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Waarom huwelijkse voorwaarden?

• Interne werking: 
wens om eigen vermogen en/of deel van het inkomen 
apart te houden, niet te delen met echtgenoot.
Bijvoorbeeld: aanbrengsten, erfenissen, 
schenkingen, deel ondernemingsvermogen 

• Externe werking:
wens om vermogen te beschermen voor verhaal door
derden.

• Combinatie van beiden
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Soorten huwelijkse voorwaarden 

• Periodiek verrekenbeding 
• Finaal verrekenbeding
• Combistelsel
• Koude uitsluiting

• Vraag: wat is de essentie van elk van deze vier 
varianten?

• Vraag: welke variant komt u in de praktijk het meeste 
tegen?
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Te vaak bron van ellende omdat
• Echtgenoten zich niet gedragen naar de afspraken in 

huwelijkse voorwaarden
• Huwelijkse voorwaarden gedateerd zijn
• Duidelijke omschrijving ontbreekt welk soort inkomen 

moet worden verrekend bij periodieke verrekening
• Tekst soms tegenstrijdig is
Gevolg:
• Er moet meer verrekend worden dan verwacht
• Bescherming huwelijkse voorwaarden neemt af
Vraag: wat zijn ervaringen?
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Inzoomen op het periodiek 
verrekenbeding: vaak problemen
• Veronderstelt een verrekening na afloop van elk jaar: 

gebeurt vrijwel nooit
• Gevolg: bij einde huwelijk geldt de beleggingsleer 

(art. 1:141 lid 3 BW): al het vermogen 50-50 
verrekenen tenzij tegenbewijs

• Inkomstenbegrip bepaalt dan de omvang van het te 
verrekenen vermogen: er zijn heel veel soorten 

• Relevant voor de ondernemer: omvat het 
verrekenbeding ook ondernemerswinsten in BV? 

• Vraag: welke soorten inkomen kent u?
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Omvang te verrekenen 
ondernemingsvermogen
De wet kent de volgende situaties:
• waarde van de aandelen verrekenen (art.1:141 lid 1 

BW). 
Voorwaarde: de aandelen zijn gefinancierd met 
gespaard inkomen dat verrekend moet worden of met 
geleend waarop afgelost is met gespaard inkomen

• gereserveerde (opgepotte) winsten verrekenen (art. 
1: 141 lid 4 BW), dus niet de waarde van de 
aandelen: 
Voorwaarde: inkomstenbegrip omvat ook 
ondernemingswinsten
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Casus 1

• Man trouwt in 1998 met vrouw op huwelijkse 
voorwaarden met een periodiek verrekenbeding (voor 
inkomstenbegrip zie hierna) 

• Man start eenmanszaak in 2003 met gespaard 
inkomen

• Een paar jaar later brengt man zijn eenmanszaak in 
in een BV

• Eigen vermogen in de BV is per heden 3 miljoen euro
• Er is nooit periodiek verrekend
• Vraag: moet de waarde aandelen verrekend worden 

op basis van inkomstenbegrip
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Relevante elementen voor antwoord

• Onderneming tijdens huwelijk gefinancierd met 
gespaard inkomen

• Valt winst van de eenmanszaak onder het 
inkomstenbegrip

• Wat is effect van inbreng eenmanszaak in de B.V. op  
het verrekenbeding?

• Bij onduidelijkheid inkomstenbegrip: haviltexen
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Casus 2

• Idem als casus 1 met dat verschil dat man de 
eenmanszaak al had bij aanvang van het huwelijk

• Wat moet er nu verrekend worden ?
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Waardering aandelen/ opgepotte winst

Bij berekening rekening houden met:
• Continuïteit van de B.V.
• Weerstandsvermogen van de B.V.
• Financierbaarheid van het uit te keren bedrag door 

BV of privé
• Verhouding eigen vermogen – vreemd vermogen
• AB claim 25%
• Vaak discussie en kostbaar
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Oplossing: periodiek verrekenen?

Ja, mits 
• Inkomstenbegrip goed wordt toegepast
• Al het gespaard inkomen wordt meegenomen, dus 

ook mogelijk besparingen in B.V.
• Beide echtgenoten goed worden voorgelicht en 

weten wat ze tekenen
• Verrekenovereenkomst laten opstellen door 

gespecialiseerde advocaat/notaris in overleg met 
adviseur
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Verrekenovereenkomsten: veel 
voorkomende fouten
• Onvoldoende kennis huwelijksvermogensrecht
• Inkomstenbegrip in huwelijkse voorwaarden niet 

goed toegepast 
• Ook verlies/negatief inkomen wordt verrekend
• Geen onderscheid verrekening kosten van de 

huishouding en periodieke verrekening bespaard 
inkomen:

• Per post toesturen en zonder voorlichting laten 
tekenen  

Gevolg: geen rechtsgeldige verrekenovereenkomst 
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Aandachtspunten tussen start en 
finish 
• Ondernemers doen er verstandig aan huwelijkse 

voorwaarden op te stellen: derdenbescherming
• Maatwerk nodig, bedoelingen vastleggen in 

considerans, wat wil men verrekenen?
• Bij wijziging rechtsvorm van onderneming: denk ook 

aan update huwelijkse voorwaarden
• Staat van aanbrengsten is heel belangrijk, vooral bij 

aanbreng onderneming
• Leg erfenissen/schenkingen en besteding schriftelijk 

vast
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Vervolg aandachtspunten  

• Denk na over verwerving gemeenschappelijk 
eigendom

• Periodiek verrekenbeding lang niet altijd wenselijk
• Periodiek verrekenbeding altijd koppelen aan finaal 

verrekenbeding
• Denk ook na over alternatieven: vast bedrag per jaar, 

maximering waarde verrekening onderneming,
waarderingsformule beschrijven, goodwill uitsluiten

Dan kunnen huwelijkse voorwaarden een zegen zijn!
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Contact

Helmy Schellens-Stoks
E-mail: h.schellens@hekkelman.nl
Telefoon: 024 – 382 84 65
Blog.Hekkelman.nl/ondernemerszaken
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