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Reactie op ‘Betaling van rente en de beleggingsleer’ 
van L.H.M. Zonnenberg, EB 2021/10

EB 2021/33

1. Inleiding

Ik voeg mij in een langlopende discussie over een interes-
sant onderwerp dat de gemoederen blijft bezighouden: 
de gevolgen van het betalen van rente bij niet uitgevoerde 
periodieke verrekenbedingen.2 Ik werd getriggerd door de 
woorden ‘het betalen van rente is en blijft immers een vorm 
van uitgeven, van verteren, en niet van beleggen’ uit het ar-
tikel van Zonnenberg in EB 2021/10. Ik ga daarin niet mee 
met Zonnenberg. In deze reactie leg ik uit waarom. De vraag 
of het betalen van rente (uit het te verrekenen inkomen) be-
schouwd kan worden als vertering of als belegging, kan een 
groot verschil maken in wat aan de echtgenoot toekomt, 
aan wie het goed niet toebehoort dat is aangeschaft met de 
middelen uit de lening. Ik zal in mijn reactie ook een klein 
uitstapje maken naar het erfrecht waarin verteren, met 
name bij vruchtgebruik en fideicommis, ook een grote rol 
kan spelen. Soms verruimt een ‘interne rechtsvergelijking’ 
de blik op het probleem.

2. Het argument van Zonnenberg waarom 
rente betalen ‘verteren’ is

Iets uitgebreider argumenteert Zonnenberg het idee dat 
rente betalen ‘verteren’ is, als volgt:

‘Kan het betalen van rente, evenals aflossen, worden ge-
zien als het investeren in een bepaald goed? Naar mijn 
mening is dat nimmer het geval, omdat het betalen van 
rente in de kern niets anders is dan het doen van uit-
gaven. Hetgeen eenmaal is uitgegeven en verteerd, kan 
niet meer worden belegd of geïnvesteerd. Rente vormt 
de tegenprestatie voor het verkrijgen van kapitaal, 
waarmee wordt geïnvesteerd. Daarmee is het betalen 
van rente een vorm van verteren. Anders dan het geval is 
bij het aflossen, heeft het betalen van rente tot gevolg dat 
het geld weg is. Het zit niet meer in het vermogen van de-
gene die de rente heeft betaald. Het is daarom verteerd. 
Als er echter afgelost wordt op een geldlening, dan blijft 
dat geld in het vermogen van degene die heeft afgelost. 
Dat is een essentieel verschil. En daarom is het betalen 
van rente een vorm van verteren en het betalen van een 
aflossing een vorm van investeren.’

1 Mr. dr. R.E. (Ronald) Brinkman is notaris te Hardenberg, docent aan de RuG 
en raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden.

2 Voor literatuurverwijzingen naar eerdere bijdragen aan de discussie ver-
wijs ik naar voormeld artikel van Zonnenberg, alsmede naar zijn bijdrage 
‘Betaling van rente: vertering of investering?’, EB 2020/62.

3. Argumenten waarom rente betalen niet 
altijd ‘verteren’ is

De argumentatie van Zonnenberg overtuigt mij niet. Al-
lereerst lijkt het mij van belang om in te zien dat ‘verteren’ 
een economisch begrip is. De vraag is wat er voor het uitge-
geven geld terugkomt. Ik ken geen mensen die bereid zijn 
om rente over een lening te betalen, als zij daarvoor niets 
terugkrijgen. Men zal geld lenen en bereid zijn rente te be-
talen, als men iets met het geld uit de lening kan bereiken. 
Hetgeen men ‘bereikt’ staat tegenover de ‘betaalde rente’. 
We moeten nauwkeurig bekijken wat er gebeurt als er geld 
wordt uitgegeven. Ik onderscheid drie mogelijkheden:

a. Het geld wordt uitgegeven aan een goed dat niet gecon-
sumeerd/verteerd/opgemaakt wordt of verdwijnt (bijvoor-
beeld een echtelijke woning, een beleggingspand, een be-
drijfsmachine): er komt iets voor in de plaats dat waarde 
heeft (zaaksvervanging in economische zin).

b. Het geld wordt uitgegeven aan consumptieve goederen of 
diensten, zoals eten, drinken, benzine, een pakketreis (zie 
titel 7.7A BW) of een hotelovernachting: door die goederen 
of diensten te ‘genieten’, worden deze verteerd. Zolang de 
consumptieve goederen of diensten niet zijn genoten, is in 
feite sprake van een goed als bedoeld onder a (bij eten is 
dat het eten, bij een pakketreis zijn dat de rechten die uit de 
pakketreisovereenkomst voortvloeien).

c. Het geld wordt uitgegeven aan een schenking (bijvoor-
beeld aan een goed doel). Mijns inziens geldt dan dat het 
geld verteerd is. Wat er als ‘waarde’ voor terugkomt is wel-
licht een – niet op geld waardeerbaar – gevoel van persoon-
lijke voldoening (‘van geven word je rijker’).

Verder is het van belang om te zien wat er gebeurt als ie-
mand een lening afsluit, waarmee middelen worden ver-
worven, waarmee vervolgens uitgaven worden gedaan. Als 
met de middelen uitgaven worden gedaan, dan kunnen die 
weer ondergebracht worden in een van de categorieën als 
hierboven onder a, b en c genoemd. De vraag rijst nu wat 
er voor de uitgave van de middelen ‘terugkomt’. Ik maak 
daartoe een verdere onderverdeling in de onder a. bedoelde 
goederen:

a.1 Er zijn goederen die in de huishouding van de echtge-
noten worden gebruikt en waarvoor, als het goed er niet 
was geweest, kosten hadden moeten worden gemaakt die 
als kosten van de huishouding kunnen worden aangemerkt. 
Voorbeelden zijn de echtelijke koopwoning en de gezins-
auto: als die er niet zouden zijn, dan zouden er huurkosten 
en vervoerskosten gemaakt moeten worden, die (veelal) als 
kosten van de huishouding aangemerkt kunnen worden.
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a.2 Er zijn goederen die met name als ‘beleggingsobject’ 
worden aangeschaft en waarmee met name een vermo-
gensvermeerdering wordt beoogd. Voorbeelden zijn het 
beleggingspand dat verhuurd wordt en de effecten waarin 
belegd wordt.

a.3 Er zijn goederen die met name als ‘inkomensgenere-
rend object’ worden aangeschaft, waarvan de inkomsten 
betrokken worden in het periodiek verrekenbeding. Voor-
beelden zijn de investeringen in (af te schrijven) goederen 
waarmee gewerkt wordt in de onderneming van de echt-
genoot.

a.4 Er zijn combinaties mogelijk van a.1, a.2 en a.3. Bijvoor-
beeld het vakantiehuisje dat deels zelf gebruikt wordt, 
maar deels ook als beleggingsobject is aangeschaft. Of het 
bedrijfspand dat deels als ‘inkomensgenererend object’ ge-
bruikt wordt, maar deels ook als beleggingsobject is aan-
geschaft.

Het betalen van rente sec kan men moeilijk beschouwen als 
‘vertering’. Er komt namelijk iets voor terug: bij a.1: woon-
genot, vervoer, bij a.2: (verwachte) vermogensvermeerde-
ring, bij a.3: inkomen. Bij het onder a.1 genoemde genot/
gebruik van de goederen is er mijns inziens sprake van ver-
tering van hetgeen voor de rente in de plaats is gekomen. 
Bij het onder a.3 genoemde genot/gebruik van de goederen 
komt er voor de betaling van de rente inkomen in de plaats 
dat weer ten goede komt aan beide echtgenoten. Bij de 
onder a.2 genoemde goederen is er geen sprake van genot 
of gebruik, maar van investeringen in objecten met als doel 
vermogensvermeerdering. Omdat in de praktijk combina-
ties van soorten goederen (zie a.4) niet uit te sluiten zijn, zal 
per geval vastgesteld moeten worden in hoeverre sprake is 
van een vertering van de rente of van een waarde die voor 
de uitgave terugkomt.

Het lijkt mij alleszins redelijk om bij de onder a.1 genoemde 
categorie goederen de betaalde rente niet als investering in 
het goed zelf te zien, omdat deze wordt gebruikt door de 
echtgenoten in de huishouding. Dat geldt ook voor de onder 
a.3 genoemde categorie goederen, omdat daarvoor inkomen 
in de plaats komt dat de echtgenoten weer samen ten goede 
komt. Bij de onder a.2 genoemde categorie goederen is wel 
sprake van een investering: in dat geval kan mijns inziens 
de rente die uit het te verrekenen inkomen is voldaan als 
investering worden beschouwd, die afgezet moet worden 
tegen de totale schuld + de totaal betaalde rente die teza-
men de totale investering vormen.3

Aangezien de praktijk weerbarstiger is dan de theorie en er 
dus ook vaak sprake zal zijn van vage grenzen (a.4), en niet 
steeds duidelijk zal zijn met welke middelen uit welke lening 
of eigen vermogen welke goederen precies zijn aangeschaft 
(bijvoorbeeld effecten die op verschillende momenten zijn 

3 Zie ook T.M. Subelack, ‘Periodiek verrekenbeding en het betalen van rente: 
verteren of investeren?’, EB 2014/1.

aangekocht, deels gefinancierd met eigen middelen en deels 
met een of meer leningen; of bijvoorbeeld een vakantiehuis 
dat gedurende meerdere jaren gedeeltelijk verhuurd is ge-
weest en – in het ene jaar meer dan in het andere – ook zelf 
gebruikt is of heeft leeggestaan), verbaast het mij niet dat 
de Hoge Raad (in Slot/Ceelen)4 spreekt over het ‘begroten’ 
van het deel waarop het object in de verrekening dient te 
worden betrokken. Dat zal nodig zijn om in enigszins ‘vage’ 
gevallen tot een redelijk oordeel te komen. Ik denk dan ook 
dat de formulering van het periodiek verrekenbeding, waar 
Zonnenberg veel waarde aan lijkt te hechten, van minder 
groot belang is dan de gedachte dat het betalen van rente 
dan weer eens wel, dan weer eens niet als vertering moet 
worden beschouwd.

Het betalen van rente steeds als vertering beschouwen, is 
wat mij betreft dus te kort door de bocht. Ik zou zeggen: kijk 
wat (of welke ‘economische’ waarde) ervoor terugkomt en 
kijk of het gebruik of genot daarvan (van ‘wat ervoor terug 
komt’) als vertering moet worden beschouwd.

Tot slot van deze paragraaf merk ik op dat mij ook intrigeert 
de zin van Zonnenberg: ‘Als er echter afgelost wordt op een 
geldlening, dan blijft dat geld in het vermogen van degene 
die heeft afgelost.’ Als Zonnenberg bedoelt dat men met het 
aflossen van zijn schulden niet armer of rijker wordt (en de 
waarde van dat geld dus aanwezig blijft door de aflossing), 
dan volg ik hem. Maar in het kader van het verteren van 
geld, althans in de lijn die Zonnenberg lijkt uit te zetten, zou 
ook gedacht kunnen worden dat het geld wel degelijk ‘op’ 
is en niet terugkomt. De kernvraag is echter ook hier niet 
of het geld weg is, maar: ‘wat is ervoor in de plaats geko-
men?’.5 Gekeken kan worden of er een bepaald vermogen 
is verrijkt door de uitgave. En wat is dan het verband met 
het betalen van rente? Nu, bij bepaalde rentebetalingen zou 
gesteld kunnen worden dat er niets voor in de plaats komt, 
althans dat dit (direct) verteerd wordt (bijvoorbeeld: rente 
geeft woongenot, dat genoten wordt), bij andere rentebeta-
lingen komt er wel iets voor in de plaats (bijvoorbeeld: rente 
geeft mogelijkheid om te investeren, hetgeen waardever-
meerdering kan opleveren). In die zin kan een rentebetaling 
dus soms als ‘investeren’ worden gezien. Bij de aflossing van 
een schuld met te verrekenen inkomen, kan gezegd worden 
dat het ene beleggingsobject (het overgespaarde inkomen 
dat zou kunnen renderen, bijvoorbeeld bij geld dat ‘op de 
bank’ staat)6 wordt vervangen door een ander beleggings-

4 HR 2 maart 2001, NJ 2001/583, m.nt. S.F.M. Wortmann (Slot/Ceelen).
5 Het lijkt op het probleem van de uitsluitingsclausule (art. 1:94 BW) die op 

een kwijtschelding (afstand) wordt toegepast: de schuld van de begiftigde 
(die in gemeenschap van goederen is gehuwd, waarin de schuld valt) aan 
de schenker wordt door de schenker kwijtgescholden en verdwijnt dus bij 
de begiftigde als sneeuw voor de zon (dat laatste gebeurt momenteel ook 
in mijn achtertuin tijdens het schrijven van dit artikel…). Hoe is het dan 
mogelijk daarop een uitsluitingsclausule toe te passen? Aangenomen moet 
worden dat de verrijking van het gemeenschapsvermogen (door bevrijd te 
worden van de schuld) leidt tot een vergoedingsrecht van het privéver-
mogen jegens de gemeenschap.

6 Bijzonder en uniek in deze tijd is dat blijkt dat geld ‘op de bank’ ook negatief 
kan renderen; daaruit blijkt dat geld zelf een beleggingsobject is.
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object (het object dat is gekocht met de geleende middelen, 
waarop is afgelost).

4. Een uitstapje naar het erfrecht

In het erfrecht wordt geregeld gebruikgemaakt van een 
vruchtgebruik of fideicommis ‘met verteringsbevoegdheid’ 
voor de vruchtgebruiker of bezwaarde. Stel dat een be-
zwaarde van een fideicommis met verteringsbevoegdheid 
€ 100.000 erft (hierna te noemen: het fideicommissaire ver-
mogen). De bezwaarde had reeds (in zijn eigen vermogen) 
een woning waarin hij woont, waarvoor hij een hypotheek-
schuld is aangegaan, waarover hij € 1.000 rente per maand 
betaalt, alsmede een beleggingspand, met daarop een hy-
potheekschuld, waarover hij € 1.500 rente per maand be-
taalt. Stel dat hij beide rentebetalingen uit het fideicom-
missaire vermogen voldoet en aantekent dat sprake is van 
een vertering, is dat dan zo? Bij de rente over de lening 
die is aangegaan voor de woning lijkt mij dat inderdaad 
zo te zijn: voor de betaalde rente krijgt hij het woongenot 
terug, door daar te wonen wordt de betaalde rente in feite 
verteerd. Bij de rente over de lening die is aangegaan voor 
het beleggingspand is dat mijns inziens anders: tegenover 
de schuld en de betaalde rente staan de huuropbrengsten 
en de waardestijgingen (of -dalingen) van het pand (uiter-
aard kan het pand ook in waarde dalen). Mijns inziens dient 
dan van geval tot geval bekeken te worden in hoeverre de 
bezwaarde (in zijn eigen vermogen) een vergoedingsplicht 
krijgt jegens het fideicommissaire vermogen. Over het al-
gemeen lijkt mij namelijk gesteld te kunnen worden dat 
sprake is van een verrijking van de bezwaarde in zijn eigen 
vermogen (aangezien hij in zijn eigen vermogen de rente, 
die hij nu uit het fideicommissaire vermogen voldoet, be-
spaart). Wellicht moet hier het nominale bedrag van de 
rente als vergoedingsplicht geaccepteerd worden, maar 
wellicht is een vergoedingsplicht die wordt gecorreleerd 
met de huuropbrengsten en met de waardeveranderingen 
van het pand, redelijker. Dat laat ik voor nu in het midden. 
Wat ik hiermee wil zeggen is dat het betalen van rente zelf 
mijns inziens nog niet als vertering kan worden beschouwd. 
Het gaat steeds om de vraag wat ervoor terugkomt en of dat 
vervolgens ‘op gaat’, wordt verteerd.

5. Conclusie

Mijns inziens is de stelling van Zonnenberg dat het betalen 
van rente altijd een vertering inhoudt, niet houdbaar. Niet 
het betalen van de rente zelf zou mijns inziens leidend 
moeten zijn, maar de vraag wat er voor de rente ‘in de plaats 
komt’ of ‘terugkomt’ en wat daar vervolgens mee gebeurt. 
Als de tegenprestatie/tegenwaarde/het consumptieve goed 
wordt verbruikt/opgemaakt/genoten, dan kan mijns inziens 
van vertering worden gesproken. Wordt de rente betaald 
omdat met de middelen die uit de lening vrijkomen in een 
goed wordt belegd, waarmee wordt beoogd vermogensver-
meerdering te behalen, dan is er van een vertering mijns in-
ziens geen sprake: veeleer is dan sprake van een investering.
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