
 

 

 University of Groningen

Case note: ECLI:NL:HR:2020:417
Verstappen, L.C.A.

Published in:
Nederlandse Jurisprudentie

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Verstappen, L. C. A. (2020). Case note: ECLI:NL:HR:2020:417. NJ 2020/223. Casenote over: Hoge Raad
(Civiele Kamer), 13/03/2020, 18/04213, ECLI:NL:HR:2020:417 Nederlandse Jurisprudentie, 2020(26/27),
3641-3644.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/fab8f06c-ab21-4d0c-ba44-658bcec66346


van recht gehouden is een rechts mid del in te stellen 
waarvoor geen wettelijke basis bestaat. 

Het ingewikkelde bouwwerk dat is opgetrokken 
om een gefailleerde als X. rechts be scher ming te bie-
den, bleek in casu een barrière die verhinderde dat 
zij haar (persoonlijkheids)recht beschermde.

F.M.J. Verstijlen
 

NJ 2020/223

HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)
13 maart 2020, nr. 18/04213
(Mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, C.E. du Perron, 
C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock; A-G mr. M.L.C.C. Lückers)
m.nt. L.C.A. Verstappen

Art. 1:136, 1:141, 3:35 BW

NJB 2020/769
RFR 2020/81
RvdW 2020/370
ECLI:NL:HR:2020:417
ECLI:NL:PHR:2019:919

Huwelijksvermogensrecht. Afwikkeling periodiek 
verrekenbeding na echtscheiding (art. 1:141 BW). 
(Her)belegging (art. 1:136 BW); vermogensver-
meerdering; begroting te verrekenen bedrag; me-
thoden; omvang cassatiecontrole. Uitleg verre-
kenbeding; maatstaf; inkomensbegrip; stamrecht.

De wettelijke regeling inzake verrekenbedingen 
(art. 1:132143 BW) bevat geen voorschriften die be
palen op welke wijze moet worden vastgesteld in hoe
verre sprake is van vermogensvermeerdering door be
legging en herbelegging van overgespaard inkomen. 
Daarvoor zijn in de rechtspraak van de Hoge Raad 
evenmin vaste regels ontwikkeld. Volgens die recht
spraak dient de rechter het te verrekenen bedrag te 
‘begroten’ (vgl. HR 2 maart 2001, NJ 2001/583, m.nt. 
S.F.M. Wortmann). Dat brengt mee dat het de rechter 
vrij staat een methode te hanteren die past bij de om
stan dig he den van het aan hem voorgelegde geval. In 
cassatie kan worden onderzocht of de keuze voor en 
de toepassing van een bepaalde methode in het licht 
van de om stan dig he den van het geval begrijpelijk is en 
of bij de toepassing van een bepaalde methode alle be
leggingen en herbeleggingen zijn verdisconteerd die 
volgens de rechtspraak van de Hoge Raad bij de toe
passing van art. 1:141 BW en art. 1:136 BW in aan
mer king moeten worden genomen.

De uitleg van een verrekenbeding in huwelijkse 
voorwaarden moet plaatsvinden aan de hand van de 
Haviltexmaatstaf. Dit betekent dat het antwoord op 
de vraag of een stamrecht valt aan te merken als over
gespaard inkomen dat voor verrekening in aan mer
king komt, afhangt van de uitleg die in het concrete 
geval moet worden gegeven aan het in het desbetref
fende verrekenbeding opgenomen inkomensbegrip. 
Daarbij is niet uitgesloten dat het inkomensbegrip in 

een concreet geval zo moet worden uitgelegd dat een 
stamrecht daar niet onder valt, ongeacht hoe het 
stamrecht is gevormd.

[de man], verzoeker tot cassatie, verweerder in het 
deels voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, 
adv.: mr. J. van Duijvendijk-Brand,
tegen
[de vrouw], verweerster in cassatie, verzoekster in 
het deels voorwaardelijk incidenteel cassatiebe-
roep, adv.: mr. C.G.A. van Stratum.

Hof:

2. De verdere be oor de ling
 Het deskundigenbericht
2.1.  In de tussenbeschikking van 1 augustus 
2017 heeft het hof de heer A.J. van der Waaij van 
Van der Waaij Makelaars en Rentmeesters be-
noemd tot deskundige teneinde onderzoek te doen 
ter be ant woor ding van de volgende vragen:
1. Wat is de waarde in het eco no misch verkeer vrij 
van gebruik en bewoning van de onroerende zaak 
gelegen aan [a-straat 1] te [woonplaats]
a. op [datum] 1990
b. voor de verbouwing in 1992/1993
c. na de verbouwing in 1992/1993
d. voor de verbouwing in 1997
e. na de verbouwing in 1997
f. voor de verbouwing in 2002/2003
g. na de verbouwing in 2002/2003
h. op 31 december 2009
2. Heeft u overigens nog opmerkingen die voor de 
be oor de ling van deze zaak van belang kunnen zijn?
2.2.  In zijn rapport heeft de deskundige ver-
klaard dat hij [a-straat 1] op 25 september 2017 
heeft bezichtigd in het bijzijn van beide par tijen en 
hun advocaten.

Over de pla no lo gi sche situatie heeft de deskun-
dige vermeld dat [a-straat 1] deel uitmaakt van het 
bestemmingsplan “[woonplaats] 2009” en dat het 
object is aangeduid met de enkelbestemmingen ‘re-
creatie — manage’ en ‘agrarisch’. Over de geschiede-
nis is vermeld dat volgens opgave van de gemeente 
in 1996 een vergunning is verleend voor verbou-
wing van het woonhuis.

De deskundige heeft in de taxatie-uitwerking de 
waarde per 31 december 2009 vastgesteld, waarbij 
rekening is gehouden met locatie, bestemming en 
onderhoudstoestand van de diverse opstallen en het 
eventueel aanwezig zijn van asbesthoudende da-
ken. Na vaststelling van de waarde per 31 december 
2009 heeft de taxateur met gebruikmaking van de 
tool van de NVM ‘Prijsontwikkeling Wonen’ het in-
dexcijfer per periode be re kend, om zo de verschil-
lende waarden per gevraagde data terug te rekenen. 
Daarbij heeft de taxateur van het indexcijfer steeds 
circa 50% genomen, aangezien dit cijfer betrekking 
heeft op een ‘woonobject’ en niet op een ‘agrarisch 
object’. Voor de waardering van de verbouwing is 
circa 60% van de verbouwingskosten meegenomen 
in de waardering. Langs deze weg heeft de deskun-
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dige als antwoord op vraag 1 de volgende waarden 
vastgesteld:

a. op [datum] 1990 € 420.000
b. voor de verbouwing in 1992/1993 € 416.000
c. na de verbouwing in 1992/1993 € 430.000
d. voor de verbouwing in 1997 € 510.000
e. na de verbouwing in 1997 € 620.000
f. voor de verbouwing in 2002/2003 € 775.000
g. na de verbouwing in 2002/2003 € 880.000
h. op 31 december 2009 € 920.000

Vraag 2 heeft de deskundige als volgt beantwoord:
De overdekte longeercirkel en de overkapping 

van de stapmolen zijn niet meegenomen in de 
waardering, aangezien deze — volgens opgave van 
de vrouw — na 31 december 2009 zijn aangelegd.
2.3.  De man is van mening dat het rapport van 
de deskundige niet voldoet aan de daaraan te stellen 
eisen van onpartijdigheid, consistentie, inzichtelijk-
heid en logica. Evenmin voldoet het rapport volgens 
hem aan de eisen van de op rechtspraak.nl gepubli-
ceerde Leidraad deskundige, artikel 12 Rv, waarin 
volgens de man waarborgen zijn vastgelegd ten 
aanzien van de eisen die aan een deskundigenbe-
richt worden gesteld, en de normen van de beroeps-
groep van de deskundige. Hij verzoekt het hof het 
rapport niet aan zijn beslissing ten grondslag te leg-
gen en een nieuw deskundigenonderzoek te gelas-
ten. Subsidiair verzoekt de man de assistente van de 
deskundige, [betrokkene 1], alsmede [betrokkene 2] 
als getuigen te horen om duidelijkheid te krijgen 
over de vraag wie het concept-rapport heeft opge-
steld.

Ter onderbouwing van zijn stellingen heeft de 
man het volgende aangevoerd:

Het rapport voldoet niet aan de Leidraad des-
kundige op grond van het volgende. Het con-
cept-rapport is niet door de deskundige zelf opge-
maakt maar door zijn assistente, waarvan in het 
rapport geen melding is gemaakt. De deskundige is 
niet dan wel niet gemotiveerd ingegaan op de door 
de man in reactie op het concept-rapport gestelde 
vragen. Het deskundigenbericht is onvoldoende in-
zichtelijk en oncontroleerbaar. De man heeft met 
vragen aan de deskundige geprobeerd dat inzicht te 
krijgen, maar de deskundige heeft die vragen niet 
willen be ant woor den, waardoor het beginsel van 
hoor en wederhoor is geschonden. Voorts heeft de 
deskundige par tijen een onacceptabele termijn van 
slechts één week heeft gegeven om een reactie op 
het concept-rapport te geven, hetgeen even eens in 
strijd is met het beginsel van hoor- en wederhoor. 
Gebruik van het rapport in zijn nadeel zou daarom 
een schending van artikel 19 lid 1 Rv opleveren, al-
dus de man.

Het deskundigenbericht voldoet niet aan de nor-
men zoals vastgesteld in het Reglement Landelijk en 
Agrarisch Vastgoed van het Nederlands Register 
Vastgoed Taxateurs (NVRT). Dat had wel gemoeten, 
omdat de deskundige volgens het rapport is inge-
schreven in het register NRVT.

De door de deskundige vastgestelde waarde per 
31 december 2009 van € 920.000 kan geen stand 
houden. Deze wijkt zeer sterk af van de eerdere 
taxaties, waaronder die van de door de rechtbank 
benoemde deskundige T. de Boer, en de deskundige 
heeft niet willen motiveren waarom zijn taxatie zo 
sterk afwijkt. Ook de op de andere tijdstippen vast-
gestelde waardes kunnen geen stand houden. Deze 
waardes zijn slechts rekenkundig vastgesteld op ba-
sis van de aan names dat de waarde van de onroe-
rende zaak correleert met een (gecorrigeerde) NVM 
index en dat de waardemutatie door de verbouwin-
gen correleert met circa 60% van de verbouwings-
kosten. Deze berekeningswijze is niet onderbouwd/
gemotiveerd.
2.4.  Het hof overweegt als volgt.

Uit het rapport van de deskundige blijkt dat hij 
de bezichtiging van [a-straat 1] op 25 september 
2017 zelf heeft gedaan. Het is niet ontoelaatbaar dat 
een deskundige een assistent meeneemt naar de 
bezichtiging en zijn bevindingen in het rapport laat 
uitwerken door deze assistent. In reactie op het be-
zwaar van de man tegen de door de deskundige in-
gediende declaratie heeft de deskundige een e-mail 
gedateerd 21 februari 2018 van [betrokkene 2] van 
Schep Makelaardij B.V. gevoegd, waarin [betrokke-
ne 2] de deskundige bericht dat de man hem onjuist 
heeft geciteerd en dat hij dit de man telefonisch 
heeft laten weten. Het hof verwijst naar de separate 
beslissing ex artikel 199 lid 1 Rv van heden op het 
bezwaar tegen de declaratie. De man heeft in de 
daarna door hem ingediende stukken de inhoud 
van de e-mail van [betrokkene 2] niet weersproken. 
Tegen die achtergrond heeft de man onvoldoende 
concrete feiten en om stan dig he den gesteld om hem 
tot het bewijs van zijn stellingen ter zake van de wij-
ze van totstandkoming van het rapport toe te laten.

In zijn rapport heeft de deskundige een aantal 
vragen van de man naar aanleiding van het con-
cept-rapport beantwoord. Ten aanzien van de overi-
ge vragen heeft de deskundige zich terecht op het 
standpunt gesteld dat deze bui ten het kader van de 
door het hof gestelde vragen vallen. Het con-
cept-rapport is op 14 no vem ber 2017 aan par tijen 
gezonden, waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld 
om binnen één week daarna opmerkingen over het 
rapport te maken. Indien de man van mening was 
dat hij meer tijd nodig had om zijn reactie te geven 
had hij de deskundige om uitstel kunnen verzoeken. 
De man heeft dit niet gedaan, maar op 21 no vem ber 
2017, binnen de gegeven termijn, een uitgebreide 
reactie ingediend. Onder deze om stan dig he den kan 
niet worden geoordeeld dat de termijn van een 
week vanuit het gezichtspunt van hoor en weder-
hoor te kort is ge weest. Nu de man voorts bij zijn op 
21 februari 2018 ingekomen brief uitgebreid op het 
rapport is ingegaan, is zijn betoog dat gebruik van 
dit rapport ten nadele van hem een schending van 
artikel 19 lid 1 Rv oplevert, niet steekhoudend.

De stellingen van de man dat het rapport niet 
voldoet aan de eisen van de Leidraad deskundigen 
in civiele zaken en dat het beginsel van hoor en we-
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derhoor is geschonden kunnen dus geen doel tref-
fen. Het betoog van de man dat het rapport niet vol-
doet aan de waarborgen van artikel 12 Rv, de 
regeling voor litispendentie, is on be grij pe lijk, zodat 
het hof daaraan voorbijgaat.

De deskundige is bij beschikking van het hof van 
1 augustus 2017 benoemd om het door het hof be-
volen onderzoek te verrichten ter be ant woor ding 
van de door het hof vastgestelde vragen. In het dic-
tum van de beschikking is bepaald aan welke eisen 
het door de deskundige uit te voeren onderzoek en 
het door hem op te stellen rapport moeten voldoen. 
Voorts dienen het onderzoek en het rapport te vol-
doen aan de Leidraad deskundigen in civiele zaken. 
Andere eisen heeft het hof niet gesteld. Het onder-
zoek en het rapport voldoen aan alle gestelde eisen. 
De stelling van de man dat het deskundigenbericht 
niet over een komstig de normen van het Reglement 
Landelijk en Agrarisch Vastgoed van het register 
NRVT is vastgesteld, kan, gelet op het bovenstaande, 
niet eraan in de weg staan dat het hof bij zijn verde-
re beslissingen uitgaat van de bevindingen van de 
deskundige.

De door het hof in de tussenbeschikking van 
1 augustus 2017 aan de deskundige gestelde vragen 
zijn beperkt tot de waarde van [a-straat 1] op een 
achttal tijdstippen. Een motivering waarom een 
door de deskundige vastgestelde waarde afwijkt 
van eerdere taxaties valt bui ten deze vraagstelling. 
De deskundige heeft in het rapport een duidelijk 
uitleg gegeven van de door hem gevolgde werkwij-
ze. Het hof deelt niet de mening van de man dat het 
rapport niet consistent, inzichtelijk en logisch is. Dat 
het rapport niet onpartijdig is, zoals de man stelt, 
heeft hij niet onderbouwd.

Het hof ziet dan ook geen aanleiding een nieuw 
deskundigenonderzoek te gelasten. Evenmin ziet 
het hof aanleiding de deskundige aanvullende vra-
gen te stellen, zoals door de vrouw verzocht. Het 
rapport voldoet aan de daaraan te stellen eisen en 
het hof acht zich voldoende voorgelicht. Het hof 
neemt de conclusies van het rapport van de deskun-
dige over en maakt deze tot de zijne.

 De verrekenvordering
2.5.  Naar aanleiding van het verzoek van de 
man de in de beschikking van 6 no vem ber 2016 
vastgestelde berekeningswijze en de in de beschik-
king van 1 augustus 2017 bepaalde vraagstelling aan 
de (nieuw te benoemen) deskundige te herzien, 
overweegt het hof als volgt.

Het hof heeft in de tussenbeschikking van 6 no-
vem ber 2016 de door hem vastgestelde rekenme-
thode uiteengezet en par tijen de gelegenheid gege-
ven alsnog te kiezen voor de wijze van berekening 
in de zaak die heeft geleid tot het Stolpboerderijar-
rest. Par tijen hebben vervolgens uit druk ke lijk niet 
gekozen voor laatstgenoemde rekenmethode en 
geen bezwaar gemaakt tegen de rekenmethode van 
het hof. Eerst na ontvangst van het deskundigenbe-
richt heeft de man daartegen bezwaar gemaakt, ge-

baseerd op een door hem in het geding gebrachte 
notitie van mr. B. Breederveld van 15 februari 2018.

In de tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 
heeft het hof ter zake van de rekenmethode een 
bindende eindbeslissing gegeven. Ingevolge het ar-
rest van de Hoge Raad van 25 april 2008 
(ECLI:NL:HR:2008:BC2800) brengen de eisen van 
een goede procesorde mee dat de rechter, aan wie is 
gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar 
niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing be-
rust op een onjuiste ju ri dische of fei te lij ke grond-
slag, bevoegd is om, nadat par tijen de gelegenheid 
hebben gekregen zich dienaangaande uit te laten, 
over te gaan tot her over we ging van die eindbeslis-
sing, teneinde te voorkomen dat hij op een ondeug-
delijke grondslag een einduitspraak zou doen. De 
door het hof gekozen rekenmethode berust niet op 
een onjuiste ju ri dische of fei te lij ke grondslag. Er is 
daarom geen aanleiding tot her over we ging van de 
beslissing over de gekozen methode. Wel kan aan 
de man worden nagegeven dat het hof binnen de 
gekozen methode ten onrechte telkens de hypothe-
caire leningen in de noemer van de breuk heeft 
meegenomen. Het hof zal dit herstellen en in de for-
mules III en IV in de noemer de uit de hypothecaire 
leningen betaalde bouwkosten meenemen, evenals 
de (ook in de teller meegenomen) aflossingen en 
polissen.

Van de zijde van de vrouw is het hof in overwe-
ging gegeven terug te komen van zijn beslissing om 
de ter zake van het be drijfsmatige deel van [a-straat 
1] uit overgespaard inkomen betaalde rente in de 
rekenformule mee te nemen. Ook hiervoor geldt dat 
het hof daarover in zijn beschikking van 8 no vem-
ber 2016 een bindende eindbeslissing heeft gege-
ven. Deze beslissing berust evenmin op een onjuiste 
ju ri dische of fei te lij ke grondslag. Er is dus ook geen 
aanleiding tot her over we ging van de beslissing over 
de rente.
2.6.  Op grond van het voorgaande en de in de 
tussenbeschikking van 1 augustus 2017 vastgestel-
de gegevens luiden de formules en de berekeningen 
als volgt.
I:
de aflossingen + rente tot de verbouwing in 
1992/1993
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] op de da-
tum van het huwelijk + de aflossingen + de rente tot 
de verbouwing in 1992/1993
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
voor de verbouwing in 1992/1993
= de investering uit overgespaard inkomen I
3.676 + 32.741: 420.000 + 3.676 + 32.741 =
36.417: 456.417 x 416.000 = 33.192
II:
de kosten van de eerste verbouwing + de investering 
uit overgespaard inkomen I
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] voor de ver-
bouwing + de kosten van de verbouwing + de inves-
tering uit overgespaard inkomen I
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] na 
de verbouwing
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= de investering uit overgespaard inkomen II
26.567 + 33.192: 416.000 + 26.567 + 33.192 =
59.759: 475.759 x 430.000 = 54.011
III:
de kosten van de tweede verbouwing voldaan uit 
overgespaard inkomen + de aflossingen voor zover 
niet voldaan uit de hypothecaire leningen bij ABN 
Amro + de rente + de investering uit overgespaard 
inkomen II
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] voor de ver-
bouwing + de totale kosten van de verbouwing + de 
aflossingen voor zover niet voldaan uit de hypothe-
caire leningen bij ABN Amro + de rente + de investe-
ring uit overgespaard inkomen II
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] na 
de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen III
71.212 + 25.962 + 31.374 + 54.011:
510.000 + (113.142 + 71.212) + 25.962 + 31.374 + 
54.011 =
182.559: 805.701 x 620.000 = 140.482
IV:
de kosten van de derde verbouwing voldaan uit 
overgespaard inkomen + de aflossingen + de polis-
sen + de rente + de investering uit overgespaard in-
komen III
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] voor de ver-
bouwing + de totale kosten van de verbouwing + de 
aflossingen + de polissen + de rente + de investering 
uit overgespaard inkomen III
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] na 
de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen IV
70.128 + 5.379 + 30.159 + 36.480 + 140.482:
775.000 + (107.275 + 70.128) + 5.379 + 30.159 + 
36.480 + 140.482 =
282.628: 1.164.903 x 880.000 = 213.505
V:
de polissen + de rente + de investering uit overge-
spaard inkomen IV
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] na de ver-
bouwing 2002/2003 + de polissen + de rente + de 
investering uit overgespaard inkomen IV
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] op 
de peildatum
= de investering uit overgespaard inkomen op de 
peildatum, waarvan de man de helft toekomt
26.442* + 50.881 + 213.505
: 880.000 + 26.442* + 50.881 + 213.505 =
290.828: 1.170.828 x 920.000 = 228.524: 2 = 114.262
*= 56.601 -/- 30.159
2.7.  Uitgaande van de beschikbare gegevens 
hebben noch de man noch de vrouw feiten en om-
stan dig he den aangevoerd die kunnen leiden tot het 
oordeel dat het resultaat van deze berekening in 
strijd is met de redelijkheid en billijkheid dan wel 
dat het hof gebruik dient te maken van zijn 
matigingsbe voegd heid.

 De kosten van de deskundige
2.8.  Bij afzonderlijke beslissing ex artikel 199 
lid 1 Rv van heden heeft het hof de schadeloosstel-

ling en het loon van de deskundige begroot op 
€ 3.025 inclusief btw. Dit bedrag is gelijk aan het 
door de deskundige gevraagde voorschot en par-
tijen hebben ieder de helft daarvan voldaan. Er is 
dus geen aanleiding voor een nadere beslissing over 
de kosten van de deskundige.

 Conclusie
2.9.  De vrouw dient ter zake van verrekening 
€ 114.262 en voor het overige € 781, in totaal 
€ 115.055 aan de man te betalen. De man dient ter 
zake van verrekening aan de vrouw € 32.539 te be-
talen. Per saldo moet de vrouw aan de man betalen 
€ 82.504.

Het hof zal de bestreden beschikking vernietigen 
voor zover daarbij de afwikkeling van de huwelijkse 
voorwaarden is vastgesteld op de wijze als in die be-
schikking onder 2.16 tot en met 2.23, 2.25 tot en met 
2.32 en 2.38 tot en met 2.40 is overwogen en de 
vrouw is veroordeeld ter zake van verrekening aan 
de man een bedrag van € 72.762 te betalen en be-
slissen als na te melden.

Nu de vrouw niet meer heeft betaald dan waar-
toe zij op grond van deze beschikking gehouden is, 
zal haar verzoek de man te veroordelen tot te rug be-
ta ling van hetgeen zij te veel heeft betaald worden 
afgewezen.

Het hof ziet geen aanleiding een van par tijen te 
veroordelen in de proceskosten, zoals over en weer 
verzocht.

3. Beslissing
Het hof:
vernietigt de bestreden beschikking voor zover 
daarbij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaar-
den is vastgesteld op de wijze als in die beschikking 
onder 2.16 tot en met 2.23, 2.25 tot en met 2.32 en 
2.38 tot en met 2.40 is overwogen en de vrouw is 
veroordeeld ter zake van verrekening aan de man 
een bedrag van € 72.762 te betalen
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
bepaalt het door de vrouw aan de man te betalen 
bedrag uit hoofde van verrekening van in de onroe-
rende zaak [a-straat 1] te [woonplaats] geïnvesteerd 
overgespaard inkomen op € 114.262;
bepaalt het door de man aan de vrouw te betalen 
bedrag uit hoofde van verrekening van in [de B.V.] 
geïnvesteerd overgespaard inkomen op € 32.539;
bepaalt het per saldo door de vrouw aan de man te 
betalen bedrag op € 82.512, vermeerderd met de 
wettelijke rente vanaf 27 december 2010 over een 
bedrag van € 81.723;
verklaart deze beschikking tot zover uitvoer bij 
voorraad;
bekrachtigt de bestreden beschikking voor het ove-
rige;
wijst af het in hoger beroep meer of anders verzoch-
te.
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Cassatiemiddel:

Schending van het recht en/of verzuim van vormen, 
waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich 
brengt, omdat het Hof op grond van de in de be-
schikkingen van 8 no vem ber 2016, 1 augustus 2017, 
3 juli 2018 en de beslissing van 3 juli 2018 vermelde 
gronden waarvan beroep en het dictum heeft be-
slist, zulks ten onrechte op grond van de navolgen-
de, mede in onderling verband en samenhang in 
aan mer king te nemen redenen.

A. Inleidende opmerkingen, feiten en proces
verloop

1. In cassatie kan (voor zo ver thans nog van 
belang) van de volgende feiten worden uitgegaan.
2. Bij de afwikkeling van de vermogensrech-
telijke gevolgen van hun echtscheiding (niet nage-
komen periodiek verrekenbeding) zijn tussen par-
tijen meerdere geschillen gerezen. Het be lang rijk ste 
geschilpunt betreft de onroerende zaak aan de 
[a-straat 1] te [woonplaats] waarvan de eigendom 
bij de vrouw berust en waaraan tijdens het huwelijk 
meerdere ingrijpende verbouwingen hebben 
plaatsgevonden. Het onderhavige cassatieberoep is 
beperkt tot de geschilpunten inzake de onroerende 
zaak. In het hiernavolgende zullen slechts de feiten 
worden vermeld die voor deze geschilpunten rele-
vant zijn. Daarbij zijn de feiten zo veel mogelijk 
chronologisch gerangschikt. Voorafgaand aan dit 
chronologisch overzicht zij vermeld dat par tijen als 
peildatum voor het te verrekenen vermogen 31 de-
cember 2009 zijn overeengekomen.

 Voorafgaand aan het huwelijk
3. De vrouw heeft op 29 december 1988 van 
haar vader tegen een koopsom van ƒ 250.000 de 
eco no mische eigendom verkregen van de onroe-
rende zaak aan de [a-straat 1] te [woonplaats]. De 
vrouw heeft de koopsom blijkens de akte van eco-
no mische eigendomsoverdracht1 voor een bedrag 
van ƒ 149.900,17 voldaan door overname van de hy-
pothecaire lening ten behoeve van de Westland 
Utrecht Hypotheekbank en voor het restant bedrag 
(van ƒ 100.000) door middel van een geldlening bij 
haar moeder waarvan blijkens de notariële akte een 
onderhandse schuldbekentenis is opgemaakt. Van 
dit laatste bedrag is ƒ 30.000 aan de vrouw kwijtge-
scholden en is vóór het huwelijk een bedrag van 
ƒ 10.000 afgelost.2

1 Zie de notariële akte van economische eigendomsoverdracht 
d.d. 29 december 1988, door de vrouw overgelegd als produc-
tie 1 bij haar verweerschrift tegen zelfstandig verzoek van 30 
mei 2011.

2 Hierover bestaat tussen partijen geen geschil. Deze bedragen 
zijn door de man genoemd in zijn verweerschrift echtschei-
ding tevens houdende zelfstandig verzoek d.d. 4 maart 2011, 
nr. 7 en zijn door de vrouw erkend (zie onder meer geactuali-
seerd (onderbouwd) standpunt van de vrouw als bedoeld in 
de tussenbeschikking van de rechtbank d.d. 3 december 2014, 
nr. 2 en 3. Het (restant) bedrag van deze lening komt ook 
overeen met het bedrag dat in de staat van aanbrengsten van 
de huwelijkse voorwaarden van partijen wordt vermeld.

De door de vrouw betaalde koopsom komt over-
een met de taxatie die, in het kader van een zoge-
naamde minnelijke waardering, op 14 juni 1988 is 
uitgevoerd door de heer [betrokkene 4], indertijd 
makelaar-taxateur uit Hoofddorp en de heer [be-
trokkene 3], indertijd hoofdcommies van de 
Rijksbelastingen te Haarlem.3 De door de rechtbank 
benoemde deskundige Tiede de Boer (wiens bevin-
dingen de rechtbank in haar eindbeschikking van 
30 september 2015 heeft overgenomen), heeft in 
zijn rapport van april 2013 overwogen dat er geen 
reden is om te twijfelen aan de juistheid van de 
taxatie.4
4. In 1989 is een binnenmanege gebouwd 
voor een bedrag van ƒ 115.000 (€ 52.184,70). Het 
daarvoor benodigde bedrag heeft de vrouw ge leend 
van de moeder van de man [de moeder van de 
man].
5. De (voorhuwelijkse) investering door de 
vrouw ter verwerving van de onroerende zaak 
(ƒ 250.000/€ 115.000) en verbetering door de bouw 
van een binnenmanege (ƒ 115.000/ € 52.184,70) be-
draagt dus in totaal € 167.184 (ƒ 365.000).

 De huwelijkse voorwaarden
6. Par tijen zijn op 13 oktober 1990 onder het 
maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd.

Het huwelijk is op 13 oktober 2011 ontbonden 
door in schrij ving van de echtscheidingsbeschikking 
van 27 september 2011 in de registers in de burger-
lijke stand. De huwelijkse voorwaarden behelzen 
een gemeenschap van inboedel en een periodiek 
verrekenbeding van onverteerde inkomsten. Par-
tijen hebben tijdens hun huwelijk geen uitvoering 
gegeven aan hun verrekenbeding.
7. De staat van aanbrengsten van de akte van 
huwelijkse voorwaarden vermeldt dat de vrouw ten 
huwelijk heeft aangebracht ‘het door haar te [woon-
plaats] uitgeoefende manegebe drijf met de daarbij 
be ho ren de roerende en onroerende goederen, li qui-
di teiten, vorderingen en schulden.’

Er was bij aanvang van het huwelijk nog steeds 
(evenals ten tijde van de verkrijging door de vrouw 
van de eco no mische eigendom van de onroerende 
zaak in 1988) sprake van een dagverblijf dat par tijen 
(illegaal) als woonverblijf gebruikten. Op de onroe-
rende zaak rustte geen woonbestemming, ook niet 

3 Dit taxatierapport is bij brief van de advocaat van de man aan 
de rechtbank d.d. 3 augustus 2011 in het geding gebracht als 
productie 11.

4 Taxatierapport van deskundige Tiede de Boer d.d. 17 april 
2013, p. 11.
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als be drijfs wo ning. Deze woonbestemming is eerst 
later door een bestemmingswijziging verkregen.5
8. Als door de vrouw aangebrachte schulden 
worden (naast een post debiteuren van ƒ 6.923, is 
€ 3.1.41,52) in de staat van aanbrengsten vermeld:

‘Een hypothecaire geldlening ten behoeve van 
de Westland Utrecht Hypotheekbank pro resto 
ƒ 150.000,-- (€ 68.067,-);
Een geldlening van haar moeder mevrouw [de 
moeder van de vrouw] groot ƒ 60.000,-- 
(€ 27.226,80);
(€ 27.226,80);
Een geldlening van mevrouw [de moeder van de 
man] groot ƒ 115.000,-- (€ 52.184,70).’

 Tijdens het huwelijk
9. Tijdens het huwelijk hebben verschillende 
ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden, is er af-
gelost op bestaande schulden en er heeft herfinan-
ciering van de schuld aan Westland Utrecht 
Hypotheekbank plaatsgevonden. Voorts is door de 
vrouw een lening afgesloten bij de Holding van de 
man. Ook is er rente op de leningen betaald en zijn 
premies betaald voor de kapitaalverzekeringen (die 
in het kader van de herfinanciering zijn afgesloten).

 De verbouwingen
10. In 1993/1994 heeft een verbouwing plaats-
gevonden inhoudende ‘vier stallen ombouwen tot 
woonkamer en kantoor incl. kozijnen keuken en 
aanleg tuin en terras, nieuwe cv ketel, vloer ver-
warm ing’. Deze verbouwing heeft aantoonbaar mi-
nimaal6 ƒ 58.545,43/€ 26.567 gekost. Voorts staat 
vast dat de verbouwing tegen relatief lage kosten is 
uitgevoerd doordat een deel van de werkzaamhe-
den door par tijen zelf in eigen beheer is uitgevoerd.7
11. In 1995 is de bestemmingswijziging ver-
kregen voor een woonfunctie in de vorm van een 
be drijfs wo ning.8

5 Zie verweerschrift echtscheiding tevens zelfstandig verzoek 
van de man d.d. 4 maart 2011 (ingekomen op 7 maart 2011), 
nr. 19 en het verweer op het zelfstandig verzoek van de vrouw 
d.d. 26 mei 2011, nr. 23, waarin de vrouw erkent dat aanvan-
kelijk sprake was van een dagverblijf en de woonfunctie eerst 
later mogelijk werd als gevolg van de (na het voeren van juri-
dische procedures verkregen) bestemmingswijziging. In 1997 
werd een bouwvergunning verkregen en de verbouwing van 
de opstal tot woonhuis vond plaats in 1997. Zie hierover onder 
meer het deskundigenrapport van de door de rechtbank be-
noemde deskundige Tiede de Boer, p. 11/12 en 15. Zie ook de 
Akte uitlating deskundigenbericht van de man d.d. 13 mei 
2013, nr. 8 en de daarbij gevoegde productie 8, alsmede Akte 
uitlatingen van de man in het vervolg op de zitting van de 
rechtbank van 23 maart 2015, nr. 37 en de daarin genoemde 
productie 52. Zie voorts de eerste tussenbeschikking van het 
hof van 8 november 2016, rov. 4.12.

6 Het hof heeft een deel van de opgevoerde kosten niet in aan-
merking genomen, omdat facturen zouden ontbreken of de 
tenaamstelling onvoldoende aansluit op de stelling dat dit 
door partijen gemaakte kosten zijn. Zie tussenbeschikking 
van het hof van 1 augustus 2017, rov. 2.8.

7 Zie tussenbeschikkingen van het hof van 1 augustus 2017, rov. 
2.8.

8 Zie hiervoor achter 7 en de vindplaatsen in de processtukken 
voetnoot 5.

12. In 1997 is een (be drijfs)woning gereali-
seerd door een ingrijpende verbouwing. Deze ver-
bouwing is kort omschreven als ‘nieuwe bovenver-
dieping en aanbouw, ombouwen huis tot 
volwaardige woning incl. herstellen tuin’. De werk-
zaamheden omvatten onder meer het bouwen van 
een casco (kosten: ƒ 221.763,62), de aankoop van 
een (luxe) Tinello keuken, badmeubelen, tegels, 
deuren, vloeren, aankoop en plaatsen van een trap 
en nog een fors aantal andere posten/werkzaamhe-
den.9 De totale kosten van deze verbouwing bedroe-
gen aantoonbaar minimaal € 184.354. Ook hier staat 
weer rechtens vast dat de verbouwing tegen relatief 
lage kosten is uitgevoerd doordat een deel van de 
werkzaamheden door par tijen zelf in eigen beheer 
is uitgevoerd.10

13. De derde verbouwing (tijdens huwelijk) 
was in 2002/2003. Deze keer omvatte de verbou-
wing ‘bouw van 6 nieuwe stallen, kapschuur, kanti-
negebouw met dagverblijf en sanitair gedeelte, 
dubbele garage en kantoor met daaronder kelder’. 
Voor het casco alleen al werd € 83.386,87 betaald. 
De totale kosten van deze laatste verbouwing zijn 
door het hof vastgesteld op € 177.403,16.11

14. In een periode van 10 jaar is dus aantoon-
baar in totaal voor een bedrag van € 388.324 in ver
bouwingen van de onroerende zaak geïnvesteerd. 
Rechtens staat vast dat deze kosten, gegeven de aard 
en Omvang van de uitgevoerde werkzaamheden, 
relatief laag zijn doordat par tijen veel werkzaamhe-
den in eigen beheer hebben uitgevoerd.

 De leningen, kapitaalverzekeringen en 
premiebetalingen

15. In de periode van 13 oktober 1990 tot 
26 juni 1997 is een bedrag van ƒ 60.000 (€ 27.227) 
afgelost op de schuld aan mevrouw [de moeder van 
de vrouw] en een bedrag van afgerond ƒ 17.000 
(€ 7.716) op de schuld aan mevrouw [de moeder 
van de man] (totaal € 34.943).12

16. In 1997 is hypothecair krediet verkregen 
van ABN-AMRO waarmee de ten huwelijk aange-
brachte schulden, te weten de hypothecaire geldle-
ning ten behoeve van Westland Utrecht Bank 
(WUH) pro resto ƒ 150.000 (€ 68.067.00) en de reste-
rende schuld bij mevrouw [de moeder van de man] 
ad ƒ 98.000 zijn afgelost.
17. De financiering bij ABN-AMRO is opge-
splitst in drie leningen
(1) ƒ 200.000 (€ 90.756) spaarhypotheek
(2) ƒ 200.000 (€ 90.756) meegroeihypotheek en
(3) ƒ 100.000 (€ 45.378) aflossingsvrije hypotheek

9 Zie tussenbeschikking van het hof van 1 augustus 2017, rov. 
2.9 waar een compleet overzicht is te vinden van alle aan-
schaffen en werkzaamheden.

10 Zie tussenbeschikking van het hof van 1 augustus 2017, rov. 
2.9.

11 Tussenbeschikking van het hof van 1 augustus 2017, rov. 2.10 
waar wederom een compleet overzicht is te vinden van alle 
aanschaffen en werkzaamheden.

12 Tussenbeschikking van het hof van 1 augustus 2017, rov. 2.4.
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Spaarhypotheek (1) en spaarpolis staan op naam 
van de man. Hypotheken (2) en (3) staan op naam 
van de vrouw. Aan (2) is een ‘meegroei-vrijpolis’ 
verbonden op naam van de man en de vrouw. Daar-
in wordt via beleggingen een bepaald saldo opge-
bouwd. De man heeft alle jaren de premies voor de 
kapitaalverzekeringen betaald.13

Op de peildatum (31 december 2009) is in (2) 
een bedrag opgebouwd van € 12.929 en in (1) een 
bedrag van € 43.672.
18. In 2002 heeft de vrouw nog een lening af-
gesloten bij de Holding van de man ad € 107.275. 
Daarop is tijdens het huwelijk niet afgelost. Na de 
peildatum heeft de vrouw het gehele bedrag van 
deze schuld aan de B.V. voldaan.

 Rentebetalingen
19. De man heeft alle jaren de rente betaald. 
Voor het zakelijk deel (dus de rente betrekking heb-
bend op de echtelijke woning niet meegerekend) 
gaat het om een totaalbedrag van € 151.370.14,15

 Situatie per peildatum
20. Op 31 december 2009 (de peildatum) is de 
situatie als volgt:

De vrouw is eigenaar van de onroerende zaak 
aan de [a-straat 1] te [woonplaats].

De totale hypothecaire schuld aan ABN-Amro 
bedraagt € 226.890.

De schuld van de vrouw aan de B.V. bedraagt 
€ 107.275.

Voor het be drijfsmatige deel van de onroerende 
zaak is € 151.370 rente betaald.

De waarde van de beide polissen bedraagt totaal 
€ 56.601.

 Procesverloop (hoofdlijnen)
21. De vrouw heeft op 29 december 2010 een 
echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank 
bij de rechtbank Haarlem. De man heeft een ver-
weerschrift ingediend en een zelfstandig verzoek 
gedaan waarin hij vraagt (zeer kort samengevat) de 
vrouw te verplichten met hem over te gaan tot een 
verrekening van de waardestijging van de onroe-
rende zaak op grond van de beleggingsleer (waar-
destijging gevolg van investeringen uit overgespaar-
de inkomsten).16 De man heeft daarbij gesteld dat de 
waardestijging van de onroerende zaak een vrucht 
is van ge za men lij ke inspanning en ge za men lij ke in-
vestering. Hij heeft aanspraak gemaakt op een even-
redige aanspraak op de waarde(stijging) van de on-
roerende zaak per peildatum op grond van tijdens 

13 Beschikking rechtbank d.d. 30 september 2015, rov. 2.26 in 
samenhang met tussenbeschikking hof d.d. 8 november 
2016, rov. 4.10.

14 Beschikking rechtbank d.d. 30 september 2015, rov. 2.26 in 
samenhang met tussenbeschikking hof d.d. 8 november 
2016, rov. 4.10.

15 Tussenbeschikking hof d.d. 1 augustus 2018, rov. 2.4, slot. Het 
bedrag van € 151.370 is de optelsom van de door het hof voor 
de verschillende periodes vastgestelde bedragen.

16 Verweerschrift echtscheiding tevens houdende zelfstandig 
verzoek d.d. 4 maart 2013.

het huwelijk gedane directe en indirecte investerin-
gen die uit overgespaarde inkomsten zijn betaald. 
De vrouw heeft tegen het zelfstandig van de man 
verweer gevoerd en de stellingen van de man be-
twist: niet alleen de door de man gestelde bedragen 
die met de verbouwingen waren gemoeid, maar 
ook de stelling van de man dat de verbouwingen uit 
overgespaard inkomen zijn bekostigd zijn door haar 
weersproken. Het beroep van de man op het be-
wijsvermoeden gaat volgens de vrouw niet op, om-
dat vaststaat dat de eigendom van de onroerende 
zaak bij de vrouw berust.
22. Op 29 augustus 2011 heeft een mondelinge 
behandeling plaatsgevonden. Daarbij zijn par tijen 
overeengekomen 31 december 2009 ais peildatum 
te hanteren voor het te verrekenen vermogen. Beide 
par tijen hebben tijdens die behandeling ook de 
wens te kennen gegeven dat de rechtbank een des-
kundige zal benoemen om de waarde van de onroe-
rende zaak te bepalen. Par tijen waren het blijkens 
de beschikking van 27 september 2011 over de vol-
gende vragen eens:

‘De deskundige krijgt als opdracht de onder-
handse verkoopwaarde van het onroerend goed 
op de gebruikelijke wijze vast te stellen. Par tijen 
zijn het erover eens dat de deskundige daarbij de 
volgende vragen dient te be ant woor den:
- wat is de waarde van het onroerend 
goed gelegen aan de [a-straat 1] te [woonplaats], 
uitgaande van de waarde in het eco no misch ver-
keer vrij van gebruik en bewoning per de peilda-
tum 31 december 2009?
- Wat is de autonome waardestijging van 
het onroerend goed gelegen aan de [a-straat 1] te 
[woonplaats] vanaf 1988 tot 31 december 2009, 
de verbouwingen van de opstallen weggedacht?
- Wat is de waarde van de afzonderlijke 
opstallen van het onroerend goed per 31 decem-
ber 2009?’

Op verzoek van de vrouw is de tweede vraag echter 
als volgt geformuleerd:

‘- wat is de waarde van het onroerend 
goed gelegen aan de [a-straat 1] te [woonplaats], 
uitgaande van de waarde in het eco no misch ver-
keer vrij van gebruik en bewoning per 31 de-
cember 2009, rekening houdend met de om-
stan dig heid dat het zakelijk deel van het 
onroerend goed on der ne mings ver mo gen is en 
dat het daarin uitgeoefende manegebe drijf 
wordt voortgezet?’

Verder heeft de rechtbank in haar beschikking van 
21 september 2011 als slotvraag nog toegevoegd:

 Geeft uw onderzoek aanleiding tot na-
dere opmerkingen?

De rechtbank heeft in diezelfde beschikking de 
echtscheiding uitgesproken en een deskundige be-
noemd. Nadat deze deskundige zijn opdracht heeft 
teruggeven, heeft de rechtbank bij beschikking van 
17 april 2012 een nieuwe deskundige benoemd, te 
weten de heer Tiede de Boer. De vraagstelling uit de 
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beschikking van 21 september 2011 is onge wij zigd 
overgenomen.
23. De deskundige De Boer heeft op 15 april 
2013 zijn rapport uitgebracht. De deskundige heeft 
aan de hand van het hiervoor achter 3) genoemde 
taxatierapport van 14 juni 1988 en de waarde van 
een referentieobject in diezelfde tijd de waarde van 
de onroerende zaak per datum 1988 getaxeerd op 
€ 115.000 (p. 11/12 van het rapport) en (rekening 
houdend met de bouw van de binnenmanege in 
1989 en de daarmee gemoeide investering) per ok-
tober 1990 op een bedrag van € 165.000 (p. 14/15 
van het rapport).17 De deskundige merkt daarbij nog 
op dat gezien de aard van het object en de verstre-
ken tijd (24 jaren) er met terugrekenen van de hui-
dige marktwaarde naar de waarde van 1988 er een 
minder nauwkeurig beeld ontstaat (p. 12 van het 
rapport). Die huidige marktwaarde (d.i. de markt-
waarde per peildatum, toevoeging advocaat) taxeert 
de deskundige op € 1.324.335. De autonome waar-
destijging, de verbouwingen weggedacht stelt de 
deskundige vast op een bedrag van € 597.660.
24. De rechtbank heeft op 30 september 2015 
haar eindbeschikking gegeven. De rechtbank heeft 
daarin — kort samengevat en voor zover thans in 
cassatie nog van belang — het volgende oordeel ge-
geven.

‘- Er is geen uitvoering gegeven aan het 
verrekenbeding.
- Op de voet van art. 1:141 BW en 1:136 
BW dient bij het einde van het huwelijk alsnog 
verrekend te worden en ingevolge art. 1:141 lid 1 
BW strekt de verplichting tot verrekening zich 
uit over het saldo ontstaan door belegging en 
herbelegging van hetgeen niet is verrekend, als-
mede over de vruchten daarvan. Ingevolge 
art. 1:143 lid 3 BW wordt het alsdan aanwezige 
vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen 
verrekend had moeten worden, tenzij uit de ei-
sen van redelijkheid en billijkheid in het licht 
van de aard en omvang van de verrekenplicht 
voortvloeit.
- Als peildatum voor de omvang en waar-
dering van het te verrekenen vermogen dient 
31 december 2009 te worden gehanteerd.
- De vrouw is eigenaar van de onroeren-
de zaak [a-straat 1]. Aan haar komt de waarde 
van de onroerende zaak op het moment van de 
aanbreng toe en de autonome waardestijging.
- De onroerende zaak is tijdens het hu-
welijk ingrijpend verbouwd.
- Het standpunt van de vrouw dat er 
geen overgespaarde inkomsten waren en alle 
verbouwingen volledig zijn gefinancierd met 
een lening van de Holding (van de man) en hy-
pothecaire leningen strookt niet met de door De 
Boer verrichte taxatie van het onroerend goed, 
waaruit een aanzienlijke extra waardestijging 

17 Zie ook de Akte uitlatingen van de man in vervolg op de zit-
ting van de rechtbank van 23 maart 2015, nr. 52.

blijkt die door het standpunt van de vrouw niet 
verklaard wordt.
- Op de voet van art. 1:133, 1:135 lid 1 
BW in samenhang met art. 1:143 lid 3 BW moet 
ervan worden uitgegaan dat de extra waardestij-
ging van het manegebe drijf en de woning is ver-
kregen door investeringen uit overgespaard in-
komen.
- Voor de berekening van de aanspraak 
van de man volgt de rechtbank de bevindingen 
van de door haar benoemde onafhankelijke des-
kundige, hetgeen leidt tot de volgende bereke-
ning. € 1.324.335 (waarde per peildatum) -/- 
€ 115.000 (aanbrengwaarde) en € 597.660 
(autonome waardestijging) = € 613.000 (extra 
waardestijging). Op laatstgenoemd bedrag die-
nen in mindering te worden gebracht de daarop 
thans nog drukkende hypothecaire schuld van in 
totaal € 226.890 en de lening aan de Holding ad 
€ 107.275, levert op een bedrag van € € 278.835, 
waarvan de helft dan is € 139.418.
- De man heeft uit dien hoofde een vor-
dering jegens de vrouw ter grootte van € 139.418.
- Tussen par tijen is niet in geschil dat de 
waarde van de kapitaalpolissen per peildatum 
((€ 56.000) bij helfte dient te worden gedeeld.’

25. De man is bij het ge rechts hof Amsterdam 
in hoger beroep gekomen van een gedeelte van de 
beschikking van de rechtbank. De man heeft — voor 
zover thans nog van belang — grieven gericht tegen 
het oordeel van de rechtbank over de kapitaalpolis-
sen (grief 10), het niet in aan mer king nemen van de 
(op het zakelijk deel betrekking hebbende) door de 
man uit overgespaarde inkomsten betaalde rente 
(grief 7) en de uit overgespaarde inkomsten gedane 
aflossingen tijdens huwelijk op de ter verwerving 
van de onroerende zaak aangegane schulden (grief 
2 en 3). De man heeft betoogd dat genoemde aflos-
singen dienen te leiden tot een evenredige aan-
spraak van de man (beleggingsleer) evenals de kapi-
taalpolissen (grief 10, waarin wordt verwezen naar 
HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4387, kapitaal-
verzekeringen). De vrouw heeft verweer gevoerd en 
heeft daarbij tevens incidenteel hoger beroep inge-
steld. De vrouw heeft gegriefd over het oordeel van 
de rechtbank dat deze geen aanleiding ziet de ziens-
wijze van de door haar benoemde onafhankelijke 
deskundige te volgen, De deskundige zou met een 
aantal bijzondere aspecten van de onroerende zaak 
onvoldoende rekening hebben gehouden (1a) en 
ten onrechte de zakelijke opstallen in aan mer king 
hebben genomen (1b). Verder klaagt de vrouw dat 
de rechtbank rekening had moeten houden met een 
latente belastingclaim (1c). In haar incidentele grief 
1d (nrs 103 en 104) klaagt de vrouw dat de recht-
bank in plaats van de waarde van 1988 (€ 115.000) 
de waarde per datum huwelijk in zijn berekening 
tot uitgangspunt had moeten nemen, welke waarde 
door de deskundige op € 165.000 is vastgesteld.

Na een nadere stukkenwisseling is de zaak op 
23 juni 2016 ter terechtzitting behandeld. Van het 
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verhan del de ter zitting is een proces-verbaal opge-
maakt.
26. Op 8 no vem ber 2016 heeft het hof een tus-
senbeschikking gegeven. Het heeft par tijen verzocht 
zich uit te laten over een aantal vragen.
27. Na een nadere stukkenwisseling heeft het 
hof bij tweede tussenbeschikking van 1 augustus 
2017 een deskundigenonderzoek bevolen ter be ant-
woor ding van de in de tussenbeschikking door het 
hof geformuleerde vragen. Tevens heeft het hof de 
deskundige benoemd, te weten de heer Arjan van 
der Waaij en het aan de deskundige te betalen voor-
schot betaald.
28. Op 8 ja nua ri 2018 heeft de deskundige zijn 
rapport uitgebracht.
29. Na een nadere stukkenwisseling heeft het 
hof bij beschikking van 3 juli 2018 de beschikking 
van de rechtbank van 30 september 2015 gedeelte-
lijk vernietigd en het door de vrouw aan de man te 
betalen bedrag uit hoofde van verrekening van in de 
onroerende zaak aan de [a-straat 1] te [woonplaats] 
geïnvesteerd overgespaard inkomen opnieuw vast-
gesteld op € 114.262.

 B. Klachten
1.  Klacht I
Dit onderdeel richt zich tegen rov. 4.7, 4.8, 4.12, 4.13 
en 4.15 t/m 4.18 van de eerste tussenbeschikking van 
het hof van 8 no vem ber 2016 (hierna: TB I) en de 
daarop voortbouwende oordelen van het hof in zijn 
tweede tussenbeschikking van 1 augustus 2017 
(hierna ook: TB II) en zijn eindbeschikking van 3 juli 
2018.

Het hof Het hof neemt in rov. 4.7 TB I terecht tot 
uitgangspunt dat ingevolge HR 10 juli 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI4387 geen onderscheid wordt ge-
maakt naar gelang de in het verrekentijdvak verrichte 
belegging van overgespaarde maar niet verrekende 
inkomsten betrekking heeft op nieuw verworven 
goederen, dan wel — zoals in dit geval — reeds voor 
het huwelijk verworven goederen en dat op over een-
komstige wijze geldt indien ten laste van te verreke-
nen inkomsten niet de verwerving maar de verbete-
ring van een aan een der echtgenoten toebehorend 
goed gefinancierd wordt, indien die verbetering een 
waardevermeerdering van het goed ten gevolge heeft 
en derhalve leidt tot extra vermogensvorming, zoals 
bij een ingrijpende verbouwing van een onroerende 
zaak. Het hof vervolgt dan even eens:

‘Indien voor de verwerving of de verbouwing 
van een aan een der echtgenoten toebe ho ren de 
woning een hypothecaire lening is aangegaan en 
in verband daarmee tevens een kapitaalverzeke-
ring is gesloten die ertoe strekt om (te zijner tijd) 
met het opgebouwde kapitaal de hypothecaire 
lening af te lossen, dient betaling van verzeke-
ringspremies uit overgespaarde inkomsten ge-
lijkgesteld te worden met aflossing van de hypo-
thecaire schuld. Dat brengt met zich dat de 
waarde die de polis op de peildatum heeft in die 
zin in de verrekening wordt betrokken, dat de 
hypothecaire lening waarmee de verwerving of 

de verbouwing is gefinancierd, geacht wordt 
met dat bedrag te zijn afgelost uit overgespaarde 
inkomsten. De andere echtgenoot heeft dan ook 
op de voet van artikel 1:136 lid 1 BW in evenre-
digheid met dat bedrag aanspraak op verreke-
ning van de waarde(stijging) van de woning, al-
dus nog steeds de Hoge Raad. In de zaak waar dit 
arrest op ziet was uitsluitend de verrekening van 
de met overgespaard inkomen gefinancierde po-
lis aan de orde. De Hoge Raad heeft daarover be-
slist dat het bedrag dat tussen par tijen moet 
worden verrekend, kan worden bepaald door de 
waarde van de kapitaalverzekering op de peilda-
tum te delen door het totaalbedrag dat gevormd 
wordt door de waarde van de woning voor de 
verbouwing en het bedrag van de hypothecaire 
lening waarmee de verbouwing is gefinancierd, 
en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen 
met de waarde van de woning op de peildatum.’

Na eerst in rov. 4.8 TB I te hebben vastgesteld dat tij-
dens het huwelijk van partij drie verbouwingen 
hebben plaatsgevonden, (hypothecaire) leningen 
zijn afgelost en andere (hypothecaire) leningen zijn 
afgesloten, voorts — voor zover van belang — rente 
is betaald over de (hypothecaire) geldleningen be-
trekking hebbend op het be drijfsmatige deel van de 
onroerende zaak en opbouw van waarde van polis-
sen heeft plaatsgevonden, vervolgt het hof in die-
zelfde rechtsoverweging:

‘Volgens vaste rechtspraak geldt de hiervoor ge-
citeerde rekenmethodiek (in beginsel) tevens 
voor uit overgespaard inkomen gefinancierde 
verbouwingen, aflossingen en — mogelijk — ren-
tebetalingen op een hypothecaire geldlening 
voor zover deze geen betrekking heeft op de 
echtelijke woning. Kort gezegd komt deze re-
kenmethodiek neer op: de investering uit over-
gespaard inkomen gedeeld door de totale inves-
teringen, vermenigvuldigd met de waarde.’ 
(cursivering toegevoegd, advocaat).

Voortbouwend op het (kennelijke) oordeel dat de 
genoemde rekenmethode ook in dit geval moet 
worden toegepast, zet het hof in rov. 4.12 TB I uiteen 
welke vijf tijdstippen er dan moeten worden onder-
scheiden teneinde het bedrag te kunnen vaststellen 
dat de man uit hoofde van verrekening toekomt, 
hetgeen uitmondt in een opsomming in rov. 4.13 TB 
I van de berekeningen die dan volgens het hof zou-
den moeten worden gemaakt, namelijk;

‘I: de aflossingen + de rente tot de verbou-
wing in 1992/1993
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] op de 
datum van het huwelijk + de hypothecaire lenin-
gen voor de aflossingen + de rente tot de verbou-
wing in 1992/1993
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
voor de verbouwing in 1992/1993
= de investering uit overgespaard inkomen I
II: de kosten van de verbouwing + de in-
vestering uit overgespaard inkomen I gedeeld 
door de waarde van [a-straat 1] voor de verbou-
wing + de kosten van de verbouwing + het to-
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taalbedrag van de drie leningen na de aflossin-
gen + de investering uit overgespaard inkomen I
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
na de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen II
III: de kosten van de verbouwing voldaan 
uit overgespaard inkomen + de aflossingen voor 
zover niet voldaan uit de hypothecaire leningen 
bij ABN Amro + de rente + de investering uit 
overgespaard inkomen II
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] voor de 
verbouwing + de kosten van de verbouwing vol-
daan uit overgespaard inkomen + het totaalbe-
drag van de hypothecaire leningen + de rente + 
de investering uit overgespaard inkomen II
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
na de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen III
IV: de kosten van de verbouwing voldaan 
uit overgespaard inkomen + de waarde van de 
polissen + de rente + de investering uit overge-
spaard inkomen III gedeeld door de waarde van 
[a-straat 1] voor de verbouwing + de kosten van 
de verbouwing voldaan uit overgespaard inko-
men + het totaalbedrag van de (hypothecaire) le-
ningen + de rente + de investering uit overge-
spaard inkomen III vermenigvuldigd met de 
waarde van [a-straat 1] na de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen IV
V: de waarde van de polissen + de rente + 
de investering uit overgespaard inkomen IV
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] na de 
verbouwing 2002/2003 + het totaalbedrag van 
de (hypothecaire) leningen + de rente + de inves-
tering uit overgespaard inkomen IV
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
op de peildatum
= de investering uit overgespaard inkomen op de 
peildatum, waarvan de man de helft toekomt.’

Rov. 4.15 TB I bouwt hierop voort door een opsom-
ming te geven van de gegevens die het hof voor die 
berekening nodig heeft. Aangezien het hof de waar-
de van de onroerende zaak voor zijn methodiek no-
dig heeft, overweegt het dat (opnieuw) de benoe-
ming van een deskundige nodig is (rov. 4.16 TB I) en 
dat het hof bij de vaststelling van de kosten van de 
verbouwing deze telkens zal verminderen met de 
daarvoor aangewende (hypothecaire) leningen, zo-
dat uitsluitend de uit overgespaarde inkomen be-
kostigde verbouwingen overblijven. Het hof heeft 
zich kennelijk gerealiseerd dat aan deze rekenme-
thodiek hoge kosten verbonden zullen zijn, want 
het geeft par tijen in rov. 4.17 TB I in overweging:

‘gezamenlijk alsnog te kiezen voor de door het 
hof gebezigde — en door de rechtbank kennelijk 
ten aanzien van de verbouwingskosten gevolgde 
— wijze van berekening in de zaak die heeft ge-
leid tot het arrest van de Hoge Raad van 25 april 
2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB7043) ook wel aan-
geduid als het Stolpboerderij-arrest.’

Het hof overweegt aan het slot van deze rechtsover-
weging dat het de berekeningswijze volgens het 

Stolpboerderij-arrest ‘uitsluitend zal [kunnen] toe-
passen’ indien par tijen daarvoor gezamenlijk kie-
zen.

In zijn tweede tussenbeschikking van 1 augus-
tus 2017 heeft het hof de aan par tijen bij eerste tus-
senbeschikking gevraagde gegevens in kaart ge-
bracht per periode en voortbouwend op de gekozen 
systematiek de vragen geformuleerd die door de 
nieuwbenoemde deskundige dienen te worden be-
antwoord, te weten de waarde van de onroerende 
zaak op 8 verschillende momenten (zie het dictum 
van de beschikking). Tevens is de deskundige be-
noemd (de heer Arjan van der Waaij).

In zijn eindbeschikking van 3 juli 2018 heeft het 
hof naar aanleiding van het door de man overgeleg-
de rapport van de heer Bart Breederveld de formu-
les iets aangepast. De fouten in de rekenmethode 
zelf (indien die al passend zou zijn, hetgeen door 
Breederveld in zijn rapport met argumenten is be-
streden) zijn door het hof hersteld. Het hof had in 
zijn eerste tussenbeschikking telkens het totaalbe-
drag van de hypothecaire leningen in de noemer op-
genomen náást de waarde van de onroerende zaak 
per datum huwelijk/aanvang verrekenperiode res-
pectievelijk voorafgaande aan de verbouwing. De 
kritiek van Breederveld dat daarmee de voorhuwe-
lijkse investering respectievelijk investering vooraf-
gaand aan de verbouwing in feite tweemaal wordt 
meegenomen en dus fout is, heeft het hof ertoe ge-
bracht de formules III en IV aan te passen door in de 
noemer alleen de uit de hypothecaire leningen be-
taalde bouwkosten mee te nemen, evenals de (ook 
in de teller meegenomen) aflossingen en polissen. 
Het verzoek van de man aan het hof om op de door 
het hof eerder gekozen methodiek terug te komen 
heeft het hof echter afgewezen. (eindbeschikking 
3 juli 2018, rov. 2.5).

 Onderdeel A
1.1.  Het hof geeft in rov. 4.7 TB I eerst de (verwij-
zings)beslissing uit de beschikking van 10 april 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI4387 (Kapitaalverzekeringen) weer, 
te weten de aanwijzing van Uw Raad in die zaak ‘dat 
het bedrag dat tussen par tijen dient te worden verre-
kend, kan worden bepaald door de waarde van de ka-
pitaalverzekering op de peildatum te delen door het 
totaalbedrag dat gevormd wordt door de waarde van 
de woning voor de verbouwing en het bedrag van de 
hypothecaire lening waarmee de verbouwing is gefi-
nancierd, en het resultaat daarvan te vermenigvuldi-
gen met de waarde van de woning op de peildatum.’ 
Vervolgens overweegt het hof in rov. 4.18 TB I dat de 
daarvoor door hem geciteerde de rekenmethodiek 
volgens vaste rechtspraak ‘in beginsel’ ook geldt voor 
uit overgespaard inkomen gefinancierde verbouwin-
gen, aflossingen en — mogelijk — rentebetalingen op 
een hypothecaire geldlening voor zover deze rente 
geen betrekking heeft op de echtelijke woning.

Die opvatting is om te beginnen voor de aflossin-
gen gedaan op de voorhuwelijkse schulden van de 
vrouw (schulden bij de moeder van de vrouw en de 
moeder van de man), de betaalde rente die betrek-
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king heeft op het zakelijk deel en de aan aflossing 
gelijk te stellen premiebetalingen/waarde kapitaal-
verzekeringen rechtens onjuist, althans onvoldoende 
gemotiveerd om redenen als hierna uiteengezet.
1.1.1.  De rechtspraak van Uw Raad over (niet na-
gekomen periodieke) verrekenbedingen en de Wet 
verrekenbedingen waarin die rechtspraak is gecodi-
ficeerd, berust op twee hoekstenen of uitgangspun-
ten: (1) de goederenrechtelijke scheiding van ver-
mogens tussen echtgenoten die huwelijkse 
voorwaarden met een periodiek verrekenbeding 
hebben gemaakt brengt mee dat, indien het verre-
kenbeding tijdens huwelijk niet wordt nagekomen, 
een door echtgenoot A voor de aanvang van het ver-
rekentijdvak verworven goed alleen eigendom is en 
blijft van A en ook — want dat is immers inherent 
aan het eigendomsrecht — dat de autonome waar-
destijgingen van het goed (in beginsel) toekomen 
aan echtgenoot A (2) de strekking van het verreken-
beding brengt mee dat, indien het beding tijdens 
huwelijk (of beter: het verrekentijdvak) niet is nage-
komen, de verplichting tot verrekening in stand 
blijft en zich uitstrekt over het saldo, ontstaan door 
belegging en herbelegging van hetgeen niet verre-
kend is, alsmede de over de vruchten daarvan (be-
leggingsleer). Steeds wanneer sprake is van een niet 
uitgevoerd periodiek verrekenbeding dient te wor-
den bezien op welke wijze, gelet op de specifieke 
om stan dig he den en vraagstelling die in de betref-
fende zaak aan de orde is, aan beide uitgangspunten 
recht kan worden gedaan, of beter nog: zo veel als 
mogelijk het volle pond kan worden gegeven.
1.1.2.  De beleggingsleer leer is ontwikkeld in de 
jurisprudentie van Uw Raad en neergelegd in de 
wettelijke regeling inzake verrekenbedingen van af-
deling 2 van titel 8 van Boek 1 BW (art. 1:132–1:143 
BW), die is ingevoerd bij de op 1 september 2002 in 
werking getreden Wet regels verrekenbedingen 
(Wet van 14 maart 2002, Stb. 2002, 152). De beleg-
gingsleer is neergelegd in art. 1:136 en 1:141 lid 1 
BW. Art. 1:136 BW bepaalt in zijn eerste lid: ‘Indien 
een goed onder aan wen ding van te verrekenen ver-
mogen is verkregen, wordt het verkregen goed tot 
het te verrekenen vermogen gerekend voor het aan-
deel dat overeenkomt met het bij de verkrijging uit 
het te verrekenen vermogen aangewende gedeelte 
van de tegenprestatie gedeeld door de totale tegen-
prestatie. Indien een echtgenoot in verband met de 
verwerving van een goed een schuld is aangegaan, 
wordt het goed op de voet van de eerste volzin tot het 
te verrekenen vermogen gerekend voor zover de 
schuld daartoe wordt gerekend of daaruit is afgelost 
of betaald.’ In dit verband wordt gesproken van de 
evenredigheidsmaatstaf van art. 1:136 BW. Art. 1:141 
BW (dat uitsluitend geldt voor niet nagekomen pe-
riodieke verrekenbedingen) bepaalt in zijn eerste lid 
dat indien een verrekenplicht betrekking heeft op 
een in de huwelijkse voorwaarden omschreven tijd-
vak en over dat tijdvak niet is afgerekend, de ver-
plichting tot verrekening over dat tijdvak in stand 
blijft en dat deze zich uitstrekt over het saldo, ont-
staan door belegging en herbelegging van hetgeen 

niet verrekend is, alsmede over de vruchten daar-
van. Deze bepalingen hebben ingevolge de over-
gangsbepaling van art. IV lid 1 onmiddellijke wer-
king ten aanzien van huwelijkse voorwaarden als de 
onderhavige die niet uitsluitend een finaal verre-
kenbeding bevatten.
1.1.3.  Lange tijd heeft onzekerheid bestaan over 
de vraag of en op welke wijze de beleggingsleer van 
toepassing is ingeval staande huwelijk uit overge-
spaarde inkomsten wordt afgelost op de hypothe-
caire lening die is afgesloten ter financiering van de 
verkrijging van de woning die tot het privé ver mo-
gen van één der echtgenoten behoort. Zowel in de 
literatuur als in de conclusies van advocaten-gene-
raal zijn aan die vraag uitvoerige beschouwingen 
gewijd. Zo merkt A-G Bakels — in zijn conclusie voor 
de HR 26 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3695, NJ 
2002, 93, m.nt. WMK ([naam 1]/[naam 2]) — reeds 
op dat het voor de beleggingsleer geen verschil 
maakt of de lening waarop uit overgespaarde in-
komsten wordt afgelost, voor of na het huwelijk is 
aangegaan. In zijn conclusie voor het arrest van Uw 
Raad van 27 ja nua ri 2006, ECLI:NL:HR:2006, AU5698, 
NJ 2008, 564 met annotatie van L.C.A. Verstappen 
([naam 3]/[naam 4]) merkt A-G Langemeijer op dat 
tegen deze opvatting naar geen bezwaar bestaat, 
mits niet uit het oog wordt verloren dat de waarde-
stijging in de periode tussen de datum van aankoop 
en de huwelijksdatum — in welke periode immers 
geen verrekenverplichting bestaat — niet in de ver-
rekening behoort te worden betrokken.
1.1.4.  Deze visies en de verschillende opvattin-
gen in de literatuur zijn door A-G De Vries 
Lentsch-Kostense in haar conclusie voor de beschik-
king van 10 juli 2009 (kapitaalverzekeringen) alle 
besproken en tegen het licht gehouden, waarna zij 
(§ 14) tot de volgende conclusie komt:

‘14. Met de hiervoor genoemden ben ik van 
oordeel dat het niet goed valt te rechtvaardigen 
om uitsluitend ingeval de ver mo gens be stand de-
len staande huwelijk door één der echtgenoten 
zijn verkregen, de andere echtgenoot een meer 
dan nominaal vergoedingsrecht toe te kennen. 
Wanneer men eenmaal aanvaardt dat het aflos-
sen op een ter verwerving van een bepaald goed 
door één der echtgenoten aangegane lening uit 
overgespaarde doch niet verrekende inkomsten 
moet worden beschouwd als een ge za men lij ke 
belegging die elk der echtgenoten aanspraak 
geeft op een daarmee corresponderend deel van 
de waarde(-stijging) van het met de lening ver-
worven goed, dan valt niet goed te verdedigen 
waarom deze wijze van verrekenen is uitgeslo-
ten wanneer het goed reeds voorafgaande aan 
de huwelijkssluiting door één der echtgenoten 
was verkregen. Deze opvatting voert ook tot het 
weinig aansprekende resultaat dat één der echt-
genoten, ook wanneer deze het goed, zoals bij-
voor beeld de echtelijke woning, kort vóór het 
huwelijk heeft verkregen onder volledige finan-
ciering dus zonder dat deze eigen geld heeft ge-
investeerd, aanspraak heeft op de volledige 
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waardestijging onder aftrek van de helft. Art. 133 
lid 2 BW houdt, zoals ook Langemeijer opmerkt, 
op dit punt geen beperking in. Evenmin behoeft 
naar mijn oordeel te worden aan ge no men dat 
art. 1:136 lid 1 BW dat doet, voor zover het 
spreekt over een schuld die in verband met de 
verwerving van een goed door een echtgenoot is 
aangegaan.
Ook uit oogpunt van rechts ze ker heid is het naar 
mijn oordeel aantrekkelijker om niet per geval te 
bezien of een uitzondering moet worden ge-
maakt op de regel dat voorhuwelijks vermogen 
van verrekening is uitgesloten, doch als uit-
gangspunt aan te nemen dat het aan de — tijdens 
het huwelijk gedane — aflossingen toe te rekenen 
gedeelte van de waardestijging die de woning se
dert de huwelijksdatum heeft doorgemaakt in de 
verrekening moet worden betrokken. Uiteraard op 
voorwaarde dat de lening is aangegaan met be-
trekking tot de financiering van die woning.’

Deze door de A-G voorgestelde rechtsregel is door 
Uw Raad integraal overgenomen in de beschikking 
van 10 juli 2009 (rov. 4.2.3).
1.1.5.  De A-G is in haar conclusie vervolgens 
(§ 17) ingegaan op de vraag hoe deze regel verder 
moet worden uitgewerkt:

‘Gaat het om een woning die ten huwelijk wordt 
aangebracht, dan dient de waardestijging die 
vóór het huwelijk is gerealiseerd bui ten de ver-
rekening te blijven. Dan heeft de vrouw ingeval 
met overgespaarde inkomsten is afgelost op de 
hypothecaire lening waarmee de verkrijging van 
deze woning al dan niet volledig is gefinancierd, 
naar mijn oordeel recht op verrekening van 
(d.w.z. de helft van) de tijdens het huwelijk op 
die lening gedane aflossingen gedeeld door de 
waarde van de woning bij de aanvang van het 
huwelijk gerelateerd aan (vermenigvuldigd met) 
de (bruto) waarde van de woning op de peilda-
tum. Met de in deze berekeningen gehanteerde 
breuk (de helft van de aflossingen gedeeld door 
de waarde van de woning bij de aanvang van de 
belegging) wordt tot uitdrukking gebracht met 
welk per cen ta ge de vrouw in de woning heeft 
belegd (geïnvesteerd), waarna kan worden be re-
kend voor welk per cen ta ge zij moet delen in de 
uiteindelijke waarde van de woning.’

En:
‘In wezen, zo voeg ik hieraan toe, zou men bij de 
hier te hanteren breuk (evenals overigens in de 
hiervoor genoemde berekeningsmethode) de af-
lossing per jaar moeten relateren aan de waarde 
van de woning in het jaar waarin de aflossing 
plaatsvindt. Zoals ook Langemeijer opmerkt in 
zijn meergenoemde conclusie (onder 2.32), is 
het niet doenlijk per aflossingstermijn de daar-
aan gerelateerde waardestijging te be re ke nen. 
(Zie ook de MvA I, p. 18/19.). Mocht de hier voor-
gestelde globale methode in een bepaald geval 
tot een onaanvaardbaar resultaat leiden, dan 
kunnen de redelijkheid en billijkheid tot aanpas-
sing leiden’.

1.1.6.  Eerst na deze algemene oordelen, die zien 
op de vraag of en op welke wijze de beleggingsleer 
van toepassing is ingeval staande huwelijk uit over-
gespaarde inkomsten wordt afgelost op de hypothe-
caire lening die is afgesloten ter financiering van de 
verkrijging van de woning die tot het privé ver mo-
gen van één der echtgenoten behoort, is de A-G in-
gegaan op de bijzonderheden van de zaak, te weten 
dat de woning vrij van hypotheek door de man ten 
huwelijk is aangebracht, er tijdens het huwelijk een 
hypothecaire lening is afgesloten met het oog op 
een verbouwing én aan deze lening een kapitaalver-
zekering was gekoppeld waarvan de premies uit 
overgespaard inkomen waren betaald. Op de vraag 
of de beleggingsleer ook in dat geval van toepassing 
is en zo ja op welke wijze, is de A-G daarna — ook 
wederom zeer uitvoerig — ingegaan, uitmondend 
(§ 30) in de berekeningsmethodiek die door Uw 
Raad in rov. 4.3.2 van Uw beschikking van 10 juli 
2009 (kapitaalverzekeringen) is overgenomen.
1.1.7.  De door het hof gehanteerde methode 
waarin de huwelijkse periode in stukjes wordt ge-
knipt en de uit overgespaarde inkomsten gedane af-
lossingen op de verwervingsschulden18 ‘eerst gaan 
meelopen’ in de waardestijgingen vanaf het mo-
ment waarop de aflossingen zijn gedaan, is dus 
rechtens onjuist. Zij berust op een verkeerde lezing 
van de beschikking van Uw Raad van 10 juli 2009, 
Kennelijk heeft het hof eraan voorbijgezien dat de in 
die beschikking door Uw Raad in rov. 4.3.2. voorge-
schreven methodiek zag op een ten behoeve van een 
verbouwing tijdens huwelijk aangegane lening, 
waarop tijdens huwelijk uit overgespaarde inkom-
sten geacht moet worden19 te zijn afgelost en niet — 
zoals hier — op de aflossingen op de schulden waar-
mee de verwerving van de woning is gefinancierd. 
Indien en voor zover het hof zou hebben geoordeeld 
dat zich hier het geval voordoet dat de globale me-
thode tot een ‘onaanvaardbaar resultaat’ leidt (zoals 
bedoeld door de A-G) is het oordeel van het hof on
voldoende gemotiveerd, nu het hof geen enkel inzicht 
geeft in zijn gedachtegang waarin die onaanvaard-
baarheid in dit geval zou zijn gelegen.
1.1.8.  Mutaties mutandis geldt hetzelfde voor de 
wijze waarop het hof de rente en de waarde van de 
kapitaalverzekeringen die zijn gekoppeld aan de hy-
pothecaire lening bij ABN-AMRO in zijn berekening 
heeft betrokken. De man zal dat hierna toelichten.
1.1.9.  De man heeft alle jaren de rente betaald, 
dat wil zeggen gedurende de gehele periode van het 
verrekeningstijdvak. Voor het zakelijk deel (dus de 
rente betrekking hebbend op de echtelijke woning 
niet meegerekend) gaat het om niet minder dan een 

18 Daarmee wordt bedoeld de schulden die door de vrouw zijn 
aangegaan ter verwerving van de ten huwelijk aangebrachte 
onroerende zaak.

19 ‘Geacht moet worden’ omdat feitelijk niet op de lening is af-
gelost maar premie is betaald uit overgespaarde inkomsten 
voor de kapitaalverzekeringen. Ingevolge de beschikking van 
10 juli 2009 is dit gelijk te stellen aan aflossing en wel volgens 
de in die beschikking voorgeschreven methodiek.
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totaalbedrag van € 151.370.20 Uit HR 2 maart 2001, 
ECLI:NL:HR:2001:AB0378, NJ 2001, 583 (Slot/Ceelen) 
in verbinding met HR 27 ja nua ri 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AU5698, NJ 2008, 564 ([naam 3]/
[naam 4]) blijkt dat de beleggingsleer of evenredig-
heidsleer ook van toepassing is op rente en kosten 
die uit overgespaarde inkomsten zijn betaald inzake 
de geldlening waarmee de verwerving van een goed 
is gefinancierd, zulks met uitzondering van de rente 
die is betaald op een hypothecaire lening die is aan-
gegaan voor de verwerving van een woning. Uw 
Raad overwoog in het arrest Slot/Ceelen ‘indien van 
belang voor een redelijke toerekening,21 [dienen] ook 
de tijdstippen waarop de verschillende betalingen 
hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, in 
de beschouwing te worden betrokken.’ Uw Raad 
heeft daarmee niet geoordeeld dat rentebetalingen, 
zoals die waarvan in de onderhavige zaak sprake is, 
dienen te worden ‘opgeknipt’ in periodes op de wij-
ze zoals het hof dat heeft gedaan. Een der ge lij ke uit-
splitsing dient alleen te worden gemaakt, indien dit 
voor een redelijke toepassing van de beleggingsleer 
van belang is. Naar de man meent, is van dit laatste 
in het onderhavige geval geen sprake. De rentebeta-
lingen op het zakelijk deel, waarmee de investering 
in het manegebe drijf van de vrouw dus mogelijk is 
gemaakt (en daarmee ook de waardevermeerdering 
daarvan), zijn gedurende het gehele huwelijk (of be-
ter: gedurende de gehele periode van het verreken-
tijdvak) uit overgespaarde, niet verrekende inkom-
sten betaald. De rentebetalingen zijn nimmer door 
de vrouw uit eigen vermogen betaald. Het gaat daar-
bij bovendien om een zeer aanzienlijk bedrag, waar-
van de helft, als wél verrekening had plaatsgevonden, 
ter beschikking van de man zou hebben gestaan en 
waarmee hij zelf dan rendement had kunnen beha-
len. Het ‘opknippen’ in de door het hof onderscheiden 
vijf periodes is dus niet nodig voor een redelijke toe-
rekening van de beleggingsleer, maar doet daar juist 
afbreuk aan. Indien het hof daarover anders heeft ge-
oordeeld, had het, gelet op de hiervoor genoemde 
rechtens vaststaande feiten en om stan dig he den, zijn 
oordeel moeten motiveren, hetgeen het ten onrechte 
geheel heeft nagelaten. De door het hof gehanteerde 
berekeningsmethodiek volgt in ieder geval niet, 
mocht het hof dat hebben gemeend uit het arrest Slot/
Ceelen, noch uit de beschikking van 10 juli 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI4387 (Kapitaalverzekeringen). 
Het oordeel van het hof (berekeningsmethodiek) 
geeft dus ook op het punt van de uit overgespaarde 
inkomsten betaalde rente (inzake het zakelijk deel), 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en/of is niet toe
reikend gemotiveerd.
1.1.10.  De waarde van de polissen/kapitaalverzeke-
ringen heeft het hof eerst in aan mer king genomen 
(dat wil zeggen ‘mee laten lopen’ in de waardestij-
ging) vanaf het moment van de herfinanciering in 

20 Tussenbeschikking hof d.d. 1 augustus 2018, rov. 2.4, slot. Het 
bedrag van € 151.370 is de optelsom van de door het hof voor 
de verschillende periodes vastgestelde bedragen.

21 Cursivering toegevoegd, advocaat.

1997 bij ABN-AMRO. Bij die bank is een bedrag van 
ƒ 500.000 ge leend, meer dus dan voor de aflossing 
van de pro-resto schuld bij de WUH bank en de reste-
rende schuld bij mevrouw [de moeder van de man] 
nodig was (zie hiervoor achter nrs. 15 t/m 18). De op-
bouw in de kapitaalpolissen is bestemd om te zijner 
tijd de hypothecaire schulden af te lossen en ziet in 
ieder geval deels op de oorspronkelijke (door de her-
financiering bij een andere bank ondergebrachte) 
verwervingsschulden. Uit de beschikking van Uw 
Raad van 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4387 (ka
pitaalverzekeringen) volgt dat de per peildatum op-
gebouwde waarde van de polissen voor zo ver deze 
is bestemd om de verwervingsschulden af te lossen, 
moet worden gelijkgesteld met een aflossing op die 
schulden. En dat betekent dat voor dat deel een 
evenredige aanspraak ontstaat op de waardestijging 
van de onroerende zaak vanaf de aanbreng daarvan 
ten huwelijk. Binnen de herfinanciering zelf is geen 
onderscheid aangebracht, maar de man heeft (on-
betwist) gesteld dat de bij de ABN-AMRO in 1997 
verkregen lening voor 50% is gebruikt voor de herfi-
nanciering van de oude (oorspronkelijke) schulden 
en voor de overige 50% voor de (casco)bouw van het 
huis. Om die reden heeft de man bepleit dat de 
waarde van de kapitaalverzekeringen per peilda-
tum in diezelfde verhouding van 50/50 daaraan 
moet worden toegerekend, dat wil zeggen (gelet op 
de gelijkstelling in de beschikking van 10 juli 2009) 
voor 50% moet worden aangemerkt als aflossing op 
de oorspronkelijke schuld en voor 50% als aflossing 
op de schuld die is aangegaan voor de verbouwing.22 
Die zienswijze is rechtens juist en waar de 50/50 
verhouding als onbetwist rechtens vaststaat,23 had 
het hof zijn berekening daarop moeten baseren en 
de waarde van de polissen dus voor 50% moeten la-
ten meelopen in de waardestijgingen vanaf datum 
huwelijk. Door hantering van de ‘knip-methode’ 
heeft het hof ongetwijfeld beoogd een precieze toe-
passing te geven aan de beleggingsleer, maar door 
die methode te hanteren is het daarin helaas niet 
geslaagd. De door het hof gehanteerde rekenmetho-
diek biedt slechts de illusie van exactheid.

 Onderdeel B
1.2.  Het hof lijkt in rov. 4.8 TB ruimte te laten 
voor de (rechts)opvatting dat onder andere om stan-
dig he den dan die welke in de beschikking van 10 juli 
2009 (kapitaalverzekeringen) aan de orde waren, een 
andere rekenmethodiek dan het hof in rov. 4.7. TB I 
heeft geciteerd rechtens mogelijk en/of meer aange-
wezen is. Uit rov. 4.17 TB I blijkt dat het hof aan een 
andere, mogelijke, benadering heeft gedacht, meer 
specifiek aan die welke door het Hof Amsterdam 
werd gevolgd in de zaak die leidde tot het arrest van 

22 Verweerschrift echtscheiding tevens houdende zelfstandig 
verzoek van de man d.d. 7 maart 2011, nr. 38.

23 Zoals opgemerkt is de 50/50 verhouding door de vrouw niet 
betwist, terwijl uit de tussenbeschikking van 1 augustus 2017, 
rov. 2.9 slot blijkt dat het hof feitelijk heeft vastgesteld dat van 
de leningen bij de ABN-AMRO een bedrag van € 113.142 voor 
de verbouwing is gebruikt.
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Uw Raad van 25 april 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB7043), 
door het hof, in navolging van de literatuur, aange-
duid als het Stolpboerderij-arrest. Het hof geeft par-
tijen in overweging om gezamenlijk voor die laatste 
benadering te kiezen en geeft daarbij aan dat het 
hof die berekeningswijze ‘uitsluitend zal kunnen 
toepassen’ indien par tijen gezamenlijk daarvoor 
kiezen. Het lijkt erop dat het hof van oordeel is dat 
de in de beschikking van 10 juli 2009 (kapitaalver-
zekeringen) aangereikte rekenmethodiek — die 
door het hof verkeerd is begrepen, zie hiervoor on-
derdeel I.A. — is aan te merken als een ‘harde’ subre-
gel die onder alle om stan dig he den, ook onder om-
stan dig he den als de onderhavige, toegepast móet 
worden. In dat geval heeft het hof blijk gegeven van 
een onjuiste rechtsopvatting, omdat de rekenmetho-
diek geen ‘harde’ subregel is, zoals hierna onder 
1.2.1 e.v. nader zal worden onderbouwd en toege-
licht. Indien het hof een en ander niet heeft mis-
kend, maar heeft geoordeeld dat de door hem ge-
hanteerde methodiek het meest aangewezen is, ook 
voor een situatie als de onderhavige, is dat oordeel 
zonder nadere ontbrekende motivering on be grij pe
lijk, zoals hierna even eens zal worden geadstrueerd 
en toegelicht.

De tweede tussenbeschikking van 1 augustus 2017 
bouwt geheel voort op de door het hof in zijn eerste 
tussenbeschikking gekozen rekenmethodiek en kan 
om die reden, bij gegrondbevinding van deze klacht, 
evenmin in stand blijven.

In zijn eindbeschikking van 3 juli 2018 heeft het 
hof in rov. 2.5 naar aanleiding van een daartoe strek-
kende verzoek van de man geoordeeld dat er geen 
reden is om terug te komen van zijn bindende eind-
beslissingen in de beschikking van 6 no vem ber 
2016 inzake de berekeningswijze en van de in de 
beschikking van 1 augustus 2017 bepaalde vraag-
stelling aan de nieuw te benoemen deskundige. 
Deze klacht richt zich ook tegen dat oordeel.

Op de gronden die hierna uiteen zullen worden 
gezet, wordt ook rov. 2.7 van de eindbeschikking van 
3 juli 2018 aan ge val len waarin het hof overweegt 
dat door par tijen geen om stan dig he den zijn aange-
voerd die kunnen leiden tot het oordeel dat het re-
sultaat van de in de daarin voorafgaande rechts-
overwegingen uitgevoerde berekening in strijd is 
met de redelijkheid en billijkheid.
1.2.1.  Zoals hiervoor achter 1.1.1 als is opgemerkt, 
berust de rechtspraak van Uw Raad en de Wet ver-
rekenbedingen inzake niet uitgevoerde periodieke 
verrekenbedingen op twee hoekstenen: enerzijds 
dient het recht van eigendom van de echtgenoten 
(daaronder begrepen: in beginsel ook het recht op 
de waardestijgingen) te worden gerespecteerd, an-
derzijds dient aan investeren van overgespaarde in-
komsten in het goed dat eigendom is van een van de 
echtgenoten een gevolg te worden verbonden dat 
leidt tot een evenredig meedelen in de waardestij-
gingen van dat goed. Het laatste vloeit voort uit de 
ratio van het verrekenbeding en deze hoeksteen is 
niet minder belangrijk dan de eerste hoeksteen. De 
hiervoor genoemde hoekstenen, zijn ‘harde’ (sub)-

regels, die voor wat betreft de verrekenbedingen 
onder meer zijn vastgelegd in art. 1:141 en 1:136 
BW.
1.2.2.  A-G De Vries Lentsch-Kostense wijst er in 
haar conclusie voor HR 10 juli 2009,  
ECLI:NL:HR:2009:BI4387, NJ 2009, 377 (kapitaalver
zekeringen) op, dat in de MvA I bij het wetsvoorstel 
28 867 (aanpassing wettelijke gemeenschap van 
goederen) uitvoerig wordt ingegaan op het nieuw 
voorgestelde art. 1:87 mede in relatie tot de wette-
lijke regeling inzake verrekenbedingen (Kamerstuk
ken I, 2008–2009, 28 867, C, p. 14 e.v.) en dat de mi-
nister heeft benadrukt dat zowel het nieuw 
voorgestelde art. 1:87 als in het art. 1:136 wordt uit-
gaan van hetzelfde uitgangspunt: de beleggingsvi-
sie. De minister heeft voorts benadrukt dat 
art. 1:136 niet één bepaalde wijze van verrekening 
voorschrijft en dat in de praktijk voor uiteenlopende 
gevallen dan ook uiteenlopende berekeningswijzen 
worden gehanteerd. (MvA I, p. 17). Dat laat onverlet 
dat het uit het oogpunt van rechts ze ker heid wense-
lijk kan zijn dat Uw Raad waar mogelijk wel nadere 
invulling geeft aan de beleggingsleer.
1.2.3.  Ook de A-G wijst daarop in haar conclusie 
en merkt op, dat het naar haar oordeel aantrekkelij-
ker is om niet per geval te bezien of een uitzonde-
ring moet worden gemaakt op de regel dat voorhu-
welijks vermogen van verrekening is uitgesloten, 
doch als uitgangspunt24 aan te nemen dat het aan de 
— tijdens het huwelijk gedane — aflossingen toe te 
rekenen gedeelte van de waardestijging die de wo-
ning sedert de huwelijksdatum heeft doorgemaakt 
in de verrekening moet worden betrokken op voor-
waarde dat de lening is aangegaan met betrekking 
tot de financiering van die woning. Die zienswijze is 
door Uw Raad overgenomen in de al meer malen 
genoemde beschikking van 10 juli 2009. Dat is een 
‘harde’ subregel.
1.2.4.  Daarnaast heeft Uw Raad in diezelfde be-
schikking de volgende ‘harde’ subregels geformu-
leerd
1) deze regel geldt op over een komstige wijze in-
dien ten laste van te verrekenen inkomsten of ver-
mogen niet de verwerving maar de verbetering van 
een aan een der echtgenoten toebehorend goed ge-
financierd wordt, indien die verbetering een waar-
devermeerdering van het goed ten gevolge heeft en 
derhalve leidt tot extra vermogensvorming, zoals 
het geval kan zijn bij een ingrijpende verbouwing 
van een woning (zulks met verwijzing naar HR 
25 april 2008, NJ 2008, 394) en
2) de betaling van verzekeringspremies uit overge-
spaarde inkomsten voor een kapitaalverzekering 
die ertoe strekt dat daarmee te zijner tijd op de hy-
pothecaire lening wordt afgelost dient te worden 
gelijkgesteld met aflossing van de hypothecaire 
schuld (met verwijzing naar HR 28 maart 1997, NJ 
1997, 581). Dat laatste brengt volgens Uw Raad mee 
dat de waarde die de polis op de peildatum heeft 
(waarbij in beginsel de contante waarde tot uit-

24 Cursivering toegevoegd, advocaat.
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gangspunt kan dienen) in die zin in de verrekening 
wordt betrokken, dat de hypothecaire lening waar-
mee de verwerving of verbouwing van de woning is 
gefinancierd, geacht wordt met dat bedrag te zijn af-
gelost uit overgespaarde inkomsten. De andere 
echtgenoot heeft dan op de voet van art. 1:136 lid 1 
in evenredigheid met dat bedrag aanspraak op ver-
rekening van de waarde(stijging) van de woning.
1.2.5.  Dat zijn dan de (drie) ‘harde’ subregels 
waarbinnen, afhankelijk van de om stan dig he den 
van het geval, een passende berekeningswijze moet 
worden gevonden. Bij de keuze van die bereke-
ningswijze heeft de rechter uiteraard een zekere 
vrijheid, mits aan de uitgangspunten (hoekstenen) 
en de door Uw Raad geformuleerde ‘harde’ subre-
gels voldoende recht wordt gedaan door de gekozen 
methode.
1.2.6.  Aan die voorwaarde is met de door het hof 
gemaakte keuze niet voldaan. Zoals in onderdeel I.A 
al is betoogd, is het oordeel van het hof op het punt 
van de aflossingen uit overgespaard inkomen op de 
leningen die betrekking hebben op de verwervings-
kosten van de onroerende zaak en de rentebetalin-
gen uit overgespaard inkomen (betrekking hebbend 
op het zakelijk deel) in strijd met de (‘harde’ subre-
gels uit de) beschikking van 10 juli 2009. Daarnaast 
(zie ook hiervoor in onderdeel I.A) is de gehanteerde 
methode voor wat betreft de polissen niet juist (en 
pakt óók die ongunstig uit voor de man).

Voor wat betreft de verbouwingskosten geldt 
dat de door het hof gekozen rekenmethodiek geen 
(althans) onvoldoende rekening houdt met de bij-
zonderheden van de onderhavige casus, te weten, in 
wil le keu rige volgorde:
- de voorhuwelijkse investering door de vrouw 
van in het totaal € 167.184 (zie hiervoor randnum-
mer 5) valt in het niet bij het bedrag dat met een vrij 
kort na de datum van het huwelijk in 10 jaar tijd 
(aantoonbaar en minimaal) aan de verbouwingen 
van de onroerende zaak is besteed te weten 
€ 388.324 (zie randnummer 14).
- Op de voorhuwelijkse schulden is bovendien 
nog eens tijdens huwelijk voor een bedrag aan 
€ 34.943 uit overgespaarde inkomsten afgelost.
- door de verbouwingen in drie fases is in wezen 
een heel nieuw complex ontstaan; dat blijkt ge-
noegzaam uit de door het hof in aan mer king geno-
men aard (omschrijving) en omvang en kosten van 
de verbouwingen (zie hiervoor achter 10 t/m 14 met 
verwijzingen naar de vindplaatsen); in 1997 is (na 
bestemmingswijziging en de verkregen bouwver-
gunning) een geheel nieuwe woning met luxe af-
werking gebouwd, waar bij aanvang van het huwe-
lijk slechts een dagverblijf aanwezig was dat 
par tijen (illegaal) als woonruimte gebruikten (zie 
hiervoor achter 7 met verwijzing naar vindplaat-
sen).
- In 1997 heeft een herfinanciering bij ABN-AMRO 
plaatsgevonden, waarmee de pro-resto schuld van 
de vrouw aan de WUH bank inzake de hypothecaire 
lening die zij in verband met de verwerving van (de 
eco no mische) eigendom van de onroerende zaak 

was aangegaan is afgelost alsook de restant (voor-
huwelijkse) schuld aan mevrouw [de moeder van 
de man] (zie hiervoor achter 16 met verwijzing naar 
vindplaatsen).
- Een van de leningen bij ABN-AMRO (spaarhypo-
theek en spaarpolis) stond op naam van de man. De 
premies voor de kapitaalverzekeringen, dus ook die 
op naam van de vrouw, zijn gedurende het gehele 
verrekentijdvak door de man betaald uit overge-
spaarde inkomsten. De in de polissen opgebouwde 
waarden bedragen per peildatum in totaal € 56.601 
(zie hiervoor achter 17 met verwijzing naar vind-
plaatsen). Ook dit bedrag moet worden aangemerkt 
ais aflossing op de schulden.
- de man heeft alle jaren de rente betaald; voor 
het zakelijk deel gaat het om een totaalbedrag van 
€ 151.370 (zie hiervoor achter 19 met vermelding 
van vindplaatsen).
Uit het samenstel van deze feiten en om stan dig he-
den kan in redelijkheid geen andere conclusie wor-
den getrokken dan dat, zoals de man van stede af 
aan heeft betoogd, de waardeontwikkeling van het 
manegebe drijf, in het bijzonder de onroerende 
zaak, als een vrucht van ge za men lij ke inspanning 
en ge za men lij ke investering moet worden gezien. 
Niet voor niets heeft de man voorgesteld om het ge-
hele aanwezige vermogen (inclusief privé ver mo-
gen) af te rekenen alsof par tijen in gemeenschap 
van goederen waren gehuwd.25 De man heeft er op 
gewezen dat de investeringen in de onroerende 
zaak steeds ge za men lij ke beslissingen waren.26 
Voor het geval de vrouw niet zou instemmen met 
een verrekening ‘als waren zij gehuwd in gemeen-
schap van goederen’ heeft hij (onder verwijzing 
naar rechtspraak van Uw Raad, onder meer het ar-
rest [naam 3]/[naam 4]), verschillende berekenin-
gen aangedragen om tot een verrekening van de 
waardeontwikkeling te komen. Deze zijn steeds ge-
baseerd ge weest op het uitgangspunt dat de vrouw 
eigenaar is van de onroerende zaak (en haar dus in 
beginsel de autonome waardestijging toekomt), 
maar dat de waardestijging die een gevolg is van be-
legging van overgespaarde inkomsten, bestaand uit 
aflossingen op de (voorhuwelijkse) verwervings-
schulden van de vrouw, betaling van renten en pre-
mies en betaling van drie zeer ingrijpende verbou-
wingen van de onroerende zaak tussen par tijen 
verdeeld dient te worden.

Terzijde. Het mag zo zijn dat de door de man in 
zijn processtukken aangedragen berekeningen niet 
altijd even inzichtelijk zijn opgesteld en mogelijk op 
onderdelen dubbeltellingen of omissies bevatten, 
feit is wel dat de man zich inspanningen heeft ge-
troost om tot een reconstructie van de geldstromen 

25 Verweerschrift echtscheiding tevens houdende zelfstandig 
verzoek d.d. 4 maart 2011 van de man, nr. 18 t/m 20. Let wel: 
dit voorstel van de man houdt dus ook in dat de waarde van 
de aandelen in zijn Holding en het daarin opgebouwde stam-
recht bij helfte zou worden verdeeld.

26 Geactualiseerd en onderbouwd standpunt van de man, als 
bedoeld in de tussenbeschikking van de rechtbank d.d. 3 de-
cember 2014, nrs. 20 t/m 23.
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en de investeringen te komen. Zo heeft de man alle 
uitgaven voor de verbouwingen moeten onderbou-
wen (vaak met bonnetjes), terwijl de vrouw weinig 
of niets heeft aangedragen en voornamelijk een 
ontkennende houding heeft aan ge no men. Zo heeft 
zij aanvankelijk niet alleen de bedragen van de ver-
bouwingen betwist en gesteld dat de verbouwingen 
niet uit overgespaard inkomen zijn verricht, maar 
volledig uit de leningen waarop niet is afgelost27 en 
het standpunt ingenomen dat de polissen niet in de 
verrekening moeten worden betrokken op de wijze 
als aangegeven in het Kapitaalverzekeringenarrest 
(omdat daar sprake zou zijn van een ‘totale investe-
ring’ en hier niet),28 maar ook gesteld dat zij zich niet 
bewust is ge weest van het verrekenbeding en dat 
het altijd de bedoeling is ge weest alles strikt ge-
scheiden te houden.29 Die laatste stelling is in strijd 
met de fei te lij ke gang van zaken. Ook het feit dat de 
vrouw het standpunt heeft betrokken dat alle ver-
bouwingen uit niet afgeloste leningen zijn bekos-
tigd, komt weinig waarachtig over, gelet op de uit 
overgespaarde inkomsten betaalde bedragen die 
door het hof in ieder geval (minstens) op € 168.007 
worden vastgesteld.30 Gelet op de hiervoor weerge-
geven rechtens vaststaande feiten en om stan dig he-
den, het beroep van de man op die om stan dig he den 
en zijn daarop gebaseerde stelling dat — kort gezegd 
— de totale investeringen uit overgespaard inkomen 
over de gehele periode van het verrekeningstijdvak 
(aflossingen, rente zakelijk deel, verbouwingen, po-
lissen) dienen te worden be re kend tot een per cen ta-
ge dat moet worden toegepast op de waarde per 
peildatum van de onroerende zaak, kan de door het 
hof gekozen berekeningsmethodiek niet als een 
passende berekeningswijze worden aangemerkt. 
Die methodiek heeft ertoe heeft geleid dat aan de 
uitgangspunten (hoekstenen) en de door Uw Raad 
geformuleerde ‘harde’ subregels onvoldoende recht 
is gedaan. Het oordeel van het hof is daarom rech
tens onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd.
1.2.7.  De tussenbeschikking van het hof van 1 au
gustus 2018 behelst (a) een be oor de ling en (b) in-
ventarisatie/rangschikking volgens de door het hof 
gekozen verrekenmethode van de door par tijen op 
verzoek van het hof aangeleverde gegevens (rov. 2.3 
t/m 2.10), de formulering van de aan de nieuw te be-
noemen deskundige voor te leggen vragen (rov. 
2.11) en de benoeming van de heer Arjan van der 
Waaij tot deskundige. De man zal geen klachten for-
muleren tegen (a) de be oor de ling van de door par-
tijen op verzoek van het hof aangeleverde gegevens, 

27 Verweerschrift tegen zelfstandig verzoek d.d. 26 mei 2011 
van de vrouw, nr. 13, Brief van advocaat vrouw d.d. 19 februa-
ri 2015 (met als bijlagen o.a. geactualiseerd standpunt van de 
vrouw en contra-expertise van de deskundige [betrokkene 
5]), nr. 26.

28 Zie het in de vorige voetnoot genoemde ‘geactualiseerd 
standpunt’, nr. 25.

29 Zie het in de vorige voetnoot genoemde ‘geactualiseerd 
standpunt’, nr. 22.

30 Zijnde dit de optelsom van de door het hof in zijn tussenbe-
schikking van 1 augustus 2017, rov. 2,8 t/m 2.10 in aanmerking 
genomen bedragen.

dat wil zeggen het al dan niet in aan mer king nemen 
van bepaalde posten en bedragen (zulks vanwege 
het feitelijk karakter van deze beslissingen). Wel 
volgt uit de klachten die de man hiervoor heeft ge-
formuleerd tegen de door het hof gehanteerde bere-
keningsmethode dat de inventarisatie/rangschik-
king in verschillende periodes door de man 
even eens voor rechtens onjuist/onvoldoende begrij
pelijk wordt gehouden. De aangevoerde klachten 
treffen ook de vraagstelling aan de deskundige (en 
de benoeming van de deskundige), nu, uitgaande 
van de gegrondbevinding van de cassatieklachten 
op dit punt van de man, de vraagstelling aan de des-
kundige verkeerd en/of niet relevant is.
1.2.8.  In zijn eindbeschikking van 3 juli 2018 heeft 
het hof in rov. 2.5 naar aanleiding van een daartoe 
strekkende verzoek van de man geoordeeld dat er 
geen reden is om terug te komen van zijn bindende 
eindbeslissingen uit zijn beschikking van 6 no vem-
ber 2016 inzake de berekeningswijze en van de in 
de beschikking van 1 augustus 2017 bepaalde 
vraagstelling aan de nieuw te benoemen deskundi-
ge. Het hof overwoog daartoe het volgende:

‘Het hof heeft in de tussenbeschikking van 6 no-
vem ber 2016 de door hem vastgestelde reken-
methode uiteengezet en par tijen de gelegenheid 
gegeven alsnog te kiezen voor de wijze van bere-
kening in de zaak die heeft geleid tot het 
Stolpboerderij-arrest. Par tijen hebben vervol-
gens uit druk ke lijk niet gekozen voor laatstge-
noemde rekenmethode en geen bezwaar ge-
maakt tegen de rekenmethode van het hof. Eerst 
na ontvangst van het deskundigenbericht heeft 
de man daartegen bezwaar gemaakt, gebaseerd 
op een door hem in het geding gebrachte notitie 
van mr. B. Breederveld van 15 februari 2018.
In de tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 
heeft het hof ter zake van de rekenmethode een 
bindende eindbeslissing gegeven. Ingevolge het 
arrest van de Hoge Raad van 25 april 2008 
(ECLI:NL:HR:2008:BC2800) brengen de eisen 
van een goede procesorde mee dat de rechter, 
aan wie is gebleken dat een eerdere door hem 
gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte 
eindbeslissing berust op een onjuiste ju ri dische 
of fei te lij ke grondslag, bevoegd is om, nadat par-
tijen de gelegenheid hebben gekregen zich dien-
aangaande uit te laten, over te gaan tot her over-
we ging van die eindbeslissing, teneinde te 
voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grond-
slag een einduitspraak zou doen. De door het hof 
gekozen rekenmethode berust niet op een on-
juiste ju ri dische of fei te lij ke grondslag. Er is 
daarom geen aanleiding tot her over we ging van 
de beslissing over de gekozen methode. Wel kan 
aan de man worden nagegeven dat het hof bin-
nen de gekozen methode ten onrechte telkens 
de hypothecaire leningen in de noemer van de 
breuk heeft meegenomen. Het hof zal dit her-
stellen en in de formules III en IV in de noemer 
de uit de hypothecaire leningen betaalde bouw-
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kosten meenemen, evenals de (ook in de teller 
meegenomen) aflossingen en polissen’.

Zoals uit de hiervoor geformuleerde klachten blijkt, 
is de man van mening dat het oordeel van het hof, 
waarvan de man heeft gevraagd aan het hof om 
daarvan terug te komen, wél berust op een ju ri disch 
(en fei te lij ke) onjuiste grondslag. Gegrondbevinding 
van deze klachten zal om die reden ook dit oordeel 
aantasten. In aanvulling op de hiervoor geformu-
leerde klachten wijst de man nog op het volgende. 
Het niet gezamenlijk tot een keuze hebben kunnen 
komen voor de methodiek Stolpboederij-arrest, im-
pliceert niet dat de man daarvoor ‘uit druk ke lijk’ niet 
heeft gekozen. Gezamenlijk impliceert immers ook 
dat de vrouw daarvoor dan had moeten kiezen.
1.2.9.  Verder heeft de man steeds (zie hiervoor) 
een rekenmethodiek bepleit in lijn met het arrest 
[naam 3]/[naam 4]. Dat de door de man in zijn pro-
cesstukken aangedragen berekeningen niet altijd 
even inzichtelijk zijn opgesteld en deze mogelijk op 
onderdelen dubbeltellingen of omissies bevatten, 
doet daar niet aan af. Het betreft hier een uiterst 
complexe materie, getuige het feit dat ook het Hof in 
zijn voorgenomen rekenmethodiek twee es sen tië le 
fouten had gemaakt, waarop het door de notitie van 
Bart Breederveld, die de man in het geding heeft ge-
bracht,31 is geattendeerd en die het hof eerst naar 
aanleiding van deze notitie in zijn eindbeschikking 
van 3 juli 2018 heeft hersteld.
1.2.10.  In zijn notitie32 heeft ook Bart Breederveld 
gewezen op de bijzondere om stan dig he den van de 
onderhavige zaak (zoals blijkend uit de tussenbe-
schikkingen van het hof) en de relevante ju ri dische 
verschillen met de door het hof kennelijk tot uit-
gangspunt genomen beschikking van Uw Raad van 
10 juli 2009 (kapitaalverzekeringen). Breederveld 
heeft er specifiek op gewezen dat de methodiek van 
het hof onvoldoende rekening houdt met het feit dat 
in de onderhavige zaak meerdere (ingrijpende) ver-
bouwingen hebben plaatsgevonden én aflossingen 
hebben plaatsgevonden uit overgespaard inkomen 
op de verwervingschulden, beide relevante verschil-
len met de zaak die leidde tot de beschikking van Uw 
Raad van 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4387. De 
door Breederveld gemaakte analyse had het hof tot 
het inzicht moeten brengen dat aan de door het hof 
gekozen rekenmethodiek zo veel fouten en on-
nauwkeurigheden kleven dat deze methode leidt 
tot een onjuiste toepassing van de beleggingsleer en 
had om die reden dus wel moeten terugkomen van 
zijn eerdere (eind)beslissing. Dit geldt temeer nu in 
de notitie een rekenmethodiek is aangereikt die op 
basis van de beschikbare gegevens kon worden uit-
gevoerd die wél leidt tot een redelijk resultaat.

Deze methode houdt in: Teller: aflossing op de 
geldleningen bij aanvang van het verrekentijdvak33 
(voor zover deze tot vermindering van de schuld 

31 Productie 142 bij Akte van 20 februari 2018.
32 De inhoud daarvan heeft de man integraal in zijn akte van 20 

februari 2018 geïncorporeerd.
33 In de notitie wordt gesproken over ‘verrekentijdstip’, maar 

kennelijk is bedoeld ‘verrekentijdvak’.

hebben geleid) + gedurende het verrekentijdvak uit 
overgespaard inkomen betaalde financiering voor 
de 3 verbouwingen + de waarde van de kapitaalver-
zekeringen per peildatum + de tot de peildatum be-
taalde rente uit overgespaard inkomen (excl. echte-
lijke woning), Noemer: Waarde van de onroerende 
zaak bij aanvang verrekentijdvak/aanvang huwelijk 
+ totaal van alle kosten voor alle tijdens de verreken-
periode gedane investeringen/verbouwingen + alle 
rente (excl. echtelijke woning).

De door Breederveld gekozen methodiek ligt in 
lijn met de benadering die de man steeds heeft 
voorgestaan. Breederveld merkt op dat hij van oor-
deel is dat de door hem voorgestelde methodiek 
aansluit bij een redelijk resultaat voor de verreke-
ningsvordering in acht genomen de huwelijksver-
mogensrechtelijke verhouding enerzijds en de wij-
ze waarop par tijen feitelijk gedurende het huwelijk 
met ge za men lij ke inspanning een onroerende zaak 
met opstallen hebben gerealiseerd dat de oorspron-
kelijke onroerende zaak aanzienlijk in waarde heeft 
doen toenemen, doch enkel deel uitmaakt van het 
vermogen van de vrouw.
1.2.11.  Op grond van het vorenstaande kan ook 
rov. 2.7 van de eindbeschikking van 3 juli 2018 niet in 
stand blijven, waarin het hof overweegt dat door 
par tijen geen om stan dig he den zijn aangevoerd die 
kunnen leiden tot het oordeel dat het resultaat van 
de in de daarin voorafgaande rechtsoverwegingen 
uitgevoerde berekening in strijd is met de redelijk-
heid en billijkheid. Dat heeft de man immers wel 
gedaan. Dat het hof daar anders over oordeelt is, 
zonder nadere, ontbrekende, motivering on be grij pe
lijk.

2.  Klacht II
In zijn tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 komt 
het hof tot het oordeel dat het noodzakelijk is een 
nieuw deskundigenbericht te laten uitbrengen. Het 
hof motiveert dat als volgt:

‘4.16. Het hof begrijpt dat de rechtbank op basis 
van het taxatierapport van De Boer is uitgegaan 
van de waarde van [a-straat 1] in 1988 in plaats 
van de datum van het huwelijk. In verband met 
het feit dat het hof dient te beschikken over de 
waarde van [a-straat 1] op een achttal tijdstip-
pen en de waarde op ieder van die tijdstippen 
langs dezelfde weg dient te worden vastgesteld, 
zal het hof een deskundige benoemen. Het hof 
zal daartoe par tijen in de gelegenheid stellen ie-
der een deskundige te kiezen, die gezamenlijk 
een derde als deskundige zullen aanwijzen. Het 
hof zal laatstgenoemde deskundige benoemen.’

En daarna in rov. 4.17, na par tijen de mogelijkheid 
van een ge za men lij ke keuze voor de methodiek 
Stolpboerderij te hebben voorgehouden:

‘(…) Ook indien par tijen voor deze wijze van be-
re ke nen kiezen dient er een nieuw taxatierap-
port te komen. Dit rapport kan dan beperkt blij-
ven tot twee tijdstippen — de datum van het 
huwelijk en de peildatum, alsmede de — aan de 
hand van door de Nederlandse Vereniging van 
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makelaars (NVM) gepubliceerde cijfers — geïn-
dexeerde waarde. Het hof begrijpt dat de recht-
bank op basis van het taxatierapport van De 
Boer is uitgegaan van de waarde van [a-straat 1] 
in 1988 in plaats van de datum van het huwelijk. 
Omdat voorts de waarde op ieder van de twee 
tijdstippen langs dezelfde weg dient te worden 
vastgesteld, zal het hof ook in geval par tijen voor 
deze berekeningswijze kiezen een deskundige 
benoemen, waartoe het hof par tijen in de gele-
genheid zal stellen ieder een deskundige te kie-
zen, die gezamenlijk een derde als deskundige 
zullen aanwijzen. Het hof zal laatstgenoemde 
deskundige als deskundige benoemen.’

In zijn tussenbeschikking van 1 augustus 2017 heeft 
de het hof als deskundige benoemd de heer Arjan 
van der Waaij. Deze heeft op 8 ja nua ri 2018 zijn rap-
port uitgebracht. De deskundige heeft de waarde 
van de onroerende zaak per 31 december 2009 vast-
gesteld op een bedrag van € 920.000 en heeft vanuit 
die waarde vervolgens, voor de 7 overige tijdstippen 
waarop het hof een waardering heeft verlangd, door 
middel van terug rekening met gebruikmaking van 
de NVM ‘Prijsontwikkeling Wonen’ (indexcijfer) die 
waarden vastgesteld. De deskundige heeft door mid-
del van deze methode de waarde van de onroerend 
zaak per datum huwelijk (13 oktober 1990) vastge-
steld op een bedrag van € 420.000.

De man heeft bij brief van 20 februari 2018 aan 
het hof uitvoerig onderbouwde bezwaren inge-
bracht tegen het rapport van de heer Arjan van der 
Waaij. Die bezwaren betreffen niet alleen de wijze 
van totstandkoming van het rapport, maar ook de 
door de deskundige gehanteerde methodiek en het 
onbeantwoord blijven van vragen die de man daar-
over aan de deskundige heeft gesteld.

Het hof heeft in zijn eindbeschikking van 3 juli 
2018 die bezwaren verworpen in rov. 2.4 waarin het 
hof met name ingaat op de ‘formele’ bezwaren die 
de man tegen het rapport heeft ingebracht. Over de 
inhoudelijke, specifieke, bezwaren van de man is 
het hof kort. Het overweegt daarover slechts:

‘De door het hof in de tussenbeschikking van 
1 augustus 2017 aan de deskundige gestelde vra-
gen zijn beperkt tot de waarde van [a-straat 1] 
op een achttal tijdstippen. Een motivering waar-
om een door de deskundige vastgestelde waarde 
afwijkt van eerdere taxaties valt bui ten deze 
vraagstelling. De deskundige heeft in het rapport 
een duidelijk uitleg gegeven van de door hem 
gevolgde werkwijze. Het hof deelt niet de me-
ning van de man dat het rapport niet consistent, 
inzichtelijk en logisch is. Dat het rapport niet on-
partijdig is, zoals de man stelt, heeft hij niet on-
derbouwd.
Het hof ziet dan ook geen aanleiding een nieuw 
deskundigenonderzoek te gelasten. Evenmin 
ziet het hof aanleiding de deskundige aanvullen-
de vragen te stellen, zoals door de vrouw ver-
zocht. Het rapport voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen en het hof acht zich voldoende 
voorgelicht. Het hof neemt de conclusies van het 

rapport van de deskundige over en maakt deze 
tot de zijne.’

Deze oordelen van het hof zijn rechtens onjuist, dan 
wel onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd om rede-
nen die hierna uiteengezet en toegelicht zulten wor-
den.

 Onderdeel A
2.1.  Allereerst in on be grij pe lijk dat het hof in 
zijn tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 een 
nieuwe taxatie per datum huwelijk noodzakelijk 
acht (ook indien de methode Stolpboerderij zou 
worden gevolgd), zulks kennelijk vanwege het feit 
dat de rechtbank de waarde per 1988 in aan mer king 
heeft genomen. De door de rechtbank benoemde 
deskundige heeft immers wél een waarde per okto-
ber 1990 vastgesteld te weten een waarde van 
€ 165.000. Indien het hof dat over het hoofd heeft 
gezien berust zijn oordeel dus op een misslag. Het 
hof geeft ook geen enkel inzicht in zijn gedachte-
gang of — en zo ja op welke gronden — de wijze van 
waarderen van de onroerende zaak per datum hu-
welijk in het rapport van de nota bene door de 
rechtbank benoemde deskundige De Boer onjuist of 
ondeugdelijk zou zijn.

De man verwijst naar hetgeen daarover hiervoor 
achter 23 naar voren is gebracht. De deskundige 
heeft aan de hand van een taxatierapport van 
14 juni 1988 en de waarde van een referentieobject 
in diezelfde tijd de waarde van de onroerende zaak 
per datum 1988 getaxeerd op € 115.000 (p. 11/12 
van het rapport) en (rekening houdend met de 
bouw van de binnenmanege in 1989 en de daarmee 
gemoeide investering) per oktober 1990 op een be-
drag van € 165.000 (p. 14/15 van het rapport). De 
deskundige merkt daarbij nog op dat gezien de aard 
van het object en de verstreken tijd (24 jaren) er met 
terugrekenen van de huidige marktwaarde naar de 
waarde van 1988 een minder nauwkeurig beeld 
ontstaat (p. 12 van het rapport).

Het hof was daartoe echter wel gehouden, niet 
alleen omdat het gaat om een rapport van een door 
de rechter benoemde deskundige (en het rapport 
die ‘status’ niet zomaar verliest in hoger beroep), 
maar ook omdat de vraagstelling aan de deskundige 
door de rechtbank in overleg met par tijen tot stand 
is gekomen en geen der par tijen tegen de wijze van 
vaststelling door de deskundige De Boer ("concrete 
taxatie beginwaarde") bezwaren heeft ingebracht. 
In zoverre is het hof ook bui ten de rechtsstrijd van 
par tijen getreden.
- Beide par tijen hebben gereageerd op het rapport 
van de deskundige. De man heeft aangegeven zich 
in grote lijnen met het rapport te kunnen verenigen. 
De vrouw heeft kritische kanttekeningen geplaatst 
bij een aantal onderdelen van de waardering (zo zou 
te weinig rekening gehouden zijn met de ligging en 
der ge lij ke). Tegen de door de deskundige gehan-
teerde methodiek om de waarde van de onroerende 
zaak per begin van de verrekenperiode (afzonder-
lijk) te bepalen aan de hand van concrete gegevens 
en referentieobjecten en dus niet door middel van 
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terugrekenen van de waarde per peildatum is door 
geen van par tijen bezwaar gemaakt.34

- Bij beschikking van 3 december 2014 heeft de 
rechtbank par tijen gevraagd een geactualiseerd 
standpunt in te dienen.
- De vrouw heeft in haar ‘Geactualiseerd (onder-
bouwd) standpunt als bedoeld in de tussenbeschik-
king van de rechtbank d.d. 3 december 2014’ nog-
maals haar visie uiteengezet, uitmondend in de 
conclusie dat de woning en de onderneming eigen-
dom zijn van de vrouw en alle investeringen zijn ge-
financierd met leningen en dus niet (ook niet voor 
een deel) met overgespaarde inkomsten. De waarde 
van de kapitaalpolissen ten bedrage van € 56.000 
per peildatum zouden in haar visie bij helfte ge-
deeld kunnen worden als de desbetreffende gelden 
vrijkomen. De vrouw heeft tevens een taxatierap-
port van de door haar geraadpleegde makelaar [be-
trokkene 5] in het geding gebracht, waarin deze de 
onroerende zaak per peildatum 31 december 2009 
taxeert op een bedrag van € 837.000 en een email 
van [betrokkene 5] aan de advocaat van de vrouw 
waarin hij kritiek levert op het rapport van De Boer. 
Deze zou de onroerende zaak ten onrechte niet heb-
ben gewaardeerd op exploitatie gerelateerde cijfers. 
Tegen de door de door de rechtbank gestelde vra-
gen, noch tegen de door de deskundige gehanteerde 
methodiek (concrete taxatie beginwaarde) heeft de 
vrouw bezwaren ingebracht.
- Ook de man heeft in zijn ‘Geactualiseerd (onder-
bouwd) standpunt als bedoeld in de tussenbeschik-
king van de rechtbank d.d. 3 december 2014’ geen 
kanttekeningen geplaatst bij de door de deskundige 
gehanteerde methodiek en/of de vraagstelling door 
de rechtbank aan de deskundige.
- Beide par tijen hebben in hoger beroep grieven 
aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank, 
maar ook hierin zijn daartegen geen bezwaren aan-
gevoerd. De vrouw heeft in haar incidentele grief 
weliswaar geklaagd over het oordeel van de recht-
bank dat deze geen aanleiding ziet de zienswijze 
van de door haar benoemde onafhankelijke des-
kundige te volgen, maar deze bezwaren zien weder-
om niet op de door de deskundige gehanteerde me-
thodiek om de beginwaarde aan de hand van 
concrete gegevens te bepalen. In haar incidentele 
grief 1d (nrs 103 en 104) klaagt de vrouw over de 
waar de be pa ling per begindatum, maar dit bezwaar 
richt zich slechts tegen het onjuiste uitgangspunt 
van de rechtbank om de waarde van 1988 
(€ 115.000) als uitgangspunt te nemen (in plaats van 
de waarde per datum huwelijk die door de deskun-
dige op € 165.000 is vastgesteld) en dus niet tegen 
de door de deskundige gehanteerde methodiek om 
tot die vaststelling te komen.
Het oordeel van het hof in zijn tussenbeschikking 
van 8 no vem ber 2016 dat een nieuwe taxatie van de 
onroerende zaak per datum huwelijk nodig is door 
een nieuw te benoemen deskundige (kennelijk met 

34 Zie de reacties van de man, respectievelijk de vrouw op het 
deskundigenrapport d.d. 10 mei 2013.

de vrijheid om daarvoor ook nog een geheel andere 
rekenmethodiek te volgen, zie daarover hierna on-
derdeel B) miskent derhalve de grenzen van de 
rechtsstrijd tussen par tijen (onjuiste rechtsopvat
ting), althans is het onvoldoende begrijpelijk gemoti
veerd.

 Onderdeel B
2.2.1.  De man heeft in zijn brief van 20 februari 
2018 aan het hof kanttekeningen geplaatst bij de be-
rekeningswijze van de deskundige en een aantal 
zeer specifieke vragen gesteld over de door deze ge-
hanteerde methode van ‘terugrekenen’ aan de hand 
van indexcijfers (onderdeel E van de brief). Hij con-
stateert dat de deskundige die vragen niet heeft be-
antwoord. De man heeft onder meer35 gevraagd 
(vraag 21) waarom de deskundige niet op basis van 
wat er daad wer ke lijk is gebouwd de waarde muta-
ties na de (ver)bouw(ing) heeft bepaald en (22) 
waarom bij het vaststellen van de meerwaarde door 
de verbouwingen geen rekening is gehouden met 
het verkrijgen van de woonbestemming tijdens de 
periode oktober 1990 t/m december 2009. De man 
heeft aangedrongen op een waardering uitgaande 
van de fei te lij ke om stan dig he den en voorhanden 
zijnde gegevens (vraag 23).
2.2.2.  Dit zijn alle klemmende vragen en bezwa-
ren, nu uit de eigen vaststellingen door het hof inza-
ke de aard en omvang van de verbouwingen volgt 
dat in feite in 10 jaar tijd een nieuw complex is ge-
creëerd. De terugrekenmethode of afwaardeerme-
thode van de deskundige is reeds om die reden niet 
passend.
2.2.3.  Maar de ingebrachte bezwaren krijgen nog 
meer gewicht doordat geen rekening wordt gehou-
den met de bestemmingswijziging in 1997. Bij de 
waardering in oktober 1990 moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de onroerende zaak geen 
woonfunctie had (ook niet als be drijfs wo ning) en 
dat een redelijk handelend koper hier rekening mee 
zou hebben gehouden en een minder hoge koop-
prijs had betaald dan wanneer er wel een woon-
functie op het gebouw rustte.36 Door de terugreken-
methode die de deskundige Van der Waaij heeft 
gehanteerd, wordt hiermee geen rekening gehou-
den. Daardoor ontstaat een volstrekt vertekend 
beeld. Het ontbreken van een woonfunctie per da-
tum huwelijk wordt er door deze methodiek uitge-
filterd. Of misschien beter: door die methode wordt 
juist gefingeerd dat die functie er ook al in oktober 
1990 was. Per datum huwelijk wordt aldus een ob-
ject gewaardeerd dat toen helemaal niet bestond 

35 De man zal hierover in cassatie beknoptheid (moeten) be-
trachten en slechts de meest springende kritiekpunten eruit 
lichten, maar merkt nog wel op dat na lezing van de lijst van 
kritiekpunten/vragen (die onbeantwoord zijn gebleven) het 
beeld blijft hangen van een rapport dat vrijwel over de gehele 
linie een grondige onderbouwing mist. Het rapport is een re-
kenexercitie op basis van (niet verantwoorde) aannames en 
geen taxatierapport.

36 Taxatierapport van deskundige Tiede de Boer d.d. 17 april 
2013, p. 15.
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(hetgeen leidt tot een te hoge waardering). Er wor-
den appels met peren vergeleken.
2.2.4.  Waar er een taxatie voorhanden was van 
de waarde van de onroerende zaak per datum hu-
welijk, gebaseerd op een rapport van de door de 
rechtbank benoemde deskundige (op basis van con-
crete gegevens) en geen van par tijen tegen de door 
die deskundige gehanteerde taxatiemethodiek van 
de beginwaarde van de onroerende zaak bezwaren 
heeft aangevoerd, kon het hof de door de man aan-
gevoerde reële bezwaren tegen de door Van der 
Waaij gehanteerde methodiek niet afdoen en ver-
werpen met de overweging dat de deze deskundige 
niet hoeft te motiveren waarom zijn taxatie afwijkt 
van eerdere taxaties. Het hof had de taxatie van De 
Boer van de onroerende zaak per datum huwelijk 
tot uitgangspunt dienen te nemen (zie hiervoor on-
derdeel II.A) of moeten motiveren op welke (door 
par tijen aangevoerde bezwaren) het die taxatie als 
ondeugdelijk heeft aangemerkt. Evenmin is toerei-
kend de motivering dat het rapport consistent, in-
zichtelijk en logisch is. Het hof had een zelfstandig 
oordeel dienen te geven over de passendheid van de 
gevolgde methodiek. Indien het oordeel dat daarvan 
in dit geval sprake is impliciet in het oordeel van het 
hof besloten zou liggen, is dat oordeel zonder nade-
re, ontbrekende, motivering, on be grij pe lijk.

3.  Klacht C
De beslissing van het hof van 3 juli 2018 waarin de 
man bezwaar heeft gemaakt tegen de declaratie van 
de deskundige Van der Waaij behelst in rov. 2.3 een 
oordeel van het hof waarom de deskundige niet op 
de vragen van de man hoefde te antwoorden. Om-
dat de man zich daarmee niet kan verenigen en te-
gen het gelijkluidende oordeel van het hof in zijn 
eindbeschikking van 3 juli 2018 hiervoor (klacht 2) 
cassatieklachten zijn aangevoerd, klaagt de man 
hierbij (zekerheidshalve) ook over het oordeel van 
het hof in deze beslissing.

Conclusie A-G mr. M.L.C.C. Lückers:

In deze bewerkelijke huwelijksvermogensrechtzaak 
strijden par tijen over de uitleg van het periodiek 
verrekenbeding en de berekeningswijze die het hof 
heeft toegepast. Het be lang rijk ste geschilpunt be-
treft de onroerende zaak (manegebe drijf met be-
drijfs wo ning) aan de [a-straat 1] te [woonplaats] die 
door de vrouw ten huwelijk is aangebracht en waar-
aan tijdens huwelijk meerdere ingrijpende verbou-
wingen hebben plaatsgevonden en waarbij tijdens 
huwelijk aflossingen en rentebetalingen zijn ge-
daan. In het incidenteel cassatieberoep wordt nog 
geklaagd over de vraag of de stamrechtverplichting 
onder het te verrekenen vermogen valt.

1 Feiten en procesverloop
In deze zaak kan van de volgende feiten worden uit-
gegaan.1
1.1 Par tijen zijn op 13 oktober 1990 onder het 
maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd. In de 
door hen op 11 oktober 1990 overeengekomen hu-
welijkse voorwaarden is, voor zover van belang, het 
volgende bepaald:

“Artikel 1
De echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap 
van inboedel; elke andere gemeenschap van 
goederen is tussen hen uitgesloten. (…)
Artikel 6
Echtgenoten zijn, voorzover niet anders bepaald, 
verplicht aan elkaar te vergoeden hetgeen aan 
het vermogen van de ene echtgenoot is onttrok-
ken ten bate van de andere echtgenoot, ten be-
drage van of naar de waarde ten dage van de 
onttrekking. Deze vergoedingen zijn terstond 
opeisbaar. (…)
Artikel 8
1. De kosten van de gemeenschappelijke 
huishouding, daaronder begrepen de kosten van 
verzorging en opvoeding van de uit het huwelijk 
geboren kinderen, (…) worden voldaan uit de 
net to- inko mens der echtgenoten naar evenre-
digheid daarvan; (…)
2. Onder net to- inko men wordt verstaan 
het inkomen onder aftrek van de daarover ver-
schuldigde belasting op inkomen, premiehef-
fing-volksverzekeringen en andere wettelijke 
inhoudingen of heffingen (…)
Artikel 11
De echtgenoten verplichten zich over elk ka len-
der jaar hetgeen van hun net to- inko men in de 
zin van artikel 8, onder aftrek van hetgeen daar-
van is besteed voor de gemeenschappelijke 
huishouding, overblijft onderling te verrekenen 
in die zin, dat de ene echtgenoot een vordering 
verkrijgt op de andere echtgenoot ten bedrage 
van de helft van het aan diens zijde overblijven-
de als hiervoor bedoeld. (…)”

1.2 De staat van aanbrengsten, onderdeel van 
de akte van huwelijksvoorwaarden, luidt als volgt:

“Door [de vrouw] wordt ten huwelijk aange-
bracht:
Het compleet door haar te [woonplaats] uitgeoe-
fende manegebe drijf met de daarbij be ho ren de 
onroerende en roerende goederen, li qui di teiten, 
vordering en schulden. De roerende goederen li-
qui di teiten, vorderingen en schulden zijn de na-
volgende:
(…)
Voorts de navolgende schulden:
Een hypothecaire geldlening ten behoeve van de 
Westland Utrecht Hypotheekbank pro resto 
f 150.000,-;

1 Zie voor de vaststaande feiten de tussenbeschikking van het 
gerechtshof Amsterdam van 8 november 2016, 
ECLI:NL:GHAMS:2016:4396, rov. 2.1 t/m 2.5.
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Een geldlening van haar moeder [de moeder van 
de vrouw] groot f 60.000,-;
Een geldlening van [de moeder van de man] 
groot f 115.000,-.”

1.3 De man is tot 1 juli 2002 in dienst ge weest 
van [A] B.V. Sinds 1 juli 2002 is de man in dienst van 
de op 10 maart 1994 opgerichte [de B.V.] (hierna: de 
B.V.), waarvan hij directeur/grootaan deel houder is. 
Bij het einde van zijn dienstbetrekking bij [A] B.V. 
heeft de man een schadeloosstelling wegens te der-
ven inkomsten ontvangen, die hij door [A] B.V. heeft 
laten storten in de B.V. Op de balans van de B.V. per 
31 december 2009 stond een voorziening voor 
stamrechtverplichtingen van € 97.457, waarvan 
€ 74.427 voor de man en € 23.030 voor de vrouw.
1.4 De vrouw is eigenaar van de onroerende 
zaak aan de [a-straat 1] te [woonplaats] (hierna: 
[a-straat 1]). Het manegebe drijf van de vrouw is al-
daar gevestigd. [a-straat 1] bevatte op 31 december 
2009 naast be drijfsmatige opstallen een woning 
(zijnde de voormalig echtelijke woning) en een ga-
rage inclusief studiowoning.
1.5 Tijdens het huwelijk heeft aan [a-straat 1] 
een drietal verbouwingen plaatsgevonden.
1.6 In de periode van 13 oktober 1990 (de hu-
welijksdatum) tot 26 juni 1997 is een bedrag van 
ƒ 60.000 (€ 27.227) afgelost op de schuld aan [de 
moeder van de vrouw] en een bedrag van — afge-
rond — ƒ 17.000 (€ 7.716) op de schuld aan [de moe-
der van de man] (totaal € 34.943). Beide leningen 
zijn vóór het huwelijk door de vrouw aangegaan ten 
behoeve van de aankoop en de voorafgaand aan het 
huwelijk verrichte verbouwingen van [a-straat 1].

In 1997 is een drietal hypothecaire geldleningen 
afgesloten bij ABN-AMRO, waarmee de hypothecai-
re geldlening van Westland Utrecht Hypotheekbank 
(hierna: WUH) van ƒ 150.000 (€ 68.067) en de res-
tantschuld aan [de moeder van de man] van 
ƒ 98.000 zijn afgelost.

De hypothecaire geldleningen bij ABN-AMRO 
zijn de volgende:
(1) ƒ 200.000 (€ 90.756) spaarhypotheek op naam 
van de man, waarvan het saldo op 31 december 
2009 € 43.672 bedroeg;
(2) ƒ 200.000 (€ 90.756) meegroeihypotheek op 
naam van de vrouw, waaraan een ‘meegroeivrijpo-
lis’ op naam van de man en de vrouw is verbonden, 
waarvan het saldo op 31 december 2009 € 12.929 
bedroeg;
(3) ƒ 100.000 (€ 45.378) aflossingsvrije hypotheek 
op naam van de vrouw.
1.7 In 2002 heeft de vrouw uit hoofde van 
geldlening een bedrag van € 107.275 van de B.V. 
ontvangen. Tijdens het huwelijk is niet op deze le-
ning afgelost. Na de peildatum heeft de vrouw het 
gehele bedrag van deze schuld aan de B.V. voldaan.
1.8 Tijdens het huwelijk van par tijen heeft 
geen verrekening van overgespaard inkomen 
plaatsgevonden.
1.9 Bij verzoekschrift van 24 december 2010, 
ingekomen op 27 december 2010, heeft de vrouw 
zich gewend tot de rechtbank Haarlem. Zij heeft 

verzocht tussen par tijen de echtscheiding uit te 
spreken.
1.10  De man heeft een verweerschrift inge-
diend. Hij heeft zelfstandig verzocht:
(i) het bedrag vast te stellen dat de vrouw uit 
hoofde van de afwikkeling van het verrekenbeding 
van overgespaard inkomen aan hem schuldig is en 
de vrouw te veroordelen om dit bedrag, vermeer-
derd met de wettelijke rente met ingang van de 
peildatum, aan hem te betalen;
(ii) het bedrag vast te stellen dat de vrouw uit 
hoofde van de afwikkeling van de regeling betref-
fende vergoedingsrechten aan de man als vertegen-
woordiger van de B.V. schuldig is en de vrouw te 
veroordelen om dit bedrag, vermeerderd met de 
wettelijke rente met ingang van de peildatum, aan 
de man te voldoen, onder bepaling dat zij door beta-
ling aan de man jegens de B.V. bevrijdend heeft be-
taald; en
(iii) de verdeling vast te stellen van de goederen 
die par tijen in gemeenschap hebben.
1.11  De vrouw heeft een verweerschrift inge-
diend tegen de zelfstandige verzoeken van de man. 
Zij heeft verzocht dat de rechtbank:
(i) slechts toewijsbaar acht het verzoek om 
het bedrag vast te stellen dat zij uit hoofde van de af-
wikkeling van het verrekenbeding aan de man 
schuldig is, met afwijzing van het méér gevorderde, 
in het bijzonder voor wat de wettelijke rente be-
treft; met dien verstande dat bij de vaststelling niet 
de opvattingen van de man maar de door de vrouw 
uiteengezette uitgangspunten worden gevolgd;
(ii) het verzoek van de man met betrekking tot 
de vergoedingsrechten die verschuldigd zouden zijn 
aan de B.V. afwijst, althans de man daarin niet ont-
vankelijk verklaart;
(iii) het verzoek tot verdeling afwijst, nu er 
geen goederen meer zijn die behoren tot enigerlei 
gemeenschap tussen par tijen;
(iv) door een deskundige doet vaststellen wat 
de actuele waarde is van het onroerend goed van de 
vrouw per 31 december 2010, en wat de autonome 
waardestijging is van het goed in de periode van 
1988, althans 1990, tot 31 december 2010, met be-
paling dat uitsluitend de vrouw daartoe gerechtigd 
is;
(v) bepaalt dat de man verplicht is aan de 
vrouw te betalen de helft van de waarde van de aan-
delen in de B.V., dan wel de helft van de niet-uitge-
keerde winsten van de vennootschap in de periode 
van het huwelijk van par tijen, onder gehoudenheid 
van de man om de hiervoor benodigde gegevens te 
verstrekken, zo nodig met aanwijzing van een des-
kundige;
(vi) de man verplicht ervoor zorg te dragen aan 
de vrouw te doen uitkeren de helft van het in de B.V. 
opgebouwde stamrecht, dan wel bij gebreke daar-
van dit bedrag uit eigen vermogen aan de vrouw uit 
te keren;
(vii) een en ander te vermeerderen met de wet-
telijke rente.
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1.12  Bij beschikking van 27 september 2011 
heeft de rechtbank tussen par tijen de echtscheiding 
uitgesproken. Deze beschikking is op 13 oktober 
2011 ingeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand.2 Daarmee werd het huwelijk van par tijen 
ontbonden. In de beschikking is — na het bereiken 
van overeenstemming op dit punt door par tijen — 
31 december 2009 bepaald als de peildatum voor 
de omvang en de waarde van het te verrekenen ver-
mogen van par tijen (rov. 3.6). De rechtbank heeft de 
beslissing over de afwikkeling van de huwelijkse 
voorwaarden aangehouden in afwachting van een 
voorgenomen me dia tion. De rechtbank heeft verder 
een deskundige, dhr. R. Keuskamp, benoemd om de 
volgende vragen te be ant woor den:
(i) wat is de waarde van het onroerend goed 
gelegen aan de [a-straat 1], uitgaande van de waar-
de in het eco no misch verkeer vrij van gebruik en be-
woning per peildatum 31 december 2009?
(ii) wat is de waarde van het onroerend goed 
gelegen aan de [a-straat 1] per 31 december 2009, 
rekening houdend met de om stan dig heid dat het 
zakelijk deel van het onroerend goed on der ne-
mings ver mo gen is en dat het daarin uitgeoefende 
manegebe drijf wordt voortgezet?
(iii) wat is de autonome waardestijging van het 
onroerend goed gelegen aan de [a-straat 1] vanaf 
1988 tot 31 december 2009, de verbouwingen van 
de opstallen weggedacht?
(iv) wat is de waarde van de afzonderlijke op-
stallen van het onroerend goed per 31 december 
2009?
(v) geeft uw onderzoek aanleiding tot nadere 
opmerkingen?
1.13  Nadien heeft dhr. Keuskamp de rechtbank 
bericht dat hij de taxatieopdracht aan de rechtbank 
moet teruggegeven. Bij beschikking van 17 april 
2012 heeft de rechtbank een andere deskundige be-
noemd, dhr. T. de Boer, met de opdracht de hiervoor 
in 1.12 weergegeven vragen te be ant woor den. De 
rechtbank heeft de beslissing over de afwikkeling 
van de huwelijkse voorwaarden tot 2 oktober 2012 
pro forma aangehouden in afwachting van de resul-
taten van de me dia tion. Nadien is de beslissing 
meerdere malen op verzoek van par tijen pro forma 
aangehouden in afwachting van het rapport van de 
deskundige.
1.14  Op 17 april 2013 heeft de deskundige zijn 
rapport overgelegd.
1.15  Bij dagbepalingsbeschikking van 12 juni 
2013 heeft de rechtbank vastgesteld dat par tijen 
hebben aangegeven ieder voor zich een contra- 
exper tise te zullen laten uitvoeren en daarna in me-
dia tion zullen proberen overeenstemming te berei-
ken. Om die reden heeft de rechtbank de 
voortzetting van de behandeling van de zaak pro 
forma aangehouden. Vervolgens is door de advoca-

2 Zie rov. 2.1 van de tussenbeschikking van het Gerechtshof 
Amsterdam van 8 november 2016,

  ECLI:NL:GHAMS:2016:4396.

ten van par tijen meermaals verzocht om uitstel, in 
afwachting van de resultaten van de me dia tion.
1.16  Nadien hebben de advocaten van par tijen 
de rechtbank bericht dat de me dia tion niet is ge-
slaagd. Bij dagbepalingsbeschikking van 3 decem-
ber 2014 heeft de rechtbank de voortzetting van de 
behandeling van de zaak bepaald en de advocaten 
van par tijen verzocht om voorafgaand aan de zitting 
schriftelijk een volledig, geactualiseerd en onder-
bouwd standpunt met betrekking tot de verreke-
ning in te dienen.
1.17  De voortgezette behandeling heeft plaats-
gevonden ter zitting van 23 maart 2015. Op 30 sep-
tember 2015 heeft de rechtbank een eindbeschik-
king gegeven. De rechtbank heeft overwogen dat de 
vrouw terzake van verrekening € 139.418 en voor 
het overige € 781, in totaal € 140.199, aan de man 
dient te betalen (rov. 2.38), dat de man aan de 
vrouw op grond van de verrekening een bedrag van 
(€ 44.047 + € 23.390) € 67.437 dient te betalen (rov. 
2.39) en dat de conclusie is dat de vrouw per saldo 
aan de man een bedrag van € 72.762 moet betalen, 
te vermeerderen met de wettelijke rente over een 
bedrag van € 71.981 vanaf 27 december 2010 tot de 
dag der algehele voldoening. De rechtbank heeft 
verder bepaald dat par tijen de kosten van de des-
kundige ieder bij helfte dienen te dragen en heeft 
het meer of anders verzochte afgewezen. In de 
thans in cassatie bestreden tussenbeschikking van 
8 no vem ber 2016 heeft het hof de — in hoger be-
roep nog van belang zijnde — beslissingen van de 
rechtbank die hebben geleid tot het dictum als volgt 
weergegeven (rov. 4.1):

“A. [a-straat 1]: Op de voet van artikel 
1:133 en 1:135 lid 1 BW in samenhang met arti-
kel 1:141 lid 3 BW moet ervan worden uitgegaan 
dat de extra waardestijging van € 613.000,- van 
het manegebe drijf en de woning is verkregen 
door investeringen met overgespaard inkomen. 
Dit betekent dat de man aanspraak heeft op be-
taling van de helft van de waardestijging ver-
minderd met de thans nog drukkende hypothe-
caire schuld van in totaal € 226.890,- en de 
schuld aan de B.V. van € 107.275,-, derhalve 
€ 613.000,- -/- (€ 226.890,- + € 107.275,-) = 
€ 278.835,-, derhalve € 139.418,-. (r.o. 2.21 tot en 
met 2.23). De rechtbank is bij deze beslissing uit-
gegaan van het taxatierapport van 17 april 2013 
van de door haar benoemde deskundige T. de 
Boer (…). Volgens de rechtbank in haar beschik-
king van 30 september 2015 houdt dit rapport in 
dat de waarde in het eco no misch verkeer vrij 
van gebruik en bewoning van [a-straat 1] op de 
peildatum € 1.325.000,-, en in 1988 € 115.000,- 
bedroeg en de autonome waardestijging vanaf 
1988 tot 31 december 2009, de verbouwingen 
van de opstallen weggedacht, (€ 712.660,- -/- 
€ 115.000,-) € 597.660,-.
B. (door de rechtbank A genoemd) 
Vordering van de man tot vergoeding van een in 
[a-straat 1] geïnvesteerd bedrag van € 91.207,- af-
komstig uit de nalatenschap van zijn vader: afge-
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wezen vanwege onvoldoende onderbouwing. 
(r.o. 2.24)
C. (door de rechtbank B genoemd)
Vordering van de man van een bedrag van 
€ 197.053,-, zijnde de helft van de aflossingen en 
beleggingen die betrekking hebben op de auto-
nome waardestijging tijdens het huwelijk van 
[a-straat 1]: afgewezen. De B.V. heeft steeds de 
hy po theek lasten, de premies voor de kapitaal-
verzekeringen, de rente en aflossingen op de le-
ningen van de beide moeders en de lening ten 
behoeve van de garage betaald. Daarom kan niet 
worden geconcludeerd dat die betalingen ge-
daan zijn uit overgespaard inkomen. De aflossin-
gen zullen bij de waardering van de aandelen in 
de B.V. in aan mer king worden genomen. (r.o. 
2.26)
D. (door de rechtbank C genoemd)
Vordering van de man van een bedrag van 
€ 80.663,-, zijnde de helft van de uit overge-
spaard inkomen gedane investeringen in de ver-
bouwing van [a-straat 1]: afgewezen. De recht-
bank heeft al beslist dat de man gerechtigd is tot 
de helft van de extra waardestijging van [a-straat 
1] minus de daarop rustende schulden. De inves-
teringen uit overgespaard inkomen hoeven niet 
apart te worden becijferd. (r.o. 2.27)
E. (door de rechtbank D genoemd)
Vordering van de man van een bedrag van 
€ 116.225,-, zijnde de helft van de betaalde rente 
op de hypothecaire lening voor zover deze niet 
betrekking heeft op de woning, maar op het 
manegebe drijf, vermeerderd met een rende-
ment van 8% op jaarbasis na 19 jaar: afgewezen. 
Ook deze betalingen zijn verricht door de B.V. en 
zijn derhalve niet verricht met overgespaard in-
komen. De betalingen komen tot uitdrukking bij 
de waardering van de aandelen in de B.V. (r.o. 
2.28)
F. Vordering van de vrouw van een be-
drag van € 115.000,- uit hoofde van in de B.V. be-
legd overgespaard inkomen: toegewezen tot een 
bedrag van € 44.047,-, welk bedrag als volgt is 
be re kend. Het eigen vermogen per 31 december 
2009 van (€ 111.457,- -/- de verkrijgingsprijs van 
€ 18.000,-), verminderd met de AB-claim van 
25% = € 88.093,- te verrekenen vermogen, waar-
van de helft aan de vrouw toekomt. (r.o. 2.29 en 
2.30)
G. Aanspraak van de vrouw op de helft 
van het stamrecht: toegewezen tot een bedrag 
van € 23.390,-, gebaseerd op de voorziening 
stamrechtverplichting op de balans van de B.V. 
ten bedrage van € 97.458,-, verminderd met de 
latente belastingclaim van 52% daarvan en der-
halve € 50.678,-, zodat het te verrekenen vermo-
gen € 46.780,- bedraagt. (r.o. 2.31)
H. Meegroei-hypotheek en spaarhypo-
theek: de waarde op de peildatum van € 56.000,- 
dient bij helfte tussen par tijen te worden ver-
deeld. (r.o. 2.32)

I. Aanspraak van de man op verrekening 
van de betaalde schenkbelasting naar rato van 
de waarde op de peildatum van het aandeel van 
de vrouw in het chalet in Zwitserland dat zij sa-
men met haar zusters door haar ouders ge-
schonken heeft gekregen, door de man be re-
kend op de helft van € 15.650,-: toegewezen tot 
een bedrag van de helft van de betaalde schenk-
belasting, te weten € 781,-. De stelling van de 
man dat betaling van de schenkbelasting moet 
worden aangemerkt als een investering kan zon-
der nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet 
worden gevolgd. (r.o. 2.34)
J. Aanspraak van de man op de wettelijke 
rente toegewezen vanaf de datum van indiening 
van het verzoekschrift. Volgens de rechtbank is 
de verrekenvordering op grond van de huwelijk-
se voorwaarden op dat moment ontstaan en op-
eisbaar geworden en niet, zoals de man primair 
stelt, op de peildatum. (r.o. 2.36)”

1.18  Tegen de beschikking van 30 september 
2015 heeft de man, onder aanvoering van 13 grie-
ven, hoger beroep ingesteld bij het ge rechts hof Am-
sterdam. Hij heeft tevens zijn verzoek ge wij zigd. De 
man heeft het hof verzocht:
(i) de bestreden beschikking te vernietigen 
voor zover zijn vorderingen zoals verwoord in rov. 
2.7 van de beschikking niet zijn toegewezen en het 
deel waarbij zijn vorderingen niet geheel zijn toege-
wezen, en het deel waarbij de vorderingen van de 
vrouw zijn toegewezen en/of aan haar bedragen ter 
zake van verrekening zijn toegekend, en voor het 
overige de bestreden beschikking te bekrachtigen;
(ii) te bepalen dat het bedrag dat de vrouw uit 
hoofde van de afwikkeling van het verrekenbeding 
van overgespaard inkomen aan hem is verschul-
digd, vast te stellen op een hoger bedrag dan 
€ 139.418 en de vrouw te veroordelen tot betaling 
aan de man van een door het hof vastgesteld be-
drag, te vermeerderen met de wettelijke rente met 
ingang van de peildatum;
(iii) het bedrag vast te stellen dat de vrouw uit 
hoofde van de afwikkeling van de regeling van de 
vergoedingsrechten aan hem schuldig is en/of uit 
hoofde van overbedeling, en voorts de vrouw te ver-
oordelen om dit bedrag, te vermeerderen met de 
wettelijke rente met ingang van de peildatum, aan 
hem te voldoen;
(iv) het bedrag vast te stellen dat de vrouw uit 
hoofde van de afwikkeling van de regeling van de 
vergoedingsrechten, althans uit hoofde van onver-
schuldigde betaling, althans ongerechtvaardigde 
verrijking aan hem als vertegenwoordiger en cessio-
naris van de B.V. schuldig is en de vrouw te veroor-
delen om dit bedrag, te vermeerderen met de wet-
telijke rente met ingang van de peildatum, aan hem 
te voldoen, onder bepaling dat zij door betaling aan 
de man jegens de B.V. bevrijdend heeft betaald.
1.19  De vrouw heeft een verweerschrift inge-
diend en heeft van haar zijde, onder aanvoering van 
vier grieven, incidenteel hoger beroep ingesteld. De 
vrouw heeft het hof verzocht:
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(i) het door haar aan de man te betalen bedrag 
uit hoofde van de afwikkeling van het periodiek ver-
rekenbeding vast te stellen op een door het hof vast 
te stellen lager bedrag dan € 139.418, met veroorde-
ling van de man tot te rug be ta ling van hetgeen zij 
meer heeft betaald dan waartoe zij op grond van de 
te wijzen beschikking verschuldigd zal blijken te 
zijn, vermeerderd met de wettelijke rente daarover 
vanaf de dag van betaling tot aan de dag van te rug-
be ta ling;
(ii) het door de man aan haar te betalen bedrag 
wegens verrekening van de stamrechtverplichting 
vast te stellen met inachtneming van het gestelde 
onder de incidentele grieven 2a en b;
(iii) de man te veroordelen in de kosten van het 
geding.
1.20  De man heeft in het incidenteel hoger be-
roep een verweerschrift ingediend.
1.21  Op 8 no vem ber 2016 heeft het hof een tus-
senbeschikking gegeven.3 Het hof is daarin ingegaan 
op de grieven van par tijen die betrekking hebben op 
verrekening van uit overgespaard inkomen gedane 
investeringen in [a-straat 1]. Het hof heeft daarbij 
het volgende vooropgesteld:

“4.7. (…) Artikel 1:136 lid 1 BW luidt als volgt:
Indien een goed onder aan wen ding van te verre-
kenen vermogen is verkregen, wordt het verkre-
gen goed tot het te verrekenen vermogen gere-
kend voor het aandeel dat overeenkomt met het 
bij de verkrijging uit het te verrekenen vermo-
gen aangewende gedeelte van de tegenprestatie 
gedeeld door de totale tegenprestatie.
Indien een echtgenoot in verband met de ver-
werving van een goed een schuld is aangegaan, 
wordt het goed op de voet van de eerste volzin 
tot het te verrekenen vermogen gerekend voor 
zover de schuld daartoe wordt gerekend of daar-
uit is afgelost of betaald.
In zijn arrest van 10 juli 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI4387, heeft de Hoge Raad 
uiteengezet dat geen onderscheid wordt ge-
maakt naar gelang de in het verrekentijdvak ver-
richte belegging van overgespaarde maar niet 
verrekende inkomsten betrekking heeft op 
nieuw verworven goederen, dan wel — zoals in 
het geval van [a-straat 1] — reeds voor het huwe-
lijk verworven goederen. Dit geldt op over een-
komstige wijze indien ten laste van te verreke-
nen inkomsten niet de verwerving maar de 
verbetering van een aan een der echtgenoten 
toebehorend goed gefinancierd wordt, indien 
die verbetering een waardevermeerdering van 
het goed ten gevolge heeft en derhalve leidt tot 
extra vermogensvorming, zoals bij een ingrij-
pende verbouwing van een onroerende zaak.
Indien voor de verwerving of de verbouwing van 
een aan een der echtgenoten toebe ho ren de wo-
ning een hypothecaire lening is aangegaan en in 
verband daarmee tevens een kapitaalverzeke-
ring is gesloten die ertoe strekt om (te zijner tijd) 

3 ECLI:NL:GHAMS:2016:4396.

met het opgebouwde kapitaal de hypothecaire 
lening af te lossen, dient betaling van verzeke-
ringspremies uit overgespaarde inkomsten ge-
lijkgesteld te worden met aflossing van de hypo-
thecaire schuld. Dat brengt met zich dat de 
waarde die de polis op de peildatum heeft in die 
zin in de verrekening wordt betrokken, dat de 
hypothecaire lening waarmee de verwerving of 
de verbouwing is gefinancierd, geacht wordt 
met dat bedrag te zijn afgelost uit overgespaarde 
inkomsten. De andere echtgenoot heeft dan ook 
op de voet van artikel 1:136 lid 1 BW in evenre-
digheid met dat bedrag aanspraak op verreke-
ning van de waarde(stijging) van de woning, al-
dus nog steeds de Hoge Raad.
In de zaak waar dit arrest op ziet was uitsluitend 
de verrekening van de met overgespaard inko-
men gefinancierde polis aan de orde. De Hoge 
Raad heeft daarover beslist dat het bedrag dat 
tussen par tijen moet worden verrekend, kan 
worden bepaald door de waarde van de kapi-
taalverzekering op de peildatum te delen door 
het totaalbedrag dat gevormd wordt door de 
waarde van de woning voor de verbouwing en 
het bedrag van de hypothecaire lening waarmee 
de verbouwing is gefinancierd, en het resultaat 
daarvan te vermenigvuldigen met de waarde 
van de woning op de peildatum.
4.8. Tijdens het huwelijk heeft een drietal ver-
bouwingen plaatsgevonden, zijn (hypothecaire) 
leningen afgelost en andere (hypothecaire) le-
ningen afgesloten, is — voor zover van belang — 
rente betaald voor zover de (hypothecaire) geld-
leningen betrekking hebben op het 
be drijfsmatige deel van [a-straat 1] (hierna: de 
rente) en heeft waarde opbouw van polissen 
plaatsgevonden. Volgens vaste rechtspraak geldt 
de hiervoor geciteerde rekenmethodiek (in be-
ginsel) tevens voor uit overgespaard inkomen 
gefinancierde verbouwingen, aflossingen en — 
mogelijk — rentebetalingen op een hypothecaire 
geldlening voor zover deze geen betrekking 
heeft op de echtelijke woning. Kort gezegd komt 
deze rekenmethodiek neer op: de investering uit 
overgespaard inkomen gedeeld door de totale 
investeringen, vermenigvuldigd met de waar-
de.”

1.22  Het hof heeft vervolgens het volgende 
overwogen:

“4.9. De vrouw stelt dat de waarde van de polis-
sen, de aflossingen en de rente niet in de verre-
kening dienen te worden betrokken. Zij voert 
daartoe het volgende aan. De premies, aflossin-
gen en rente zijn niet voldaan uit overgespaard 
inkomen. De premies en aflossingen zijn steeds 
door de B.V. voldaan. De rente is aanvankelijk 
even eens door de B.V. voldaan, en daarna door 
haarzelf, omdat de rente sindsdien in de jaar-
stukken van de manege is verwerkt als een be-
drijfslast, zoals blijkt uit de jaarstukken 2008 van 
de manege en haar fiscaal rapport, waarnaar zij 
verwijst. Subsidiair is de vrouw van mening dat 
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op de rente niet de beleggingsleer van toepas-
sing is en hooguit de B.V. een nominale vorde-
ring op de manege heeft.
De man heeft daar tegenover aangevoerd dat de 
aflossingen aan [de moeder van de vrouw] en 
[de moeder van de man] rechtstreeks van zijn 
privérekening zijn voldaan. De rente en premies 
werden door de B.V. betaald, waarna de daarbij 
betrokken bedragen werden bijgeboekt in de re-
kening-courantschuld van de man aan de B.V. 
De man heeft maandelijks van zijn privéreke-
ning, waarop zijn salaris werd gestort, een be-
drag aan de B.V. overgemaakt teneinde de door 
de betalingen ontstane schuld af te lossen. Ter 
zitting in hoger beroep heeft de man uiteengezet 
dat de betaling aan ABN Amro op deze wijze 
plaatsvond, omdat de bank wenste dat betaling 
zou geschieden vanaf een rekening bij ABN 
Amro en de B.V. over een rekening bij ABN Amro 
beschikte. Ter onderbouwing heeft de man een 
aantal bank af schriften in het geding gebracht.
4.10. De vrouw heeft hier tegenover onvoldoen-
de gesteld om haar in haar standpunt te volgen 
dat de premies, aflossingen en rente niet zijn 
voldaan uit overgespaard inkomen. Evenmin 
volgt het hof de vrouw in haar standpunt dat op 
de rente niet de beleggingsleer van toepassing is. 
De aanschaf en de verbouwingen van [a-straat 
1] zouden niet mogelijk zijn ge weest zonder dat 
daartoe (hypothecaire) leningen zijn afgesloten 
waarover rente verschuldigd is. Aldus heeft de 
betaalde rente bijgedragen aan de waardever-
meerdering. De rente ter zake van het be-
drijfsmatige deel van [a-straat 1] is derhalve, 
evenals de verbouwingen en aflossingen, te be-
schouwen als investering in [a-straat 1].
Zoals door de Hoge Raad in het hiervoor bespro-
ken arrest beslist, dient betaling van verzeke-
ringspremies uit overgespaard inkomen gelijk-
gesteld te worden met aflossing van de 
hypothecaire schuld. De polissen dienen derhal-
ve in de verrekening te worden betrokken.
4.11. De vrouw stelt zich op het standpunt dat de 
zakelijke opstallen niet mogen worden betrok-
ken in de verrekening, omdat uitsluitend voor de 
verbouwing van de be drijfs wo ning (het hof be-
grijpt: overgespaard) inkomen is aangewend. 
Het hof maakt uit de stukken in het dossier op 
dat [a-straat 1] ten tijde van het huwelijk be-
stond uit een aantal zakelijke opstallen en een 
dagverblijf, en dat bij de drie verbouwingen niet 
alleen de woning, maar ook een aantal andere 
be drijfsmatige opstallen is toegevoegd. Zonder 
nadere toelichting, die ontbreekt, valt uit het 
dossier niet op te maken welke aan de diverse 
verbouwingen uitgegeven bedragen op de wo-
ning respectievelijk de be drijfsmatige opstallen 
betrekking hebben. Daarbij komt dat ook de af-
lossingen en premies zijn voldaan uit overge-
spaard inkomen. Het hof volgt de vrouw daarom 
niet in haar standpunt.

De vrouw heeft tenslotte betoogd dat het me-
rendeel van de met de verbouwingen gemoeide 
kosten is voldaan uit de (hypothecaire) leningen. 
Het hof zal dit betoog hierna bij de kosten van de 
verbouwingen bespreken.
4.12. Teneinde het bedrag te kunnen vaststellen 
dat de man uit hoofde van verrekening toekomt, 
dient een aantal tijdstippen te worden onder-
scheiden, en wel als volgt:
‘13 oktober 1990 (datum huwelijk) (I)
De vrouw was eigenaar van [a-straat 1], waarvan 
de waarde op dat tijdstip hierna wordt bespro-
ken. [a-straat 1] bevatte toen naast de be-
drijfsmatig in gebruik zijnde ruimtes geen wo-
ning, maar uitsluitend een dagverblijf.
In verband met [a-straat 1] had de vrouw drie 
schulden, totaal € 147.478,50.
1992/1993 (II)
1e verbouwing van [a-straat 1]. Het dagverblijf 
en een aantal stallen werden omgebouwd tot 
een woonkamer en kantoorruimte.
In de periode van 13 oktober 1990 tot 1992/1993 
is een deel van de schulden aan [de moeder van 
de vrouw] en [de moeder van de man] afgelost.
Voor het be drijfsmatige deel van [a-straat 1] is 
rente betaald van 13 oktober 1990 tot 1992/1993.
1997 (III)
2e verbouwing van [a-straat 1], waarbij de wo-
ning tot stand is gekomen.
In de periode van 1992/1993 tot 1997 is opnieuw 
afgelost op de schulden aan de ouders. De schuld 
aan [de moeder van de vrouw] was in 1997 ge-
heel afgelost, de schuld aan [de moeder van de 
man] bedroeg medio 1997 afgerond € 44.470,-.
Voor het be drijfsmatige deel van [a-straat 1] is 
rente betaald van 1992/1993 tot 1997. Ten be-
hoeve van de verbouwing is in 1997 een drietal 
hypothecaire geldleningen bij ABN Amro van to-
taal € 226.890,- afgesloten. Daarmee zijn de res-
terende schuld van de vrouw aan [de moeder 
van de man] en de schuld aan WUH afgelost.
2002/2003 (IV)
3e verbouwing van [a-straat 1]. Bij die gelegen-
heid zijn de garage met kantoor, het clubhuis 
met studiowoning en het stalgebouw gebouwd 
respectievelijk verbouwd.
Ten behoeve van de verbouwing heeft de vrouw 
een geldlening afgesloten bij de B.V. ten bedrage 
van € 107.275,-.
Voor het be drijfsmatige deel van [a-straat 1] is 
rente betaald van 1997 tot 2002/2003. Een van 
de drie in 1997 afgesloten hypothecaire geldle-
ningen betreft een spaarhypotheek. Aan een an-
dere hypothecaire geldlening is een polis ver-
bonden. In de periode van 1997 tot 2002/2003 is 
voor de polissen premie betaald, waardoor in 
2002/2003 op ieder van de beide polissen een 
waarde is opgebouwd.
31 december 2009 (de peildatum) (V)
De vrouw is eigenaar van [a-straat 1].
De totale hypothecaire schuld aan ABN Amro 
bedraagt € 226.890,-.
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De schuld van de vrouw aan de B.V. bedraagt 
€ 107.275,-.
Voor het be drijfsmatige deel van [a-straat 1] is 
rente betaald van 2002/2003 tot 31 december 
2009.
De waarde van de beide polissen bedraagt totaal 
€ 56.601,-.’
4.13. Het vorenstaande brengt met zich dat de 
volgende berekening dient te worden gemaakt.
I: de aflossingen + de rente tot de verbou-
wing in 1992/1993
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] op de 
datum van het huwelijk + de hypothecaire lenin-
gen voor de aflossingen + de rente tot de verbou-
wing in 1992/1993 vermenigvuldigd met de 
waarde van [a-straat 1] voor de verbouwing in 
1992/1993
= de investering uit overgespaard inkomen I
II: de kosten van de verbouwing + de in-
vestering uit overgespaard inkomen I gedeeld 
door de waarde van [a-straat 1] voor de verbou-
wing + de kosten van de verbouwing + het to-
taalbedrag van de drie leningen na de aflossin-
gen + de investering uit overgespaard inkomen I
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
na de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen II
III: de kosten van de verbouwing voldaan 
uit overgespaard inkomen + de aflossingen voor 
zover niet voldaan uit de hypothecaire leningen 
bij ABN Amro + de rente + de investering uit 
overgespaard inkomen II
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] voor de 
verbouwing + de kosten van de verbouwing vol-
daan uit overgespaard inkomen + het totaalbe-
drag van de hypothecaire leningen + de rente + 
de investering uit overgespaard inkomen II
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
na de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen III
IV: de kosten van de verbouwing voldaan 
uit overgespaard inkomen + de waarde van de 
polissen + de rente + de investering uit overge-
spaard inkomen III
gedeeld door de waarde van [a-straat 1] voor de 
verbouwing + de kosten van de verbouwing vol-
daan uit overgespaard inkomen + het totaalbe-
drag van de (hypothecaire) leningen + de rente + 
de investering uit overgespaard inkomen III
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
na de verbouwing
= de investering uit overgespaard inkomen IV
V: de waarde van de polissen + de rente + 
de investering uit overgespaard inkomen IV ge-
deeld door de waarde van [a-straat 1] na de ver-
bouwing 2002/2003 + het totaalbedrag van de 
(hypothecaire) leningen + de rente + de investe-
ring uit overgespaard inkomen IV
vermenigvuldigd met de waarde van [a-straat 1] 
op de peildatum
= de investering uit overgespaard inkomen op de 
peildatum, waarvan de man de helft toekomt.”

1.23  Het hof heeft vervolgens overwogen dat 
het voor het maken van de hiervoor in 1.22 weerge-
geven berekening dient te beschikken over verschil-
lende gegevens4 uit verschillende periodes en dat 
het hof, in verband met het feit dat het dient te be-
schikken over de waarde van [a-straat 1] op een 
achttal tijdstippen en de waarde op ieder van die 
tijdstippen langs dezelfde weg dient te worden 
vastgesteld, een deskundige zal benoemen (rov. 4.15 
en 4.16). Het hof heeft vervolgens in rov. 4.17 (onder 
meer) overwogen:

“4.17. Te verwachten valt dat met de taxatie op 
een achttal momenten hoge kosten zullen zijn 
gemoeid, zodat de vraag opkomt of het financi-
eel belang dat met het onderhavige geschil ge-
moeid is, deze inspanning wel rechtvaardigt. Het 
hof geeft par tijen daarom in overweging geza-
menlijk alsnog te kiezen voor de door het hof ge-
bezigde — en door de rechtbank kennelijk ten 
aanzien van de verbouwingskosten gevolgde — 
wijze van berekening in de zaak die heeft geleid 
tot het arrest van de Hoge Raad van 25 april 
2008 (ECLI:NL:HR:2008:BB7043) ook wel aan-
geduid als het Stolpboerderijarrest). Deze bere-
kening komt op het volgende neer:
waarde [a-straat 1] op de peil-
datum

€

af: (hypothecaire) leningen €
af: aandeel vrouw geïndexeerd €
waardestijging €, waar-

van de 
man de 
helft 
toe-
komt.

Tussen par tijen staat vast dat de verbouwingen 
mede zijn betaald uit de (hypothecaire) geldle-
ningen. Dit brengt met zich dat deze wijze van 
be re ke nen niet alleen heeft te gelden voor de uit 
overgespaard inkomen betaalde verbouwingen, 
maar ook voor de aflossingen, de polissen — 
waarmee de hypothecaire leningen worden ge-
acht te zijn afgelost — en de rente. (…)”

1.24  Het hof heeft in het dictum par tijen in de 
gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de 
vraag of zij gezamenlijk kiezen voor de in rov. 4.17 
omschreven wijze van verrekening en, indien zij dit 
niet doen, de in rov. 4.15 genoemde gegevens te ver-
strekken. Het hof heeft de zaak daartoe pro forma 
aangehouden en iedere verdere beslissing aange-
houden.
1.25  Nadien heeft de man het hof bericht dat 
par tijen geen overeenstemming hebben bereikt 
over een ge za men lij ke keuze voor een wijze van be-

4 De waarde van [a-straat 1], het bedrag van de aflossingen op 
de (hypothecaire) leningen, het bedrag van de betaalde rente 
voor het bedrijfsmatig deel, de waarde van de spaarhypo-
theek op naam van de man en van de ‘meegroei-polis’ op 
naam van de man en de vrouw, het bedrag van de (hypothe-
caire) leningen en de kosten van de verbouwing.
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rekening volgens het Stolpboerderijarrest als be-
schreven in 4.17 van de tussenbeschikking van 8 no-
vem ber 2016. Par tijen hebben de door het hof voor 
dat geval gewenste gegevens verstrekt. Bij opvol-
gende tussenbeschikking van 1 augustus 20175 
heeft het hof een deskundige, dhr. A. van der Waaij, 
benoemd om antwoord te geven op de volgende 
vragen:

“1. Wat is de waarde in het eco no misch 
verkeer vrij van gebruik en bewoning van de on-
roerende zaak gelegen aan de [a-straat 1] te 
[woonplaats]
a. op 13 oktober 1990
b. voor de verbouwing in 1992/1993
c. na de verbouwing in 1992/1993
d. voor de verbouwing in 1997
e. na de verbouwing in 1997
f. voor de verbouwing in 2002/2003
g. na de verbouwing in 2002/2003
h. op 31 december 2009
2. Heeft u overigens nog opmerkingen die 
voor de be oor de ling van deze zaak van belang 
kunnen zijn?”

Het hof heeft iedere verdere beslissing aangehou-
den.
1.26  Op 8 ja nua ri 2018 heeft de deskundige zijn 
rapport uitgebracht. Daarin heeft hij antwoord ge-
geven op de door het hof gestelde vragen. Vervol-
gens heeft de man op 20 februari 2018 een akte en 
op 21 februari 2018 een brief in het geding gebracht. 
De vrouw heeft bezwaar gemaakt tegen de door de 
man op 20 februari 2018 ingediende akte. De man 
heeft daarop een reactie gegeven. Het hof heeft op 
12 maart 2018 een brief aan de deskundige gezon-
den. Nadat de deskundige deze brief had beant-
woord is de brief van de deskundige aan par tijen ge-
zonden. Par tijen hebben daarop vervolgens 
gereageerd. Daarna heeft de vrouw nog een ant-
woord akte ingediend.
1.27  Het hof heeft op 3 juli 2018 een eindbe-
schikking gegeven.6 Daarin heeft het onder meer 
het volgende overwogen:

“2.4. (…) In zijn rapport heeft de deskundige een 
aantal vragen van de man naar aanleiding van 
het concept-rapport beantwoord. Ten aanzien 
van de overige vragen heeft de deskundige zich 
terecht op het standpunt gesteld dat deze bui ten 
het kader van de door het hof gestelde vragen 
vallen. (…)
De deskundige is bij beschikking van het hof van 
1 augustus 2017 benoemd om het door het hof 
bevolen onderzoek te verrichten ter be ant woor-
ding van de door het hof vastgestelde vragen. In 
het dictum van de beschikking is bepaald aan 
welke eisen het door de deskundige uit te voe-
ren onderzoek en het door hem op te stellen 
rapport moeten voldoen. Voorts dienen het on-
derzoek en het rapport te voldoen aan de 
Leidraad deskundigen in civiele zaken. Andere 

5 ECLI:NL:GHAMS:2017:3148.
6 ECLI:NL:GHAMS:2018:2248.

eisen heeft het hof niet gesteld. Het onderzoek 
en het rapport voldoen aan alle gestelde eisen. 
De stelling van de man dat het deskundigenbe-
richt niet over een komstig de normen van het 
Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed van 
het register NRVT is vastgesteld, kan, gelet op het 
bovenstaande, niet eraan in de weg staan dat het 
hof bij zijn verdere beslissingen uitgaat van de 
bevindingen van de deskundige.
De door het hof in de tussenbeschikking van 
1 augustus 2017 aan de deskundige gestelde vra-
gen zijn beperkt tot de waarde van [a-straat 1] 
op een achttal tijdstippen. Een motivering waar-
om een door de deskundige vastgestelde waarde 
afwijkt van eerdere taxaties valt bui ten deze 
vraagstelling. De deskundige heeft in het rapport 
een duidelijk[e] uitleg gegeven van de door hem 
gevolgde werkwijze. Het hof deelt niet de me-
ning van de man dat het rapport niet consistent, 
inzichtelijk en logisch is. Dat het rapport niet on-
partijdig is, zoals de man stelt, heeft hij niet on-
derbouwd.
Het hof ziet dan ook geen aanleiding een nieuw 
deskundigenonderzoek te gelasten. Evenmin 
ziet het hof aanleiding de deskundige aanvullen-
de vragen te stellen, zoals door de vrouw ver-
zocht. Het rapport voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen en het hof acht zich voldoende 
voorgelicht. Het hof neemt de conclusies van het 
rapport van de deskundige over en maakt deze 
tot de zijne.
De verrekenvordering
2.5. Naar aanleiding van het verzoek van de man 
de in de beschikking van 6 [AG: 8] no vem ber 
2016 vastgestelde berekeningswijze en de in de 
beschikking van 1 augustus 2017 bepaalde 
vraagstelling aan de (nieuw te benoemen) des-
kundige te herzien, overweegt het hof als volgt. 
Het hof heeft in de tussenbeschikking van 6 [8] 
no vem ber 2016 de door hem vastgestelde re-
kenmethode uiteengezet en par tijen de gelegen-
heid gegeven alsnog te kiezen voor de wijze van 
berekening in de zaak die heeft geleid tot het 
Stolpboerderijarrest. Par tijen hebben vervolgens 
uit druk ke lijk niet gekozen voor laatstgenoemde 
rekenmethode en geen bezwaar gemaakt tegen 
de rekenmethode van het hof. Eerst na ont-
vangst van het deskundigenbericht heeft de 
man daartegen bezwaar gemaakt, gebaseerd op 
een door hem in het geding gebrachte notitie 
van mr. B. Breederveld van 15 februari 2018.
In de tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 
heeft het hof ter zake van de rekenmethode een 
bindende eindbeslissing gegeven. Ingevolge het 
arrest van de Hoge Raad van 25 april 2008 
(ECLI:NL:HR:2008:BC2800) brengen de eisen 
van een goede procesorde mee dat de rechter, 
aan wie is gebleken dat een eerdere door hem 
gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte 
eindbeslissing berust op een onjuiste ju ri dische 
of fei te lij ke grondslag, bevoegd is om, nadat par-
tijen de gelegenheid hebben gekregen zich dien-
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aangaande uit te laten, over te gaan tot her over-
we ging van die eindbeslissing, teneinde te 
voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grond-
slag een einduitspraak zou doen. De door het hof 
gekozen rekenmethode berust niet op een on-
juiste ju ri dische of fei te lij ke grondslag. Er is 
daarom geen aanleiding tot her over we ging van 
de beslissing over de gekozen methode. Wel kan 
aan de man worden nagegeven dat het hof bin-
nen de gekozen methode ten onrechte telkens 
de hypothecaire leningen in de noemer van de 
breuk heeft meegenomen. Het hof zal dit her-
stellen en in de formules III en IV in de noemer 
de uit de hypothecaire leningen betaalde bouw-
kosten meenemen, evenals de (ook in de teller 
meegenomen) aflossingen en polissen. Van de 
zijde van de vrouw is het hof in overweging ge-
geven terug te komen van zijn beslissing om de 
ter zake van het be drijfsmatige deel van [a-straat 
1] uit overgespaard inkomen betaalde rente in 
de rekenformule mee te nemen. Ook hiervoor 
geldt dat het hof daarover in zijn beschikking 
van 8 no vem ber 2016 een bindende eindbeslis-
sing heeft gegeven. Deze beslissing berust even-
min op een onjuiste ju ri dische of fei te lij ke 
grondslag. Er is dus ook geen aanleiding tot her-
over we ging van de beslissing over de rente.
2.6. Op grond van het voorgaande en de in de 
tussenbeschikking van 1 augustus 2017 vastge-
stelde gegevens luiden de formules en de bere-
keningen als volgt. (…)
2.7. Uitgaande van de beschikbare gegevens heb-
ben noch de man noch de vrouw feiten en om-
stan dig he den aangevoerd die kunnen leiden tot 
het oordeel dat het resultaat van deze bereke-
ning in strijd is met de redelijkheid en billijkheid 
dan wel dat het hof gebruik dient te maken van 
zijn matigingsbe voegd heid.”

1.28  In het dictum heeft het hof de eindbeschik-
king van de rechtbank vernietigd voor zover daarbij 
de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden is 
vastgesteld op de wijze als in die beschikking onder 
2.16 tot en met 2.23, 2.25 tot en met 2.32 en 2.38 tot 
en met 2.40 is overwogen en de vrouw is veroor-
deeld ter zake van verrekening aan de man een be-
drag van € 72.762 te betalen en, in zoverre opnieuw 
rechtdoende:
- het door de vrouw aan de man te betalen bedrag 
uit hoofde van verrekening van in de onroerende 
zaak [a-straat 1] geïnvesteerd overgespaard inko-
men bepaald op € 114.262;
- het door de man aan de vrouw te betalen bedrag 
uit hoofde van verrekening van in de B.V. geïnves-
teerd overgespaard inkomen bepaald op € 32.539;
- het per saldo door de vrouw aan de man te beta-
len bedrag bepaald op € 82.512 vermeerderd met de 
wettelijke rente vanaf 27 december 2010 over een 
bedrag van € 81.723.
Het hof heeft de eindbeschikking van de rechtbank 
voor het overige bekrachtigd en heeft het in hoger 
beroep meer of anders verzochte afgewezen.

1.29  Bij afzonderlijke beslissing van 3 juli 2018 
op de voet van art. 199 lid 1 Rv heeft het hof een be-
slissing gegeven op het bezwaar van de man tegen 
de declaratie van de door het hof benoemde des-
kundige Van der Waaij. Het hof heeft de bezwaren 
van de man verworpen en de schadeloosstelling en 
het loon van de deskundige begroot op € 3.025. Het 
hof heeft onder meer het volgende overwogen:

“2.3 (…) Het concept-rapport is op 14 no vem ber 
2017 aan par tijen gezonden en par tijen zijn in de 
gelegenheid gesteld om binnen één week daar-
na opmerkingen over het concept-rapport te 
maken. De man heeft bij brief van 21 no vem ber 
2017 een reactie gegeven. Deze reactie hield een 
groot aantal vragen in en is aan het definitieve 
rapport gehecht. De deskundige heeft een aantal 
vragen beantwoord, welke antwoorden zijn op-
genomen in het definitieve rapport. Ten aanzien 
van de overige vragen heeft de deskundige zich 
terecht op het standpunt gesteld dat deze bui ten 
het kader van de door het hof gestelde vragen 
vallen. Deze vragen behoefden niet door de des-
kundige te worden beantwoord.
Indien de man van mening was dat hij meer tijd 
nodig had om zijn reactie te geven had hij de 
deskundige om uitstel kunnen verzoeken. De 
man heeft dit niet gedaan, maar binnen de gege-
ven termijn een uitgebreide reactie ingediend. 
Niet geconcludeerd kan daarom worden dat de 
gegeven termijn schending van het beginsel van 
hoor en wederhoor oplevert. Dat daardoor in de 
reactie van de man foutjes zijn geslopen maakt 
dit niet anders, te meer daar de deskundige deze 
foutjes heeft opgemerkt en verbeterd, zodat ver-
meden is dat aan het hof verkeerde gegevens 
werden verstrekt. De (kennelijk) in verband met 
de foute gegevens gestelde vragen vallen niet 
binnen het kader van de door het hof gestelde 
vragen. (…)”

1.30  Tegen de tussenbeschikkingen van 8 no-
vem ber 2016 en 1 no vem ber 2017, de eindbeschik-
king van 3 juli 2018 en de hiervoor in 1.29 genoem-
de beslissing van 3 juli 2018 heeft de man — tijdig 
— op 3 oktober 2018 beroep in cassatie ingesteld. De 
vrouw heeft een verweerschrift ingediend en heeft 
van haar zijde incidenteel cassatieberoep ingesteld, 
deels voorwaardelijk en deels onvoorwaardelijk. De 
man heeft in het incidenteel cassatieberoep een 
verweerschrift ingediend.

2 Bespreking van het cassatiemiddel in het 
principaal cassatieberoep

2.1 Het cassatiemiddel bevat onder A enkele 
inleidende opmerkingen en een overzicht van een 
deel van de feiten en het procesverloop. Het middel 
bevat vervolgens onder B verschillende klachten, 
die deels uiteenvallen in meerdere onderdelen. 
Voordat ik overga tot een bespreking van de klach-
ten merk ik ter inleiding het volgende op.
2.2 De beleggingsleer houdt in dat wanneer 
echtgenoten staande huwelijk het in hun huwelijk-
se voorwaarden opgenomen verrekenbeding niet 

3618 NJAfl. 26/27 - 2020

NJ 2020/223 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE



zijn nagekomen, de redelijkheid en billijkheid in 
verband met de aard van het beding meebrengen 
dat bij het einde van het huwelijk ook de vermo-
gensvermeerdering die is ontstaan door belegging 
van hetgeen uit overgespaarde inkomsten is be-
spaard maar onverdeeld gebleven, in de verreke-
ning wordt betrokken (tenzij bij huwelijkse voor-
waarden anders is overeengekomen). De leer is 
ontwikkeld in de jurisprudentie van Uw Raad7 en 
neergelegd in de wettelijke regeling inzake verre-
kenbedingen van afdeling 2 van titel 8 van Boek 1 
BW (art. 1:132–1:143 BW).8 Art. 1:136 lid 1 BW be-
paalt: “Indien een goed onder aan wen ding van te 
verrekenen vermogen is verkregen, wordt het ver-
kregen goed tot het te verrekenen vermogen gere-
kend voor het aandeel dat overeenkomt met het bij 
de verkrijging uit het te verrekenen vermogen aan-
gewende gedeelte van de tegenprestatie gedeeld 
door de totale tegenprestatie. Indien een echtgenoot 
in verband met de verwerving van een goed een 
schuld is aangegaan, wordt het goed op de voet van 
de eerste volzin tot het te verrekenen vermogen ge-
rekend voor zover de schuld daartoe wordt gere-
kend of daaruit is afgelost of betaald.” In dit verband 
wordt gesproken van de evenredigheidsmaatstaf 
van art. 1:136 BW. Art. 1:141 BW, dat uitsluitend 
geldt voor niet nagekomen periodieke verrekenbe-
dingen, bepaalt in het eerste lid dat indien een ver-
rekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijk-
se voorwaarden omschreven tijdvak en over dat 
tijdvak niet is afgerekend, de verplichting tot verre-
kening over dat tijdvak in stand blijft en dat deze 
zich uitstrekt over het saldo, ontstaan door beleg-
ging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, 
alsmede over de vruchten daarvan. Deze bepalingen 
hebben ingevolge de overgangsbepaling van art. IV 
lid 1 onmiddellijke werking ten aanzien van huwe-
lijkse voorwaarden die niet uitsluitend een finaal 
verrekenbeding bevatten.
2.3 Door het hof wordt verwezen naar HR 
10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4387, NJ 2009/377 
m.nt. S.F.M. Wortmann (Kapitaalverzekering). In 
deze beschikking komen verschillende problemen 
met betrekkingen tot de beleggingsleer samen. In 
de zaak die tot de beschikking heeft geleid waren 
par tijen, ex-echtgenoten, in hun huwelijkse voor-
waarden onder uitsluiting van iedere gemeenschap 
een periodiek verrekenbeding overeengekomen 
waaraan zij staande huwelijk geen uitvoering had-
den gegeven. In cassatie stond centraal de vraag of 
de tijdens het huwelijk opgetreden waardestijging 
van de voormalige echtelijke woning, die de man 
reeds enige jaren vóór het huwelijk in onbezwaarde 
(niet met hypotheek belaste) eigendom had ver-

7 Zie HR 7 april 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1695, NJ 1996/486 
m.nt. WMK (Vossen/Swinkels), HR 19 januari 1996, 
ECLI:NL:HR:1996:ZC1963, NJ 1996/617 m.nt. WMK (Rensing/
Polak I) en HR 28 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2318, NJ 
1997/581 m.nt. WMK (Burhoven Jaspers/De Kroon).

8 Ingevoerd bij de op 1 september 2002 in werking getreden 
Wet regels verrekenbedingen (Wet van 14 maart 2002, Stb. 
2002, 152).

worven, in de verrekening moest worden betrok-
ken. De waardestijging was mede toe te schrijven 
aan een verbouwing staande huwelijk die was gefi-
nancierd met een hypothecaire lening waarvoor 
beide par tijen zich hoofdelijk aansprakelijk hadden 
gesteld en in verband waarmee een kapitaalverze-
kering was afgesloten waarvoor gedurende het hu-
welijk premiebetalingen waren verricht, terwijl 
voorts hypotheekrente was voldaan. Op de hypo-
thecaire lening was niet afgelost. Het hof had het 
verzoek van de vrouw tot verrekening van de waar-
de(stijging) van de woning afgewezen en voorts ge-
oordeeld dat de waarde van de aan de man toebe-
deelde kapitaalverzekering bij helfte moest worden 
verrekend tegen een bepaalde peildatum. Op het 
door par tijen over en weer ingestelde cassatiebe-
roep overwoog Uw Raad als volgt:

“4.2.2 Volgens vaste rechtspraak van de Hoge 
Raad strekt een verrekenbeding als voorkomend 
in de huwelijkse voorwaarden van par tijen er 
naar zijn aard toe dat periodiek wordt verrekend 
hetgeen van de inkomsten van par tijen wordt 
bespaard, waarna ieder der echtgenoten vervol-
gens in staat is zijn aandeel in de besparingen, 
door belegging, te besteden aan vorming en ver-
meerdering van het eigen vermogen. Laten par-
tijen, zoals in dit geval, tijdens het huwelijk de-
ling van de overgespaarde inkomsten 
achterwege, dan moet daaraan naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid, mede in verband 
met de aard van het verrekenbeding, het gevolg 
worden verbonden dat par tijen bij het einde van 
het huwelijk alsnog tot verrekening overgaan en 
dat in deze verrekening ook wordt betrokken de 
vermogensvermeerdering, die is ontstaan door 
belegging van hetgeen uit de inkomsten van een 
echtgenoot is bespaard maar ongedeeld is geble-
ven; hetzelfde geldt voor een belegging die is ge-
financierd met ge leend geld, voor zover de le-
ning is afgelost met bespaarde maar onverdeeld 
gebleven inkomsten (HR 18 april 2003, (…) NJ 
2003, 4419). Deze regels zijn neergelegd in 
art. 1:141 lid 1 BW en — voor zover het gaat om 
de aflossing van een schuld die met het oog op 
de verwerving van een goed is aangegaan — 
art. 1:136 lid 1 BW.
4.2.3 Anders dan wel is afgeleid uit rov. 5.3 van 
HR 2 maart 2001, (…) NJ 2001, 583,10 is onver-
schillig of de tijdens het verrekentijdvak verrich-
te belegging geschiedt in vermogen van een der 
echtgenoten dat tijdens dat tijdvak is verworven, 
dan wel reeds voordien. Voor beide situaties 
geldt immers in gelijke mate dat de overge-
spaarde inkomsten, die naar de aard van het pe-
riodieke verrekenbeding bestemd waren om na 
verrekening door ieder der echtgenoten benut te 
(kunnen) worden voor vermogensvermeerde-
ring door belegging in eigen vermogen, zonder 
tussen de echtelieden te zijn verrekend voor be-

9 ECLI:NL:HR:2003:AF3415 ([…]/[…]).
10 ECLI:NL:PHR:2001:AB0378 ([…]/[…]).
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legging in het vermogen van slechts een der 
echtgenoten zijn aangewend, en dat aldus in 
strijd met aard en strekking van het verrekenbe-
ding aan de andere echtgenoot de kans is ontno-
men deze inkomsten (na verrekening) in eigen 
vermogen te beleggen en daardoor vermogens-
vermeerdering te bereiken.
Hiermee strookt dat ook de art. 1:136 lid 1 en 
1:141 lid 1 geen onderscheid maken naar gelang 
de in het verrekentijdvak verrichte belegging of 
herbelegging van overgespaarde maar niet ver-
rekende inkomsten betrekking heeft op nieuw 
verworven goederen, dan wel op reeds voor het 
huwelijk verworven goederen. Daarbij verdient 
opmerking dat de eerste volzin van art. 1:136 
lid 1 weliswaar alleen betrekking heeft op tij-
dens het verrekentijdvak verworven goederen, 
maar dat de tweede volzin — die, kort gezegd, 
ziet op aflossingen uit te verrekenen vermogen 
op een schuld die is aangegaan in verband met 
de verwerving van een goed door een der echt-
genoten — mede toepassing kan vinden bij een 
reeds voor het verrekentijdvak door middel van 
een daartoe aangegane lening door een (latere) 
echtgenoot verworven goed, voor zover tijdens 
het verrekentijdvak op die lening wordt afgelost 
uit te verrekenen vermogen. Deze uitleg strookt 
niet alleen met de hiervoor weergegeven aard 
en strekking van het periodieke verrekenbeding, 
maar ook met de aan de tweede volzin van 
art. 1:136 lid 1 ten grondslag liggende gedachte 
dat het voor de toepassing van de beleggingsleer 
geen verschil maakt of het door een der (latere) 
echtgenoten verworven goed direct ten laste van 
te verrekenen inkomsten of vermogen is be-
taald, dan wel of zulks indirect is geschied door-
dat de aflossing van een in verband met de ver-
werving aangegane schuld ten laste van te 
verrekenen inkomsten of vermogen is betaald.
4.2.4 Het voorgaande geldt op over een komstige 
wijze indien ten laste van te verrekenen inkom-
sten of vermogen niet de verwerving maar de 
verbetering van een aan een der echtgenoten 
toebehorend goed gefinancierd wordt, indien 
die verbetering een waardevermeerdering van 
het goed ten gevolge heeft en derhalve leidt tot 
extra vermogensvorming, zoals het geval kan 
zijn bij een ingrijpende verbouwing van een wo-
ning (vgl. HR 25 april 2008, (…) NJ 2008, 39411).
4.2.5 Indien voor de verwerving of de verbou-
wing van een aan een der echtgenoten toebe ho-
ren de woning een hypothecaire lening is aange-
gaan, en in verband daarmee tevens een 
kapitaalverzekering is gesloten die ertoe strekt 
om (te zijner tijd) met het opgebouwde kapitaal 
de hypothecaire lening af te lossen, dient beta-
ling van verzekeringspremies uit overgespaarde 
inkomsten gelijkgesteld te worden met aflossing 
van de hypothecaire schuld (vgl. HR 28 maart 

11 ECLI:NL:HR:2008:BB7043 (het zgn. Stolpboerderij-arrest).

1997, (…) NJ 1997, 58112). Dat brengt mee dat de 
waarde die de polis op de peildatum heeft 
(waarbij in beginsel de contante waarde tot uit-
gangspunt kan dienen) in die zin in de verreke-
ning wordt betrokken, dat de hypothecaire le-
ning waarmee de verwerving of verbouwing 
van de woning is gefinancierd, geacht wordt met 
dat bedrag te zijn afgelost uit overgespaarde in-
komsten. De andere echtgenoot heeft dan ook 
op de voet van art. 1:136 lid 1 in evenredigheid 
met dat bedrag aanspraak op verrekening van de 
waarde(stijging) van de woning. Daarnaast be-
staat dan uiteraard geen aanspraak meer op een 
aparte verrekening bij helfte van de waarde van 
de polis.
4.3.1 (…) Weliswaar heeft het hof (…) met juist-
heid overwogen dat betaling van premies van 
een kapitaalverzekering die is aangegaan met 
het oog op een aflossing van de hypotheek-
schuld waarvan in deze sprake is, moet worden 
gelijkgesteld met de aflossing van de hypotheek, 
welke aflossing op haar beurt moet worden aan-
gemerkt als een belegging van onverteerd inko-
men in de woning. Maar het hof heeft miskend 
dat daaraan de gevolgtrekking moet worden 
verbonden dat de vrouw om die reden recht 
heeft op verrekening van de waardestijging van 
de voormalige echtelijke woning op de voet van 
de in art. 1:136 lid 1 vermelde evenredigheids-
maatstaf. Het hof heeft dan ook ten onrechte de 
daarop gebaseerde vordering afgewezen, en ge-
oordeeld dat (slechts) de waarde van de kapi-
taalverzekering op de peildatum voor verreke-
ning in aan mer king komt en bij helfte verdeeld 
moet worden (…).
4.3.2 Na verwijzing zal derhalve alsnog aan de 
hand van de in art. 1:136 lid 1 vermelde maat-
staf moeten worden bepaald voor welk gedeelte 
de vrouw meedeelt in de waardestijging van de 
echtelijke woning die door de verbouwing is te-
weeggebracht. Nu de aankoop van de door de 
man ten huwelijk aangebrachte woning geheel 
door de man zelf is gefinancierd, dient de waar-
de die de woning voor de verbouwing had — en 
derhalve ook de waardestijging tot aan het mo-
ment van de verbouwing — geheel bui ten de 
verrekening te blijven (vgl. het hiervoor ge-
noemde arrest van 25 april 2008). Het bedrag 
dat tussen par tijen verrekend moet worden kan 
dan bepaald worden door de waarde van de ka-
pitaalverzekering op de peildatum (als ware tot 
dat bedrag uit overgespaarde inkomsten afgelost 
op de ten behoeve van de verbouwing aangega-
ne lening) te delen door het totaalbedrag dat ge-
vormd wordt door de waarde van de woning 
voor de verbouwing en het bedrag van de hypo-
thecaire lening waarmee de verbouwing is gefi-
nancierd, en het resultaat daarvan te vermenig-
vuldigen met de waarde van de woning op de 
peildatum.”

12 ECLI:NL:HR:1997:ZC2318 (Burhoven Jaspers/De Kroon).
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2.4 Naast deze beschikking noem ik, in chro-
nologische volgorde, de volgende uitspraken:
- HR 3 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2444, NJ 
1998/383 m.nt. WMK (Bal/Keller). In deze uitspraak 
heeft Uw Raad geoordeeld dat de beleggingsleer 
niet inhoudt dat, wanneer de aan de echtgenoten in 
privé toebe ho ren de, bui ten de verdeling blijvende 
goederen geen inkomsten hebben opgeleverd maar 
tijdens het bestaan van het huwelijk wel in waarde 
zijn gestegen, een (periodiek) verrekenbeding naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid aldus zou 
moeten worden uitgelegd dat (ook) zodanige waar-
destijgingen moeten worden verrekend als waren 
zij voortgekomen uit overgespaarde inkomsten.
- HR 2 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0378, NJ 
2001/583 m.nt. S.F.M. Wortmann onder NJ 
2001/584 ([…]/[…]). In deze zaak zijn par tijen ge-
huwd ge weest onder huwelijkse voorwaarden hou-
dende een periodiek verrekenbeding. Gedurende 
het huwelijk is verrekening achterwege gelaten. 
Par tijen streden onder meer over de vraag of en, zo 
ja, in hoeverre in de verrekening moesten worden 
betrokken de staande huwelijk door de man ver-
worven aandelen in besloten vennootschappen 
waarin het be drijf en het pen sioen van de man wa-
ren ondergebracht. De aandelen waren gefinancierd 
met ge leend geld. Uw Raad overwoog als volgt:

“4.1.2. (…) Het Hof is kennelijk ervan uitgegaan 
dat, wanneer een der echtelieden gedurende de 
periode waarover verrekend moet worden, aan-
delen in een besloten vennootschap heeft ver-
worven en de koopprijs daarvan heeft betaald 
met door hem daarvoor ge leend geld, de aande-
len in de verrekening moeten worden betrokken 
naar de mate waarin de financiering van die ver-
werving gedurende de bedoelde periode ten las-
te is gekomen van bespaarde en onverdeeld ge-
bleven inkomsten. Aldus oordelend is het Hof 
uitgegaan van een juiste maatstaf.
In een dergelijk geval zal, indien de lening waar-
mee de verwerving is gefinancierd niet volledig 
ten laste is gekomen van bespaarde en onver-
deeld gebleven inkomsten, de rechter aan de 
hand van de beschikbare gegevens dienen te be-
groten voor welk gedeelte de aandelen in de ver-
rekening dienen te worden betrokken. Daarbij 
dienen niet slechts de aflossingen op de hoofd-
som van de geldlening, maar ook rente en ande-
re kosten en, indien van belang voor een redelij-
ke toerekening, ook de tijdstippen waarop de 
verschillende betalingen hebben plaatsgevon-
den of zullen plaatsvinden, in de beschouwing te 
worden betrokken.”

- HR 27 ja nua ri 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU5698, 
NJ 2008/564 m.nt. L.C.A. Verstappen ([…]/[…]). In 
deze zaak over een niet nagekomen periodiek ver-
rekenbeding, een vervolg op HR 6 december 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AE9241, NJ 2005/125 m.nt. WMK 
([…]/[…]), vorderde de vrouw verrekening van de 
waarde van de op naam van de man staande echte-
lijke woning. Het hof had, na te hebben vastgesteld 
welk gedeelte van de voor de verwerving van de 

woning aangegane hypotheekschuld was afgelost 
uit onverteerde doch niet verrekende inkomsten, 
geoordeeld dat de waarde van de woning naar rato 
van dat breukdeel verrekend moest worden. Omdat 
het een annuïteitenlening betrof, waarbij in het be-
gin vooral rente wordt betaald, achtte het hof, bij ge-
brek aan concrete gegevens, een cor rec tie van 50% 
noodzakelijk. In cassatie werd geklaagd dat het hof 
niet alleen de aflossingen in de verrekening had 
moeten betrekken maar ook de betaalde rente op 
de hypotheekschuld en dat voor de cor rec tie geen 
ju ri dische grond is aan te wijzen. Uw Raad over-
woog als volgt:

“3.6.2 Zoals (…) vermeld, diende het hof alsnog 
op de voet van rov. 4.1.2 van het arrest van 
2 maart 2001 te begroten voor welk gedeelte de 
woning in de verrekening diende te worden be-
trokken. Dat arrest betreft het geval dat een der 
echtelieden gedurende de periode waarover 
verrekend moet worden aandelen in een beslo-
ten vennootschap heeft verworven en de koop-
prijs heeft betaald met door hem daarvoor ge-
leend geld. Voor dat geval is toen geoordeeld dat 
de rechter, indien de lening waarmee de verwer-
ving is gefinancierd niet volledig ten laste is ge-
komen van bespaarde en onverdeeld gebleven 
inkomsten, aan de hand van de beschikbare ge-
gevens zal dienen te begroten voor welk gedeel-
te de aandelen in de verrekening moeten wor-
den betrokken. ‘Daarbij dienen niet slechts de 
aflossingen op de hoofd som van de geldlening, 
maar ook rente en andere kosten en, indien van 
belang voor een redelijke toerekening, ook de 
tijdstippen waarop de verschillende betalingen 
hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, 
in de beschouwing te worden betrokken.’
3.6.3 Het gestelde in de tussen aanhalingstekens 
geplaatste zin is in het onderhavige geval echter 
niet onverkort van toepassing. Het gaat hier im-
mers niet om verrekening betreffende tijdens 
het huwelijk met ge leend geld verworven aan-
delen maar betreffende de tijdens het huwelijk 
met ge leend geld verworven echtelijke woning. 
In een dergelijk geval zijn, zoals de man in de 
procedure na verwijzing ook heeft betoogd, de 
rentebetalingen kosten der huishouding in de 
zin van art. 1:84 lid 1 BW en komen de desbe-
treffende bedragen dus niet als onverteerd inko-
men voor verrekening in aan mer king. (…)”

- HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7043, NJ 
2008/394 m.nt. L.C.A. Verstappen (Stolpboerderij). In 
deze zaak ging het om de waardestijging van de op 
naam van de man staande, door hem ten huwelijk 
aangebrachte met hypotheek belaste woning, welke 
waardestijging was toe te schrijven aan de staande 
huwelijk uitgevoerde verbouwingen die waren gefi-
nancierd met verhogingen van de bestaande hypo-
thecaire lening en met de sluiting van nieuwe hypo-
thecaire leningen waarop staande huwelijk was 
afgelost, terwijl de door de man ten huwelijk aange-
brachte hypothecaire lening nog geheel open stond. 
Het hof oordeelde dat het bedrag van die extra 
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waardestijging, verminderd met het daarop druk-
kende, nog niet afgeloste deel van de hypothecaire 
schuld, het resultaat is van onverteerde en nog niet 
verrekende inkomsten en dat dat bedrag op grond 
van het verrekenbeding alsnog verrekend moest 
worden. In cassatie werd geklaagd dat het hof aldus 
had miskend dat de waarde en de waardestijging 
van de door de man ten huwelijk aangebrachte wo-
ning bui ten de verrekening dient te blijven. Uw 
Raad verwierp deze klacht als volgt:

“3.3.2. De onderdelen 2 tot en met 2.2 klagen 
(…) dat het hof ten onrechte (want in strijd met 
de rechtspraak van de Hoge Raad en met de per 
1 september 2002 in werking getreden wettelij-
ke regeling inzake verrekenbedingen) ervan is 
uitgegaan dat de aan wen ding van onverteerde 
inkomsten voor investeringen in voorhuwelijks 
vermogen kan leiden tot een bovennominaal 
vergoedingsrecht, meer in het bijzonder tot een 
evenredige aanspraak in de waardestijging van 
een door een der echtgenoten ten huwelijk aan-
gebrachte onroerende zaak.
Deze klacht faalt. Het hof heeft de op de peilda-
tum aan de woning toe te kennen (netto) meer-
waarde bepaald die toe te schrijven valt aan de 
verbetering van de woning ten gevolge van de 
met onverteerde inkomsten bekostigde verbou-
wingen, en heeft geoordeeld dat die meerwaar-
de (ten bedrage van € 298.109) tussen par tijen 
verrekend moet worden. Daarmee heeft het hof 
niet miskend dat de door de man ten huwelijk 
aangebrachte woning en de waardestijging 
daarvan tijdens het huwelijk op zichzelf niet on-
der het verrekenbeding vallen en bui ten de ver-
deling behoren te blijven (vgl. HR 3 oktober 1997 
(…) NJ 1998, 383). Het hof heeft immers vastge-
steld dat de woning, indien daaraan tijdens het 
huwelijk geen enkele verbouwing zou hebben 
plaatsgevonden, op de peildatum € 119.600 
waard zou zijn ge weest, en het heeft dat bedrag 
bui ten de verrekening gelaten en slechts de zo-
juist bedoelde meerwaarde — teweeggebracht 
door de uit onverteerde inkomsten bekostigde 
verbouwingen — aangemerkt als tijdens het hu-
welijk verkregen vermogen. De om stan dig heid 
dat de man de woning ten huwelijk heeft aange-
bracht, behoefde het hof dus niet te weerhouden 
van zijn oordeel dat de zojuist bedoelde meer-
waarde als resultaat van de belegging van onver-
teerde inkomsten in de verrekening moet wor-
den betrokken. Het voorgaande geldt op gelijke 
wijze onder de per 1 september 2002 in werking 
getreden wettelijke regeling inzake verrekenbe-
dingen.
3.3.3 De onderdelen houden tevens de klacht in 
dat het hof ten onrechte ervan is uitgegaan dat 
aflossing tijdens het huwelijk van een voor het 
huwelijk door een der echtgenoten ten behoeve 
van de verwerving van een door hem ten huwe-
lijk aangebracht goed aangegane lening kan 
worden aangemerkt als belegging van onver-
teerde inkomsten in dat goed, zodat het beleg-

gingsresultaat in de verrekening moet worden 
betrokken. In zoverre kunnen de onderdelen 
niet tot cassatie leiden wegens gemis aan fei te lij-
ke grondslag. Het hof heeft immers alleen de 
meerwaarde die toe te schrijven valt aan de ver-
betering van de woning tengevolge van de, met 
onverteerde inkomsten bekostigde, verbouwin-
gen in de verrekening betrokken, waar nog bij 
komt dat 's hofs begroting van het te verrekenen 
bedrag kennelijk berust op het uitgangspunt dat 
de door de man ten huwelijk aangebrachte 
schuld uit hypothecaire lening van € 35.692 ge-
acht moet worden op de peildatum nog inte-
graal open te staan.”

- HR 19 no vem ber 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8027, 
NJ 2011/112 m.nt. L.C.A. Verstappen. In deze zaak, 
die even eens een niet nagekomen periodiek verre-
kenbeding in huwelijkse voorwaarden betrof, was 
de kern van het geschil in cassatie of de man aan-
spraak kon maken op de helft van de net to- 
opbrengst van de voormalige echtelijke woning die 
aan de vrouw in eigendom toehoorde. De aankoop 
door de vrouw was destijds gefinancierd met een 
hypothecaire geldlening, gesteld ten name van zo-
wel de man als de vrouw. Hoewel op deze lening 
niet was afgelost, behoorde volgens de man de 
waarde van de woning tot het te verrekenen vermo-
gen nu de hypothecaire geldlening op naam van zo-
wel de man als de vrouw stond en derhalve sprake 
is van een schuld die tot het te verrekenen vermo-
gen moet worden gerekend als bedoeld in art. 1:136 
lid 1 tweede volzin BW met als gevolg dat ook de 
waarde van het met de geldlening verworven goed 
in de verrekening dient te worden betrokken. Het 
hof had dit betoog verworpen en in cassatie ver-
wierp Uw Raad het tegen dat oordeel gerichte cas-
satieberoep als volgt:

“3.4.3 Deze klacht moet worden verworpen. Zij 
berust in tweeërlei opzicht op een onjuiste opvat-
ting inzake art. 1:136 lid 1 BW, de bepaling waar-
mee in samenhang met art. 1:141 lid 1 BW in be-
langrijke mate is beoogd de in de rechtspraak van 
de Hoge Raad ontwikkelde ‘beleggingsleer’ inza-
ke verrekenbedingen te codificeren. Onjuist is in 
de eerste plaats het uitgangspunt dat par tijen die 
periodieke deling van de overgespaarde inkom-
sten achterwege hebben gelaten maar bij het ein-
de van het huwelijk tot verrekening overgaan, 
daarin ook zouden moeten betrekken de waar-
de(vermeerdering) van privégoederen die niet 
zijn verworven door aan wen ding van uit hun in-
komsten bespaard en ongedeeld gebleven ver-
mogen. Onjuist is tevens het uitgangspunt dat het 
feit dat de hypothecaire lening gezamenlijk is 
aangegaan, meebrengt dat de koopsom van de 
woning ten laste van het verrekenplichtig vermo-
gen is gekomen, ook al hebben de rentebetalin-
gen als kosten van de huishouding te gelden en is 
van aflossingen in welke vorm dan ook geen spra-
ke ge weest.”
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2.5 Tegen de achtergrond van het hiervoor 
weergegeven kader zal ik thans overgaan tot een 
bespreking van de klachten.

 Klacht I
2.6 Klacht I is gericht tegen de rechtsoverwe-
gingen 4.7, 4.8, 4.12, 4.13 en 4.15 t/m 4.18 van de eer-
ste tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 en de 
daarop voortbouwende oordelen in de tweede tus-
senbeschikking van 1 augustus 2017 en de eindbe-
schikking van 3 juli 2018. De klacht bevat twee on-
derdelen (A en B) die uiteenvallen in verschillende 
klachten.
2.7 Onderdeel A bevat randnummers (1.1 t/m 
1.1.10) die hierna gemakshalve even eens zullen wor-
den aangeduid als onderdelen. Onderdeel 1.1 stelt 
voorop dat het hof in rov. 4.7 van de tussenbeschik-
king van 8 no vem ber 2016 heeft geoordeeld dat in 
de zaak die heeft geleid tot de hiervoor in 2.3 weer-
gegeven beschikking van 10 juli 2009 uitsluitend de 
verrekening van de met overgespaard inkomen ge-
financierde polis (kapitaalverzekering) aan de orde 
was en dat Uw Raad daarover heeft beslist ‘dat het 
bedrag dat tussen par tijen moet worden verrekend, 
kan worden bepaald door de waarde van de kapi-
taalverzekering op de peildatum te delen door het 
totaalbedrag dat gevormd wordt door de waarde 
van de woning voor de verbouwing en het bedrag 
van de hypothecaire lening waarmee de verbou-
wing is gefinancierd, en het resultaat daarvan te ver-
menigvuldigen met de waarde van de woning op de 
peildatum’. Het hof heeft vervolgens in rov. 4.8 over-
wogen dat deze rekenmethodiek ‘volgens vaste 
rechtspraak (in beginsel) tevens geldt voor uit over-
gespaard inkomen gefinancierde verbouwingen, af-
lossingen en — mogelijk — rentebetalingen op een 
hypothecaire geldlening voor zover deze geen be-
trekking heeft op de echtelijke woning’.13 Het onder-
deel klaagt dat deze opvatting voor (i) de aflossin-
gen gedaan op de voorhuwelijkse schulden van de 
vrouw (schulden bij de moeder van de vrouw en de 
moeder van de man), (ii) de betaalde rente die be-
trekking heeft op het zakelijk deel en (iii) de aan af-
lossing gelijk te stellen premiebetalingen/waarde 
kapitaalverzekeringen onjuist, althans onvoldoende 
gemotiveerd is. De klacht wordt toegelicht in de on-
derdelen 1.1.1 en verder.
2.8 Onderdeel 1.1.1 neemt tot uitgangspunt dat 
de rechtspraak van Uw Raad over niet nagekomen 
periodieke verrekenbedingen en de op 1 september 
2002 in werking getreden Wet regels verrekenbe-
dingen waarin die rechtspraak is gecodificeerd, be-
rust op twee hoekstenen of uitgangspunten: (1) de 
goederenrechtelijke scheiding van vermogens tus-
sen echtgenoten die huwelijkse voorwaarden met 
een periodiek verrekenbeding hebben gemaakt 
brengt mee dat, indien het verrekenbeding tijdens 

13 Het hof overweegt vervolgens: ‘Kort gezegd komt deze reken-
methodiek neer op: de investering uit overgespaard inkomen 
gedeeld door de totale investeringen, vermenigvuldigd met 
de waarde.’

huwelijk niet wordt nagekomen, een door echtge-
noot A voor de aanvang van het verrekentijdvak ver-
worven goed alleen eigendom is en blijft van A en 
ook dat de autonome waardestijgingen van het 
goed (in beginsel) toekomen aan die echtgenoot, en 
(2) de strekking van het verrekenbeding brengt mee 
dat, indien het beding tijdens het verrekentijdvak 
niet is nagekomen, de verplichting tot verrekening 
in stand blijft en zich uitstrekt over het saldo, ont-
staan door belegging en herbelegging van hetgeen 
niet verrekend is, alsmede over de vruchten daar-
van. Het onderdeel stelt dat steeds wanneer sprake 
is van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding 
dient te worden bezien op welke wijze, ‘gelet op de 
specifieke om stan dig he den en vraagstelling die in 
de betreffende zaak aan de orde is’, aan beide uit-
gangspunten recht kan worden gedaan.
2.9 De onderdelen 1.1.2 t/m 1.1.6 bevatten geen 
klacht. Onderdeel 1.1.2 schetst in algemene zin de be-
leggingsleer. In onderdeel 1.1.3 worden kort de visies 
en verschillende opvattingen weergegeven die heb-
ben bestaan over de vraag of en, zo ja, op welke wij-
ze de beleggingsleer van toepassing is indien staan-
de huwelijk uit overgespaarde inkomsten wordt 
afgelost op de hypothecaire lening die is afgesloten 
ter financiering van de verkrijging van de woning 
die tot het privé ver mo gen van één der echtgenoten 
behoort. De onderdelen 1.1.4 t/m 1.1.6 gaan specifiek 
in op de Conclusie van De Vries Lentsch-Kostense 
vóór de beschikking van 10 juli 2009. Onderdeel 1.1.4 
stelt dat De Vries Lentsch-Kostense in punt 14 van 
haar Conclusie schrijft dat naar haar mening als uit-
gangspunt moet worden aan ge no men dat het aan 
de — tijdens het huwelijk gedane — aflossingen toe 
te rekenen gedeelte van de waardestijging die de 
woning sedert de huwelijksdatum heeft doorge-
maakt, in de verrekening moet worden betrokken, 
en dat Uw Raad deze regel heeft overgenomen in 
rov. 4.2.3 van de beschikking van 10 juli 2009. 
Onderdeel 1.1.5 geeft vervolgens weer hoe deze regel 
volgens De Vries Lentsch-Kostense moet worden 
uitgewerkt:

“17. (…) Gaat het om een woning die ten 
huwelijk wordt aangebracht, dan dient de waar-
destijging die vóór het huwelijk is gerealiseerd 
bui ten de verrekening te blijven. Dan heeft de 
vrouw ingeval met overgespaarde inkomsten is 
afgelost op de hypothecaire lening waarmee de 
verkrijging van deze woning al dan niet volledig 
is gefinancierd, naar mijn oordeel recht op verre-
kening van (d.w.z. de helft van) de tijdens het 
huwelijk op die lening gedane aflossingen ge-
deeld door de waarde van de woning bij de aan-
vang van het huwelijk gerelateerd aan (verme-
nigvuldigd met) de (bruto) waarde van de 
woning op de peildatum. Met de in deze bereke-
ningen gehanteerde breuk (de helft van de aflos-
singen gedeeld door de waarde van de woning 
bij de aanvang van de belegging) wordt tot uit-
drukking gebracht met welk per cen ta ge de 
vrouw in de woning heeft belegd (geïnvesteerd), 
waarna kan worden be re kend voor welk per-
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cen ta ge zij moet delen in de uiteindelijke waar-
de van de woning. (…) In wezen, zo voeg ik hier-
aan toe, zou men bij de hier te hanteren breuk 
(evenals overigens in de hiervoor genoemde be-
rekeningsmethode) de aflossing per jaar moeten 
relateren aan de waarde van de woning in het 
jaar waarin de aflossing plaatsvindt. Zoals ook 
Langemeijer opmerkt (…) is het niet doenlijk 
per aflossingstermijn de daaraan gerelateerde 
waardestijging te be re ke nen. (…) Mocht de hier 
voorgestelde globale methode in een bepaald 
geval tot een onaanvaardbaar resultaat leiden, 
dan kunnen de redelijkheid en billijkheid tot 
aanpassing leiden.”

In onderdeel 1.1.6 wordt geschetst hoe De Vries 
Lentsch-Kostense is ingegaan op de bijzonderheden 
van de zaak die heeft geleid tot de beschikking van 
10 juli 2009, te weten dat de woning in kwestie vrij 
van hypotheek door de man ten huwelijk was aan-
gebracht, dat er tijdens het huwelijk een hypothe-
caire lening was afgesloten met het oog op een ver-
bouwing én dat aan deze lening een 
kapitaalverzekering was gekoppeld waarvan de 
premies uit overgespaard inkomen waren betaald. 
Het onderdeel stelt dat de Conclusie van De Vries 
Lentsch-Kostense uitmondt in een berekeningsme-
thodiek (onder punt 30) die Uw Raad in rov. 4.3.2 
van de beschikking van 10 juli 2009, hiervóór weer-
gegeven in 2.3, heeft overgenomen.
2.10  Onderdeel 1.1.7 klaagt dat de door het hof 
gehanteerde methode, waarin de huwelijkse perio-
de in stukjes wordt geknipt en de uit overgespaarde 
inkomsten gedane aflossingen op de verwervings-
schulden14 eerst gaan meelopen in de waardestij-
gingen vanaf het moment waarop de aflossingen 
zijn gedaan, ‘dus onjuist is’. Het onderdeel stelt dat 
de gehanteerde methode berust op een verkeerde 
lezing van de beschikking van 10 juli 2009. Volgens 
het onderdeel heeft het hof er kennelijk aan voorbij-
gezien dat de in rov. 4.3.2 van die beschikking voor-
geschreven methodiek zag op een ten behoeve van 
een verbouwing tijdens huwelijk aangegane lening, 
waarop tijdens het huwelijk uit overgespaarde in-
komsten geacht moet worden te zijn afgelost, en 
niet, zoals in de onderhavige zaak, op de aflossingen 
op de schulden waarmee de verwerving van de wo-
ning is gefinancierd. Indien en voor zover het hof 
zou hebben geoordeeld dat zich in deze zaak het ge-
val voordoet dat de globale methode tot een ‘onaan-
vaardbaar resultaat’ leidt, klaagt het onderdeel dat 
het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd 
is, nu het geen inzicht heeft gegeven in zijn gedach-
tegang die tot dat oordeel heeft geleid.
2.11  Ik stel bij de be oor de ling voorop dat het 
verrekentijdvak in deze zaak bijna twintig jaar be-
slaat en dat in die periode veel is gebeurd. Het hof 
heeft in de rechtsoverwegingen 4.8 en 4.12 vastge-
steld dat in de periode van 13 oktober 1990 tot de 

14 Daarmee worden volgens het onderdeel bedoeld de schulden 
die de vrouw is aangegaan ter verwerving van de ten huwe-
lijk aangebrachte onroerende zaak.

peildatum op verschillende momenten vóórhuwe-
lijkse schulden — ten dele hypothecaire schulden en 
ten dele geldleningen bij de moeders van par tijen — 
zijn afgelost, dat (mede) daarvoor andere, groten-
deels hypothecaire geldleningen zijn afgesloten, dat 
waarde-opbouw van polissen heeft plaatsgevonden 
en dat er gedurende verschillende tijdvakken drie 
verbouwingen hebben plaatsgevonden. Het hof 
heeft in rov. 4.8, eerste volzin, verder overwogen dat 
rente is betaald voor zover de (hypothecaire) geldle-
ningen betrekking hebben op het be drijfsmatige deel 
van [a-straat 1]. Het hof heeft par tijen in rov. 4.17 
van de tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 
voorgesteld om de zaak te beslechten door het ma-
ken van een relatief eenvoudige berekening, te we-
ten de berekening die is gehanteerd in het arrest van 
Uw Raad van 25 april 2008. Par tijen hebben met dit 
voorstel uit druk ke lijk niet ingestemd. Derhalve 
stond het hof voor de vraag welke berekeningswijze 
wel moet worden gehanteerd. Het hof heeft daarbij 
verschillende (globale) periodes onderscheiden 
waarbij een nieuwe periode blijkens rov. 4.12 van de 
tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 aanvangt 
bij een (langdurige) verbouwing die heeft plaatsge-
vonden. De tijdvakken waarin de verbouwingen 
hebben plaatsgevonden lopen niet (helemaal) pa-
rallel met de momenten waarop aflossingen zijn ge-
daan en waarop nieuwe hypothecaire geldleningen 
zijn afgesloten. Bij zóveel verschillende momenten 
is het ondoenlijk om berekeningen te maken waar-
bij rekening wordt gehouden met alle momenten 
waarop een nieuw gegeven zich aandient. In zover-
re kunnen berekeningen die worden gemaakt in 
complexe zaken als de onderhavige per definitie 
geen maatwerk opleveren. Het komt daarbij steeds 
aan op een berekening die zoveel als mogelijk is re-
kening houdt met de wijzigingen die zich in een be-
paalde periode hebben voorgedaan. Dat een (grote) 
verbouwing daarbij als een (slot)moment wordt 
aangemerkt, acht ik niet on be grij pe lijk, nu daarvoor 
veelal financiering nodig is die langs verschillende 
wegen kan worden verkregen. Dat vervolgens per 
periode een rekenmethodiek wordt aangehouden 
die neerkomt op: de (geschatte) investering uit 
overgespaard inkomen gedeeld door de totale in-
vesteringen, vermenigvuldigd met de waarde op 
een aan het slot van een periode vastgestelde peilda-
tum, acht ik niet onjuist. Een der ge lij ke methodiek 
houdt namelijk rekening met een hoeveelheid ge-
beurtenissen binnen een bepaalde periode.
2.12  Het onderdeel beoogt klaarblijkelijk te be-
werkstelligen dat de in etappes gedane aflossingen 
op de voorhuwelijkse schulden feitelijk integraal 
worden meegenomen op een eerder moment dan 
waarop die aflossingen daad wer ke lijk hebben 
plaatsgevonden. Dit is gunstiger voor de man, om-
dat de aflossingen dan renderen met ingang van een 
moment rond de huwelijkssluiting, althans in ieder 
geval een moment gelegen vóór 1997, het jaar waar-
in de integrale hypothecaire geldlening bij WUH en 
de restantschuld bij de moeder van de man zijn af-
gelost. Ik meen dat het hof de vrijheid toekwam om 
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de aflossingen op de vóórhuwelijkse schulden mee 
te nemen op de (globale) momenten waarop zij 
daad wer ke lijk zijn gedaan. Blijkens de toelichting 
wenst het onderdeel aansluiting te zoeken bij het 
hiervoor weergegeven betoog van De Vries 
Lentsch-Kostense in haar Conclusie vóór de be-
schikking van 10 juli 2009. Daarin schrijft zij even-
wel ook dat men ‘in wezen (…) bij de hier te hante-
ren breuk (evenals overigens in de hiervoor 
genoemde berekeningsmethode) de aflossing per 
jaar zou moeten relateren aan de waarde van de 
woning in het jaar waarin de aflossing plaatsvindt’. 
Dit is ook (globaal) wat het hof heeft gedaan. Het 
onderscheiden van verschillende periodes doet 
recht aan de hiervoor weergegeven uitgangspunten 
en is daarnaast praktisch. De rechtsklacht stuit op 
het voorgaande af. De motiveringsklacht aan het 
slot van onderdeel 1.1.7, mist fei te lij ke grondslag, nu 
zij berust op een verkeerde lezing van het bestreden 
oordeel.
2.13  Onderdeel 1.1.8 betoogt dat voor de wijze 
waarop het hof (i) de rente en (ii) de waarde van de 
kapitaalverzekeringen die zijn gekoppeld aan de hy-
pothecaire lening bij ABN AMRO in zijn berekening 
heeft betrokken, hetzelfde geldt als is betoogd voor 
wat betreft de aflossingen op de voorhuwelijkse 
schulden van de vrouw.
2.13.1  Ter toelichting wordt in onderdeel 1.1.9 het 
volgende aangevoerd met betrekking tot de rente:
- de man heeft gedurende de hele periode van het 
verrekentijdvak de rente betaald;
- uit de hiervoor genoemde arresten van 2 maart 
2001 ([…]/[…]) en 27 ja nua ri 2006 ([…]/[…]) blijkt 
dat de beleggingsleer ook van toepassing is op rente 
en kosten die uit overgespaarde inkomsten zijn be-
taald inzake de geldlening waarmee de verwerving 
van een goed is gefinancierd, zulks met uitzonde-
ring van de rente die is betaald op een hypothecaire 
lening die is aangegaan voor de verwerving van een 
woning;
- in het arrest […]/[…] is overwogen dat, indien 
van belang voor een redelijke toerekening, ook de 
tijdstippen waarop de verschillende betalingen heb-
ben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, in de 
beschouwing moeten worden betrokken; daarmee 
is niet geoordeeld dat rentebetalingen, zoals die 
waarvan in de onderhavige zaak sprake is, moeten 
worden opgeknipt in periodes op de wijze zoals het 
hof dat heeft gedaan;
- een der ge lij ke uitsplitsing moet alleen worden 
gemaakt als dit voor een redelijke toepassing van de 
beleggingsleer van belang is; daarvan is in dit geval 
geen sprake;
- de rentebetalingen op het zakelijk deel, waar-
mee de investering in het manegebe drijf van de 
vrouw mogelijk is gemaakt, zijn gedurende de hele 
periode van het verrekentijdvak betaald uit overge-
spaarde, niet verrekende inkomsten, niet uit eigen 
vermogen van de vrouw, en het gaat daarbij om een 
aanzienlijk bedrag;
- het ‘opknippen’ in de door het hof onderschei-
den vijf periodes is niet nodig voor een redelijke 

toerekening van de beleggingsleer, maar doet daar 
juist afbreuk aan;
- indien het hof daarover anders heeft geoordeeld, 
had het zijn oordeel gelet op de vaststaande feiten 
en om stan dig he den moeten motiveren;
- de door het hof gehanteerde berekeningsme-
thodiek volgt in ieder geval niet uit het arrest […]/
[…], noch uit de beschikking van 10 juli 2009.
Gelet op het bovenstaande, zo betoogt het onder-
deel aan het slot, geeft het oordeel van het hof op 
het punt van de uit overgespaarde inkomsten be-
taalde rente (inzake het zakelijk deel), blijk van een 
onjuiste rechtsopvatting en/of is het niet toereikend 
gemotiveerd.
2.13.2  Ter toelichting op de klacht wordt in onder
deel 1.1.10 het volgende aangevoerd met betrekking 
tot de waarde van de polissen/kapitaalverzekerin-
gen, die het hof voor het eerst in aan mer king heeft 
genomen vanaf het moment van de herfinanciering 
in 1997 bij ABN AMRO:
- er is in 1997 een bedrag van f 500.000 ge leend, 
meer dan voor de aflossing van de restantschuld bij 
de WUH bank en de resterende schuld bij [de moe-
der van de man] nodig was;
- de opbouw in de kapitaalpolissen is bestemd 
om te zijner tijd de hypothecaire schulden af te los-
sen en ziet in ieder geval deels op de oorspronkelij-
ke (door de herfinanciering bij een andere bank on-
dergebrachte) verwervingsschulden;
- uit de beschikking van 10 juli 2009 volgt dat de 
per peildatum opgebouwde waarde van de polissen 
voor zover deze is bestemd om de verwervings-
schulden af te lossen, moet worden gelijkgesteld 
met een aflossing op die schulden; dat betekent dat 
voor dat deel een evenredige aanspraak ontstaat op 
de waardestijging van de onroerende zaak vanaf de 
aanbreng daarvan ten huwelijk;
- binnen de herfinanciering zelf is geen onder-
scheid aangebracht, maar de man heeft (onbetwist) 
gesteld dat de in 1997 verkregen lening voor de helft 
is gebruikt voor de herfinanciering van de oude 
(oorspronkelijke) schulden en voor de andere helft 
voor de (casco)bouw van het huis. Om die reden 
heeft de man bepleit dat de waarde van de kapitaal-
verzekeringen per peildatum in diezelfde verhou-
ding daaraan moet worden toegerekend, dat wil 
zeggen voor 50% moet worden aangemerkt als af-
lossing op de oorspronkelijke schuld en voor 50% als 
aflossing op de schuld die is aangegaan voor de ver-
bouwing;15

- het hof had zijn berekening daarop moeten ba-
seren en de waarde van de polissen voor 50% moe-
ten laten meelopen in de waardestijgingen vanaf 
datum huwelijk.
2.14  Onderdeel 1.1.8 faalt op dezelfde gronden 
als onderdeel 1.1.7. Het hof heeft in zijn berekenin-
gen zoveel als mogelijk is in een omvangrijke zaak 
als de onderhavige getracht maatwerk te leveren 

15 Het onderdeel verwijst in dat verband naar het verweer-
schrift echtscheiding tevens houdende zelfstandig verzoek 
van 7 maart 2011, punt 38.
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door rekening te houden met de ge wij zigde situatie 
op globale momenten. Het hanteren van de onder-
scheiden periodes waarin per periode met de rente-
betaling op het be drijfsmatige deel van [a-straat 1] 
en de betaalde premies ten behoeve van de kapi-
taalverzekering rekening is gehouden acht ik niet 
onjuist. Over de stellingen van het onderdeel met 
betrekking tot de kapitaalverzekering merk ik nog 
op dat eerst met ingang van 1997 sprake is ge weest 
van hypothecaire geldleningen waaraan (deels) ka-
pitaalverzekeringen waren gekoppeld. Dat met de 
betreffende geldleningen bij ABN AMRO de (deels: 
restant) voorhuwelijkse schulden zijn afgelost, 
rechtvaardigt naar mijn mening nog niet dat de pre-
miebetalingen die hebben plaatsgevonden met in-
gang van 1997 mee moeten worden genomen in de 
periode daarvóór.
2.15  Onderdeel B bevat randnummers (1.2 t/m 
1.2.11) die hierna even eens zullen worden aange-
duid als onderdelen. Onderdeel 1.2 neemt tot uit-
gangspunt dat het hof in zijn tussenbeschikking van 
8 no vem ber 2016 van oordeel is dat de in de hier-
voor genoemde beschikking van Uw Raad van 
10 juli 2009 aangereikte rekenmethodiek is aan te 
merken als een ‘harde subregel’ die onder alle om-
stan dig he den, ook onder om stan dig he den die zich 
in deze zaak voordoen, toegepast moet worden. Het 
onderdeel klaagt dat het hof in dat geval heeft blijk 
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Indien 
het hof heeft geoordeeld dat de door hem gehan-
teerde methodiek het meest aangewezen is, ook 
voor een situatie als de onderhavige, is dat oordeel 
volgens het onderdeel zonder nadere motivering 
on be grij pe lijk. Het onderdeel betoogt dat ook de 
tussenbeschikking van 1 augustus 2017 niet in stand 
kan blijven, nu deze geheel voortbouwt op de door 
het hof in zijn eerste tussenbeschikking gekozen re-
kenmethodiek, en het komt daarnaast op tegen de 
rechtsoverwegingen 2.5 en 2.7 van de eindbeschik-
king van 3 juli 2018. Onderdeel 1.2 wordt toegelicht 
in de onderdelen 1.2.1 e.v.
2.16  De onderdelen 1.2.1 t/m 1.2.4 stellen voorop 
dat Uw Raad in de beschikking van 10 juli 2009, 
deels onder verwijzing naar eerdere rechtspraak, de 
volgende drie ‘harde subregels’ heeft geformuleerd:
(i) het aan de — tijdens het huwelijk gedane — 
aflossingen toe te rekenen gedeelte van de waarde-
stijging van de woning sedert de huwelijksdatum 
moet in de verrekening worden betrokken op voor-
waarde dat de lening is aangegaan met betrekking 
tot de financiering van die woning;
(ii) deze regel geldt op over een komstige wijze 
indien ten laste van te verrekenen inkomsten of ver-
mogen niet de verwerving maar de verbetering van 
een aan een der echtgenoten toebehorend goed ge-
financierd wordt, indien die verbetering een waar-
devermeerdering van het goed ten gevolge heeft en 
derhalve leidt tot extra vermogensvorming, zoals 
het geval kan zijn bij een ingrijpende verbouwing 
van een woning;
(iii) de betaling van verzekeringspremies uit 
overgespaarde inkomsten voor een kapitaalverze-

kering die ertoe strekt dat daarmee te zijner tijd op 
de hypothecaire lening wordt afgelost dient te wor-
den gelijkgesteld met aflossing van de hypothecaire 
schuld; dat brengt mee dat de waarde die de polis 
op de peildatum heeft (waarbij in beginsel de con-
tante waarde tot uitgangspunt kan dienen) in die 
zin in de verrekening wordt betrokken dat de hypo-
thecaire lening waarmee de verwerving of verbou-
wing van de woning is gefinancierd, geacht wordt 
met dat bedrag te zijn afgelost uit overgespaarde in-
komsten. De andere echtgenoot heeft dan op de 
voet van art. 1:136 lid 1 in evenredigheid met dat 
bedrag aanspraak op verrekening van de waarde-
(stijging) van de woning.
2.17  Onderdeel 1.2.5 neemt tot uitgangspunt dat 
binnen deze drie subregels, afhankelijk van de om-
stan dig he den van het geval, een passende bereke-
ningswijze moet worden gevonden en dat de rech-
ter bij de keuze van die berekeningswijze ‘een 
zekere vrijheid heeft’, mits aan de hiervoor in 2.8 ge-
noemde hoekstenen/uitgangspunten en de ge-
noemde subregels voldoende recht wordt gedaan 
door de gekozen methode.
2.18  Onderdeel 1.2.6 betoogt dat aan die voor-
waarde met de door het hof gemaakte keuze niet is 
voldaan. Het verwijst in dat verband allereerst naar 
het betoog in onderdeel A met betrekking tot (i) de 
aflossingen uit overgespaard inkomen op de lenin-
gen die betrekking hebben op de verwervingskos-
ten van de onroerende zaak, (ii) de rentebetalingen 
uit overgespaard inkomen, betrekking hebbend op 
het zakelijk deel, en (iii) de polissen. Het onderdeel 
stelt vervolgens dat voor wat betreft de verbou-
wingskosten geldt dat de gekozen rekenmethodiek 
geen, althans onvoldoende rekening houdt met de 
volgende bijzonderheden:
(i) de voorhuwelijkse investering door de 
vrouw van € 167.184 valt in het niet bij het bedrag 
dat in tien jaar na de huwelijksdatum aan de ver-
bouwingen van de onroerende zaak is besteed, te 
weten € 388.324;
(ii) op de voorhuwelijkse schulden is tijdens 
huwelijk voor een bedrag van € 34.943 uit overge-
spaarde inkomsten afgelost;
(iii) door de drie verbouwingen is in wezen een 
heel nieuw complex ontstaan;
(iv) met de herfinanciering bij ABN AMRO in 
1997 is de pro resto schuld van de vrouw aan WUH 
afgelost, alsmede de restantschuld aan [de moeder 
van de man];
(v) één van de leningen bij ABN AMRO stond 
op naam van de man en de premies voor de kapi-
taalverzekeringen, ook die op naam van de vrouw, 
zijn gedurende het verrekentijdvak door de man be-
taald uit overgespaarde inkomsten; de in de polis-
sen opgebouwde waarden bedroegen op de peilda-
tum € 56.601 en dit bedrag moet worden 
aangemerkt als aflossing op de schulden;
(vi) de man heeft steeds de rente betaald, voor 
het zakelijk deel een bedrag van in totaal € 151.370.
Het onderdeel stelt dat uit het samenstel van deze 
feiten en om stan dig he den in redelijkheid geen an-
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dere conclusie kan worden getrokken dan dat de 
waardeontwikkeling van het manegebe drijf, in het 
bijzonder de onroerende zaak, als een vrucht van 
ge za men lij ke inspanning en ge za men lij ke investe-
ring moet worden gezien, en dat de man dit ook 
heeft aangevoerd.16 Het onderdeel betoogt dat gelet 
op deze feiten en om stan dig he den en de daarop 
door de man gebaseerde stelling dat de totale inves-
teringen uit overgespaard inkomen over de gehele 
periode van het verrekeningstijdvak (aflossingen, 
rente zakelijk deel, verbouwingen, polissen) moeten 
worden be re kend tot een per cen ta ge dat moet wor-
den toegepast op de waarde per peildatum van de 
onroerende zaak, de door het hof gekozen bereke-
ningsmethodiek niet als ‘een passende bereke-
ningswijze’ kan worden aangemerkt. Het onderdeel 
stelt dat die methodiek ertoe heeft geleid dat aan de 
hiervoor genoemde uitgangspunten en ‘harde sub-
regels’ onvoldoende recht is gedaan en klaagt dat 
het oordeel van het hof daarom onjuist is, althans 
onvoldoende gemotiveerd.
2.19  Het onderdeel zet naar mijn mening niet 
genoegzaam duidelijk uiteen waarom en in hoever-
re de feiten en om stan dig he den die het noemt, 
meebrengen dat de berekeningswijze van het hof 
niet passend zou zijn. Het onderdeel expliciteert niet 
hoe het hof die feiten en om stan dig he den precies in 
zijn be oor de ling had moeten betrekken en tot wel-
ke slotsom dit dient te leiden. Het onderdeel stelt 
dat de man in de procedure heeft voorgesteld om 
het gehele aanwezige vermogen (inclusief privé ver-
mo gen) af te rekenen alsof par tijen in gemeenschap 
van goederen waren gehuwd. Voor zover het onder-
deel betoogt dat de feiten en om stan dig he den die 
het opsomt tot geen andere conclusie kunnen lei-
den dan dat bij het einde van het huwelijk bij helfte 
moet worden verdeeld, ziet het eraan voorbij dat 
par tijen ervoor hebben gekozen om op huwelijkse 
voorwaarden met een Amsterdams verrekenbeding 
te trouwen. In haar verweerschrift stelt de vrouw als 
volgt dat de door het hof en de deskundige vastge-
stelde cijfers een ander beeld laten zien dan het on-
derdeel doet voorkomen:
(i) het perceel met opstallen dat de vrouw ten 
huwelijk heeft aangebracht had op dat moment een 
waarde in het eco no misch verkeer van € 420.00017 
en was belast met (deels hypothecaire) schulden 
van in totaal € 147.478,50;18 er was op dat moment 
derhalve een overwaarde van € 272.521,50 die uit-
sluitend toekwam aan de vrouw.
(ii) na de huwelijksdatum zijn er nieuwe geld-
leningen afgesloten die gedeeltelijk zijn aangewend 
om de eerdere geldleningen mee af te lossen; tij-
dens de huwelijkse periode is de financiering aan-

16 Het onderdeel verwijst naar het geactualiseerd en onder-
bouwd standpunt van de man, als bedoeld in de tussenbe-
schikking van de rechtbank van 3 december 2014, nrs. 20 t/m 
23.

17 Zie het rapport van deskundige Van der Waaij, blz. 5.
18 Rov. 2.2 van de tussenbeschikking van 8 november 2016.

gegroeid van € 147.478,50 naar effectief € 369.09719 
en op de peildatum was daarvan slechts een bedrag 
van € 91.54420 afgelost.21

(iii) van de door het hof vastgestelde kosten van 
de drie verbouwingen (€ 388.324) is een bedrag van 
€ 220.417 voldaan via een hypothecaire geldle-
ning,22 zodat de conclusie is dat € 167.907 uit over-
gespaarde inkomsten is voldaan;23

(iv) de totale waardestijging van de onroerende 
zaak in de periode van 1990 tot eind 2009 bedraagt 
€ 500.000. Afgezet tegen de totaalinvestering met 
betrekking tot de verbouwingen van € 388.324 re-
sulteert dat in de conclusie dat er nauwelijks rende-
ment is gemaakt door de verbouwingen.24

2.20  Het hof heeft in rov. 2.9 van de eindbe-
schikking van 3 juli 2018 op de ervóór uiteengezette 
gronden overwogen dat de vrouw ter zake van ver-
rekening € 114.262 aan de man dient te betalen. Eer-
der heeft het hof in rov. 2.2 onder de punten a tot en 
met h de waardes van [a-straat 1] weergegeven zo-
als de deskundige Van der Waaij die op verschillen-
de moment heeft vastgesteld. Uit die cijfers kan 
worden afgeleid dat de drie verbouwingen zelf heb-
ben geleid tot een waardevermeerdering van de on-
roerende zaak van in totaal € 229.000 (€ 14.000 
(verschil tussen c en b) + € 110.000 (verschil tussen e 
en d) + € 105.000 (verschil tussen g en f)). De helft 
van dit bedrag is € 114.500, hetgeen bij benadering 
gelijk is aan het in rov. 2.9 genoemde bedrag. Nu het 
onderdeel naar mijn mening niet genoegzaam dui-
delijk maakt waarom de door het hof toegepaste 
berekeningswijze niet passend is en daarnaast (een 
deel van) de door de vrouw aangevoerde stellingen 
ruim voldoende munitie bieden voor het oordeel 

19 De vrouw berekent dit bedrag als volgt: € 147.478 (omvang 
hypothecaire schulden op datum van huwelijkssluiting) -/- 
€ 68.067 (aflossing schuld WUH) -/- € 44.479 (aflossing res-
tantschuld [de moeder van de man]) + € 334.165 (totale hypo-
thecaire geldleningen bij ABN AMRO in 1997) = € 369.097 
(totale financiering voor de onroerende zaak).

20 De vrouw berekent dit bedrag als volgt: € 27.227 (schuld aan 
[de moeder van de vrouw]) + € 7.716 (schuld aan [de moeder 
van de man]) € 56.601 waarde spaarhypotheek meegroei-
polis.

21 De vrouw concludeert hieruit dat de vrouw met een schuld 
van € 277.553 ‘uit het huwelijk is gestapt’, welke schuld vol-
gens haar in feite € 56.601 hoger was omdat de polissen in de 
fictieve aflossing verdisconteerd zitten.

22 Het onderdeel verwijst naar rov. 2.7 e.v. van de tussenbe-
schikking van 1 augustus 2017: € 107.275 + € 113.142 = 
€ 220.417.

23 Rov. 2.7 e.v. van de tussenbeschikking van 1 augustus 2017. 
Het hof heeft de kosten van de verbouwing in 1993/1994 
vastgesteld op € 26.567 (rov. 2.8 slot), de kosten van de ver-
bouwing in 1997 op in totaal € 71.212 (rov. 2.9 slot; het hof 
heeft het bedrag van € 184.354 verminderd met het deel van 
de leningen van ABN-AMRO waarmee de verbouwing is gefi-
nancierd, € 113.142) en de kosten van de verbouwing in 
2002/2003 op € 70.128 (rov. 2.10 slot; het hof heeft het bedrag 
van € 177.403,16 verminderd met het bedrag van de lening 
van de B.V., waarmee de verbouwing is gefinancierd, 
€ 107.275).

24 Ik merk daarbij op dat deskundige Van der Waaij de meer-
waarde van de drie verbouwingen van het complex aan 
[a-straat 1] heeft begroot op een bedrag van in totaal 
€ 229.000 (€ 14.000 + € 110.000 + € 105.000). Zie voor alle 
waardes rov. 2.2 van de eindbeschikking.
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dat het eindresultaat in ieder geval niet ‘niet pas-
send’ is, dienen zowel de rechtsklacht als de motive-
ringsklacht te falen.
2.21  Als ik het goed zie, bouwt onderdeel 1.2.7, 
dat zich richt tegen de tussenbeschikking van 1 au-
gustus 2017, uitsluitend voort op de voorgaande 
klachten.
2.22  De onderdelen 1.2.8 t/m 1.2.10 keren zich 
tegen het hiervoor in 1.27 weergegeven oordeel in 
rov. 2.5 van de eindbeschikking dat het hof geen re-
den ziet om terug te komen van zijn bindende eind-
beslissingen in de tussenbeschikking van 6 no vem-
ber 2016 inzake de berekeningswijze en van de in 
de tussenbeschikking van 1 augustus 2017 bepaalde 
vraagstelling aan de te benoemen deskundige Van 
der Waaij. Onderdeel 1.2.8 bouwt uitsluitend voort 
op de voorgaande klachten. Onderdeel 1.2.9 stelt dat 
de man steeds een rekenmethodiek heeft bepleit in 
lijn met het hiervoor in 2.4 genoemde arrest […]/
[…]. Onderdeel 1.2.10 stelt dat dhr. Breederveld in 
zijn notitie aan de man, overgelegd als productie 
142 bij de akte van 19 februari 2018, heeft gewezen 
op de bijzondere om stan dig he den van de onderha-
vige zaak en de relevante ju ri dische verschillen ‘met 
de door het hof kennelijk tot uitgangspunt geno-
men beschikking van Uw Raad van 10 juli 2009’.25 
Volgens het onderdeel had de analyse van dhr. 
Breederveld het hof tot het inzicht moeten brengen 
dat aan de gekozen rekenmethodiek ‘zo veel fouten 
en onnauwkeurigheden kleven dat deze methode 
leidt tot een onjuiste toepassing van de beleggings-
leer’ en dat het hof ‘om die reden dus wel had moe-
ten terugkomen van zijn eerdere (eind)beslissing’, 
temeer nu in de notitie een rekenmethodiek is aan-
gereikt ‘die op basis van de beschikbare gegevens 
kon worden uitgevoerd die wél leidt tot een redelijk 
resultaat’. Het onderdeel betoogt in wezen opnieuw 
dat de door het hof gehanteerde rekenmethodiek 
onjuist is. Bij de bespreking van de vorige klachten 
kwam naar voren dat het hof in deze (complexe) 
zaak een aantal periodes heeft onderscheiden waar-
bij een nieuwe periode steeds aanvangt bij een 
(langdurige) verbouwing die heeft plaatsgevonden, 
en dat de gehanteerde methode naar mijn mening 
niet onjuist is. Het onderdeel kan tegen die achter-
grond evenmin tot cassatie leiden.
2.23  Onderdeel 1.2.11 keert zich tegen het oor-
deel in rov. 2.7 van de eindbeschikking van 3 juli 
2018 dat door par tijen geen om stan dig he den zijn 
aangevoerd die kunnen leiden tot het oordeel dat 
het resultaat van de in de daarin voorafgaande 
rechtsoverwegingen uitgevoerde berekening in 
strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Het on-
derdeel betoogt dat de man zulke om stan dig he den 
wel heeft aangevoerd en klaagt dat zonder nadere 

25 In zijn notitie wijst dhr. Breederveld erop dat de methodiek 
van het hof onvoldoende rekening houdt met het feit dat in 
de onderhavige zaak meerdere (ingrijpende) verbouwingen 
hebben plaatsgevonden én aflossingen hebben plaatsgevon-
den uit overgespaard inkomen op de verwervingsschulden, 
en dat dit beide relevante verschillen zijn met de zaak die 
heeft geleid tot de beschikking van 10 juli 2009.

motivering on be grij pe lijk is dat het hof daar anders 
over oordeelt.
2.24  Het onderdeel faalt evenzeer. In de stellin-
gen van de man en de notitie van dhr. Breederveld 
wordt niet expliciet een beroep gedaan op de rede-
lijkheid en billijkheid. Het hof is uitgegaan van de-
zelfde feiten en cijfers als de man en dhr. 
Breederveld, doch heeft een andere rekenmetho-
diek gehanteerd, waarbij steeds een knip wordt ge-
maakt bij elke (langdurige) verbouwing die heeft 
plaatsgevonden. Dat maakt de bestreden beslissing 
als zodanig nog niet on be grij pe lijk.

 Klacht II
2.25  Klacht II is gericht tegen bepaalde passages 
uit de rechtsoverwegingen 4.16 en 4.17 van de tus-
senbeschikking van 8 no vem ber 2016 en rov. 2.4 
van de eindbeschikking van 3 juli 2018. In de bestre-
den overwegingen in de tussenbeschikking heeft 
het hof het volgende overwogen:

“4.16. Het hof begrijpt dat de rechtbank op basis 
van het taxatierapport van De Boer is uitgegaan 
van de waarde van [a-straat 1] in 1988 in plaats 
van de datum van het huwelijk. In verband met 
het feit dat het hof dient te beschikken over de 
waarde van [a-straat 1] op een achttal tijdstip-
pen en de waarde op ieder van die tijdstippen 
langs dezelfde weg dient te worden vastgesteld, 
zal het hof een deskundige benoemen. Het hof 
zal daartoe par tijen in de gelegenheid stellen ie-
der een deskundige te kiezen, die gezamenlijk 
een derde als deskundige zullen aanwijzen. Het 
hof zal laatstgenoemde deskundige benoemen. 
(…)
4.17 (…) Ook indien par tijen voor deze wijze van 
be re ke nen kiezen dient er een nieuw taxatierap-
port te komen. Dit rapport kan dan beperkt blij-
ven tot twee tijdstippen — de datum van het hu-
welijk en de peildatum, alsmede de — aan de 
hand van door de Nederlandse Vereniging van 
makelaars (NVM) gepubliceerde cijfers — geïn-
dexeerde waarde. Het hof begrijpt dat de recht-
bank op basis van het taxatierapport van De 
Boer is uitgegaan van de waarde van [a-straat 1] 
in 1988 in plaats van de datum van het huwelijk. 
Omdat voorts de waarde op ieder van de twee 
tijdstippen langs dezelfde weg dient te worden 
vastgesteld, zal het hof ook in geval par tijen voor 
deze berekeningswijze kiezen een deskundige 
benoemen, waartoe het hof par tijen in de gele-
genheid zal stellen ieder een deskundige te kie-
zen, die gezamenlijk een derde als deskundige 
zullen aanwijzen. Het hof zal laatstgenoemde 
deskundige als deskundige benoemen. (…)”

Nadat de door het hof benoemde deskundige Van 
der Waaij zijn rapportage had uitgebracht heeft de 
man bij akte van 19 februari 2018 tegen dat rapport 
verschillende bezwaren geformuleerd. Ten aanzien 
van de inhoudelijke bezwaren van de man over-
woog het hof in de bestreden overweging in de 
eindbeschikking als volgt:
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“(…) De door het hof in de tussenbeschikking 
van 1 augustus 2017 aan de deskundige gestelde 
vragen zijn beperkt tot de waarde van [a-straat 
1] op een achttal tijdstippen. Een motivering 
waarom een door de deskundige vastgestelde 
waarde afwijkt van eerdere taxaties valt bui ten 
deze vraagstelling. De deskundige heeft in het 
rapport een duidelijk uitleg gegeven van de door 
hem gevolgde werkwijze. Het hof deelt niet de 
mening van de man dat het rapport niet consis-
tent, inzichtelijk en logisch is. Dat het rapport 
niet onpartijdig is, zoals de man stelt, heeft hij 
niet onderbouwd.
Het hof ziet dan ook geen aanleiding een nieuw 
deskundigenonderzoek te gelasten. Evenmin 
ziet het hof aanleiding de deskundige aanvullen-
de vragen te stellen, zoals door de vrouw ver-
zocht. Het rapport voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen en het hof acht zich voldoende 
voorgelicht. Het hof neemt de conclusies van het 
rapport van de deskundige over en maakt deze 
tot de zijne.”

Geklaagd wordt dat deze oordelen onjuist dan wel 
onvoldoende gemotiveerd zijn. De klacht wordt toe-
gelicht in de onderdelen A en B.
2.26  Onderdeel A bevat één randnummer (2.1). 
Daarin wordt allereerst geklaagd dat on be grij pe lijk 
is dat het hof in de tussenbeschikking van 8 no vem-
ber 2016 een nieuwe taxatie per datum huwelijk 
noodzakelijk acht, ‘zulks kennelijk vanwege het feit 
dat de rechtbank de waarde per 1988 in aan mer king 
heeft genomen’. Het onderdeel stelt dat de door de 
rechtbank benoemde deskundige immers de on-
roerende zaak per oktober 1990 heeft getaxeerd op 
€ 165.000.26 Indien het hof dat over het hoofd heeft 
gezien klaagt het onderdeel dat zijn oordeel ‘dus op 
een misslag berust’. Het onderdeel klaagt verder dat 
het hof geen enkel inzicht heeft gegeven in zijn ge-
dachtegang of de wijze van waarderen van de on-
roerende zaak per datum huwelijk in het rapport 
van de door de rechtbank benoemde deskundige De 
Boer onjuist of ondeugdelijk zou zijn. Betoogd 
wordt dat het hof daartoe wel was gehouden, niet 
alleen omdat het gaat om een rapport van een door 
de rechter benoemde deskundige, maar ook omdat 
de vraagstelling aan de deskundige door de recht-
bank in overleg met par tijen tot stand is gekomen 
en geen der par tijen tegen de wijze van vaststelling 
door de deskundige De Boer bezwaren heeft inge-
bracht. Het onderdeel klaagt dat het hof in zoverre 
ook bui ten de rechtsstrijd van par tijen is getreden.
2.27  Bij beschikking van 17 april 2012 heeft de 
rechtbank De Boer tot deskundige benoemd om on-
der meer de vragen te be ant woor den (i) wat de 
waarde van het onroerend goed gelegen aan de 
[a-straat 1] is, uitgaande van de waarde in het eco-
no misch verkeer vrij van gebruik en bewoning per 
peildatum 31 december 2009, en (ii) wat de autono-
me waardestijging van dit onroerend goed is vanaf 
1988 tot 31 december 2009, de verbouwingen van 

26 Zie het rapport van De Boer uit 2013, blz. 14.

de opstallen weggedacht. Dit onderzoek is vervol-
gens verricht. De Boer heeft het object per datum 
1988 getaxeerd op een bedrag van € 115.000. Per 
datum oktober 1990, na de bouw van de binnenma-
nege in 1989, was het object zijns inziens € 165.000 
waard. Het betoog dat geen van par tijen bezwaar 
heeft gemaakt tegen de wijze van vaststelling door 
deskundige De Boer faalt bij gebrek aan fei te lij ke 
grondslag. In haar incidentele grief 1a heeft de 
vrouw namelijk uitvoerig inhoudelijke bezwaren 
tegen de rapportage van De Boer geformuleerd. Zo 
heeft zij in punt 90 onder a van het verweerschrift 
in hoger beroep tevens houdende incidenteel hoger 
beroep onder meer geklaagd dat De Boer niet ter 
zake deskundig was (hij beschikte volgens de vrouw 
niet over spe cialistische kennis die vereist is om een 
hippisch be drijf te taxeren). Voor zover van belang 
heeft de vrouw in punt 90 onder f het volgende aan-
gevoerd:

“(…) Tot slot hecht de vrouw eraan om uw hof te 
wijzen op een aantal tegenstrijdigheden In de 
rapporten.
- Opmerkelijk is dat T. de Boer het onroe-
rend goed in 1988 taxeert op € 115.000,00. In 
1989 wordt een binnenmanege gebouwd voor 
€ 55.000,00 en vervolgens taxeert T. de Boer het 
bedrag een jaar later op € 165.000,00. Dat bete-
kent dat de waarde in 1 jaar tijd met € 5.000,00 
is verminderd. Dit is niet aannemelijk. Daarbij 
wijst de vrouw erop dat ook de taxateur van de 
man ([betrokkene 2] van Makelaar Schep) stelt 
dat de bouw van de binnenmanege voor een 
aanzienlijke waardestijging heeft gezorgd, naast 
het verkrijgen van een vergunning om de bin-
nenrijhal te mogen bouwen. [betrokkene 2] 
schat de waarde in 1990 op € 325.000,00 en dat 
verschilt aanzienlijk met de taxatie van T. de 
Boer.”

2.28  In hoger beroep achtte het hof het noodza-
kelijk om de waarde van het onroerend goed in het 
eco no misch verkeer vrij van gebruik en bewoning 
vast te stellen op acht verschillende momenten.27 
Met het oog daarop heeft het hof een nieuwe des-
kundige, Van der Waaij, benoemd. Dit stond het hof 
vrij. Dat het hof de deskundige ook heeft gevraagd 
om de waarde van het object per oktober 1990 te 
taxeren, is niet on be grij pe lijk in het licht van de 
door de vrouw in haar verweerschrift in hoger be-
roep tevens houdende incidenteel hoger beroep ge-
formuleerde bezwaren tegen de rapportage van De 
Boer. De klacht faalt.
2.29  Onderdeel B (punt 2.2) neemt in randnum-
mer 2.2.1 tot uitgangspunt dat de man in zijn brief 
aan het hof van 20 februari 2018 kanttekeningen 
heeft geplaatst bij de berekeningswijze van de des-
kundige en een aantal zeer specifieke vragen heeft 
gesteld over de door deze gehanteerde methode van 

27 Te weten op 13 oktober 1990 (datum huwelijkssluiting), vóór 
de verbouwing in 1992/1993, na die verbouwing, vóór de ver-
bouwing in 1997, na die verbouwing, vóór de verbouwing in 
2002/2003, na die verbouwing en op 31 december 2009 
(peildatum).
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‘terugrekenen’ aan de hand van indexcijfers.28 Het 
onderdeel stelt dat de man in de brief constateert 
dat de deskundige die vragen niet heeft beantwoord 
en dat hij heeft aangedrongen op een waardering 
uitgaande van de fei te lij ke om stan dig he den (waar-
onder het verkrijgen van een woonbestemming in 
de betreffende periode) en voorhanden zijnde gege-
vens. Het onderdeel stelt in randnummer 2.2.2 dat 
de door de man geformuleerde vragen en bezwaren 
klemmend zijn, nu uit de eigen vaststellingen door 
het hof inzake de aard en omvang van de verbou-
wingen volgt dat in feite in 10 jaar tijd een nieuw 
complex is gecreëerd en dat de terugrekenmethode 
of afwaardeermethode van de deskundige reeds om 
die reden niet passend is. Het onderdeel stelt in 
randnummer 2.2.3 dat de door de man ingebrachte 
bezwaren nog meer gewicht krijgen doordat geen 
rekening is gehouden met de bestemmingswijzi-
ging in 1997. In dat verband wordt aangevoerd dat 
bij de waardering in oktober 1990 rekening moet 
worden gehouden met het feit dat de onroerende 
zaak geen woonfunctie had en dat een redelijk han-
delend koper hier rekening mee zou hebben gehou-
den en een minder hoge koopprijs had betaald dan 
wanneer er wel een woonfunctie op het gebouw 
rustte. Volgens het onderdeel wordt hiermee in de 
terugrekenmethode van deskundige Van der Waaij 
geen rekening gehouden en ontstaat daardoor een 
vertekend beeld. In randnummer 2.2.4 wordt ge-
klaagd dat, waar er een taxatie voorhanden was van 
de waarde van de onroerende zaak per datum hu-
welijk, gebaseerd op een rapport van de door de 
rechtbank benoemde deskundige, ‘en geen van par-
tijen tegen de door die deskundige gehanteerde 
taxatiemethodiek van de beginwaarde van de on-
roerende zaak bezwaren heeft aangevoerd’, het hof 
de bezwaren van de man tegen de door Van der 
Waaij gehanteerde methodiek niet kon afdoen met 
de overweging dat Van der Waaij niet hoefde te mo-
tiveren waarom zijn taxatie afwijkt van eerdere 
taxaties. Betoogd wordt dat het hof de taxatie van 
De Boer per datum huwelijk tot uitgangspunt had 
moeten nemen of had moeten motiveren op welke 
(door par tijen aangevoerde) bezwaren het die taxa-
tie als ondeugdelijk heeft aangemerkt. Volgens het 
onderdeel is evenmin toereikend de motivering dat 
het rapport consistent, inzichtelijk en logisch is. Vol-
gens het onderdeel had het hof een zelfstandig oor-
deel moeten geven over de passendheid van de ge-
volgde methodiek. Indien het oordeel dat daarvan 
in dit geval sprake is impliciet in het oordeel van het 
hof besloten zou liggen, is dat oordeel volgens het 
onderdeel zonder nadere motivering on be grij pe lijk.
2.30  Het is vaste rechtspraak dat voor de rechter 
een beperkte motiveringsplicht geldt voor zijn be-

28 Het onderdeel stelt dat de man heeft gevraagd waarom de 
deskundige niet op basis van wat er daadwerkelijk is ge-
bouwd de waarde mutaties na de (ver)bouw(ing) heeft be-
paald (vraag 21) en waarom bij het vaststellen van de meer-
waarde door de verbouwingen geen rekening is gehouden 
met het verkrijgen van de woonbestemming tijdens de perio-
de oktober 1990 t/m december 2009 (vraag 22).

slissing om de bevindingen van een deskundige te 
volgen. Wel dient hij bij de be ant woor ding van de 
vraag of hij de conclusies waartoe een deskundige 
in zijn rapportage is gekomen, in zijn beslissing zal 
volgen, alle ter zake door par tijen aangevoerde fei-
ten en om stan dig he den in aan mer king te nemen en 
op basis van die aangevoerde stellingen in volle om-
vang te toetsen of aanleiding bestaat van de in het 
rapport geformuleerde conclusies af te wijken. De 
rechter zal op specifieke bezwaren van een partij 
moeten ingaan als deze bezwaren een voldoende 
gemotiveerde betwisting inhouden van de juistheid 
van de zienswijze van de deskundige.29

2.31  De klacht faalt voor zover zij voortbouwt 
op onderdeel A. Voor het overige faalt de klacht om-
dat het hof de hiervoor vermelde maatstaf niet heeft 
miskend. Het hof heeft in rov. 2.4 van zijn eindbe-
schikking uitvoerig gerespondeerd op de bezwaren 
van de man en de gegeven motivering voldoet aan 
de daarvoor geldende eisen. Het hof heeft in die 
rechtsoverweging onder meer overwogen dat de 
deskundige in zijn rapport een aantal vragen van de 
man naar aanleiding van het concept-rapport heeft 
beantwoord en dat hij zich ten aanzien van de overi-
ge vragen ‘terecht op het standpunt heeft gesteld 
dat deze bui ten het kader van de door het hof ge-
stelde vragen vallen’. Blijkens de in klacht II weerge-
geven passages wordt dit specifieke oordeel in cas-
satie niet expliciet bestreden, zodat daarvan uit 
moet worden gegaan. De deskundige hoefde uitslui-
tend de vragen te be ant woor den die het hof had ge-
steld. Ik merk tot slot op dat Van der Waaij op blz. 2 
van zijn rapportage met betrekking tot het bestem-
mingsplan heeft vermeld dat het object daarin is 
aangeduid met de enkelbestemmingen ‘recreatie — 
manege’ en ‘agrarisch’. Op de stelling van de man in 
punt 3 van zijn reactie op het rapport (slotbijlage bij 
het rapport) dat er in 1996 een woonbestemming is 
verkregen, heeft Van der Waaij op blz. 6 aldus gerea-
geerd dat de onroerende zaak een recreatie — ma-
nege bestemming met be drijfs wo ning heeft en dat er 
in het rapport ook geen rekening is gehouden met 
‘woonbestemming’, aangezien deze bestemming 
nimmer op de onroerende zaak heeft gezeten. Dat 
deze bestemming ook nooit op het complex is ko-
men te rusten, volgt ook uit de randnummers 11 en 
12 van het beroepschrift, waar wordt opgemerkt dat 
er een bestemmingswijziging is verkregen voor een 
woonfunctie ‘in de vorm van een be drijfs wo ning’ en 
dat er in 1997 ‘een (be drijfs)woning’ is gerealiseerd 
door een ingrijpende verbouwing. In andere woor-
den: het gaat om een be drijfs wo ning. Dit heeft de 
deskundige niet miskend.
2.32  Klacht C (in punt 3 van het beroepschrift) is 
gericht tegen rov. 2.3 van de afzonderlijke beslissing 
van het hof van 3 juli 2019 op de voet van art. 199 
lid 1 Rv. Deze klacht bevat, als ik het goed zie, ten 
opzichte van klacht II geen nieuwe klacht die afzon-

29 Zie o.m. HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:279, RvdW 
2017/261, en HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2921, 
NJ 2011/599.
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derlijke bespreking behoeft. Zij deelt het lot van 
klacht II.
2.33  Nu geen van de klachten tot cassatie kan 
leiden, dient het principaal cassatieberoep te wor-
den verworpen.

3 Bespreking van het cassatiemiddel in het 
incidenteel cassatieberoep

3.1 Het incidenteel cassatieberoep bevat vier 
klachten, die hierna zullen worden aangeduid als 
onderdelen. De onderdelen 1 en 4 zijn ingesteld on-
der de voorwaarde dat één of meer klachten van het 
door de man ingestelde cassatieberoep slagen. Aan-
gezien de voorwaarde naar mijn mening niet is ver-
vuld behoeven die onderdelen strikt genomen geen 
bespreking. Voor het geval Uw Raad over het princi-
paal cassatieberoep in andere zin mocht oordelen, 
zal ik hieronder ook de voorwaardelijk ingestelde 
onderdelen bespreken.
3.2 Onderdeel 1 is gericht tegen het oordeel in 
rov. 4.16 van de tussenbeschikking van 8 no vem ber 
2016 dat het hof, in verband met het feit dat het 
dient te beschikken over de waarde van [a-straat 1] 
op een achttal tijdstippen en de waarde op ieder van 
die tijdstippen langs dezelfde weg dient te worden 
vastgesteld, een deskundige zal benoemen. Het on-
derdeel is voorwaardelijk voorgesteld en beoogt ze-
ker te stellen dat het hof in een eventuele verwij-
zingsprocedure toe zou komen aan een inhoudelijke 
be oor de ling van grief 1a van de vrouw in het inci-
denteel appel, waarin klachten worden gericht te-
gen het deskundigenrapport van De Boer. Geklaagd 
wordt dat het oordeel van het hof niet voldoende 
gemotiveerd is, nu niet blijkt wat de gedachtegang is 
ge weest ten aanzien van de door de vrouw gefor-
muleerde bezwaren tegen het rapport van De Boer.
3.3 Het oordeel kan niet tot cassatie leiden. Zo-
als hiervoor reeds aan de orde kwam stond het het 
hof vrij om zelfstandig een nieuw onderzoek door 
een andere deskundige te gelasten. In zoverre be-
hoefden niet alle door de vrouw geformuleerde be-
zwaren — die het hof wellicht mede hebben doen 
be sluiten tot het gelasten van een nieuw onderzoek 
— afzonderlijk meer te worden besproken. Het on-
derdeel maakt ook niet duidelijk op welke van de 
meerdere klachten van grief 1a, die het hof in rov. 
4.2 van de tussenbeschikking van 8 no vem ber 2016 
wel heeft weergegeven, niet is gerespondeerd.
3.4 Onderdeel 2, dat onvoorwaardelijk is voor-
gesteld, is gericht tegen het hiervoor in 1.22 weerge-
geven oordeel in rov. 4.10 van de tussenbeschikking 
van 8 no vem ber 2016 dat het hof de vrouw niet 
volgt ‘in haar standpunt dat op (de rente) niet de be-
leggingsleer van toepassing is’. Het hof heeft in dat 
verband overwogen dat de aanschaf en de verbou-
wingen van [a-straat 1] niet mogelijk zouden zijn 
ge weest zonder dat daartoe (hypothecaire) leningen 
zijn afgesloten waarover rente verschuldigd is en 
dat aldus de betaalde rente heeft bijgedragen aan de 
waardevermeerdering. Het onderdeel klaagt dat dit 
oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, al-
thans niet voldoet aan de daaraan te stellen motive-

ringseisen. Ter toelichting stelt het onderdeel het 
volgende:
- de wet geeft geen richtlijn ten aanzien van de 
vraag of rente en kosten in aan mer king moeten 
worden genomen bij de be ant woor ding van de 
vraag of een met behulp van een financiering ver-
kregen goed in de verrekening moet worden be-
trokken, het antwoord is afhankelijk van de om stan-
dig he den van het geval;
- als het gaat om een niet- aflosbare hypothecaire 
geldlening voor een echtelijke woning geldt dat ren-
telasten, als vergoeding voor de kosten van woon-
ruimte, worden gerekend tot de huishoudelijke kos-
ten, welke in mindering komen op te verrekenen 
inkomsten of vermogen;30

- een verrekenplicht ontstaat eerst wanneer er 
sprake is van belegging van overgespaarde inkom-
sten; als er geen belegging van overgespaarde in-
komsten valt vast te stellen, zal er dus ook geen ver-
rekening plaatsvinden; als belegd wordt met 
ge leend geld en op die lening wordt niet afgelost, 
dan wordt de waardestijging (of daling) van de be-
legging niet verrekend; daarbij maakt het niet uit of 
de belegging plaatsvindt in de echtelijke woning 
dan wel bij voor beeld in aandelen.31

Het onderdeel stelt dat het hof zijn beslissing moti-
veert met het (enkele) argument dat de aanschaf en 
de verbouwingen niet mogelijk zouden zijn ge-
weest zonder dat daartoe (hypothecaire) leningen 
zijn afgesloten waarover rente verschuldigd is, en 
dat het hof daaraan de gevolgtrekking verbindt ‘dat 
de betaalde rente aldus heeft bijgedragen aan de 
waardevermeerdering’. Het onderdeel klaagt dat die 
conclusie on be grij pe lijk is, mede bezien in het licht 
van de jurisprudentie van uw Hoge Raad waaruit 
volgt dat, wanneer er belegd is met ge leend geld en 
hierop niet afgelost wordt, er geen verrekenplicht 
ontstaat,32 en dat het hof onvoldoende inzicht in zijn 
gedachtegang geeft nu kosten (rente) niet, althans 
niet zonder meer, gelijk kunnen worden gesteld aan 
een investering/belegging die een verrekenplicht 
creëert.
3.5 Het onderdeel neemt zelf tot uitgangspunt 
dat het antwoord op de vraag of rente en kosten in 
aan mer king moeten worden genomen bij de be ant-
woor ding van de vraag of een met behulp van een 
financiering verkregen goed in de verrekening moet 
worden betrokken, ‘afhankelijk is van de om stan-
dig he den van het geval’. Het onderdeel verwijst 
evenwel niet naar een vindplaats in de processtuk-
ken waar de vrouw op welke gronden heeft betoogd 
dat op de rente in dit geval niet de beleggingsleer 
van toepassing dient te zijn.
3.6 Daarnaast citeert het onderdeel de bestre-
den passage niet volledig. Het hof heeft in rov. 4.10 

30 Het onderdeel verwijst dat verband naar HR 27 januari 2006 
([…]/[…]).

31 Het onderdeel verwijst naar de annotatie van Wortmann on-
der de uitspraak van 10 juli 2009, NJ 2009/377.

32 Het onderdeel verwijst in dat verband naar HR 19 november 
2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8027, NJ 2011/112 m.nt. L.C.A. 
Verstappen.
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overwogen dat de rente ter zake van het be
drijfsmatige deel van [a-straat 1], evenals de verbou-
wingen en aflossingen, is te beschouwen als inves-
tering in [a-straat 1]. Het onderdeel doet een beroep 
op het arrest […]/[…], hiervoor genoemd in 2.4. 
Daarin is onder meer geoordeeld dat de rentebeta-
lingen, waar het de echtelijke woning betreft, kosten 
van de huishouding zijn die niet als onverteerd ver-
mogen voor verrekening in aan mer king komen. Het 
onderdeel doet een beroep op dat oordeel. Het hof 
heeft het in de bestreden passage evenwel over de 
rentebetalingen ter zake van het be drijfsmatige deel 
van [a-straat 1]. Het hiervoor weergegeven oordeel 
in […]/[…] is daarop niet van toepassing. Het oor-
deel dat de rentebetalingen in dit geval voor verre-
kening in aan mer king komen is niet onjuist in het 
licht van hetgeen Uw Raad heeft overwogen in het 
even eens hiervoor in 2.4 genoemde arrest […]/[…]. 
Daarin ging het om staande huwelijk door de man 
verworven aandelen in besloten vennootschappen 
waarin het be drijf en het pen sioen van de man wa-
ren ondergebracht. De aandelen waren gefinancierd 
met ge leend geld. Uw Raad heeft toen overwogen 
dat niet alleen de aflossingen op de hoofd som van 
de geldlening, voor zover voldaan uit overgespaard 
inkomen, maar ook rente en andere kosten in de be-
schouwing dienen te worden betrokken. Deze regel 
is herhaald in […]/[…], zij het met de hiervoor weer-
gegeven uitzondering waar het de echtelijke wo-
ning betreft. Het oordeel van het hof is evenmin on-
be grij pe lijk. De verwijzing naar de hiervoor 
meermaals aangehaalde uitspraak van Uw Raad van 
10 juli 2009 en de in 2.4 genoemde uitspraak van 
19 no vem ber 2010 gaat niet op, nu het daar om ge-
heel andere situaties ging. Het onderdeel werkt de 
klacht op dit punt naar mijn mening ook niet ge-
noegzaam uit. De slotsom is dat het onderdeel niet 
tot cassatie kan leiden.
3.7 Onderdeel 3 is even eens onvoorwaardelijk 
voorgesteld en richt zich tegen rov. 4.23 van de tus-
senbeschikking van 8 no vem ber 2016. Daarin geeft 
het hof onder meer een oordeel over de vraag of de 
stamrechtverplichting van de man onder het te ver-
rekenen vermogen valt. Het hof heeft in dat verband 
het volgende overwogen (voor de goede leesbaar-
heid worden ook de rechtsoverwegingen 4.21 en 
4.22 geciteerd):

“Stamrecht
4.21. (…) De man is van mening dat zijn stam-
recht niet voor verrekening in aan mer king komt. 
Daartoe voert hij primair aan dat de ont slag ver-
goe ding is verknocht en niet in de gemeenschap 
valt. Subsidiair kan de ontbindingsvergoeding 
niet als overgespaard inkomen worden aange-
merkt. De man verwijst daartoe naar de stam-
recht over een komst. Door de constructie van het 
onderbrengen van de ontbindingsvergoeding in 
de B.V. dient niet de ontbindingsvergoeding, 
maar de toekomstige (periodieke) uitkering als 
inkomen te worden aangemerkt. Het onder-
brengen van de ontbindingsvergoeding in de 
B.V. kan op één lijn worden gesteld met het be-

talen van pen sioen pre mie door de werkgever. In 
artikel 8 van de huwelijkse voorwaarden is be-
paald dat het netto inkomen voor verrekening in 
aan mer king komt. Er is dan ook pas sprake van 
verrekenbaar (netto) inkomen zodra het stam-
recht tot uitkering komt. Daarvan is nog geen 
sprake. (…)
4.22. Met betrekking tot het stamrecht van de 
man stelt de vrouw dat dit wel in de verrekening 
dient te worden betrokken. Van haar kant komt 
de vrouw op tegen de door de rechtbank vastge-
stelde hoogte van de latente belastingclaim van 
52%. (…)
4.23. Met uitzondering van de inboedel zijn par-
tijen niet in enige gemeenschap van goederen 
gehuwd ge weest. Het primaire standpunt van de 
man met betrekking tot zijn stamrecht kan daar-
om niet slagen. Het hof stelt vast dat de man tot 
de peildatum geen periodieke uitkering uit de 
B.V. heeft ontvangen. Gelet op artikel 11 juncto 8 
lid 2 van de huwelijkse voorwaarden is het 
stamrecht derhalve niet aan te merken als over-
gespaard inkomen dat voor verrekening in aan-
mer king komt. Het hof volgt het standpunt van 
de man dat eerst sprake kan zijn van verreken-
baar inkomen in de zin van de huwelijkse voor-
waarden nadat het stamrecht tot uitkering is ge-
komen.”

3.8 Het onderdeel klaagt allereerst dat het oor-
deel onjuist is. Ter toelichting neemt het onderdeel 
tot uitgangspunt dat voor de vraag of een goed of 
een vordering onder het te verrekenen vermogen 
valt, van belang is hoe deze tot stand is gekomen (of 
deze is gevormd uit inkomen wat verrekend had 
moeten worden of uit privé middelen) en dat voor 
de be ant woor ding van deze vraag moet worden be-
zien wat de aard van de uitkering was (randnum-
mers 4.15 en 4.16). Het onderdeel stelt vervolgens 
dat de man in dit verband heeft gesteld dat hij een 
ont slag ver goe ding heeft gekregen die strekte ter 
suppletie van inkomsten en dat de vrouw daarover 
heeft gesteld dat dit inkomsten betreft die conform 
het verrekenbeding en het opgenomen inkomens-
begrip voor verrekening in aan mer king kwamen, 
meer specifiek in het jaar waarin ze zijn genoten 
(randnummer 16). Volgens het onderdeel ‘brengt 
dat met zich dat de gehele ont slag ver goe ding onder 
het te verrekenen vermogen valt’. Het onderdeel 
klaagt in randnummer 4.17 dat het hof dit heeft 
miskend en blijk heeft gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting door bepalend te achten in hoever-
re het stamrecht tijdens het huwelijk heeft uitge-
keerd. Althans is het oordeel volgens het onderdeel 
zonder nadere toelichting on be grij pe lijk. Het onder-
deel klaagt tot slot dat het hof onvoldoende heeft 
gerespondeerd op de stellingen die de vrouw in dit 
verband heeft ingenomen, en meer specifiek de ver-
wijzing naar de uitspraak van het hof Den Haag van 
9 december 2009 (ECLI:GHSGR:2009:BM1579) in 
een volgens het onderdeel vergelijkbare zaak.
3.9 Ik stel voorop dat de constructie van een 
stamrecht-bv in de regel wordt ingegeven door de 
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fiscale aspecten die daaraan verbonden zijn. Is voor 
deze constructie gekozen dan wordt niet de ontbin-
dingsvergoeding zelf fiscaal als inkomen (of loon) 
aangemerkt in het jaar van ontvangst, maar uitslui-
tend de toekomstige (periodieke) uitkering. Indien 
par tijen in gemeenschap van goederen getrouwd 
waren ge weest, dan had het hof de vraag of de uit de 
stamrechtverzekering voortvloeiende aanspraken 
in de huwelijksgemeenschap zouden vallen, moe-
ten be ant woor den aan de hand van hetgeen is over-
wogen in HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293, 
NJ 2016/292. In de zaak die tot deze uitspraak heeft 
geleid had de man een tijdens het huwelijk ontvan-
gen ont slag ver goe ding ingebracht in een door hem 
opgerichte stamrecht-bv. In verband met de verde-
ling van de huwelijksgemeenschap na scheiding 
was aan de orde de vraag of de aanspraak van de 
man jegens de vennootschap op periodieke uitke-
ringen een verknocht goed was in de zin van art. 1:94 
lid 3 BW. Vaststond dat de man zijn aanspraak op 
periodieke uitkeringen niet had verzilverd. Uw Raad 
overwoog als volgt:

“3.3.3 Volgens vaste rechtspraak hangt het ant-
woord op de vragen of een goed op de voet van 
art. 1:94 lid 3 BW op enigerlei bijzondere wijze 
aan een der echtgenoten is verknocht en, zo ja, in 
hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet 
dat het goed in de gemeenschap valt, af van de 
aard van dat goed, zoals deze aard mede door de 
maatschappelijke opvattingen wordt bepaald.
In een geval waarin de werkgever een aan de be-
trokken echtgenoot toegekende ont slag ver goe-
ding, die was bestemd tot vervanging van toe-
komstig gederfd loon, als koopsom voor een 
stamrechtverzekering onder een ver ze ke rings-
maat schap pij had gestort, heeft de Hoge Raad 
als volgt geoordeeld. Bij de be ant woor ding van 
de vraag of de uit de stamrechtverzekering 
voortvloeiende aanspraken in de huwelijksge-
meenschap vallen, moet onderscheid worden 
gemaakt tussen aanspraken die zien op de peri-
ode vóór en aanspraken die zien op de periode 
na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. 
Deze laatste vallen, nu zij strekken tot vervan-
ging van inkomen dat de echtgenoot bij voort-
zetting van de dienstbetrekking na die ontbin-
ding zou hebben genoten, evenmin in de 
gemeenschap als de uit een bestaande arbeids-
verhouding voortvloeiende aanspraak op voor 
nog te verrichten arbeid te ontvangen loon. (…) 
Hoewel de aan wen ding van een ont slag ver goe-
ding voor de verwerving van een stamrecht je-
gens een door de werknemer zelf opgerichte en 
beheerste B.V. in die zin verschilt van de aan-
koop van een stamrechtverzekering bij een ver-
ze ke rings maat schap pij, dat de betrokken echt-
genoot in het eerste geval binnen de grenzen van 
de daarvoor geldende fiscale voorwaarden (…) 
zelf het tijdstip en de hoogte van de periodieke 
uitkeringen kan bepalen, bestaat er geen aanlei-
ding dat geval anders te beoordelen. In beide ge-
vallen strekt de aanspraak op periodieke uitke-

ringen (jegens de stamrecht-bv respectievelijk 
de ver ze ke rings maat schap pij) tot vervanging 
van inkomen dat de betrokken echtgenoot bij 
voortzetting van de dienstbetrekking zou heb-
ben genoten. Derhalve dient ook bij de be ant-
woor ding van de vraag of een aanspraak jegens 
een stamrecht-bv in de huwelijksgemeenschap 
valt, te worden onderzocht in hoeverre die aan-
spraak ziet op de periode voor, respectievelijk na 
de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. 
Nu het gaat om de strekking van de aanspraak, is 
niet van belang in hoeverre de gerechtigde deze 
daad wer ke lijk heeft verzilverd.”

3.10  Bij de be ant woor ding van de vraag of een 
tijdens het huwelijk ontvangen geldbedrag in de 
verrekening moet worden betrokken, is het aller-
eerst van belang om na te gaan of dat geldbedrag 
valt onder het inkomensbegrip zoals dat is gedefini-
eerd in de huwelijkse voorwaarden. Indien bij voor-
beeld het inkomensbegrip in de huwelijkse voor-
waarden strikt is gedefinieerd als ‘inkomsten uit 
vermogen’, dan is duidelijk dat een ontvangen ont-
slag ver goe ding niet in de verrekening hoeft te wor-
den betrokken. Of die ont slag ver goe ding vervolgens 
wordt ingebracht in een stamrecht-bv is dan verder 
niet van belang.
3.11  Indien een tijdens het huwelijk ontvangen 
ont slag ver goe ding niet wordt ingebracht in een 
stamrecht-bv, dan dient over dat bedrag direct be-
lasting te worden betaald. In een geval als het on-
derhavige waarin de echtgenoten zich verplichten 
over elk ka len der jaar hetgeen van hun — ruim om-
schreven begrip — net to inko men (inkomen onder 
aftrek van de daarover verschuldigde belasting, 
enz.), onder aftrek van hetgeen daarvan is besteed 
voor de gemeenschappelijke huishouding, over-
blijft, onderling te verrekenen, zou dat betekenen 
dat de netto-ont slag ver goe ding aan het eind van het 
ka len der jaar waarin belasting is betaald geheel voor 
verrekening in aan mer king zou komen.
3.12  Feit is evenwel dat de door de man ontvan-
gen ont slag ver goe ding is ingebracht in een stam-
recht-bv èn dat de man tot de peildatum geen peri-
odieke uitkering uit de vennootschap heeft 
ontvangen. De vraag of en, zo ja, op welke wijze, het 
stamrecht in een dergelijk geval in de verrekening 
moet worden betrokken, wordt in de jurisprudentie 
verschillend beantwoord. Zo oordeelde de recht-
bank Den Haag in een zaak waarin het begrip inko-
men in de huwelijkse voorwaarden was gedefini-
eerd als ‘besteedbaar inkomen’ en er nog geen 
stamrechtuitkering had plaatsgevonden, dat de aan-
spraken van (in die zaak:) de man geheel als privé-
ver mo gen waren aan te merken en geen deel uit-
maken van het tussen hem en de vrouw te 
verrekenen vermogen.33 Zie ook hof Den Bosch 
26 februari 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:AF6150, 
waarin als volgt is overwogen:

“4.5.4. (…) Het hof is van oordeel dat de ontbin-
dingvergoeding in beginsel moet worden aange-

33 Rb. Den Haag 20 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15738.
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merkt als te verrekenen inkomen. Het feit dat de 
man na de beëindiging van het dienstverband 
(…) zijn arbeidsinkomen op hetzelfde peil heeft 
gehouden, staat daar niet aan in de weg.
4.5.5. Hiermee is nog niet gezegd dat de ontbin-
dingsvergoeding in het onderhavige geval ook 
voor verrekening in aan mer king komt. Het hof 
dient nog te oordelen op het verweer ontleend 
aan genoemd arrest van het Hof Amsterdam en 
kan bovendien niet voorbij gaan aan het feit dat 
de ontbindingsvergoeding niet daad wer ke lijk 
ter beschikking van de man is gekomen, maar is 
ondergebracht in een stamrecht-B.V.
Het hof stelt dienaangaande voorop dat de han-
delwijze van de man, om de ontbindingsvergoe-
ding in een stamrecht-B.V. in te brengen, in het 
maatschappelijk verkeer bepaald niet ongebrui-
kelijk is, en mede gelet op het ontbreken van een 
pen sioen voor zie ning over de periode vóór 1987 
in het onderhavige geval ook alleszins gerecht-
vaardigd was. Tegen deze handelwijze zijn door 
de vrouw ook geen bezwaren aangevoerd, noch 
ten tijde van de inbreng, noch in de onderhavige 
procedure.
De constructie van een stamrecht-B.V. wordt in 
de regel mede ingegeven door de fiscale aspec-
ten die daaraan verbonden zijn. Is voor deze 
constructie gekozen dan wordt niet de ontbin-
dingsvergoeding fiscaal als inkomen (of loon) 
aangemerkt, maar alleen de toekomstige (perio-
dieke) uitkering. Ook de huwelijkse voorwaar-
den knopen aan bij de fiscale realiteit door te be-
palen dat voor verrekening in aan mer king komt 
het netto inkomen, dat wil zeggen het inkomen 
na aftrek van belasting en heffingen. Van zoda-
nig inkomen is geen sprake in het geval van in-
breng in een stamrecht-B.V.
Het hof neemt voorts in overweging dat het on-
derbrengen van de vergoeding in een stam-
recht-B.V. in beginsel op één lijn kan worden ge-
steld met het betalen van de pen sioen pre mies 
door werkgevers ten behoeve van hun werkne-
mers. Deze premiebetalingen, die mogelijk naar 
de letter als inkomen zijn aan te merken, wor-
den nimmer in de verrekening betrokken en niet 
valt in te zien dat hier anders geoordeeld moet 
worden. Het enkele feit dat het hier om een aan-
zienlijke som ineens gaat is daartoe ontoerei-
kend mede in het licht van de om stan dig heid 
dat de man in de periode 1964–1986 geen pen-
sioen heeft opgebouwd.
Gelet op een en ander ligt het het meest voor de 
hand om in het geval van inbreng van een ont-
bindingsvergoeding in een stamrecht-B.V. eerst 
verrekenbaar (netto) inkomen aan te nemen in-
dien en zodra het stamrecht tot uitkering komt 
en dan voor zover de man daarover feitelijk de 
beschikking krijgt (of kan krijgen) over de ver-
goeding (dus zodra de uitkering aan inkomsten-
belasting onderhevig wordt). Daarvan is nog 
geen sprake.

De ontbindingsvergoeding kan dus niet als 
(overgespaard) inkomen worden aangemerkt 
dat zich leent voor verrekening in het kader van 
het verrekenbeding uit de huwelijkse voorwaar-
den.”

3.13  Het hof Den Haag oordeelde in andere zin. 
In de zaak die heeft geleid tot zijn beschikking van 
9 december 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BM1579 
was het begrip ‘net to- inkom sten’ gedefinieerd als 
het belastbaar inkomen als bedoeld in de Wet In-
komstenbelasting 1964, verminderd met de daar-
over verschuldigde inkomstenbelasting. Met be-
trekking tot de vraag of de uitkering die (in dat 
geval:) de man van zijn voormalige werkgever had 
gekregen bij het beëindigen van zijn dienstverband 
aangemerkt dient te worden als inkomen in de zin 
van de over een komst van huwelijkse voorwaarden 
overwoog het hof als volgt:

“26 (…) Vast staat dat de werkgever van de 
man de uitkering heeft gedaan ten tijde van de 
huwelijkse samenleving van par tijen. Indien de 
man de uitkering door zijn werkgever niet had 
laten storten in een door hem opgerichte 
Stamrecht B.V. en hij de uitkering direct had ge-
noten, was er sprake ge weest van inkomen in de 
zin van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964. 
Een redelijke uitleg van de over een komst van 
huwelijkse voorwaarden brengt naar het oor-
deel van het hof met zich mede dat in het onder-
havige geval de uitkering die is gestort in een 
Stamrecht B.V. in de verrekening dient te wor-
den betrokken, in die zin dat de waarde van de 
aandelen per de peildatum moeten worden ver-
rekend.”

3.14  In een wat meer recente zaak heeft het hof 
Den Bosch een wat meer genuanceerde beschikking 
gegeven waarin aansluiting is gezocht bij de hier-
voor in 3.9 genoemde beschikking van Uw Raad van 
24 juni 2016. In de zaak die heeft geleid tot de be-
schikking van 6 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2018:3371, 
had (in dat geval:) de man in maart 2011 een ont-
slag ver goe ding van zijn voormalige werkgever ont-
vangen. Die vergoeding heeft hij als stamrecht in 
een besloten vennootschap ingebracht. Op de peil-
datum, 17 mei 2013, bedroeg de waarde van het 
stamrecht € 87.773. De rechtbank oordeelde dat het 
stamrecht nog niet tot uitkering is gekomen en 
daarom niet voor verrekening in aan mer king komt. 
Op het tegen dit oordeel door de vrouw gerichte 
grief oordeelde het hof als volgt:

“3.17.2. (…) De door de man met zijn Holding ge-
sloten stam recht over een komst is als productie 
41 overgelegd bij processtuk 8. Uit artikel 1 van 
de stam recht over een komst blijkt dat de van 
[voormalige werkgever] ontvangen ont slag ver-
goe ding aan de man was toegekend ter compen-
satie van gederfd of te derven loon. Uit artikel 3 
van de stam recht over een komst blijkt dat het 
stamrecht aan de man een aanspraak geeft op 
een periodieke uitkering die uiterlijk op zijn 65e 
jaar zal ingaan.
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Naar het oordeel van het hof volgt uit het feit dat 
de aan de man verstrekte ont slag uit ke ring dien-
de ter compensatie van gederfd loon, dat de uit-
kering — voor zover deze ziet op suppletie tij-
dens de verrekenperiode — moet worden 
aangemerkt als onverteerd en daarmee verre-
kenbaar inkomen. De om stan dig heid dat het 
recht op uitkering ingevolge de stam recht over-
een komst pas ingaat ná de verrekenperiode doet 
hieraan niet af. Het hof sluit hiermee aan bij de 
uitspraak van de Hoge Raad zoals deze is gedaan 
voor een situatie waarin par tijen waren gehuwd 
in gemeenschap van goederen (HR 24 juni 2016 
ECLI:NL:HR:2016:1293).
3.17.3. Gelet op artikel 3 van de stam recht over-
een komst gaat het hof ervan uit dat de ont slag-
ver goe ding van de voormalige werkgever van de 
man diende ter compensatie van inkomensder-
ving tot de leeftijd van 65 jaar. Gelet op zijn ge-
boortedatum (…) bereikt hij die leeftijd op [ge-
boortedatum] 2026. Dit betekent dat de 
inkomenssuppletie is bedoeld voor een periode 
van (afgerond) 15 jaar; een deel groot (afgerond) 
2 jaar valt in de verrekenperiode die immers 
loopt tot 17 mei 2013.
Het voorgaande betekent dat een deel groot 2/15 
× € 87.773,= = € 11.703,= tot het te verrekenen 
vermogen van de man hoort. De vrouw heeft 
recht op de helft, dit is € 5.851,50.”

3.15  In haar noot onder de beschikking (JPF 
2018/126) onderschrijft Reinhartz het oordeel van 
het hof. Zij schrijft het volgende:

“In de onderhavige zaak ging het niet om de 
vraag of de uitkering in de gemeenschap viel of 
niet, maar of zij wel of niet verrekend moest 
worden. Daarbij ging het — niet onbelangrijk — 
om een periodiek verrekenbeding dat niet was 
uitgevoerd, en dus niet om een finaal als/of-be-
ding. In het geval van een finaal als/of-beding 
hadden wij immers de leer van de Hoge Raad di-
rect kunnen toepassen bij het bepalen van de 
omvang van de pseudogemeenschap die verre-
kend zou moeten worden.
Een niet-uitgevoerd verrekenbeding wordt — 
tenzij anders bepaald in huwelijkse voorwaar-
den — afgewikkeld krachtens art. 1:141 lid 3 BW. 
Bij een uitgebreid verrekenbeding worden via 
art. 1:141 lid 4 of 5 BW ook nog de opgepotte 
winsten verrekend, maar dat was bij gebreke 
van opgepotte winsten in deze zaak niet rele-
vant, zie de eindbeschikking.
Bij een afrekening over een komstig art. 1:141 
lid 3 BW (als er niet netjes jaarlijks is afgerekend) 
geldt dat in beginsel het hele vermogen van bei-
de echtgenoten wordt aangemerkt als verreken-
baar vermogen, tenzij degene die zich op het 
standpunt stelt dat bepaald inkomen is verkre-
gen bui ten de verrekenperiode dat ook kan aan-
tonen, zie art. 1:133 lid 2 BW. De man stelde zich 
op het standpunt dat de uitkering maar deels 
betrekking had op de periode waarover moest 
worden afgerekend. Het hof gaf hem daarin ge-

lijk. Daarmee blijft dus een deel van de uitkering 
bui ten de verrekening. Dat het hof zich hierbij 
beroept op de jurisprudentie van de Hoge Raad 
is in zoverre begrijpelijk als dat het hof gebruik 
maakt van de leer dat men dit soort uitkeringen 
in twee perioden kan opknippen: de huwelijkse 
periode/de periode waarover moet worden af-
gerekend en de periode daarna. Natuurlijk 
maakt het hof hier geen gebruik van de leer van 
de Hoge Raad uit die arresten die het deel dat 
niet verdeeld moet worden als verknocht aan-
merken. Verknochtheid is immers een begrip 
dat samenhangt met het bestaan van een titel 
1.7-gemeenschap. In het kader van de verreke-
ning moet men dit zien in het licht van art. 1:141 
lid 3 jo. 1:133 lid 2 BW: alleen hetgeen als verre-
kenbaar inkomen verkregen is tijdens de perio-
de dat er moet worden afgerekend, wordt mee-
genomen in de verrekening. Alles wat daarna 
verkregen is of — bij een vervangende vergoe-
ding — betrekking heeft op het gederfde inko-
men daarna, komt niet voor verrekening in aan-
mer king.
Om te bepalen of relevant is wat de ex-werkne-
mer vervolgens met die vergoeding doet, kun-
nen wij weer leentjebuur spelen bij de uitspra-
ken van de Hoge Raad inzake de verknochtheid, 
zoals hierboven aangehaald.
Een mijns inziens mooie uitspraak die de prak-
tijk weer een beetje verder kan helpen bij de las-
tige materie van de ont slag ver goe dingen bij 
scheiding.”

3.16  De uitspraak is ook kritisch besproken. Zo 
schrijft Luijken34 dat het hof het zich te gemakkelijk 
maakt door uit de tekst van het stamrecht af te lei-
den dat de uitkering bedoeld is voor de periode tot 
de leeftijd van 65 jaar. Met een vergelijkbare rede-
nering kan zijns inziens ook worden volgehouden 
dat de uitkering in het berechte geval juist was be-
doeld voor de periode na 65 jaar, in welk geval ver-
rekening ‘geheel niet aan de orde zou komen’.
3.17  Ik meen dat een alles of niets-benadering 
niet billijk is richting de andere echtgenoot en dat 
een meer genuanceerde benadering waarin wordt 
aangesloten bij de beschikking van Uw Raad van 
24 juni 2016 de voorkeur verdient. Ik merk in dat 
verband het volgende op. Indien de ontslagen echt-
genoot niet zou zijn ontslagen, dan zou de andere 
echtgenoot mee hebben geprofiteerd van de inkom-
sten, zowel waar het de kosten van de gemeen-
schappelijke huishouding betreft als daarnaast via 
eventueel overgespaarde inkomsten. Een ontslag 
leidt tot de situatie dat de maandelijkse inkomsten 
wegvallen. De ont slag ver goe ding dient primair als 
schadeloosstelling wegens te derven inkomsten. 
Daarnaast zou de vergoeding op grond van de stam-
recht over een komst ook een component pen sioen 
kunnen bevatten. Als het huwelijk niet zou zijn ont-
bonden dan zou de andere echtgenoot te zijner tijd 

34 C.A.H. Luijken, Niet opgenomen loonstamrecht valt deels on-
der verrekenbeding bij echtscheiding, Pensioenbrief 2018/80.
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ook mee hebben geprofiteerd van dat pen sioen. Het 
opknippen van de tijdens het huwelijk ontvangen 
uitkering in (i) een huwelijkse periode/de periode 
waarover moet worden afgerekend en (ii) de perio-
de daarna door ontbinding van het huwelijk doet 
recht aan de situatie van beide par tijen. Mijns in-
ziens zou daarbij een eventueel in de vergoeding in-
begrepen pen sioencomponent mede in de afreke-
ning moeten worden betrokken.
3.18  Het onderdeel staat een alles of niets-bena-
dering voor ogen en wel ten gunste van de vrouw. 
Gelet op het voorgaande meen ik dat ook die bena-
dering niet juist is. De klacht dat het hof ten onrech-
te bepalend heeft geacht in hoeverre het stamrecht 
tijdens het huwelijk (tot de peildatum) tot uitkering 
is gekomen slaagt, zij het dat die niet het door het 
onderdeel beoogde resultaat heeft. Na verwijzing 
dient de zaak op het punt van het stamrecht van de 
man naar mijn mening te worden afgewikkeld con-
form de lijn van het hof Den Bosch in de hiervoor in 
3.14 weergegeven beschikking.
3.19  Onderdeel 4 tot slot is voorwaardelijk voor-
gesteld en is gericht tegen het oordeel in rov. 2.7 van 
de eindbeschikking dat, uitgaande van de beschik-
bare gegevens, noch de man noch de vrouw feiten 
en om stan dig he den hebben aangevoerd die kun-
nen leiden tot het oordeel dat het resultaat van de in 
rov. 2.6 van de eindbeschikking gemaakte bereke-
ning in strijd is met de redelijkheid en billijkheid 
dan wel dat het hof gebruikt dient te maken van zijn 
matigingsbe voegd heid. Het onderdeel stelt dat dit 
oordeel niet in stand blijven in het licht van de door 
de vrouw aangevoerde om stan dig he den in de toe-
lichting op haar incidentele grief 3, randnummers 
122 en 124, en de ant woord akte van 9 mei 2018, 
randnummer 10. In het eerste stuk heeft de vrouw 
aangevoerd dat de uitkomst in overeenstemming 
moet zijn met de bedoeling van par tijen bij het aan-
gaan van de over een komst en dat zij voorts heeft 
gewezen op de redelijkheid en billijkheid, ‘waarbij 
in de visie van de vrouw de vordering in het totaal-
plaatje moet worden bezien, dat wil zeggen de tota-
le netto [opbrengst] die het perceel met opstallen 
heeft voor de vrouw, dus rekening houdend met de 
latente belasting over de boekwinst die zal moeten 
worden voldaan bij een verkoop, maar ook met de 
schulden (financieringen) die op het perceel rusten.’ 
In de ant woord akte heeft de vrouw het hof verzocht 
om rekening te houden met het feit dat het 
manegebe drijf slechts een heel marginaal inkomen 
oplevert. Als in het oordeel van het hof besloten ligt 
dat deze feiten en om stan dig he den geen rol kunnen 
spelen bij de be oor de ling van een beroep op de re-
delijkheid en billijkheid en de matigingsbe voegd-
heid, dan geeft dat oordeel volgens het onderdeel 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting, nu in dat ka-
der alle om stan dig he den van het geval een rol kun-
nen spelen. Als in het oordeel besloten ligt dat het 
hof deze specifieke om stan dig he den onvoldoende 
vindt om het beroep op matiging toe te wijzen, 
klaagt het onderdeel dat het hof onvoldoende in-
zicht heeft gegeven in zijn gedachtegang. Daarbij 

komt volgens het onderdeel (randnummer 4.22) dat 
het oordeel van het hof volledig is gebaseerd op de 
uitkomst van de in rov. 2.6 van de eindbeschikking 
gemaakte berekening. Wanneer die cijfermatige 
uitkomst zou veranderen als gevolg van het slagen 
van een of meer klachten van het principaal cassa-
tieberoep, dan ontvalt daarmee volgens het onder-
deel ook de motivering aan dit oordeel.
3.20  Het onderdeel behoeft in het licht van het 
falen van de klachten van het principaal cassatiebe-
roep eigenlijk geen bespreking. Daarnaast meen ik 
dat het onderdeel strikt genomen faalt bij gebrek 
aan fei te lij ke grondslag. Het hof heeft de stellingen 
waarnaar het onderdeel verwijst weergegeven in 
rov.28 van de tussenbeschikking van 8 no vem ber 
2016. Het hof heeft die stellingen derhalve onder 
ogen gezien. Het hof heeft geoordeeld dat (onder 
meer) deze stellingen eerst in de eindbeschikking 
aan de orde kunnen komen. In het bestreden oor-
deel ligt besloten dat het hof de genoemde stellin-
gen van de vrouw heeft verworpen. Het oordeel van 
het hof is weliswaar erg summier, maar ik meen dat 
de stellingen waarnaar het onderdeel verwijst vrij 
terloops zijn gedaan dan wel nauwelijks deugdelijk 
zijn onderbouwd, zodat het oordeel in zoverre geen 
nadere onderbouwing behoefde dan is gegeven. De 
stellingen nemen in wezen tot uitgangspunt dat het 
hof een tamelijk ruime be voegd heid toekwam om 
in algemene zin te toetsen aan de redelijkheid en 
billijkheid en dat het voorts een algemene 
matigingsbe voegd heid had. Dat is evenwel niet het 
geval. De redelijkheid en billijkheid, genoemd in de 
tenzij-clausule van art. 1:141 lid 3 BW, hebben blij-
kens de formulering uitsluitend betrekking op het 
bewijsvermoeden in het eerste deel van het lid. Een 
algemene rechterlijke matigingsbe voegd heid van 
het door één van de ex-echtgenoten aan de andere 
ex-echtgenoot te betalen bedrag uit hoofde van het 
— vóór de huwelijkssluiting bewust overeengeko-
men — verrekenbeding bestaat rechtens niet. Mati-
ging zou eventueel kunnen op grond van de de ro ge-
rende werking van de redelijkheid en billijkheid. In 
het bestreden oordeel ligt besloten dat het hof de 
stellingen van de vrouw, voor zover inhoudelijk ge-
noegzaam onderbouwd, niet zodanig prangend 
heeft geacht dat die rechtvaardigen dat de man geen 
aanspraak zou kunnen maken op het bedrag dat 
hem toekomt uit hoofde van het verrekenbeding. 
Het onderdeel faalt.
3.21  Het voorgaande leidt tot de slotsom dat uit-
sluitend onderdeel 3 van het incidentele cassatiebe-
roep slaagt.

4 Conclusie in het principaal en incidenteel 
cassatieberoep

De conclusie strekt in het principaal cassatieberoep 
tot verwerping en in het incidenteel cassatieberoep 
tot ver nie ti ging van de bestreden beschikkingen en 
tot verwijzing.
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Hoge Raad:

1 Procesverloop
Voor het verloop van het geding in fei te lij ke instan-
ties verwijst de Hoge Raad naar:
a. de beschikkingen in de zaak C/15/181934/FA RK 
11-1831 en C/15/181983/FA RK 11-1850 van de 
rechtbank Noord-Holland van 27 september 2011, 
20 december 2011, 31 ja nua ri 2012, 17 april 2012 en 
30 september 2015;
b. de beschikkingen en beslissing in de zaak 
200.182.892/01 van het ge rechts hof Amsterdam van 
8 no vem ber 2016, 1 augustus 2017, 3 juli 2018 en 
3 juli 2018 (beslissing).
[de man] heeft tegen de beschikkingen en beslissing 
van het hof beroep in cassatie ingesteld.

[de vrouw] heeft deels voorwaardelijk inciden-
teel cassatieberoep ingesteld. Het cassatierekest en 
het verweerschrift tevens houdende deels voor-
waardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan deze 
beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.

Par tijen hebben over en weer een verweerschrift 
tot verwerping van het beroep ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.L.C.C. 
Lückers strekt in het principaal cassatieberoep tot 
verwerping en in het incidenteel cassatieberoep tot 
ver nie ti ging en verwijzing.

De advocaten van par tijen hebben schriftelijk op 
die conclusie gereageerd.

2 Uitgangspunten en feiten
2.1.1  In cassatie kan van het volgende worden 
uitgegaan
(i) De man en de vrouw zijn op 13 oktober 
1990 met elkaar getrouwd. In de door hen overeen-
gekomen huwelijkse voorwaarden is, voor zover 
van belang, het volgende bepaald:

“Artikel 1
De echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap 
van inboedel; elke andere gemeenschap van 
goederen is tussen hen uitgesloten. (…)
Artikel 6
Echtgenoten zijn, voorzover niet anders bepaald, 
verplicht aan elkaar te vergoeden hetgeen aan 
het vermogen van de ene echtgenoot is onttrok-
ken ten bate van de andere echtgenoot, ten be-
drage van of naar de waarde ten dage van de 
onttrekking. Deze vergoedingen zijn terstond 
opeisbaar. (…)
Artikel 8
1. De kosten van de gemeenschappelijke huis-
houding, daaronder begrepen de kosten van ver-
zorging en opvoeding van de uit het huwelijk 
geboren kinderen, (…) worden voldaan uit de 
net to- inko mens der echtgenoten naar evenre-
digheid daarvan; (…)
2. Onder net to- inko men wordt verstaan het in-
komen onder aftrek van de daarover verschul-
digde belasting op inkomen, premiehef-
fing-volksverzekeringen en andere wettelijke 
inhoudingen of heffingen (…)
Artikel 11

De echtgenoten verplichten zich over elk ka len-
der jaar hetgeen van hun net to- inko men in de 
zin van artikel 8, onder aftrek van hetgeen daar-
van is besteed voor de gemeenschappelijke 
huishouding, overblijft onderling te verrekenen 
in die zin, dat de ene echtgenoot een vordering 
verkrijgt op de andere echtgenoot ten bedrage 
van de helft van het aan diens zijde overblijven-
de als hiervoor bedoeld. (…)”

(ii) De staat van aanbrengsten, die onderdeel is 
van de akte van huwelijksvoorwaarden, luidt als 
volgt:

“Door [de vrouw] wordt ten huwelijk aange-
bracht:
Het compleet door haar te (…) uitgeoefende 
manegebe drijf met de daarbij be ho ren de onroe-
rende en roerende goederen, li qui di teiten, vor-
dering en schulden. De roerende goederen li qui-
di teiten, vorderingen en schulden zijn de 
navolgende:
(…)
Voorts de navolgende schulden:
Een hypothecaire geldlening ten behoeve van de 
Westland Utrecht Hypotheekbank pro resto 
ƒ 150.000;
Een geldlening van [de moeder van de vrouw] 
groot ƒ 60.000;
Een geldlening van [de moeder van de man] 
groot ƒ 115.000.”

(iii) De vrouw is eigenaar van een onroerende 
zaak (hierna: de onroerende zaak). Het manegebe-
drijf van de vrouw is aldaar gevestigd. De onroeren-
de zaak omvatte op 31 december 2009 naast be-
drijfsmatige opstallen een woning (zijnde de 
voormalige echtelijke woning) en een garage inclu-
sief studiowoning.
(iv) In de periode van 13 oktober 1990 (de hu-
welijksdatum) tot 26 juni 1997 is een bedrag van 
ƒ 60.000 (€ 27.227) afgelost op de hiervoor onder (ii) 
genoemde schuld aan de moeder van de vrouw, en 
een bedrag van (afgerond) ƒ 17.000 (€ 7.716) op de 
hiervoor onder (ii) genoemde schuld aan de moeder 
van de man, dus in totaal € 34.943. Beide leningen 
zijn vóór het huwelijk door de vrouw aangegaan ten 
behoeve van de aankoop en de voorafgaand aan het 
huwelijk verrichte verbouwingen van de onroeren-
de zaak.
(v) In 1997 is een drietal hypothecaire geldle-
ningen afgesloten bij ABN AMRO, waarmee de hier-
voor onder (ii) genoemde hypothecaire geldlening 
van Westland Utrecht Hypotheekbank van 
ƒ 150.000 (€ 68.067) en de restantschuld aan de 
moeder van de man van ƒ 98.000 zijn afgelost. De 
hypothecaire geldleningen bij ABN AMRO zijn de 
volgende:
(1) ƒ 200.000 (€ 90.756) spaarhypotheek op naam 
van de man, waarvan het saldo op 31 december 
2009 € 43.672 bedroeg;
(2) ƒ 200.000 (€ 90.756) meegroeihypotheek op 
naam van de vrouw, waaraan een ‘meegroei-vrijpo-
lis’ op naam van de man en de vrouw is verbonden, 
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waarvan het saldo op 31 december 2009 € 12.929 
bedroeg;
(3) ƒ 100.000 (€ 45.378) aflossingsvrije hypotheek 
op naam van de vrouw.
(vi) Tijdens het huwelijk is de onroerende zaak 
drie keer verbouwd.
(vii) De man is tot 1 juli 2002 in dienst ge weest 
van een werkgever. Sinds 1 juli 2002 is de man in 
dienst van een op 10 maart 1994 opgerichte beslo-
ten vennootschap (hierna: de B.V.) waarvan hij di-
recteur/grootaan deel houder is. Bij het einde van zijn 
dienstbetrekking bij zijn werkgever heeft de man 
een schadeloosstelling wegens te derven inkomsten 
ontvangen, die hij door die werkgever heeft laten 
storten in de B.V. Op de balans van de B.V. per 31 de-
cember 2009 stond een voorziening voor stam-
rechtverplichtingen van € 74.427 voor de man.
(viii) In 2002 heeft de vrouw uit hoofde van 
geldlening een bedrag van € 107.275 van de B.V. 
ontvangen. Tijdens het huwelijk is niet op deze le-
ning afgelost. Na 31 december 2009 heeft de vrouw 
het gehele bedrag van deze schuld aan de B.V. vol-
daan.
(ix) Tijdens het huwelijk van par tijen heeft 
geen verrekening van overgespaard inkomen 
plaatsgevonden.
(x) De rechtbank heeft de door de vrouw ver-
zochte echtscheiding uitgesproken. De echtschei-
dingsbeschikking is op 13 oktober 2011 ingeschre-
ven in de registers van de burgerlijke stand.
2.1.2  Dit geding ziet op de afwikkeling van de 
huwelijkse voorwaarden, in het bijzonder de afwik-
keling van het hiervoor in 2.1.1 onder (i) genoemde 
verrekenbeding van overgespaard inkomen (art. 11 
van de huwelijkse voorwaarden).

De man verzoekt onder meer vaststelling en be-
taling van het bedrag dat de vrouw uit hoofde van 
de verrekening van overgespaard inkomen aan hem 
schuldig is.

De vrouw verzoekt onder meer om uitkering 
van de helft van het in de B.V. opgebouwde stam-
recht van de man.
2.2.1  In de echtscheidingsbeschikking heeft de 
rechtbank onder meer bepaald — nadat par tijen op 
dit punt overeenstemming hadden bereikt — dat 
31 december 2009 geldt als peildatum voor de om-
vang en de waarde van het te verrekenen vermogen.
2.2.2  In haar eindbeschikking heeft de rechtbank 
de bedragen vastgesteld die par tijen uit hoofde van 
verrekening aan elkaar verschuldigd zijn, en beslist 
dat de vrouw per saldo € 72.762 (in hoofd som) aan 
de man moet betalen.
2.3.1  In zijn tussenbeschikking van 8 no vem ber 
2016 heeft het hof met betrekking tot de onroeren-
de zaak het volgende vooropgesteld:

“4.7. (…)
In zijn arrest van 10 juli 2009,  
ECLI:NL:HR:2009:BI4387, heeft de Hoge Raad 
uiteengezet dat geen onderscheid wordt ge-
maakt naar gelang de in het verrekentijdvak 
verrichte belegging van overgespaarde maar 
niet verrekende inkomsten betrekking heeft op 

nieuw verworven goederen, dan wel — zoals in 
het geval van [de onroerende zaak] — reeds voor 
het huwelijk verworven goederen. Dit geldt op 
over een komstige wijze indien ten laste van te 
verrekenen inkomsten niet de verwerving maar 
de verbetering van een aan een der echtgenoten 
toebehorend goed gefinancierd wordt, indien 
die verbetering een waardevermeerdering van 
het goed ten gevolge heeft en derhalve leidt tot 
extra vermogensvorming, zoals bij een ingrij-
pende verbouwing van een onroerende zaak.
Indien voor de verwerving of de verbouwing van 
een aan een der echtgenoten toebe ho ren de wo-
ning een hypothecaire lening is aangegaan en in 
verband daarmee tevens een kapitaalverzeke-
ring is gesloten die ertoe strekt om (te zijner tijd) 
met het opgebouwde kapitaal de hypothecaire 
lening af te lossen, dient betaling van verzeke-
ringspremies uit overgespaarde inkomsten ge-
lijkgesteld te worden met aflossing van de hypo-
thecaire schuld. Dat brengt met zich dat de 
waarde die de polis op de peildatum heeft in die 
zin in de verrekening wordt betrokken, dat de 
hypothecaire lening waarmee de verwerving of 
de verbouwing is gefinancierd, geacht wordt 
met dat bedrag te zijn afgelost uit overgespaarde 
inkomsten. De andere echtgenoot heeft dan ook 
op de voet van artikel 1:136 lid 1 BW in evenre-
digheid met dat bedrag aanspraak op verreke-
ning van de waarde(stijging) van de woning, al-
dus nog steeds de Hoge Raad.
In de zaak waar dit arrest op ziet was uitsluitend 
de verrekening van de met overgespaard inko-
men gefinancierde polis aan de orde. De Hoge 
Raad heeft daarover beslist dat het bedrag dat 
tussen par tijen moet worden verrekend, kan 
worden bepaald door de waarde van de kapi-
taalverzekering op de peildatum te delen door 
het totaalbedrag dat gevormd wordt door de 
waarde van de woning voor de verbouwing en 
het bedrag van de hypothecaire lening waarmee 
de verbouwing is gefinancierd, en het resultaat 
daarvan te vermenigvuldigen met de waarde 
van de woning op de peildatum.
4.8. Tijdens het huwelijk heeft een drietal verbou-
wingen plaatsgevonden, zijn (hypothecaire) le-
ningen afgelost en andere (hypothecaire) lenin-
gen afgesloten, is — voor zover van belang — rente 
betaald voor zover de (hypothecaire) geldlenin-
gen betrekking hebben op het be drijfsmatige 
deel van [de onroerende zaak] (hierna: de rente) 
en heeft waarde-opbouw van polissen plaatsge-
vonden. Volgens vaste rechtspraak geldt de hier-
voor geciteerde rekenmethodiek (in beginsel) 
tevens voor uit overgespaard inkomen gefinan-
cierde verbouwingen, aflossingen en — mogelijk 
— rentebetalingen op een hypothecaire geldle-
ning voor zover deze geen betrekking heeft op 
de echtelijke woning. Kort gezegd komt deze re-
kenmethodiek neer op: de investering uit over-
gespaard inkomen gedeeld door de totale inves-
teringen, vermenigvuldigd met de waarde.
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4.9. De vrouw stelt dat de waarde van de polis-
sen, de aflossingen en de rente niet in de verre-
kening dienen te worden betrokken. Zij voert 
daartoe het volgende aan. De premies, aflossin-
gen en rente zijn niet voldaan uit overgespaard 
inkomen. De premies en aflossingen zijn steeds 
door de B.V. voldaan. De rente is aanvankelijk 
even eens door de B.V. voldaan, en daarna door 
haarzelf, omdat de rente sindsdien in de jaar-
stukken van de manege is verwerkt als een be-
drijfslast, zoals blijkt uit de jaarstukken 2008 van 
de manege en haar fiscaal rapport, waarnaar zij 
verwijst. Subsidiair is de vrouw van mening dat 
op de rente niet de beleggingsleer van toepas-
sing is en hooguit de B.V. een nominale vorde-
ring op de manege heeft.
De man heeft daar tegenover aangevoerd dat de 
aflossingen aan [de moeder van de vrouw] en 
[de moeder van de man] rechtstreeks van zijn 
privérekening zijn voldaan. De rente en premies 
werden door de B.V. betaald, waarna de daarbij 
betrokken bedragen werden bijgeboekt in de re-
kening-courantschuld van de man aan de B.V. 
De man heeft maandelijks van zijn privéreke-
ning, waarop zijn salaris werd gestort, een be-
drag aan de B.V. overgemaakt teneinde de door 
de betalingen ontstane schuld af te lossen. Ter 
zitting in hoger beroep heeft de man uiteengezet 
dat de betaling aan ABN Amro op deze wijze 
plaatsvond, omdat de bank wenste dat betaling 
zou geschieden vanaf een rekening bij ABN 
Amro en de B.V. over een rekening bij ABN Amro 
beschikte. Ter onderbouwing heeft de man een 
aantal bank af schriften in het geding gebracht.
4.10. De vrouw heeft hier tegenover onvoldoen-
de gesteld om haar in haar standpunt te volgen 
dat de premies, aflossingen en rente niet zijn 
voldaan uit overgespaard inkomen. Evenmin 
volgt het hof de vrouw in haar standpunt dat op 
de rente niet de beleggingsleer van toepassing is. 
De aanschaf en de verbouwingen van [de onroe-
rende zaak] zouden niet mogelijk zijn ge weest 
zonder dat daartoe (hypothecaire) leningen zijn 
afgesloten waarover rente verschuldigd is. Aldus 
heeft de betaalde rente bijgedragen aan de 
waardevermeerdering. De rente ter zake van het 
be drijfsmatige deel van [de onroerende zaak] is 
derhalve, evenals de verbouwingen en aflossin-
gen, te beschouwen als investering in [de onroe-
rende zaak].
Zoals door de Hoge Raad in het hiervoor bespro-
ken arrest beslist, dient betaling van verzeke-
ringspremies uit overgespaard inkomen gelijk-
gesteld te worden met aflossing van de 
hypothecaire schuld. De polissen dienen derhal-
ve in de verrekening te worden betrokken.
4.11. De vrouw stelt zich op het standpunt dat de 
zakelijke opstallen niet mogen worden betrok-
ken in de verrekening, omdat uitsluitend voor de 
verbouwing van de be drijfs wo ning (het hof be-
grijpt: overgespaard) inkomen is aangewend. 
Het hof maakt uit de stukken in het dossier op 

dat [de onroerende zaak] ten tijde van het huwe-
lijk bestond uit een aantal zakelijke opstallen en 
een dagverblijf, en dat bij de drie verbouwingen 
niet alleen de woning, maar ook een aantal an-
dere be drijfsmatige opstallen is toegevoegd. 
Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt uit 
het dossier niet op te maken welke aan de diver-
se verbouwingen uitgegeven bedragen op de 
woning respectievelijk de be drijfsmatige opstal-
len betrekking hebben. Daarbij komt dat ook de 
aflossingen en premies zijn voldaan uit overge-
spaard inkomen. Het hof volgt de vrouw daarom 
niet in haar standpunt.
De vrouw heeft tenslotte betoogd dat het me-
rendeel van de met de verbouwingen gemoeide 
kosten is voldaan uit de (hypothecaire) leningen. 
Het hof zal dit betoog hierna bij de kosten van de 
verbouwingen bespreken.”

2.3.2  Vervolgens heeft het hof, teneinde het be-
drag te kunnen vaststellen dat de man uit hoofde 
van verrekening toekomt, vijf tijdstippen onder-
scheiden, te weten: (i) de huwelijkssluiting (13 ok-
tober 1990), (ii) de eerste verbouwing (1992/1993), 
(iii) de tweede verbouwing (1997), (iv) de derde ver-
bouwing (2002/2003), en (v) de peildatum (31 de-
cember 2009). (rov. 4.12)

Naar het oordeel van het hof dient een bereke-
ning te worden gemaakt om vast te stellen welk be-
drag uit overgespaard inkomen is geïnvesteerd in de 
onroerende zaak in elk van de tijdvakken die zijn 
gelegen tussen de huwelijkssluiting en de peilda-
tum. De geïnvesteerde bedragen moeten vervolgens 
worden gerelateerd aan de waarde van de onroe-
rende zaak in het relevante tijdvak. Aan de man 
komt uiteindelijk de helft toe van de waarde van de 
investering uit overgespaard inkomen op de peilda-
tum. (rov. 4.13)
2.3.3  Met betrekking tot het stamrecht van de 
man heeft het hof in zijn tussenbeschikking van 
8 no vem ber 2016 als volgt overwogen:

“4.21. (…) De man is van mening dat zijn stam-
recht niet voor verrekening in aan mer king komt. 
Daartoe voert hij primair aan dat de ont slag ver-
goe ding is verknocht en niet in de gemeenschap 
valt. Subsidiair kan de ontbindingsvergoeding 
niet als overgespaard inkomen worden aange-
merkt. De man verwijst daartoe naar de stam-
recht over een komst. Door de constructie van het 
onderbrengen van de ontbindingsvergoeding in 
de B.V. dient niet de ontbindingsvergoeding, 
maar de toekomstige (periodieke) uitkering als 
inkomen te worden aangemerkt. Het onder-
brengen van de ontbindingsvergoeding in de 
B.V. kan op één lijn worden gesteld met het be-
talen van pen sioen pre mie door de werkgever. In 
artikel 8 van de huwelijkse voorwaarden is be-
paald dat het netto inkomen voor verrekening in 
aan mer king komt. Er is dan ook pas sprake van 
verrekenbaar (netto) inkomen zodra het stam-
recht tot uitkering komt. Daarvan is nog geen 
sprake.
(…)
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4.22. Met betrekking tot het stamrecht van de 
man stelt de vrouw dat dit wel in de verrekening 
dient te worden betrokken. (…)
4.23. Met uitzondering van de inboedel zijn par-
tijen niet in enige gemeenschap van goederen 
gehuwd ge weest. Het primaire standpunt van de 
man met betrekking tot zijn stamrecht kan daar-
om niet slagen. Het hof stelt vast dat de man tot 
de peildatum geen periodieke uitkering uit de 
B.V. heeft ontvangen. Gelet op artikel 11 juncto 8 
lid 2 van de huwelijkse voorwaarden is het 
stamrecht derhalve niet aan te merken als over-
gespaard inkomen dat voor verrekening in aan-
mer king komt. Het hof volgt het standpunt van 
de man dat eerst sprake kan zijn van verreken-
baar inkomen in de zin van de huwelijkse voor-
waarden nadat het stamrecht tot uitkering is ge-
komen.”

2.3.4  Nadat een door het hof benoemde deskun-
dige zijn rapport had uitgebracht, heeft het hof in 
zijn eindbeschikking, voor zover in cassatie van be-
lang, de eindbeschikking van de rechtbank gedeel-
telijk vernietigd en het per saldo door de vrouw aan 
de man uit hoofde van verrekening te betalen be-
drag bepaald op € 82.512 (in hoofd som).

3 Be oor de ling van het middel in het prin ci
pa le beroep

3.1 Klacht I van het middel keert zich met een 
reeks klachten tegen de door het hof in zijn tussen-
beschikking vooropgestelde uitgangspunten en de 
door het hof in die tussenbeschikking gevolgde wij-
ze van berekening van het bedrag dat de man uit 
hoofde van verrekening toekomt, een en ander zo-
als hiervoor in 2.3.1-2.3.2 weergegeven. De klachten 
voeren onder meer aan dat het hof ten onrechte 
geen toepassing heeft gegeven aan door de Hoge 
Raad ontwikkelde regels voor de vaststelling van de 
omvang van de vermogensvermeerdering die is 
ontstaan door belegging van overgespaard inko-
men, dan wel die regels onjuist heeft toegepast. 
Meer in het bijzonder komen de klachten op tegen 
de beslissing van het hof om de periode gelegen tus-
sen de huwelijkssluiting en de peildatum te onder-
scheiden in diverse tijdvakken en om voor elk tijd-
vak de waarde van de investering uit overgespaard 
inkomen vast te stellen.
3.2 De wettelijke regeling inzake verrekenbe-
dingen van afdeling 2 van titel 8 van Boek 1 BW 
(art. 1:132-143 BW) bevat geen voorschriften die 
bepalen op welke wijze moet worden vastgesteld in 
hoeverre sprake is van vermogensvermeerdering 
door belegging en herbelegging van overgespaard 
inkomen. Anders dan het middel tot uitgangspunt 
neemt, zijn daarvoor in de rechtspraak van de Hoge 
Raad evenmin vaste regels ontwikkeld. Volgens die 
rechtspraak dient de rechter het te verrekenen be-
drag te ‘begroten’.1 Dat brengt mee dat het de rech-
ter vrij staat een methode te hanteren die past bij de 

1 Vgl. HR 2 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0378 (NJ 
2001/583, m.nt. S.F.M. Wortmann; red.), rov. 4.1.2.

om stan dig he den van het aan hem voorgelegde ge-
val. In cassatie kan worden onderzocht of de keuze 
voor en de toepassing van een bepaalde methode in 
het licht van de om stan dig he den van het geval be-
grijpelijk is. Ook kan in cassatie worden onderzocht 
of bij de toepassing van een bepaalde methode alle 
beleggingen en herbeleggingen zijn verdisconteerd 
die volgens de rechtspraak van de Hoge Raad bij de 
toepassing van art. 1:141 BW en art. 1:136 BW in 
aan mer king moeten worden genomen.2
3.3 De beslissing van het hof om de periode ge-
legen tussen de huwelijkssluiting en de peildatum 
te onderscheiden in diverse tijdvakken en om voor 
elk tijdvak de waarde van de investering uit overge-
spaard inkomen vast te stellen, is niet on be grij pe lijk 
in het licht van de fei te lij ke ontwikkelingen die zich 
tijdens het huwelijk hebben voorgedaan, te weten 
de aflossingen op leningen, de nieuwe hypothecaire 
leningen en de drie verbouwingen van de onroeren-
de zaak (zie hiervoor in 2.1.1 onder (iv)-(vi)). Die be-
slissing geeft evenmin blijk van een onjuiste rechts-
opvatting. Daarop stuiten de hiervoor in 3.1 
weergegeven klachten af.
3.4 De overige klachten van het middel kun-
nen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft 
niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is geko-
men. Bij de be oor de ling van deze klachten is het na-
melijk niet nodig om antwoord te geven op vragen 
die van belang zijn voor de een heid of de ontwikke-
ling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

4 Be oor de ling van het middel in het inci
dentele beroep

4.1 De onderdelen 1 en 4 van het middel zijn 
voorgesteld onder de voorwaarde dat het prin ci pa le 
beroep doel treft. Uit hetgeen hiervoor in 3.3-3.4 is 
overwogen, volgt dat deze voorwaarde niet is ver-
vuld, zodat deze onderdelen geen behandeling be-
hoeven.
4.2.1  Onderdeel 3, dat onvoorwaardelijk is voor-
gesteld, keert zich tegen het (hiervoor in 2.3.3 weer-
gegeven) oordeel van het hof dat gelet op art. 11 in 
verbinding met art. 8 lid 2 van de huwelijkse voor-
waarden het (hiervoor in 2.1.1 onder (vii) genoem-
de) stamrecht niet valt aan te merken als overge-
spaard inkomen dat voor verrekening in 
aan mer king komt. Volgens het hof kan eerst sprake 
zijn van verrekenbaar inkomen in de zin van de hu-
welijkse voorwaarden nadat het stamrecht tot uit-
kering is gekomen, en staat vast dat de man tot de 
peildatum geen periodieke uitkering uit de B.V. 
heeft ontvangen. Volgens het onderdeel heeft het 
hof ten onrechte beslissend geacht in hoeverre het 
stamrecht tijdens het huwelijk is uitgekeerd en al-
dus miskend dat beslissend is of de aanspraak uit 
het stamrecht is gevormd uit verrekenbaar inkomen 
dan wel uit privé-middelen.
4.2.2  De uitleg van een verrekenbeding in huwe-
lijkse voorwaarden moet plaatsvinden aan de hand 

2 Zie voor deze rechtspraak de conclusie van de 
Advocaat-Generaal onder 2.2-2.4.
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van de Haviltex-maatstaf.3 Dit betekent dat het ant-
woord op de vraag of een stamrecht valt aan te mer-
ken als overgespaard inkomen dat voor verrekening 
in aan mer king komt, afhangt van de uitleg die in het 
concrete geval moet worden gegeven aan het in het 
desbetreffende verrekenbeding opgenomen inko-
mensbegrip. Daarbij is — anders dan het onderdeel 
betoogt — niet uitgesloten dat het inkomensbegrip 
in een concreet geval zo moet worden uitgelegd dat 
een stamrecht daar niet onder valt, ongeacht hoe 
het stamrecht is gevormd.
4.2.3  Het oordeel van het hof dat het stamrecht 
in het onderhavige geval niet valt aan te merken als 
overgespaard inkomen in de zin van art. 11 in ver-
binding met art. 8 lid 2 van de huwelijkse voorwaar-
den zolang het stamrecht nog niet tot uitkering is 
gekomen, moet kennelijk aldus worden verstaan 
dat niet van belang is dat het stamrecht is gevormd 
door een ont slag ver goe ding, omdat deze vergoe-
ding in de om stan dig he den van dit geval niet als te 
verrekenen net to- inko men in de zin van art. 11 in 
verbinding met art. 8 lid 2 van de huwelijkse voor-
waarden moet worden beschouwd. Gelet op het-
geen hiervoor in 4.2.2 is overwogen, geeft dat oor-
deel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dit 
oordeel is evenmin on be grij pe lijk in het licht van de 
stellingen die de vrouw in dit verband heeft ingeno-
men. De hiervoor in 4.2.1 weergegeven klacht faalt.
4.3 De overige onvoorwaardelijk voorgestelde 
klachten van het middel kunnen evenmin tot ver-
nie ti ging van de bestreden uitspraken leiden. De 
Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot 
dit oordeel is gekomen. Bij de be oor de ling van deze 
klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te 
geven op vragen die van belang zijn voor de een heid 
of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 
RO).

5 Beslissing
De Hoge Raad:
in het prin ci pa le en in het incidentele beroep:
- verwerpt het beroep;
- compenseert de kosten van het geding in cassa-
tie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Noot

1. In de onderhavige uitspraak staat de finale 
verrekenplicht centraal die op grond van de wet 
(art. 1:141 BW) ontstaat als een (Amsterdams) peri-
odiek verrekenbeding niet is uitgevoerd. De Hoge 
Raad heeft in deze uitspraak nader uiteengezet hoe 
die verrekenplicht kan worden vastgesteld.
2. Man en vrouw zijn in 1990 gehuwd na het 
maken van huwelijkse voorwaarden inhoudende 
onder andere uitsluiting van gemeenschap van goe-
deren behoudens gemeenschap van inboedel en 
een Amsterdams verrekenbeding ter zake van niet 
aan het huishouden bestede net to- inkom sten. De 

3 HR 6 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8847 (NJ 2008/565, 
m.nt. L.C.A. Verstappen; red.), rov. 3.4.

be lang rijk ste kwestie die par tijen tot in cassatie ver-
deeld houdt betreft hoe het niet uitgevoerde 
Amsterdamse verrekenbeding dient te worden uit-
gevoerd met betrekking tot een manegecomplex.
3. De casus is nogal ingewikkeld. De vrouw 
heeft een manegecomplex ten huwelijk aange-
bracht, tezamen met drie leningen: bij een bank, bij 
haar moeder en bij de moeder van de man. Het ma-
negecomplex is gedurende het huwelijk drie keer 
verbouwd. De drie genoemde voorhuwelijkse le-
ningen zijn gaandeweg afgelost, deels door midde-
len uit drie herfinancieringsleningen bij een tweede 
bank. Naast aflossingen is tijdens het huwelijk ook 
rente betaald. Ten slotte is ook nog premie voor een 
spaarpolis betaald, waarvan de waarde is bestemd 
voor de aflossing van één van de drie leningen bij de 
tweede bank. Zowat alle problematische aspecten 
van niet uitgevoerde (Amsterdamse) periodieke 
verrekenbedingen komen in deze casus samen. Hoe 
moet alsnog verrekend worden? Het verbaast niet 
dat de procedure bij deze complexe constellatie van 
feiten 10 jaar heeft geduurd. Wie de processtukken 
leest, raakt al gauw de draad kwijt. 
4. In geval van een niet uitgevoerd 
(Amsterdams) periodiek verrekenbeding gelden 
art. 1:136 BW en art. 1:141 BW, waarin is geregeld 
dat de verplichting tot verrekening in stand blijft en 
zich uitstrekt over het saldo, ontstaan door beleg-
ging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is, 
met dien verstande dat goederen die deels onder 
aan wen ding van te verrekenen vermogen zijn ver-
kregen, naar evenredigheid onder de verrekenplicht 
vallen. Maar deze wetsbepalingen verschaffen nog 
geen concrete berekeningsmethode hoe dat saldo 
be re kend moet worden. In de jurisprudentie zijn 
ruwweg twee methoden tot ontwikkeling geko-
men:
a. In het arrest de Stolpboerderij, HR 25 april 2008, 
NJ 2008/394, m.nt. L.C.A. Verstappen, werd de waar-
destijging die het gevolg was van de verbouwingen 
tijdens het huwelijk in de verrekening betrokken, 
waarop in mindering kwamen de bedragen die 
daarvoor werden ge leend. De formule was: (waarde 
van de woning op het peilmoment verminderd met 
de fictieve waarde zonder verbouwing) - (bedrag 
van de resterende geldleningen verminderd met de 
voorhuwelijkse hypothecaire schuld aangegaan ter 
verwerving van de woning). Deze formule is wat in-
gewikkelder dan de saldo metho de normaliter is 
omdat de autonome waardestijging van de woning 
die in deze zaak ten huwelijk werd aangebracht, 
moest worden geëlimineerd. Als de woning tijdens 
het huwelijk is aangeschaft, doet zich deze compli-
catie niet voor en dan bestaat het te verrekenen be-
drag uit de waarde van de woning verminderd met 
de resterende schulden die voor verkrijging en/of 
verbouwing werden aangegaan. Men zou deze me-
thode de saldo metho de kunnen noemen, een me-
thode die kan worden gebaseerd op art. 1:136 lid 1 
tweede zin BW jo. art. 1:141 lid 1-3 BW. De Hoge 
Raad heeft meerdere malen de saldo metho de ge-
hanteerd of althans goed gevonden. Vgl. ook HR 
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26 oktober 2001, NJ 2002/93, m.nt. W.M. Kleijn 
(Peildatum), waarin het batig saldo van de verkoop 
van een woning geheel in de verrekening werd be-
trokken, en HR 8 juni 2007, RvdW 2007/561, waarin 
de Hoge Raad overweegt dat — kort gezegd — verre-
kening van de overwaarde kennelijk een toepassing 
van art. 1:141 lid 1 en 2 BW is; hij doet vervolgens 
ook nog eens de zaak zelf af door de saldo metho de 
in zijn overwegingen toe te passen.
b. In de arresten HR 27 ja nua ri 2006, NJ 2008/564, 
m.nt. L.C.A. Verstappen, en HR 10 juli 2009, NJ 
2009/377, m.nt. S.F.M. Wortmann (Verbouwde 
boerderij, ook wel het Postbodearrest genoemd) 
hanteert de Hoge Raad een andere benadering, met 
de volgende formule: alle aflossingen (of met te ver-
rekenen inkomsten opgebouwde waarden die be-
stemd zijn om de lening mee af te lossen zoals een 
kapitaalverzekering) in de teller en de waarde vóór 
verbouwing vermeerderd met de verbouwingskos-
ten (zijnde de ge za men lij ke waarde van de investe-
ringen) in de noemer, welke breuk wordt vermenig-
vuldigd met de waarde van de woning op het 
peilmoment. Deze waarden hoeven vervolgens niet 
nog eens afzonderlijk te worden verrekend. Men 
heeft aldus alleen een aandeel in de waarde, waar-
op — in tegenstelling tot de saldo metho de — even-
tueel resterende schulden niet in mindering komen. 
Men zou dit ook wel de aandeelmethode kunnen 
noemen. In deze methode wordt per verbouwing 
gekeken naar het aandeel van het te verrekenen 
vermogen (overgespaard inkomen) in het totaal van 
de investeringen.
5. In de onderhavige zaak heeft het hof blij-
kens rov. 2.5 van zijn tussenbeschikking van 3 juli 
2018 par tijen de mogelijkheid gelaten om te kiezen 
voor de saldo metho de op de wijze zoals blijkt uit 
het Stolpboerderij-arrest, omdat de aandeelmethode 
kostbaar is vanwege de acht taxaties die in deze 
zaak daarvoor moesten worden uitgevoerd. Par tijen 
hebben deze keuze echter afgewezen. Vervolgens is 
het hof doorgegaan op de aandeelmethode. In een 
tussenbeschikking oordeelt het hof vooreerst dat de 
drie verbouwingen leiden tot vier tijdvakken gele-
gen tussen de huwelijkssluiting en de indiening van 
het verzoek tot echtscheiding. Voor elk van deze 
vier tijdvakken gaat het hof na wat het te verreke-
nen vermogen is. Het hof geeft hieraan wel een bij-
zondere invulling door de betaalde rente zowel in 
de teller als in de noemer mee te nemen, en het to-
taalbedrag van de hypothecaire leningen steeds in 
de noemer mee te nemen. Dat laatste is nogal curi-
eus. Na de berekening van het te verrekenen vermo-
gen over het eerste tijdvak wordt het gevonden be-
drag meegenomen bij de berekening van het te 
verrekenen vermogen over het volgende tijdvak en-
zovoort. De berekening van het te verrekenen ver-
mogen over het laatste tijdvak verschaft dan het uit-
eindelijk te verrekenen bedrag, waarin is begrepen 
het te verrekenen vermogen be re kend over de voor-
gaande tijdvakken. Steeds worden ook rentebetalin-
gen in de teller en in de noemer meegenomen. 

6. Voor de aandeelmethode moeten steeds de 
volgende parameters worden bepaald:
a. waarde vóór verbouwing;
b. investering (verbouwingskosten);
c. uit te verrekenen vermogen bestede middelen, 
bij voor beeld:
- overgespaarde inkomsten die worden aange-
wend of waaruit na de verbouwing aflossingen en/
of rente worden betaald;
- het in een bedrag uitgedrukte eventuele aandeel 
in het gebouw vóór verbouwing dat reeds op grond 
van een eerdere aan wen ding van te verrekenen ver-
mogen moet worden verrekend.
d. waarde per het peilmoment.
Te verrekenen is dan steeds: (c:(a + b)) × d.
7. Aan de hand van een eenvoudiger voor-
beeld dan de casus in het onderhavige arrest kan de 
aandeelmethode worden verduidelijkt. Stel een wo-
ning is 200.000 waard, geheel gefinancierd met een 
aflossingsvrije hypothecaire geldlening van 200.000. 
Er wordt niet afgelost en de rente wordt betaald uit 
het voor verrekening in aan mer king komende inko-
men. Omdat rente wordt gezien als kosten van de 
huishouding, wordt deze niet bij het bepalen van de 
verrekenplicht in aan mer king genomen (hierna on-
der 9 wordt nog de variant van deze casus met rente 
besproken). Er wordt voor een bedrag van 50.000 
verbouwd en dit bedrag is geheel afkomstig uit te 
verrekenen vermogen. Stel, na de verbouwing is de 
woning 225.000 waard. Dan bedraagt het te verre-
kenen aandeel 50.000/250.000 van 225.000 = 
45.000. Het breukdeel is 1/5e en moet worden ver-
menigvuldigd met de waarde ten tijde van de verre-
kening. Stel het pand is na vijf jaar 300.000 waard 
en wordt dan nog een keer verbouwd voor een be-
drag van 100.000, wederom geheel afkomstig uit te 
verrekenen vermogen. Als na de verbouwing de 
woning 350.000 waard is, dan bedraagt het te ver-
rekenen aandeel (60.000 (= 1/5e deel van 300.000) + 
100.000)/400.000 van 350.000 = 140.000. Het 
breukdeel is nu 2/5e en moet worden vermenigvul-
digd met de waarde van de woning ten tijde van de 
verrekening. Als nu de waarde na de eerste verbou-
wing zou dalen naar 200.000, dan zou in de aandeel-
methode nog steeds 1/5e van de waarde in de verre-
kening moeten worden betrokken, dus 40.000, 
terwijl het saldo van de waarde van de woning en de 
hypothecaire lening nihil is. Als bij gelijkblijvende 
waarde het pand na vijf jaar nog een keer wordt ver-
bouwd voor een bedrag van 100.000, wederom ge-
heel afkomstig uit te verrekenen vermogen, dan is de 
breuk 40.000 + 100.000/300.000= 140/300e en moet 
worden vermenigvuldigd met de waarde per het 
peilmoment. Gesteld dat die 250.000 is, dan beloopt 
het te verrekenen bedrag 116.667.
8. Een belangrijke kwestie is in dit verband of 
rentebetalingen meegenomen moeten worden bij de 
berekening van de investeringen. Vgl. ook HR 19 no-
vem ber 2010, NJ 2011/112, m.nt. L.C.A. Verstappen, 
waaruit men wel afleidt dat rentebetalingen niet 
moeten worden meegenomen als het betreft de fi-
nanciering van de echtelijke woning omdat die dan 

3642 NJAfl. 26/27 - 2020

NJ 2020/223 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE



als kosten van de huishouding moeten worden be-
schouwd. Daarover gaat een belangrijke overwe-
ging in het arrest Aannemersbe drijf, HR 2 maart 
2001, NJ 2001/583, m.nt. S.F.M. Wortmann onder NJ 
2001/584, han de len de over de vraag of de waarde 
van aandelen in een BV moet worden verrekend, 
waar de Hoge Raad in de onderhavige zaak in de 
eerste voetnoot expliciet naar verwijst. Als een le-
ning waarmee de verwerving van aandelen in een 
BV is gefinancierd niet volledig ten laste is gekomen 
van bespaarde en onverdeeld gebleven inkomsten, 
dient de rechter aan de hand van de beschikbare ge-
gevens te ‘begroten’ voor welk gedeelte het goed in 
de verrekening dient te worden betrokken. Daarbij 
dienen niet slechts de aflossingen op de hoofd som 
van de geldlening, ‘maar ook rente en andere kosten 
en, indien van belang voor een redelijke toereke-
ning, ook de tijdstippen waarop de verschillende 
betalingen hebben plaatsgevonden of zullen plaats-
vinden, in de beschouwing te worden betrokken’.
9. Indien in het hiervoor gegeven voorbeeld 
de betaalde rente in de berekening van het te verre-
kenen bedrag meegenomen moet worden, bij voor-
beeld zoals in de onderhavige casus omdat het een 
be drijfspand is en geen woning, dan komt de vraag 
op hoe dat dan moet gebeuren. De betaalde rente 
zal niet slechts in de teller moeten worden meege-
nomen, maar ook in de noemer, omdat anders het 
gevaar bestaat dat de breuk groter dan 1 wordt. Stel 
dat de betaalde rente bij de eerste verbouwing 
50.000 bedraagt (2,5% per jaar van 200.000 over 10 
jaar). Dan zou het te verrekenen bedrag moeten 
worden bepaald op (50.000 + 50.000) / (200.000 + 
50.000 + 50.000) = 100.000 / 300.000 oftewel 1/3e 
van 225.000 = 75.000. Stel, het pand is na vijf jaar 
300.000 waard en wordt daarna nog een keer ver-
bouwd voor een bedrag van 100.000 en dit bedrag 
is weer geheel afkomstig uit te verrekenen vermo-
gen. Als na de tweede verbouwing het pand 350.000 
waard is, dan bedraagt het te verrekenen aandeel 
(100.000 (= 1/3e x 300.000) + 100.000 + 25.000 
(=2,5% per jaar x 200.000 x 5 jaar) / (300.000 + 
100.000 + 25.000) = 225.000/425.000 oftewel 
225/425e van 350.000 = 185.294. Deze breuk zou 
ook nog periodiek aangepast moeten worden om-
dat met de periodiek betaalde rente rekening moet 
worden gehouden. Naarmate het totaalbedrag van 
de betaalde rente groeit, kruipt de breuk langzaam-
aan richting 1 en leidt het tot een steeds groter te 
verrekenen bedrag. Als nu de waarde na de eerste 
verbouwing zou dalen naar 200.000, dan zou in de 
aandeelmethode nog steeds 1/3e van de waarde in 
de verrekening moeten worden betrokken, dus 
66.667, terwijl het saldo van de waarde van het be-
drijfspand en de hypothecaire lening nihil is. Ik heb 
daarbij de na de eerste verbouwing betaalde rente 
maar even voor het gemak niet meegenomen om 
het niet nog ingewikkelder te maken.
10. Als op de voet van art. 1:136 lid 1 tweede zin 
BW ver on der steld mag worden dat de schulden tot 
het te verrekenen vermogen behoren omdat de kos-
ten (aflossingen en/of rente) zijn voldaan uit het te 

verrekenen inkomen of vermogen, zullen zowel het 
goed waarin is geïnvesteerd als de schulden die voor 
die investering zijn aangegaan tot het te verrekenen 
vermogen gaan behoren en moet het saldo worden 
verrekend. Daarvoor hoeft men slechts de waarde 
van het goed en het bedrag van de schuld(en) te ken-
nen. Het verschil is het te verrekenen bedrag. Dat is 
de Stolpboerderij-methode, zij het dat in de in die 
zaak gekozen berekeningsmethode de voorhuwe-
lijkse waarde van de woning en de autonome waar-
destijging van die woning in onverbouwde staat tij-
dens het huwelijk werden geëlimineerd. Indien de 
saldo metho de zou worden gehanteerd, zou het te 
verrekenen bedrag in beide hiervoor weergegeven 
voorbeelden na de eerste verbouwing worden be-
paald op het verschil tussen de waarde en het be-
drag van de hypothecaire lening, dus 225.000 - 
200.000 = 25.000 en na de tweede verbouwing 
350.000 - 200.000 = 150.000. Als de waarde na de 
eerste verbouwing zou dalen naar 200.000, dan zou 
in de saldo metho de na de eerste verbouwing niet 
verrekend hoeven worden, omdat het saldo van de 
waarde van het pand en de hypothecaire lening nihil 
is. Na de tweede verbouwing moet 250.000 - 
200.000 = 50.000 verrekend worden.
11. Uit het rekenvoorbeeld vloeit voort dat het 
in de aandeelmethode zomaar kan gebeuren dat 
een verrekenrecht bestaat, maar door waardedaling 
het goed onder water komt te staan of de verreken-
plichtige onevenredig weinig van de investering 
overhoudt. De restant schuld komt immers geheel 
voor zijn of haar rekening. Het omgekeerde doet 
zich overigens ook voor, wanneer de waardestijging 
van het goed voor een onevenredig groot deel bij de 
gerechtigde terecht komt, ondanks dat de rente en/
of aflossingen van de hypothecaire schulden geheel 
zijn bekostigd uit te verrekenen vermogen. Dat kan 
zich niet voordoen als de saldo metho de wordt ge-
hanteerd. In de saldo metho de zullen beide echtelie-
den altijd evenredig, bij helfte, meedoen in de waar-
deschommelingen van de investering en in de 
aangegane geldleningen. Het verbaast dan ook niet 
dat het hof par tijen de suggestie heeft gedaan om 
deze berekeningsmethode te hanteren.
12. De Hoge Raad overweegt in deze uitspraak 
dat hij in zijn rechtspraak geen vaste regels heeft 
ontwikkeld. Deze rechtspraak laat zien dat de rech-
ter het te verrekenen bedrag dient te ‘begroten’. Dat 
brengt volgens de Hoge Raad mee dat het de rechter 
vrij staat een methode te hanteren die past bij de 
om stan dig he den van het aan hem voorgelegde ge-
val. In cassatie kan worden onderzocht of de keuze 
voor en de toepassing van een bepaalde methode in 
het licht van de om stan dig he den van het geval be-
grijpelijk is. Ook kan in cassatie worden onderzocht 
of bij de toepassing van een bepaalde methode alle 
beleggingen en herbeleggingen zijn verdisconteerd 
die volgens de rechtspraak van de Hoge Raad bij de 
toepassing van art. 1:141 BW en art. 1:136 BW in 
aan mer king moeten worden genomen, aldus de 
Hoge Raad. 
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13. Tegen de achtergrond van deze rekenarij en 
de jurisprudentie van de Hoge Raad over niet uitge-
voerde (Amsterdamse) periodieke verrekenbedin-
gen verbaast het niet dat de Hoge Raad de feiten-
rechter de nodige vrijheid laat om naar gelang de 
om stan dig he den te kiezen voor een bepaalde bere-
keningsmethode. Die vrijheid is echter beperkt tot 
de volgens de Hoge Raad in aan mer king te nemen 
beleggingen en herbeleggingen. Interpreteer ik de 
Hoge Raad goed, dan zullen de (her)beleggingen zo-
wel over een komstig de saldo metho de als de aan-
deelmethode mogen worden be re kend. Immers, 
voor beide methoden is jurisprudentie van de Hoge 
Raad aan te wijzen. De saldo metho de is niet alleen 
eenvoudiger om uit te rekenen, maar leidt naar mijn 
mening doorgaans ook tot evenwichtigere uitkom-
sten. De rechtbank kwam na hantering van de 
saldo metho de uit op een verrekenaanspraak van de 
man van € 139.418 ter zake van het be drijfspand, 
terwijl het hof met toepassing van de aandeelme-
thode uitkwam op € 114.262. Men mag zich afvra-
gen of het verschil opweegt tegen de kosten van al 
die deskundigen en het langdurig procederen.

L.C.A. Verstappen
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(Mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, 
T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron, 
C.H. Sieburgh; A-G mr. R.H. de Bock)
met redactionele aantekening

Art. 7:683 BW

NJB 2020/1454
RvdW 2020/690
ECLI:NL:PHR:2019:1386
ECLI:NL:HR:2020:955

Arbeidsrecht. Billijke vergoeding; art. 7:683 lid 3 
BW; aan motivering te stellen eisen.

Een op de voet van art. 7:683 lid 3 BW toe te kennen 
billijke vergoeding dient als een alternatief voor her
stel van de arbeids over een komst. Het ligt daarom in 
de rede dat de appelrechter bij de bepaling van de 
hoogte van een op de voet van die bepaling toe te ken
nen billijke vergoeding de gevolgen voor de werkne
mer van het verlies van de arbeids over een komst be
trekt. Daarnaast dient de appelrechter bij het 
vaststellen van een billijke vergoeding op de voet van 
art. 7:683 lid 3 BW ook de overige om stan dig he den 
van het geval in aan mer king te nemen. Een van die 
om stan dig he den is de (mate van) eventuele verwijt
baarheid van het handelen of nalaten van de werkge
ver dan wel het ontbreken daarvan. Voorts kunnen 
ook de (overige) gezichtspunten, genoemd in HR 
30 juni 2017, NJ 2017/298, m.nt. E. Verhulp (New 

Hairstyle), bij het vaststellen van een billijke vergoe
ding op de voet van art. 7:683 lid 3 BW toepassing vin
den (HR 8 juni 2018, NJ 2019/171, m.nt. E. Verhulp). 
Het oordeel over de hoogte van de vergoeding moet 
begrijpelijk zijn, mede in het licht van het debat dat 
par tijen over de vergoeding hebben gevoerd.

[werknemer], verzoeker tot cassatie, verweerder in 
het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, adv.: 
mr. S.F. Sagel,
tegen
 Blue  Circle Hrm B.V., te Roosendaal, verweerster in 
cassatie, verzoekster in het voorwaardelijk inciden-
teel cassatieberoep, adv.: mr. M.A.J.G. Janssen.

Hof:

3. De be oor de ling
3.1.  In dit hoger beroep kan worden uitgegaan 
van de volgende feiten.
3.1.1.  [werknemer], geboren op 5 april 1957, is op 
8 februari 2016 in dienst getreden van  Blue  Circle op 
basis van een ‘pay roll-over een komst’ voor een on-
bepaalde tijd. Hij was werkzaam als chauffeur voor 
40 uur per week, tegen een salaris van € 13,91 bruto 
per uur, te vermeerderen met vakantiebijslag en 
toeslagen.
3.1.2.  [werknemer] is op basis van de pay roll-
over een komst door  Blue  Circle ter beschikking ge-
steld aan [A] Transport B.V. (hierna: [A]).
3.1.3.  [werknemer] heeft zich op 26 augustus 
2016 ziek gemeld.
3.1.4.  De be drijfsarts heeft in een verslag van 
28 no vem ber 2016 geconcludeerd dat [werknemer] 
niet geschikt was voor zijn eigen werk als vrachtwa-
genchauffeur, maar dat hij wel drie halve dagen per 
week aangepast werk zou kunnen doen. [werkne-
mer] heeft schoonmaakwerkzaamheden op het 
bui tenterrein van  Blue  Circle verricht.
3.1.5.  De be drijfsarts heeft in een probleemanaly-
se van 25 ja nua ri 2017 geschreven dat [werknemer] 
recent was opgestart in aangepast werk dat me-
disch passend was, maar dat [werknemer] hierdoor 
stress ondervond. De be drijfsarts heeft  Blue  Circle 
geadviseerd om in een gesprek met [werknemer] 
tot een oplossing te komen en dat hij, indien niet 
voor 3 februari 2017 tot een oplossing zou zijn geko-
men, [werknemer] per die datum arbeidsgeschikt 
achtte voor zijn eigen werk.
3.1.6.   Blue  Circle en [werknemer] hebben een ge-
sprek gevoerd op 6 februari 2017. Dat heeft niet ge-
leid tot een oplossing.  Blue  Circle is op 13 februari 
2017 gestopt met de betaling van het loon van 
[werknemer], omdat hij zijn werkzaamheden als 
vrachtwagenchauffeur niet wilde hervatten.
3.1.7.  De gemachtigde van [werknemer] heeft in 
een e-mail van 16 februari 2017 aan  Blue  Circle ge-
schreven dat [werknemer] een des kun di gen oor deel 
bij het UWV had aan ge vraagd en dat hij het verzoek 
deed om vanaf de datum van zijn herstelmelding 
vakantiedagen op te nemen, zodat hij verzekerd 
was van inkomen.
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