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Waarom PraktijkGenerator? Je hoeft het echt niet allemaal meer zelf te doen!
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De Modellenbank voor het Notariaat

https://www.praktijkgenerator.nl/academy/#pgtv-on-demand
http://www.praktijkgenerator.nl/
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Waarom PraktijkGenerator? Je hoeft het echt niet allemaal meer zelf te doen!

• GRATIS (bij het Advanced Abonnement) alle P.E. punten voor jou EN al jouw 
kantoorgenoten via onze Master Classes (live en on demand) met onderwerpen voor 
de gehele notariële praktijk

• Minimaal €500 meer omzet uit bestaande dossiers: Door de juiste vragen te stellen, 
voldoe je aan je belehrungspflicht en kun je de omvang van de werkzaamheden 
gerechtvaardigd uitbreiden en jouw expertpositie verbeteren  

• Controlled open source: gebruikers geven feedback op content, waardoor het niveau 
permanent stijgt en altijd up to date blijft

• Klik hier voor alle voordelen op een rij…

Meer weten? Kijk op: www.praktijkgenerator.nl
Wil je een vrijblijvende demonstratie van het systeem? Neem dan contact op:

mr. Jan-Jaap Groeneveld, tel: 06 11 21 41 95 - email: janjaap.groeneveld@praktijkgenerator.nl
mr. Dirk de Lange, tel: 06 46 37 85 59 - email: dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl

Wil je meer weten over ons gehele opleidingsprogramma, klik dan HIER
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Bijna 25% van de notariskantoren heeft een abonnement op ons knowhowsysteem

Nu ook modellen vastgoed en familierecht

Alle PE-punten voor u en al uw kantoorgenoten GRATIS bij een advanced

abonnement

Webinar programma 2018 
Zie het complete programma op www.praktijkgenerator.nl/academy
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De Modellenbank voor het Notariaat

Dit webinar omvat 5 hoofdstukken van ongeveer 1 uur. Elk hoofdstuk geeft recht op 1 PE punt. 
Wilt u een PE punt verdienen dan dient u de ondemand webinar via onderstaande registratie link 
te bekijken.

• Hoofdstuk 1: webinar – Familierecht – M. Hillen

• Hoofdstuk 2: webinar – Familierecht – M. Hillen

• Hoofdstuk 3: webinar – Familierecht – M. Hillen

• Hoofdstuk 4: webinar – Familierecht – M. Hillen

• Hoofdstuk 5: webinar – Familierecht – M. Hillen

Deze iPDF bestaat uit de handout van de gebruikte powerpoint van deze les gekoppeld aan de 
video van de webinar. Dit is te gebruiken als naslagwerk en voor snelle toegang tot een deel van 
de les. Hiermee kunt u geen PE punten verdienen, dat kan alleen na registratie.
Klik op het link icoon voor de link naar de video van de betreffende slide. 

https://www.praktijkgenerator.nl/
https://www.praktijkgenerator.nl/aanmelden/
https://www.praktijkgenerator.nl/alle-voordelen-op-een-rij/
http://www.praktijkgenerator.nl/
mailto:janjaap.groeneveld@praktijkgenerator.nl
mailto:dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl
https://www.praktijkgenerator.nl/academy/
https://www.praktijkgenerator.nl/academy/
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg180524h001_familierecht_hillen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg180524h002_familierecht_hillen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg180524h003_familierecht_hillen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg180524h004_familierecht_hillen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg180524h005_familierecht_hillen
https://www.praktijkgenerator.nl/academy/
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Actualiteiten familierecht

Vianen 24 mei 2018

Programma

• Huwelijksvermogensrecht

• Erfrecht

• Levenstestament

https://vimeo.com/271870382#t=121s
https://vimeo.com/271870382#t=230s
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Aanpak

Wat is er gebeurd in 2017 en 2018 op 
het gebied van:

• Wetgeving
• Jurisprudentie

en hoe pas ik dat toe in mijn praktijk?

Huwelijksvermogensrecht

• Wet beperking gemeenschap van goederen
Beperkte gemeenschap = alles behalve:

- wat voor 2018 buiten gemeenschap viel
- voorhuwelijks eigen vermogen
(maar voorhuwelijks gemeenschappelijk
vermogen weer wel)
- schenkingen en erfenissen
- andere erfrechtelijke verkrijgingen
- voorhuwelijkse schulden

https://vimeo.com/271870382#t=417s
https://vimeo.com/271870382#t=473s
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Wettelijke gemeenschap

• Algehele gemeenschap = alles behalve:

- goederen die onder 
uitsluitingsclausule zijn verkregen;
- verknochte goederen
- pensioenrechten
- erfrechtelijk verzorgingsvruchtgebruik
- schulden betreffende privé goederen
- schulden uit quasi-legaten

Wettelijke gemeenschap

• Voorhuwelijkse schulden, art. 1:94 lid 7 
BW

• Voorhuwelijks gemeenschappelijk 
vermogen
- gelijk aandeel
- ongelijk aandeel

https://vimeo.com/271870382#t=876s
https://vimeo.com/271870382#t=1239s
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Huwelijksvermogensrecht

Martine en Tim hebben, toen zij in 
2015 gingen samenwonen, een huis 
gekocht van €300.000. Zij zijn ieder 
voor de helft gerechtigd. Maar Martine 
heeft €30.000 eigen geld in het huis 
gestoken. Ze gaan trouwen in 2018.

Wat gebeurt er met de €30.000 die 
Martine in het huis heeft gestoken?

Wettelijke gemeenschap

Toepassing regels op:

• Voorhuwelijkse eenmanszaak

• Voorhuwelijkse BV

• Bankrekening

• en/of-rekening

https://vimeo.com/271870382#t=2077s
https://vimeo.com/271870824#t=25s
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Wettelijke gemeenschap

• Geen uitsluitingsclausule meer nodig 
door beperkte gemeenschap van 
goederen?

- oude algehele gemeenschappen
- insluitingsclausule 

• Mogelijkheid om aan in- en 
uitsluitingsclausule te ontkomen

Wettelijke gemeenschap

• Drie vermogens: twee privé 
vermogens en een 
gemeenschappelijk vermogen

• Verschuiving tussen die vermogens: 
vergoedingsrechten art. 1:87 (tussen 
privévermogens) en art. 1:95 BW 
(tussen privévermogen en 
gemeenschappelijk vermogen)

https://vimeo.com/271870824#t=1836s
https://vimeo.com/271870824#t=2109s
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Wettelijke gemeenschap

• Bewijsvermoeden art. 1:94 lid 8

Hoe kan bewijs worden geleverd?
- staat van aanbrengsten?
- vrij bewijs
- zaaksvervanging

Wettelijke gemeenschap

Vergoedingsrecht ter zake van privé 
onderneming, art. 1:95a BW: 

• Redelijke vergoeding aan de 
gemeenschap voor aanwending 
kennis, vaardigheden en arbeid ten 
behoeve van de onderneming

• Schulden privé onderneming?

• Verhouding tot art. 1:94 lid 6 BW

• Jegens wie?

https://vimeo.com/271870824#t=2542s
https://vimeo.com/271871236#t=34s
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Casus

Sabine is zzp’er. Zij heeft een 
goedlopende webwinkel in sjaals die ze 
runt vanuit huis. Ze heeft een garagebox 
gekocht waarin ze haar voorraad heeft 
opgeslagen. Naast haar winkel heeft ze 
ook nog tijd voor de liefde. Ze ontmoet 
Jos en gaat trouwen. 

Behoren de winsten die zij tijdens haar 
huwelijk met Jos maakt tot de 
gemeenschap? 

Casus

De buurt waar Sabine en Jos wonen 
wordt populair. Mede daardoor stijgt 
de garagebox in waarde. 

Valt de waardestijging in de 
gemeenschap? Is er sprake van een 
vergoedingsrecht?

https://vimeo.com/271871236#t=834s
https://vimeo.com/271871236#t=786s
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Wettelijke gemeenschap

Verhaal van schulden tijdens huwelijk

• Aanwijsrecht art. 1:96 lid 2 BW
- verhaal privé schuld
- verhaal gemeenschapsschuld

• Beperking verhaal, art. 1:96 lid 3 BW 

• Overnamerecht

• Terugnemingsrecht faillissement art. 61 
Fw

Wettelijke gemeenschap

Verhaal van schulden na ontbinding 
huwelijksgemeenschap

• Gemeenschapsschulden: art. 1:102 
BW

• Privé schulden

https://vimeo.com/271871236#t=1112s
https://vimeo.com/271871236#t=2190s
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Wettelijke gemeenschap

• Draagplicht voor 
gemeenschapsschulden na ontbinding 
gemeenschap, art. 1:100 BW:

- afwijking hoofdregel (50/50) op grond 
van redelijkheid en billijkheid;
- stelplicht bij echtgenoot die zich 
daarop beroept;
- voorbeelden: stiekem of 
onverantwoord

Wettelijke gemeenschap

Overgangsrecht beperkte gemeenschap

• Nieuwe regels over omvang gemeenschap 
gelden alleen voor nieuwe huwelijken

• Regel over redelijke vergoeding privé 
onderneming ???

• Aanwijsrecht art. 1:96 lid 2 en draagplicht 
art. 1:100 directe werking

• Art. 61 Fw alleen bij nieuwe faillissementen

https://vimeo.com/271871236#t=2294s
https://vimeo.com/271871236#t=2412s
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Huwelijksvermogensrecht; 

jurisprudentie

• ‘Bijlage’ bij huw vwd nietig
HR 22 dec. 2017, HR:2017:3256 (art. 
81 RO)

- Verrekenbedingen moeten op straffe 
van nietigheid in huwelijkse 
voorwaarden worden opgenomen, c.q. 
bij huw vwd worden gewijzigd.

Huwelijksvermogensrecht

• Bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW HR 3 
februari 2017, HR:2017:161

- niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding;
- man wil waardestijging woning vrouw, 
voor zover gefinancierd met zijn en  
overgespaard inkomen in verrekening 
betrekken;
- wie moet herkomst geld bewijzen?

https://vimeo.com/271871236#t=2881s
https://vimeo.com/271871650#t=22s
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Huwelijksvermogensrecht

• AGVG en buitenlandse erflaters
HR 17 februari 2017, HR:2017:276

- vrouw heeft erfdeel gekregen uit 
Italiaanse nlp. zonder 
uitsluitingsclausule;
- valt erfdeel in gemeenschap?
- HR: ja, tenzij redelijkheid en 
billijkheid anders meebrengen

Huwelijksvermogensrecht

Wanneer brengen redelijkheid en billijkheid 
iets ander mee?

- Kon erflater bedacht zijn geweest op 
toepasselijkheid NL huw. vermogensrecht?
- Moet redelijkerwijs worden aangenomen dat 
erflater wenste dat erfdeel privé zou blijven?
- Voor het huwelijk uit nlp verkregen 
goederen → waarom geen huw vwd gemaakt?

https://vimeo.com/271871650#t=198s
https://vimeo.com/271871650#t=312s


14

Huwelijksvermogensrecht

• Koude uitsluiting en meewerkende 
echtgenoot; twee manieren om te 
verzachten:
• Wel vermogensverschuiving →

natuurlijke verbintenis, geen 
vergoedingsrecht

• Geen vermogensverschuiving →
redelijkheid en billijkheid 

Huwelijksvermogensrecht

• Vergoedingsrechten
- Hoe ontstaan ze?
- Kunnen ze altijd te gelde worden 
gemaakt?

https://vimeo.com/271871650#t=479s
https://vimeo.com/271871650#t=578s
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Huwelijksvermogensrecht

• Vergoedingsrechten; verschillende 
mogelijkheden:

- altijd vergoedingsrecht, besteding niet 
relevant;
- geen vergoedingsrecht, want geconsumeerd, 
tenzij anders wordt bewezen;
- als er voldoende saldo gemeenschap is;
- niet als wordt bewezen dat geld privé is 
besteed;
-als vergoedingsrecht is vastgelegd ter 
gelegenheid van aangaan huw vwd. 

Huwelijksvermogensrecht

Lagere rechtspraak 

• Uitleg huwelijkse voorwaarden 
Hof Den Bosch 26 januari 2017, 
GHSHE:2017:259

• Uitvoeren periodiek verrekenbeding kan 
paulianeus zijn
Rb. Den Haag 24 februari 2016, 
RBDHA:2016:6682

https://vimeo.com/271871650#t=636s
https://vimeo.com/271871650#t=932s
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Huwelijksvermogensrecht

Lagere rechtspraak 

• Constructie met stichting valt onder 
periodiek verrekenbeding
Hof Den Bosch 26 oktober 2017, 
GHSHE:2017:4679

Huwelijksvermogensrecht

Lagere rechtspraak 

• Zaken op lijst van aanbrengsten 
kunnen niet uitsluitend aan vrouw 
worden toegerekend 
Vz. Rb. Overijssel 2 oktober 2017, 
RBOVE:2017:3800

https://vimeo.com/271871650#t=1319s
https://vimeo.com/271871650#t=1465s
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Erfrecht

• Richtlijnen vereffening (nieuw) en 
Handleiding erfrechtprocedures 
(aangepast)
- verwerping voor minderjarigen;
- aanwijzingen;
- kosten van de vereffening;
- kosteloze vereffening/opheffing 
vereffening

Erfrecht

• Opzettelijke verzwijging 
gemeenschapsgoed
HR 31 maart 2017, HR:2017:565

- sanctie heeft strafkarakter; moet 
daarom beperkt worden uitgelegd →
‘behoren te weten’ is onvoldoende
- maar niet nodig is dat er al 
verdeling heeft plaatsgevonden;
- inkeer niet relevant.

https://vimeo.com/271871650#t=1504s
https://vimeo.com/271871650#t=3331s
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Erfrecht

• Opzettelijke verzwijging 
gemeenschapsgoed
HR 22 dec 2017, HR:2017:3262

- het gaat uitsluitend om weten dat 
een goed tot gemeenschap behoort;
- hoge eisen aan bewijs van opzet;
- ‘oogmerk’ om andere deelgenoten 
te benadelen daarom niet vereist;

Erfrecht

• Afleggen rekening en verantwoording 
door bewindvoerder aan erfgenamen 
HR 22 dec 2017, HR:2017:3262

- ten overstaan van de kantonrechter 
- aan de erfgenamen
- aan de kantonrechter

https://vimeo.com/271871650#t=3451s
https://vimeo.com/271871650#t=3542s
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Erfrecht

• Afleggen rekening en verantwoording 
door bewindvoerder aan erfgenamen 
HR 22 dec 2017, HR:2017:3262

- Verkoop woning rechthebbende 
met machtiging;
- Betekenis machtiging

Erfrecht

• Verdeling tijdens vereffening 
HR 19 mei 2017, HR:2017:939

- vereffening dient belang schuldeisers, 
dus in principe eerst vereffenen dan 
pas verdelen;
- maar proceseconomie → zoveel 
mogelijk meteen beslissen;
- bij beoordeling of tijdens vereffening 
verdeling mogelijk is, moet rekening 
worden gehouden met dat belang. 

https://vimeo.com/271871650#t=3736s
https://vimeo.com/271871650#t=3840s
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Erfrecht

• Verdeling onder uitsluitingsclausule 
HR 8 sept. 2017, HR:2017:2274

- versterferfrecht van toepassing;
- ½ deel woning uit nalatenschap 
toegedeeld, overbedeeld voor ¼ 
deel, schuld t.z. Kwijtgescholden 
onder uitsluitingsclausule;
- Waarop ziet de uitsluitingsclausule?

Erfrecht

• Verdeling onder uitsluitingsclausule 
HR 8 sept. 2017, HR:2017:2274

- Hof: art. 3:186 lid 2 BW: gehele 
goed verkregen ten titel van erfrecht 
( dus zonder uitsluitingsclausule);
- HR: nee, zo ver gaat art. 3:186 BW 
niet. In verdelingshandeling kan 
schenking besloten liggen. 

https://vimeo.com/271871650#t=4052s
https://vimeo.com/271871650#t=4163s
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Erfrecht

• Vordering van een deelgenoot op 
andere deelgenoten niet-ontvankelijk
HR 6 april 2018, HR:2018:535 

- uitzondering: vordering leent zich niet 
voor behandeling in het kader van 
verdeling;
- iedere deelgenoot mag voor 
gemeenschap vordering op derde 
instellen.

Erfrecht

• Hypotheekrecht ter zake van OBV-
vordering voor twee van vier 
erfgenamen onrechtmatig jegens 
andere erfgenamen 
HR 10 november 2017, HR 
2017:2850

https://vimeo.com/271871650#t=4254s
https://vimeo.com/271872069#t=22s
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Erfrecht

• Beslag voor niet-opeisbare OBV-
vordering is mogelijk 
HR 24 juni 2016, HR:2016:1271 

• Verplichting tot zekerheidstelling 
voor OBV-vordering 
Hof Amsterdam 27 september 2016, 
GHAMS:2016:3895

Erfrecht

Lagere rechtspraak

• Verwerping snijdt weg naar schuldsanering 
af,
Rb. Rotterdam 3 nov. 2017, 
RBROT:2017:8899 

• Curator moet beroep op legitieme doen, ook 
als curandus daardoor zorg- en huurtoeslag 
verliest, 
Rb. Midden-Nederland 18 januari 2018, 
RBMNE:2018:127 

https://vimeo.com/271872069#t=578s
https://vimeo.com/271872069#t=1583s
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Erfrecht

Het is de executeur niet toegestaan aan de afgifte van 
de goederen en aan het doen van rekening en 
verantwoording de voorwaarde te verbinden dat eerst 
decharge voor zijn beheer wordt verleend.

De bepaling in het testament dat het beheer niet eindigt 
voordat de executeur door de erfgenamen is 
gedechargeerd is wegens haar ongeoorloofde strekking 
nietig.

Rb. R’dam 11 april 2018, RBROT:2018:3425

Levenstestament

• Nieuw model KNB:

- Toezicht zichtbaarder en meer 
uitgewerkt;
- Waarom is toezicht zo belangrijk?
- Waarom bijzondere volmachten?

https://vimeo.com/271872069#t=1919s
https://vimeo.com/271872069#t=2227s
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Vragen?


