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42. Bijzonderheden rondom 
schulden in het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Welk van de drie vermogens is draagplichtig 
voor een schuld? 

In dit artikel ga ik uit van de echtgenoten A en B. Uit art. 
1:94 BW vloeit voort dat A en B tot drie vermogens gerech-
tigd zijn:3

 – de gemeenschap van goederen (hierna te noemen: de 
huwelijksgemeenschap);

 – het privévermogen van de ene echtgenoot (hierna te 
noemen: het privévermogen van A);

 – het privévermogen van de andere echtgenoot (hierna te 
noemen: het privévermogen van B).

In art. 1:94 lid 7 BW staat thans welke schulden tot de 
huwelijksgemeenschap en de privévermogens van de echt-
genoten behoren. Ik citeer:

“7. De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle 
vóór het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeen-
schappelijke schulden, alle schulden betreffende goederen 

1 Zie ook afd. 6.11 BW (Verbintenissen tot betaling van een geldsom). Op 
andere schulden, bijvoorbeeld tot levering van goederen of vestiging 
van beperkte rechten, wordt in dit artikel niet ingegaan. Voor een nadere 
analyse van het begrip schuld verwijs ik naar mijn artikel ‘Schuldvervan-
ging in het huwelijksvermogensrecht’, WPNR 2018/7209 en naar W.D. 
Kolkman, Schulden der nalatenschap (diss. Groningen), Kluwer: Deventer 
2006, p. 186 e.v. en Asser/Sieburgh 6-I 2016/33 e.v.

2 Wat hierna over echtgenoten wordt opgemerkt, geldt mutatis mutandis 
ook voor geregistreerde partners.

3 Op grond van art. 1:93 BW kunnen de echtgenoten bij huwelijkse voor-
waarden iedere gemeenschap van goederen uitsluiten, in welk geval nog 
maar twee vermogens bestaan. Dat wordt hier verder niet besproken. 

die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de 
echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle tijdens het 
bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van ieder 
van de echtgenoten, met uitzondering van schulden:
a. betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goede-
ren;
b. die behoren tot een nalatenschap waartoe een echtge-
noot is gerechtigd;
c. uit door een van de echtgenoten gedane giften, gemaakte 
bedingen en aangegane omzettingen als bedoeld in artikel 
126, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en c, van Boek 
4. ”

Deze regels zijn van toepassing op gemeenschappen die op 
of na 1 januari 2018 zijn ontstaan. Vóór 2018 luidde dit 
(thans vernummerde) artikellid als volgt:

“5. De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle 
schulden van ieder der echtgenoten, met uitzondering van 
schulden:
a. betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goede-
ren;
b. uit door een der echtgenoten gedane giften, gemaakte 
bedingen en aangegane omzettingen als bedoeld in artikel 
126, eerste lid, en tweede lid, onder a en c, van Boek 4. ”

In dit artikel worden enkele aspecten van de geldschuld1 in het huwelijksvermogensrecht2 onder de loep 
genomen. In paragraaf 2 wordt eerst ingegaan op de draagplicht voor schulden bij echtgenoten die tot 
drie vermogens gerechtigd zijn. Met die kennis op zak, kunnen vier heikele kwesties worden aangesneden. 
In paragraaf 3 wordt de vraag behandeld wat ‘gemeenschappelijke schulden’ zijn, waarna in paragraaf 
4 de vraag wordt besproken of de in art. 1:100 lid 2 BW bedoelde draagplicht een vergoedingsplicht 
oplevert en zo ja, wanneer. In paragraaf 5 staat de vraag centraal of echtgenoten er verstandig aan doen 
hun onderlinge draagplicht voor schulden vast te leggen. In paragraaf 6 wordt stilgestaan bij de vraag 
of renteverplichtingen ter zake van privéschulden (of meer algemeen: huishoudelijke schulden) ook 
privéschulden zijn. Paragraaf 7 sluit af met een conclusie. \ 
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Deze regels van vóór 2018 blijven volgens de overgangs-
bepalingen4 van toepassing op gemeenschappen die voor 
2018 zijn ontstaan.

Het grootste verschil tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ is kort gezegd 
dat een ‘nieuwe’ gemeenschap niet omvat de niet-gemeen-
schappelijke schulden die al vóór de aanvang van de huwe-
lijksgemeenschap (meestal: vóór het huwelijk) bestaan. 
Zowel onder ‘oud’ als ‘nieuw’ recht omvat de huwelijksge-
meenschap niet schulden betreffende van de gemeenschap 
uitgezonderde goederen,5 alsmede schulden uit de zoge-
naamde quasi-legaten. Op die verschillen ga ik, behalve als 
het gaat om wat ‘gemeenschappelijke schulden’ zijn, verder 
niet in, evenmin als op schulden uit quasi-legaten. Ook 
wordt de situatie zoals deze vóór 2012 was niet bespro-
ken, nu sinds 1 januari 2012 art.  1:94 lid 5 onderdeel a 
(op 1 januari 2018 vernummerd naar lid 7 onderdeel a) 
BW, geldt voor zowel op of na 1 januari 2012 (en voor 1 
januari 2018) ontstane gemeenschappen als voor reeds op 
1 januari 2012 bestaande huwelijksgemeenschappen.6 Tot 
het privévermogen van A behoren de schulden van A die 
niet worden omvat door de huwelijksgemeenschap. Tot het 
privévermogen van B behoren de schulden van B die niet 
worden omvat door de huwelijksgemeenschap.

Art. 1:94 lid 7 BW (voorheen art. 1:94 lid 5 oud BW) 
bepaalt of een schuld vermogensbestanddeel is van de 
huwelijksgemeenschap of juist van het privévermogen 
van A of van het privévermogen van B. Als de schuld een 
vermogensbestanddeel is van een vermogen, wordt ook wel 
gezegd dat het vermogen die schuld omvat, dat die schuld 
tot het vermogen behoort of in het vermogen valt. 

Stel dat twee ongehuwde schuldenaren hoofdelijk aanspra-
kelijk zijn voor een schuld. Art. 6:10 lid 1 BW regelt dat 
ieder draagplichtig is voor het gedeelte van de schuld dat 
hem in hun onderlinge verhouding aangaat. Als een schul-
denaar slechts tot één (namelijk zijn eigen) vermogen 

4 Art. IV lid 1 van de 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.

5 Ook vóór 2012 waren schulden betreffende privégoederen vaak al 
privéschulden op grond van de verknochtheidsregel.

6 De verduidelijking die op 1 januari 2018 is aangebracht in art. 1:94 lid 7 
aanhef en onderdeel b BW (schulden die behoren tot een nalatenschap 
waartoe een echtgenoot is gerechtigd zijn privéschulden), mag materieel 
als reeds geldend vóór 2018 worden beschouwd in de situatie dat de 
erflater of schenker een – voor de betreffende echtgenoot geldende 
– uitsluitingsclausule opnam in zijn uiterste wilsbeschikking of bij de 
gift (via de leer van de verknochtheid, zie B. reinhartz, GS Personen- en 
familierecht, art. 1:94 BW, aant. 29). Helaas is in art. 1:94 BW (in een nieuw 
lid 8) niet opgenomen dat bedoelde schulden die behoren tot een 
nalatenschap waartoe een echtgenoot is gerechtigd, ook gemeenschaps-
schulden kunnen zijn. Dat is mijns inziens zo als de erflater of schenker 
een – voor de betreffende echtgenoot geldende – insluitingsclausule 
(art. 1:94 lid 3 aanhef en onderdeel b BW) heeft opgenomen. Zie over het 
oude recht in verband met de onderhavige problematiek de geanimeer-
de discussie tussen meyer en Kraan in WPNR 2001/6440, 2001/6441 en 
2001/6450.

gerechtigd is, is het geen probleem om te spreken van een 
schuld waarvoor die schuldenaar (eventueel ten opzichte 
van zijn medeschuldenaar) draagplichtig is. Bij een in een 
gemeenschap van goederen gehuwde schuldenaar is het 
echter verwarrend om de echtgenoot die een schuld heeft, 
draagplichtig te noemen. Beter is het in dat geval te spre-
ken van een draagplichtig vermogen, omdat de schuld (van 
die éne echtgenoot) op grond van art. 1:94 lid 7 BW ofwel 
tot zijn privévermogen ofwel tot de huwelijksgemeenschap 
behoort. Dat het vermogen waarin de schuld valt, draag-
plichtig is, volgt indirect ook uit de regeling over de vergoe-
dingsrechten. Ik geef een voorbeeld. Stel dat A een schuld 
heeft die tot de huwelijksgemeenschap behoort. Uit art. 
1:96 lid 4 BW vloeit voort dat als A uit zijn privévermogen 
(dat niet draagplichtig is) een schuld van de huwelijksge-
meenschap (die wel draagplichtig is) voldoet, een vergoe-
dingsrecht in zijn eigen vermogen ontstaat ten laste van de 
huwelijksgemeenschap.7 Zo corrigeert de wet de voldoe-
ning van een schuld (of het verhaal ter zake van die schuld) 
ten laste van het ‘niet draagplichtige’ vermogen.

2. Wat zijn gemeenschappelijke schulden?

De wet bepaalt dus welk vermogen (gemeenschap of 
privévermogen) draagplichtig is voor een schuld en scheidt 
dat van de vraag wie aansprakelijk is.8 In Kamerstukken I, 
2008/09, 28869, C, p. 4, staat het volgende voorbeeld:

“(...) het voorbeeld van een in gemeenschap gehuwde echt-
genoot 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 aange-
gane hypothecaire lening waarvoor de andere echtge-
noot zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld. Het huis 
zal ingevolge het voorgestelde 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 omstandigheid dat de vrouw 
zich naast de man hoofdelijk voor de schuld heeft verbon-
den, 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 vergoedingsaanspraak 
jegens de man ontstaat.”.

Heeft de aansprakelijkheid van de echtgenoot (die de schuld 
aangaat) nu tot gevolg, dat de schuld (ook) tot de huwe-

7 Ook art. 1:96 lid 4 BW spreekt van de echtgenoot die recht heeft op 
vergoeding uit de goederen van de gemeenschap. men zou de vraag 
kunnen stellen: in welk vermogen valt dat vergoedingsrecht, want dat 
staat er niet. Natuurlijk is dat in het eigen vermogen. Beter zou het mijns 
inziens zijn als art. 1:96 lid 4 BW als volgt geformuleerd was: Indien ten 
laste van het eigen vermogen van een echtgenoot een schuld van de 
gemeenschap is voldaan, verkrijgt het eigen vermogen deswege een 
vergoedingsrecht ten laste van de gemeenschap.

8 De echtgenoten kunnen de draagplicht van de huwelijksgemeenschap 
(en daarmee van de privévermogens) bij huwelijkse voorwaarden uitbrei-
den of beperken (art. 1:93 BW).
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lijksgemeenschap (volgens de hoofdregel van art. 1:94 lid 7 
aanhef BW) behoort? Nee, in het stadium van de aanspra-
kelijkheid, blijft het vermogen van de schuldenaar buiten 
schot. De vraag is dus hoe het begrip ‘gemeenschappelijke 
schulden’ als bedoeld in art. 1:94 lid 7 BW verstaan moet 
worden. Art. 1:94 lid 7 BW regelt (zie par. 3) de draagplicht 
voor een schuld. Deze draagplicht heeft een zelfstandige 
betekenis naast de vraag wie voor de betreffende schuld 
aansprakelijk is (of welk van de drie vermogens, te weten 
de huwelijksgemeenschap en de privévermogens van de 
echtgenoten, aan verhaal bloot staat). Van een ‘gemeen-
schappelijke schuld’ kan dan ook niet – in huwelijksver-
mogensrechtelijke zin – per definitie worden gesproken als 
zowel A als B samen schuldenaar zijn en dus ieder van hen 
(gedeeltelijk of hoofdelijk) aansprakelijk is, al is dat wel 
een ‘conditio sine qua non’. Ook is een gemeenschappelijke 
schuld niet per definitie een schuld waarvoor de vermo-
gens van zowel A als B aan verhaal bloot staan. Van een 
gemeenschappelijke schuld is pas sprake als zowel A als B 
(aansprakelijk én) draagplichtig zijn voor de schuld.9 Dat 
is zowel van belang voor de vraag of schulden van vóór 
de aanvang van de gemeenschap in de gemeenschap vallen 
(in verband met de in art. 1:94 lid 7 aanhef BW genoemde 
‘gemeenschappelijke schulden’) als voor de vraag of een 
schuld die tijdens het bestaan van de gemeenschap geza-
menlijk is aangegaan, tot de gemeenschap gaat behoren 
(in verband met de in art. 1:94 lid 7 aanhef BW genoemde 
‘tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden 
van ieder van de echtgenoten’ en de daarop in art. 1:94 lid 
7 onderdeel a, b en c genoemde uitzonderingen). De draag-
plicht voor een schuld is afhankelijk van de omstandighe-
den.10 In een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch11 
werd de regeling van de draagplicht mijns inziens correct 
toegepast. In de casus van het arrest ging het om twee echt-
genoten, die voor hun huwelijk een schuld aangingen en 
daarna op huwelijksvoorwaarden trouwden met uitslui-
ting van iedere gemeenschap van goederen. Bij het aangaan 
van de schuld werden zij hoofdelijk aansprakelijk. Het hof 
oordeelde dat de draagplicht voor 2/3e deel op de vrouw 
rustte en voor 1/3e deel op de man, vooral gelet op het feit 
dat de uit de financiering voortvloeiende middelen waren 
gebruikt voor aankoop van de woning in de verhouding 
2/3e (voor de vrouw) – 1/3e (voor de man). Stel nu dat deze 
echtgenoten na het aangaan van de schuld in de ‘nieuwe’ 
gemeenschap van goederen waren gehuwd. Is er dan sprake 
van een ‘gemeenschappelijke schuld’, die (geheel) in de 
gemeenschap valt (art. 1:94 lid 7 BW)? Het antwoord luidt 
bevestigend: zowel de woning als de schuld zouden geheel 
in de gemeenschap vallen.

9 Anders B. Breederveld, ‘Naar een beperkte gemeenschap van goederen: 
de afronding van wetsvoorstel 33987’, REP 2014/4, waar hij – mijns inziens 
onterecht – aanneemt dat ‘niet relevant is in welke mate een dergelijke 
schuld beide echtgenoten (in hun onderlinge verhouding) aangaat’. 

10 Zie uitgebreider j. Biemans, GS Verbintenissenrecht, art. 6:10 BW, aant. 3.
11 Hof ’s-Hertogenbosch 13 maart 2018, EclI:Nl:GHSHE:2018:1104.

Maar stel nu dat beide echtgenoten A en B hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor een schuld, die vóór de aanvang van 
de ‘nieuwe’ wettelijke huwelijksgemeenschap is aangegaan 
voor de aankoop van een woning die alleen aan A wordt 
geleverd. In dat geval is géén sprake van een ‘gemeenschap-
pelijke schuld’ als bedoeld in art. 1:94 lid 7 BW, omdat 
de draagplicht voor de schuld geheel en al bij A ligt. Dat 
geldt ook als A en B hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een 
schuld, die tijdens het bestaan van de huwelijksgemeen-
schap is aangegaan voor de aankoop van een woning die 
krachtens zaaksvervanging tot het privévermogen van A 
behoort. Zou men, zoals Breederveld,12 van mening zijn 
dat in zo’n geval wel sprake is van een gemeenschappelijke 
schuld als bedoeld in art. 1:94 lid 7 BW, dan zou dat tot de 
vreemde uitkomst leiden dat de woning tot het privéver-
mogen van A gaat behoren (art. 1:94 lid 2 BW), terwijl 
de schuld tot de huwelijksgemeenschap zou behoren (art. 
1:94 lid 7). De schuld betreft hier geen ‘gemeenschappelijke 
schuld’, maar een schuld ‘betreffende een van de gemeen-
schap uitgezonderd goed’ (art. 1:94 lid 7 onder a BW).

Nog even terug naar de casus van Hof ’s-Hertogenbosch. 
Stel dat de echtgenoten de woning zouden hebben verkocht 
en er sprake zou zijn van een onderwaarde van € 60.000. 
Mijns inziens blijft de draagplicht daarvoor voor 2/3e deel 
bij de vrouw (€ 40.000) en voor 1/3e deel bij de man (€ 
20.000). Zouden de echtgenoten vervolgens hun huwe-
lijkse voorwaarden wijzigen en voortaan aansluiten bij de 
wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, dan zou de 
‘gemeenschappelijke schuld’ van € 60.000 in de huwelijks-
gemeenschap van goederen vallen (art. 1:94 lid 7 BW). Zou 
de huwelijksgemeenschap van goederen vervolgens worden 
ontbonden, dan zouden beide echtgenoten in beginsel voor 
de helft draagplichtig zijn (ieder voor € 30.000) (art. 1:100 
lid 1 en 2 BW). 

3. Wanneer levert de in art. 1:100 lid 2 BW 
bedoelde draagplicht een vergoedingsplicht 
op?

De tweede kwestie betreft de vraag of en wanneer de in 
art. 1:100 lid 2 BW bedoelde draagplicht een vergoedings-
plicht/regresrecht oplevert. Ik ga er hierna van uit dat er 
geen redenen zijn om een andere draagplicht vast te stellen 
dan die bij helfte.13 

De Hoge Raad heeft lang geleden geoordeeld dat de ene 
echtgenoot (B) geen partij wordt bij de overeenkomst die 
de andere echtgenoot (A) heeft gesloten.14 Dat betekent ook 
dat B niet aansprakelijk wordt voor de uit de overeenkomst 

12 Zie noot 9.
13 Op grond van art. 1:100 lid 2 BW zou een afwijkende draagplicht wel 

gevorderd kunnen worden. Zie daarover o.a. j.H. lieber, Schulden in het 
huwelijksvermogensrecht naar huidig en komend recht, FJR 2016/53, 
par. 5.

14 Hr 12 april 1985, NJ 1985/662, m.nt. E.A.A. luijten, waarover o.m. m.j. 
van mourik & l. Verstappen, Handboek Nederlands vermogensrecht bij 
scheiding, Algemeen deel A 2014, hoofdstuk 4, paragraaf 4.6.4.
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voortvloeiende schulden.15 Dat hoeft niet te betekenen dat 
het vermogen waarin B ook participeert, de huwelijksge-
meenschap, niet aan verhaal bloot staat. Uitgangspunt 
is immers dat een schuldeiser van A verhaal heeft op het 
geheel (voor een gemeenschapsschuld) of de helft (voor een 
privéschuld van A) van de huwelijksgemeenschap (art. 1:96 
BW). De vraag die mij intrigeert is of B aangesproken kan 
worden vanwege zijn draagplicht. Tijdens het bestaan van 
de huwelijksgemeenschap is dat niet het geval. B is immers, 
zoals we hiervoor zagen, niet aansprakelijk. Wordt de 
gemeenschap ontbonden, dan maakt art. 1:102 BW B wel 
(hoofdelijk) aansprakelijk voor gemeenschapsschulden van 
A. Is de huwelijksgemeenschap eenmaal verdeeld, dan heeft 
de schuldeiser van A echter slechts verhaal op het vermo-
gen van B voor hetgeen B uit hoofde van verdeling van de 
huwelijksgemeenschap heeft verkregen. Dat laat onverlet 
dat B voor de helft draagplichtig kan zijn en in de onder-
linge verhouding jegens A in beginsel dient bij te dragen in 
de schuld. 

Ik geef een voorbeeld. A heeft een gemeenschapsschuld 
van € 100.000, waarvoor B niet aansprakelijk is. Bij de 
ontbinding van de huwelijksgemeenschap zijn er geen 
waardevolle activa meer in de huwelijksgemeenschap. Stel 
dat alle activa (zonder waarde) aan A worden toegedeeld. 
Art. 1:100 lid 2 juncto art. 1:102 BW leiden allereerst tot 
het volgende. De schuldeiser van A kan, na de verdeling 
van de huwelijksgemeenschap, geen verhaal nemen op het 
vermogen van B, ondanks dat hij hoofdelijk voor de schuld 
aansprakelijk is. Art. 1:100 lid 2 BW juncto art. 6:10 lid 
2 BW leiden er vervolgens toe dat als A meer dan de helft 
van de schuld voldoet (dus meer dan € 50.000), A voor dat 
meerdere een regresvordering op B krijgt.16 Over het alge-
meen zal het bij de verdeling onredelijk zijn als B, ter nako-
ming van zijn verplichting om voor de helft bij te dragen in 
de schuld, wordt veroordeeld om een bedrag aan A uit te 
keren, zolang A niet meer dan zijn helft in de schuld heeft 
voldaan.17 De conclusie luidt dat na de verdeling van de 
huwelijksgemeenschap, de regresvordering ontstaat op het 
moment dat A meer dan de helft van zijn aandeel in de 
schuld heeft voldaan of de schuldeiser het vermogen van A 
heeft uitgewonnen voor meer dan zijn aandeel in de schuld.18 

15 Dat geldt overigens uiteraard ook voor andere schulden, niet uit overeen-
komst ontstaan.

16 Het is dus niet zo, dat als A € 10.000 van de schuld voldoet, hij reeds 
een regresvordering van € 5.000 op B krijgt. Zou echter geen sprake zijn 
van één schuld van € 100.000, maar bijvoorbeeld van tien schulden van 
€ 10.000, dan ligt dit anders. Er dient per schuld bezien te worden of A 
meer dan zijn aandeel daarin voldoet. Vooral in situaties van veref-
feningen van nalatenschappen, van wettelijke schuldsaneringen en 
faillissementen, zijn vaak vele schulden aanwezig en dient dus niet in een 
‘saldo’ gedacht te worden, maar dient per schuld bekeken te worden of er 
een regresvordering ontstaat.

17 Zie bijv. Hof ’s-Hertogenbosch 13 juli 2017, EclI:Nl:GHSHE:2017:3154, 
waarin het hof de draagplicht van partijen in het dictum opneemt en 
voorts bepaalt dat, wanneer en voor zover de man meer dan de helft 
van deze schuld heeft voldaan, hij voor het meerdere regres heeft op de 
vrouw.

18 Zie ook j. Biemans, GS Verbintenissenrecht, art. 6:10 BW, aant. 8.

De volgende vraag is hoe dit werkt na de ontbinding van 
de huwelijksgemeenschap, maar vóór de verdeling. In dat 
geval behouden schuldeisers het hun toekomende recht van 
verhaal op de goederen van de huwelijksgemeenschap; ook 
art. 1:96 lid 3 BW blijft op die ontbonden gemeenschap van 
toepassing (art. 1:100 lid 3 BW). Dat alles onverminderd 
art. 3:190 lid 1 BW19 en art. 3:191 lid 1 BW20 (art. 1:102 
BW). Kan A (of de schuldeiser van de gemeenschapsschuld 
van € 100.000 of een – op verzoek van laatstgenoemde – te 
benoemen vereffenaar21) B ertoe bewegen zijn aandeel in de 
schuld, zijnde de draagplicht van € 50.000, te vergoeden 
aan A of aan de huwelijksgemeenschap? Van Mourik en 
Verstappen22 stellen dat uit de draagplicht van B een vorde-
ring van de huwelijksgemeenschap op B voortvloeit, waar 
de schuldeiser van A verhaal op kan zoeken. Hoewel hier-
voor wel wat te zeggen valt,23 lijkt mij dit toch niet juist. 
Allereerst zij opgemerkt dat de schuldeiser van A vooraf-
gaand aan de verdeling verhaal kan blijven nemen op de 
goederen van de huwelijksgemeenschap. Hoewel de huwe-
lijksgemeenschap nog niet verdeeld is, beperkt art. 1:102 
BW, in samenhang met art. 1:100 lid 3 BW, het verhaal tot 
de goederen van de huwelijksgemeenschap. Op het vermo-
gen van B dat hem buiten de ontbonden gemeenschap 
om toebehoort,24 kan de schuldeiser geen verhaal nemen. 
Dat laat onverlet dat B hoofdelijk aansprakelijk is gewor-
den voor de schuld (art. 1:102 BW). Mijns inziens kan 
uit de draagplicht van B slechts een vordering van A op B 
ontstaan, als de schuld ten laste van A wordt gedelgd voor 
meer dan de helft. Vergelijk daartoe art. 1:102 oud BW, 
zoals dat gold tussen 1970 en 1992, in welk artikel in lid 1 
de externe aansprakelijkheid was geregeld (er ontstond van 
rechtswege hoofdelijke aansprakelijkheid – voor 50% – 
voor gemeenschapsschulden waarvoor een echtgenoot voor 
de ontbinding niet aansprakelijk was) en in lid 2 de interne 
draagplicht was opgenomen (geregeld was dat de echtge-

19 Op grond waarvan A en B niet kunnen beschikken over hun aandeel 
in een tot de gemeenschap behorend goed afzonderlijk, en hun schuldei-
sers een zodanig aandeel niet kunnen uitwinnen, zonder toestemming 
van A en B samen.

20 Op grond waarvan A en B over hun aandeel in de gehele gemeenschap 
kunnen beschikken en hun schuldeisers een zodanig aandeel kunnen uit-
winnen, tenzij uit de rechtsverhouding tussen A en B anders voortvloeit.

21 Art. 3:193 lid 1 BW.
22 m.j. van mourik & l. Verstappen, Handboek Nederlands vermogensrecht bij 

scheiding, Algemeen deel A 2014, hoofdstuk 4, paragraaf 1.2. 
23 Art. 1:103 lid 4 BW zou – a contrario, dat wil zeggen als geen afstand van 

de gemeenschap wordt gedaan – daarvoor de grondslag kunnen bieden, 
vergelijk ook art. 1:111 lid 1, art. 1:139 lid 2, art. 1:164 lid 1 en art. 1:174 
lid 1 BW, waaruit ‘actieve vergoedingsplichten’ kunnen voortvloeien. Vgl. 
ook Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II 2016/314, die mijns inziens 
terecht veronderstellen dat bij een gemeenschapsschuld van A, die 
wordt voldaan uit het privévermogen van A, de vergoedingsplicht van 
de gemeenschap jegens A en wellicht zelfs – als de gemeenschap tekort-
schiet in het voldoen van de reprise van A – van B jegens A (ter grootte 
van – in beginsel – de helft van de reprise) pas ontstaat, nadat de schuld 
uit het niet-draagplichtige privévermogen van A is voldaan. 

24 Het is hier niet geheel zuiver meer om van het privévermogen van B te 
bespreken, omdat er niet langer drie afzonderlijke vermogens bestaan. 
Zou men daar wat soepeler tegenaan willen kijken, dan zou men het 
privévermogen van B kunnen afzetten tegen het aandeel van B in het 
afgescheiden vermogen, te weten in de ontbonden gemeenschap.
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noot die een gemeenschapsschuld voor het geheel voldoet, 
voor de helft verhaal heeft jegens de andere echtgenoot). 
Uit de parlementaire geschiedenis25 blijkt dat bij de invoe-
ring van het Nieuw BW in 1992, de bepaling van art. 1:102 
lid 2 oud BW als overbodig kon vervallen, nu de materie 
van de interne draagplicht geregeld werd in (thans) art. 
6:10 BW.26 Sindsdien is in art. 1:102 BW slechts de externe 
aansprakelijkheid geregeld. Dat doet vermoeden dat ook 
de wetgever uit de interne draagplicht van B geen ‘actieve 
vergoedingsplicht’ van B ziet voortvloeien voordat A meer 
dan zijn aandeel in de schuld heeft voldaan.

Er ontstaat mijns inziens dus geen ‘actieve vergoedings-
plicht’27 van B, voordat A meer dan zijn aandeel in de 
schuld heeft voldaan. De schuldeiser (of vereffenaar) kan 
dus niet rechtstreeks bij (het vermogen van) B terecht, maar 
zal, pas als de schuld ten laste van A wordt gedelgd voor 
meer dan € 50.000, verhaal kunnen nemen op de vordering 
die A op B (voor dat meerdere boven de € 50.000) krijgt. 
Wordt de schuld niet of voor niet meer dan de helft ten laste 
van A gedelgd,28 dan ontspringt B de dans!29 De conclusie 
luidt mijns inziens dat uit art. 6:10 lid 2 BW voortvloeit, 
dat, zowel vóór als na de verdeling van de ontbonden 
gemeenschap, bij B pas een verplichting tot betaling jegens 
A ontstaat, wanneer ten laste van A meer dan de helft30 van 
de schuld wordt gedelgd.

4. Heeft het zin als echtgenoten hun onderlinge 
draagplicht vastleggen?

Voor de derde kwestie ga ik terug naar het in paragraaf 
3 genoemde voorbeeld uit de parlementaire geschiedenis, 
waarin (gestileerd) A een huis heeft gekocht, dat een privé-
goed van A wordt. De resterende koopprijs betaalt A met 
gelden uit een door A aangegane hypothecaire lening, waar-
voor B zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld. Zoals 
we hiervoor al hebben gezien, rust de draagplicht van deze 
schuld op het privévermogen van A. De vraag rijst of het 
dan nut heeft om de draagplicht van deze schuld bij akte 
vast te leggen. Op grond van art. 1:93 BW kan van de bepa-
ling van art. 1:94 lid 7 BW worden afgeweken. Zou men 
twijfelen aan de vraag of de draagplicht voor de schuld wel 
bij het privévermogen van A rust, dan zou men in de huwe-
lijkse voorwaarden de categorie van privéschulden kunnen 
uitbreiden. Het betreft hier een uitbreiding in algemene 

25 mvT Kamerstukken II, 1982/83, 17 725, 3, p. 43.
26 Zie ook W.H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen (diss. 1999, Deventer: 

W.E.j. Tjeenk Willink), p. 131, noot 192.
27 Zoals dat bijvoorbeeld voor de regeling over de kosten van de huishou-

ding wel is bepaald (art. 1:84 lid 2 BW).
28 Dat kan bijvoorbeeld spelen als de gemeenschap van goederen wordt 

ontbonden door het overlijden van A en zijn erfgenamen de nalaten-
schap beneficiair aanvaarden en het actief van de nalatenschap niet 
toereikend is om meer dan de helft van de schuld te voldoen (art. 4:184 
lid 2 BW).

29 B kan de dans ook ontspringen door afstand van de gemeenschap te 
doen (art. 1:103 BW). In dat geval is er uit dien hoofde geen sprake meer 
van aansprakelijkheid en ook niet meer van een draagplicht.

30 Of algemener: meer dan zijn aandeel in de schuld.

zin. Dan resteert nog de vraag of er ook ten aanzien van 
één specifieke schuld kan worden afgeweken van de draag-
plicht die uit art. 1:94 lid 7 onderdeel a BW voortvloeit. 
Mijns inziens is dat mogelijk, maar dient ook die afspraak 
als een ‘huwelijkse voorwaarde’ te worden beschouwd, in 
welk geval dus de notariële vorm – op straffe van nietig-
heid – wordt voorgeschreven (art. 1:115 lid 1 BW). Omdat 
de draagplicht mijns inziens al bij het privévermogen van A 
ligt, is het overeenkomen van ‘wijziging’ van de draagplicht 
echter in casu onnodig.

5. Renteverplichtingen ter zake van 
privéschulden31

Tot slot stel ik de kwestie aan de orde hoe om te gaan met 
uit privéschulden voortkomende renteverplichtingen. Kan, 
op grond van art. 1:94 lid 7 aanhef en onder a BW en zo 
nodig naar analogie van art. 1:94 lid 6 BW (over ‘vruch-
ten’), gesteld worden dat de rentetermijnen ook privéschul-
den zijn? Mijns inziens is dat inderdaad het geval. Dat laat 
echter onverlet dat de omstandigheden mee kunnen bren-
gen, dat de rente als kosten van de huishouding (art. 1:84 
lid 1 BW) gezien moeten worden en dus uit het gemene 
inkomen (dat in beginsel in de huwelijksgemeenschap valt) 
voldaan moet worden (zie art. 1:84 lid 1 BW voor een 
nadere regeling als het gemene inkomen ontoereikend is). 
Als het privégoed enkel ter belegging wordt aangehouden, 
dient dat mijns inziens niet als kosten van de huishouding 
te worden aangemerkt. Als het privégoed daarentegen in de 
huishouding van de echtgenoten gebruikt wordt (bijvoor-
beeld het hoofdverblijf van de echtgenoten of een vakantie-
huis dat door beide echtgenoten gebruikt wordt), moet dat 
wat mij betreft wel als kosten van de huishouding worden 
gezien.

Beumers en Cornelissen hebben recent de moeizame rela-
tie tussen privéschulden in relatie tot de draagplicht voor 
huishoudkosten besproken.32 Kort gezegd betogen zij 
dat art. 1:96b BW juncto art. 1:87 lid 4 tweede zin BW 
kunnen voorkómen dat een vergoedingsrecht ontstaat als 
het voldoen van een privéschuld met gemeenschapsgoede-
ren beschouwd kan worden als nakoming van de verplich-
ting als bedoeld in art. 1:84 BW. De betreffende privéschuld 
blijft een privéschuld, terwijl daarnaast de toepassing van 
art. 1:84 BW blijft gehandhaafd: art. 1:96b BW jo. art. 1:87 
lid 4 tweede zin BW leiden enkel tot het ontbreken van een 
vergoedingsrecht op grond van art. 1:96 lid 5 BW.33 Verge-

31 Hoewel dit probleem ook al bestond onder het ‘oude’ huwelijksver-
mogensrecht, behandel ik het hier, omdat het onder het ‘nieuwe’ 
huwelijksvermogensrecht steeds vaker zal voorkomen dat sprake is van 
privéschulden, nu ook niet-gemeenschappelijke schulden die ontstaan 
vóór de aanvang van de gemeenschap, schulden die behoren tot een 
nalatenschap waartoe een echtgenoot is gerechtigd en schulden uit 
quasi legaten, privé blijven of worden (art. 1:94 lid 7 BW).

32 T.H. Beumers & E. cornelissen, ‘De verhouding tussen de kosten van de 
huishouding en privéschulden’, Vijftig weeffouten in het BW, Ars Aequi 
Bundel 2017, p. 19-28.

33 Zie ook Huijgen in A. Heida e.a. (red.), EB Klassiek 2018, Deventer: Wolters 
Kluwer 2018, p. 68-69.



22 NUMMER 11, DECEMBER 2018 / SDU  FISC AAL TIJDSCHRIFT VERMOGEN

HUWElIjKSVErmOGENSrEcHT

lijk art. 1:125 oud BW, waaruit voor de gemeenschap van 
vruchten en inkomsten voortvloeide dat de rente slechts als 
privéschuld kwalificeerde als de schuld noch geheel noch 
gedeeltelijk uit inkomsten betaald pleegden te worden. 
Doorgetrokken naar het huidige recht, zou naar analogie 
gesteld kunnen worden dat art. 1:84 BW prevaleert boven 
art. 1:94 BW, op grond waarvan lid 7 van laatstbedoeld arti-
kel als volgt gelezen zou kunnen worden: “De gemeenschap 
omvat, wat haar lasten betreft, (…), met uitzondering van 
schulden: a. betreffende van de gemeenschap uitgezonderde 
goederen, tenzij deze op grond van artikel 84, eerste lid, ten 
laste van het gemene inkomen of vermogen van de echtge-
noten komen” (cursief red.). Dat voorkomt de (elegante, 
maar ingewikkelde) weg die Beumers en Cornelissen lopen.

Stel dat de rentetermijnen van een privéschuld van A (in 
verband met de verwerving van een privégoed van A) 
als kosten van de huishouding van echtgenoten A en B 
beschouwd kunnen worden en dat alleen A contractspartij 
is en A uit dien hoofde aansprakelijk is. Wordt B, die zelf 
niet aansprakelijk is voor de privéschuld van A (de hoofd-
som), toch, naast A, hoofdelijk aansprakelijk voor de rente-
termijnen op grond van art. 1:85 BW? Oftewel, betreffen 
de rentetermijnen verbintenissen die zijn aangegaan ten 
behoeve van de gewone gang van de huishouding? Als 
al gezegd kan worden dat A die verbintenissen (verplich-
ting tot voldoening van de rentetermijnen) is ‘aangegaan’, 
lijkt mij van een ‘gewone gang van de huishouding’ eerder 
sprake te zijn bij rentetermijnen van een privéschuld 
die is aangegaan voor de ‘echtelijke woning’ dan bij een 
privéschuld die is aangegaan voor het vakantiehuis (in 
beide gevallen privégoederen van A).34 Hoewel betwijfeld 
kan worden of de rentermijnen ‘aangegane verbintenissen’ 
zijn, omdat de rentetermijnen voortvloeien uit het aangaan 
van de ‘hoofdschuld’ (de hoofdsom van de lening), neig ik 
er zelf naar om art. 1:85 BW in dergelijke gevallen ruim 
uit te leggen.35 Ik kom dan in eerstbedoeld voorbeeld (van 

34 Het verschil tussen art. 1:84 BW en art. 1:85 BW is dat laatstgenoemd 
artikel de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor verbintenissen die 
ten behoeve van de gewone gang van de huishouding zijn aangegaan, 
terwijl eerstgenoemd artikel in bredere zin spreekt over kosten der 
huishouding. Alle kosten voor de gewone gang van de huishouding zijn 
tevens kosten der huishouding, maar niet omgekeerd. Zie ook j.H. lieber, 
GS Personen- en familierecht, art. 1:85 BW, aant. 1. Vgl. Hof leeuwarden 
24 juli 2012, EclI:Nl:GHlEE:2012:BX2704, waarin het hof overigens 
het woord ‘gewone huishouding’ (in plaats van ‘gewone gang van de 
huishouding’) gebruikt. In gemelde uitspraak lijkt het hof de aansprake-
lijkheid die ontstaat op grond van art. 1:102 BW (waarbij van belang is of 
sprake is van een gemeenschapsschuld) te verbinden met de aansprake-
lijkheid van art. 1:85 BW (waarin sprake moet zijn van schulden die zijn 
aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding). Ik 
betwijfel of dat juist is, nu die aansprakelijkheden verschillende gevolgen 
hebben (bij art. 1:102 BW beperkt de wet het verhaal – anders dan bij art. 
1:85 BW – na verdeling van de huwelijksgemeenschap tot hetgeen de 
voorheen niet-aansprakelijke echtgenoot uit hoofde van verdeling van 
de huwelijksgemeenschap heeft verkregen).

35 Vgl. Asser/Sieburgh 6-I 2016/125.

de echtelijke woning) tot hoofdelijke aansprakelijkheid van 
B voor de rentetermijnen (uiteraard niet voor de hoofd-
som zelf); in het tweede geval lijkt B daarvan gevrijwaard, 
omdat verbintenissen in verband met een vakantiehuis mij 
in beginsel niet tot de gewone gang van de huishouding 
lijken te behoren.

6. Conclusie 

Voor het begrijpen van de schuldenproblematiek in het 
huwelijksvermogensrecht, is een goed verstaan van de 
begrippen aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht onont-
beerlijk. In het bovenstaande zijn vier bijzondere aspecten 
daarvan besproken. De (eerste) vraag wanneer in het huwe-
lijksvermogensrecht sprake is van ‘gemeenschappelijke 
schulden’, kan kort beantwoord worden: alleen als sprake 
is van gezamenlijke draagplicht. Een summier antwoord op 
de (tweede) vraag wat de gevolgen zijn van de in art. 1:100 
lid 2 BW bedoelde draagplicht, is dat er pas regres ontstaat 
als de echtgenoot-schuldenaar meer dan zijn aandeel in de 
schuld voldoet; er is dus geen actieve bijdrageplicht. Voor de 
twijfelaars onder ons zou (als antwoord op de derde vraag) 
het vastleggen van de draagplicht voor een privéschuld, 
ter zake waarvan beide echtgenoten aansprakelijk zijn, bij 
notariële akte mogelijk zijn. Ten vierde en tot slot vermeld 
ik dat renteverplichtingen ter zake van privéschulden in 
beginsel ook privéschulden zijn. Soms zullen deze rentever-
plichtingen aangemerkt kunnen worden als kosten van de 
huishouding. Nog minder vaak zullen de renteverplichtin-
gen leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van 
art. 1:85 BW.
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