
Dukers & Baelemans 
Invloed huwelijksvermogensrecht op inkomen ondernemer 



Programma 
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 Intro: nieuw huwelijksvermogensrecht 

 Zaaksvervanging waardemutaties 

 Achtergrond bepaling redelijke vergoeding 

 Finaal verrekenbeding  

 Aanpassen huwelijksvoorwaarden 

 Haviltex en redelijkheid/billijkheid 

 Rol financieel planners? 



Intro: Nieuw huwelijksvermogensrecht 

Vermogen van voor 
het huwelijk 

Vermogen opgebouwd 
tijdens het huwelijk 

Giften en erfenissen 

Vanaf 2018 
Behoort tot het privé 
vermogen 

Behoort tot de gemeenschap 
Vallen standaard niet in de 
gemeenschap 

Voor 2018 Behoort tot de gemeenschap Behoort tot de gemeenschap 
Vallen standaard wel in de 
gemeenschap 
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Boer (Freek) zoekt vrouw 

 

 

 

 

… en vindt er een (Rianne). 
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Stelling 

 Freek en Rianne gaan in 2018 trouwen. Hij wil niet dat zijn onderneming in 
de gemeenschap valt. Hij hoeft hiervoor geen huw. vw op te stellen. 

 

Antwoord 

Onjuist. 

 

De onderneming wordt niet uitgesloten maar het vermogen. 

 

Wat betekent dit voor de ondernemer? 



• Freek en Rianne gaan in 2018 
trouwen (geen huw. vw). 

 

• Freek koopt een aantal koeien.  
 
Hij betaalt deze koeien met de 
winst die tijdens het huwelijk is 
gerealiseerd.  

 

• Behoren deze koeien tot de 
beperkte gemeenschap? 
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Vermogen van voor 
het huwelijk 

Vermogen opgebouwd 
tijdens het huwelijk 

Giften en erfenissen 

Vanaf 2018 
Behoort tot het privé 
vermogen 

Behoort tot de gemeenschap 
Vallen standaard niet in de 
gemeenschap 

Voor 2018 Behoort tot de gemeenschap Behoort tot de gemeenschap 
Vallen standaard wel in de 
gemeenschap 

Antwoord 
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Antwoord 
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     Freek              Rianne  

 

 

 

 

 

 

 

 Meer dan 50% gefinancierd met gemeenschapsgeld? Dan behoort het goed 
tot de gemeenschap. 

 

 Is het ook deels gefinancierd met privé geld? Dan ontstaat er een 
vergoedingsrecht ogv. Art.1: 87 BW 

privé 
Gemeen 

schappelijk 
privé 



Conclusie 
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 Gevolg is dat een deel van de onderneming niet tot de gemeenschap 
behoort en een deel wel.  

 

 

 

 Advies: goed administreren! 

 



Feedback 

 
Art. 1:94 lid 8 
Bij onvoldoende bewijs; dan 
behoort goed tot de gemeenschap. 

Feest voor advocaten bij 
echtscheiding: 

 

• Procedures met strekkingen  

 

• ‘zij heeft met opzet administratie  
zoekgemaakt’ 

 

•  ‘mijn eigen boekhouding is de beter 
dan de jouwe’   
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Belang van registratie en waardevaststelling  
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Geldt dat ook voor AB-houder en aandeel in VOF? 

 

 Aandelen in een BV: Voor het huwelijk gehouden aandelen behoren niet tot 
de huwelijksgemeenschap. De uitgekeerde dividenden behoren tot eigen 
vermogen van de echtgenoot (1:94 lid 6 BW). 

 

 VOF: Jurisprudentie Hoge Raad -> een vennootschapsaandeel behoort niet 
tot de huwelijksgemeenschap, de daarmee samenhangende schulden ook 
niet.  



De redelijke 
vergoeding  

(art. 1:95a BW) 
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Achtergrond bepaling redelijke vergoeding 

 Het dividend (en winstaandeel in een VOF) valt niet in de gemeenschap 

 

 Profijt kennis en arbeid kwam uitsluitend toe aan de ondernemer 

 

 Art. 1:95a lid 1, BW: Er ontstaat een recht op een redelijke vergoeding van 
de gemeenschap op het privévermogen van de ondernemer voor die aange-
wende kennis en arbeid. 

 

 Uitgangspunt: wat gedurende het huwelijk verdiend wordt, valt binnen de 
gemeenschap van goederen.  
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Martijn en Verona zijn in 2012 getrouwd  
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      Beperkte gemeenschap van goederen 

 

                                    
–   

 
 

……het ondernemingsvermogen is van de gemeenschap van goederen uitgezonderd.  



Martijn gaat parttime werken 
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Verona wordt partner  
bij advocatenkantoor 



Directe werking! 
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 Artikel 1:95a BW heeft directe werking. Er is geen overgangsrecht van 
toepassing en geldt dus ook direct voor ‘bestaande gevallen’ (personen die 
voor 1 januari 2018 zijn gehuwd).  

 

 In dit voorbeeld geldt dat de VOF weliswaar privé-vermogen is, maar de 
gemeenschap heeft recht op een redelijke vergoeding.  

 

 Martijn en Verona hebben geen rekening kunnen houden deze nieuwe 
bepaling in hun huw. voorwaarden. 

 



Even wat nauwkeuriger: 

 

 

 Alleen als de onderneming tot het 
privévermogen behoort en een (beperkte) 
gemeenschap van goederen bestaat 

   (dus: niet bij koude uitsluiting). 

 

   Regelend recht 
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1:95a BW is niet in alle gevallen 
van toepassing:  
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      Beperkte gemeenschap van goederen 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                     Redelijke vergoeding 



Achtergrond bepaling redelijke vergoeding 
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Hoe hoog is de redelijke vergoeding? 

 

 Voor zover ‘redelijke beloning’ achterwege is gebleven 

 

 Omvang toerekenen aan arbeidsinspanning en maatschappelijke opvatting 

 

 



Art. 1: 95a 
BW  
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Bedrijfseconomie  Ondernemingsrecht 

 
Huwelijksvermogensrecht   

Fiscaal recht 



Voorbeeld Memorie van Toelichting 
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Ondernemer start kort voor het huwelijk een onderneming. Deze 
onderneming behoort tot diens privévermogen. Tijdens het huwelijk steekt hij 
veel tijd en energie in de onderneming.  
 
De omvang van de vergoeding is dan gelijk aan de waardestijging van het  
ondernemingsvermogen (vanwege de directe band tussen die waarde en de 
arbeidsinspanningen).  



Waar zal het om gaan 
bij een echtscheiding? 
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• Waardestijging door kennis en arbeid 
 

 
• Beleggingsleer? 

 
 

 
• Belasting 



Dit wordt dus ‘rechtersrecht’  
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Voor de ondernemer die gaat trouwen is het dus van belang dat: 

 

 

 

 

 Op de huwelijksdatum een balans van de onderneming opstellen, waarin 
exact wordt beschreven waaruit het ondernemingsvermogen bestaat. 

 

 De waarde van de onderneming vaststellen op huwelijksdatum; 

 

 De waarderingsgrondslag vastleggen. Voorkomen dat de voorhuwelijkse 
waarde wordt vastgesteld op basis van methode A en bij het einde van het 
huwelijk op basis van methode B. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Finaal verrekenbeding bij 
echtscheiding/overlijden 



Effect finaal verrekenbeding 
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 Wanneer al het vermogen finaal wordt verrekend, heeft de redelijke 
vergoeding geen effect. Alles wordt namelijk 50/50 verdeeld. 

 

 Wanneer het onderneminsgvermogen is uitgezonderd, dan speelt de 
redelijke vergoeding wel een rol. 

 

 Ook in erfkwesties! De redelijke vergoeding heeft invloed op de hoogte van 
de nalatenschap (en daarmee bijv. erfdeel van de kinderen). Je kan als 
ondernemer baat hebben bij een hoge inbrengwaarde. 

 



Bestaande huwelijkse voorwaarden 
aanpassen? 
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“Ja! Laten we de oude situatie 
voortzetten” 

“Nee! Het recht op de redelijke vergoeding wil 
ik handhaven”. 



Aanpassen huwelijkse voorwaarden 
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De vergoedingsplicht is in huwelijksvoorwaarden uit te sluiten; 

 

 Wenselijk en aanvaardbaar? 

 

 Gulden middenweg bij ondernemingsvermogen? 

 

 

 Door de redelijke vergoeding nader te definiëren en aan te laten sluiten 
bij  wensen en doelstellingen 

 

 



Bij uitleg van huw. Vw gaat het 
niet alleen om de gekozen  
bewoordingen maar ook de 
verwachingen die zij 
redelijkerwijs aan elkaars 
verklaringen en gedragingen 
mochten toekennen. 
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Haviltex en redelijkheid/billijkheid 



Rol Financieel Planner 
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Breng als planner de wensen en doelstellingen van beiden in beeld en 
maak deze bespreekbaar en concreet. 

 

 Inzichtelijk maken in hoeverre deze redelijke vergoeding uitvoering 
geeft aan de wensen en doelstellingen. 

 

Welke inkomen is er gerealiseerd en wat zijn de vooruitzichten op 
(middel)lange termijn. 

 

 Periodiek uitvoering geven aan de redelijke vergoeding (redelijkheid 
en billijkheid/ Haviltex) en evt bijstellen. 

 

 

 

 



Afsluiting 

Bedankt voor de aandacht! 
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