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De basis ➜ de bodem ➜ huwelijksvermogensrecht
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Huwelijksvermogensrecht

Oud nieuws

● 2012: beleggingsleer (art. 1:87 BW)

● 2018: beperking gemeenschap van goederen (art. 1:94 BW)
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Beleggingsleer
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Beleggingsleer in huwelijksvermogensrecht

Op 1/1/2012 is de nominaliteitsleer vervangen door de beleggingsleer

Recht op vergoeding van de inleg en deelt naar rato van de inleg mee in de 
waardestijging van het gemeenschappelijke goed.
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Beleggingsleer en aanmerkelijk belang

Echtgenoot Ad is eigenaar van 100% van de aandelen in een BV. Tien jaar geleden is de 
vennootschap opgericht waarbij € 20.000 is gestort op de aandelen. Ad heeft deze € 20.000 
geleend bij de bank.

Echtgenoot Bea lost de € 20.000 af uit privévermogen, waardoor de banklening terstond is 
afgelost. De aandelen zijn op dat moment € 820.000 waard.

Ondertussen verkeren Ad en Bea in echtscheiding. De aandelen worden verkocht voor € 
820.000.

1.  Hoe groot is de vergoedingsvordering van Bea op Ad?

2.  Wie is hoeveel IB verschuldigd over het vervreemdingsvoordeel?

19

Tweede Kamer

Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2016 - 2017, 

33987, nr. 29, blz. 10. 
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Eerste Kamer

Eerste Kamer, vergaderjaar 

2016 - 2017, 33987, nr. G, 

blz. 11 en 12. 
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In de vakliteratuur, over nieuw basisstelsel

Raadpleegbaar: 
https://hdl.handle.net/1887/3215122



Casus en uitwerking hoe het vroeger was
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Hoeveel bedraagt de vordering van de man op zijn 
(ex-)vrouw?
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Casus en uitwerking hoe het nu is
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Echtscheidingsplanning ?

● Man en vrouw zijn geregistreerd partners.

● 18/2/2011: koop echtelijke woning € 275.000. Lening € 72.000 bij ouders man. 

● 1/11/2020: zijn ouders schenken hem € 72.000, door middel van een 

kwijtschelding, voorzien van een uitsluitingsclausule. 
○ schenking is belastingvrij omdat vrouw <40 jaar was ten tijde van de schenking. 

● 1/12/2020: vrouw dient vrouw verzoekschrift tot ontbinding in bij rechtbank.

Heeft de man recht op een vergoeding? Zo ja, hoeveel bedraagt deze?
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Man heeft vergoedingsrecht (op gemeenschap) van: 

             € 72.000 (schenking)                       
€ 275.000 (aanschafwaarde woning)

× € 450.000 (taxatiewaarde woning) = € 117.818

Rechtbank Noord-Holland 12 april 2022, 
ECLI:NL:RBNHO:2022:3203



De vulling ➜ het erfrecht
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 ➜ het erfrechtadvies

Voor de crème de la crème 
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