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PG190613 – Afwikkeling Verrekenbedingen –
MR. DR. E.W.J. Ebben

1

Waarom PraktijkGenerator?

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

3

Veel van de notariskantoren hebben 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 2019 
Zie het complete programma op www.praktijkgenerator.nl/academy

Dit webinar omvat 6 hoofdstukken van (minimaal) 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 1903 – Afwikkeling Verrekeningen – MR. DR. E.W.J. EBBEN

• Hoofdstuk 2: webinar 1903 – Afwikkeling Verrekeningen – MR. DR. E.W.J. EBBEN

• Hoofdstuk 3: webinar 1903 – Afwikkeling Verrekeningen – MR. DR. E.W.J. EBBEN

• Hoofdstuk 4: webinar 1903 – Afwikkeling Verrekeningen – MR. DR. E.W.J. EBBEN

• Hoofdstuk 5: webinar 1903 – Afwikkeling Verrekeningen – MR. DR. E.W.J. EBBEN

• Hoofdstuk 6: webinar 1903 – Afwikkeling Verrekeningen – MR. DR. E.W.J. EBBEN

Deze iPDF bestaat uit de handout van de gebruikte powerpoint van deze les. Deze is 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 voor de webinar. De iPDF kan 
worden gedownload hier.
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De Modellenbank voor het Notariaat
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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/pg1903h001-verrekenbedingen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg1903h002-verrekenbedingen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg1903h003-verrekenbedingen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg1903h004-verrekenbedingen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg1903h005-verrekenbedingen
https://praktijkgenerator.webinargeek.com/pg1903h006-verrekenbedingen
https://www.praktijkgenerator.nl/pgtv/ondemand/2019/ipdf/190613_PG03_verrekenbedingen.pdf
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HET NIEUWE TROUWEN

IN BEPERKTE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Cursus Afwikkeling Verrekenbedingen

MR. DR. E.W.J. EBBEN

13 juni 2019

Dit is de tweede ronde 

van de derde tranche van de herziening HVR

11 JULI 2014 WETSONTWERP 33.987 

derde tranche wijziging HVR

bezint eer ge begint

Huwelijksvermogensrecht
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https://player.vimeo.com/video/343693075#t=2m20s
https://player.vimeo.com/video/343693075#t=4m53s
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Huwelijksvermogensrecht
• 19 april 2016 in de Tweede Kamer behandeld

• Eindstemming wetsvoorstel 

• Het wetsvoorstel is op 19 april 2016 aangenomen door de 
Tweede Kamer. De SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 
50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de 
VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor. 

Huwelijksvermogensrecht

• 29 maart 2017 in de Eerste Kamer behandeld

• Het voortel is met de kleinst mogelijke meerderheid 38-37 
stemmen

• aangenomen

• De PvdA heeft zijn steun teruggetrokken

• Invoeringsdatum 1 januari 2018
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https://player.vimeo.com/video/343693075#t=19m28s
https://player.vimeo.com/video/343693075#t=20m17s
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• Ons oude systeem

• Algehele gemeenschap

• aanzuigende werking

• alles valt erin: ervoor, tijdens

• activa, passiva, goederen schulden

• maar…

Huwelijksvermogensrecht

Uitonderingen:

1: 94 lid 2 a de uitsluitingsclausule

1: 94 lid 3 verknochtheid

verdeling anders dan bij helften

o.g.v. redelijkheid en billijkheid

vergoedingsrechten

hoezo: simpel systeem?

Huwelijksvermogensrecht
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https://player.vimeo.com/video/343693075#t=20m50s
https://player.vimeo.com/video/343693075#t=22m24s
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• dus dat moet anders!

• voorhuwelijkse goederen en schulden

• blijven privé (art. 1:94 lid 2)

• zo ook erfrechtelijke verkrijgingen en giften

• wat verkregen wordt ogv AWR,

• legitieme, quasi-legaten (art. 1:94 2 a,b,c)

• (pensioen en AWR vruchtgebruiken zijn al privé)

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht
Art. 1: 94 BW Omvang Gemeenschap

Lid 1 ongewijzigd

Lid 2 uitsluiting voorhuwelijks vermogen

Insluiting 3.7 goederen

uitzonderingen a t/m c

Lid 3 giften binnen gem (a) en IC (b)

Lid 4 UC blijft werken

Lid 5 verknochtheid

Lid 6 vruchten en zaaksvervanging

Lid 7 schulden gem en privé

Lid 8 de CRUX van het verhaal! BEWIJS

11
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https://player.vimeo.com/video/343693075#t=49m46s
https://player.vimeo.com/video/343693305#t=0m20s
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Huwelijksvermogensrecht

Art. 1: 95A BW Vergoeding vanwege voorhuwelijkse onderneming

Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate 
van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, 

vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die 
onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding 

niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is 
gekomen. 

Lid 2 idem voor PV en RP. 

de CRUX van het verhaal! NUPV nu in gemeenschap

Huwelijksvermogensrecht
Art. 1: 96 BW Verhaal van Schulden

Lid 1 ongewijzigd
Lid 2 Voor een in de gemeenschap gevallen schuld van een echtgenoot 

kunnen de eigen goederen van deze echtgenoot niet worden 
uitgewonnen, indien hij goederen van de gemeenschap aanwijst, die 

voldoende verhaal bieden. 
Lid 3 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. 

Lid 8 de CRUX van het verhaal! opschuiven naar samenwoners.
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https://player.vimeo.com/video/343693305#t=17m13s
https://player.vimeo.com/video/343693305#t=28m16s
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Huwelijksvermogensrecht

Art. 1: 100 Verhaal op Privé-vermogen

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. 

Artikel 96, derde lid, blijft van toepassing. 

Huwelijksvermogensrecht
Aanpassing 61 Fw

De echtgenoot of geregistreerde partner van de schuldenaar 
neemt alle goederen die hem toebehoren en niet in de 

huwelijksgemeenschap onderscheidenlijk de gemeenschap van 
het geregistreerd partnerschap vallen, terug.

Bijna grappig: bewijskwesties

Huidige jurisprudentie.
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https://player.vimeo.com/video/343693305#t=46m38s
https://player.vimeo.com/video/343693305#t=52m32s
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SAMENVATTING:

- alleen gemeenschappelijk wat tijdens huwelijk

wordt verworven 1: 94 lid 2

- verhaal van privé crediteuren op gem 1: 96

- interne draagplicht bij ontbinding

- terugnemingsrecht bij faillissement

- vergoeding van winst en verlies bij onderneming buiten gem

- insluitingsclausule

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

En zo gaat het er dan dus uitzien:

N.B. Bij alle afwikkelingen (echtscheiding, erfrecht, 

vastgoed) van toepassing!

Follow the money!

17
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https://player.vimeo.com/video/343693566#t=40m51s
https://player.vimeo.com/video/343693566#t=40m51s
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is dit wel wenselijk?

vergoedingsrechten

natuurlijke verbintenis

bewijsproblemen

deugdelijke administratie vereist

erfrechtelijke aspecten

draagvlak

toenemende lotsverbondenheid

maar beperkter gemeenschap?

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht
ARTIKEL IV 

1. Op een gemeenschap van goederen, ontstaan vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet, blijft artikel 94 van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek van toepassing, zoals dat artikel luidde op de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet. 

2. Op een gemeenschap van goederen, ontstaan vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze wet, is artikel 96, derde lid, niet van 

toepassing. 

3. Artikel 61 van de Faillissementswet is slechts van toepassing op een 
faillissement dat is uitgesproken na het tijdstip van inwerkingtreding 

van deze wet. Op een faillissement dat is uitgesproken vóór dat 
tijdstip, blijft het recht van toepassing zoals dat gold op de dag 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet. 

19
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https://player.vimeo.com/video/343693566#t=40m51s
https://player.vimeo.com/video/343693566#t=40m51s
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Huwelijksvermogensrecht

Laatste ontwikkelingen

Wet Wegneming Notariskosten

tot een dag vóór de huwelijkssluiting

kunnen partijen een formulier doorgeven

waarbij ze aangeven de oude AGVG te willen

Ingetrokken?

NB. geen administratie bij de ABS

inschrijving HGR kosten EUR 187

‘doe maar niet’

Bewijs?

Afwikkeling 

Cursus Afwikkeling Verrekenbedingen

Mr. Dr. E.W.J. Ebben

onderdeel 2

HUWELIJKSVOORWAARDEN

21
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https://player.vimeo.com/video/343693911#t=0m20s
https://player.vimeo.com/video/343693911#t=11m04s
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Afwikkeling 

VORMVEREISTEN

HUWELIJKSEVOORWAARDEN:

VOOR en STAANDE HET HUWELIJK:

1. NOTARIËLE AKTE, ART. 1:115 BW

Afwikkeling

VOOROVEREENKOMST HVW?

Nee!

ART. 1:116 BW: PUBLICATIE I.V.M.

WERKING TEGENOVER ONKUNDIGE

DERDEN

Let op:

Rb. Overijssel 2 oktober 2017, RBOVE:2017:3800

23
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https://player.vimeo.com/video/343693911#t=11m5s
https://player.vimeo.com/video/343693911#t=11m38s
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Afwikkeling 

WERKING

HUWELIJKSVOORWAARDEN:

ONDERSCHEIDEN: EXTERN – INTERN

EXTERN: - EX NUNC

- GEEN TERUGWERKENDE KRACHT

- NIET VOORWAARDELIJK

- ALLEEN VOOR STAANDE HUWELIJK

OPSCHORTENDE BEPALING

Afwikkeling 

INTERN:

HR 1944 (CONVERSIE-ARREST):

VERREKENBEDING

GEEN ONZEKERE EIGENDOMSVERHOUDINGEN

25
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https://player.vimeo.com/video/343693911#t=15m1s
https://player.vimeo.com/video/343693911#t=15m25s
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Afwikkeling 

EIGENDOMSBEWIJS:

TEGENOVER DERDEN:

1. REGISTERGOEDEREN + RECHTEN OP

NAAM: TENAAMSTELLING

2. GOEDEREN DIE GEEN REG. GOED ZIJN +

RECHTEN AAN TOONDER: ART. 1:130

(AANBRENGSTSTAAT)

- AFDOENDE OMSCHRIJVING

Afwikkeling 

TUSSEN ECHTGENOTEN:

• DWINGEND BEWIJS +

• ART. 131: VERMOEDEN VAN GEMEEN ZIJN

(vgl. art. 1:94 lid 8)

- in HUW.GEM of in VRIJE GEMEENSCHAP

- NIET TEN NADELE DERDE

27
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https://player.vimeo.com/video/343693911#t=16m30s
https://player.vimeo.com/video/343693911#t=17m11s
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Afwikkeling 

HUWELIJKSVOORWAARDEN
STAANDE HUWELIJK:

VAN GESCHEIDEN VERM./BEP. GEM. naar WG ALS:
1. GEEN ECHTSCHEIDINGSRISICO

2. GEEN ZAKELIJK RISICO
VOORDEEL:

1. BEïNVLOEDT TOEK. NALATENSCHAP
ECHTGENOOT

2. DUS MINDER SUCCESSIERECHT
NOTA BENE: LET OP LEVENSVERZEKERINGEN

Afwikkeling 

WIJZIGINGEN HG REGIME:

Geen schenking

HR 28 JANUARI 1959, BNB 1959, 122

HR 17 MAART 1971, BNB 1971, 94

29

30

https://player.vimeo.com/video/343693911#t=24m37s
https://player.vimeo.com/video/343693911#t=41m15s
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Afwikkeling 

ART. 1:102 BW

DOZY-CLAUSULE

Wijzigingen per 1-1-2012

Enerzijds uitbreiding: hoofd aansprakelijk

Anderzijds beperking: slechts verhaal op ex 
gemeenschapsgoed

Afwikkeling 

SPIJTOPTANTENREGELING:

NIEUWSBERICHT MIN. VAN FIN. 20

NOVEMBER 2000, VAKST. NIEUWS 2000, P.

4916: TOEPASSING ART. 63 AWR

• VERGISSING

• BINNEN 3 JAAR HUWELIJK

• BINNEN 6 MAAND BESCHIKKING INSPECT.

• TERUG NAAR VOORHUWELIJKSE SITUATIE

31
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https://player.vimeo.com/video/343693911#t=42m56s
https://player.vimeo.com/video/343693911#t=51m18s
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Afwikkeling 

SOORTEN

HUWELIJKSVOORWAARDEN:

1. UITSLUITING ELKE GEMEENSCHAP (UG)

2. BEPERKTE GEMEENSCHAPPEN:

bv. GEMEENSCHAP VAN INBOEDEL

3. UITSLUITING + VERREKENBEDING

• PERIODIEKE AFREKENING (vb. AVB)

• FINAAL VERREKENBEDING (FV)

Afwikkeling 

BEDINGEN IN HVW, O.A.:
• VERBLIJVINGSBEDING
• TOEDELINGSBEDING

• OVERNEMINGSBEDING
• VERGOEDINGSRECHTEN

• GESCHILLENREGELING, VGL. 1:131
• DEF. HHK

• DEF. INKOMEN
• BESTUURSREGELING

• BEWIJSOVK/VASTSTELLINGSOVK.

33
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https://player.vimeo.com/video/343693911#t=55m13s
https://player.vimeo.com/video/343693911#t=55m24s
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Afwikkeling 

UITWERKINGEN:

KOUDE UITSLUITING

GEEN GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN

ALLEEN PRIVE-VERMOGENS

VEEL VERGOEDINGSVORDERINGEN

MOEILIJK VOL TE HOUDEN

Afwikkeling 

BEPERKTE GEMEENSCHAPPEN

SLECHTS ENKELE GOEDEREN

GEMEENSCHAPPELIJK

BV WONING EN INBOEDEL

DIE WORDEN DAN ALTIJD GEMEENSCHAPPELIJK

OP GROND VAN DE HVEN

35
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https://player.vimeo.com/video/343693911#t=55m45s
https://player.vimeo.com/video/343694122#t=8m1s
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Afwikkeling 

PERIODIEK VERREKENBEDING

AFSPREKEN BEPAALD INKOMEN
JAARLIJKS TE VERREKENEN

PROBLEEM:
WAT IS INKOMEN
GEBEURT NOOIT

WAT DAN? art. 1: 141 LID 3 BW

Afwikkeling 

FINAAL VERREKENBEDING

AFSPREKEN OM BIJ EINDE

AF TE REKENEN “ALSOF” GVG

FISCAAL BETER

MEESTAL VOORWAARDELIJK

37
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https://player.vimeo.com/video/343694122#t=21m15s
https://player.vimeo.com/video/343694122#t=21m15s
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Afwikkeling 

VERGOEDINGSRECHTEN

BIJ UITSLUITING

HV EN UC

Afwikkeling

Kriek-Smit 12-6-1987, 88, 150

In beginsel slechts vergoeding  verstrekte 
bedrag,zonder verrekening waardetoename

Ex goede trouw NIET GEHEEL UITGESLOTEN dat 
zich  ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN hebben
voorgedaan, van dien aard dat de bevoordeelde naar 

maatstaven van R & B niet mag verwachten dat hij met 
de enkele teruggave van het destijds verschafte bedrag 

zonder enige verrekening van de waardetoename 
kan volstaan.

39
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https://player.vimeo.com/video/343694122#t=37m5s
https://player.vimeo.com/video/343694122#t=37m5s
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Afwikkeling

Hof leeuwarden 30-03-10 BL 9893

Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden 
die daarvan onkundig waren, slechts worden 

tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren 
in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter 

griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het 
huwelijk is voltrokken ...

V tevergeefs bij KG aantonen dat auto buiten beslag moest 
blijven

RAADPLEGING NIET VEREIST

Afwikkeling
HR 25-06-2010 BM 4649

M: aandeel in waardestijging huis

hyp. lening meegetekend ex 88: dus ook

aansprakelijk

rente meebetaald

V: geen deling waardestijging: uitsluiting 
O.G. door V gekocht/verkregen

financiën altijd gescheiden gehouden

hypotheekrente + kosten HH 
HOF: geen aandeel  in waardestijging 

HR: 81 RO

41
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https://player.vimeo.com/video/343694122#t=40m8s
https://player.vimeo.com/video/343694122#t=40m37s
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Afwikkeling 

Hoge Raad 15-02-08 BC1856

AGVG:  huis 

V: erft + uitsluitingsclausule: grond + bouwval

Nieuw huis gebouwd met opbrengst 1e huis

Natrekking tgv vrouw

Omvang récompenses?

V: nominaal; nat.verb. want M wist!

M: ½ investering+ ½ overwaarde

Afwikkeling

HOF Arnhem: Nominaal=hoofdregel

tenzij bijzondere omstandigheden

financiering IN BELANGRIJKE MATE met opbrengst  
1e huis

gevolg mening V`: M deelt niet in stijging 1e huis

privé 2e huis geen wens pp, maar ex testament ; Pp 
zich niet gerealiseerd

HR : nominaal=hoofdregel

tenzij bijzondere omstandigheden (Kriek-Smit)

Hof heeft oordeel op bijzondere omstandigheden 
gebaseerd, HR -> OK

43
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https://player.vimeo.com/video/343694122#t=42m13s
https://player.vimeo.com/video/343694122#t=45m36s


23

Afwikkeling

Vergoedingsrechten bij Koude Uitsluiting

Gedachtegang Rechtspraak :

• Huw.voorw. = overeenkomst

• Ex HV: uitsluiting van gemeenschap

• goederenrechtelijk aparte vermogens

• toename afzonderlijke vermogens

• afwijking van die regel is uitzondering

• gevonden grond moet HV opzij zetten

Masterclass

13 juni 2019

Mr. Dr. E.W.J. Ebben

Afwikkeling niet uitgevoerd

periodiek verrekenbeding

45
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https://player.vimeo.com/video/343694122#t=46m29s
https://player.vimeo.com/video/343694122#t=48m27s
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Huwelijksvermogensrecht

Het niet uitgevoerde

Periodieke Verrekenbeding

Huwelijksvermogensrecht

MAAK JE BORST MAAR NAT !

Tenzij uit aanbrenge/erfrecht/gift:

verrekenen de waarde van tijdens huwelijk

1. gevoede bankrekeningen

2. gekochte goederen

3. aangebracht huis met hypotheek

4. aandelen eigen BV (stille reserves!!)

5. maatschapsaandeel

6. Levensverzekeringsuitkering

47
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https://player.vimeo.com/video/343694122#t=48m37s
https://player.vimeo.com/video/343694122#t=48m37s
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Huwelijksvermogensrecht

niet geëffectueerd periodiek verrekenbeding HR15/2/’85, NJ 
1985, 885

‘Laten partijen tijdens het bestaan van het huwelijk deling 
van het overgespaarde achterwege en blijft het recht om 

deling te vorderen bestaan, dan brengt een uitleg naar R&B 
in verband met de aard van het beding mee dat bij het einde 
van het huwelijk ook de vermogensvermeerdering, ontstaan 

door belegging van hetgeen uit de inkomsten van een 
echtgenoot is bespaard, maar ongedeeld gebleven, in de 

verrekening wordt betrokken.’

Huwelijksvermogensrecht

Rensing-Polak 19.1.96, NJ 1996, 617

Vervalbeding

Nalaten verrekening is normaal

Pp niet bewust gevolgen niet-nakoming

Dit ontneemt werking HV

Derhalve: beroep op beding in strijd met 

R&B, tenzij....

WET bevat géén bepaling

Gedrag PP beïnvloedt werking HV

49
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https://player.vimeo.com/video/343694295#t=6m20s
https://player.vimeo.com/video/343694295#t=25m4s
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Huwelijksvermogensrecht

HR 10 JULI 2009 BI4387 RFR 106
M: brengt onbelaste woning aan

Hyp lening t.b.v. verbouwing
Hyp lening niet afgelost: kapitaalverzekering

HOF:
M krijgt kapitaalverzekering

V helft waarde kapitaalverzekering
Cassatie

V: 136 lid 1 geen onderscheid directe/ indirecte belegging:  
waardestijging huis

idem Rb Haarlen 23-09-08 BF 7504

Huwelijksvermogensrecht

HR :
idem echter alleen mbt waardestijging door verbouwing: 

HR 25-4-2008, 394 (zie hierna)
Waarde kap.verz. 

waarde huis voor verbouwing+hyp lening
X woning ttv peildatum

Hof :
peildatum kap.verz: dag uiteengaan pp 
V: dag indiening verzoek echtscheiding

HR :
Waarde kapitaalverzekering tnv M: dus alleen  waardeverrekening -> dag 

indiening verzoek
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https://player.vimeo.com/video/343694295#t=29m43s
https://player.vimeo.com/video/343694295#t=31m0s
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Huwelijksvermogensrecht
HR 8-1-’10 BK 1618

niet-uitgekeerde maatschapswinst
’92: netto-inkomen conform IB (aldus hv) 

M: maandelijks voorschot op aandeel winst
Restant toegevoegd aan kap. maatschap

Opgepotte winst verrekenen?
M: in maatschap blijven: continuïteit 

Hof: niet V tegenwerpen; M vrij bij uittreden
Hof: i.c kan verr. met gesloten beurzen en 

neemt M gespaarde winst mee
M: Hof nagelaten te beslissen over 141, 4/5: 
“zeggenschap en maatschappelijk redelijk”

HR: Hof beslist dat netto-inkomen verrekend 
moet worden en komt aan 141 niet toe

Huwelijksvermogensrecht

WINST UIT ONDERNEMING HR 3-9-’10 BM 6085
V: alles wat aan M zou hebben kunnen worden uitgekeerd zonder 
continuiteit in gevaar te brengen + verkoopopbrengst aandelen X 

bv.;    
Hof: alleen taalkundig

M: in HV verwezen naar IB ’64 “voor rekening
Hof: niet voor rekening M 

3e huwelijk; bescherming M + kinderen
verr.beding op instigatie notaris; V begreep alles

HR
Niet alleen taalkundig maar Haviltex 1981 BM 6085
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https://player.vimeo.com/video/343694295#t=32m9s
https://player.vimeo.com/video/343694295#t=34m23s
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Hoge Raad verwerpt cassatieberoep over een verrekenbeding dat 
niet is uitgevoerd 

Hoge Raad, 23 december 2011, LJN BU3098

M en V gehuwd, KU + PV (NU)

Bij echtscheiding wat moet er gebeuren met de 3 polissen van 
levensverzekering waarvan de premies uit overgespaard inkomen 

zijn voldaan?

Hof: alsnog achteraf verrekenen. A-G: idem

HR: 81 RO

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

Overwaarde voorhuwelijkse woning

Hof Leeuwarden 22 mei 2012, LJN BZ7308

door voorhuwelijkse financiering 1: 141 lid 3 ontkracht

Maar wel afgelost met OI -> HR 10 juli 2009

verrekend naar evenredigheid van die investering ten 
opzichte van de totale investering

teller: bedrag aflossing, noemer waarde woning aanvang 
verrekentijdvak x waarde woning nu
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https://player.vimeo.com/video/343694295#t=37m27s
https://player.vimeo.com/video/343694295#t=37m56s
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Huwelijksvermogensrecht

HR 8 juni 2012,LJN BV9605:
Verrekening van BV omdat aandelen waren betaald met overgespaard inkomen

M en V zijn in 1981 gehuwd HV met PV. M in 1986 een BV. M heeft ƒ 35.000 betaald. 
Echtscheiding in 2010. Aandelen meer dan € 3 mln waard). Verrekenen of niet? Hof: 

ja.

HR: Ja.
Volgens de Hoge Raad heeft het Hof toepassing gegeven aan de beleggingsleer en 

heeft het terecht tot uitgangspunt genomen dat voor beantwoording van de vraag of 
de waarde van de aandelen in de holding op de voet van artikel 1:141 BW verrekend 

moet worden, bepalend is of de volstorting van die aandelen is gefinancierd door 
aanwending van inkomen of vermogen dat verrekend had moeten worden. 1: 141 lid 3 

BW

Huwelijksvermogensrecht

Hof Amsterdam 14 augustus 2012, LJN BY1478:
Winsten van BV moesten worden verrekend krachtens redelijkheid en 

billijkheid

Volgens de destijds geldende bepalingen vallen zowel de 
dividenduitkeringen door de BV als de aanmerkelijk belangwinst behaald 

bij vervreemding van de aandelen in de BV niet onder het periodiek 
verrekenbeding. Het Hof is van oordeel dat de bewoordingen van de 

huwelijkse voorwaarden niet wijzen in de richting dat de winsten van een 
BV tussen M en V moeten worden verrekend.

Maar op grond van concrete omstandigheden wel:
Vergunning, laag salaris, niets van surplus genoten.
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https://player.vimeo.com/video/343694295#t=49m42s
https://player.vimeo.com/video/343694295#t=50m15s
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Huwelijksvermogensrecht
HR 27 september 2013,LJN CA3739:

Cassatie van Hof A’dam 14 augustus 2012

Volgens de Hoge Raad klaagt M terecht dat de hiervoor in sub 1, 2 en 3 genoemde 
omstandigheden onvoldoende motivering vormen voor het oordeel van het hof dat 

toepassing van de tussen partijen overeengekomen verrekening op basis van de 
huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is:
- Het feit dat het vermogen van een echtgenoot (mede) door de arbeidsinspanning 
van de andere echtgenoot is toegenomen, is onvoldoende om het overeengekomen 
huwelijksgoederenregime op grond van de redelijkheid en billijkheid te doorbreken 
(vgl. HR 11 april 1986, LJN AC1957, en HR 25 november 1988, LJN AD0529), temeer 

nu vaststaat dat V voor haar werkzaamheden in de onderneming van M salaris heeft 
ontvangen.

- Zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat het door M ontvangen salaris van 
€ 89.000 onder de gegeven omstandigheden, mede gelet op de daarop door de 

belastingadviseur gegeven toelichting, als onredelijk laag moet worden beschouwd.

Huwelijksvermogensrecht
• Hof Den Bosch 19-11-2013, GHSHE:2013:5467

• M en V echtscheiding NUPV 
• Vraag:  moeten aandelen van M in twee BV’s alsnog in de verrekening worden 

betrokken ogv art. 1:141 lid 1 ?

Hof: aandelen destijds volgestort met geld dat M van zijn ouders heeft geleend. 
• Nu sprake is van geleend geld hoeft er volgens M niet verrekend te worden blijkens HR 

8 juni 2012 (BV9605). 
• deze stelling is alleen juist indien op de lening niet is afgelost of is afgelost met 

privégelden die niet voor verrekening in aanmerking komen. 
• Indien de lening is afgelost met te verrekenen vermogen moet de waarde van de 

onderneming wel worden verrekend. 
• Voor verrekening komen ook in aanmerking de opgepotte winsten in een BV en het 

overgespaarde inkomen dat tijdens het verrekentijdvak is belegd in deze op zichzelf niet 
te verrekenen vermogensbestanddelen (HR 10 juli 2009, BI4387). 

• Volgens het Hof is de onderhavige lening afgelost met gelden die behoren tot het 
verrekenbaar inkomen met als gevolg dat de waarde van de aandelen tussen M en V 
moet worden verrekend.
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https://player.vimeo.com/video/343694295#t=50m22s
https://player.vimeo.com/video/343694295#t=52m0s
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Huwelijksvermogensrecht
• Hof Amsterdam 16 juli 2013, GHAMS:2013:4416

• M en V zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden waarin onder meer 
een periodiek verrekenbeding is opgenomen. Omdat M en V tijdens het huwelijk geen 
uitvoering hebben gegeven aan de verrekenverplichting, is na hun echtscheiding onder 
meer een geschil ontstaan over de vraag of de onderneming (eenmanszaak) van M tot het 
te verrekenen vermogen behoort. Volgens V heeft M de winst telkens in het bedrijf 
geïnvesteerd waardoor de waarde van de onderneming tijdens het huwelijk is 
toegenomen. Als verweer voert M aan dat per saldo geen overgespaard inkomen in de 
onderneming is geïnvesteerd omdat de winsten in sommige jaren zijn gebruikt om 
verliezen in andere jaren af te dekken. Tijdens het huwelijk is per saldo een verlies van € 
25.000 geleden.

In hoger beroep heeft het Hof het verweer van M verworpen. Volgens het Hof wordt op 
grond van het verrekenbeding overgespaard inkomen jaarlijks verrekend maar vindt er 
geen verliesverrekening plaats. Dat brengt mee dat in de goede jaren het batig saldo met 
V verrekend had moeten worden (en nu dit is nagelaten het resultaat van de belegging 
daarvan in de onderneming bij het einde van het huwelijk wordt afgerekend) en in slechte 
jaren het verlies voor eigen rekening van M komt c.q. op het ondernemingsvermogen 
drukt.

Huwelijksvermogensrecht

Hof Den Bosch 11 juli 2013, GHSHE:2013:3410
Volgens Hof had vrouw recht op helft van overwaarde van woning van man

Gehuwd, HV met PV. Niet uitgevoerd
Woning gekocht op naam van M. De koopprijs -> hypotheeklening door 

beiden. Aflossingsvrij uiteraard.
Nu de vraag wat met de overwaarde.

Het Hof neemt hierbij in overweging dat de aankoop van de woning volledig 
is gefinancierd met een hypothecaire geldlening ten name van beide partijen, 

dat met overgespaard inkomen een polis levensverzekering is bekostigd die 
bedoeld was om te worden gebruikt voor aflossing van de hypotheeklening 

en dat de woning uitsluitend op naam van M is gesteld om eventueel verhaal 
van schuldeisers op de woning te beperken.

61

62

https://player.vimeo.com/video/343694295#t=52m29s
https://player.vimeo.com/video/343694295#t=52m29s
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Huwelijksvermogensrecht
• Hof Den Haag 11 juni 2014, GHDHA:2014:3624

• M en V getrouwd, echtscheiding NUPV

• vallen ondernemingswinsten onder het PV?

• Hof uitleg HV: slechts inkomen uit arbeid verrekenen

• relevant: het inkomen dat daadwerkelijk is genoten en aan de 
onderneming is onttrokken

• is gebeurd, dus geen verrekening ondernemingswinsten ex 1: 
141 lid 4

Huwelijksvermogensrecht

Hof Den Haag 14 oktober 2015, nrs 200.162.839/01 e.a. 
(GHDHA:2015:2993)

Gelet op de lengte van de vervaltermijn is het Hof van oordeel dat daarop 
een beroep kan worden gedaan. De termijn van twee jaar biedt 

voldoende gelegenheid om verrekening binnen die termijn te vorderen, 
zodat de redelijkheid en billijkheid er niet aan in de weg staat dat V een 
beroep doet op dit vervalbeding. Omdat M zijn verzoek tot verrekening 
van de ontslagvergoeding na het verlopen van de vervaltermijn heeft 

ingediend, zal dit verzoek worden afgewezen.

Ondanks waardedaling bleef vergoedingsrecht nominaal omdat deze 
vóór 2012 was ontstaan 
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https://player.vimeo.com/video/343694295#t=52m29s
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