
 

 

 University of Groningen

Zaaksvervanging in het huwelijksvermogensrecht
Brinkman, Ronald; Burgerhart, Wouter; Verstappen, L.C.A.; Tuinstra, Geeske

Published in:
WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie

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:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Brinkman, R., Burgerhart, W., Verstappen, L. C. A., & Tuinstra, G. (2018). Zaaksvervanging in het
huwelijksvermogensrecht. WPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, 149(7198), 466-
474.

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/69e99064-8cdb-469e-a17d-adb47e8f16cd


466

WPNR 7198

9 juni 2018

1. Inleiding
In dit artikel beschouwen wij de zaaksvervan-
gingsregeling in het huwelijksvermogensrecht 
(art. 1:95 BW),1 mede in het licht van de uit-
sluitingsclausule en de per 1 januari 2018 in-
gevoerde, spiegelbeeldige mogelijkheid om als 
testateur/schenker te bepalen dat goederen 
in de huwelijksgemeenschap vallen (de inslui-
tingsclausule). Recent heeft de Hoge Raad 
twee interessante arresten gewezen, die meer 
duidelijkheid verschaffen over de toepassing 
van de zaaksvervangingsregeling.2 Daarbij is ook 
het befaamde ‘Vier huizen-arrest’3 weer boven 
komen drijven. Deze jurisprudentie heeft onder 
de werking van de oude ‘algehele’ gemeenschap 
van goederen enkele al langer bestaande vraag-
punten opgelost. Zij is ook relevant voor de per 
1 januari 2018 ingevoerde beperkte(re) gemeen-
schap van goederen als ons huwelijksvermogens-
rechtelijke basisstelsel.4 De betreffende wet heeft 
in de wettelijke regeling van zaaksvervanging 
in het huwelijksvermogensrecht als zodanig 
geen verandering gebracht. Wel is het zo dat de 
problematiek van zaaksvervanging vaker aan 
de orde kan komen. Doordat onder het nieuwe 
basisstelsel vaker sprake zal zijn privévermogen 
naast de huwelijksgemeenschap, valt te ver-
wachten dat goederen vaker uit beide vermo-
gens worden gefinancierd. 
In paragraaf 2 zetten wij eerst de hoofdlijnen van 
de regeling van zaaksvervanging uiteen. In pa-
ragraaf 3 passen we deze hoofdlijnen toe op vier 
voorbeelden, waarbij we enkele heikele kwesties 
signaleren. In paragraaf 4 ontvouwen wij onze  
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1. Deze regeling geldt sinds 1 januari 1992, omdat het 
vergelijkbare art. 1:124 lid 2 oud BW van overeenkom-
stige toepassing werd en wordt geacht te zijn op de 
gemeenschap van goederen als bedoeld in art. 1:94 BW. 
Bij verkrijgingen die vóór 1992 hebben plaatsgevonden, 
gold en geldt als criterium dat het goed slechts tot het 
privé vermogen behoort als de tegenprestatie geheel 
ten laste van het privévermogen is gekomen. In dit 
artikel behandelen wij alleen de zaaksvervanging bij 
verkrijgingen op of na 1 januari 1992, tenzij expliciet 
anders aangegeven. 

2. HR 1 mei 2015, NJ 2015/378, m. nt. L.C.A. Verstappen 
en HR 8 september 2017, NJ 2017/437, m. nt. L.C.A. 
Verstappen. Vgl. ook de noot van A.J.M. Nuytinck in AA 
2017, afl. 11, p. 915-920.

3. HR 11 mei 1984, NJ 1985/527 m. nt. W.M. Kleyn.
4. Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de 
omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen 
te beperken, Stb. 2017, 177.

visie op de zaaksvervangingsregeling. In para-
graaf 5 worden de gesignaleerde heikele kwesties 
uit paragraaf 3 met toepassing van de ontwikkel-
de visie uit paragraaf 4 opgelost. De sleutel ligt 
ons inziens in het zogeheten ‘eenheidsbeginsel’, 
dat de Hoge Raad intussen lijkt te omarmen. 
Paragraaf 6 sluit af met een conclusie. 
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2. Hoofdlijnen van de zaaksvervangings-
regeling5

In art. 1:95 lid 1 eerste zin BW staat dat een goed 
dat een echtgenoot anders dan om niet verkrijgt, 
buiten de gemeenschap blijft indien de tegen-
prestatie bij de verkrijging van dit goed voor 
meer dan de helft ten laste komt van zijn eigen 
vermogen (hierna te noemen: privévermogen). 
Wij zetten twee vragen bij de zaaksvervanging 
centraal:
a. Voordat de zaaksvervangingsregeling kan 

worden toegepast, dient eerst gekeken te 
worden naar de vraag aan wie het goed is 
geleverd, aan echtgenoot A, aan echtgenoot 
B of aan beiden.

b. Als vaststaat aan wie geleverd is, rijst de 
vraag of het goed valt in de huwelijksgemeen-
schap, in het privévermogen van A of in het 
privévermogen van B.

Voordat we deze vragen hierna op vier voorbeel-
den toepassen, schetsen we eerst kort de rechts-
regels uit vier relevante arresten, waarvan er drie 
in de inleiding al voorbij kwamen.

Erfdeel onder uitsluitingsclausule en verdeling 
(Vier huizen-arrest, HR 11 mei 1984, NJ 1985/527 
m. nt. W.M. Kleyn):
M en V zijn gehuwd in algehele gemeenschap 
van goederen als V onder uitsluitingsclausule 
een/vierde aandeel in vier huizen erft. Bij de ver-
deling (in 1959) van de huwelijksgemeenschap 
waarvan de nalatenschap de helft uitmaakt, 
krijgt V twee huizen toegedeeld. Gelet op het 
toenmalige art. 1129 BW (vgl. ook art. 3:186 lid 
2 BW),6 verkrijgt V beide huizen als erfgenaam 
geheel uit de nalatenschap. Het gevolg hiervan 
is dat beide huizen door de uitsluitingsclausule 
buiten de huwelijksgemeenschap van M en V 
vallen. Een eventuele overbedelingsschuld van 
V zou ook buiten de huwelijksgemeenschap zijn 
gevallen. 

Verdeling nalatenschap en betaling overbedeling 
(Gardeniers/Mr. Boels, HR 27 februari 1987, NJ 
1988/35 m. nt. E.A.A. Luijten):
M en V zijn gehuwd in gemeenschap van  
vruchten en inkomsten als V erft. V krijgt  
het woonhuis uit de nalatenschap toegedeeld 
tegen vergoeding van haar overbedeling. De  
faillissementscurator van M rekent het woonhuis 
tot de huwelijksgemeenschap, omdat V niet  
zou kunnen aantonen dat zij de overbedeling  
uit privé middelen heeft betaald. Volgens de 
Hoge Raad doet de eventuele betaling uit de 
huwelijksgemeenschap er niet aan af dat V  
het woonhuis krachtens erfrecht – en dus ten 
behoeve van haar privévermogen7 – heeft  
verkregen. Voor zover de overbedeling is  
voldaan uit de gemeenschap, zal voor de  

gemeenschap een vergoedingsvordering zijn 
ontstaan.

Koop met kwijtschelding onder uitsluitings- 
clausule (HR 1 mei 2015, NJ 2015/378, m. nt. 
L.C.A. Verstappen):
M en V zijn gehuwd in algehele gemeenschap 
van goederen als M (in 1993) van zijn ouders 
een huis koopt. Ter financiering leent M op de 
dag van de levering een bedrag van zijn ouders, 
waarop de ouders onmiddellijk meer dan de 
helft kwijtschelden onder uitsluitingsclausule. 
Dit samenstel van gelijktijdig verrichte rechts-
handelingen strekt er naar de bedoeling van de 
ouders toe om de tegenprestatie ten belope van 
het kwijtgescholden bedrag ten laste van M in 
privé te laten komen. Het gevolg hiervan is dan 
dat het huis door zaaksvervanging (destijds art. 
1:124 lid 2 BW, thans art. 1:95 lid 1 BW) buiten 
de huwelijksgemeenschap van M en V valt. Het 
restant van de leenschuld zal daarmee ook een 
privéschuld van M zijn. 

Verdeling met kwijtschelding onder uitsluitings-
clausule (HR 8 september 2017, NJ 2017/437,  
m. nt. L.C.A. Verstappen):8

M is ongehuwd als hij zonder uitsluitingsclau-
sule voor een/tweede deel erfgenaam is in vaders 
nalatenschap. De door vaders overlijden ont-
bonden huwelijksgemeenschap bestaat enkel uit 
een huis. M krijgt het huis in 1992 toegedeeld. In 
dezelfde akte zetten M en zijn moeder (de enige 
andere deelgenoot) de overbedelingsschuld van 
M (3/4 van de waarde van het huis) om in een 
geldlening en scheldt moeder de gehele over-
bedelingsschuld kwijt onder uitsluitingsclausule. 
Vervolgens huwt M in algehele gemeenschap van 
goederen.

5. Net als de onzuivere terminologie van de ‘zaaksver-
vanging’ (dat eigenlijk goedsvervanging moet heten), 
gebruiken wij ook de onzuivere terminologie van ‘eigen-
dom van een goed’ (dat alleen maar klopt bij zaken en 
in het algemeen eigenlijk beter gerechtigdheid tot een 
goed kan heten).

6. Zie kritisch over art. 3:186 lid 2 BW recentelijk M.J.A. 
van Mourik, Verdeling van een eenvoudige gemeen-
schap: de transformatie- en titelproblematiek, WPNR 
2018/7190 en uitgebreid hierover L.C.A. Verstappen, 
Rechtsopvolging onder algemene titel, diss. Nijmegen 
1996, hoofdstuk 2 par. 2.2-4.

7. Art. 213 oud BW zonderde tot 1970 onder andere ver-
krijgingen ‘bij erfenis’ uit van de gemeenschappen van 
winst en verlies en van vruchten en inkomsten.

8. Kleijn loopt overigens in zijn noot onder het Vier 
huizen-arrest al min of meer vooruit op de situatie die 
zich in het latere arrest van 8 september 2017 voordoet 
(bevoordeling bij verdeling). Ook in het Vier huizen-
arrest was sprake van een zekere bevoordeling bij de 
verdeling. Kleijn constateert dat de Hoge Raad daar in 
1984 niet nader op ingaat.

Zaaksvervanging in huwelijksvermogensrecht
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Art. 3:186 lid 2 BW verhindert niet dat in de ver-
deling een schenking onder uitsluitingsclausule 
besloten ligt. Vervolgens kan het samenstel van 
rechtshandelingen ertoe strekken dat de tegen-
prestatie ten belope van het kwijtgescholden 
bedrag ten laste van M in privé is gekomen. Het 
gevolg hiervan is dan dat het huis door zaaks-
vervanging (destijds art. 1:124 lid 2 BW, thans 
art. 1:95 lid 1 BW) buiten de (latere) huwelijksge-
meenschap van M is gebleven. Tot de huwelijks-
gemeenschap behoort dan wel een vergoedings-
recht op M in privé ter zake van het een/vierde 
aandeel dat M zonder uitsluitingsclausule heeft 
geërfd.

Bij de twee laatste arresten is het belangrijk 
om in de gaten te houden dat het moment van 
verkrijging voor de daarop van toepassing zijnde 
regelingen relevant is.
1. Voor de zaaksvervangingsvraag geldt dat het 

criterium van art. 1:95 BW (en diens voorgan-
ger, art. 1:124 lid 2 (oud) BW), te weten ‘meer 
dan de helft ten laste van’ pas vanaf 1 januari 
1992 het wettelijke criterium is. Op verkrij-
gingen die daarvóór plaatsvonden, is de oude 
regeling van art. 1:124 lid 1 (oud) BW van 
toepassing, die verlangde dat de tegenpres-
tatie ‘geheel ten laste van’ het privévermogen 
moest zijn gekomen.9

2. Voor de vergoedingsvorderingen die ten ge-
volge van de werking van de zaaksvervanging 
kunnen ontstaan, geldt dat de beleggingsleer 
van art. 1:87 BW alleen dan van toepassing 
is, als die vordering op of na 1 januari 2012 is 
ontstaan.10 Daarvóór gold – kort gezegd – de 
nominaliteitsleer met eventueel de Kriek-
Smit correctie.11

 Alles uiteraard behoudens andersluidende 
bedingen in huwelijkse voorwaarden of bij 
schriftelijke overeenkomst (als bedoeld in 
art. 1:87 lid 4 BW).

We onderscheiden dus drie tijdvakken:
1. Tot 1 januari 1992: criterium voor zaaksver-

vanging was ‘geheel ten laste van’ en voor 
eventuele vergoedingsvorderingen gold de 
nominaliteitsleer met eventueel de Kriek-
Smit correctie.

2. Van 1 januari 1992 tot 1 januari 2012: crite-
rium voor zaaksvervanging was ‘meer dan de 
helft ten laste van’ en voor eventuele vergoe-
dingsvorderingen gold nog de nominaliteits-
leer met eventueel de Kriek-Smit correctie.

3. Vanaf 1 januari 2012: criterium voor zaaksver-
vanging is ‘meer dan de helft ten laste van’ en 
voor eventuele vergoedingsvorderingen geldt 
art. 1:87 BW.

Tot slot van deze paragraaf merken wij op dat de 
in art. 1:95 lid 1 tweede zin en lid 2 BW genoemde 

vergoedingsrechten in dit artikel grotendeels 
buiten beschouwing blijven, omdat wij ons 
vooral richten op de goederenrechtelijke vraag in 
welk van de drie vermogens van de echtgenoten 
(gemeenschap van goederen en de beide pri-
vévermogens) een goed valt.12

3. Voorbeelden
In de voorbeelden bespreken wij telkens de ver-
krijging van een huis. Het gaat steeds over de 
echtgenoten A en B, die in 2018 zonder huwelijk-
se voorwaarden (en dus in de beperkte gemeen-
schap van goederen) zijn gehuwd. De verkrijgin-
gen vinden steeds tijdens het huwelijk plaats. 

Voorbeeld 1
A koopt het huis en krijgt dit geleverd.13

Voorbeeld 2
A koopt 40% van het huis en krijgt dit aandeel 
geleverd. 

Voorbeeld 3
A en B kopen samen (een aandeel in) het huis en 
krijgen dit geleverd. 

Voorbeeld 4
A heeft 40% van een huis geleverd gekregen.  
Vervolgens vindt er een nadere verkrijging 
(krachtens overdracht of verdeling) plaats, waar-
door A een groter aandeel of zelfs het hele huis 
verkrijgt.

9. Ook de peildatum in art. 1:124 (oud)/1:95 BW is in de 
loop der tijd gewijzigd. Tot 1992 gold ‘ter gelegenheid 
van de verkrijging’; de peildatum keerde in 2012 pas 
weer terug als ‘bij de verkrijging’ in art. 1:95 BW.

10. Art. V lid 1, Stb. 2011, 205.
11. Kriek-Smit, HR 12 juni 1987, NJ 1988/150 m. nt.  

E.A.A. Luijten. Vgl. over de Kriek-Smit correctie:  
L.C.A. Verstappen, Anticipatie op het voorgestelde art. 
1:87 BW (wetsvoorstel 28 867): HR 15 februari 2008, NJ 
2008, 110, WPNR 2008/6767.

12. In economische zin maakt het sinds 1 januari 2012, 
met de invoering van het nieuwe art. 1:87 BW (dat op 
grond van art. 1:95 lid 1 tweede zin en lid 2 BW ook van 
toepassing is in geval van zaaksvervanging), in beginsel 
niet uit of een goed tot de gemeenschap behoort of niet, 
omdat er een economisch belang in het goed ontstaat 
ten behoeve van het ene vermogen ten laste waarvan 
middelen in het andere vermogen zijn terecht gekomen. 
Niettemin maakt het in goederenrechtelijke zin wel 
degelijk uit, bijvoorbeeld in verband met de positie van 
schuldeisers (zie het nieuwe art. 1:96 lid 3 BW). 

13. Art. 3:84 BW. Verkrijging van een registergoed door mid-
dellijke vertegenwoordiging is niet mogelijk (Modehuis 
Nolly I, HR 2 april 1976, NJ 1976/450 m. nt. W.M. Kleyn). 
Dit laat overigens onverlet dat men op andere gronden 
medegerechtigd kan worden, bijvoorbeeld door boedel-
menging.

Zaaksvervanging in huwelijksvermogensrecht
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De vraag is telkens in welk vermogen (één van 
beide of beide privévermogens of huwelijks- 
gemeenschap) (het aandeel in) het huis valt.

Oplossing voorbeeld 1
A heeft het hele huis verkregen. Als de tegen-
prestatie bij de verkrijging van dit goed voor:
- meer dan de helft ten laste komt van zijn 

privévermogen14, valt het huis geheel in het 
privévermogen van A; 

- de helft of minder ten laste komt van zijn 
privévermogen, valt het huis geheel in de 
gemeenschap van goederen.

Wat geldt als A de koopsom deels met privégeld 
betaalt en deels met geleend geld? In de aanloop 
naar de derde tranche modernisering huwelijks-
vermogensrecht is deze vraag vaker beantwoord, 
zoals in Kamerstukken I, 2008-2009, 28869, C, p. 4:

“(...) het voorbeeld van een in gemeenschap 

gehuwde echtgenoot die voor 100 000 euro een 

huis koopt en op zijn naam doet stellen, waarbij 

de betaling voor 60 000 euro geschiedt met 

onder uitsluitingsclausule verkregen gelden en 

voor 40 000 euro met gelden uit een door hem 

aangegane hypothecaire lening waarvoor de 

andere echtgenoot zich hoofdelijk aansprakelijk 

heeft gesteld. Het huis zal ingevolge het voor-

gestelde artikel 95 lid 1 niet in de gemeenschap 

vallen. (...) Ook de schuld van 40 000 euro zal op 

grond van het voorgestelde artikel 94 lid 5 niet 

in de gemeenschap vallen (...). De omstandig-

heid dat de vrouw zich naast de man hoofdelijk 

voor de schuld heeft verbonden, doet niet af aan 

het privé-karakter van de schuld, doch brengt 

wel mee dat zij door de bank kan worden aange-

sproken, in welk geval dan een vergoedingsaan-

spraak jegens de man ontstaat.” 

Indien de betaling zoals in dit voorbeeld, voor 
60% uit privévermogen geschiedt, zal het goed 
tot het privévermogen gaan behoren en de 
schuld uit geldlening daarom ook. In het omge-
keerde geval – de man betaalt uit privé € 40.000 
en leent € 60.000 – gaan zowel het huis als de 
leenschuld tot de huwelijksgemeenschap beho-
ren.15 Oftewel, bij toepassing van art. 1:95 lid 1 
BW is bepalend welk deel van de tegenprestatie 
bij de verkrijging daadwerkelijk – dus zonder 
rekening te houden met de lening – uit privé-
vermogen is voldaan. Een eventuele leenschuld 
als aanvullende financiering, volgt het verkregen 
goed in het vermogen waartoe het is gaan beho-
ren (privé of gemeenschappelijk).

Oplossing voorbeeld 2
Hier geldt hetzelfde als bij voorbeeld 1, met dien 
verstande dat het hier slechts het 40%-aandeel 
in het huis betreft.

Oplossing voorbeeld 3
A en B verkrijgen samen. Hier bestaat controver-
se over. Er kunnen twee standpunten16 worden 
ingenomen:
1. Het huis dient in zijn geheel in aanmerking te 

worden genomen. In dat geval kan het huis, 
verkregen door A en B, alleen maar als geheel 
tot de gemeenschap van goederen behoren 
of als geheel daarbuiten vallen (in een een-
voudige gemeenschap). Deze visie volgt het 
zogeheten ‘goederenrechtelijke eenheids-
beginsel’, waarover meer in paragraaf 4.

2. De aandelen van A en B in het huis dienen 
afzonderlijk te worden beschouwd. In dat 
geval dient voor de onderscheiden helften 
afzonderlijk vastgesteld te worden ten laste 
van welk(e) vermogen(s) de tegenprestatie is 
gekomen. Er zijn dan vier uitkomsten moge-

14. Voor zover tot privévermogen middelen behoren die 
als verknocht moeten worden aangemerkt, geldt dat 
voor (her)belegging van dergelijke middelen rekening 
moet worden gehouden met de rechtspraak van de 
Hoge Raad hieromtrent. Daaruit vloeit voort dat de 
(her)belegging zelfstandig – dus los van de verknochte 
middelen waaruit de financiering plaatsvond – op ver-
knochtheid dient te worden beoordeeld. Zie recentelijk 
nog: HR 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:270, en 
eerder: HR 26 september 2008, NJ 2009/40, m. nt.  
L.C.A. Verstappen.  

15. Kamerstukken II, 2002-2003, 28869 nr. 3, p. 22 en  
Verstappen, ‘Reactie’, WPNR 2004/6568. De man heeft 
dan een vergoedingsrecht van € 40.000 op de gemeen-
schap, waarvan art. 1:87 BW het beloop regelt. Mocht 
de verkrijging vóór 1 januari 2012 hebben plaatsgevon-
den (doch na 1 januari 1992), dan is art. 1:87 BW daarop 
niet van toepassing en geldt kort gezegd de nominali-
teitsleer van de Hoge Raad.

16. Zie B. Breederveld, De huwelijksgemeenschap bij 
echtscheiding, diss. Amsterdam VU, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers: Den Haag 2008, p. 177-181, die 
pleit voor een “pro rata” zaaksvervanging, waarbij het 
aandeel van de ene echtgenoot tot zijn privé vermogen 
kan behoren en het aandeel van de andere echtge-
noot tot de huwelijksgemeenschap. Verder: S. Perrick, 
Zaaksvervanging, Boom Masterreeks, 2016, par. 13.1: 
“Geen zaaksvervanging vindt plaats ten gunste van 
de echtgenoot uit wiens vermogen de tegenprestatie 
afkomstig is indien het goed door de andere echtgenoot 
wordt verkregen. Vgl. het in nr. 12 bij de behandeling 
van artikel 1:124 lid 2 BW (oud) vermelde arrest HR  
18 december 1964, NJ 1965/158. De bepaling vindt geen 
toepassing indien een goed door levering aan beide 
echtgenoten eigendom is geworden van beide echtge-
noten. Aldus ook de minister, Kamerstukken II 2005/06, 
28 867, nr. 9, p. 8-10.” Perrick maakt hier echter een 
vergissing omdat de minister geen expliciete uitspraak 
doet maar het juist in het midden laat (“Zij zijn dan 
samen eigenaar, ongeacht of het goed al dan niet in de 
huwelijksgemeenschap valt.” Onderstreping van de au-
teurs). C.A. Kraan, Het Huwelijksvermogensrecht, 2017, 
par. 4.6: “Wordt door echtgenoten die in de wettelijke 
beperkte of de algehele gemeenschap van goederen 
zijn gehuwd tezamen een goed aangekocht en betaalt 
ieder zijn aandeel in de tegenprestatie voor meer dan 
de helft met geld dat tot zijn privé vermogen behoort, 
dan behoort het goed op grond van artikel 1:95 lid 1 
aan beide echtgenoten in een eenvoudige gemeenschap 
in privé toe. Mijns inziens is dit ook het geval indien in 
een dergelijk geval meer dan de helft van de tegenpres-
tatie in ongelijke delen uit de privé vermogens wordt 
voldaan.” Wat Kraan met deze laatste zin bedoelt, is 
enigszins duister.
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lijk: i) het hele huis valt in de gemeenschap, 
ii) het hele huis valt buiten de gemeenschap, 
iii) het aandeel van A valt in de gemeen-
schap, terwijl het aandeel van B erbuiten 
blijft of (iv) vice versa.

Hierna zullen wij in paragraaf 5 tot een oplos-
sing van voorbeeld 3 komen, na eerst in een 
intermezzo in paragraaf 4 onze visie in algemene 
termen ontvouwd te hebben. In paragraaf 5 zul-
len wij ook voorbeeld 4 in een aantal varianten 
uitwerken.

4. Intermezzo: visie op zaaksvervanging
Wij zijn gecharmeerd van het ‘goederenrechtelij-
ke eenheidsbeginsel’ zoals dat door de AG Rank-
Berenschot is verwoord in haar conclusie bij het 
arrest van de Hoge Raad van 8 september 2017 
(ECLI:NL:PHR:2017:464, voetnoot 34):

“Ik meen weliswaar dat het niet mogelijk is dat 

van een goed dat door iemand in het geheel 

(of voor een groter gedeelte) wordt verkregen 

een gedeelte daarvan in een huwelijksgemeen-

schap kan vallen en een ander gedeelte daarvan 

niet. Daarvoor geldt mijns inziens (een vorm 

van) het goederenrechtelijke eenheidsbegin-

sel, dat ook aan art. 1:95 BW ten grondslag 

lijkt te liggen. Vgl. in die zin ook Zonnen-

berg in EB 2010/57. Anders lijkt te oordelen 

Hof ’s-Hertogenbosch 14 september 2009, 

ECLI:NL:GHSHE:2009:BL0292, JPF 2010/72 

m.nt. B.E. Reinhartz, met kritiek van Reinhartz 

daarop. Als iemand echter slechts een aandeel 

in een goed verkrijgt, kan dat aandeel – en 

derhalve het gedeelte van het goed waarop het 

betrekking heeft – mijns inziens wel degelijk (in 

zijn geheel) in of buiten een huwelijksgemeen-

schap vallen, en kan het in die zin dus als ‘goed’ 

in de zin van art 1:95 BW worden aangemerkt. 

Verstappen (NJ 2015/378 onder 16) acht, althans 

buiten het huwelijksvermogensrecht, wel denk-

baar dat in geval van gedeeltelijke financiering 

uit een eenvoudige gemeenschap resp. vrucht-

gebruikvermogen het goed ook naar rato tot de 

eenvoudige gemeenschap resp. het vruchtge-

bruikvermogen gaat behoren, hoewel hij zelf het 

meest voelt voor aansluiting bij art. 1:95 BW. Zie 

voorts in geval van fideï-commissair vermogen 

HR 5 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6756, 

NJ 2008/296 m.nt. W.M. Kleyn.”

De Hoge Raad overweegt in het genoemde arrest 
van 8 september 2017 in het obiter dictum onder 
3.5, dat als:

“(...) sprake is van een samenstel van rechts-

handelingen dat ertoe strekte de tegenprestatie 

voor de verkrijging van het aandeel van de moe-

der in de woning ten laste van het door de man 

van haar onder uitsluitingsclausule verkregen 

vermogen te laten komen, leidt (analoge toepas-

sing van) art. 1:124 lid 2 (oud) BW ertoe dat de 

woning buiten de huwelijksgemeenschap van de 

man en de vrouw is gebleven.” (Onderstreping 

door auteurs.)

In paragraaf 2 hebben we de casus van dit arrest 
kort geschetst. Wordt voldaan aan de vereisten 
van zaaksvervanging, dan leidt dat er volgens de 
Hoge Raad toe dat de woning buiten de huwe-
lijksgemeenschap van M valt en niet slechts het 
drie/vierde aandeel dat van moeder afkomstig 
is. Hiermee lijkt ook de Hoge Raad het een-
heidsbeginsel te omarmen bij zaaksvervanging. 
Deze aanpak heeft de charme van de eenvoud, 
omdat men zich niet hoeft af te vragen of, en zo 
ja in welke gevallen, een goed van een echtge-
noot deels in een privévermogen en deels in de 
gemeenschap valt. Kort door de bocht geformu-
leerd: het is erin of eruit. Maar de vraag is hoe 
deze hoofdregel zich verhoudt tot andere regels 
van ons huwelijksvermogensrecht.

Het ‘goederenrechtelijke eenheidsbeginsel’ bete-
kent ons inziens het volgende: 
a.  In het huwelijksvermogensrecht dient ‘per 

goed’ bezien te worden of het geheel in of 
buiten de huwelijksgemeenschap valt. Onder 
‘goed’ kan ook worden begrepen een aandeel 
in een goed, welk aandeel door een echtge-
noot (al dan niet met de andere echtgenoot) 
is verkregen.

b. Is het goed geleverd aan één van de echtge-
noten, dan valt het goed geheel in of buiten 
de gemeenschap, afhankelijk van de toepas-
sing van het zaaksvervangingscriterium van 
art. 1:95 BW. 

c. Is het goed geleverd aan beide echtgenoten, 
dan valt het goed geheel in of buiten de ge-
meenschap, afhankelijk van de toepassing 
van het zaaksvervangingscriterium van art. 
1:95 BW.17 Dit komt overeen met ‘standpunt 
1’ in paragraaf 3. Daarbij valt er ons inziens 
veel voor te zeggen om bij toepassing van art. 
1:95 BW bepalend te laten zijn welk deel van 
de totale koopprijs ten laste van de privéver-

17. Anders dus Perrick en Breederveld, zie noot 16. Vermoe-
delijk in gelijke zin Kraan, zie eveneens noot 20.
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mogens van de echtgenoten komt. Indien 
uit beide privévermogens wordt bijgedragen, 
dan dient de som van die bijdragen te worden 
genomen. Wij lichten dit hierna toe.

d. Indien een aandeel van een echtgenoot in een 
goed wordt vergroot, door een nadere verkrij-
ging, bijvoorbeeld krachtens verdeling, dan 
pleiten wij ervoor dat voor de nieuw ontstane 
situatie afzonderlijk en opnieuw bepaald 
wordt of het (vergrote aandeel in het) goed 
geheel in of buiten de gemeenschap valt.  
Beoordeeld moet dan wederom worden of 
het (vergrote aandeel in het) goed na de na-
dere verkrijging voor meer dan de helft van 
de totale tegenprestatie ten laste van het 
privévermogen is gekomen. Het feit dat bij 
verdeling het gehele (vergrote aandeel in het) 
goed wordt verkregen en niet slechts ‘de aan-
was’, heeft ons bij deze keuze geïnspireerd. 
Ook deze keuze lichten we hierna verder toe.

Deze benadering heeft onze voorkeur omdat die 
het meest eenvoudig en hanteerbaar is en al met 
al het minst afbreuk doet aan andere uitgangs-
punten in het huwelijksvermogensrecht. Daarbij 
verdient aantekening dat wanneer men zou kie-
zen voor de opvatting, dat een goed deels in een 
privévermogen en deels in de gemeenschap zou 
kunnen vallen, problemen kunnen ontstaan in de 
sfeer van de gelijktijdige toepasselijkheid van de 
regels die geschreven zijn voor eenvoudige ge-
meenschappen en de regels die geschreven zijn 
voor bijzondere gemeenschappen, bijvoorbeeld 
met het oog op de positie van schuldeisers18 of 
ten aanzien van de vordering tot verdeling.19 
Daarbij komt dat het wettelijke stelsel juist in-
houdt dat de uitkomst van de zaaksvervanging – 
het hele goed ‘erin of eruit’ – wordt gecorrigeerd 
via het ontstaan van vergoedingsvorderingen. 
Die vergoedingsrechten worden als een econo-
mische deelgerechtigdheid op de voet van art. 
1:87 BW berekend, zodat economisch gezien 
een evenwichtig eindresultaat ontstaat. Dit is 
het thans geldende wettelijke uitgangspunt en 
daarom is het ook niet goed verdedigbaar dat 
voor specifieke casusposities van dit uitgangs-
punt zou moeten worden afgeweken. Het ont-
breken van voldoende wettelijke grondslag voor 
afwijking, alsmede de ingewikkeldheid die een 
dergelijk systeem met zich zou brengen, brengen 
ons ertoe om dat af te wijzen. Het huwelijks-
vermogensrecht is onmiskenbaar economischer 
van aard geworden door de introductie van de 
beleggingsleer, hetgeen mede tot een ‘osmose’ 
tussen het goederen- en verbintenissenrecht 
heeft geleid.

Wij werken onze visie in het hierna volgende uit 
aan de hand van de hiervoor geschetste casus-
posities.

5. Heikele kwesties: oplossing voorbeelden 
3 en 4
Oplossing voorbeeld 3
A en B kopen samen een huis en krijgen dit 
ieder voor de helft geleverd voor een tegenpres-
tatie van in totaal € 100.000. Of het huis in de 
huwelijksgemeenschap valt, wordt ons inziens 
bepaald door het antwoord op de vraag welk 
deel van de totale tegenprestatie ten laste van 
de privévermogens van de echtgenoten komt. 
Daarbij geldt dat indien uit beide privévermo-
gens wordt bijgedragen, de som van die bij-
dragen dient te worden genomen. Is die som 
bijvoorbeeld € 60.000, dan valt het huis buiten 
de huwelijksgemeenschap, ongeacht voor welk 
deel van de € 60.000 A en B afzonderlijk uit hun 
privévermogen hebben geput. Bij een verkrij-
ging door A en B tezamen ontstaat hoe dan ook 
een gemeenschappelijke gerechtigdheid, in een 
eenvoudige of een bijzondere huwelijksgemeen-
schap. Voor de toets of aan de zaaksvervangings-
regel is voldaan, en het verkregen goed wel of 
niet aan boedelmenging is onderworpen, wordt 
deze gezamenlijke verkrijging als een geheel (en 
niet als afzonderlijke verkrijgingen) in aanmer-
king genomen. Is meer dan de helft van € 100.000 
uit privévermogen geput, dan valt het huis in 
het privévermogen en vormt het een eenvoudige 
gemeenschap tussen A en B. Dat is dus ook het 
geval als A bijvoorbeeld € 60.000 uit zijn privé-
vermogen heeft betaald en A of B € 40.000 uit de 
huwelijksgemeenschap heeft betaald of A of B 
dit bedrag heeft geleend.20 Het goederenrech-
telijke eenheidsbeginsel impliceert dat het huis 
geheel in of buiten de huwelijksgemeenschap 
valt. Indien aan beide echtgenoten wordt gele-
verd, is dit beginsel eveneens leidend en dwingt 
dit beginsel tot een ‘gezamenlijke beoordeling’ 
van de verkrijging.

18. Zie art. 1:96 BW.
19. Is een vordering tot verdeling toewijsbaar op grond 

van art. 3:178 lid 1 BW, of is de vordering tot verdeling 
uitgesloten op grond van art. 3:189 lid 1 BW?

20. A heeft zijn helft van het huis in zijn privévermogen. 
Ook B heeft zijn helft van het huis in zijn privévermo-
gen. Er is sprake van een eenvoudige gemeenschap. 
Vergoedingsrechten ten laste van het privévermogen 
van B compenseren de verstrekking aan dit vermogen 
(van het halve huis). A heeft in zijn privévermogen een 
vergoedingsrecht (van thans € 10.000) op het privéver-
mogen van B. Heeft A de resterende € 40.000 geleend, 
dan valt de schuld ook in zijn privévermogen en heeft 
hij een (extra) vergoedingsrecht (van thans € 40.000) op 
het privévermogen van B. Komt de resterende € 40.000 
echter uit de gemeenschap, dan heeft de gemeenschap 
een vergoedingsrecht op het privévermogen van B (van 
thans € 40.000). Leent B de resterende € 40.000, dan is 
dit een privéschuld van B (vergelijk het voorbeeld uit 
de parlementaire geschiedenis genoemd in paragraaf 3, 
onder ‘Oplossing voorbeeld 1’).
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Is aan A en B tezamen slechts een aandeel in 
het huis geleverd, dan geldt bovenstaande voor 
dit aandeel. Krijgen A en B bijvoorbeeld 60% 
van het hele huis geleverd (en is 40% dus in an-
dere handen), dan valt die 60% in of buiten de 
huwelijksgemeenschap, ongeacht of A en B dat 
aandeel voor gelijke – 30-30% – of ongelijke –  
bijvoorbeeld 40-20% – delen geleverd krijgen.21

Waarom wij pleiten voor toepassing van art. 1:95 
BW op het gehele goed, hebben wij hiervoor in 
paragraaf 4 toegelicht. Toepassing op de res-
pectieve aandelen van A en B afzonderlijk werkt 
complicerend, zonder dat art. 1:95 BW hiertoe 
dwingt, en staat bovendien verder van het een-
heidsbeginsel af. Waarom zien wij in de levering 
aan beide echtgenoten op zichzelf geen reden 
om huwelijksvermogensrechtelijke boedelmen-
ging aan te nemen?22 Omdat men het beginsel 
van zaaksvervanging dan onnodig geweld aan 
zou doen. Betaling uit privévermogen zou dan 
nooit kunnen leiden tot zaaksvervanging ten 
gunste van privévermogen, ook al zou het goed 
voor meer dan de helft vanuit privé zijn betaald. 
Onze benadering doet, zoals gezegd, recht aan 
het eenheidsbeginsel en maakt tegelijkertijd niet 
onnodig inbreuk op het beginsel van zaaksver-
vanging.

Voorbeeld 4
In voorbeeld 4 wordt het 40%-aandeel dat  
echtgenoot A heeft, vergroot door een nadere 
verkrijging. Wij werken dit voorbeeld hierna aan 
de hand van verschillende varianten (4a tot en 
met 4d) uit, waarbij het aandeel wordt vergroot 
door een verkrijging krachtens verdeling of 
krachtens overdracht (die geen verdeling is).  
De eerste en nadere verkrijging vinden steeds 
plaats tijdens huwelijk en het huwelijk is na  
1 januari 2018 gesloten zonder huwelijkse voor-
waarden.

Aandeel in een goed dat krachtens erfrecht (of 
gift) is verkregen en dat tot het privévermogen 
behoort, gevolgd door een verdeling van dat goed 
(variant 4a)
Stel A is als erfgenaam gerechtigd geworden tot 
een onverdeeld aandeel (40%) in het huis. Wij 
gaan er van uit dat de erflater geen insluitings-
clausule (art. 1:94 lid 3 onder b BW) voor A heeft 
opgenomen.23 Op grond van art. 1:94 lid 2 onder 
a BW, valt het aandeel in het huis in het privéver-
mogen van A. Vervolgens verkrijgt A krachtens 
verdeling het gehele huis. Het gehele huis valt 
dan in het privévermogen van A.
Hier is het Vier huizen-arrest nog steeds leidend: 
A verkrijgt het gehele huis in de hoedanigheid 
van erfgenaam en dus blijft boedelmenging ach-
terwege. De eventuele overbedelingsschuld is 
een privéschuld van A.24 Feitelijke betaling van 

deze schuld uit gemeenschapsmiddelen doet 
hier niet aan af.25

Ter gelegenheid van de verdeling kan echter een 
nieuw element worden toegevoegd in de vorm 
van een gelijktijdige kwijtschelding van de over-
bedelingsschuld onder het bedingen van een 
insluitingsclausule, waardoor het goed via art. 
1:95 lid 1 BW kan afbuigen naar de huwelijks-
gemeenschap, zo volgt uit het arrest van HR  
8 september 2017.

Opmerkelijk is dat in een situatie als in het Vier 
huizen-arrest de verkrijgingstitel ‘erfrecht’ er-
voor zorgt dat het gehele goed en de eventuele 
overbedelingsschuld in het privévermogen van 
de verkrijgende erfgenaam vallen. Deze erfge-
naam (de verkrijger) kan het goed niet eigenhan-
dig naar de huwelijksgemeenschap overhevelen, 
bijvoorbeeld door een overbedelingsschuld (voor 
meer dan 50%) met gemeenschapsgeld te beta-
len (vgl. HR Gardeniers/Mr. Boels). De vrijgevige 
deelgenoot, die bij verdeling de onderbedelings-
vordering (voor een voldoende groot gedeelte)26 
ten gunste van die erfgenaam kwijtscheldt onder 
toepassing van een insluitingsclausule, kan dit 
kennelijk wel. Oftewel, de vrijgevige deelgenoot 
kan samen met de ontvangende deelgenoot wel 
bewerkstelligen dat de tegenprestatie – door het 
opnemen van een insluitingsclausule – ‘ten laste 
van de huwelijksgemeenschap’27 komt met boe-
delmenging tot gevolg, terwijl de erfgenaam dat 
niet eigenhandig kan bewerkstelligen. Op het 
eerste gezicht komt dit wat merkwaardig over, 
maar bij nader inzien is het goed te verklaren. 
Het verschil schuilt namelijk in het gegeven dat 
in het tweede geval niet de verkrijgende erfge-
naam de overheveling bewerkstelligt, maar een 
andere deelgenoot, die dat doet door iets op te 
offeren onder een insluitingsclausule. 

De erfgenaam zelf zit vast aan de ‘titel erfrecht’.28 
Bij de hiervoor geschetste verdeling (zonder 
bevoordeling) ontvangt en betaalt hij als erfge-

21. De verhouding maakt wel uit voor de vergoedingsrech-
ten die ontstaan.

22. Zoals Perrick kennelijk doet, zie noot 16.
23. Zie daarvoor variant 4b.
24. Zie art. 1:94 lid 7 aanhef en sub a BW (voorheen art. 1:94 

lid 5 aanhef en sub a BW).
25. Dat brengt slechts een vergoedingsrecht mee.
26. Zie voor de berekening van het omslagpunt onze bena-

deringswijze hierna in variant 4c.
27. Hoewel de bevoordeling ten gunste van de huwelijksge-

meenschap komt, komt daarmee de tegenprestatie, die 
door de bevoordelende handeling wordt kwijtgeschol-
den, ten laste van de huwelijksgemeenschap.

28. Zou de verkrijging voor 2018 hebben plaatsgevonden, 
dan zou hetzelfde gelden als op de verkrijging een uit-
sluitingsclausule van toepassing was.
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naam. Vergelijk de legataris die een legaat ‘tegen 
inbreng’ verkrijgt. Het legaat valt dan in zijn 
privévermogen, ook al voldoet hij de inbreng-
verplichting uit de huwelijksgemeenschap. De 
inbrengverplichting, als een ten laste van de 
betrokken legataris komend sublegaat, volgt het 
(hoofd)legaat en maakt derhalve deel uit van het 
privévermogen van de legataris (art. 1:94 lid 7 
onder a BW). De eventuele betaling ten laste van 
de huwelijksgemeenschap doet een vergoedings-
vordering, een recompense (art. 1:96 lid 5 BW), 
ontstaan.
De vrijgevige deelgenoot kan aan de ‘titel erf-
recht’ van bedoelde erfgenaam een nieuw ‘ele-
ment gift’ toevoegen. De verkrijgingstitel bij de 
verdeling is en blijft weliswaar ‘erfrecht’, maar de 
nieuwe titel ‘gift’ kan door zaaksvervanging ook 
grip krijgen op het goed. Zo kan een insluitings-
clausule bij de gift het goed zodanig treffen dat 
het (hele) goed voortaan in een ander vermogen 
valt dan voordien.29 Dit volgt uit de gedachte-
gang van de Hoge Raad in het arrest van 8 sep-
tember 2017, zij het dat in die casus geen inslui-
tingsclausule maar een uitsluitingsclausule aan 
de gift was toegevoegd.

Aandeel in een goed dat krachtens erfrecht (of 
gift) is verkregen en dat in de huwelijksgemeen-
schap valt, gevolgd door een verdeling van dat 
goed (variant 4b)
Stel A is als erfgenaam onder insluitingsclausule 
gerechtigd geworden tot een onverdeeld aandeel 
(40%) in het huis.30 Bij verdeling verkrijgt A het 
gehele huis. Het gehele huis valt dan in de huwe-
lijksgemeenschap en wel om dezelfde reden als 
waarom het huis in variant 4a in het privévermo-
gen viel.31 De eventuele overbedelingsschuld is 
dan een gemeenschapsschuld. Betaling van deze 
schuld uit privé-middelen, doet hier niet aan af.32 
Ter gelegenheid van de verdeling kan echter een 
nieuw element worden toegevoegd in de vorm 
van een gelijktijdige kwijtschelding van de over-
bedelingsschuld,33 waardoor het goed op initi-
atief van de schenker via art. 1:95 lid 1 BW kan 
worden overgeheveld naar het privévermogen.34

Aandeel in een goed dat niet krachtens erfrecht 
(of gift) is verkregen en dat tot het privévermo-
gen behoort, gevolgd door een verdeling van dat 
goed (variant 4c)
Stel A heeft het 40%-aandeel in het huis niet 
krachtens erfrecht (of gift) verkregen. Stel dat 
het aandeel toch in zijn privévermogen valt, 
bijvoorbeeld omdat A de verkrijging tijdens het 
huwelijk met privévermogen heeft betaald (art. 
1:95 BW). 
Als aan A vervolgens het gehele huis voor een za-
kelijke prijs wordt toegedeeld en geleverd, geldt 
eveneens de 50%-regel van art. 1:95 lid 1 BW voor 
de vraag in welk vermogen het huis valt. Nu is 

relevant uit welk vermogen (privé- of huwelijks-
gemeenschap) A de tegenprestatie betaalt.
Hier dient gekeken te worden of aan de 50%- 
regel van art. 1:95 lid 1 BW wordt voldaan. Het 
gehele huis dat A bij verdeling verkrijgt, wordt  
in de beschouwing betrokken. 
Stel dat A aanvankelijk 40% had van het huis, 
waarvoor A € 40.000 betaalde. Het grootste deel 
daarvan, € 32.000 putte A uit privévermogen, de 
rest (€ 8.000) bekostigde A met gemeenschaps-
vermogen. Op dat moment viel het aandeel van 
40% in het privévermogen van A (art. 1:95 lid 1 
BW).
Stel dat nadien een verdeling plaatsvindt op 
grond waarvan A 100% in eigendom verkrijgt. 
Het huis is intussen in waarde gestegen naar 
€ 250.000. De overbedelingsuitkering beloopt 
€ 150.000.35 A betaalt deze met gemeenschaps-
vermogen. Bij de verdeling verkrijgt A het huis 
voor het geheel (niet slechts 60% van het huis). 
Bij zaaksvervanging dwingt het eenheidsbegin-
sel ertoe om het gehele huis binnen of buiten de 
huwelijksgemeenschap te alloceren. Valt het huis 
bij deze verdeling in het privévermogen van A of 
in de huwelijksgemeenschap (art. 1:95 lid 1 BW)? 
Wij bepleiten de volgende benadering.
A verkrijgt bij de verdeling het gehele huis, 
waard € 250.000, en betaalt daarvoor in feite ook 
€ 250.000. Van deze tegenprestatie voldoet A  
€ 150.000 uit de huwelijksgemeenschap (overbe-
delingsuitkering) en € 100.000 uit zijn privéver-
mogen (‘inruil’ van het 40%-aandeel dat in het 
privévermogen van A viel). Van de tegenprestatie 
bij de verdeling (€ 250.000) komt zo slechts 40% 

29. Zou de eerste verkrijging vóór 2018 met uitsluitings-
clausule hebben plaatsgevonden, terwijl de nadere 
verkrijging ofwel vóór 2018 zonder uitsluitingsclausule 
ofwel na 2018 met insluitingsclausule zou hebben 
plaatsgevonden, dan belandt het (hele) goed na de 
nadere verkrijging voortaan ook in een ander vermogen 
(namelijk in de huwelijksgemeenschap) dan voordien 
(toen het goed – zijnde een aandeel – nog in het pri-
vévermogen viel). 

30. Zou de verkrijging voor 2018 hebben plaatsgevonden, 
dan zou hetzelfde gelden als op de verkrijging geen 
uitsluitingsclausule van toepassing was.

31. Vergelijk HR 11 mei 1984, NJ 1985/527 m. nt. W.M. Kleyn 
(Vier huizen).

32. Dat brengt slechts een vergoedingsrecht mee.
33. Anno 2018 al dan niet onder uitsluitingsclausule.  

Vergelijk ook noot 37.
34. Vergelijk HR 8 september 2017, NJ 2017/437, m. nt. 

L.C.A. Verstappen. Zou de eerste verkrijging vóór 2018 
zonder uitsluitingsclausule hebben plaatsgevonden, 
terwijl de nadere verkrijging vóór 2018 met uitsluitings-
clausule zou hebben plaatsgevonden, dan belandt het 
(hele) goed na de nadere verkrijging voortaan ook in 
een ander vermogen (namelijk in het privévermogen) 
dan voordien (toen het goed – zijnde een aandeel – nog 
in de huwelijksgemeenschap viel).

35. 60% van € 250.000.
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(de ‘inruil’) ten laste van het privévermogen van 
A, zodat bij de verdeling het gehele huis in de 
huwelijksgemeenschap valt.

Ook hier kan, ter gelegenheid van de verdeling, 
de mede-deelgenoot door gelijktijdige kwijt-
schelding van de overbedelingsschuld de toon 
zetten.36 Met een insluitingsclausule bepaalt 
de schenker dan in feite dat de tegenprestatie 
(tot het bedrag van de kwijtschelding) uit ge-
meenschapsmiddelen dient te worden betaald. 
Zonder insluitingsclausule bepaalt de schenker 
(impliciet) dat de tegenprestatie (tot het bedrag 
van de kwijtschelding) juist uit privé-middelen 
dient te worden betaald.37 Oftewel, het staat in 
zoverre dan niet meer ter vrije keuze van A om te 
bepalen ten laste van welk vermogen (privé- of 
huwelijksgemeenschap) de tegenprestatie komt. 
De schenker bepaalt dat voor hem en A aan-
vaardt die gang van zaken door de kwijtschel-
ding te aanvaarden.

Vergroting van het aandeel in een goed anders 
dan door verdeling (variant 4d)
Stel, A heeft een aandeel van 40% in een huis, 
welk aandeel € 100.000 kostte bij de verkrijging 
(tijdstip 1). Hij heeft dat aandeel voldaan met 
€ 40.000 uit zijn privévermogen en met € 60.000 
uit de gemeenschap. Op dat moment viel be-
doeld aandeel in het huis in de gemeenschap. 
Stel, A koopt vervolgens (tijdstip 2) van de an-
dere deelgenoten nog 40% bij (zonder dat een 
deelgenoot wordt uitgeboedeld; er is dus geen 
sprake van een verdeling in de zin van art. 3:182 
BW). Stel, A heeft dat aandeel van 40% erbij 
gekocht voor € 150.000 en de tegenprestatie vol-
ledig uit zijn privévermogen voldaan. Ons inziens 
dient nu – gelet op het eenheidsbeginsel – voor 
het gehele goed (het aandeel van 80%) te wor-
den beschouwd of de tegenprestatie (zijnde de 
waarde van het 40%-aandeel dat hij al had, plus 
de waarde van wat hij erbij krijgt, in totaal op 
tijdstip 2 € 300.000 waard) voor meer dan de helft 
ten laste van het privévermogen van A is geko-
men. De vraag hoe dit berekend moet worden,  
is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden.
Zou men bereid zijn deze situatie (louter) voor 
de onderhavige berekening gelijk te stellen aan 
een verdeling, dan zou men kunnen redeneren 
als in voorbeeld 4c: A verkrijgt op tijdstip 2 een 
aandeel van 80%, waard € 300.000 en betaalt dan 
in feite ook € 300.000. Van deze tegenprestatie 
voldoet A op tijdstip 2 € 150.000 uit de huwe-
lijksgemeenschap (de ‘inruil’ van het eerste 
40%-aandeel) en € 150.000 uit zijn privévermogen 
(voor het tweede 40%-aandeel). Zo bezien zou de 
tegenprestatie op tijdstip 2 voor precies (en niet 
meer dan) de helft ten laste van het privévermo-
gen komen en zou het 80%-aandeel in de huwe-
lijksgemeenschap vallen.

Maar als gezegd, de onderhavige situatie kwa-
lificeert juridisch niet als verdeling (art. 3:182 
BW). A verkrijgt op tijdstip 2 niet een 80%-aan-
deel (zoals wel bij verdeling), maar slechts een 
40%-aandeel. Dit noopt wellicht tot een andere 
benadering dan in voorbeeld 4c. 
De vraag waar men dan echter tegenaan loopt, is 
hoe de waarde van het eerste 40%-aandeel moet 
worden gewogen op tijdstip 2. Dat aandeel is 
verkregen op tijdstip 1 (niet op tijdstip 2), maar 
is op tijdstip 2 meer waard dan op tijdstip 1.  
De tussentijdse waardestijging vertaalt zich  
mogelijk in een vergrote vergoedingsvordering 
(in casu reprise).
Een mogelijke benadering op tijdstip 2 is dan als 
volgt: A heeft inderdaad meer dan de helft ten 
laste van zijn privévermogen voldaan, te weten 
de reprise, inmiddels groot € 60.000 en de tweede 
betaling van € 150.000, tezamen € 210.000 van de 
€ 300.000. Op tijdstip 2 valt het goed (bedoelde 
80% van het huis) in het privévermogen van A. 
Het ‘eerdere’ aandeel in het goed gaat, gelet 
op het eenheidsbeginsel, dus op in het ‘nieuwe’ 
grotere aandeel, welk ‘nieuwe’ aandeel tot het 
privévermogen van A behoort.

6. Conclusie
In deze bijdrage hebben wij aan de hand van een 
aantal voorbeelden uiteengezet op welke wijze 
naar onze mening de zaaksvervangingsrege-
ling van art. 1:95 BW, mede in het licht van de 
jurisprudentie van de Hoge Raad, in de praktijk 
uitpakt. 
Wij omarmen het eenheidsbeginsel, omdat dat 
het meest eenvoudig is en ook het minst afbreuk 
doet aan andere leerstukken in het huwelijksver-
mogensrecht. Daarom is het eenheidsbeginsel 
het beste in te passen in het systeem van de ge-
meenschap van goederen. Dit eenheidsbeginsel 
brengt mee dat er slechts twee smaken zijn bij 
goederen die worden geleverd aan echtgenoten 
die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd: 
het goed valt geheel in of geheel buiten de huwe-
lijksgemeenschap.

36. Vergelijk HR 8 september 2017, NJ 2017/437, m. nt. 
L.C.A. Verstappen.

37. Deze (impliciete) strekking van de schenking menen 
wij af te kunnen leiden uit het huidige art. 1:94 lid 2 BW, 
dat giften als hoofdregel buiten de huwelijksgemeen-
schap laat. De tegenwoordige schenker die geen (in- of) 
uitsluitingsclausule bedingt, sluit zich impliciet hierbij 
aan: de gift leidt tot privévermogen (tenzij de begiftigde 
de gift in een huwelijksgemeenschap betrekt). Een gift 
die voor 2018 heeft plaatsgevonden vereist voor dezelfde 
strekking (‘privé’) een uitsluitingsclausule. Zonder 
uitsluitingsclausule heeft de vroegere schenker im-
mers – gelet op art. 1:94 oud BW – boedelmenging geen 
strobreed in de weg gelegd.


