoten volgens
de wet volledige vrijheid bij hetgeen zij in hun huwelijkse voorwaarden willen regelen. Zij mogen dus ook
alimentatieregelingen in de huwelijkse voorwaarden treffen. Toch lijkt de jurisprudentie roet in het eten te gooien.

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg[1]

1. Jurisprudentiële blokkade

Toen een gescheiden man en vrouw elkaar tegenkwamen, zijn zij gaan samenwonen. Beiden zijn gehuwd geweest. De man
had kinderen en een langjarige alimentatieverplichting jegens zijn eerste echtgenote. Zij hielden van elkaar en wilden
dolgraag met elkaar trouwen. Alleen… de alimentatieverplichting van de man jegens zijn eerste echtgenote ervoeren beide
partijen als een zware emotionele belasting. De vrouw gaf te kennen dat zij nimmer partneralimentatie van de man zou
vragen. Zij kon goed voor zichzelf zorgen. Daarom kwamen de geliefden met elkaar overeen dat zij over en weer in hun
huwelijkse voorwaarden iedere vorm van partneralimentatie zouden uitsluiten. De notaris (altijd de voorzichtigheid zelve) liet
bij het sluiten van de huwelijkse voorwaarden nog aan beiden weten, dat hij niet kon garanderen dat het nihilbeding inzake
partneralimentatie door de rechter zou worden aanvaard. Desalniettemin hebben beide partijen welbewust en goed
voorgelicht het nihilbeding in de huwelijkse voorwaarden geaccepteerd.

Met dit decor als achtergrond werd de rechter in twee hierna beschreven zaken geroepen een oordeel te geven. In beide
gevallen diende de vrouw een echtscheidingsverzoek in. Alsof er niets was afgesproken, vroeg zij om vaststelling van
partneralimentatie. De man verweerde zich: afspraak is afspraak! De Rechtbank Zwolle-Lelystad oordeelde op 20 juli 2005
(RFR 2006/46) dat het nihilbeding in de huwelijkse voorwaarden nietig is, omdat het stelsel van de wet, neergelegd in art.
1:400 lid 2 BW jo. art. 1:158 BW daartoe moet leiden. Desalniettemin wees de Rechtbank Zwolle-Lelystad het
alimentatieverzoek af. De rechtbank overwoog daartoe:

“dat partijen destijds kennelijk uitdrukkelijk hebben beoogd uiting te geven aan hun wens om zowel tijdens als na het
huwelijk geen financiële afhankelijkheid jegens elkaar te scheppen, alsmede dat de vrouw zich ten tijde van het
ondertekenen van de akte huwelijksvoorwaarden volledig bewust was van deze strekking. Juist de concrete ervaring van de
man met de tegenovergestelde situatie jegens zijn eerste echtgenote maken deze voorwaarde zeer invoelbaar. Mede
gezien de verander(en)de maatschappelijke opvattingen over de financiële zelfstandigheid van (ex)partners met name ook
wanneer – zoals in casu – geen sprake is van zorgverplichtingen jegens (jonge) kinderen, is deze wens ook niet zeer
bijzonder of opmerkelijk te noemen.”

Daarom achtte de rechtbank in de hiervoor genoemde bijzondere omstandigheden van het geval een beroep op de
nietigheid van de huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en wees de
rechtbank het alimentatieverzoek af.

De Rechtbank Rotterdam oordeelde op 2 december 2015 (RFR 2016/39) en op iets andere wijze de Rechtbank Midden-
Nederland op 21 september 2016 (RFR 2017/24), alsmede de Rechtbank Amsterdam op 8 februari 2017
(ECLI:NL:RBAMS:2017:637), dat een in de huwelijkse voorwaarden overeengekomen nihilbeding partneralimentatie nietig
is. In soortgelijke zin oordeelde ook het Gerechtshof Den Haag in zijn uitspraak van 18 januari 2017. Dat is ook de visie van
A.H.N. Stollenwerck in zijn artikel “Nihilbeding partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden, een goed idee?”, ftV januari
2017, p. 3.

2. Nihilbeding nietig?

In de juridische literatuur wordt al langer dan zeventig jaar gediscussieerd over de vraag of het mogelijk is in huwelijkse
voorwaarden te bepalen, dat de (toekomstige) echtelieden bij echtscheiding jegens elkaar geen alimentatieverplichting
zullen hebben (nihilbeding) en of het voorts mogelijk is te bepalen dat dit nihilbeding in de toekomst niet wijzigbaar is.
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Daarover hebben T.R. Hidma (“Nihilbeding artikel 158 Boek 1 BW; ook vóór het huwelijk overeen te komen”, WPNR
1979/5470 en “Wel degelijk een onaantastbaar nihilbeding vóór het huwelijk overeen te komen: een repliek”, WPNR
1979/5492) en mevrouw G.T. de Jong (“Nogmaals: nihilbeding ook voor het huwelijk?”, WPNR 1979/5492) in 1978 en 1979
uitvoerig met elkaar gediscussieerd. Let wel: de discussie was niet óf in huwelijkse voorwaarden een alimentatieregeling
mocht worden getroffen. Met andere notariële schrijvers waren Hidma en De Jong het met elkaar eens, dat het toekomstige
echtelieden vrij staat in hun huwelijkse voorwaarden de alimentatieverplichting te reguleren. Beide schrijvers waren van
oordeel dat noch in de wettekst noch in de wetsgeschiedenis bepalingen te vinden zijn, waaruit blijkt dat een voorhuwelijkse
alimentatieovereenkomst niet zou mogen worden gesloten. Zij waren het er ook met elkaar over eens dat toekomstige
echtelieden in hun huwelijkse voorwaarden ten aanzien van hun alimentatieverplichting een nihilbeding kunnen opnemen.
Discussie bestond slechts over de vraag of zij in hun huwelijkse voorwaarden ook een niet-wijzigingsbeding als bedoeld in
art. 1:159 lid 2 BW kunnen opnemen. Hidma vond dat geen probleem, maar De Jong was van mening dat aan een
voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst geen niet-wijzigingsbeding kan worden gekoppeld, gelet op de drie
maandentermijn van art. 1:159 lid 2 BW. Een voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst zou volgens haar om die reden
wijzigbaar zijn op grond van het bepaalde in art. 1:401 lid 1 BW. De rechter zou volgens De Jong derhalve tot aanpassing
van de voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst kunnen overgaan, indien tijdens het huwelijk sprake is van een wijziging
van omstandigheden. Dat artikel kon volgens haar niet opzij gezet worden. Hidma zag daar geen enkel probleem in.

Over deze materie heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen, te weten op 7 maart 1980 (ECLI:NL:HR:1980:AB7449 en
NJ 1980/363) en op 12 januari 1996 (ECLI:NL:HR:1996:ZC1959 en NJ 1996/352). Stollenwerck verwijst in zijn
bovengenoemde artikel ook naar de uitspraak van de Hoge Raad uit 1980. Hij verwijst daarnaast naar de uitspraak van de
Hoge Raad van 18 mei 1979 (ECLI:NL:HR:1979:AC6583 en NJ 1980/5). Die uitspraak heeft echter niets met de
onderhavige materie van doen. In die beschikking oordeelde de Hoge Raad slechts over een afspraak in een convenant dat
een eventueel opvolgend huwelijk van de man geen grond zou kunnen opleveren voor vermindering van de door de
rechtbank vastgestelde alimentatie. Een dergelijk beding is volgens de Hoge Raad geoorloofd. Dat zegt echter niets over de
vraag of in huwelijkse voorwaarden een nihilbeding met niet-wijzigingsbeding kan worden opgenomen. Daarover oordeelde
de Hoge Raad wel in 1980 en 1996. In laatstgenoemde uitspraak heeft de Hoge Raad niets nieuws gezegd, doch slechts
verwezen naar de uitspraak uit 1980. De uitspraak uit 1980 is dus leidend.

Anders dan Stollenwerck (en met hem andere juridische auteurs) heeft geschreven, ben ik van mening dat de Hoge Raad in
zijn standaarduitspraak van 7 maart 1980 niet heeft geoordeeld, dat een voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst op grond
van art. 1:400 lid 2 BW nietig is. Stollenwerck en enkele andere auteurs hebben de Rechtbanken Zwolle-Lelystad, Midden-
Nederland, Rotterdam en Amsterdam, alsmede het Gerechtshof Den Haag in de hiervoor genoemde uitspraken aan hun
zijde. Mijn andersluidende visie heb ik uitvoerig en gemotiveerd uit de doeken gedaan in mijn WPNR-artikel van 8 maart
2014/7009. De Hoge Raad heeft in de uitspraak van 7 maart 1980 niet geoordeeld dat een nihilbeding in een voorhuwelijkse
alimentatieovereenkomst in strijd zou zijn met art. 1:400 lid 2 BW. De Hoge Raad heeft slechts gezegd dat een nihilbeding
en een aan zo’n nihilbeding gekoppeld niet-wijzigingsbeding geen beding is als bedoeld in art. 1:158 BW. Ik laat de Hoge
Raad zelf aan het woord:

“De Rb. heeft geoordeeld dat de onderhavige, door pp. voor de voltrekking van haar huwelijk bij huwelijkse voorwaarden
aangegane overeenkomst nietig is op grond van het bepaalde in art. 400 lid 2 Boek 1 BW.
Het middel stelt aan de orde de vraag of de op deze bepaling door art. 158 Boek 1 gemaakte uitzondering zich ook uitstrekt
tot voor het huwelijk door de aanstaande echtgenoten gesloten overeenkomsten waarbij zij van het volgens de wet na
echtscheiding verschuldigde levensonderhoud afzien.
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Bij het maken van de in art. 158 vervatte uitzondering hebben aan de
wetgever uitsluitend voor ogen gestaan overeenkomsten door echtelieden tijdens hun huwelijk aangegaan met het oog op
een voorgenomen echtscheiding.
Dat vloeit niet alleen voort uit de bewoordingen van het artikel, waarin slechts sprake is van echtgenoten en niet ook zoals in
de artt. 114 en 146 Boek 1 van aanstaande echtgenoten, en waarin de beperking is vervat dat de overeenkomst “voor of na
het vonnis” moet zijn gesloten. Het blijkt tevens uit het bepaalde in het tweede lid van art. 159 Boek 1, met welk artikel
volgens de MvT art. 158 nauw verband houdt.
Het middel wordt derhalve tevergeefs voorgesteld.”

De Hoge Raad heeft dus in 1980 geoordeeld dat art. 1:158 BW uitsluitend ziet op overeenkomsten, die echtelieden tijdens
hun huwelijk met elkaar aangaan met het oog op een voorgenomen echtscheiding. Die echtscheidingsconvenanten kunnen
een nihilbeding bevatten en (volgens art. 1:159 lid 1 BW) van een niet-wijzigingsbeding worden voorzien. De Hoge Raad
heeft echter niet geoordeeld dat een nihilbeding in een voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst nietig zou zijn wegens strijd
met art. 1:400 lid 2 BW. Ten onrechte wordt in de literatuur en jurisprudentie van het tegendeel uitgegaan.

3. Nietige alimentatieovereenkomst
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Dat de Hoge Raad in zijn uitspraak van 7 maart 1980 niet heeft geoordeeld dat een voorhuwelijkse
alimentatieovereenkomst in strijd zou zijn met art. 1:400 lid 2 BW is niet vreemd. Zoals ik in mijn WPNR-artikel van 8 maart
2014/7009 heb aangegeven, heeft art. 1:400 lid 2 BW geen betrekking op partneralimentatie, maar op alimentatie voor
bloed- en aanverwanten (zegge: kinderalimentatie). Dat artikel staat immers in titel 17 van Boek 1 dat gaat over
levensonderhoud en wel in afdeling 1, waarin de algemene bepalingen staan. De art. 1:392-400 BW zijn algemene
bepalingen voor bloed- en aanverwantenalimentatie. Die bepalingen hebben geen betrekking op alimentatieverplichtingen
voor niet-bloed- en aanverwanten (waaronder ook echtgenoten vallen). Pas vanaf art. 1:401 BW hebben de algemene
bepalingen van Boek 1 mede betrekking op (ex-) echtgenoten. Dat blijkt uit de wetsgeschiedenis van de art. 1:392-400 BW.
De art. 1:392-400 BW zijn gebaseerd op het wetsontwerp van Meijers. Die bepalingen zijn vastgesteld bij de wet van 11
december 1958. De behandeling in de Tweede Kamer vond in 1953 plaats. Toen werd minister Donker bijgestaan door prof.
Meijers in diens hoedanigheid van tijdelijk raadsadviseur voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Onder het hoofdstuk
“algemeen” staat in de toelichting van Meijers:

“Het is misschien niet geheel overbodig in herinnering te brengen, dat de in deze titel behandelde vordering tot
levensonderhoud, evenals het levensonderhoud in titel XVI van het tegenwoordige B.W., uitsluitend betrekking heeft op
levensonderhoud, dat uit hoofde van het bestaan van een familieverband verschuldigd is.”

Tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer merkte mejuffrouw Zeelenberg het volgende op:

“In titel 17 worden de bepalingen aangaande levensonderhoud uit hoofde van het bestaan van familieverband tezamen
gevoegd. Tot het familieverband worden ook gerekend stiefouders en de vader, die niet in familierechtelijke betrekkingen tot
het kind staat (…).
Vindt men nu in deze titel werkelijk alle bepalingen over levensonderhoud bij elkaar? Het antwoord luidt: ja, behalve dat –
terecht – de onderhoudsverplichting tussen echtgenoten en gescheiden echtgenoten niet hier, maar in de titels “van de
rechten en verplichtingen der echtgenoten” en “echtscheiding” zijn geregeld. Deze beide laatstgenoemde verplichtingen
staan wel in nauw verband met elkaar, maar zij hebben toch ieder hun eigen aard.”

Dat in art. 1:400 lid 1 BW de woorden “zijn echtgenoot, zijn vroegere echtgenoot” voorkomen, betekent niet dat dit artikel
daarom ineens ook ziet op partneralimentatie. Zeker niet. Dat gebeurt volgens de wetsgeschiedenis slechts om de
voorrangsregeling van art. 1:400 lid 1 BW te duiden. In dat artikel staat volgens het in 1958 aangenomen wetsvoorstel, dat
een “echtgenoot, vroegere echtgenoot, ouders, kinderen en stiefkinderen” voorrang hebben boven behuwdkinderen en
schoonouders. Art. 1:400 lid 1 BW blijft slechts betrekking hebben op bloed- en aanverwantenalimentatie en niet op
echtgenoten. Daarmee wordt duidelijk dat ook art. 1:400 lid 2 BW (“Overeenkomsten waarbij van het volgens de wet
verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien, zijn nietig”) alleen betrekking heeft op bloed- en aanverwanten en niet op
(toekomstige) echtgenoten.
Dat art. 1:400 lid 2 BW voor bloed- en aanverwanten geschreven is en niet voor echtgenoten is overigens ook zichtbaar in
art. 1:400 lid 2 BW, waarin staat dat overeenkomsten waarbij van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt
afgezien, nietig zijn. Partneralimentatie is niet “volgens de wet verschuldigd”. Kijk maar in art. 1:157 BW. Een mooi
voorbeeld waaruit dit blijkt, vormt de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 januari 2017,
ECLI:NL:GHARL:2017:449. Kinderalimentatie is wel volgens de wet verschuldigd.

4. Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Met het Initiatiefwetsvoorstel van Van Oosten, Recourt en Swinkels (Kamerstukken 34231) wordt beoogd de duur van de
huidige partneralimentatieverplichting terug te brengen. In dat wetsvoorstel wordt expliciet geregeld dat ook bij huwelijkse
voorwaarden kan worden bepaald of en zo ja tot welk bedrag de (toekomstige) echtelieden gehouden zijn bij te dragen in
het levensonderhoud van de ander. Die bepaling juich ik toe. Dan is er tenminste duidelijkheid over de vraag of bij
huwelijkse voorwaarden een nihilbeding (en eventueel: niet-wijzigingsbeding) kan worden gesloten. Het feit dat dit in het
Initiatiefwetsvoorstel expliciet is bepaald, betekent echter niet dat een nihilbeding in het huidige recht niet rechtsgeldig zou
zijn. De initiatiefnemers overwegen hierover dat de uitspraak van de Hoge Raad van 7 maart 1980 een expliciete wettelijke
regeling noodzakelijk maakt. Zoals hiervoor is aangegeven, maakt niet de uitspraak van de Hoge Raad dit noodzakelijk,
maar de wijze waarop die uitspraak in de juridische literatuur is uitgelegd. Die uitleg heeft de Raad van State in zijn advies
van 22 april 2016 ook gevolgd. De Afdeling advisering is ten aanzien van de huidige situatie heel kort en overweegt slechts:
“Onder de huidige wetgeving is een dergelijk beding nietig”. Het alimentatierecht is er volgens de Afdeling advisering van de
Raad van State ook om de zwakkere partij in het huwelijk in bescherming te nemen. Daarom adviseert de Afdeling de
nietigheid van een beding tot uitsluiting van partneralimentatie te handhaven. De initiatiefnemers zijn het daar niet mee eens
en naar mijn mening terecht. Waarom een nihilbeding in huwelijkse voorwaarden naar huidig recht nietig zou zijn, maakt de
Raad van State immers niet duidelijk. Het kan zijn dat de initiatiefnemers en ons hoogste adviescollege deze materie niet
ten gronde hebben bestudeerd. Zij kunnen zich hebben gebaseerd op de gevestigde literatuur, die anders denkt over de
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naar mijn mening onjuiste stelling (te weten dat een nihilbeding in strijd zou zijn met art. 1:400 lid 2 BW). Als dit zo is,
betreur ik het dat de initiatiefnemers en de Raad van State niet eerst zorgvuldig onderzoek hebben gedaan naar de
juridische status, voordat de stelling wordt ingenomen dat een nihilbeding in huwelijkse voorwaarden naar huidig recht nietig
zou zijn wegens strijd met art. 1:400 lid 2 BW.
Ook inhoudelijk deel ik de mening van de initiatiefnemers, dat contractsvrijheid voorop mag staan en dat het een goed recht
van trouwlustigen is in hun huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over partneralimentatie, ook als die afspraken een
nihilbeding (eventueel met niet-wijzigingsbeding) omvatten. Het moge duidelijk zijn dat wanneer toekomstige echtelieden in
hun huwelijkse voorwaarden een partneralimentatieregeling overeenkomen, zij daar ook goed over na hebben gedacht.
Waarom zou de contractsvrijheid van toekomstige echtelieden dan moeten worden beknot? De “zwakkere partij” wordt toch
ook niet in bescherming genomen, als zij niet mag meedelen in het vermogen van de ander? Anders dan Stollenwerck
schrijft, is mijn ervaring dat trouwlustigen, die een partneralimentatieregeling in de huwelijkse voorwaarden willen opnemen,
niet slechts “op een roze wolk leven”, maar wel degelijk willen nadenken en met elkaar van gedachten willen wisselen over
de mogelijkheid, dat het huwelijk door echtscheiding eindigt. Ook trouwlustigen willen niet om de werkelijkheid heen, dat een
derde deel van de huwelijken door echtscheiding komt te eindigen. Dat voor die gevallen een regeling wordt getroffen,
vinden ook zij heel reëel. En dat geldt zeker voor echtelieden in de situatie als in het begin van dit artikel is omschreven en
waar de Rechtbanken Zwolle-Lelystad, Rotterdam alsmede het Gerechtshof Den Haag over hebben geoordeeld.

5. Conclusie

In mijn artikel “Huwelijkse voorwaarden en partneralimentatie” (WPNR 8 maart 2014/7009) en in het hoofdstuk “Prenups en
partneralimentatie” (Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2014, hoofdstuk 3) heb ik gemotiveerd dat en waarom (toekomstige)
echtelieden in hun huwelijkse voorwaarden bepalingen kunnen opnemen, waarin hun toekomstige alimentatieverplichting
wordt gereguleerd. Zij kunnen desgewenst bepalen dat, in het geval hun huwelijk door echtscheiding zal eindigen, zij jegens
de ander niet tot enige alimentatie-uitkering verplicht zijn. Bovendien kunnen zij aan hun nihilbeding een niet-
wijzigingsbeding koppelen. Dat de Hoge Raad in 1980 zo’n nihilbeding niet zag als een bepaling als bedoeld in art. 1:158
BW en een niet-wijzigingsbeding geen bepaling als bedoeld in art. 1:159 lid 1 BW is logisch. Een akte van huwelijkse
voorwaarden is immers geen overeenkomst, die in het kader van een echtscheiding wordt gesloten. Maar dat wil niet
zeggen dat er voor (toekomstige) echtelieden geen contractsvrijheid bestaat. Huwelijkse voorwaarden met een nihil- en niet-
wijzigingsbeding voldoen immers aan alle voorwaarden, die de wet in art. 1:114 e.v. BW aan huwelijkse voorwaarden stelt.

In de jurisprudentie is geen blokkade opgeworpen ten aanzien van huwelijkse voorwaarden, waarin de toekomstige
alimentatieplicht van echtgenoten wordt gereguleerd. Waar in de literatuur wordt betoogd dat een nihilbeding al dan niet
gekoppeld aan een niet-wijzigingsbeding op grond van art. 1:400 lid 2 BW nietig zou zijn, zien de betreffende auteurs dat
niet juist. Art. 1:400 lid 2 BW ziet immers niet op partneralimentatie, maar op kinderalimentatie (althans bloed- en
aanverwanten).

De huidige wetgeving voorziet in het kader van huwelijkse voorwaarden en alimentatieregelingen niet in een bescherming
van de zwakkere partij. Dat is terecht. Het staat (toekomstige) echtelieden immers vrij hun toekomstige rechten en
verplichtingen met betrekking tot alimentatie te reguleren. Contractsvrijheid vormt een hoger goed dan het tegen hun eigen
wil in beschermen van de zogenoemde zwakkere partij.

Kortom: naar huidig recht is er naar mijn mening niets op tegen in huwelijkse voorwaarden een alimentatieregeling op te
nemen, zelfs niet als de (toekomstige) echtelieden kiezen voor een nihilbeding, al dan niet gekoppeld aan een niet-
wijzigingsbeding.

Voetnoten

[1]
Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg is lid van de redactie van EB.
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EB 2017/59

Het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW: hoe rustig kan een
verrekeningsgerechtigde achterover leunen?

Mr. T.M. Subelack, datum 14-06-2017

In zijn uitspraak van 3 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:161, NJ 2017/81 en RFR 2017/68) heeft de Hoge Raad een oordeel
gegeven over de reikwijdte en toepassing van het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW. Dit bewijsvermoeden krijgt in
de literatuur niet vaak aandacht. De recente uitspraak van de Hoge Raad is een goede aanleiding om aan dit artikel nadere
aandacht te besteden.

Mr. T.M. Subelack[1]

1. Reikwijdte bewijsvermoeden volgens Hoge Raad 3 februari 2017

In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad van 3 februari 2017 waren partijen met elkaar gehuwd onder het
maken van huwelijkse voorwaarden, inhoudende uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, maar met een
periodiek verrekenbeding. Tevens is een facultatief finaal verrekenbeding opgenomen. Partijen hebben gedurende hun
huwelijk nimmer uitvoering gegeven aan het periodiek verrekenbeding. De vrouw was eigenaar van een woning. De man
vorderde verrekening van de waarde van deze woning, primair op grond van het finaal verrekenbeding en subsidiair op
grond van art. 1:141 lid 1 BW jo. art. 1:141 lid 3 BW. De rechtbank veroordeelde de vrouw tot betaling van de helft van de
overwaarde van de woning aan de man uit hoofde van het finaal verrekenbeding. In hoger beroep oordeelde het hof dat
verrekening op grond van het finaal verrekenbeding niet aan de orde is, omdat (kort gezegd) de tekst van de akte van
huwelijkse voorwaarden van partijen zo uitgelegd moet worden, dat alleen maar finale verrekening plaatsvindt als beide
partijen dat wensen. Ten aanzien van de subsidiaire grondslag van de vordering van de man, overwoog het hof als volgt:

“9.8.2

[…] Partijen zijn het eens dat, voor zover is afgelost op de hypotheken met betrekking tot deze woning, deze aflossingen in
de verrekening moeten worden betrokken, nu is afgelost met overgespaard inkomen. De man heeft gesteld dat de
verbouwingen in de woningen zijn gefinancierd met overgespaard inkomen en met privévermogen aan zijn zijde zodat ook
deze investeringen in de verrekening moeten worden betrokken. De vrouw heeft deze stelling gemotiveerd betwist. Het hof
is van oordeel dat de man in het licht van de gemotiveerde betwisting van de vrouw, onvoldoende gesteld heeft teneinde te
kunnen concluderen dat de verbouwingen van de woning van de vrouw zijn gefinancierd met overgespaard inkomen dan
wel met privévermogen van de man.

Het voorgaande leidt derhalve tot de conclusie dat alleen de aflossingen op de hypotheek kunnen worden aangemerkt als
investeringen in de woning van de vrouw met overgespaard inkomen.”

De man stelde cassatieberoep in tegen dit oordeel van het hof en betoogde dat het hof het bewijsvermoeden van art. 1:141
lid 3 BW heeft miskend, voor zover het tot uitdrukking heeft willen brengen dat het aan hem is om aan te tonen dat de
waarde van de woning is ontstaan uit te verrekenen inkomen. De Hoge Raad is dit met de man eens en oordeelt:

“3.4

Zoals het hof blijkens rov. 9.4 van zijn eindarrest heeft onderkend, bepaalt art. 1:141 lid 3 BW dat indien bij het einde van
het huwelijk aan een bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen periodieke verrekenplicht als bedoeld in art. 1:141 lid 1
BW niet is voldaan, het alsdan aanwezige vermogen wordt vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten
worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders
voortvloeit. Voorts dient tot uitgangspunt dat de man in het kader van de subsidiaire grondslag van zijn vordering een
beroep heeft gedaan op het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW (…), geen van partijen zich heeft beroepen op de
daarin vervatte uitzondering (…) en het hof niet heeft overwogen aanleiding te zien voor toepassing van die uitzondering. Bij
die stand van zaken was het aan de vrouw om te stellen en, zo nodig, aannemelijk te maken dat de waarde van de woning
op de peildatum niet is gevormd uit hetgeen op de voet van art. 8 van de huwelijkse voorwaarden verrekend had moeten
worden. Daarmee strookt niet de beslissing van het hof in r.o. 9.8.2 dat de man onvoldoende heeft gesteld om te kunnen
concluderen dat de verbouwingen van de woning van de vrouw zijn gefinancierd met overgespaard inkomen.”

Het oordeel van de Hoge Raad dat het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW óók geldt ingeval met overgespaard
inkomsten een verbouwing van een woning is gefinancierd, en dus niet (enkel) de verwerving daarvan, is een logisch
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uitvloeisel van de opvatting van de Hoge Raad dat de beleggingsleer onverkort van toepassing is “indien ten laste van te
verrekenen inkomsten of vermogen niet de verwerving, maar de verbetering van een aan een der echtgenoten toebehorend
goed gefinancierd wordt, indien die verbetering een waardevermeerdering van het goed ten gevolge heeft en derhalve leidt
tot extra vermogensvorming, zoals het geval kan zijn bij een ingrijpende verbouwing van een woning”. (vgl. HR 25 april
2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7043, RFR 2008/78, NJ 2008/394; zie tevens HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4387, RFR
2009/106, NJ 2009/377). In zoverre is de uitspraak van de Hoge Raad dan ook niet verrassend.

Alhoewel de uitspraak van de Hoge Raad (materieelrechtelijk) niet verbaast, is het goed om aan de hand van deze
uitspraak toch eens te kijken naar het bepaalde in art. 1:141 lid 3 BW en de werking daarvan. In de literatuur wordt over art.
1:141 lid 3 BW wel geschreven ‘dat wie beoogt zoveel mogelijk te verrekenen, met zijn armen over elkaar kan gaan zitten,
en wachten wat de andere partij daartegen aan stappen onderneemt’ (zie A.L.G.A. Stille, ‘GS Personen- en Familierecht’,
artikel 141 Boek 1 BW, aant. 1). De vraag is echter hoe ‘rustig’ (of ‘gerust’) diegene kan wachten. De wijze waarop de Hoge
Raad, blijkens zijn uitspraak van 3 februari 2017, invulling geeft aan de bewijsrechtelijke werking van art. 1:141 lid 3 BW,
kan daarbij voor verrassingen zorgen.

2. Wettelijke (bewijs)vermoedens

Art. 150 Rv bevat de hoofdregel van bewijslastverdeling in het bewijsrecht. De partij die een beroep doet op rechtsgevolgen
van gestelde feiten, draagt bij voldoende gemotiveerde betwisting van die feiten het risico dat die feiten niet komen vast te
staan. Aan bewijslast is dus bewijsrisico verbonden. De partij die de bewijslast heeft, draagt het risico dat de gestelde feiten
en omstandigheden niet kunnen worden bewezen. De regels over bewijslastverdeling geven antwoord op de vraag welke
partij het risico loopt de procedure te verliezen bij het onbewezen of onduidelijk blijven van de feiten. De Hoge Raad houdt
in zijn jurisprudentie sterk vast aan de wettelijke hoofdregel van art. 150 Rv. De partij die een beroep doet op
rechtsgevolgen van bepaalde feiten of omstandigheden, draagt bij betwisting daarvan het bewijsrisico. Feiten die niet
vaststaan, terwijl zij wel vast moeten staan om tot toewijzing van de vordering te leiden, moeten worden bewezen. Gelet op
de tekst van art. 150 Rv dient dit bewijs geleverd te worden door de partij die haar vordering op dat feit baseert (zie o.a.
H.W.B. thoe Schwartzenberg, ‘Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk’, Maklu 2013, p. 75 e.v. en Asser Procesrecht/Asser
3 2013/286 e.v.).

Art. 150 Rv bepaalt dat de hoofdregel van bewijslastverdeling anders kan uitvallen op grond van een bijzondere regel of de
redelijkheid en billijkheid. Hiermee wordt aan de wetgever en de rechter ruimte gegeven om invloed uit te oefenen op de
bewijslastverdeling (zie thoe Schwartzenberg (2013), p. 95 e.v.) De meest verregaande variant hiervan is omkering van de
bewijslast. In dat geval komt het bewijsrisico te liggen bij de wederpartij van degene die een beroep doet op bepaalde
rechtsgevolgen. Worden de gestelde feiten niet bewezen, of komen deze niet voldoende vast te staan, dan verliest dus de
wederpartij van degene die een beroep heeft gedaan op bepaalde rechtsgevolgen van die feiten.

Een minder vergaande variant van een andere verdeling van bewijslast is gelegen in verlichting van het bewijsrisico. Bij het
verlichten van het bewijsrisico blijven de stelplicht en bewijsrisico in beginsel rusten op de partij, die een beroep doet op de
rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten. Het bewijsrisico wordt dan verlicht, hetzij door verzwaring van de
motiveringsplicht van de wederpartij, hetzij door een wettelijk of jurisprudentieel (bewijs)vermoeden. Art. 1:141 lid 3 BW is
een voorbeeld van een wettelijk (bewijs)vermoeden.

Wettelijke (bewijs)vermoedens kunnen worden onderscheiden in wettelijke vermoedens waar tegenbewijs tegen mogelijk is
en wettelijke vermoedens waartegen tegenbewijs is uitgesloten. In het laatste geval is sprake van onweerlegbare wettelijke
vermoedens. Dit zijn in feite materieelrechtelijke regels, die bewijs overbodig maken (zie Asser Procesrecht/Asser 3
2013/298). Als in een wetsbepaling de term ‘wordt vermoed’ voorkomt, wordt in de regel gedoeld op een weerlegbaar
wettelijk vermoeden. Asser Procesrecht/Asser 3 2013/300 onderscheidt drie categorieën weerlegbare wettelijke
vermoedens, waarvan de derde categorie die regels omvat, die de wet weliswaar met de voor het vermoeden geëigende
uitdrukking presenteert (‘wordt vermoed’), maar dat eigenlijk niet zijn en enkel een regel van bewijslastverdeling inhouden.
In die gevallen heeft de wetgever een ‘knoop doorgehakt’. Het feit dat voorwerp is van een geschil, wordt bij voorbaat
beslist, niet omdat uit andere feiten de waarheid van dat feit wordt afgeleid, maar omdat het recht om bepaalde redenen een
uitgangspunt kiest. Naar mijn mening valt art. 1:141 lid 3 BW onder deze categorie van vermoedens. Het wettelijk
vermoeden van art. 1:141 lid 3 BW berust op de opvatting van de wetgever dat aan de omstandigheid dat partijen tijdens
hun huwelijk nooit uitvoering hebben gegeven aan de huwelijkse voorwaarden, naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid, mede in verband met de aard van het periodiek verrekenbeding, het gevolg moet worden verbonden dat het
volledige vermogen van beide partijen in beginsel tot het te verrekenen vermogen behoort, behoudens bewijs van het
tegendeel. Art. 1:141 lid 1 BW bepaalt dat wanneer een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijkse
voorwaarden omschreven tijdvak van het huwelijk en over dat tijdvak niet is afgerekend, de verplichting tot verrekening in
stand blijft en deze zich uit strekt over het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is,
alsmede de vruchten daarvan. Deze materiële rechtsregel biedt bescherming aan die echtgenoot die is ‘benadeeld’, doordat
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niet (jaarlijks) aan de verrekenverplichting is voldaan. Zou degene die stelt een verrekenvordering te hebben het bewijs
daarvan moeten leveren, dan zou diegene moeten bewijzen op welke wijze het vermogen van de ander zich gedurende het
huwelijk heeft gevormd. Dat zal in veel gevallen een zware bewijslast opleveren, al is het maar omdat financiële
administratie van echtgenoten vaak niet meer (volledig) aanwezig is, of gedurende het huwelijk (zeer) gebrekkig is gevoerd.
Door te werken met vermoeden van art. 1:141 lid 3 BW, wordt voorkomen dat een partij die in beginsel het bewijsrisico
heeft, de rechtsbescherming die art. 1:141 lid 1 BW aan hem beoogt te bieden, illusoir maakt door een te bezwarende
bewijslast. Overigens is het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW van regelend recht. Dat betekent dat partijen in hun
akte van huwelijkse voorwaarden van dit wettelijke bewijsvermoeden kunnen afwijken.

3. Tegenbewijs tegen (bewijs)vermoedens

Kenmerkend voor vermoedens is het openstaan van tegenbewijs. Door het vermoeden wordt de partij op wie het
bewijsrisico rust, ontheven van zijn verplichting het bewijs te leveren. Deze partij wordt bij voorbaat geacht te zijn geslaagd
in het leveren van dit bewijs. De andere partij kan tegenbewijs leveren. Voor het slagen van tegenbewijs is het in het
algemeen voldoende dat het oordeel van de rechter, dat de partij op wie de bewijslast rust haar stellingen – behoudens
tegenbewijs – afdoende heeft bewezen, door het tegenbewijs wordt ontzenuwd (zie o.a. Hoge Raad 2 mei 2003, NJ
2003/468). Tegenbewijs kan dus reeds slagen wanneer zoveel twijfel bij de rechter is gezaaid, dat deze niet meer vermoedt
dat de stellingen van de met het bewijs belaste partij juist zijn (zie thoe Schwartzenberg (2013) p. 240). In dit verband wordt
ook wel gesproken over ‘aannemelijk maken’. Met die term wordt in het bewijsrecht geduid op een lichtere vorm van bewijs.
Bij het ‘aannemelijk (moeten) maken’ van feiten, mag een rechter deze feiten sneller vaststellen, dan ingeval bewijs moet
worden geleverd van die feiten (zie Asser Procesrecht/Asser 3 2013/257 en Asser Procesrecht/Asser 3 2013/266).

Bij sommige wettelijke of jurisprudentiële vermoedens worden hogere eisen gesteld aan het tegenbewijs dat moet worden
geleverd, dan enkel het ontzenuwen van het vermoeden. Bij dergelijke vermoedens zal het bewijs van het tegendeel
moeten worden geleverd, om het bewijsvermoeden te kunnen ontkrachten. Twijfel zaaien, is dan niet voldoende. Dit wordt
ook wel ‘tegendeelbewijs’ genoemd (zie kritisch over deze term Asser Procesrecht/Asser 3 2013/266). Het bewijsrisico
verschuift daarbij naar de partij die belast wordt met het bewijs van het tegendeel. Dergelijke bewijsvermoedens hebben
daarmee een uitwerking op de verdeling van het bewijsrisico, die zeer dicht is gelegen bij het effect van de omkering van het
bewijsrisico. Ook bij omkering van het bewijsrisico is immers sprake van bewijs van het tegendeel. Het verschil komt tot
uiting in de stelplicht van zogenoemde hulpfeiten. Dat zijn feiten die de partij, die een beroep wil doen op het
bewijsvermoeden, zal moeten stellen en bewijzen om het vermoeden in werking te laten treden (zie thoe Schwartzenberg
(2013), p. 240-241). Bij omkering van de bewijslast is het stellen en bewijzen van dergelijke hulpfeiten niet nodig.

De ratio achter het vereiste van tegendeelbewijs bij sommige wettelijke vermoedens, is dat deze vermoedens een norm
beschermen (zie Asser Procesrecht/Asser 3 2013/266). De wetgever en de Hoge Raad hebben in die gevallen met het
wettelijk vermoeden beoogd om de effectiviteit van die norm te beschermen. Daarom zal een rechter in die gevallen niet
snel mogen aannemen dat tegenbewijs het vermoeden heeft ontzenuwd. De rechter is op grond van het wettelijke of
jurisprudentieel vermoeden verplicht het feit als waar aan te nemen en is pas van die verplichting ontslagen, als naar zijn
overtuiging vaststaat (is bewezen) dat het feit zich niet heeft voorgedaan.

Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 3 februari 2017 kan afgeleid worden dat art. 1:141 lid 3 BW volgens de Hoge Raad
niet valt onder deze laatste categorie. Dit volgt uit de hierboven geciteerde r.o. 3.4 van de uitspraak, waar de Hoge Raad
overweegt:

“[…] Bij die stand van zaken was het aan de vrouw om te stellen en, zo nodig, aannemelijk te maken dat de waarde van de
woning op de peildatum niet is gevormd uit hetgeen op de voet van de huwelijkse voorwaarden verrekend had moeten
worden.”

Voor de ontzenuwing van het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW is volgens de Hoge Raad dus voldoende dat de
andere partij ‘aannemelijk maakt’ dat de waarde van bepaalde vermogensbestanddelen niet is gevormd door
overgespaarde inkomsten, althans dat deze partij, voor zover deze betoogt dat slechts een deel van de waarde is gevormd
door overgespaarde inkomsten, aannemelijk maakt welk deel dat dan is. Een lichte(re) graad van tegenbewijs, is dus
voldoende. Dit betekent dat in geval van art. 1:141 lid 3 BW het bewijsrisico blijft rusten op diegene die stelt een
verrekenvordering te hebben. Slaagt de (verrekenplichtige) partij, die op grond van art. 1:141 lid 3 BW is belast met het
tegenbewijs van het vermoeden dat het aanwezige vermogen wordt vermoed te zijn gevormd uit overgespaarde inkomsten,
er in om voldoende twijfel te zaaien tegen dat vermoeden, dan wordt het bewijsrisico voor de (verrekengerechtigde)
wederpartij weer relevant en loopt diegene het risico van het niet voldoende duidelijk zijn van de feiten. Zijn
verrekenvordering zal dan alsnog afgewezen worden.

Alhoewel de Hoge Raad in zijn uitspraak van 3 februari 2017 letterlijk spreekt over ‘aannemelijk maken’, en dus een lichtere
vorm van tegenbewijs tegen het vermoeden van art. 1:141 lid 3 BW voldoende acht, vraag ik mij af of daarmee voldoende

43



recht wordt gedaan aan het normatieve karakter van art. 1:141 lid 1 BW. De wetgever heeft bij het scheppen van het
vermoeden van art. 1:141 lid 3 BW versterking beoogd van de (effectiviteit van de) verrekenverplichting, die uit art. 1:141 lid
1 BW voortvloeit. Zoals ik hiervoor al schreef, heeft de wetgever met het vermoeden van art. 1:141 lid 3 BW willen
voorkomen, dat de partij die in beginsel het bewijsrisico draagt, de rechtsbescherming die art. 1:141 lid 1 BW aan hem
beoogt te bieden, illusoir maakt, doordat een te bezwarende bewijslast op hem rust. In zoverre is dus sprake van een
normatief bewijsvermoeden. Dat zou voor de rechter reden moeten zijn om niet al te snel aan te nemen, dat de wederpartij
middels tegenbewijs het vermoeden heeft ontzenuwd. Het is dan ook goed verdedigbaar dat het bewijsvermoeden van art.
1:141 lid 3 BW een uitwerking op de verdeling van het bewijsrisico moet hebben, die zeer dicht is gelegen bij het effect van
de omkering van het bewijsrisico. Neemt men dat aan, dan zal bewijs van het tegendeel tegen het bewijsvermoeden
geleverd moeten worden. Dat betekent dat als de feiten onduidelijk blijven, het bewijsvermoeden niet is ontzenuwd en moet
worden aangenomen dat het aanwezige vermogen is gevormd door overgespaard inkomen en dus verrekend moet worden.

Belangrijke aanwijzingen die pleiten vóór het hanteren van deze striktere norm voor het te leveren tegenbewijs, kunnen
worden gevonden in de Parlementaire Geschiedenis bij art. 1:141 lid 3 BW. Naar aanleiding van het advies van de Raad
van State over wetsvoorstel 27554 (Wet regels verrekenbedingen), meer in het bijzonder het bepaalde in art. 1:141 lid 3
BW, reageerde de Staatssecretaris als volgt (zie p. 2 en 3):

“De Raad acht het wenselijk om vermogen dat bij uiterste wilsbeschikking of bij gift is uitgezonderd van de verrekening uit te
sluiten van het bewijsvermoeden van artikel 141, derde lid. Gelet op het [de] omstandigheid dat er geen reden is om
onderscheid te maken tussen aangebracht vermogen, dat eveneens van de verrekening is uitgesloten, en het vermogen,
bedoeld in de eerste volzin, is dit advies van de Raad niet opgevolgd. Gevolg is dat, indien bij het einde van het huwelijk
aan de periodieke verrekenplicht niet is voldaan, zowel ten aanzien van vermogen dat bij uiterste wilsbeschikking of bij gift is
uitgezonderd van de verrekening als ten aanzien van aangebracht vermogen, zal moeten worden aangetoond dat het buiten
de verrekening valt door degene die daarop een beroep doet.”

En in de Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2001/02, 27554, 5) schrijft de Staatssecretaris (zie p. 12):

“In het nader rapport is aangegeven dat het vermoeden van artikel 141, derde lid, zowel geldt ten aanzien van aangebracht
vermogen als ten aanzien van vermogen dat onder uitsluitingsclausule krachtens erfrecht of schenking verkregen is. Dat
betekent dat een echtgenoot die stelt dat een deel van het vermogen krachtens erfrecht of schenking verkregen is of die
stelt dat het aangebracht vermogen betreft, dat dient aan te tonen. In het omgekeerde geval (zoals, voor zover het
krachtens erfrecht of schenking verkregen vermogen betreft, bepleit door de Raad van State) zou de andere echtgenoot
dienen aan te tonen dat vermogen, waarvan door de ene echtgenoot gesteld wordt dat het aangebracht of krachtens
erfrecht of schenking onder uitsluitingsclausule verkregen is, tot het te verrekenen vermogen behoort.”

De Staatssecretaris spreekt dus telkens over ‘aantonen’ dat vermogen buiten de verrekening valt. Het ‘aantonen’ van het
tegendeel, is het tegendeel bewijzen en dus niet het tegendeel ‘aannemelijk maken’. Het is dan ook goed verdedigbaar dat
de wetgever een striktere norm voor het te leveren tegenbewijs tegen het vermoeden van art. 1:141 lid 3 BW heeft
voorgestaan, dan de Hoge Raad in zijn uitspraak van 3 februari 2017 hanteert. In dit verband is ook de uitspraak van de
Hoge Raad van 26 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3695, NJ 2002/93 (Lindner/Mannaerts) nog relevant. In die uitspraak
oordeelt de Hoge Raad:

“5.2

Bij de beoordeling van het middel dient vooreerst in aanmerking genomen te worden dat partijen aan de tussen hen
overeengekomen huwelijkse voorwaarden in zoverre nimmer uitvoering hebben gegeven dat zij tijdens hun huwelijk niet
jaarlijks de overgespaarde inkomsten hebben verdeeld en dat zij ook niet een zodanige administratie hebben bijgehouden
dat deze verdeling in overeenstemming met de strekking van het overeengekomen verrekenbeding nog zou kunnen
plaatsvinden. Aan dit een en ander moet, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mede in verband met de aard van
het verrekenbeding, het gevolg worden verbonden dat partijen gehouden zijn de vermogensbestanddelen die zij tijdens hun
huwelijk hebben verworven en waarvan niet kan worden vastgesteld dat zij naar de bedoeling van partijen of van een derde
zonder enig recht op verrekening behoren tot het vermogen van één van de partijen, alsnog te verdelen alsof deze
vermogensbestanddelen aan hen gemeenschappelijk toebehoren. In beginsel en behoudens bewijs van het tegendeel moet
in een dergelijk geval immers ervan worden uitgegaan dat partijen deze vermogensbestanddelen hebben verkregen uit of
door belegging van overgespaarde inkomsten.”

Deze uitspraak dateert van vóór de invoering van art. 1:141 lid 3 BW, maar bevat materieel dezelfde bewijsregel als het per
1 september 2002 ingevoerde art. 1:141 lid 3 BW. In zijn uitspraak spreekt de Hoge Raad onomwonden over het leveren
van bewijs van het tegendeel en hanteert dus een striktere norm voor het te leveren tegenbewijs dan zestien jaar later in
zijn uitspraak van 3 februari 2017. Het verschil tussen beide uitspraken is niet goed te verklaren. De Hoge Raad besteedt er
in zijn uitspraak van 3 februari 2017 in ieder geval geen aandacht aan. Gegeven de hiervoor geciteerde passages uit de
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Parlementaire Geschiedenis bij art. 1:141 lid 3 BW en gegeven de eerdere uitspraak van de Hoge Raad in de zaak
Lindner/Mannaerts, ben ik er niet van overtuigd dat voor het weerleggen van het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW
het aannemelijk maken van het tegendeel (altijd) voldoende is (zie in dat verband hetgeen ik hieronder zal opmerken over
de ‘tenzij-clausule’ van art. 1:141 lid 3 BW).

4. De ingangsvoorwaarden voor inwerkingtreding van het vermoeden

Wanneer sprake is van een weerlegbaar wettelijk vermoeden, treedt dit meestal pas in werking als aan een aantal
voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden worden ook wel aangeduid met de term ‘hulpfeiten’. In de voorgaande
paragraaf refereerde ik al aan deze hulpfeiten. Voor hulpfeiten geldt de hoofdregel van art. 150 Rv. De partij ten gunste van
wie het vermoeden kan werken, heeft de stelplicht, en bij gemotiveerde betwisting, de bewijslast ten aanzien van de
hulpfeiten. De wederpartij kan dus voorkomen dat het vermoeden in werking treedt, door de hulpfeiten gemotiveerd te
betwisten. Slaagt de eisende partij er niet in de hulpfeiten te bewijzen, dan kan het vermoeden niet in werking treden.

Ook in geval van art. 1:141 lid 3 BW is sprake van ‘hulpfeiten’. Dat hulpfeit is geformuleerd in de eerste zinsnede van dit
artikel. Om het bewijsvermoeden in werking te laten treden, is nodig ‘dat aan een bij het einde van het huwelijk bij huwelijkse
voorwaarden overeengekomen verrekenplicht als bedoeld in artikel 1:141 lid 1 BW niet is voldaan’. Als er geen
verrekenverplichting bestond, of als er wel degelijk is verrekend, dan treedt het vermoeden niet in werking. Degene die een
beroep op het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW wilt doen, zal dus moeten stellen en bewijzen dat er niet is voldaan
aan de verrekenverplichting die op partijen rustte. Dat betekent dat diegene zal moeten stellen en bewijzen 1) dat er
gedurende het huwelijk overgespaarde inkomsten zijn geweest, die voor verrekening in aanmerking komen; en 2) dat die
niet volledig zijn verrekend. Pas als diegene dat heeft (gesteld en) bewezen, treedt het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3
BW in werking. Het enkele feit dat er gedurende het huwelijk geen verrekening is vastgesteld of geen verrekening heeft
plaatsgevonden, betekent dus niet dat reeds om die reden het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW van kracht is. Dat
er niet is verrekend, kan immers óók komen doordat er niets te verrekenen viel, en er (dus) geen verrekenverplichting
bestond.

5. De ‘tenzij-clausule’

In art. 1:141 lid 3 BW wordt aan de rechter de mogelijkheid geboden om het bewijsvermoeden in voorkomende gevallen
toch niet toe te passen. Dat volgt uit de laatste zinsnede van de eerste volzin van art. 1:141 lid 3 BW, die luidt “[…], tenzij uit
de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit.”. In de
Parlementaire Geschiedenis is over deze uitzondering opgemerkt (zie Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken
II 2001/02, 27554, 5, p. 12):

“In feite gaat de wet ervan uit dat, als periodieke verrekening niet heeft plaatsgevonden deze zich aan het einde van het
huwelijk of geregistreerd partnerschap oplost in een finaal verrekenbeding. Ik geef toe dat, als het alsdan aanwezige
vermogen grotendeels betrekking heeft op aangebracht en/of krachtens erfrecht of schenking onder uitsluitingsclausule
verkregen vermogen, terwijl er uitsluitend een periodiek verrekenbeding met betrekking tot arbeidsinkomsten (die van veel
geringere omvang bleken te zijn) is overeengekomen, de aard en waarschijnlijke omvang van de verrekenverplichting bij de
bewijslastverdeling een rol zouden behoren te spelen, zoals Luijten opmerkt. Ik stel daarom voor het bewijsvermoeden van
artikel 141, derde lid, te verzachten door daarop een uitzondering te formuleren. De rechter wordt daarmee een handvat
geboden om, indien de aard en omvang van de verrekenverplichting daartoe aanleiding geeft, de bewijslast anders te
verdelen. Met deze uitzondering wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van de commissie om artikel 134 van het
bewijsvermoeden uit te sluiten, zij het dat het geen dwingendrechtelijke uitsluiting betreft. Met het vorenstaande is ook
tegemoet gekomen aan de bezwaren van Van der Burght tegen, wat hij noemt, het ‘te ruim gestelde bewijsvermoeden.”

Uit deze toelichting volgt dat de ‘tenzij-clausule’ van art. 1:141 lid 3 BW met terughoudendheid moet worden toegepast.
Slechts wanneer het periodiek verrekenbeding een zeer beperkt inkomensbegrip omvat, terwijl vast staat dat een groot deel
van het aanwezige vermogen is gevormd uit hetgeen door erfrecht of schenking is verkregen, bestaat er aanleiding om van
het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW af te wijken. De tenzij-clausule dient bovendien strikt te worden uitgelegd, in
die zin dat deze niet is bedoeld als een algemene billijkheidstoets op het resultaat van toepassing van het bewijsvermoeden
(zie Breedveld-De Voogd, T&C BW, art. 1:141, aant. 4 onder verwijzing naar Hoge Raad 8 juni 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BV9605, RFR 2012/93, NJ 2012/365. Zie tevens punt 2.3.4 van de conclusie van A-G Rank-Berenschot
bij Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:161, RFR 2017/68 en NJ 2017/81).

Als men de hierboven geciteerde toelichting uit de Parlementaire Geschiedenis op de tenzij-clausule aandachtig leest, dan
valt op dat óók in deze passage een aanwijzing is te vinden dat de wetgever hoge eisen heeft willen stellen aan het tegen
het bewijsvermoeden te leveren tegenbewijs. De Staatssecretaris schrijft immers letterlijk:
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“De rechter wordt daarmee een handvat geboden om, indien de aard en omvang van de verrekenverplichting daartoe
aanleiding geeft, de bewijslast anders te verdelen.”

Uit deze passage volgt dat de wetgever met het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW de bewijslast en daarmee het
bewijsrisico, heeft willen laten verschuiven naar de wederpartij van degene die een beroep doet op verrekening. Er zal door
diegene bewijs van het tegendeel moeten worden geleverd. Diegene draagt daarmee het bewijsrisico. Neemt men dit aan
(en daarvoor zijn, zoals ik schreef, goede redenen), dan kan in de tenzij-clausule van art. 1:141 lid 3 BW ook een minder
vergaande verzachting van het bewijsvermoeden worden gelezen. Deze houdt in dat in voorkomende gevallen weliswaar
het bewijsvermoeden geldt, maar dat ‘op grond van de redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en de omvang van
de verrekenverplichting’ aan het te leveren tegenbewijs minder strenge eisen worden gesteld. In die gevallen is het voor de
verrekenplichtige echtgenoot voldoende om het tegendeel ‘aannemelijk te maken’. Het bewijsrisico rust dan niet op de
verrekenplichtige echtgenoot, maar op grond van de tenzij-clausule komt het bewijsrisico bij de verrekengerechtigde
echtgenoot te liggen. Zou van deze minder vergaande uitzondering op de hoofdregel van art. 1:141 lid 3 BW worden
uitgegaan, dan is bij de toepassing van deze uitzondering ook minder terughoudendheid vereist.

6. Conclusie

Art. 1:141 lid 3 BW biedt de verrekengerechtigde echtgenoot minder rust dan waar hij wellicht op zou hopen. Wil een
echtgenoot een beroep doen op art. 1:141 lid 3 BW, dan dient hij eerst de daarvoor benodigde hulpfeiten te stellen en te
bewijzen. Direct achteroverleunen, is er dus niet bij. Heeft de echtgenoot gesteld en bewezen dat er gedurende het huwelijk
overgespaarde inkomsten zijn geweest, die voor verrekening in aanmerking kwamen én dat die niet volledig zijn verrekend,
dan treedt het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW in werking en geldt het vermoeden dat het volledige vermogen is
gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden.

Wordt aangenomen dat de wederpartij vervolgens het tegendeel ‘aannemelijk moet maken’, dan blijft het bewijsrisico rusten
bij de verrekengerechtigde echtgenoot. Echt rustig achterover leunen, is er in dat geval niet bij. Wordt de strengere norm
voor het te leveren tegenbewijs gehanteerd (bewijs van het tegendeel), dan komt via het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid
3 BW het bewijsrisico bij de verrekenplichtige echtgenoot te rusten. In dat geval kan de verrekengerechtigde echtgenoot met
een geruster gemoed afwachten. Die rust lijkt de Hoge Raad in zijn uitspraak van 3 februari 2017 de verrekengerechtigde
echtgenoot echter niet te gunnen.

Voetnoten

[1]
Mr. T.M. Subelack is advocaat en lid van de sectie cassatie bij BANNING, alsmede vaste medewerker van EB.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE442A&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 17-10-2019. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl
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EB 2017/88

Eerst verrekenen, dan verdelen... en hoe

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg, datum 01-11-2017

In 2010 hebben Subelack, Kraan en ik in ftV en EB de degens gekruist over de vraag hoe een vermogen moet worden
afgewikkeld als er zowel moet worden verrekend als verdeeld. Af en toe komt het in de praktijk voor dat echtelieden zowel
moeten verdelen als verrekenen. Wat gaat dan voor: verrekenen of verdelen? En hoe moet dat dan gebeuren? De Hoge
Raad lijkt onlangs enige duidelijkheid te hebben geboden.

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg[1]

1. Casus

Frank en Anouk zijn in 2010 met elkaar gaan samenwonen. In 2015 hebben zij een huis gekocht voor € 200.000. Omdat
Frank over een liquide vermogen van € 140.000 beschikte en Anouk € 60.000 van een goede vriendin kon lenen, kwamen
zij overeen dat Frank voor 70% en Anouk voor 30% eigenaar zou worden van de woning. Kort nadat zij zich in hun nieuwe
liefdesnestje hadden geïnstalleerd, trouwden zij onder huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding van
onverteerde arbeidsinkomsten. In de tien eerste jaren van hun huwelijk heeft Anouk met hetgeen zij verdiende de geldlening
afgelost. Vervolgens gaan zij in 2025 scheiden. De woning is dan € 300.000 waard. Welk bedrag moeten zij dan met elkaar
verrekenen en hoe moeten zij de waarde van hun huis verdelen? En stel nu dat Anouk en Frank in 2018 met elkaar
getrouwd zouden zijn in gemeenschap van goederen. Hoe zou dan het antwoord luiden?

2. Visies uit 2010

Subelack en Kraan hebben in 2010 een lans gebroken voor de gedachte, dat verdelen voor verrekenen gaat. Hun visies zijn
erop gebaseerd dat het goederenrecht nu eenmaal sterker is dan het verbintenissenrecht. Daarom zou bij het verrekenen
acht geslagen moeten worden op de goederenrechtelijke verhouding tussen de twee echtelieden. Subelack en Kraan
menen daarom dat de man op basis van zijn eigendomsverhouding moet gaan verrekenen met de vrouw en dat de vrouw
op basis van haar eigendomsverhouding moet gaan verrekenen met de man. Daarbij wordt het object van verrekening
(bijvoorbeeld het huis) verdeeld in afzonderlijke goederen: het aandeel van de vrouw en het aandeel van de man. In de
hierboven omschreven casus is Frank voor 70% eigenaar van de woning. De waarde op het moment van scheiden is
€ 300.000. Kraan en Subelack menen dat Frank dan de beleggingswinst van zijn overgespaard inkomen (€ 0) in zijn 70%-
aandeel van de woning (€ 210.000) moet verrekenen met Anouk en dat Anouk de overgespaarde € 60.000 in haar 30%-
aandeel van de woning (€ 90.000) moet verrekenen met Frank. Volgens hen is het “goed” waarin verrekend wordt, niet de
woning, maar ieders aandeel in de woning.
Ik was en ben het niet met die visie eens. Naar mijn mening (EB 2010/37 en ftV 2011/5) heeft Anouk haar onverteerde
inkomen (dat ze eigenlijk jaarlijks met Frank had moeten delen) belegd in één goed: hun woning. Dat die woning voor 70%
eigendom is van Frank en voor 30% van Anouk, doet hier niets aan af. De eigendomsverhouding is van geen belang. Anouk
en Frank hebben hun overgespaard inkomen niet belegd in een schilderij of een onderneming, maar in een woning. Wie van
hen eigenaar is van de woning of van een gedeelte van de woning, is juridisch irrelevant voor de verrekenverplichting. De
overgespaarde € 60.000 en de waardevermeerdering daarvan, gerelateerd aan de waardevermeerdering van de woning (en
niet gerelateerd aan ieders aandeel in de woning) moet worden verrekend. Niet de goederenrechtelijke verhouding, maar de
verbintenisrechtelijke verrekenverplichting bepaalt de wijze van verrekenen. De goederenrechtelijke verhouding bepaalt de
wijze van verdelen.

3. Nadere onderbouwing

De vraag, die vaak wordt gesteld, is of er eerst moet worden verrekend en dan verdeeld of andersom. Naar mijn mening
gaat verrekenen voor verdelen. De peildatum, waartegen moet worden verrekend, ligt altijd immers voor de peildatum van
verdelen. In art. 1:142 lid 1 BW sub b jo. art. 1:141 lid 2 BW staat immers dat de omvang van het te verrekenen vermogen
wordt bepaald op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Op dat moment is de verrekenplichtige in
verzuim, in het geval de huwelijkse voorwaarden een termijn noemen, waarbinnen periodiek moet worden verrekend (zo
Hoge Raad 2 december 2011, RFR 2012/16). Noemen de huwelijkse voorwaarden geen termijn voor verrekening, dan kan
de verrekengerechtigde op de datum van indiening van het verzoek tot echtscheiding de verrekenplichtige in gebreke
stellen, waarna laatstgenoemde in verzuim raakt. Dat alles geldt niet voor de verdeling. Weliswaar wordt de omvang van het
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te verdelen vermogen gefixeerd per datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding (art. 1:99 lid 1 sub b BW), maar de
peildatum voor de waardering van de te verdelen gemeenschapsgoederen is volgens de hoofdregel in de jurisprudentie de
datum waarop feitelijk wordt verdeeld. En dat moment ligt altijd later dan de datum van indiening van het verzoekschrift.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, die betrekking heeft op de afwikkeling van een verrekenverplichting, blijkt dat een
goederenrechtelijke benadering van die afwikkeling niet juist is. Ik verwijs daartoe onder meer naar de beschikking van de
Hoge Raad van 10 juli 2015 (RFR 2015/119), waarin de beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 20 mei
2014 is gecasseerd. In die zaak waren partijen buiten gemeenschap van goederen gehuwd met een periodiek
verrekenbeding, waaraan tijdens het huwelijk geen uitvoering is gegeven. De echtelijke woning was eigendom van de vrouw
en de man stelde, dat die woning op grond van art. 1:141 lid 3 BW tot het te verrekenen vermogen behoort, nu de man uit
zijn inkomen heeft afgelost op de hypothecaire geldlening, verbonden aan de woning. Het Gerechtshof Arnhem(-
Leeuwarden) oordeelde dat de vrouw erin is geslaagd om het rechtsvermoeden, dat de woning tot het te verrekenen
vermogen behoort, te ontzenuwen. De woning was met privévermogen van de man verworven en de vrouw had niet
afgelost op de hypothecaire geldleningen. Dat de man uit zijn inkomen op die geldleningen heeft afgelost, zou volgens het
hof niet tot verrekening leiden, maar hooguit tot een vergoedingsrecht van de man op de vrouw. De woning was immers
(goederenrechtelijk) eigendom van de vrouw. Dan kan er geen verbintenisrechtelijke verrekenverplichting van de man zijn
ontstaan, aldus het hof. Die goederenrechtelijke benadering van het verbintenisrechtelijke verrekenbeding heeft de Hoge
Raad op efficiënte wijze naar de prullenbak verwezen. Dat heeft de Hoge Raad gedaan onder verwijzing naar de kern van
het verrekenbeding, die de Hoge Raad al in en sinds de standaarduitspraak inzake Vossen/Swinkels (Hoge Raad 7 april
1995, NJ 1996/486) heeft gebezigd. Als partijen geen uitvoering hebben gegeven aan het periodiek verrekenbeding, vloeit
uit de wet en de ratio, die de Hoge Raad in de jurisprudentie heeft ontwikkeld, voort

“dat het bij het einde van het huwelijk aanwezig vermogen, dat is gevormd uit door de echtgenoten tijdens het huwelijk
overgespaard inkomen, dient te worden verrekend, ongeacht aan wie van de echtgenoten dat vermogen toebehoort en uit
wiens overgespaarde inkomen dat vermogen is gevormd. (…) Hiermee strookt dat bij de finale afrekening na het eindigen
van het huwelijk de echtgenoot, die zijn of haar overgespaarde inkomsten heeft geïnvesteerd in (de financiering van) een
aan de andere echtgenoot toebehorend goed, naar de in art. 1:136 lid 1 BW vermelde maatstaf meedeelt in de eventuele
waardestijging die het goed gedurende het huwelijk heeft ondergaan.”

Hier roep ik nog eens in herinnering de uitspraak van de Hoge Raad van 21 april 2006, RFR 2006/71. Partijen waren
gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, houdende een gemeenschap van vruchten en inkomsten. Zij waren gezamenlijk en
ieder voor de helft eigenaar van een woning. Sprake was derhalve van een eenvoudige gemeenschap van woning. In
geschil was hoe de waarde van die woning moet worden verdeeld. De vrouw had immers uit haar privévermogen veel meer
aan de woning besteed (ƒ 330.000) dan de man (ƒ 90.000). De vrouw vond dat zij daarom recht had op een hoger bedrag
dan haar nominale inbreng. De Hoge Raad oordeelde dat beide partijen recht hebben op teruggave van hun nominale
inbreng en gaf ook aan hoe er moet worden afgerekend:

“Hetgeen na aftrek van het totaal van die vergoedingen van de waarde of, bij vervreemding, van de opbrengst van het goed
resteert, komt iedere echtgenoot naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschap (…) toe. ”

Waarom zou bij de afwikkeling van een verrekenbeding en verdeling van een gemeenschap anders moeten worden
gehandeld, dan bij de afwikkeling van vergoedingsrechten en de verdeling van de gemeenschap? Daar lijkt mij geen
juridisch argument voor te bestaan. Met andere woorden: als (eerst) de verrekenvordering is vastgesteld, kan vervolgens de
gemeenschap op dezelfde wijze worden verdeeld, als de Hoge Raad in deze uitspraak voor vergoedingsrechten heeft
aangewezen: van de waarde van het goed wordt de verrekenvordering van ieder van beide partijen afgetrokken, waarna het
restant aan iedere echtgenoot naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschap toekomt.

Conform de hiervoor genoemde jurisprudentie kan de hiervoor omschreven casus van Frank en Anouk makkelijk worden
afgewikkeld als volgt:

De verrekenvordering bedraagt:

60.000 : 200.000 x 300.000 = 90.000

Vervolgens moet er worden verdeeld op de volgende wijze: € 300.000 - € 90.000 = € 210.000.
Frank ontvangt daarvan “naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschap” 70% ofwel € 147.000 plus zijn
verrekenvordering van € 45.000 = € 192.000. Anouk ontvangt 30% van € 210.000 = € 63.000, te vermeerderen met haar
verrekenvordering van € 45.000 = € 108.000.

In zijn uitspraak van 3 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:156 en RFR 2018/1) lijkt de Hoge Raad deze wijze van verrekenen
en verdelen te onderschrijven. Partijen waren met elkaar gehuwd op huwelijkse voorwaarden, waarin een deelgenootschap
was opgenomen, inhoudende de verplichting van de echtgenoten de vermeerdering van beider vermogen tijdens het
deelgenootschap te delen. Dit destijds zogenaamd wettelijk deelgenootschap is vergelijkbaar met een finaal
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verrekenbeding. De echtelijke woning behoorde partijen gezamenlijk toe in een eenvoudige gemeenschap. Op verzoek van
de vrouw heeft de rechtbank in het kader van de verdeling van de eenvoudige gemeenschap ieder voor de helft gerechtigd
geacht tot de netto opbrengst van de woning, nadat de op die woning rustende hypothecaire geldlening is afgelost. In het
kader van de afwikkeling van het wettelijk deelgenootschap heeft de rechtbank de man vervolgens veroordeeld aan de
vrouw een bedrag te betalen. Het hof heeft geoordeeld dat de eenvoudige gemeenschap onderworpen is aan de gevolgen
van het wettelijke deelgenootschap, omdat in de huwelijkse voorwaarden slechts een “huwelijksvermogensrechtelijke
gemeenschap” (dus een gebonden gemeenschap) is uitgesloten. Dat betekent volgens het hof dat de waarde van de
goederen, behorende tot de eenvoudige gemeenschap, in de verrekening van het wettelijk deelgenootschap is begrepen.
Tegen dat oordeel van het hof werd een cassatieklacht gericht. Het hof zou zijn uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting,
dan wel een onbegrijpelijk oordeel hebben gegeven ten aanzien van de regel, die geldt voor de wijze waarop met het
bestaan van een eenvoudige gemeenschap in het kader van de verrekening van het wettelijk deelgenootschap moet
worden omgegaan. Een redelijke wetsuitleg en wetstoepassing zou meebrengen dat in een geval waarin naast het wettelijk
deelgenootschap een eenvoudige gemeenschap bestaat, deze gemeenschap bij het vaststellen van de
verrekeningsvordering uit hoofde van het wettelijk deelgenootschap buiten beschouwing moet worden gelaten. Moet bij de
vaststelling van de verrekenverplichting een eenvoudige (goederenrechtelijke) gemeenschap buiten beschouwing worden
gelaten? Nee, oordeelde de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad is het op zichzelf juist dat het hof de waarde van de woning
(en hypotheekschuld) in de afwikkeling van het wettelijke deelgenootschap heeft betrokken. Met andere woorden: bij de
afwikkeling van een “bijzonder finaal verrekenbeding” behoort de waarde van de woning te worden meegenomen. Daarbij
wordt woning als één geheel gezien en niet als twee onderscheiden goederenrechtelijke delen.

4. Hoe verrekenen en verdelen?

De afwikkeling van het vermogen van Frank en Anouk kan heel eenvoudig en wel op de hiervoor aangegeven wijze. Ter
zake verrekening wordt van de overwaarde van de woning € 90.000 afgetrokken, voor zowel Frank als Anouk een gelijk
bedrag van € 45.000. Daartoe verplichten de huwelijkse voorwaarden, die er immers toe moeten leiden dat het
overgespaarde inkomen en de beleggingswinst daarvan bij helfte worden verdeeld. Vervolgens ontvangt Frank 70% van de
overwaarde zijnde € 147.000 en Anouk 30% van de overwaarde, zijnde € 63.000. Per saldo ontvangt Frank € 192.000 en
Anouk € 108.000.

De door Kraan en Subelack in het verleden voorgestane verrekenwijze is naar mijn mening strijdig met ons rechtssysteem.
Dat komt omdat die verrekenwijze uitgaat van een goederenrechtelijk onderscheid van het te verrekenen deel van de
woning. In het kader van de afwikkeling van het verrekenbeding is de (goederenrechtelijke) eigendomsverhouding immers
absoluut oninteressant. Voor de verrekening maakt het niet uit wie van beide echtelieden eigenaar is van de woning en in
welke goederenrechtelijke verhouding zij eigenaar zijn. Daarom hoort verrekening plaats te vinden op de wijze zoals
hierboven is omschreven:

60.000 : 200.000 x 300.000 = 90.000

De verrekenwijze die Subelack en Kraan hanteren, is gebaseerd op de foutieve gedachten dat Anouk € 60.000 zou hebben
geïnvesteerd in haar (goederenrechtelijk) deel van de woning, in plaats van in de hele woning. De verrekening luidt volgens
hen als volgt:

60.000 : 60.000 x 90.000 = 90.000

Anouk moet dan € 45.000 verrekenen met Frank. Hij zou niets hoeven te verrekenen met Anouk, want in zijn
goederenrechtelijk deel van de woning zou niets geïnvesteerd zijn met overgespaard inkomen.

Vervolgens zou er moeten worden verdeeld. Anouk ontvangt ter zake verdeling 30% van € 300.000 = € 90.000 en Frank
70% van € 300.000 = € 210.000. En ja, dan zou Anouk van haar deel ter zake verrekening € 45.000 moeten uitbetalen aan
Frank. Hij ontvangt dus per saldo € 255.000 en Anouk € 45.000. Zoals gezegd is deze afwikkeling in strijd met ons
rechtssysteem en met de hiervoor genoemde jurisprudentie. Anouk heeft door aflossing uit haar inkomen niet geïnvesteerd
in 30% van de woning, maar in de hele woning. Kortom: Anouk heeft recht op € 108.000 en Frank op € 192.000.

5. Nieuwe gemeenschap

Hoe zouden Anouk en Frank met elkaar moeten afrekenen, als zij in 2018 in gemeenschap van goederen waren getrouwd?
Volgens het vanaf 1 januari 2018 geldende art. 1:94 lid 2 BW omvat de gemeenschap, wat haar baten betreft, alle goederen
die reeds voor de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden. Hoewel Frank en Anouk
bij de aankoop van hun woning welbewust hebben gekozen voor de eigendomsverhouding van 70% en 30% (omdat Frank
uit eigen vermogen 70% van de aankoopprijs kon financieren en Anouk 30% van de aankoopprijs kon lenen) nivelleert het
vanaf 1 januari 2018 geldende recht dit door Anouk en Frank gewilde verschil. Naar mijn mening is dat een fout van onze
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wetgever. Die had rekening moeten houden met de welbewust door echtgenoten gekozen vermogensverschillen. Het gaat
niet aan om zonder redelijk argument in te grijpen in de rechten van huwende burgers. Zouden Anouk en Frank gaan
scheiden, dan heeft ieder recht op € 150.000. Zonder wettelijk ingrijpen zou Anouk € 90.000 en Frank € 210.000 hebben
ontvangen.

Voetnoten

[1]
Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg is lid van de redactie van EB.
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