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30. De verhouding tussen 
privévermogen, consumptieve 
bestedingen en zaaksvervanging
Een close reading van Hoge Raad van 5 april 
2019
MR. DR. R.E. BRINKMAN

Dit artikel belicht de huwelijksvermogensrechtelijke verhouding tussen privévermogen, consumptieve 
bestedingen en zaaksvervanging. De uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 2019 wordt daartoe aan een 
close reading onderworpen. Daaruit vloeien onderstaande beschouwingen voort over het systeem van ons 
huwelijksvermogensrecht. \ 

 

1. Inleiding

In dit artikel wordt ingegaan op de huwelijksvermogens-
rechtelijke verhouding tussen privévermogen (art. 1:94 lid 
2 en 7 BW), consumptieve bestedingen, waaronder die ter 
zake van de kosten van de huishouding (art. 1:84 BW) en 
zaaksvervanging (art. 1:95 BW).
Daartoe wordt de uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 
2019 aan een close reading onderworpen. Wat betekenen 
de verschillende overwegingen van de Hoge Raad voor 
ons systeem van het huwelijksvermogensrecht (mede in 
het kader van de rechtsbetrekkingen tussen de echtgeno-
ten)? In par. 2 en 3 worden de belangrijke overwegingen 
van het arrest besproken en de vragen die deze oproepen 
over bovengenoemde verhouding. In par. 4 wordt ingegaan 
op de récompense van de gemeenschap jegens het privéver-
mogen. Dit artikel wordt afgesloten met een conclusie in 
par. 5.

2. Het arrest van de Hoge Raad van 5 april 20191

In de casus van het arrest waren de man en de vrouw in 
gemeenschap van goederen getrouwd en stond vast dat de 
door de vrouw onder uitsluitingsclausule verkregen gelden 
(€  30.000) zijn overgeboekt naar de gemeenschappelijke 

1 EclI:Nl:Hr:2019:504, NJ 2019/225, m.nt. l.c.A. Verstappen. Zie uitgebreid 
over het arrest P. Blokland, roma locuta: de Hoge raad geeft uitsluitsel 
over uitsluitingsclausule, consumptie en reprise, FTV 2019/27, alsmede 
(o.m.) r.E. Brinkman, De uitsluitingsclausule op het scherp van de snede, 
WPNR 2019/7243, A.j.m. Nuytinck, Uitsluitingsclausule, ‘reprises’ en 
‘récompenses’, kosten van de huishouding, Ars Aequi 2019/384, B. Bree-
derveld, Vergoedingsrechten en de huwelijksgemeenschap: een nadere 
beschouwing, REP 2019/6 en c.m. mellema & E.G. de jong, ‘De uitspraak 
van de Hoge raad van 5 april 2019 in perspectief geplaatst: wat zijn de 
consequenties voor de rechtspraktijk’, REP 2019/6.

bankrekening van partijen. Niet in geschil is dat die bank-
rekening tot de huwelijksgemeenschap behoort en dat de 
gelden door vermenging tot de huwelijksgemeenschap zijn 
gaan behoren.
De Hoge Raad oordeelt:
1. dat het wettelijk stelsel van titel 1.7 BW meebrengt dat 

de vrouw als gevolg van deze vermogensverschuiving 
in beginsel jegens de huwelijksgemeenschap recht heeft 
op vergoeding van dat bedrag. De Hoge Raad verwijst 
naar het stelsel dat voortvloeit uit art. 1:95 lid 2 BW en 
(thans) art. 1:96 lid 4 BW.2 Dat betekent dat de vrouw 
een vordering op de gemeenschap heeft van € 30.000. 

2. dat uit het vóór 2018 geldende art. 1:94 lid 5 BW 
(thans art. 1:94 lid 7 BW) voortvloeit dat de hoofdregel 
is dat alle schulden van ieder van de echtgenoten tot 
de huwelijksgemeenschap behoren, met uitzondering 
van de in art. 1:94 lid 5 BW genoemde schulden. Dat 
betekent dat schulden geacht worden niet ten laste van 
het privévermogen van de echtgenoten te komen, tenzij 
het de in art. 1:94 lid 5 BW genoemde schulden betreft. 
Dat betekent ook dat die schulden (die ten laste van de 
huwelijksgemeenschap komen), geen invloed hebben 
op het privévermogen van de vrouw en dus ook geen 
passiefpost vormen naast het vergoedingsrecht van 
€ 30.000 dat de vrouw in haar privévermogen heeft.

2 Zie r.E. Brinkman, ‘De uitsluitingsclausule op het scherp van de snede’, 
WPNR 2019/7243 voor enige kritische opmerkingen ter zake van dit punt. 
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Tot zover is wat de Hoge Raad zegt in lijn met de heer-
sende leer.3 Vervolgens komt de Hoge Raad voor het eerst 
uitdrukkelijk met een overweging die ziet op de rangorde 
tussen art. 1:94 lid 5 onderdeel a BW (thans art. 1:94 lid 7 
onderdeel a BW) en art. 1:84 BW (kosten van de huishou-
ding).
Ik citeer de hele rechtsoverweging (ECLI:NL:HR:2019:504):

‘3.3.4. Uit de regel van art. 1:94 lid 5 (oud) BW dat alle 
schulden van ieder van de echtgenoten tot de huwelijksge-
meenschap behoren, met uitzondering van de aldaar onder 
a en b genoemde schulden en van de in art. 1:94 lid 3 (oud) 
BW (thans lid 5) bedoelde schulden die aan een van de echt-
genoten zijn verknocht, 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 de huishou-
ding 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 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 
(…). 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 uitga-
ven 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 

3 Zie nader de conclusie bij het arrest van de Hoge raad 
(EclI:Nl:PHr:2019:58), waar in onderdeel 2, met verdere literatuur-
verwijzingen, een overzicht wordt gegeven van de opvattingen in de 
literatuur en de rechtspraak. Onder meer wordt verwezen naar Asser/
De Boer, Kolkman en Salomons 1-II 2016/294. Zie ook B. Breederveld, De 
huwelijksgemeenschap bij echtscheiding, (diss. VU Amsterdam), Den Haag: 
Boom 2008, p. 250-251. Dat er in beginsel een vergoedingsrecht ontstaat, 
is gegrond op de beginselen van redelijkheid en billijkheid, aldus Van 
mourik, Vertappen & Burgerhart, Handboek Scheiding Deel A, 2020/9.1. 
Zie ook Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht 2019/III.36. Vervolgens 
spitst het geschil zich echter toe op de vraag of de (indirecte) ‘consump-
tieve besteding’ van de middelen moet leiden tot een vermindering of 
het onthouden van het vergoedingsrecht (of een daartegenover staande 
vordering van de gemeenschap op het privévermogen).

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.’

De Hoge Raad merkt de (voldoening van) de kosten van 
de huishouding als bedoeld in art. 1:84 BW dus aan als 
(voldoening van) gemeenschapsschulden, ongeacht hoe art. 
1:84 BW de draagplicht ter zake van die kosten verdeelt 
tussen de echtgenoten. De Hoge Raad formuleert dit niet 
als een bewijsvermoeden (dat de kosten van de huishouding 
vermoed worden gemeenschapsschulden te zijn), maar als 
een rechtsregel (dat de kosten van de huishouding gemeen-
schapsschulden zijn), althans zo lijkt het. De rechtsregel 
lijkt niet gekoppeld te zijn aan het vlak daarvoor gefor-
muleerde bewijsvermoeden dat de tijdens huwelijk uit het 
gemeenschapsvermogen voldane schulden gemeenschaps-
schulden zijn.

Als het klopt wat ik zie, lijkt de overweging een einde te 
maken aan de volgende rechtsvragen:

1. Leidt de draagplicht van een echtgenoot met zijn privé-in-
komen of privévermogen voor de betreffende kosten van 
de huishouding (op grond van art. 1:84 BW) tot de kwa-
lificatie van de betreffende kosten van de huishouding als 
privéschuld?4 

Het antwoord luidt, aldus de Hoge Raad, ontkennend. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat de aankoop van de koel-
kast voor in de echtelijke woning van de echtgenoten A 
en B een gemeenschapsschuld is, nu niemand zal betwis-
ten dat sprake is van een uitgave ter zake van de kosten 
van de huishouding.5 De bestrijding van die kosten dient 
te geschieden uit het gemene inkomen (dat in de gemeen-
schap vloeit). In dat geval wordt een gemeenschapsschuld 
uit de gemeenschap voldaan; dat roept geen vragen op. Is 
geen sprake van gemene inkomens, dan dienen die kosten 
bestreden te worden uit de eigen inkomens van de echt-
genoten (die bijvoorbeeld opkomen ter zake van privéver-
mogen, zoals de rente of het dividend van een privégoed). 
In dat geval wordt een gemeenschapsschuld voldaan met 
privévermogen. Hier gebeurt mijns inziens iets bijzonders: 

4 Vgl. r.E. Brinkman, ‘Bijzonderheden rondom schulden in het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht’, FTV 2018/11.42, onderdeel 5, met verdere 
literatuurverwijzingen. 

5 Zie bijv. Hof Amsterdam 19 mei 2020, EclI:Nl:GHAmS:2020:1566, r.o. 
5.6 waarin wordt getwist over concrete uitgaven: kunnen die wel of niet 
worden aangemerkt als kosten van de huishouding? In concreto kan bij 
met name grotere uitgaven al snel getwist worden of sprake is van een 
investering (die mogelijk een vergoedingsrecht meebrengt als wordt ge-
investeerd in gemeenschapsgoederen) of van kosten van de huishouding 
(die geen vergoedingsrecht meebrengt).
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er ontstaat, anders dan gebruikelijk, geen reprise, omdat 
de Hoge Raad de bijdrage van de echtgenoten in de kosten 
van de huishouding niet in de sleutel van het huwelijksver-
mogensrecht in eigenlijke zin (dat wil zeggen: titel 1.7 en 
1.8 BW) lijkt te plaatsen (als gevolg waarvan art. 1:96 lid 4 
BW ook niet van toepassing is). Ik leid uit de woorden van 
de Hoge Raad af, dat hij de bijdrage plaatst in de sleutel 
van de rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten (titel 1.6 
BW) en dan met name in die van art. 1:84 BW. Op grond 
van art. 1:84 BW moet bepaald worden of ieder van de 
echtgenoten voldoende heeft bijgedragen aan de voldoe-
ning van die gemeenschapsschuld.6 Mocht sprake zijn van 
een te hoge bijdrage vanuit het eigen (privé-)inkomen, dan 
leidt de methode van de Hoge Raad tot een vordering van 
(het privévermogen van) de bijdragende echtgenoot op (het 
privévermogen van) de andere echtgenoot en niet in een 
reprise op de gemeenschap.7 Is geen sprake van gemene of 
eigen inkomens, dan dienen de kosten van de huishouding 
bestreden te worden uit het gemeenschapsvermogen, in 
welk geval de voldoening wederom geen vragen oproept. Is 
tot slot ook geen sprake van gemeenschapsvermogen, dan 
dienen de kosten van de huishouding bestreden te worden 
uit de privévermogens van de echtgenoten, in welk geval 
wederom bovengenoemde redenering (omtrent de bestrij-
ding uit eigen inkomen) geldt.8

2. Kunnen schulden betreffende privégoederen die tevens 
onder de kosten van de huishouding geschaard kunnen 
worden, privéschulden zijn (zoals lijkt voort te vloeien uit – 
thans – art. 1:94 lid 7 onder a BW)?

6 Of deze redenering ook opgeld doet voor de consumptieve bestedin-
gen die geen kosten van de huishouding betreffen, behandel ik hierna. 
Ik vermeld hier alvast dat men in het onderhavige geval tot dezelfde 
uitkomst kan komen door via het huwelijksvermogensrecht (art. 1:96 lid 
4 BW jo. 1:96b BW) terecht te komen bij de rechtsbetrekkingen tussen de 
echtgenoten (art. 1:87 lid 4 BW), op grond waarvan gesteld kan worden 
dat bij een bijdrage van een echtgenoot uit zijn privé-inkomen, geen 
reprise ontstaat omdat (ervan uitgaand dat de omvang van die bijdrage 
juist is) wordt voldaan aan een op die echtgenoot rustende verbintenis, 
die in casu voortvloeit uit art. 1:84 BW.

7 men kan zich in dat geval overigens afvragen welke zin het heeft om de 
kosten van de huishouding als gemeenschapsschulden aan te merken, als 
de draagplicht daarvoor niet via het huwelijksvermogensrecht loopt. Is 
dat dan alleen met het oog op de schuldeisers, die daarmee verhaal heb-
ben op zowel het eigen vermogen van de schuldenaar als de gemeen-
schap? Of wil de Hoge raad aanduiden dat het schulden betreft die beide 
echtgenoten aangaan? Zie ook de vorige noot als men het ontbreken van 
een reprise in een andere sleutel plaatst. Omdat vorderingen en daarmee 
corresponderende schulden die uit die rechtsbetrekkingen voortvloeien 
gewone vermogensbestanddelen zijn, worden deze in feite toch weer 
‘teruggeplaatst’ in het huwelijksvermogensrecht (middels, wat men zou 
kunnen zeggen, een nieuwe categorie privégoederen en -schulden: in 
feite wordt een onderdeel ‘d’ aan art. 1:94 lid 2 en 7 BW toegevoegd, op 
grond waarvan dergelijke vorderingen en daarmee corresponderende 
schulden niet in de gemeenschap, maar in de privévermogens van de 
echtgenoten vallen).

8 Ook als krachtens art. 1:84 lid 1 laatste zin BW bijzondere omstandighe-
den zich verzetten tegen de rangorderegeling, blijft de uitkomst steeds 
dat er geen reprise ontstaat als er met privé-inkomen of -vermogen wordt 
bijgedragen in de kosten van de huishouding, hooguit een vordering 
tussen de echtgenoten onderling.

Ook hier geldt: neen. De Hoge Raad oordeelt dat sprake 
is van een gemeenschapsschuld. De Hoge Raad zegt enigs-
zins cryptisch dat ‘uitgaven in verband met consumptieve 
bestedingen zijn aan te merken als voldoening van gemeen-
schapsschulden’ (curs. REB). Ik ga ervan uit dat uitgaven 
correspondeert met voldoening en dat consumptieve beste-
dingen correspondeert met gemeenschapsschulden. Strikt 
genomen is een besteding natuurlijk geen schuld: ik neem 
aan dat de Hoge Raad bedoelt dat als er iets consumptiefs 
(zie ook hierna par. 4) wordt verworven, de door de echt-
genoot te betalen tegenprestatie een gemeenschapsschuld is.
Art. 1:94 lid 7 aanhef en onderdeel a BW dient mijns 
inziens thans aldus gelezen te worden dat gemeenschaps-
schulden (onder meer) zijn: alle tijdens het bestaan van de 
gemeenschap ontstane schulden van ieder van de echtge-
noten, met uitzondering van schulden betreffende van de 
gemeenschap uitgezonderde goederen, tenzij deze laatste 
schulden zijn aan te merken als kosten van de huishouding 
als bedoeld in art. 1:84 BW (en eventueel: en onverminderd 
het in art. 1:84 BW bepaalde ter zake van de draagplicht 
voor die schulden). 
Dat betekent bijvoorbeeld dat het onderhoud van een 
koelkast die reeds tot het privévermogen van echtgenoot 
A behoorde (omdat deze bijvoorbeeld vóór het huwelijk is 
verkregen en de echtgenoten in of na 2018 zijn gehuwd), 
eveneens een gemeenschapsschuld is. De bestrijding van die 
kosten levert dezelfde exercitie als hierboven bij de eerste 
rechtsvraag. Dit lijkt een sluitend systeem.9 Toch is hier nog 
wel een lastige vraag te stellen: als de uitgave in verband 
met de kosten van de huishouding leidt tot de verwerving 
van een (consumptief/huishoudelijk) goed, tot welk vermo-
gen behoort dat goed dan als deze wordt voldaan uit het 
privévermogen? Is dan geen sprake van zaaksvervanging 
(art. 1:95 BW)? De Hoge Raad lijkt dat inderdaad uit te slui-
ten: de zaaksvervangingsregeling wordt blijkbaar geblok-
keerd door de regeling van de kosten van de huishouding. 
Sterker nog, de opmerking van de Hoge Raad dat uitga-
ven in verband met consumptieve bestedingen zijn aan te 
merken als voldoening van gemeenschapsschulden, lijkt de 
zaaksvervangingsregeling te blokkeren voor alle consump-
tieve bestedingen, niet alleen die ter zake van kosten van 
de huishouding. Het is alsof de Hoge Raad zegt: consump-
tieve bestedingen en kosten van de huishouding (voor zover 
niet reeds begrepen in de consumptieve bestedingen) leiden 
per definitie tot goederen (waaronder rechten op diensten, 
zoals een vakantiereis) die in de gemeenschap vallen en per 
definitie tot (voldoening van) gemeenschapsschulden. Art. 
1:95 lid 1 BW zou dus in het vervolg aldus gelezen moeten 
worden: ‘een goed dat een echtgenoot i) anders dan krach-
tens een consumptieve besteding of in het kader van de 
huishouding (als bedoeld in art. 1:84 BW) en ii) 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’. In par. 3 

9 Zie wederom r.E. Brinkman, ‘Bijzonderheden rondom schulden in het 
nieuwe huwelijksvermogensrecht’, FTV 2018/11.42.
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wordt nader onderzocht wat het betekent als een consump-
tieve besteding met privévermogen gedaan wordt.

3. Bestedingen met privévermogen

De Hoge Raad overweegt in de in par.  2 geciteerde r.o. 
3.3.4 dat uit het systeem van de wet (thans art. 1:94 lid 
7 BW) voortvloeit dat de tijdens huwelijk uit het gemeen-
schapsvermogen voldane schulden vermoed worden 
gemeenschapsschulden te zijn. Waarom de Hoge Raad 
de koppeling maakt met het feit dat de schulden uit het 
gemeenschapsvermogen zijn voldaan is niet duidelijk. 
Waarom zou hetzelfde niet ook gelden voor uit het privéver-
mogen voldane schulden? Kan niet net zo goed gezegd 
worden dat uit het systeem van de wet voortvloeit dat de 
tijdens huwelijk uit het privévermogen voldane schulden 
vermoed worden gemeenschapsschulden te zijn? Dat lijkt 
de Hoge Raad in ieder geval te aanvaarden voor uitgaven 
in verband met consumptieve bestedingen (waaronder die 
in verband met de kosten van de huishouding), die de Hoge 
Raad aanmerkt als voldoening van gemeenschapsschulden. 
Ondanks de uitdrukkelijke keuze van de wetgever om geen 
bewijsvermoeden omtrent schulden in de wet op te nemen,10 
lijkt de Hoge Raad met zijn arrest een (algemeen) bewijs-
vermoeden te hebben geschapen omtrent consumptieve 
bestedingen. Daarmee wordt de positie van de echtgenoot 
die met privévermogen schulden voldoet, sterk verbeterd, 
zoals ik hierna zal betogen. Dat lijkt mij niet (altijd) terecht. 
Zou het niet veeleer van de omstandigheden van het geval 
moeten afhangen op wie de uiteindelijke bewijslast komt te 
rusten omtrent de status van de voldane schulden?

Stel dat echtgenoot A een consumptieve besteding met zijn 
privévermogen doet, dan is er sprake van een consumptieve 
besteding die:
1. ofwel valt onder de kosten van de huishouding, in welk 

geval de in par. 2 beschreven redenering (geen reprise, 
hoogstens een vorderingsrecht op de andere echtge-
noot) geldt;11 

2. ofwel geen voldoening van kosten van de huishouding 
behelst, in welk geval in beginsel een reprise ontstaat op 
de gemeenschap (tenzij, zo zegt ook de Hoge Raad, uit-
drukkelijk of stilzwijgend is afgesproken dat A met be-
trekking tot die uitgaven geen aanspraak op vergoeding 
heeft; het ligt dan op de weg van de andere echtgenoot, 
B, om dat te stellen en zo nodig te bewijzen). 

Ik vind de gevolgen van de tweede mogelijkheid (consump-
tieve bestedingen die geen kosten van de huishouding zijn) 
vrij ver gaan. Voor dergelijke consumptieve bestedingen 
met privévermogen zou men ook – en mijns inziens beter – 
kunnen redeneren dat het verworven goed krachtens zaaks-

10 Zie Kamerstukken II, 2016/17, 33987, nr. 10 (Nota naar aanleiding van het 
nader verslag) en 11 (Nota van Wijziging).

11 Zie ook rb. limburg 15 mei 2019, EclI:Nl:rBlIm:2019:5984, die oordeelt 
dat de bijdrage van de vrouw in de kosten van de huishouding uit haar 
privévermogen overeenkwam met de draagplicht van art. 1:84 BW en dat 
daarom geen vergoedingsrecht ontstond.

vervanging van A wordt (en vervolgens wordt verteerd of 
verbruikt). In dat geval zou A geen reprise hebben op de 
gemeenschap, tenzij uitdrukkelijk of stilzwijgend is afge-
sproken dat A met betrekking tot die uitgaven of vertering/
verbruik een aanspraak op vergoeding heeft (het ligt dan 
op de weg van A om dat te stellen en zo nodig te bewij-
zen). Met de redenering van de Hoge Raad lijkt de positie 
van een echtgenoot met privévermogen bijna onaantast-
baar. Enerzijds lijkt immers bij consumptieve bestedingen 
die geen kosten van de huishouding betreffen, steeds een 
reprise te ontstaan op de gemeenschap als de één (A) de 
besteding (gemeenschapsschuld) uit zijn privévermogen 
doet (art. 1:96 lid 4 BW). Anderzijds is bij niet-consump-
tieve bestedingen vanuit het privévermogen sprake van de 
zaaksvervangingsregeling, op grond waarvan de verkregen 
goederen12 tot het privévermogen behoren. Deze goederen 
zullen over het algemeen nog aanwezig zijn bij de ontbin-
ding van de gemeenschap.13 Deze vrijwel onaantastbare 
positie voelt niet rechtvaardig en zou wat mij betreft meer 
in evenwicht gebracht moeten worden. 

4. Een récompense van de gemeenschap

In de casus van het arrest had de vrouw een reprise op de 
gemeenschap (€  30.000). De Hoge Raad overweegt dat 
het op de weg van de man ligt om feiten en omstandig-
heden te stellen en zo nodig te bewijzen op grond waar-
van de reprise niet (of niet volledig) geldend kan worden 
gemaakt. De Hoge Raad merkt dan, op zich terecht, op 
dat de gemeenschap een récompense op het privévermo-
gen van de echtgenoot kan hebben (die dan ‘verrekend’ kan 
worden met de reprise) als uit het gemeenschapsvermogen 
privéschulden van die echtgenoot zijn voldaan. De vraag 
die bij mij opkomt is dan wel: welke schulden zijn nog 
privéschulden als consumptieve bestedingen dat niet zijn?14 
Met name in de situatie dat al het (vooral liquide) privéver-
mogen is vermengd met het gemeenschapsvermogen en het 
privévermogen alleen nog maar bestaat uit een reprise, is 
het moeilijk denkbaar dat er – behalve belastingschulden 
– schulden als bedoeld in art. 1:94 lid 7 onderdeel a BW 
zullen ontstaan.15,16 In dat geval heeft de Hoge Raad dus 
theoretisch wel gelijk, maar kunnen echtgenoten er in de 
praktijk waarschijnlijk niets of weinig mee. 
Daarnaast dringt zich, na al het voorgaande, de vraag op wat 
precies onder het begrip consumptieve bestedingen moet 

12 Of economische deelgerechtigdheden in de verkregen goederen op 
grond van art. 1:95 lid 2 BW jo. art. 1:87 BW.

13 Uiteraard zou het goed in waarde kunnen verminderen, zou de echt-
genoot in een faillissement of schuldsanering terecht kunnen komen 
of zou het goed – onverzekerd – teniet kunnen gaan, in welke gevallen 
het gestelde uitzondering kan leiden en de echtgenoot alsnog met lege 
handen kan achterlaten.

14 Ik vermoed dat er in de praktijk vooral consumptieve bestedingen wor-
den gedaan.

15 Ook de schulden als bedoeld in art. 1:94 lid 7 onderdeel b en c BW zijn in 
die situaties moeilijk denkbaar. 

16 Hetzelfde geldt als – naast de reprise – sprake is van alleen maar geld (al 
dan niet op bankrekeningen). Uitgezonderd belastingen (en bankkosten), 
zullen waarschijnlijk geen ‘schulden betreffende dat geld’ ontstaan.
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worden verstaan. Zijn dat alle bestedingen aan goederen 
(zowel rechten op diensten als zaken) die voor ‘consumptie’ 
bestemd zijn en dus, zo stel ik me voor, bestemd zijn om op 
korte/afzienbare termijn verteerd of verbruikt te worden?17 

5. Conclusie

Er blijft genoeg stof tot nadenken en procederen, of nog 
liever mediëren, over na het arrest van de Hoge Raad van 
5 april 2019. Open vragen zijn wat consumptieve bestedin-
gen precies zijn en of er ook reprises ontstaan als er met 
privévermogen wordt ‘geconsumeerd’. Wel heeft de Hoge 
Raad duidelijkheid geschapen over de verhouding tussen 
het privévermogen, zaaksvervanging en consumptieve 
bestedingen, in die zin dat bij consumptieve bestedingen a) 
sprake is van de voldoening van gemeenschapsschulden, b) 
(bij besteding vanuit het privévermogen) geen sprake is van 
zaaksvervanging en c) (bij besteding vanuit het privé-inko-
men of privévermogen) in geval van kosten van de huishou-
ding een vergoedingsrecht niet in de sleutel van het huwe-
lijksvermogensrecht – via een reprise – maar in die van de 

17 Zodat bijvoorbeeld eten, drinken, verzorgingsproducten, huishoudelijke 
apparaten, vakanties, uitgaan, benzine, boeken en muziek in beginsel als 
consumptief kunnen worden beschouwd, maar het vervangen van een 
motorblok in een auto niet, omdat de investering de auto weer tot (goe-
de) auto maakt en dus niet de consumptie, maar het herstel van de zaak 
op de voorgrond staat? En is een fiets, of een auto een consumptiegoed? 
Wie het weet, mag het zeggen.

rechtsbetrekkingen – via vorderingen van (het privévermo-
gen van) de ene echtgenoot op (het privévermogen van) 
de andere echtgenoot – geplaatst moet worden. Ook lijkt 
uit de overweging van de Hoge Raad voort te vloeien dat 
schulden betreffende privégoederen, die vallen onder het 
begrip kosten van de huishouding, geen privéschulden (art. 
1:94 lid 7 onderdeel a BW), maar gemeenschapsschulden 
zijn. De uitspraak van de Hoge Raad laat mijns inziens 
zien dat het huwelijksvermogensrecht, in samenhang met 
de rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten, er wederom 
niet eenvoudiger en eenduidiger op wordt. Wordt het niet 
tijd voor het afschaffen van de gemeenschap van goederen 
en de overgang op een eenvoudiger stelsel van gescheiden 
vermogens (met een verrekenstelsel)?
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