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Op 5 april jl. wees de Hoge Raad een belang-
wekkend arrest over de toepassing van de 
uitsluitingsclausule.1 De Hoge Raad nam daarin 
een vergoedingsrecht van de vrouw jegens de 
huwelijksgemeenschap aan, nadat onder 
uitsluitingsclausule verkregen gelden waren 
vermengd met gemeenschapsvermogen. Niet  
ter zake deed waar dat gemeenschapsvermogen 
vervolgens aan werd besteed. Ik loop de redene-
ring van de Hoge Raad na en plaats kanttekenin-
gen. 

1. In de procedure staat vast dat de door de 
vrouw onder uitsluitingsclausule verkregen 
gelden zijn overgeboekt naar de gemeenschap-
pelijke bankrekening van partijen. Niet in geschil 
is dat die bankrekening tot de huwelijksgemeen-
schap behoort. Ook onbestreden is dat de gelden 
door vermenging tot de huwelijksgemeenschap 
zijn gaan behoren. De Hoge Raad oordeelt dat 
het wettelijk stelsel van titel 1.7 BW meebrengt 
dat de vrouw als gevolg van deze vermogens-
verschuiving in beginsel jegens de huwelijks-
gemeenschap recht heeft op vergoeding van dat 
bedrag. De Hoge Raad verwijst naar (of beter: 
vergelijkt met) het stelsel dat voortvloeit uit art. 
1:95 lid 2 BW en (thans) art. 1:96 lid 4 BW. 

Kanttekeningen
a. Allereerst merk ik op dat de stelling dat de 
gelden door vermenging tot de huwelijksge-
meenschap zijn gaan behoren, bestreden had 
kunnen worden. Want wat is nu eigenlijk het 
criterium voor deze vermenging? Moeten we 
Breederveld2 volgen, die (onder het huwelijks-
vermogensrecht van vóór 2018) meent dat het 
saldo van een ten tijde van het aangaan van het 
huwelijk reeds door een echtgenoot aangehou-
den bankrekening of van een tijdens het huwelijk 
geopende bankrekening in de huwelijksgemeen-
schap valt, tenzij bij de aanvang het saldo van 
deze bankrekening is gevoed door privévermo-
gen van de betreffende echtgenoot? Hoewel  
dit de heersende leer lijkt te worden, blijft het 
wringen. De wetgever zou mijns inziens geld  
(op een bankrekening) als een zelfstandig goed 
moeten kwalificeren.3 En zou hier niet evengoed 
de 50%-regel van art 1:95 lid 1 BW toegepast 
kunnen worden, op grond waarvan een bank-
tegoed (bijvoorbeeld van € 20.000) dat voorheen 
tot de huwelijksgemeenschap behoorde, tot het 

privévermogen gaat behoren als meer dan 50% 
van het totaal wordt bijgestort vanuit het 
privévermogen (bijvoorbeeld door een bijstor-
ting van € 30.000)?4 In dat geval zou een ‘omge-
keerd vergoedingsrecht’ (van het privévermogen 
jegens de huwelijksgemeenschap) moeten 
worden aangenomen, in welk geval het waar-
schijnlijk aan de vrouw (als gerechtigde tot het 
privévermogen) was geweest om te stellen en  
zo nodig te bewijzen dat zij met haar privé- 
vermogen gemeenschapsschulden had voldaan.  

b. De verwijzing naar (of vergelijking met) art. 
1:95 lid 2 BW en (thans) art. 1:96 lid 4 BW is 
mijns inziens niet heel sterk, omdat die artikelen 
veronderstellen dat helder is tot welk vermogen 
het goed en tot welk vermogen de voldane 
schuld behoort. In deze casus voldoet de vrouw 
geen schuld door de privégelden op een gemeen-
schappelijke bankrekening over te maken. De 
vraag is dan ook gerechtvaardigd waarom de 
gelden op de gemeenschappelijke bankrekening 
niet deels als privévermogen en deels als 
behorend tot de huwelijksgemeenschap kunnen 
worden beschouwd of waarom bij een bank-
tegoed de hiervoor onder a genoemde 50%-regel 
niet toegepast wordt. 

De uitsluitingsclausule op het scherp  
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1. HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504 (mooiere  
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c. Hier was onbestreden dat vermenging plaats 
had gevonden. Vermenging zal in de praktijk 
echter niet steeds het geval zijn. Als een echtge-
noot ooit een erfrechtelijke geldelijke verkrijging 
of geldgift heeft gehad en niet duidelijk is of het 
geld zich heeft vermengd met het gemeen-
schapsvermogen, mag mijns inziens niet zomaar 
worden aangenomen dat sprake is geweest van 
vermenging en dus van het ontstaan van een 
vergoedingsrecht. Het is dan aan de betreffende 
verkrijgende echtgenoot om te stellen en zo 
nodig te bewijzen dat de gelden zijn aangewend 
ter voldoening van gemeenschapsschulden. Ook 
als de gelden niet meer aanwezig zijn, hoeft geen 
sprake te zijn van een vergoedingsrecht. Er kan 
immers evengoed sprake zijn geweest van 
voldoening van privéschulden of van zaaksver-
vanging (waarna bijvoorbeeld het vervangende 
privégoed in waarde is verminderd, verbruikt of 
tenietgegaan). 

2. De Hoge Raad oordeelt dat uit (het vóór 2018 
geldende) art. 1:94 lid 5 BW voortvloeit dat de 
hoofdregel is dat alle schulden van ieder van de 
echtgenoten tot de huwelijksgemeenschap 
behoren. Uitzonderingen daarop waren: 
- de in art. 1:94 lid 5 sub a en b (oud) BW  
 genoemde schulden; 
- de verknochte schulden van art. 1:94 lid 3  
 (oud) BW. 
Daaruit vloeit volgens de Hoge Raad voort dat 
de tijdens huwelijk uit de huwelijksgemeenschap 
voldane schulden vermoed worden gemeen-
schapsschulden zijn.

Kanttekening
De vraag rijst of onder het huidige stelsel (vanaf 
2018) nog steeds uit de wet het vermoeden kan 
worden afgeleid dat de tijdens huwelijk uit de 
huwelijksgemeenschap voldane schulden 
vermoed worden gemeenschapsschulden zijn. 
Dat is moeilijker vol te houden. Enerzijds omdat 
steeds meer schulden buiten de huwelijksge-
meenschap vallen (zie art. 1:94 lid 7 aanhef en 
onder a, b en c BW) en anderzijds omdat in de 
parlementaire geschiedenis wel is overwogen om 
een bewijsvermoeden voor schulden op te nemen 
(in welk geval bij gebrek aan bewijs een schuld 
werd vermoed gemeenschapsschuld te zijn), 
maar daar later toch bewust van is afgezien.5 
3. De Hoge Raad oordeelt dat ook kosten van 
de huishouding als bedoeld in art. 1:84 BW zijn 
aan te merken als voldoening van gemeen-
schapsschulden, ongeacht hoe art. 1:84 BW de 
draagplicht ter zake van die kosten verdeelt. 

Kanttekeningen
a. Kosten van de huishouding kunnen in 
beginsel worden aangemerkt als gemeenschaps-
schulden. De Hoge Raad zwijgt echter over de 

tegenstrijdigheid die uit art. 1:94 lid 7 onder a 
BW in verbinding met art. 1:84 BW voortvloeit. 
Beweert de Hoge Raad nu dat de in art. 1:94  
lid 7 onder a BW bedoelde (veronderstelde) 
privéschulden (betreffende van de huwelijks-
gemeenschap uitgezonderde goederen) toch 
gemeenschapsschulden zijn als deze als kosten 
van de huishouding gekwalificeerd kunnen 
worden?6 Het zou een dilemma oplossen. Zie ook 
hierna onder 5. 

b. In de parlementaire geschiedenis7 (ter zake 
van wetsvoorstel 33987) is over de kosten van de 
huishouding gesteld dat als de consumptieve 
bestedingen niet zijn aan te merken als kosten 
van de huishouding maar (wel) als andere 
schulden van de huwelijksgemeenschap, 
voldoening daarvan uit privévermogen, kan 
leiden tot het ontstaan van een vergoedingsrecht 
van de desbetreffende echtgenoot op de huwe-
lijksgemeenschap. Daaraan voorafgaand wordt 
gesteld dat wanneer privévermogen van een 
echtgenoot wordt gebruikt om consumptieve 
bestedingen te dekken die kwalificeren als 
kosten van de huishouding, de te veel of te 
weinig bijgedragen kosten van de huishouding 
kunnen resulteren in vergoedingsrechten waarop 
de jurisprudentie van de Hoge Raad van toepas-
sing is. In dat verband wordt verwezen naar de 
bekende jurisprudentie van de Hoge Raad, op 
grond waarvan de aanspraak op restitutie van te 
veel betaalde kosten vrij vlot na het verstrijken 
van het jaar waarin die kosten zijn betaald, dient 
plaats te vinden, op straffe van tenietgaan van 
die aanspraak door rechtsverwerking. Zou de 
Hoge Raad hierop niet ingaan, omdat hij meent 
dat als eenmaal sprake is van een vergoedings-
recht (ontstaan door vermenging), de vol- 
doening van kosten van de huishouding uit 
gemeenschapsvermogen geen (‘te verwerken’) 
vergoedingsrecht meer oplevert?
 

5. Kamerstukken II, 2016-2017, 33 987, nrs 10 (Nota 
naar aanleiding van het nader verslag) en 11 (Nota 
van Wijziging).

6. Vgl. R.E. Brinkman, Bijzonderheden rondom schul-
den in het nieuwe huwelijksvermogensrecht, FTV 
2018/11.

7. Kamerstukken I, 2016-2017, 33 987, G. 
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4. De Hoge Raad oordeelt dat het op de weg 
van de andere echtgenoot, de man in dit geval, 
ligt om feiten en omstandigheden te stellen en 
zo nodig te bewijzen op grond waarvan het 
vergoedingsrecht van de vrouw jegens de 
huwelijksgemeenschap niet (of niet volledig) 
geldend kan worden gemaakt. Dat is, aldus de 
Hoge Raad, bijvoorbeeld het geval voor zover uit 
het gemeenschapsvermogen privéschulden van 
de vrouw zijn voldaan, of indien uitdrukkelijk of 
stilzwijgend is afgesproken dat de vrouw met 
betrekking tot bepaalde uitgaven ter zake van 
gemeenschapsschulden geen aanspraak op 
vergoeding heeft, ook al zijn die uitgaven geheel 
of ten dele gefinancierd uit aan haar toekomend 
vermogen. 

Kanttekening
Zoals hierboven al vermeld, zou de bewijslast 
andersom kunnen liggen als niet had vast- 
gestaan dat de onder uitsluitingsclausule 
verkregen gelden waren vermengd met het 
gemeenschapsvermogen.  

5. Tot slot merkt de Hoge Raad nog op dat 
denkbaar is dat de vrouw minder heeft bijgedra-
gen aan de kosten van de huishouding dan 
waartoe zij in haar verhouding tot de man op 
grond van art. 1:84 BW gehouden was. In dat 
geval – ter zake waarvan de stelplicht en 
bewijslast eveneens op de man rusten – heeft 
(niet de huwelijksgemeenschap maar) de man 
aanspraak erop dat de vrouw het tekort aan hem 
vergoedt. 

Kanttekening
De hier ingenomen stelling lijkt strijdig te zijn 
met die hierboven onder 3 ingenomen positie, 
aangezien de bijdrageplicht niets lijkt te zeggen 
over het karakter van de kosten van de huishou-
ding (te weten dat deze gemeenschapsschulden 
zijn). Of wil de Hoge Raad hiermee zeggen dat 
als de man had kunnen bewijzen dat als de 
eerder in aanmerking komende draagplichtige 
inkomens/vermogens van art. 1:84 lid 1 BW niet 
voldoende waren geweest, de bijdrage vanuit het 
privévermogen toch niet tot een vergoedings-
recht had geleid wegens het voldoen van een op 
die echtgenoot rustende verbintenis (art. 1:96b 
BW jo. art. 1:87 lid 4 BW)? Overigens lijkt mij het 
bewijs in de praktijk niet of nauwelijks te 
leveren. 

Ik sluit af. De uitspraak van de Hoge Raad doet 
ongetwijfeld stof opwaaien. Het laatste woord is 
hierover, als zo vaak in het recht, nog lang niet 
gezegd. Ik merk op dat de in de procedure 
ingenomen stellingen de weg hebben afgesneden 
voor fundamentele vragen omtrent de status van 
geld in ons rechtsverkeer en de verhouding 
tussen het privévermogen en de huwelijksge-
meenschap. Deze zullen ongetwijfeld in nadere 
procedures aan bod komen. 

Mr. dr. R.E. Brinkman*

* Notaris te Hardenberg, docent aan de Rijks- 
univer siteit Groningen, Raadsheer-pl.v. Gerechtshof 
 Arnhem-Leeuwarden

 (ronald@ronaldenmarjella.nl)
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