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1.  Inleiding

Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuw huwelijksgoede-
renregime.2 Voor huwelijken gesloten voor 1 januari 2018 
blijft het huidige recht gelden, tenzij bij huwelijkse voor-
waarden het huwelijksvermogensregime wordt gewij-
zigd.3 Onder aanstaand recht wordt de wettelijke ge-
meenschap van goederen beperkt tot dat wat de beide 
echtgenoten tijdens en door hun huwelijk door hun in-
spanning inbrengen (de beperkte gemeenschap van goe-
deren).4 Enkele uitzonderingen daargelaten blijft het 
voorhuwelijkse vermogen van de echtelieden buiten de 
huwelijksgoederengemeenschap. Echtgenoten kunnen 
bij huwelijkse voorwaarden afwijken van het wettelijke 
huwelijksvermogensrecht.

1 Dr. R.P. van den Dool is zelfstandig gevestigd belastingadviseur en uni-
versitair docent belastingrecht Universiteit Leiden. Ook is hij verbonden 
aan het bureau vaktechniek van SRA en of counsel Delissen Martens ad-
vocaten en belastingadviseurs. Mr. dr. M.J. Hoogeveen is als universitair 
docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van tilburg University en 
werkzaam bij de Belastingdienst. Deze bijdrage is op beider persoonlijke 
titel geschreven.

2 Stb. 2017, 177.
3 Kamerstukken II 2013/14, 33987, 6, p. 21.
4 Kamerstukken II 2013/14, 33987, 2 en 3 en in gewijzigde vorm ook inte-

graal opgenomen in Kamerstukken II 2013/14, 33987, 5 en 6.

De algemene teneur in de parlementaire stukken en lite-
ratuur is dat er weinig fiscale consequenties zijn.5, 6 Het 
standaardstelsel van de beperkte gemeenschap leidt in 
beginsel niet tot andere civielrechtelijke en fiscale gevol-
gen dan het huidige standaardstelsel van de algehele ge-
meenschap.7, 8 Er zijn geen fundamentele nieuwe fiscale 
vraagstukken, maar consequenties voor de praktijk uiter-
aard wel. Doordat voorhuwelijksvermogen buiten de ge-
meenschap valt, zal bijvoorbeeld de geruisloze overgang 
van ab-aandelen met behulp van de doorschuifregeling 
van art. 4.17 Wet IB 2001 in die gevallen geen vanzelf-
sprekendheid meer zijn.9 Ook bij tbs-vermogen speelt dit.

In deze bijdrage gaan wij in op de fiscale aspecten van het 
huidige en aanstaande huwelijksvermogensrecht voor de 
directeur grootaandeelhouder (hierna: dga) met betrek-
king tot de ab-regeling en de tbs-regeling. Uiteraard 
wordt art. XI van het wetsvoorstel Overige fiscale maatre-
gelen 2018 (hierna: OFM 2018) besproken.10 Hierin wordt 
voorgesteld om bij de totstandkoming of wijziging van 
huwelijksvoorwaarden onder omstandigheden een 
schenking of erfrechtelijke verkrijging aanwezig te ach-
ten.

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. In par. 2 komen de 
hoofdlijnen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht 
aan de orde. In par. 3 wordt kort ingegaan op het partner-
begrip en de inkomenstoerekening tussen de partners. 

5 Zie o.a. Kamerstukken II 2013/14, 33987, 3, p. 8-9; Kamerstukken II 
2015/16, 33987, 13; Kamerstukken II 2015/16, 33987, 17; Kamerstukken I 
2015/16, 33987, B, p. 12 en 13; Brieven Minister van Veiligheid en Justitie 
van 30 maart 2016 en 13 april 2016, 746076; Kamerstukken I 2015/16, 
33987, C en D, V-N 2016/26.2 Kamerstukken II 2016/17, 34552, 38, V-N 
2016/61.3; Brief Minister van Veiligheid en Justitie van 24 februari 2017, 
2050298, V-N 2017/14.3 en Brief Staatssecretaris van Financiën 14 april 
2017, 2017-0000051053, V-N 2017/25.2.

6 W. Burgerhart c.s., ‘Enkele aspecten van het (nieuwe) huwelijksvermo-
gensrecht en aanmerkelijk belang – “Het ab privé, pas op met de IB”’; ftV 
2015/10 en ‘Wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht fiscaal gewo-
gen’, NTFR-B 2017/25; N.C.g. gubbels, ‘Fiscale aspecten voorgestelde hu-
welijksvermogensrecht (deel I en II)’, WPNR 2015/7069 en WPNR 
2015/7078; t.H.F. Reijnen, ‘De nieuwe gemeenschap van goederen’, FBN 
2016/12; E.J.W. Heithuis, ‘Nieuw huwelijksvermogensrecht per 01-01-
2017: gemiste kans’, WFR 2016/140; t.C. Hoogwout, ‘De invoering van de 
beperkte gemeenschap van goederen vanuit fiscaal perspectief’, ftV 
2016/39 en C.L.M. Brouwers, ‘De fiscale gevolgen van wetsvoorstel 
33987 (beperking wettelijke gemeenschap van goederen) Maar zijn die 
er eigenlijk wel?’, ftV 2016/52. Anders A.N. Labohm & R.M. Kavelaars- 
Niekoop, ‘Enige civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van de 
onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht’, WFR 2017/92. 
De door hen genoemde aspecten zijn evenwel vooral gericht op huwe-
lijksvermogensrechtelijke aandachtspunten.

7 Brief Staatssecretaris van Financiën 14 april 2017, 2017-0000051053, p. 
2, V-N 2017/25.2.

8 Aangegeven wordt verder dat er weliswaar vergoedingsvorderingen 
kunnen ontstaan, maar dat de fiscale gevolgen daarvan dezelfde zijn als 
die van de vergoedingsrechten ex art. 1:87 BW. Die vergoedingsrechten 
hebben geleid tot de invoering van art. 5e AWR dat bepaalt dat dit ver-
goedingsrecht geen fiscaal relevant belang vormt.

9 W. Burgerhart c.s., t.a.p., § 2.1 en § 4.2.
10 Kamerstukken II 2017/18, 34786, 2 en 3. Wij hebben slechts rekening 

kunnen houden met de Kamerstukken II 2017/18, 34786, t/m nr. 5.

Dga: aanmerkelijk belang, werkzaamheidsvermogen 
en huwelijksvermogensrecht
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Vervolgens besteden wij in par. 4 en par. 5 aandacht aan 
de relatie tussen het huwelijksvermogensrecht en de 
aanmerkelijkbelangregeling respectievelijk de terbe-
schikkingstellingsregeling. In par. 6 gaan wij in op de ge-
volgen voor de schenk- en erfbelasting. In par. 7 is een 
slotbeschouwing opgenomen.

Met de duiding ‘gemeenschap van goederen’ wordt hier-
na, tenzij anders is aangegeven, gedoeld op een gemeen-
schap waarin beide echtgenoten voor gelijke delen zijn 
gerechtigd. Het gestelde is van overeenkomstige toepas-
sing op een geregistreerd partnerschap en de daarbij 
overeengekomen voorwaarden (art. 2 lid 6 AWR).

2.  Hoofdlijnen nieuw 
huwelijksgoederenstelsel

2.1.  Algemeen

2.1.1.  Civiele aspecten
Vanaf 1 januari 2018 geldt niet langer de algehele huwe-
lijksgoederengemeenschap als wettelijk stelsel, maar de 
beperkte gemeenschap van goederen. Alleen hetgeen de 
echtgenoten tijdens het huwelijk vergaren, behoort tot 
het gemeenschappelijke vermogen. Het voorhuwelijkse 
vermogen blijft eigen vermogen van de echtgenoten.11 
Een uitzondering geldt voor het vermogen dat de echtge-
noten voor het huwelijk al gezamenlijk toebehoorde.12 
Dit vermogen behoort ingevolge art. 1:94 lid 1 aanhef BW 
(nieuw) ongeacht de eigendomsverhouding tot de ge-
meenschap. Indien de eigendomsverhouding bijvoor-
beeld 20%-80% was, gaat het goed dus volledig tot de hu-
welijksgoederengemeenschap behoren. Als aanstaande 
echtelieden gezamenlijk een ab-pakket bezitten, zal dat 
overigens veelal geen gemeenschappelijk eigendom zijn, 
omdat de individuele aandelen op de afzonderlijke na-
men zullen staan geregistreerd.

gezamenlijke schulden van voor het huwelijk, schulden 
behorend bij goederen die voor het huwelijk gezamenlijk 
eigendom waren en schulden die staande het huwelijk 
zijn ontstaan, behoren tot de gemeenschap.13 Erfenissen 
en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen, be-
horen niet tot de huwelijksgoederengemeenschap, tenzij 
sprake is van een insluitingsclausule. De insluitingsclau-
sule is nieuw en geeft de erflater of schenker de mogelijk-
heid om de verkrijging wel in de gemeenschap te laten 
vallen.14 Pensioenaanspraken volgens de Wet verevening 
pensioenrechten bij scheiding behoren niet tot de ge-
meenschap. Bestaat tussen echtgenoten een geschil aan 
wie van hen beiden een goed toebehoort en kan geen van 
beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dit 

11 Kamerstukken II 2013/14, 33987, 6, p. 1.
12 Kamerstukken II 2013/14, 33987, 11, p. 1.
13 Er zijn ook enkele maatregelen getroffen om de schuldeiserspositie te 

beperken, zodat een meer gelijke behandeling van schuldenaren ont-
staat. Zo wordt de verhaalsmogelijkheid van privéschuldeisers op de hu-
welijksgoederengemeenschap beperkt tot de helft (art. 1:96 lid 3 BW 
(nieuw)). Wij besteden hieraan geen verdere aandacht. Zie hierover W.D. 
Kolkman, ‘Het einde van het schuldeisersparadijs’, WPNR 2014/7044, § 4. 

14 Zie par. 2.4.

goed als gemeenschapsgoed aangemerkt (art. 1:94 lid 8 
BW (nieuw)).15 Er kunnen onder het aanstaande huwe-
lijksvermogensrecht dus drie verschillende vermogens 
worden onderscheiden: twee afzonderlijke privévermo-
gens en één gezamenlijk vermogen (huwelijksgemeen-
schap). 

Als de aanschaf van een goed zowel wordt gefinancierd 
met privévermogen als met gemeenschappelijk vermogen, 
bepaalt de mate van financiering de plaats van het vermo-
gensbestanddeel binnen de vermogens van de echtgeno-
ten en ontstaan er vergoedingsrechten. Deze vergoedings-
rechten bestaan thans ook al (art. 1:95 en art. 1:96 BW, zie 
nader par. 2.2.). Nieuw is het vergoedingsrecht dat kan 
ontstaan in de situatie dat het ondernemingsvermogen tot 
het privévermogen behoort. In dat geval moet – kort ge-
zegd – aan de gemeenschap een redelijke vergoeding wor-
den gegeven voor de kennis, vaardigheden en arbeid die 
een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft 
aangewend. Hierop wordt ingegaan in par. 2.3.

2.1.2.  Fiscale duiding
Het aangaan van het huwelijk leidt onder aanstaand recht 
niet meer per definitie tot een vermogensverschuiving. 
Daarvan is wel sprake als bij huwelijkse voorwaarde een 
(beperkte) gemeenschap van goederen wordt overeenge-
komen die voorhuwelijksvermogen omvat. Ook als het 
privévermogen niet goed wordt gedocumenteerd, kan zich 
een vermogensverschuiving voordoen omdat dat goed dan 
wordt verondersteld gemeenschappelijk vermogen te zijn. 
Voor de inkomstenbelasting kunnen de doorschuifregelin-
gen van art. 3.98c Wet IB 2001 en art. 4.17 Wet IB 2001 
toepassing vinden.16 Ook bij de verdeling van de ontbon-
den huwelijksgoederengemeenschap anders dan door 
overlijden, hoeft niet te worden afgerekend (art. 3.98d en 
art. 4.17 Wet IB 2001). Als de ab-aandelen daarentegen tot 
het wederzijdse privévermogen behoren en het bij echt-
scheiding wenselijk wordt geacht dat een van de twee alle 
aandelen gaat houden, vormt de overdracht een gewone 
vervreemding waarop art. 4.17 Wet IB 2001 niet van toe-
passing is. Om afrekening te voorkomen, zouden de aan-
delen dan eerst in een huwelijksgoederengemeenschap 
moeten worden ingebracht. In par. 4 (aanmerkelijk be-
lang) en par. 5 (werkzaamheidsvermogen) gaan wij hier 
nader op in.

Omdat de omvang van de huwelijksgoederengemeen-
schap onder het nieuwe recht kleiner kan zijn dan onder 
het huidige recht, zou bij het overlijden van de meestver-
mogende huwelijkspartner meer erfbelasting verschul-
digd kunnen zijn dan thans het geval is. Het vermogen 
gaat immers minder snel door boedelmenging over op de 
‘arme’ echtgenoot.17 Mogelijk is het aangaan van een alge-

15 thans opgenomen in art. 1:94 lid 6 BW.
16 Beide kennen overigens in art. 3.98c lid 2 resp. art. 4.38 Wet IB 2001 de 

mogelijkheid om voor een afrekening te kiezen.
17 In de parlementaire behandeling is aangegeven dat het nieuwe stelsel 

niet per definitie betekent dat er meer erfbelasting verschuldigd zal zijn. 
Kamerstukken II 2013/14, 33987, 6, p. 8-9.
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hele huwelijksgoederengemeenschap dan te prefereren.18 
Het huwelijksgoederenregime is overigens irrelevant 
voor de samentelbepalingen van art. 25 en 26 SW 1956. 
Uitsluitingsclausules en insluitingsclausules zijn voor de 
SW 1956 in zoverre niet van belang.19

2.2.  Vermogensverschuivingen en vergoedingsrechten

2.2.1.  Civiele aspecten
Als de aanschaf van een goed zowel wordt gefinancierd 
met privévermogen als met gemeenschappelijk vermo-
gen, moet worden bepaald tot welk vermogen het goed 
behoort. Als de aanschaf voor meer dan de helft met pri-
vévermogen van een echtgenoot is gefinancierd, behoort 
het tot het privévermogen van die echtgenoot (art. 1:95 
lid 1 BW). Als ook vermogen van de huwelijksgoederen-
gemeenschap is gebruikt, ontstaat in zoverre een vergoe-
dingsvordering (récompense). In alle andere gevallen 
gaat het goed tot de huwelijksgoederengemeenschap be-
horen en krijgt de echtgenoot die mede vanuit zijn pri-
vévermogen heeft gefinancierd in zoverre een vergoe-
dingsvordering op de gemeenschap (art. 1:95 lid 2 BW; 
réprise). toegespitst op aanmerkelijkbelangaandelen be-
tekenen deze regels bijvoorbeeld dat in de situatie dat tot 
de gemeenschap van goederen aandelen in een BV beho-
ren, en daarna nieuwe aandelen worden uitgegeven door 
die BV welke voor meer dan de helft worden volgestort 
met middelen uit het privévermogen, de nieuwe aande-
len tot het privévermogen van die echtgenoot behoren. 
Het omgekeerde kan zich ook voordoen.

Het beloop van de vergoedingsvorderingen wordt be-
paald overeenkomstig art. 1:87 lid 2 en lid 3 BW. Hoewel 
vermogensverschuivingen en vergoedingsrechten onder 
huidig recht ook al spelen, zal dit naar verwachting vanaf 
1 januari 2018 vaker gaan voorkomen omdat er in het 
nieuwe stelsel mogelijk eerder privévermogens zullen 
zijn waaruit financiering plaatsvindt.

2.2.2.  Fiscale duiding
Art. 1:87 BW gaat voor de omvang van de vergoedings-
vorderingen uit van de beleggingsleer.20 De echtgenoot 
die de vergoedingsvordering bezit, krijgt daarmee een 
economisch belang in het goed waarin hij investeert. 
Hierdoor ontstond ondermeer discussie over het ant-
woord op de vraag of de investerende echtgenoot daar-

18 Kamerstukken II 2013/14, 33987, 6, p. 9. Zie ook W. Burgerhart, t.a.p., § 3. 
Hij merkt overigens terecht op dat vanuit het oogpunt van estateplan-
ning ook de gevolgen bij het overlijden van de langstlevende in ogen-
schouw moeten worden genomen.

19 Zie voor kritiek op het bestaan van de samentelbepalingen N.C.g. gubbels, 
t.a.p., WPNR 2015/7069, § 3.2.

20 tot 1 januari 2012 gold het nominale stelsel, tenzij een nominale vergoe-
ding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid naar maatschappe-
lijke normen onaanvaardbaar is (HR 12 juni 1987, 12939, NJ 1988/150 
(Kriek/Smit)).

mee ab-houder werd.21 In art. 5e lid 1 AWR is vervolgens 
bepaald dat dit vergoedingsrecht geen relevant belang bij 
het onderliggende goed oplevert. De financierende echt-
genoot wordt door de vergoedingsvordering dus geen 
ab-houder.

Het kwalificatievraagstuk is mogelijk niet helemaal ten 
einde.22 Als een vergoedingsvordering wordt gewijzigd en 
daardoor niet langer een vergoedingsvordering in de zin 
van art. 1:87 BW vormt, is art. 5e AWR namelijk niet van 
toepassing. Met Rijkers zijn wij van mening dat in een der-
gelijke situatie de houder van de vordering geen ab-hou-
der is. Weliswaar is er een economisch belang bij de waar-
de-ontwikkeling van de aandelen, maar geen economisch 
belang in de aandelen. In de situatie dat de wetgever het 
economische belang bij de aandelen onder de aanmerke-
lijkbelangregeling heeft willen brengen, heeft hij dat ver-
der uitdrukkelijk geregeld via de gelijkstellingen, zoals bij 
opties.23

Consequentie is wel dat een ab-houder belasting moet 
betalen over een voordeel dat in economische zin (deels) 
aan zijn echtgenoot ten goede komt.24 Art. 1:87 BW houdt 
voor het waardeverloop van de vergoedingsvordering na-
melijk geen rekening met de (latente) belastingclaim die 
drukt op het vermogensbestanddeel waar de vergoe-
dingsvordering op ziet. Immers die claim beïnvloedt niet 
de waarde van het vermogensbestanddeel.25 Wij menen 
dat met een beroep op de redelijkheid en de billijkheid 
bij de aflossing rekening mag worden gehouden met de 
(latente) inkomstenbelasting.26 Zeker is dit echter niet. 
Deze onzekerheid kan alleen langs civielrechtelijke weg 
worden weggenomen.

Een andere vraag is hoe de waardeverandering van de 
vergoedingsvordering fiscaal gekwalificeerd moet wor-
den. Met name bestaat discussie of een waardevermeer-
dering is aan te merken als rente.27 Indien dit het geval is, 
heeft de echtgenoot die vergoedingsplichtig is bij aflos-
sing van de schuld mogelijk een aftrekrecht in box 1 of 
box 2, net naar gelang op welk vermogensbestanddeel de 
vergoedingvordering betrekking heeft. Volgens de wetge-
ver is de waardevermeerdering geen rente, omdat de om-

21 g.H. Albert, ‘De invloed van art. 1:87 BW (vergoedingsvorderingen tus-
sen echtgenoten) op tbs-resultaat en ab-inkomen’, WFR 2012/678; 
N.C.g. gubbels, ‘Fiscale aandachtspunten van het nieuwe huwelijksver-
mogensrecht’, WPNR 2012/6913, § 3.5; t.C. Hoogwout, ‘Fiscale gevolgen 
van de nieuwe vergoedingsrechten op grond van het huwelijksvermo-
gensrecht’, ftV 2012/57 en W.R. Kooiman, ‘Fiscale kwalificatie van ver-
goedingsrechten tussen echtgenoten’, WFR 2013/361.

22 S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, ‘Vergoedingsvorderingen: Fiscaal ver-
driet voor aanmerkelijkbelangregeling en tbs?’, TFO 2014/130.3. 

23 A.C. Rijkers, Cursus Belastingrecht, IB.4.3.2.A. 
24 Soortgelijke problematiek doet zich voor bij een finaal verrekenbeding.
25 In deze zin ook de Brief Staatssecretaris van Financiën 14 april 2017, 

2017-0000051053, V-N 2017/25.2. In andere zin de initiatiefnemers in 
Kamerstukken I 2016/17, 33987, g, p. 11-12. Zij menen dat de latente be-
lastingschuld wel invloed heeft op de waarde van het goed. 

26 Zie ook S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst, t.a.p., § 5, W.R. Kooiman, ‘Vergoe-
dingsrechten in de ondernemingssfeer, TFO 2013/120.2, § 6; E.J.W. 
Heithuis in: Verslag van de 38e Fiscale Conferentie ‘Huwen en echt-
scheiden’, WFR 2015/55 en N.C.g. gubbels, t.a.p., WPNR 2015/7078, § 2.

27 Zie N.C.g. gubbels, t.a.p., WPNR 2015/7078, § 2 en de daar aangehaalde 
literatuur.
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vang van de vordering ex art. 1:87 AWR weliswaar wordt 
gerelateerd aan de waarde van het goed, maar overigens 
renteloos is.28 Wij menen dat dit een juist uitgangspunt is. 
Er is geen sprake van een overeengekomen vergoeding 
voor het ter beschikking stellen van een hoofdsom (HR 3 
mei 1995, nr. 30054, BNB 1995/225). Een andere visie is 
evenwel ook verdedigbaar.29 Het is derhalve wenselijk de 
visie van de wetgever in de Wet IB 2001 vast te leggen.

2.3.  Redelijke vergoeding

2.3.1.  Civiele aspecten
Voorhuwelijks ondernemingsvermogen gaat onder aan-
staand recht niet meer automatisch tot de huwelijksgoe-
derengemeenschap behoren.30 Ook ondernemingsvermo-
gen dat krachtens erfrecht of gift is verkregen, valt buiten 
de gemeenschap.31 Dit zou tot gevolg hebben dat het niet 
uitgekeerde inkomen dat met de onderneming wordt be-
haald, niet in de gemeenschap valt. Dit zou afbreuk doen 
aan de grondgedachte van het wetsvoorstel, waarvan het 
uitgangspunt is dat wat gedurende het huwelijk wordt 
verdiend in de gemeenschap van goederen valt.32 In een 
dergelijk geval komt aan de gemeenschap ten goede een 
redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en ar-
beid die een echtgenoot daartoe heeft aangewend, voor 
zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze 
ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen (art. 
1:95a lid 1 BW (nieuw)). Een soortgelijke regeling is ge-
troffen voor de situatie waarin de onderneming voor re-
kening van een rechtspersoon of personenvennootschap 
uitgeoefend wordt en de echtgenoot in overwegende 
mate bij machte is te bepalen dat de winsten van die on-
derneming hem rechtstreeks of middellijk ten goede ko-
men (art: 1:95a lid 2 BW). Als een redelijke beloning ont-
breekt, behoort de redelijke vergoeding in de vorm van 
een vordering tot de gemeenschap. Die vergoedingsvor-
dering is naar onze mening geen vergoedingvordering als 
bedoeld in art. 1:87 BW aangezien het hier geen vergoe-
ding betreft ter zake van rendementen die worden be-
haald met vermogen dat is gefinancierd vanuit het ver-
mogen van de andere partner.33

tijdens de parlementaire behandeling is aandacht ge-
vraagd voor het bepalen van de omvang van de redelijke 
vergoeding.34 Die omvang is variabel en afhankelijk van 
de concrete omstandigheden van het geval waarbij het 
verband tussen de werkzaamheden en de waardever-

28 Kamerstukken II 2013/14, 33753, 3, p. 41. Hierbij is ook aangegeven dat 
de schuld tot het box 3 vermogen mag worden gerekend.

29 N.C.g. gubbels, t.a.p., WPNR 2015/7078, § 2.
30 In de praktijk wordt onder het huidige huwelijksvermogensrecht overi-

gens via huwelijkse voorwaarden het ondernemingsvermogen vaak ook 
buiten de huwelijksgoederengemeenschap gehouden.

31 Ook hiervoor geldt dat dit thans ook vaak het geval is, omdat veelvuldig 
gebruik wordt gemaakt van de uitsluitingsclausule.

32 Kamerstukken II 2013/14, 33987, 6, p. 17.
33 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II, 2016/186 en W. Burgerhart, t.a.p., 

§ 3. Zie ook de bijdrage in dit nummer van Van de Ven en Arts, § 3.1.
34 Kamerstukken I 2016/17, 33987, C, p. 24.

meerdering een rol speelt.35 Norminkomens kunnen een 
rol spelen, maar aansluiten bij het gebruikelijke loon van 
art. 12a Wet LB 1964 ligt volgens de initiatiefnemers niet 
voor de hand. De rechtsverhouding tussen de echtgenoot/
werknemer en de vennootschap kan volgens hen niet 
zonder meer worden doorgetrokken naar de privésfeer 
van de echtgenoot. Ook merken zij op dat het gebruikelij-
ke loon hoogstens als een ruwe indicatie in aanmerking 
kan worden genomen, waarbij men, aldus de initiatiefne-
mers, steeds bedenke dat deze loonbedragen als mini-
mum hebben te gelden.

2.3.2.  Fiscale duiding
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is een vorde-
ringsrecht ingevolge art. 1:95a BW geen vergoedingsvor-
dering ex art. 1:87 BW. Art. 5e AWR speelt hierbij dus 
geen rol. Het ontstaan van de vordering en het voldoen 
van de vordering aan de gemeenschap heeft evenmin fis-
cale gevolgen. Een en ander speelt zich af in de privésfeer 
en de betaling is niet aftrekbaar van de winst of van het 
inkomen uit aanmerkelijk belang:36

“Het betreft een huwelijksvermogensrechtelijke ver-
bintenis in de privésfeer, die feitelijk wel ten laste zal 
komen van het ondernemersresultaat nadat dit de fis-
cale sluis is gepasseerd, maar ook uit ander (netto) pri-
vévermogen van de desbetreffende echtgenoot kan 
worden voldaan.”

2.4.  Uitsluitings- en insluitingsclausules

2.4.1.  Civiele aspecten
Erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk wor-
den verkregen, behoren onder het aanstaande stelsel tot 
het privévermogen. Dit betekent niet dat uitsluitingsclau-
sules straks geen betekenis meer hebben.37 Voor huwelij-
ken gesloten onder huidig recht geldt de aanstaande wet-
telijke uitsluitingsclausule immers niet. Onder aanstaand 
recht zijn uitsluitingsclausules ook nog zinvol, omdat de 
echtgenoten via huwelijksvoorwaarden een algehele hu-
welijksgoederengemeenschap kunnen aangaan, waar-
door erfenissen en schenkingen toch tot de gemeenschap 
kunnen gaan behoren. 

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van zogenoemde 
zachte uitsluitingsclausules. Een zachte uitsluitingsclau-
sule werkt wel bij echtscheiding maar niet bij overlijden. 
Zachte uitsluitingsclausules kennen een goederenrechte-
lijke en een verbintenisrechtelijke variant. In het geval 
van de goederenrechtelijke variant behoren de goederen 
op het moment van overlijden alsnog tot de huwelijks-

35 Oorspronkelijk was overigens voorgesteld om vergoedingen ten bedrage 
van de winsten en verliezen van de onderneming, voor zover deze in het 
maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd, ten bate of ten 
laste van de gemeenschap te laten komen. Om uitvoeringsredenen is bij 
nota van wijziging de huidige regeling voorgesteld. Kamerstukken II 
2013/14, 33987, 11, p. 2.

36 Kamerstukken I 2016/17, 33987, C, p. 25.
37 In gelijke zin A.J. van Hoepen & C.A.W. Zandvoort-gerritsen, 'geen war-

me hand voor de koude kant', WFR 2017/126, § 3 en W. Burgerhart, t.a.p., 
NTFR-B 2017/25, § 2.
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goederengemeenschap. In de literatuur bestaat discussie 
of een dergelijke uitsluitingsclausule geldig is.38 Om die 
reden wordt in de praktijk ook gebruik gemaakt van de 
verbintenisrechtelijke variant, die alleen de waarde van 
de gift of de erfrechtelijke verkrijging in de verdeling of 
verrekening betrekt.39

Onder aanstaand recht kan door middel van een zoge-
noemde insluitingsclausules een verkrijging, in afwijking 
van de hoofdregel van het wettelijke regime, door echtge-
noten wel tot de gemeenschap worden gerekend (art. 
1:94 lid 3 letter b BW (nieuw)).40 Een dergelijke inslui-
tingsclausule kan een uitsluitingsclausule van de erflater 
of gever niet overrulen.41 Dit dwingende karakter is vast-
gelegd in art. 1:94 lid 4 BW (nieuw).

2.4.2.  Fiscale duiding
Indien gehuwden een gemeenschap van goederen over-
eenkomen en een van hen ab-aandelen heeft verkregen 
onder toepassing van een uitsluitingsclausule, behoren 
die aandelen niet tot de gemeenschap. Indien een zachte 
uitsluitingsclausule met goederenrechtelijke werking is 
overeengekomen, valt op het moment van overlijden van 
de verkrijger, of eventueel zijn echtgenoot, het verkregen 
pakket wel in de gemeenschap; althans ervan uitgaande 
dat een dergelijke clausule geldig is en in de huwelijkse 
voorwaarden een huwelijksgoederengemeenschap niet is 
uitgesloten. Als de verkrijger overlijdt, betekent dit dat hij 
de helft van zijn pakket vervreemdt krachtens huwelijks-
vermogensrecht en de andere helft krachtens erfrecht.42 
Het fiscale belang van dit onderscheid ligt bij de toepas-
sing van art. 4.17 en art. 4.17a Wet IB 2001. Art. 4.17a Wet 
IB 2001 is alleen van toepassing voor zover de BV een on-
derneming drijft, terwijl deze restrictie voor art. 4.17 Wet 
IB 2001 niet geldt.43 De goederenrechtelijke werking van 
de zachte uitsluitingsclausule zorgt er dus voor dat bij de 
erflater over de helft in plaats van over al het in de BV 
aanwezige beleggingsvermogen ab-heffing is verschul-
digd. Voor de andere helft is namelijk art. 4.17 Wet IB 
2001 van toepassing.44 Dit fiscale resultaat wordt niet be-
reikt indien gebruik is gemaakt van de verbintenisrechte-
lijke variant van de zachte uitsluitingsclausule. In dat ge-
val wordt bij het overlijden namelijk alleen de waarde 
van de aandelen verrekend.45 Dit betekent dat de erflater 

38 Zie M.J.A. van Mourik & L.C.A. Verstappen, Handboek Nederlands vermo-
gensrecht bij scheiding Algemeen Deel A (Publicaties vanwege het Centrum 
voor Notarieel Recht), Deventer: Kluwer 2014, § 7.8, en de daar vermelde 
literatuur.

39 Zie vorige noot § 7.9.
40 Zie over deze clausules nader L.A.g.M. van der geld, ‘De in- en uitslui-

tingsclausules in het nieuwe huwelijksvermogensrecht’, Tijdschrift Erf-
recht juli 2017, nr. 4.

41 HR 21 november 1980, 5418, NJ 1981/193.
42 Als de echtgenoot van de verkrijger overlijdt, treedt ook boedelmenging op. 
43 Voor beide doorschuifregelingen geldt dat de verkrijger binnenlands be-

lastingplichtige is en de verkregen aandelen niet tot het ondernemings- 
of werkzaamheidsvermogen gaan behoren op het moment van de ver-
krijging. Hierna zullen wij deze nuancering niet meer aanbrengen. 
Steeds zal worden aangenomen dat aan deze voorwaarden is voldaan.

44 De in die bepaling opgenomen uitzondering dat het artikel niet werkt in 
geval van overlijden, ziet alleen op de situatie dat de ontbonden huwe-
lijksgoederengemeenschap wordt verdeeld. Deze uitzondering is in casu 
niet aan de orde.

45 Zie hierover ook par. 4.3. 

alle aandelen krachtens erfrecht vervreemdt, zodat art. 
4.17a Wet IB 2001 op alle aandelen van toepassing is.46

De hier besproken problematiek speelt ook ten aanzien 
van insluitingsclausules waarvan de toepassing afhanke-
lijk is gemaakt van het eindigen van het huwelijk door 
overlijden; insluitingsclausules onder de opschortende 
voorwaarde van overlijden derhalve. Ervan uitgaande dat 
een dergelijke bepaling civielrechtelijk mogelijk is, gaan 
de aandelen tengevolge van de insluitingsclausule tot de 
huwelijksgoederengemeenschap behoren. Ook dan is 
voor de helft art. 4.17 Wet IB 2001 van toepassing en voor 
de andere helft art. 4.17a Wet IB 2001.

2.5.  Conclusie
Het aanstaand huwelijksvermogensrecht brengt geen fis-
cale noviteiten of aanvullende complexiteit. Wel zijn er 
praktische gevolgen omdat voorhuwelijksvermogen in 
principe privévermogen blijft. In geval van ab-aandelen 
bijvoorbeeld is boedelmenging bij het aangaan van het 
huwelijk dan niet meer aan de orde. Dit heeft consequen-
ties voor de mogelijke toepassing van art. 4.17 Wet IB 
2001 bij het einde van het huwelijk. Voor de beoordeling 
van de positie van een ab-pakket binnen de vermogens 
van de echtgenoten is onder andere van belang of het 
pakket krachtens erfrecht of schenking is verkregen, welk 
huwelijksvermogensrechtelijk regime van toepassing is 
op het moment waarop de aandelen zijn verkregen en op 
welke wijze die aandelen, eventueel met privévermogen, 
zijn gefinancierd.

3.  Partnerbegrip en inkomenstoerekening

3.1.  Partnerbegrip
Op grond van art. 5a AWR zijn echtgenoten elkaars fiscale 
partner ongeacht of zij op hetzelfde adres ingeschreven 
staan.47 Echtgenoten die van tafel en bed gescheiden zijn, 
worden aangemerkt als ongehuwd (art. 5a lid 3 AWR). 
Het partnerschap van gehuwden eindigt indien aan twee 
cumulatieve eisen is voldaan. ten eerste moet een ver-
zoek zijn ingediend tot ontbinding van het huwelijk of tot 
scheiding van tafel en bed. ten tweede moeten zij niet 
meer ingeschreven staan op hetzelfde woonadres in de 
basisadministratie personen.

Voor de toepassing van de Wet IB 2001 geldt dat gehuw-
den niet elkaars partner zijn als een van de echtelieden in 
het buitenland woont en geen kwalificerende buiten-
lands belastingplichtige is.48 Deze uitzondering geldt niet 
voor de SW 1956. Wel geldt daar voor gehuwden een an-
dere uitzondering. Echtgenoten blijven namelijk elkaars 
partner tot het moment dat de echtscheidingbeschikking 
is ingeschreven in de basisregistratie personen (art. 1a lid 

46 Zie over deze materie J. ganzeveld, W. Burgerhart & H. Hoeve, ‘Voorwaar-
delijke uitsluitingsclausules en aanmerkelijk belang’, NTFR 2015/3210.

47 Zie over het partnerbegrip uitgebreid N.C.g. gubbels, ‘Het nieuwe (geco-
ordineerde) partnerbegrip in de inkomstenbelasting en Successiewet’, 
WPNR 2011/6685.

48 Art. 1.2 lid 4 aanhef en onderdeel b Wet IB 2001.
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6 SW 1956). Van tafel en bed gescheiden echtgenoten zijn 
geen partner.49

3.2.  Genieten van inkomen en inkomenstoerekening

3.2.1.  Algemeen
Op grond van art. 2.17 lid 1 Wet IB 2001 geldt als uit-
gangspunt dat inkomen wordt belast bij degene die het 
heeft genoten. Het civiele recht is daarbij in principe be-
palend. Bestanddelen van het gemeenschappelijk inko-
men (art. 2.17 lid 5 Wet IB 2001) worden echter bij part-
ners in aanmerking genomen in de onderlinge verhouding 
die zij kiezen en als zij niet kiezen, wordt het inkomen bij 
beiden voor de helft in aanmerking genomen (art. 2.17 lid 
3 Wet IB 2001).

3.2.2.  Aanmerkelijk belang
Voor het genieten van ab-inkomen is in principe de juri-
dische gerechtigdheid tot de aandelen bepalend. Ingeval 
sprake is van een finaal verrekenbeding is alleen de echt-
genoot die de aandelen in zijn bezit heeft ab-houder.50 
Deze echtgenoot geniet ook het ab-inkomen. Echtgenoten 
die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, gaan aan-
merkelijkbelangaandelen die in de gemeenschap vallen 
ieder voor de helft aan, ongeacht wie het bestuur over de 
aandelen heeft. Zij genieten, dus los van art. 2.17 lid 2 Wet 
IB 2001, ieder de helft van de vervreemdingsvoordelen 
(HR 10 maart 2006, 38044, BNB 2007/15). In dat arrest is 
ook beslist dat de rente op een vordering werd genoten 
door de bestuursgerechtigde echtgenoot, omdat die over 
de rente kan beschikken. Aangezien het genietingsmo-
ment van art. 4.43 Wet IB 2001 is gebaseerd op art. 33 
Wet IB 1964 menen Heithuis en Redactie V-N dat alleen 
de bestuursbevoegde echtgenoot de reguliere voordelen 
geniet.51 Rijkers daarentegen meent dat alleen een 
ab-houder reguliere voordelen kan genieten.52 Art. 4.43 
Wet IB 2001 bepaalt daarom volgens hem wel het genie-
tingsmoment maar niet de genieter.53 Bovendien zijn ver-
vreemdingsvoordelen niets anders dan een realisatie van 
toekomstige reguliere voordelen en worden beide voor-
delen belast in box 2.54 Wij sluiten ons bij deze laatste vi-
sie aan.

Inkomen uit aanmerkelijk belang behoort tot het ge-
meenschappelijke inkomen (art. 2.17 lid 5 letter b Wet IB 
2001). Door art. 2.17 lid 2 jo. lid 3 Wet IB 2001 maakt het 
dus niet uit wie van de echtgenoten het ab-inkomen ge-
noten heeft, tenzij zij geen fiscale partners meer zijn.55 

49 Onder voorwaarden is voor de erfbelasting het partnertarief van toepassing 
(Besluit van 5 juli 2010, DgB2010/872M, V-N 2010/34.12, onderdeel 2.5).

50 Zie uitgebreider par. 4.3.
51 E.J.W. Heithuis, annotatie bij BNB 2007/15 en Redactie V-N, aantekening 

bij V-N 2006/15.15.
52 Rijkers, Cursus Belastingrecht, IB.4.4.0.A.c3.
53 In gelijke zin J. ganzeveld, ‘toerekening van resultaat uit terbeschikking-

stelling tussen gehuwden’, NTFR 2007/2276.
54 N.C.g. gubbels, ‘(Vrije) inkomenstoerekening en heffingskortingen in 

jaar waarin fiscaal partnerschap eindigt’, in: I.J.F.A. van Vijfeijken (red.), 
Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, Den Haag: Sdu 
2012, § 3.7.2.

55 In het jaar waarin het partnerschap eindigt, kunnen de echtgenoten op 
grond van art. 2.17 lid 7 Wet IB 2001 voor de inkomenstoerekening kie-
zen om nog het gehele jaar als partner te worden aangemerkt.

Door art. 2.17 lid 2 en 3 Wet IB 2001 kan ab-inkomen ge-
heel of gedeeltelijk worden toegerekend aan de echtge-
noot die geen aanspraak op de desbetreffende aandelen 
of het inkomen daaruit heeft. Deze echtgenoot wordt als-
dan belast voor het bij de andere echtgenoot opgekomen 
ab-inkomen. Er bestaat geen wettelijk verhaalsrecht.56, 57 

Indien gewenst, dienen de echtgenoten daarin zelf te 
voorzien. Bij gebrek daaraan zal er in de regel geen schen-
king aanwezig zijn.58, 59

3.2.3.  Tbs-inkomen
Indien werkzaamheidsvermogen niet tot een gemeenschap 
van goederen behoort, geniet de juridisch gerechtigde echt-
genoot het tbs-inkomen. Als de echtgenoten een periodiek 
verrekenbeding hebben afgesproken, wordt het tbs-inko-
men dan ook genoten door de echtgenoot tot wiens vermo-
gen het terbeschikkinggestelde vermogensbestanddeel be-
hoort (HR 18 december 2009, 08/00669, BNB 2010/98 en 
HR 18 december 2009, 08/02994, BNB 2010/99). Het verre-
kenbeding heeft namelijk geen goederenrechtelijke wer-
king. Naar onze mening geldt hetzelfde voor een finaal ver-
rekenbeding. In geval van een gemeenschap van goederen 
geniet de bestuursbevoegde echtgenoot in beginsel het 
tbs-inkomen (HR 15 januari 2010, 08/03923, BNB 2010/100). 
De wetgever heeft deze uitkomst vanwege de manipulatie-
mogelijkheden niet wenselijk geacht.60 Hij noemt als voor-
beeld de situatie dat sprake is van een afwaardering van 
een vordering op de BV bij de partner met het hoogste inko-
men. Indien daarna de vordering op naam van de echtge-
noot met het laagste inkomen wordt gesteld, wordt de 
eventuele latere opwaardering bij het vollopen van de vor-
dering naar een lager tarief belast. Met ingang van 2011 be-
paalt art. 3.92 lid 4 Wet IB 2001 voor gehuwden daarom dat 
het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel aan 
beide echtgenoten voor de helft wordt toegerekend als dit 
vermogensbestanddeel deel uitmaakt van een algehele of 
beperkte gemeenschap van goederen.61 Het aanstaande hu-
welijksvermogensregime leidt dienaangaande niet tot een 
wijziging, zij het dat het tbs-vermogen minder vaak ge-
meenschappelijk zal zijn. Voor de gevolgen van de ontbin-
ding en de verdeling van de huwelijksgemeenschap verwij-
zen wij naar par. 5.

tbs-inkomen vormt geen gemeenschappelijke inkomen. 
Dit inkomen wordt aangegeven bij de echtgenoot die het 

56 tijdens de parlementaire behandeling is aangegeven dat echtgenoten af-
spraken kunnen maken. Er is niet voor een wettelijk verhaalsrecht geko-
zen omdat sprake is van een keuzeregeling. Kamerstukken II 1999/2000, 
26727, 7, p. 450-451.

57 Volgens gubbels ligt het niet voor de hand dat er afspraken over het ver-
rekenen van inkomstenbelasting zullen worden gemaakt nu de onder-
linge afspraak in huwelijkse voorwaarden om jaarlijks de overgespaarde 
inkomsten te verrekenen in de praktijk zelden of nooit wordt nageleefd. 
N.C.g. gubbels, ‘Partners in de Wet inkomstenbelasting 2001’, WFR 
2001/1682, § 6.

58 V-N BP21/3.4, p. 1160-1161.
59 N.C.g. gubbels, t.a.p., WFR 2001/1682, § 6.
60 Kamerstukken II 2008/09, 31705, 19, p. 6.
61 Opvallend is dat niet is bepaald dat het vermogensbestanddeel in aan-

merking wordt genomen conform de gerechtigdheid van de echtgenoten 
in de huwelijksgoederengemeenschap. Kennelijk veronderstelt de wet-
gever dat die gerechtigdheid steeds fifty-fifty zal zijn. Op grond van art. 
1:100 BW is een ongelijke gerechtigdheid in een ontbonden huwelijks-
goederengemeenschap echter mogelijk. Zie ook par. 4.6.6.
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inkomen geniet (art. 2.17 lid 1 Wet IB 2001). Dat het resul-
taat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestand-
delen aan een BV niet is begrepen onder de gemeenschap-
pelijke inkomensbestanddelen bedoeld in art. 2.17 lid 5 Wet 
IB 2001 is niet in strijd met verdragsrechtelijke anti-discri-
minatiebepalingen (HR 18 december 2009, 08/02994, BNB 
2010/99). Onder het voorkomen van belastingarbitrage 
valt volgens de Hoge Raad ook het tegengaan van het ver-
schuiven van resultaat uit terbeschikkingstelling van ver-
mogensbestanddelen teneinde op dat resultaat een lager 
box I-tarief van toepassing te doen zijn.

3.2.4.  Conclusie
Voor het genieten van zowel het ab-inkomen als het 
tbs-inkomen is de juridische gerechtigdheid tot het ver-
mogensbestanddeel doorslaggevend. Welke echtgenoot 
het bestuur heeft, is niet relevant. Dit geldt naar onze me-
ning ook voor de reguliere voordelen uit ab-aandelen. In 
de literatuur wordt daar ook anders over gedacht. De 
wetgever zou deze onduidelijkheid kunnen wegnemen. 
Inkomen uit aanmerkelijk belang vormt anders dan 
tbs-inkomen gemeenschappelijk inkomen. Daardoor kan 
het ab-inkomen ter keuze van de echtelieden vrijelijk 
worden toegerekend en het tbs-inkomen niet. Dit onder-
scheid is blijkens HR 18 december 2009, 08/02994, BNB 
2010/99 niet in strijd met verdragsrechtelijke anti-discri-
minatiebepalingen.

4.  Aanmerkelijk belang

Hierna gaan wij in op het 5%-criterium en de samentelbe-
paling bij partners (par. 4.1) om vervolgens in te gaan op 
de ab-regeling in relatie tot het huwelijksvermogens-
recht. Daarbij gaan wij ook in op verschillende daarbij te 
onderscheiden huwelijksvermogensrechtelijke regimes 
(par. 4.2 t/m 4.4) om vervolgens het einde van het ab-hou-
derschap (par. 4.5) en de verdeling van de gemeenschap 
te bespreken (par. 4.6). tot slot gaan wij in op de situatie 
waarin in het zicht van overlijden een huwelijksgoede-
rengemeenschap wordt aangegaan (par. 4.7). 

4.1.  5%-criterium en samentelbepaling
Een belastingplichtige die aandelen bezit, is ab-houder 
indien hij al dan niet tezamen met zijn partner voor ten 
minste 5% van het geplaatste kapitaal direct of indirect 
aandeelhouder is (art. 4.6 Wet IB 2001). De belangen van 
fiscale partners worden bij elkaar geteld om te bepalen of 
een aanmerkelijk belang aanwezig is.62 Een echtgenoot 
die zelf geen aandeelhouder is, is geen ab-houder.63

Indien de juridische eigendom en het economische be-
lang bij de aandelen bewust over verschillende subjecten 
is verdeeld, is degene voor wiens rekening en risico de 
waardeveranderingen van het aandeel zijn de aandeel-

62 Koopopties worden voor de bepaling of sprake is van een aanmerkelijk 
belang niet gezien als een aandeel. Een belastingplichtige met 4% aande-
len en 4% koopopties heeft dus geen aanmerkelijk belang in de zin van 
art. 4.6 Wet IB 2001. Dit is uiteraard niet anders indien de eigendom van 
de aandelen en de koopopties is verdeeld over de echtgenoten.

63 Hof Den Haag 20 juni 1974, 30/1974, BNB 1975/64. Zie ook Kamerstukken 
II 1995/96, 24761, 3, p. 46.

houder en niet de juridische rechthebbende.64 Op grond 
van het kwalitatieve criterium is voor de term ‘bezit’ het 
economische belang van de aandelen bepalend.65 Dit 
kwalitatieve aspect gaat pas een rol spelen als het juridi-
sche en het economische belang bij de aandelen berusten 
bij verschillende subjecten.66 Deze notie is bijvoorbeeld 
van belang in geval een echtgenoot een economisch be-
lang bij de aandelen heeft op grond van een vergoedings-
vordering (par. 2.2.2) of een finaal verrekenbeding (par. 
4.4.2). Hier is geen bewuste splitsing van de juridische ei-
gendom en het economische belang beoogd, zodat alleen 
de eigenaar van de aandelen ab-houder is.

4.2.  Gemeenschap van goederen

4.2.1.  Algemeen
Indien ab-aandelen tot een (beperkte) huwelijksgoede-
rengemeenschap behoren, zijn beide echtgenoten voor de 
onverdeelde helft gerechtigd tot de aandelen. Beiden zijn 
dan ab-houder. In HR 5 november 1958, 13673, BNB 
1958/345 is bijvoorbeeld geoordeeld:

“(…) dat die aandelen en het aanmerkelijk belang, dat 
zij vertegenwoordigden, zowel den man als de vrouw 
aangingen en dat zowel ten aanzien van den man als 
ten aanzien van de vrouw als verkrijgingsprijs dier 
aandelen heeft te gelden de prijs, waarvoor deze door 
de gemeenschap zijn verworven.”

Dit volgt in vergelijkbare bewoordingen ook uit HR 26 
juni 1963, 15057, BNB 1963/313; HR 21 april 1971, 16535, 
BNB 1971/158; en HR 10 maart 2006, 38044, BNB 2007/15. 
Of een echtgenoot over de gerealiseerde opbrengst kan 
beschikken, is irrelevant, zo volgt uit laatstgenoemd ar-
rest. Niet van belang is dus van wiens zijde de aandelen in 
de gemeenschap vallen en wie het bestuur over de aan-
delen heeft. De systematiek ten aanzien van ab-aandelen 
wijkt derhalve af van die in de winstsfeer, waar de andere 
echtgenoot ondanks een huwelijksvermogensrechtelijke 
gerechtigdheid geen ondernemer wordt.67

4.2.2.  Boedelmenging; de fiscale aspecten
Indien goederen tot een (beperkte) gemeenschap gaan 
behoren (boedelmenging), betekent dit dat sprake is van 
een fictieve vervreemding van de ab-aandelen ex art. 4.16 
lid 1 onderdeel e Wet IB 2001. Of boedelmenging bij of 
staande huwelijk plaatsvindt, is niet van belang. Ook als 
aandelen tot een (beperkte) gemeenschap gaan behoren 
tengevolge van een insluitingsclausule is, zo menen wij, 
in zoverre sprake van een overgang onder algemene titel 
en van een fictieve vervreemding.68 Bij boedelmenging 
van ab-aandelen vindt art. 4.17 Wet IB 2001 toepassing en 

64 Zie M.J. Hoogeveen, ‘Scheiding en aanmerkelijk belang’, in: I.J.F.A. van 
Vijfeijken (red.), Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, 
Den Haag: Sdu 2012, § 7.2.3 en de daar aangehaalde literatuur. 

65 Zie o.a. Hof Den Haag 16 februari 1976, 1/76, BNB 1976/251; HR 6 maart 
1996, 30870, BNB 1996/164 en HR 14 juni 1995, 30144, BNB 1995/235. 

66 A.C. Rijkers & J.E.A.M. van Dijck, t.a.p., p. 234.
67 Vergelijk bijv. HR 20 maart 1963, 15002, BNB 1963/205 en HR 24 augus-

tus 1995, 30138, BNB 1995/320.
68 Zie ook par. 2.4.2.
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wordt de verkrijgingsprijs doorgeschoven (art. 4.39 Wet 
IB 2001).69 In par. 4.7.2 gaan wij in deze context nog nader 
in op situaties waarin de echtelieden een ongelijke ge-
rechtigdheid overeenkomen.

De doorschuifregeling van art. 4.17 Wet IB 2001 is ook van 
toepassing indien de huwelijksgoederengemeenschap tot 
stand komt in het zicht van overlijden of echtscheiding. De 
toepassing van art. 4.17 Wet IB 2001 is sinds 2010 alleen 
uitgesloten voor de verdeling van de huwelijksgoederen-
gemeenschap als gevolg van het overlijden (par. 4.6.3). Bij 
de wijzigingen van de doorschuifregelingen in de ab-sfeer 
met ingang van 2010 heeft de wetgever boedelmenging en 
verdeling tijdens leven bewust ongemoeid gelaten. Naar 
onze mening is een geslaagd beroep op fraus legis van de 
zijde van de inspecteur in deze situatie weinig kansrijk.70 
Dit geldt ook indien de huwelijksgoederengemeenschap 
direct na het aangaan van de huwelijksgoederengemeen-
schap wordt verdeeld en de aandelen worden toegedeeld 
aan de naar verwachting langstlevende echtgenoot.71

Zoals hierna in par. 4.3.3 is aangegeven, is van boedel-
menging geen sprake indien ab-aandelen ter voldoening 
van een verrekeningsvordering worden overgedragen. 
Art. 4.17 Wet IB 2001 vindt alsdan geen toepassing.

4.3.  Periodiek en finaal verrekenbeding72

4.3.1.  Algemeen
Een periodiek of finaal verrekenbeding heeft geen goede-
renrechtelijke werking.73 tussen de echtelieden ontstaat 
alleen een verbintenisrechtelijke aanspraak. De echtelie-
den hebben eigen vermogen en verder ontstaan er over 
en weer vorderingen.74 Dit is van belang voor de beoorde-
ling wie van de echtgenoten ab-houder is (par. 4.3.2) en 
of de doorschuifregeling van toepassing is bij afwikkeling 
van de verrekenvordering (par. 4.3.3).

4.3.2.  Ab-houder
De aanwezigheid van een finaal of een niet-nagekomen 
periodiek verrekenbeding, maakt de verrekeningsgerech-
tigde echtgenoot naar onze mening geen ab-houder. Voor 
de ab-regeling is de juridische gerechtigdheid van de aan-
delen bepalend. Pas als de juridische gerechtigdheid en 
het economische belang bij de aandelen bewust uit el-
kaar zijn getrokken, moet van deze hoofdregel worden af-

69 De verkrijgingsprijs wordt bepaald volgens de pakkettentheorie en niet 
volgens de partentheorie (HR 10 september 1980, 20034, BNB 1980/294). 
Dat de echtgenoten van ieder aandeel de onverdeelde helft bezitten, is 
dus irrelevant.

70 In gelijke zin M.J. Hoogeveen, ‘Scheiding en aanmerkelijk belang’, t.a.p., 
§ 7.5.3.2 en J. ganzeveld & A. van Maurik, ‘In en uit een huwelijksge-
meenschap met een aanmerkelijk belang’, VEP 2016/38, p. 19 en 22-23. 
ganzeveld & Van Maurik geven daarover overigens wel aan dat de Belas-
tingdienst in bepaalde situaties weigerachtig staat tegen de toepassing 
van art. 4.17 Wet IB 2001.

71 Zie ook J. ganzeveld & A. van Maurik, t.a.p., p. 23. 
72 Zie hierover ook M.J. Hoogeveen, ‘Scheiding en aanmerkelijk belang’, 

t.a.p., § 7.5.
73 Zie ook HR 18 december 2009, 08/00669, BNB 2010/98 en HR 18 decem-

ber 2009, 08/02994, BNB 2010/99 gewezen voor de tbs-regeling.
74 A.F.M.Q. Beukers-van Dooren & M.E. Stijger, ‘Fiscale gevolgen van verre-

kenbedingen’, ftV 2001/6, p. 13.

geweken.75 In het geval van een finaal verrekenbeding, 
noch in het geval van een periodiek verrekenbeding is het 
de bedoeling van partijen om het juridische belang bij de 
één te leggen en het economische belang bij de ander. 
Vandaar dat op de hoofdregel geen uitzondering hoeft te 
worden gemaakt en de juridische eigenaar de ab-houder 
is.76 Uit onderdelen 4.6 en 4.8 van laatstelijk het verza-
melbesluit aanmerkelijk belang van 4 september 2012, 
BLKB2012/101M, BNB 2013/22 (hierna: ab-besluit) blijkt 
dat ook de staatssecretaris van mening is dat de verreke-
ningsgerechtigde echtgenoot geen ab-houder is. 

4.3.3.  Doorschuifregeling
Aangezien een periodiek of finaal verrekenbeding er niet 
toe leidt dat de verrekeningsgerechtigde ab-houder 
wordt, betekent dit dat de overdracht van ab-aandelen 
aan de verrekeningsgerechtigde echtgenoot een ver-
vreemding is, ook als de aandelen worden overgedragen 
om te voldoen aan de verrekeningsvordering.77 Art. 4.17 
Wet IB 2001 is niet van toepassing omdat geen sprake is 
van een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht.78 
De verrekeningsverplichting vloeit weliswaar voort uit 
het huwelijksvermogensrecht, maar daaruit ontstaat 
slechts een geldvordering. Hoe en waarmee deze vorde-
ring wordt afgelost, wordt niet beheerst door het huwe-
lijksvermogensrecht.

Oorspronkelijk was de staatssecretaris van oordeel dat 
art. 4.17 Wet IB 2001 wel toepassing kon vinden indien 
aandelen werden overgedragen ingeval een periodiek 
verrekenbeding niet was nagekomen.79 Hij ging er hierbij 
van uit dat de niet-verrekende onverteerde inkomsten 
gemeenschappelijk vermogen vormen.80 Het verrekenbe-
ding heeft echter slechts verbintenisrechtelijke gevolgen 
zodat er geen gemeenschappelijk vermogenbestanddeel 
ontstaat.81 In het inmiddels vervallen besluit van 23 no-
vember 2006, CPP2006/2674M, BNB 2007/69 is de staats-
secretaris in onderdeel 6.7 dan ook terecht op zijn eerde-
re oordeel teruggekomen. Art. 4.17 Wet IB 2001 is in de 
gegeven situatie niet van toepassing. Zie ook onderdelen 
4.6 en 4.8 van het huidige ab-besluit.

75 Zie voor een voorbeeld Hof Den Haag 16 februari 1976, 1/76, BNB 
1976/251.

76 A.C. Rijkers & J.E.A.M. van Dijck, t.a.p., p. 234-236. In gelijke zin N.C.g. 
gubbels, t.a.p., WPNR 2012/6913, § 3.1; E.J.W. Heithuis, 49 vragen en ant-
woorden over het aanmerkelijk belang, Deventer: Kluwer 1999, p. 89-90 
en 95-96; en M.H.C. Ruijschop, ‘Samenlevingsvormen en aanmerkelijk 
belang’, ftV 2003/2, p. 7. Anders J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijkbe-
langregeling, Deventer: Kluwer 1995, p. 194, die het economische belang 
leidend acht.

77 In gelijke zin R.E.C.M. Niessen, ‘gevolgen van een periodieke verreke-
ning voor de inkomstenbelasting’, WPNR 2002/6483, p. 274.

78 t. Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang, Deventer: Kluwer 1999, p. 
216, E.J.W. Heithuis, t.a.p., Deventer: Kluwer 1999, p. 89-90 en A.F.M.Q. 
Beukers-van Dooren & M.E. Stijger, ‘Fiscale gevolgen van verrekenbedin-
gen’, ftV 2001/6, p. 18. Anders R.M. Kavelaars-Niekoop & A.M. Labohm, 
‘Familierecht en de nieuwe aanmerkelijkbelangregeling’, WFR 
1997/1075, § 6.

79 Onderdeel c van Vraag F.12 van het inmiddels vervallen besluit van 4 
april 2001, CPP2001/765, BNB 2001/308.

80 Zie daartegen M.J. Hoogeveen, ‘Scheiding en aanmerkelijk belang’, t.a.p., 
§ 7.5.3 en de daar aangehaalde literatuur.

81 R.E.C.M. Niessen, t.a.p., p. 275; A.C. Rijkers & J.E.A.M. van Dijck, t.a.p., p. 
235-236. Zie ook HR 18 december 2009, 08/00669 en 08/02994, BNB 
2010/98 en BNB 2010/99 gewezen voor de tbs-regeling.



DgA: AANMERKELIJK BELANg, WERKZAAMHEIDSVERMOgEN EN HUWELIJKSVERMOgENSRECHtArtikelen

Afl. 153 - november 2017TFO 2017/153.2 165

4.3.4.  Overlijden
Indien een finaal verrekenbeding van toepassing is en de 
ab-houder overlijdt, is sprake van een fictieve vervreem-
ding ex art. 4.16 lid 1 letter e Wet IB 2001 voor alle door 
die echtgenoot gehouden aandelen. Op deze fictieve ver-
vreemding is art. 4.17a Wet IB 2001 van toepassing. Zou-
den de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn 
gehuwd, dan zou slechts op de helft van de aandelen art. 
4.17a Wet IB 2001 van toepassing zijn. Dit leidt er in de 
praktijk toe dat echtgenoten in het zicht van overlijden 
van de ab-houder een gemeenschap van goederen aan-
gaan.82 De overgang onder algemene titel van de helft van 
de aandelen is weliswaar ook een fictieve vervreemding 
ex art. 4.16 lid 1 onderdeel e Wet IB 2001, maar art. 4.17 IB 
2001 neemt deze vervreemding terug. Anders dan voor 
art. 4.17a Wet IB 2001 geldt, worden daarvoor geen voor-
waarden aan het vermogen van de BV gesteld. Indien de 
echtgenoot van de ab-houder overlijdt, is geen sprake van 
een vervreemding zodat aan art. 4.17a Wet IB 2001 niet 
wordt toegekomen.

4.4.  Vergoedingsvorderingen
Om dezelfde redenen als in par. 4.3.2 aangegeven ten aan-
zien van de houder van een verrekeningsvordering, wordt 
de echtgenoot die ingevolge art. 1:95 of 1:96 BW jo. art. 
1:87 BW een vergoedingsvordering heeft naar onze me-
ning geen ab-houder. Zie hierover ook par. 2.3.2.

4.5.  Ophouden ab-houder te zijn
Het duurzaam gescheiden gaan leven, heeft voor de 
ab-heffing met ingang van 1 januari 2011 geen gevolgen, 
tenzij de echtgenoten geen fiscaal partner meer zijn. Als-
dan is de samentelbepaling van art. 4.6 Wet IB niet meer 
van toepassing. Dit heeft alleen gevolgen indien de echte-
lieden voor het zijn van ab-houder afhankelijk zijn van el-
kaar; bijvoorbeeld omdat zij ieder 4% hebben in een ven-
nootschap. Beiden houden dan op ab-houder te zijn zodat 
sprake is van een fictieve vervreemding ex art. 4.16 lid 1 
letter g Wet IB 2001. Het kan ook gebeuren dat slechts een 
van de twee echtelieden ophoudt ab-houder te zijn, bij-
voorbeeld omdat de ene echtgenoot 6% bezit en de andere 
4%. In dat geval is er alleen voor deze laatste echtgenoot 
sprake van een fictieve vervreemding. Art. 4.40 Wet IB 
2001 bepaalt dat op verzoek geen fictieve vervreemding 
aanwezig is voor zover de aandelen tot het vermogen van 
de belastingplichtige blijven behoren. Die aandelen vor-
men dan een fictief aanmerkelijk belang ex art. 4.11 Wet 
IB 2001. Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfa-
ciliteiten is sprake van een kwalificerend belang. De ter-
beschikkingstellingsregeling is niet van toepassing.

De fictieve vervreemding kan ook leiden tot een verlies 
uit aanmerkelijk belang. De vraag komt op of art. 4.24 lid 
1 Wet IB 2001 verliesneming tegenhoudt aangezien het 
belang bij de aandelen behouden blijft. Het negatieve 
vervreemdingsvoordeel kan echter niet worden gevoegd 
bij een verkrijgingsprijs, aangezien die er niet is. De echt-
genoot houdt immers op ab-houder te zijn. Bovendien 

82 Zie ook par. 4.2.2 en 4.6.

zou de toepassing van art. 4.24 lid 1 Wet IB 2001 weinig 
effect sorteren, aangezien een fictieve ab-houder op ieder 
gewenst moment een afrekeningsverzoek kan indienen 
(art. 4.16 lid 3 Wet IB 2001).83

4.6.  Verdeling goederengemeenschap

4.6.1.  Algemeen
Bij een gemeenschap van goederen zijn beide echtgenoten 
ab-houder als de ab-aandelen tot de gemeenschap beho-
ren. Ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap 
leidt niet tot een wijziging in de gerechtigdheid tot de aan-
delen, zodat deze ontbinding in de regel geen gevolgen 
heeft.84 Als de verdeling plaatsvindt conform de gerech-
tigdheid van de echtgenoten tot de huwelijksgoederenge-
meenschap, is evenmin sprake van een vervreemding. Een 
vervreemding doet zich wel voor indien een van de echt-
genoten voor wat betreft de ab-aandelen wordt overbe-
deeld.85 Art. 4.17 Wet IB 2001 neemt die vervreemding 
echter terug, mits die plaatsvindt binnen twee jaren na de 
ontbinding van de huwelijksgemeenschap (par. 4.6.2) en 
de ontbinding niet het gevolg is van het overlijden van een 
van de echtgenoten (par. 4.6.3).

4.6.2.  Tweejaarstermijn
Art. 4.17 Wet IB 2001 vindt alleen toepassing als de verde-
ling binnen twee jaar na ontbinding van de huwelijksgoede-
rengemeenschap plaatsvindt. Onder bijzondere omstandig-
heden is een redelijke verlenging van de tweejaarstermijn 
mogelijk, mits het verzoek daartoe binnen de tweejaarster-
mijn is ingediend. Hierbij denkt de staatssecretaris met 
name aan situaties waarin sprake is van overmacht. Als de 
vertraging is veroorzaakt door de Belastingdienst, wordt een 
verzoek om termijnverlenging gehonoreerd.86

Aan de tweejaarstermijn is ook voldaan als binnen deze ter-
mijn de aanmerkelijkbelangaandelen zijn verdeeld, terwijl 
de rest van de huwelijksgoederengemeenschap voorlopig 
nog onverdeeld blijft (de zogenoemde partiële verdeling). 
Zie laatstelijk onderdeel 5.3 van het ab-besluit. Art. 3:182 
BW en 3:186 lid 2 BW maken deze zogenoemde opvolgende 
verdeling civielrechtelijk mogelijk.87

De tweejaarstermijn is, zo leert de praktijk, in veel geval-
len te kort, zeker nu met ingang van 2012 al sprake is van 
een ontbonden gemeenschap als het verzoek om echt-
scheiding wordt ingediend (art. 1:99 lid 1 BW). Voor die 
tijd was daarvan pas sprake als de echtscheiding was in-
geschreven in de registers van de burgerlijke stand. Wij 
bepleiten daarom een verlenging van de tweejaarster-
mijn tot bijvoorbeeld drie of vier jaar.

83 In gelijke zin A.C. Rijkers & J.E.A.M. van Dijck, t.a.p., p. 384.
84 Zie par. 4.5 voor de situatie waarin het partnerschap eindigt en par. 4.7.2 

voor de situatie dat van de gerechtigdheid bij helfte bij huwelijkse voor-
waarden is afgeweken.

85 Zie HR 12 januari 1955, 12058, BNB 1955/80 ten aanzien van de verde-
ling van een nalatenschap.

86 Onderdeel 4.10 van het ab-besluit.
87 De ‘tweede’ verdeling van de onroerende zaak is ook geen probleem 

voor de overdrachtsbelasting, tenzij uit de feiten blijkt dat de eerste ver-
deling het einde van de gemeenschap betekent. HR 16 september 2005, 
39256, BNB 2005/368.
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4.6.3.  Ontbinding door overlijden
Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat bij overlijden 
alle ab-aandelen in het kader van de verdeling van de hu-
welijksgemeenschap worden toebedeeld aan de eerst-
stervende (turboverdeling). De aan de eerststervende 
echtgenoot toebedeelde aandelen vererven vervolgens 
naar de erfgenamen.88 Deze toedeling van de huwelijks-
goederengemeenschap heeft geen invloed op de omvang 
van de fictieve vervreemding van de erflater ex art. 4.16 
lid 1 onderdeel e Wet IB 2001.89 De verdeling vindt name-
lijk pas plaats als de erflater is overleden. Aan de verde-
ling komt bovendien geen terugwerkende kracht toe. In 
deze situatie vervreemdt dus de erflater bij fictie 50% van 
de aandelen en is bij de langstlevende sprake van een re-
guliere vervreemding voor de andere 50%. Deze laatste 
vervreemding valt met ingang van 1 januari 2010 niet 
meer onder het bereik van art. 4.17 Wet IB 2001.90 Wel 
kan art. 4.17a Wet IB 2001 toepassing vinden. De ver-
vreemding wordt namelijk voor de werking van art. 4.17a 
Wet IB 2001 en art. 4.39a Wet IB 2001 gelijkgesteld met 
een overgang krachtens erfrecht waarbij de langstlevende 
als erflater wordt aangemerkt (art. 4.17a lid 9 Wet IB 
2001). Voor zover de waarde van de aandelen toereken-
baar is aan ondernemingsvermogen kan dus worden 
doorgeschoven. Over de waarde van de aandelen die toe-
rekenbaar is aan beleggingsvermogen moet de langstle-
vende afrekenen.91 Bij de verdeling van de nalatenschap 
kan de gerechtigdheid ook verschuiven van de ene naar 
de andere erfgenaam. Op deze reguliere vervreemding is 
de doorschuifregeling van art. 4.17b Wet IB 2001 van toe-
passing. Om redenen van doelmatigheid is afgezien van 
een afrekening over de waardeontwikkeling van het be-
leggingsvermogen in de periode tussen het overlijden en 
de verdeling van de nalatenschap.92

Ook de omgekeerde situatie, namelijk die waarin bij over-
lijden alle aandelen in het kader van de verdeling van de 
huwelijksgoederengemeenschap aan de langstlevende 
worden toebedeeld, komt in de praktijk voor. Zoals hier-
voor aangegeven, brengt deze verdeling geen wijziging in 
de fictieve afrekening bij de erflater. Ervan uitgaande dat 
de langstlevende geen erfgenaam is, vervreemden de erf-
genamen vervolgens als gevolg van de toedeling aan de 
langstlevende hun volledige door vererving verkregen 
belang.93 Dit is een reguliere vervreemding waarvoor 
geen doorschuifregeling geldt. Zoals gezegd is art. 4.17 
Wet IB 2001 niet van toepassing. Een soortgelijke bepa-

88 Zie over deze zogenoemde turboverdeling uitgebreider I.J.F.A. van Vijfeijken 
& H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘De turboverdeling in de inkomstenbe-
lasting’, WPNR 2014/7015 en ‘De turboverdeling in de inkomstenbelasting, 
een vervolg,’ WPNR 2014/7040.

89 Vergelijk Kamerstukken II 2010/11, 32401, 7, p. 22-23. In gelijke zin J. 
ganzeveld & A. van Maurik, t.a.p., p. 22.

90 Voor de duidelijkheid is deze uitzondering met ingang van 2011 in art. 
4.17 opgenomen (Kamerstukken II 2009/10, 32401, 5, p. 16. Kamerstukken II 
2009/10, 32401, 5, p. 16. Kamerstukken II 2009/10, 32401, 5, p. 16).

91 Kamerstukken II 2009/10, 32129, 3, p. 44. Bevestigd in de toezeggingen-
brief van 16 september 2014, AFP/2014/806, V-N 2014/48.6, p. 10 in ant-
woord op vragen van de CDA-fractie of het redelijk is dat bij de langstle-
vende afrekening moet plaatsvinden.

92 Kamerstukken II 2009/10, 32129, 3, p. 44.
93 Voor zover de langstlevende zelf als erfgenaam is aangewezen, is uiter-

aard geen sprake van een vervreemding.

ling als welke geldt voor de verdeling van de nalaten-
schap (art. 4.17b Wet IB 2001) is verder niet in de wet op-
genomen. Dit lijkt een omissie te zijn. Overigens stellen 
wij ons zo voor dat in de praktijk de toedeling van de aan-
delen aan de langstlevende niet als vervreemding wordt 
aangemerkt, al is het alleen maar omdat partijen de ver-
vreemding niet onderkennen. Met andere woorden de 
verkrijgingsprijs van de erfgenamen wordt gewoon door-
geschoven naar de langstlevende. Een onjuiste doorschui-
ving kan er echter toe leiden dat bij latere vervreemding 
door de langstlevende toch van een hogere verkrijgings-
prijs mag worden uitgegaan, zulks op basis van HR 27 au-
gustus 1986, 23429, BNB 1986/353 gewezen voor de toe-
passing van art. 15 lid 1 Wet IB 1964 (thans art. 3.62 Wet 
IB 2001). Ook om die reden zou de wetgever naar onze 
mening een doorschuifregeling moeten opnemen.

4.7.  Aangaan huwelijksgoederengemeenschap in zicht 
van overlijden

Indien de ab-aandelen niet tot een (beperkte) gemeen-
schap behoren maar tot het privévermogen van een van de 
echtelieden, leidt het overlijden van die echtgenoot tot 
een fictieve vervreemding van alle ab-aandelen. De aan-
wezigheid van een finaal verrekenbeding brengt daarin 
geen verandering (par. 4.3). In de praktijk wordt dan ook 
in het zicht van overlijden en onder toepassing van art. 
4.17 Wet IB 2001 veelvuldig nog een gemeenschap van 
goederen aangegaan.94 Omdat overlijden niet altijd voor-
zienbaar is of een gemeenschap in het zicht van overlijden 
niet altijd meer te bewerkstelligen is, zoekt de praktijk 
naar oplossingen om toch te bereiken dat de ab-aandelen 
ten tijde van het overlijden tot een gemeenschap behoren. 
Zo wilden de echtgenoten in Rb. Utrecht 5 april 2011, 
291105/FA RK 10-4592, RFR 2011/78 een voorwaardelijke 
huwelijksgoederengemeenschap aangaan, ingaande de 
dag voor het overlijden (par. 4.7.1). Ook komt het in de 
praktijk voor dat in het zicht van overlijden de gerechtigd-
heid tot de huwelijksgoederengemeenschap wordt gewij-
zigd, teneinde werking van art. 4.17 Wet IB 2001 te vergro-
ten. In de huwelijksvoorwaarden wordt dan bepaald dat 
de gerechtigdheid van de (vermoedelijke) langstlevende 
tot de gemeenschap aanzienlijk groter is dan 50%, bijvoor-
beeld 90% (par. 4.7.2). Een combinatie van beide, de voor-
waardelijke huwelijksgoederengemeenschap met ongelij-
ke gerechtigdheid als de ab-houder overlijdt, komt ook 
voor.

4.7.1.  De voorwaardelijke huwelijksgoederengemeenschap
In de situatie die speelde voor Rb. Utrecht 5 april 2011, 
291105/FA RK 10-4592, RFR 2011/78 wensten de echtge-
noten hun huwelijkse voorwaarden aan te passen in die 
zin dat tussen de echtgenoten vanaf de dag voor de dag 
van overlijden van de eerststervende een (algehele) ge-
meenschap van goederen zou gelden. De echtgenoten 
voerden aan dat het belang was gelegen in een aanzienlij-
ke besparing van inkomstenbelasting, omdat alsdan ge-

94 Door voor het overlijden de gemeenschap weer te ontbinden en de aan-
delen volledig toe te delen aan de verwachte langstlevende, wordt afre-
kening volledig voorkomen. Immers dit alles vindt dan plaats onder toe-
passing van art. 4.17 Wet IB 2001. Zie par. 4.2.2.
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bruik kon worden gemaakt van art. 4.17 Wet IB 2001. De 
rechtbank, aan wie toentertijd nog een verzoek moest 
worden gedaan, verleende onder verwijzing naar het ar-
rest HR 21 januari 1944, NJ 1944/120 (Van de Water/Van 
Hemme) en de toenmalige wettekst aan de voorgestelde 
wijziging geen goedkeuring.95 In dit arrest Van de Water/
Van Hemme waren de echtgenoten overeengekomen dat 
tussen hen een gemeenschap van winst en verlies zou be-
staan met uitdrukkelijke uitsluiting van de algehele ge-
meenschap van goederen. Zij stelden die huwelijkse 
voorwaarden vast onder de voorwaarde, dat bij overlij-
den van de eerststervende hunner geen nakomeling uit 
hun huwelijk in leven zou zijn. Onder het destijds gelden-
de huwelijksvermogensrecht waren huwelijkse voor-
waarden onveranderlijk (art. 204 BW (oud)) en gingen zij 
in op het moment van sluiten van het huwelijk (art. 202 
BW (oud)). De Hoge Raad verklaarde deze huwelijkse 
voorwaarden nietig, omdat, in onze woorden kort samen-
gevat, de goederenrechtelijke situatie ongewis en zwe-
vend is totdat vaststaat dat de voorwaarde is vervuld. Dit 
is niet in overeenstemming met de strekking van de hier-
voor genoemde artikelen, die met name zijn bedoeld om 
schuldeisers duidelijkheid te verschaffen over de vermo-
gensrechtelijke aanspraken van de echtelieden. Boven-
dien kan volgens de Hoge Raad bezwaarlijk worden ge-
zegd dat de voorwaarden directe werking hebben. 

In derdenverhoudingen werden de overeengekomen hu-
welijkse voorwaarden om die redenen weggedacht, zodat 
de echtgenoten werden geacht in gemeenschap van goe-
deren te zijn gehuwd. In de interne verhouding tussen de 
echtgenoten vond echter wel conversie plaats in een 
voorwaardelijk verrekeningsbeding, omdat de echtgeno-
ten daarmee in economisch opzicht hetzelfde zouden 
hebben kunnen bereiken.96

Bossers-Cnossen & Schols hebben recentelijk betoogd dat 
thans wel opschortende voorwaarden mogelijk zijn.97 
Vegter daarentegen acht de opvatting van Bossers- Cnossen 
& Schols in het licht van het wettelijk stelsel en de be-
staande rechtsopvattingen ambitieus, zoniet onjuist.98 
Kolkman & Salomons menen eveneens dat het arrest Van 
de Water/Van Hemme in de weg staat aan een beding op 
grond waarvan onder opschortende voorwaarde een wij-
ziging optreedt in het huwelijksvermogensrechtelijke be-
ding.99 Er bestaat dus geen communis opinio. Indien een 
dergelijk beding nog steeds nietig is, heeft het beding 

95 Zonder goedkeuring waren de huwelijkse voorwaarden nietig. Er was 
ook geen plaats voor conversie in een tussen de echtgenoten geldend 
obligatoir verrekenbeding, omdat de rechterlijke goedkeuring tevens 
beoogde de echtgenoten te beschermen (HR 15 mei 1986, 12 589, NJ 
1987/353).

96 In de vervolgprocedure besliste Hof 's-Hertogenbosch 15 november 
1949, NJ 1950/755 dat, hoewel wegens de nietigheid der huwelijkse 
voorwaarden de echtgenoten gehuwd waren in algehele gemeenschap 
van goederen, niettemin de boedel moet worden gescheiden als waren 
zij gehuwd geweest in gemeenschap van winst en verlies.

97 J. Bossers-Cnossen & B.M.E.M. Schols, ‘Het zo veranderlijke, voorwaarde-
lijke huwelijksgoederenregime (deel I en II)’, WPNR 2016/7090 en WPNR 
2017/7091.

98 J.B. Vegter, ‘Over voorwaardelijk werkende goederenrechtelijke huwelijks-
vermogensregimes en in- of uitsluitingsclausules’, WPNR 2017/7154, § 2.

99 Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II, 2016/414.

naar derden toe geen werking. tussen echtgenoten daar-
entegen kunnen dergelijke huwelijkse voorwaarden in-
gevolge het arrest Van de Water/Van Hemme wel werking 
hebben; het beding wordt immers geconverteerd in een 
voorwaardelijk verrekenbeding.100 Hiermee wordt het be-
oogde fiscale resultaat evenwel niet bereikt.

Ook als het creëren van een gemeenschap onder opschor-
tende voorwaarde civielrechtelijk mogelijk is, is het de 
vraag of de Hoge Raad voor de toepassing van de inkom-
stenbelasting de totstandkoming van een dergelijke ge-
meenschap zal erkennen en niet ook zal overgaan tot het 
aannemen van een verrekenbeding. Van belang hierbij is 
dat om het beoogde fiscale resultaat te behalen het be-
ding wel voorafgaand aan het moment van overlijden in 
werking moet treden, omdat anders het overlijden de fic-
tieve vervreemding veroorzaakt en art. 4.17a Wet IB 2001 
van toepassing is op het geheel. Vandaar dat wordt be-
paald dat de gemeenschap ontstaat uiterlijk op de dag 
voor het overlijden. Dienaangaande lijkt ons het zoge-
noemde driedagen-arrest HR 26 mei 1926, NJ 1926, p. 723, 
ook van belang. Dat arrest betrof een periodieke uitkering 
die als last was opgelegd door een schenker, maar welke 
last drie dagen voor overlijden zou eindigen. De Hoge 
Raad oordeelde op basis van fraus legis dat het eindigen 
van de periodieke uitkering drie dagen voor overlijden 
diende te worden genegeerd en de schenking diende te 
worden behandeld als een schenking onder de last van 
een periodieke uitkering tot aan overlijden. Mogelijk dat 
de Hoge Raad ook in de situatie die wij beschrijven met 
een beroep op fraus legis art. 4.17 Wet IB 2001 buiten 
werking stelt. Alsdan vindt art. 4.17a Wet IB 2001 toepas-
sing. 

Overigens kunnen wij ons ook zo voorstellen dat in het 
licht van OFM 2018 de wetgever voor de toepassing van 
art. 4.17 en art. 4.17a Wet IB 2001 het onderscheid tussen 
echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn ge-
huwd en echtgenoten met een finaal verrekenbeding 
wegneemt. Zie nader par. 7. 

4.7.2.  Aangaan huwelijksgoederengemeenschap met on-
gelijke delen

Het aangaan van een huwelijksgoederengemeenschap in 
het zicht van overlijden van de ab-houder bewerkstelligt 
dat bij overlijden niet over het gehele pakket, maar over 
de helft daarvan ab-heffing is verschuldigd. Het komt 
voor dat partijen deze uitkomst fiscaal willen optimalise-
ren door kort voor overlijden een andere gerechtigdheid 
dan bij helfte overeen te komen. De echtgenoot van wie 
wordt verwacht dat die het langst zal leven, komt dan een 
grotere gerechtigdheid toe dan degene wiens overlijden 
voorzienbaar is.

Voorbeeld
Man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen ge-
huwd. De man is ernstig ziek. tot de gemeenschap beho-

100 Zie ook De Bruijn e.a., Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 2012/
IV.7 e.v.
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ren alle aandelen in een beleggings-bv. Als de man over-
lijdt, is voor de helft sprake van een fictieve vervreemding 
waarvoor bij gebrek aan ondernemingsvermogen geen 
doorschuifregeling geldt. Zij komen huwelijkse voor-
waarden overeen waarbij de vrouw wordt gerechtigd tot 
90% van de huwelijksgoederengemeenschap en de man 
voor 10%. De gedachte is dat dit direct een overgang 
krachtens huwelijksvermogensrecht is waarop art. 4.17 
Wet IB 2001 van toepassing is. Bij het overlijden van de 
man wordt vervolgens afgerekend over zijn gerechtigd-
heid van slechts 10% in plaats van de oorspronkelijke 50% 
indien de huwelijkse voorwaarden niet tot stand zouden 
zijn gekomen.

Vooropgesteld wordt dat art. 1:100 BW een ongelijke ge-
rechtigdheid tot een ontbonden huwelijksgoederenge-
meenschap mogelijk maakt. tot die tijd moet het erop 
worden gehouden dat de echtgenoten op grond van art. 
1:94 lid 1 BW beiden gerechtigd zijn tot het geheel onder 
respectering van het gelijke recht van die ander. gedu-
rende het bestaan van de actieve gemeenschap hebben 
de echtgenoten dus geen aandelen in de huwelijksgoede-
rengemeenschap (HR 3 februari 2017, 15/02904, NJ 
2017/226).101 Het komt ons dan ook voor dat civielrechte-
lijk gezien de ongelijke gerechtigdheid eerst bij de ont-
binding van de huwelijksgoederengemeenschap ont-
staat.102 gedurende de actieve gemeenschap komt beide 
echtgenoten fiscaal gezien dan de helft toe.103 Op het on-
deelbare moment van overlijden, vindt vervolgens voor 
40% direct de overgang krachtens huwelijksvermogens-
recht plaats. Wij menen dat op deze situatie art. 4.17 naar 
de tekst van de wet van toepassing is en niet art. 4.17a 
Wet IB 2001. Immers alleen de situatie van verdeling van 
de ontbonden gemeenschap als gevolg van het overlijden, 
is van de werking van art. 4.17 uitgezonderd. De overgang 
krachtens huwelijksvermogensrecht waarvan hier op het 
overlijdensmoment sprake is, valt er wel onder. Mogelijk 
heeft de wetgever niet beoogd art. 4.17 Wet IB 2001 in 
deze situatie van toepassing te laten zijn. Wellicht dat 

101 A.J.M. Nuytinck, ‘Breukdelenvisie of gezamendehandse visie?’, WPNR 
2012/6955 meent dat gelet op de duidelijke bewoordingen van het ar-
rest de Hoge Raad de gezamendehandse visie thans omarmt. L.C.A. 
Verstappen geeft in zijn noot in NJ aan dat de Hoge Raad eerder wel blijk 
gaf aandelen te onderscheiden: HR 9 september 1988, NJ 1989/239 (Er-
ven Van der Kammen) en HR 15 december 1961, 7314 (Terneuzense ven-
nootschap), NJ 1962/48. Zie hierover uitgebreid J.C. van Straaten, ‘Rechts-
karakter huwelijksgemeenschap (civiel en fiscaal)’, ftV 2017/10-46.

102 In de praktijk bestaan ook situaties waarbij de gerechtigdheid in de ont-
bonden huwelijksgoederengemeenschap van een van de partners (tot de 
waarde van een bepaald vermogensbestanddeel) wordt gemaximeerd 
tot een bepaald bedrag. Wij hebben geen civielrechtelijke literatuur of 
jurisprudentie kunnen vinden over de fiscale kwalificatie van een derge-
lijk beding. Het komt ons voor dat de aftopping tot een maximum be-
drag zich moeilijk laat rijmen met aard en wezen van de huwelijksgoe-
derengemeenschap. Verder is sprake van een voorwaardelijkheid, 
namelijk het al dan niet bereiken van een bepaalde waarde of een be-
paald bedrag, zodat ook om die reden het beding nietig kan zijn (par. 
4.7.1). In geval van nietigheid heeft het beding slechts interne werking 
en is sprake van verrekenbeding zulks overeenkomstig Van de Water/Van 
Hemme.

103 Anders J.C. Van Straaten, t.a.p., § 4.3, die meent dat de economische wer-
kelijkheid ertoe leidt dat de man vanaf aanvang van de huwelijksgoede-
rengemeenschap voor 10% ab-houder is. Op die vervreemding is naar 
zijn mening art. 4.17 Wet IB 2001 van toepassing.

ook aan deze situatie in het kader van OFM 2018 aan-
dacht zou kunnen worden besteed.

4.8.  Conclusie
Voor het zijn van ab-houder is de juridische gerechtigd-
heid tot de aandelen in beginsel bepalend. Alleen als het 
economische belang en de juridische eigendom bewust 
uit elkaar zijn getrokken, kan dit anders zijn. Hiervan is 
bijvoorbeeld geen sprake in geval van een finaal verre-
kenbeding. De verrekeningsgerechtigde echtgenoot heeft 
alleen een afgeleid economisch belang. Voor in gemeen-
schap van goederen gehuwden geldt dat zij wel beide 
ab-houder zijn. Dit onderscheid tussen het finaal verre-
kenbeding en de gemeenschap van goederen leidt er in 
de praktijk toe dat in het zicht van overlijden van de 
ab-houder nog een gemeenschap van goederen wordt 
aangegaan. Het is naar onze mening wenselijk als de wet-
gever in het licht van OFM 2018 de gelegenheid aangrijpt 
om voor de toepassing van art. 4.17 en art. 4.17a Wet IB 
2001 het onderscheid tussen echtgenoten die in gemeen-
schap van goederen zijn gehuwd en echtgenoten met een 
finaal verrekenbeding weg te nemen en ook bij een finaal 
verrekenbeding genoemde bepalingen van overeenkom-
stige toepassing te verklaren.104

5.  Werkzaamheidsvermogen

5.1.  Gevolgen aangaan huwelijk
Als werkzaamheidsvermogen wordt ingebracht in een 
(beperkte) huwelijksgemeenschap van goederen, is de 
consequentie daarvan dat vanaf dat moment het werk-
zaamheidsvermogen op grond van art. 3.92 lid 4 Wet IB 
2001 wordt geacht bij beide huwelijkspartners voor de 
helft op te komen (zie ook par. 3.2.3).105 De partner die 
het werkzaamheidsvermogen inbrengt in de gemeen-
schap wordt onder voorwaarden geacht op basis van art. 
3.98c Wet IB 2001 dit evenredige deel niet te hebben ge-
staakt. Het is evenwel mogelijk te opteren voor afreke-
ning, mits beide echtelieden daarvoor bij de aangifte van 
de ‘inbrengende’ echtgenoot kiezen.106

5.2.  Einde huwelijk
Krachtens wetsfictie hebben echtelieden een gelijkelijk 
aandeel in het tot een (beperkte) gemeenschap behorende 
werkzaamheidsvermogen. Zodra het verzoek tot echt-
scheiding wordt ingediend, ontstaat een ontbonden hu-
welijksgoederengemeenschap die verdeeld moet wor-
den.107 Beide echtelieden hebben ingevolge art. 1:100 BW 

104 gubbels meent dat als de wetgever voor gehuwden in gemeenschap van 
goederen een inbreuk op de individuele belastingplicht toestaat, dit ook 
zou moeten gelden voor ongehuwd samenwonenden en gehuwden bui-
ten gemeenschap van goederen die vóór of tijdens hun relatie gezamen-
lijk ab-aandelen houden. N.C.g. gubbels, Samenlevingsverbanden in de 
inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting (diss. tilburg), Deven-
ter: Kluwer 2010, p. 474.

105 Kamerstukken II 2009/10, 32401, 3, p. 11 en 7, p. 20.
106 Opgemerkt wordt dat een dergelijke doorschuifregeling ontbreekt voor 

de toepassing van art. 3.91 Wet IB 2001. Zie nader de bijdrage van Van de 
Ven en Arts in dit nummer, § 3.3.

107 Als staande huwelijk de gemeenschap wordt beëindigd door de tot-
standbrenging van huwelijksvoorwaarden, is ook sprake van een ont-
bonden gemeenschap welke moet worden verdeeld.
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in beginsel een gelijk aandeel in de ontbonden gemeen-
schap, zodat die gemeenschap bij helfte dient te worden 
verdeeld.108 Art. 3.92 lid 4 Wet IB 2001 is ook op een ont-
bonden (en dus nog niet verdeelde) huwelijksgoederenge-
meenschap van toepassing indien het huwelijk nog niet is 
beëindigd. Desondanks zou op het moment van de ontbin-
ding art. 3.95 jo. art. 3.59 Wet IB 2001 toepassing vinden. 
Die toepassing verhoudt zich niet met het feit dat art. 
3.92 lid 4 Wet IB 2001 toepassing blijft vinden tot het la-
tere moment waarop het huwelijk eindigt. Een fictieve 
overdracht op het ontbindingsmomenten zou om die re-
den dan ook niet aan de orde moeten komen. Vanaf het 
moment waarop het huwelijk wel is beëindigd maar de 
huwelijksgoederengemeenschap nog niet is verdeeld, 
mist art. 3.92 lid 4 Wet IB 2001 naar de letterlijke tekst 
echter wel toepassing. Die bepaling ziet namelijk op de 
situatie waarin de belastingplichtige ‘is gehuwd’. Dit be-
tekent dat in de periode tussen de beëindiging van het 
huwelijk en de latere verdeling van de gemeenschap, op 
een andere wijze bepaald moet worden wie het tbs-inko-
men geniet. Naar onze mening speelt het arrest HR 15 ja-
nuari 2010, 08/03923, BNB 2010/100 besproken in par. 
2.3.2 in casu geen rol. Op een ontbonden gemeenschap is 
namelijk de bestuursverdeling van art. 1:97 BW niet meer 
van toepassing. De ontbonden gemeenschap is een bij-
zondere gemeenschap en de – inmiddels voormalige – 
echtgenoten, kunnen, behoudens enkele eenvoudige be-
heersdaden (art. 3:170 lid 1 en lid 2 BW), alleen nog 
gezamenlijk over de gemeenschapsgoederen beschikken 
(art. 3:170 lid 3).109 Doel van de gezamenlijke beschik-
kingsmacht is om te voorkomen dat een deelgenoot een 
vordering zou kunnen innen zonder waarborg dat het al-
dus geïnde aan de gezamenlijke deelgenoten ten goede 
zou komen. Het geïnde moet aan beide deelgenoten toe-
komen en in de mate waarin zij tot de ontbonden huwe-
lijksgoederengemeenschap gerechtigd zijn. In de regel 
zijn beide echtgenoten voor de helft gerechtigd tot de 
ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Zij kunnen 
echter op grond van 1:100 BW een andere gerechtigdheid 
overeen zijn gekomen. Indien zij bijvoorbeeld zijn over-
eengekomen dat de man voor 10% is gerechtigd en de 
vrouw voor 90%, stelt de man 10% van het vermogen ter 
beschikking en de vrouw 90%. Vanwege de werking van 
art. 3.92 lid 4 Wet IB 2001 komt de andere juridische ge-
rechtigdheid dan bij helfte pas tot uiting als het huwelijk 
is geëindigd. Immers tot die tijd wordt bij wetsfictie uit-
gegaan van een gelijke gerechtigdheid. Dit betekent dat 
de man in ons voorbeeld op het moment waarop het hu-
welijk wordt beëindigd voor 40% de terbeschikkingstel-
ling staakt op grond van art. 3.95 Wet IB 2001 jo. art. 3.61 

108 Bij huwelijkse voorwaarden kan van een gelijke gerechtigdheid worden 
afgeweken. Overigens is een afwijking van deze regel slechts mogelijk in 
zeer uitzonderlijke omstandigheden, die meebrengen dat een verdeling 
bij helfte naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn (Vergelijk o.a. HR 30 maart 2012, 11/03045, NJ 2012/407 en 
HR 22 april 2016, 15/02195, NJ 2016/224). In HR 15 juni 1994, 28840, BNB 
1994/251 werd een bewuste overbedeling aangemerkt als een schen-
king.

109 Zie ook HR 18 maart 1994, NJ 1995/410 (Van Tholen/Nationale Nederlan-
den) over een vordering uit levensverzekering. Zie hierover ook Asser/De 
Boer, Kolkman & Salomons 2016/1-II, 2016/364 en B.E. Reinhaertz, Groene 
Serie Personen- en familierecht, art. 1:99 BW, aant. 3.

Wet IB 2001. Er bestaat voor deze situatie geen door-
schuifregeling. Art. 3.59 lid 2 Wet IB 2001 lijkt ons niet 
van toepassing, omdat in deze situatie de beëindiging van 
het huwelijk de afrekening initieert en niet de ontbinding 
van de huwelijksgoederengemeenschap die al eerder 
heeft plaatsgevonden.110 Art. 3.98d Wet IB 2001 is ook 
niet van toepassing, omdat die doorschuifregeling ziet op 
de situatie waarin als gevolg van de verdeling een wijzi-
ging komt in de gerechtigdheid tot het ter beschikking 
gestelde vermogensbestanddeel.111 Art. 3.92 lid 4 zou dan 
ook moeten worden aangepast in die zin dat de bepaling 
ook van toepassing is als het huwelijk is geëindigd en de 
gemeenschap nog niet is verdeeld. Bovendien zou art. 
3.59 Wet IB 2001 niet langer van overeenkomstige toe-
passing moeten zijn.112

6.  Erf- en schenkbelasting

6.1.  Algehele huwelijksgoederengemeenschap
De vermogensverschuiving die door het aangaan van een 
algehele gemeenschap van goederen ontstaat, vormt in de 
regel geen schenking, omdat de vermogensverschuiving 
niet het doel is van het huwelijk. Ook bij een wijziging van 
huwelijksvoorwaarden staande huwelijk naar een algehe-
le huwelijksgoederengemeenschap geldt dit.113 Volgens de 
Hoge Raad is geen sprake van een voltooide eenzijdige 
waardeverschuiving en heeft er geen vermogensverschui-
ving plaatsgevonden uit het vermogen van de ene echtge-
noot naar de andere. Ook onder het aanstaande regime 
leidt het aangaan van een algehele of beperkte huwelijks-
goederengemeenschap niet tot een schenking.114 Bij een 
overgang krachtens een insluitingsclausule zal daarvan 
naar ons oordeel evenmin sprake zijn.

6.2.  Beperkte huwelijksgoederengemeenschap 
Of het aangaan van een beperkte gemeenschap waartoe 
slechts één of enkele goederen behoren een schenking kan 
zijn, is door de Hoge Raad nog niet beoordeeld. In de lite-
ratuur zijn de meningen verdeeld.115 Laatstelijk in het Be-
sluit van 5 juli 2010, DgB2010/872M, V-N 2010/34.12, on-

110 Indien art. 3.59 lid 2 Wet IB 2001 ten onrechte toegepast zou worden, 
bestaat het risico van claimverlies. Zie § 4.6.3.

111 Van deze doorschuifregeling kan anders dan bij de doorschuifregeling 
van art. 3.59 lid 2 Wet IB 2001 op verzoek worden afgeweken.

112 Zie over deze materie ook L.g.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001 (Fis-
cale Handboeken), Deventer: Kluwer, 2014, tekstblok 764; Heithuis in: 
L.M.J. Bosch & F.M. Richelle, ‘Verslag van de 38e Fiscale Conferentie “Hu-
wen en echtscheiden”’, WFR 2015/55 en M.H.C. Ruijschop, ‘Verlanglijst-
je’, WFR 2015/1440.

113 HR 28 januari 1959, 13787, BNB 1959/122; en HR 17 maart 1971, 16473, 
BNB 1971/95.

114 In gelijke zin W. Burgerhart, t.a.p., § 2 en N.C.g. gubbels, t.a.p., WPNR 
2015/7069, § 2.1. Beide auteurs geven aan dat het wenselijk zou zijn als 
dit zou worden bevestigd. Ook Hoogwout, t.a.p., § 1 vraagt om duidelijk-
heid op dit punt.

115 M.J. Hoogeveen, ‘Aangaan (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap 
staande huwelijk een schenking?’ NTFR 2004/1210; N. Idsinga, ‘Opheffen 
huwelijkse voorwaarden, een schenking?’, ftV 2004/1, § 4.1.2; A.H.N. 
Stollenwerck, ‘Van uitsluiting naar beperkte gemeenschap, geen schen-
king!’, ftV 2005/3, § 6; F. Sonneveldt, ‘Is de overgang naar de wettelijke 
gemeenschap nog steeds geen schenking?’, 2007/2, § 3; t.C. Hoogwout, 
‘Wijziging huwelijksgoederenregime gedurende het huwelijk’, WFR 
2009/683; N.C.g. gubbels, t.a.p., WPNR 2015/7069, § 2.1 en t.C. 
Hoogwout, 'De invoering van de beperkte gemeenschap van goederen 
vanuit fiscaal perspectief', ftV 2016/9, nr. 39, § 1.
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derdeel 3.2 is aangegeven dat dit naar het oordeel van de 
Minister van Financiën een schenking kan zijn.116, 117 In het 
besluit wordt als voorbeeld gegeven het geval waarin een 
beperkte gemeenschap van goederen wordt aangegaan en 
een van de echtgenoten een woning inbrengt en de andere 
echtgenoot niets.118 Voor het overige ontbreekt een refe-
rentiekader waarlangs kan worden bepaald of sprake kan 
zijn van een schenking. Met OFM 2018 wordt de beschre-
ven onduidelijkheid en rechtsonzekerheid grotendeels 
weggenomen.

6.3.  OFM 2018

6.3.1.  Doelstelling
Om de praktijk (meer) rechtszekerheid te bieden maar 
ook om taxplanningmogelijkheden in te perken, wordt 
voorgesteld een belaste verkrijging aan te nemen voor zo-
ver – kort gezegd – de gerechtigdheid van een echtgenoot 
door de wijziging van de huwelijkse voorwaarden groter 
wordt dan de helft van het totale vermogen van beide 
echtgenoten.119 Uitgangspunt bij de voorgestelde wijzi-
gingen is dat:120

“(…) het bewerkstelligen van een gelijke gerechtigdheid 
tot het gezamenlijke vermogen (50 : 50) in ieder geval 
geen schenking is. Echtgenoten die (zonder het opstel-
len van huwelijkse voorwaarden) trouwen in beperkte 
huwelijksgemeenschap worden niet met schenkbelas-
ting geconfronteerd. Dit geldt ook als echtgenoten hu-
welijkse voorwaarden aangaan en overgaan naar een al-
gehele huwelijksgemeenschap met gelijke delen.”

Als naar huidig of aanstaand huwelijksvermogensrecht een 
gemeenschap ontstaat waarin beide echtelieden gelijkge-
rechtigd zijn, is derhalve geen sprake van een schenking.121 
Dit geldt ook als staande huwelijk een algehele huwelijks-
goederengemeenschap tot stand komt, mits de gerechtigd-
heid van een van beiden niet toeneemt tot meer dan de 
helft. Dit geldt ongeacht of de aanpassing (mede) fiscaal 
gedreven is. Ook indien een echtgenoot ten aanzien van 
een goed niet kan bewijzen dat het goed tot het privéver-
mogen behoort, is geen sprake van een fictieve schen-

116 In gelijke zin Kamerstukken II 2011/12, 28867, 28, p. 4-5 (Brief Staatsse-
cretaris van Financiën van 6 februari 2012, kenmerk DB/2012/34, V-N 
2012/14.4) en Kamerstukken II 2017/18, 34786, 3, p. 49.

117 Hetzelfde geldt blijkens onderdeel 3.3 voor een vermogensverschuiving 
als gevolg van een omzetting van de wettelijke gemeenschap van goede-
ren in huwelijkse voorwaarden.

118 In de in noot 116 genoemde Kamerstukken is hierover aangegeven dat 
de Belastingdienst ook het standpunt inneemt dat de inbrengende echt-
genoot bij inbreng in de goederengemeenschap de helft van de waarde 
van de woning kan schenken aan zijn echtgenoot.

119 Kamerstukken II 2017/18, 34786, 3, p. 13 en p. 49. Het voorstel geldt van-
wege het vermogensrechtelijke aspect en de controleerbaarheid ook 
voor ongehuwd samenwonenden die een notarieel samenlevingscon-
tract hebben. Deze groep lijkt volgens de staatssecretaris het meeste op 
gehuwden die hun vermogensregime regelen in huwelijkse voorwaar-
den; Kamerstukken II 2017/18, 34786, 3, p. 13. Zie ook art. 6 lid 5 SW 
1956 (nieuw).

120 Kamerstukken II 2017/18, 34786, 3, p. 14.
121 tenzij sprake is van een zogenoemd schijnhuwelijk. Zie par. 6.3.2.

king.122 Het goed is gaan behoren tot de huwelijksgemeen-
schap waarin ieder voor gelijke delen is gerechtigd.123

6.3.2.  Wettelijk kader
Dat de totstandkoming van een gemeenschap geen 
schenking vormt, wordt vastgelegd in art. 1 lid 10 SW 
1956 (nieuw). Het aangaan van het huwelijk of het aan-
gaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden vormt in 
principe geen schenking.124 In art. 6 SW 1956 (nieuw) is 
evenwel een fictieve schenking opgenomen voor de situ-
atie waarin de gerechtigdheid tot het totale vermogen 
toeneemt tot meer dan 50%. Hierin zijn ook de bepalin-
gen opgenomen op basis waarvan het totale vermogen 
van de echtgenoten moet worden bepaald, teneinde te 
kunnen bepalen of de 50%-norm wordt overstegen. Voor 
zover de gerechtigdheid naar meer dan 50% pas plaats-
vindt bij overlijden, is als sluitstuk in art. 11 lid 4 SW 1956 
(nieuw) een fictieve erfrechtelijke verkrijging opgeno-
men.125 Zolang een van de echtgenoten niet meer ver-
krijgt dan 50%, komt heffing van schenk- en erfbelasting 
niet aan de orde. Indien een beperkte gemeenschap 
wordt aangegaan waarbij een echtgenoot een pand in-
brengt, is geen sprake van een schenking voor zover de 
andere echtgenoot niet gerechtigd wordt tot meer dan 
50% van het totale vermogen van beide echtgenoten.126 Na 
inwerkingtreding zal het Besluit van 5 juli 2010, Dg-
B2010/872M, V-N 2010/34.12, waarin in deze situatie nog 
een schenking kon worden aangenomen, achterhaald 
zijn. Het voorstel is in die zin ruimhartiger. Belasting-
plichtigen krijgen met het wetsvoorstel meer rechtsze-
kerheid.

In art. 6 lid 6 SW 1956 (nieuw) is één uitzondering opge-
nomen die van toepassing is als het hoofddoel van het hu-
welijk niet is gelegen in het geven van een juridische 
grondslag aan de affectieve relatie, maar in het behalen 
van fiscale voordelen. De bewijslast dienaangaande ligt 
bij de inspecteur. In de toelichting verwijst de wetgever 
naar het arrest HR 15 maart 2013, 11/05609, BNB 2013/151 

122 In de literatuur is aangegeven dat dit zich veelvuldig gaat voordoen, om-
dat in de regel echtgenoten niet uitblinken in het bijhouden van een ad-
ministratie. t.J. Mellema-Kranenburg, ‘Maakt wetsvoorstel 33987 huwe-
lijkse voorwaarden overbodig of juist noodzakelijk?’, WPNR 2015/7054, 
§ 3. In gelijke zin t.M. Subelack, ‘Nieuw huwelijksvermogensrecht van-
uit het perspectief van een echtscheidingsadvocaat’, WPNR 2014/7043. 
Hij meent dat het bewijsvermoeden in echtscheidingssituaties een bron 
van conflicten gaat opleveren. In gelijke zin J.H. Lieber, ‘De gemeenschap 
van goederen alsnog beperkt’, WPNR 2014/7041.

123 Overigens lijkt het bewijsvermoeden van art. 1:94 lid 8 BW wel moge-
lijkheden tot taxplanning te bieden. In de literatuur wordt daarover aan-
gegeven dat het niet denkbeeldig is dat de erfgenamen zullen stellen dat 
het bewijs dat de overleden echtgenoot privévermogen had niet meer te 
leveren is en dat alles gemeenschappelijk is. W.g. Huijgen, ‘Opnieuw: 
naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksver-
mogensrecht?’, ftV oktober 2014/49, § 7 en N.C.g. gubbels, t.a.p., WPNR 
2015/7069, § 3.1.

124 Voor een uitgebreide bespreking van het voorstel verwijzen wij naar de 
bijdrage van B.M.E.M. Schols, ‘Ware fiscale liefde, een kwestie van geven 
en nemen’, WFR 2017/194; en N.C.g. gubbels, ‘Huwelijk en schenking’, 
WPNR 2017/7165.

125 In het huidige art. 11 lid 4 SW 1956 bestaat op dit moment al een bepa-
ling die regelt dat hetgeen een echtgenoot op grond van het huwelijks-
vermogensrecht meer verkrijgt dan de helft, er in zoverre sprake is van 
een fictieve erfrechtelijke verkrijging.

126 Kamerstukken II 2017/18, 34786, 3, p. 15.
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gewezen voor de overdrachtsbelasting.127 De Redactie van 
Vakstudie Nieuws is van mening dat het voorgestelde art. 
6 lid 6 SW 1956 ertoe leidt dat de praktijk helemaal geen 
zekerheid heeft.128 Wij delen die mening niet, nu art. 6 lid 
6 SW (nieuw) alleen ziet op situaties waarin het aangaan 
van het huwelijk is gericht op de besparing van schenk- of 
erfbelasting. De onzekerheid in de praktijk voor dit soort 
situaties bestaat ook zonder het voorgestelde art. 6 lid 6 
SW 1956. Immers gegeven het arrest BNB 2013/151 zou 
het kunnen dat de Hoge Raad in een voorkomend geval 
onder verwijzing naar fraus legis de gevolgen voor de 
schenk- en erfbelasting van het ‘schijnhuwelijk’ niet zou 
sanctioneren.129 Behoudens dergelijke schijnhuwelijken 
geeft OFM 2018 volledige zekerheid. Het aangaan van het 
huwelijk, noch de wijziging van de huwelijksvoorwaar-
den staande huwelijk leidt tot een belaste verkrijging, 
mits het aandeel van een echtgenoot niet toeneemt tot 
meer dan 50%. Een (evident) estateplanningsmotief 
brengt daarin geen verandering.

6.4.  Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Indien een huwelijksgoederengemeenschap bestaat, be-
hoort tot het vermogen van de overleden echtgenoot de 
onverdeelde helft van de ab-aandelen. Ook eventuele niet 
tot de gemeenschap behorende aandelen, behoren alsdan 
tot de nalatenschap. Ongeacht welke van de twee echtge-
noten overlijdt, kunnen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 
in ieder geval op de helft van de aandelen worden toege-
past. Ingevolge art. 35f SW 1956 zijn de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten ook van toepassing voor zover de aande-
len van de langstlevende aan de nalatenschap worden 
toegedeeld en worden verkregen door bijvoorbeeld de 
kinderen. In art. 4.17a lid 9 Wet IB 2001 is voor deze situ-
atie ook een doorschuifregeling opgenomen (zie par. 
4.6.3). Hierdoor wordt bereikt dat bij het zogenoemde 
eerste overlijden de bedrijfsopvolging volledig kan 
plaatsvinden. Uiteraard moet wel steeds aan de overigens 
geldende voorwaarden van de doorschuifregelingen en 
de bedrijfsopvolgingsregeling worden voldaan.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de SW 1956 zijn in 
beginsel niet van toepassing op de verkrijging van een 
verrekeningsvordering die ontstaat uit een finaal of peri-
odiek verrekenbeding. In het Besluit van 17 januari 2013, 
BLKB2012/1221M, onderdeel 3.7, V-N 2013/8.17 is onder 
voorwaarden echter goedgekeurd dat de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten wel van toepassing kunnen zijn als de 
verrekenvordering vererft naar de ‘ondernemende’ echt-
genoot.130 Voor zover de vordering vererft naar een ander 

127 Kamerstukken II 2017/18, 34786, 3, p. 16.
128 Aantekening bij Kamerstukken II 2017/18, 34786, 3, V-N 2017/47.6.
129 In soortgelijke zin J. ganzeveld & A. van Maurik, t.a.p., p. 25 met betrek-

king tot de toepassing van art. 4.17 Wet IB 2001. Zij merken op dat deze 
bepaling in ieder geval kan worden toegepast in situaties van een reëel 
huwelijk.

130 Naar onze mening zou deze goedkeuring ook moeten gaan gelden voor 
vergoedingsvorderingen ex art. 1:87 BW. Zie ook M.C.J.g. Kathmann & 
M.A.t. Deumers, ‘Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en vergoedingsregeling 
vorderingen tussen echtgenoten’, VEP 2012/4 en S.A.M. de Wijkerslooth- 
Lhoëst, t.a.p., TFO 2013/130.3, § 3.2.

dan de ‘ondernemende’ echtgenoot zijn de faciliteiten 
dus niet van toepassing.131

7.  Slotbeschouwing

Zolang echtgenoten elkaars fiscale partner zijn, vormt het 
ab-inkomen gemeenschappelijk inkomen. Het tussen hen 
geldende huwelijksgoederenregime is irrelevant en zij 
hebben de vrije keuze voor de verdeling van het ab-inko-
men. Vrije toerekening van het ab-inkomen is na het be-
eindigen van het fiscaal partnerschap niet meer moge-
lijk.132 Nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend en 
de echtgenoten niet meer op hetzelfde adres ingeschreven 
staan, moet het inkomen dus worden aangegeven bij de-
gene die het inkomen heeft genoten. Vanaf dat moment is 
de civielrechtelijke positie van de ab-aandelen in de ver-
mogens van de echtgenoten wel relevant. Voor tbs-inko-
men geldt dat geen sprake is van gemeenschappelijk inko-
men. Het inkomen wordt dus genoten door degene bij wie 
het civielrechtelijk opkomt. Indien het werkzaamheids-
vermogen evenwel tot een (beperkte) huwelijksgemeen-
schap van goederen behoort, wordt het bij wetsfictie gelij-
kelijk toegerekend aan de echtelieden. Dat sprake is van 
verschillende benaderingen voor de toerekening van inko-
men ten aanzien van ab-posities, ligt naar ons idee niet 
voor de hand. In de literatuur is in die context al bepleit 
om de civielrechtelijke situatie bepalend te laten zijn.133 
Een gelijke benadering van ab-inkomen en tbs-inkomen 
bij gehuwden kan ook worden bereikt door ab-inkomen 
niet langer als gemeenschappelijk inkomen aan te mer-
ken.

Voor de vraag wie van de echtgenoten ab-houder is, is het 
huwelijksgoederenregime uiterst relevant. Dit geldt ook 
voor de toepassing van art. 4.17 Wet IB 2001. In geval van 
een finaal verrekenbeding is alleen de echtgenoot die de 
aandelen bezit ab-houder. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
als deze echtgenoot overlijdt, hij alle aandelen ver-
vreemdt. Zouden de echtgenoten in gemeenschap van 
goederen zijn gehuwd, dan zou dit slechts voor de helft 
het geval zijn. In juridische zin is dit juist. In economische 
zin echter komt de helft van de waarde van de aandelen 
ook de verrekeningsgerechtigde echtgenoot toe. In die zin 
zou een gelijke behandeling te prefereren zijn.134 Boven-
dien zou een gelijke behandeling ertoe leiden dat in het 
zicht van overlijden niet nog allerlei juridische handelin-
gen verricht zouden hoeven te worden ten einde art. 4.17 
Wet IB 2001 deelachtig te worden en niet art. 4.17a Wet 
IB 2001. Het zou dan ook wenselijk zijn als de wetgever in 
het licht van OFM 2018 de gelegenheid aangrijpt om voor 
de toepassing van art. 4.17 en art. 4.17a Wet IB 2001 het 
onderscheid tussen echtgenoten die in gemeenschap van 
goederen zijn gehuwd en echtgenoten met een finaal ver-
rekenbeding weg te nemen en ook bij een finaal verre-

131 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 juni 2016, 15/00379, V-N 2016/43.16.
132 Behoudens toepassing van art. 2.17 lid 7 in het jaar van beëindiging part-

nerschap.
133 Zie ook R.P. van den Dool & E.J.W. Heithuis, De fiscale positie van de dga, 

Deventer: Kluwer, 2009. Zij betrekken daarbij overigens anders dan wij 
ook de ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001.

134 Voor een vergoedingsvordering geldt mutatis mutandis hetzelfde.
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kenbeding genoemde bepalingen van overeenkomstige 
toepassing te verklaren. De toepassing van art. 4.17 Wet 
IB 2001 zou daarbij voor beide situaties beperkt moeten 
worden tot 50% van het belang. Het overeenkomen van 
een gerechtigdheid of waardeverrekening in ongelijke 
delen teneinde het gebruik van art. 4.17 ten koste van art. 
4.17a te optimaliseren, heeft dan geen zin meer. ten slotte 
zou art. 4.17 Wet IB 2001 ook mogelijk moeten worden 
indien in het geval van echtscheiding de aandelen wor-
den overgedragen ter voldoening van de verrekenings-
vordering. Voor de toepassing van de tbs-regeling zou 
hetzelfde moeten gaan gelden. Voor de toepassing van de 
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten geldt reeds dat de facilitei-
ten in geval van een finaal beding bij besluit van overeen-
komstige toepassing zijn verklaard voor zover de verre-
kenvordering vererft naar de ondernemer. Hier past de 
staatssecretaris dus reeds een economische benadering 
toe.


