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Draagplichtovereenkomst

Theo Hoogwout

13 november 2019

Schenking & gift
Schenkingsbegrip (art. 7:175 BW)
1. overeenkomst
2. om niet
3. verarming en verrijking
4. bevoordelingsbedoeling

Als elementen 1 en/of 2 ontbreken is sprake van een gift (art 7:186 lid 2 BW).

• Schenking met behoud van zeggenschap
• Herroepelijke schenking
• Bewind
• Certificeren van vermogen
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Schenking

4

Schenking en gift

Vormvoorschriften bij schenking?
• In beginsel geen notariële akte vereist
• Notariële akte vereist, bij een schenking of gift die pas opeisbaar is na overlijden 

van de schenker (art 7:177 BW)
• Geldt niet voor begunstiging levensverzekering

Onderscheid schenking en gift van belang bij:
• Uitsluitingsclausule m.b.t. goederen slechts mogelijk bij schenkingen, bij giften 

slechts mogelijk m.b.t. waarde.
• Zaaksvervanging en uitsluitingsclausule (HR 1-5-2015, HR:2015:1199)
• Vergoedingsrecht en uitsluitingsclausule (HR 5-4-2019, HR:2019:504)

• Herroepelijkheid slechts mogelijk bij schenking
• Geen inbreng van schenkingen o.g.v. huidig recht (kan schenker bedingen)

HR 24-6-2016, HR:2016:1272

• M is op 14-8-2005 overleden. D heeft bij brief van 10-8-2007 aan Z 
schenkingen van M aan hem vernietigd, waartoe een beroep is gedaan op de 
geestestoestand van moeder. Volgens D heeft Z eenzijdig de overdrachten 
van de effecten bewerkstelligd en zijn de opdrachten aan de bank vervalst. 

• D heeft, als rechtsopvolger onder algemene titel (erfgenaam) van M een 
beroep gedaan op vernietigbaarheid van schenkingen van de M aan Z. Art. 
7:176 BW bepaalt dat als de schenker feiten stelt waaruit volgt dat de 
schenking door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen, bij een 
beroep op vernietigbaarheid de bewijslast van het tegendeel op de begiftigde 
rust, tenzij van de schenking een notariële akte is opgemaakt of deze 
verdeling van de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de 
eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn.

Zaaksvervanging

• Situatie dat een goed geacht wordt in de plaats te treden van een ander goed

• ‘Een goed dat een echtgenoot anders dan om niet verkrijgt, blijft buiten de gemeenschap 

indien de tegenprestatie bij de verkrijging van dit goed voor meer dan de helft ten laste komt 

van zijn eigen vermogen.’ (art. 1:95 lid 1 BW)

• ‘Hetgeen in de plaats van aan vruchtgebruik onderworpen goederen treedt doordat daarover 

bevoegdelijk wordt beschikt, behoort aan de hoofdgerechtigde toe en is eveneens aan het 

vruchtgebruik onderworpen.’ (art. 3:213 lid 1 BW) 

• Zaaksvervanging en uitsluitingsclausule (HR 1-5-2015, HR:2015:1199)
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Huwelijksvermogensrecht

• Vanaf 1-1-2018: wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen (art. 1:94 BW)

Uitgezonderd:

• Aanbrengsten (m.u.v. voorhuwelijks gemeenschappelijke goederen)

• Giften, erfenis en legaten en de daarop verkregen vruchten 

• Verknochte goederen (stamrecht HR 17-10-2008, NJ 2009, 41)

• Pensioenrechten waar Wvps op ziet

• Bestuur (goederenrechtelijke bevoegdheden)
• Beide echtgenoten zijn gezamenlijk bevoegd, behalve voor goederen op naam en

goederen t.b.v. onderneming
• afwijking mogelijk bij huwelijkse voorwaarden

• Beperking handelingsbevoegdheid (art. 1:88 BW)

• Aangaan leningen, zekerheidstelling, huurkoop, ongebruikelijke giften

• Echtelijke woning
7

Uitsluitings- en insluitingsclausule

• Uitsluitingsclausule (in testament of bij de gift)
• Behalve als huwelijk eindigt door overlijden
• In huwelijkse voorwaarden kunnen echtelieden werking uitsluitingsclausule 

niet voorkomen (HR 21-11-1980, NJ 1981, 193)

• Schenking onder uitsluitingsclausule aan V, gestort op gemeenschappelijke 
bankrekening van M en V en uitgegeven aan diverse bestedingen 
waaronder huishouding en consumptieve uitgaven. Heeft V recht op 
vergoeding jegens gemeenschap (HR 9-4-2019, ECLI:NL:HR:2019:504)?

• Insluitingsclausule
• Voorwaardelijk: als huwelijk eindigt door overlijden (van kind)
• In huwelijkse voorwaarden kunnen echtelieden werking insluitingsclausule

voorkomen

Kosten van de huishouding (art. 1:84 BW)

• Draagplicht kosten huishouding naar rato van gemene inkomen …

• Het bedrag dat een echtgenoot teveel betaalt moeten echtgenoten in beginsel aan het einde van het 

kalenderjaar verrekenen.

• Als na afloop kalenderjaar geen verrekening plaatsvindt?

• Bedragen kunnen niet meer worden gevorderd (HR 29-4-1994, NJ 1995, 561)

• Beroep op vervalbeding in huwelijkse voorwaarden?

• Als geen verrekening plaatsvindt kan later geen vordering worden ingediend (HR 15-9-2006, NJ 

2007, 217)

• Afwijking bij schriftelijke overeenkomst mogelijk (art. 1:84, lid 3 BW)

Vergoedingsrechten (art. 1:87 BW)

• Aanwenden vermogen echtgenoot voor investering in goed of aflossing lening
• Tot 1-1-2012: nominaliteitsleer. Zie HR 12-6-1987 (Kriek-Smit).
• Vanaf 1-1-2012: vermogensrechtelijk aanspraak

• Toestemming echtgenoot voor aanwending vermogen
• Beleggingsleer (zowel positieve als negatieve waardeontwikkeling)

• Geen toestemming echtgenoot voor aanwending vermogen
• Positieve waardeontwikkeling

• Afwijkende afspraken kan mondeling of schriftelijk (art. 1:87, lid 4 BW
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Vergoedingsrechten

Voorbeeld:
A heeft een woning gekocht en op eigen naam verkregen voor 
€ 500.000. Hiervan komt € 300.000 uit zijn privévermogen en 
€ 200.000 van een lening van de bank. Na verloop van tijd wordt de schuld 
afgelost uit privémiddelen van de andere echtgenoot (B). De waarde van de 
woning op het moment van aflossen is € 190.000. 

Vraag: 
Hoeveel bedraagt vergoedingsrecht van B o.g.v. art. 87, lid 2 onder a?
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Huwelijkse voorwaarden

• Bij notariële akte (art. 1:115 BW)

• (beperkte) gemeenschap van goederen …

• Uitsluiting iedere gemeenschap van goederen (koude uitsluiting)
• periodiek verrekenbeding
• finaal verrekenbeding (wederkerig of eenzijdig, verplicht of facultatief)

• Eenvoudige gemeenschap (gezamelijke aankoop)
• deelgenoten hebben gelijke bestuursbevoegdheid
• verblijvingsbeding

• Bedoeling partijen van belang (Haviltex)

12
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Vergoedingsrechten samenwoners

Overzicht HR 10-5-2019 (HR:2019:707): 
1. schriftelijk samenlevingscontract;
2. mondelinge overeenkomst vermogensrechtelijke gevolgen samenleving
3. als de schriftelijke of mondeling overeenkomst onduidelijk of onvolledig is, 
kan die overeenkomst o.g.v. maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

aangevuld worden (art. 6:248 lid 1 BW) 
4. als aan de voorwaarden is voldaan, kan een samenwonende partner 

aanspraak hebben op een vergoeding jegens de andere partner op grond 
van onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) of ongerechtvaardigde 
verrijking (art. 6:212 BW)

Hoofdelijke aansprakelijkheid of borgtocht?

• Bij hoofdelijke aansprakelijkheid moet sprake zijn van een eigen verplichting 
jegens een schuldeiser. 

• Hof Den Bosch 9-3-2013 (GHSHE:2013:BZ5106): ongeacht de gebezigde 
bewoordingen is sprake is van borgtocht als iemand zich verbindt de schuld 
van een ander te voldoen en het voor de schuldeiser ook duidelijk is dat de 
schuldverplichting hem niet aangaat

Verhouding schuld en betrokken schuldenaren

• Hoge Raad 13-7-2012 (HR:2012:BW4206): Uit de rechtsverhouding die tussen de schuldenaren 

bestaat, kan een andere verdeling van die onderlinge draagplicht volgen, op grond waarvan de 

schuldenaar die meer heeft betaald dan hem in de onderlinge verhouding aangaat, regres kan 

nemen op de andere schuldenaar of schuldenaren. Als geen afspraken zijn gemaakt of geen regeling 

is getroffen over de toerekening van leningen die zijn verstrekt, wordt hun onderlinge draagplicht 

bepaald aan de hand wie de schuld is aangegaan.

• Hof Den Bosch 13-3-2018 (GHSHE:2018:1104): Partijen waren hoofdelijk verbonden voor de 

hypothecaire geldlening.  Hoofdelijk verbonden schuldenaren zijn ieder voor het gedeelte van de 

schuld dat hem of haar in hun onderlinge verhouding aangaat draagplichtig (art. 6:10 BW). De 

grootte van ieders bijdrageplicht hangt in de eerste plaats af van hetgeen partijen omtrent die 

bijdrageplicht zijn overeengekomen alsmede van hun onderlinge rechtsverhouding op grond waarvan 

zij zich gezamenlijk hebben verbonden.

Hoe om te gaan met inleg eigen middelen?

Wat willen partijen:
- eigen inleg terug; of 
- eigen middelen laten meebewegen met de waarde van de verkregen woning?

• Bij gehuwden geldt art. 1:87 BW (economische deelgerechtigdheid)
• Bij samenwoners: kan sprake zijn van vergoedingsrechten, maar geen 

economische deelgerechtigdheid (Hof Den Haag 17-4-2018, GHDHA:2018:3111), 
dus nominaal

Hoe gaat men om met aflossingsvrije of annuïtaire lening?

Wat willen partijen:
- Beschouwen als eigen middelen van draagplichtige echtgenoot; of 
- Extra aflossingen beschouwen als kosten van de huishouding?

Gevolgen:
- Bij beschouwen als eigen middelen, dezelfde als bij echte eigen middelen (dus 

wel/geen art. 1:87 BW, hoe bij samenwoners?)
- Bij kosten huishouding, beide partners betalen mee aan lening. Is dat redelijk 

als lening niet beide partners (voor gelijke delen) aangaat of inkomens ongelijk 
zijn?

Moeilijkheid bij annuïtaire lening

Bij annuïtaire lening wordt maandelijkse aflossing met rente voldaan, als één 
vaste termijn

Mogelijke oplossing: bank verstrekt jaarlijkse opgave, verplichting opleggen tot 
bewaren van jaarlijkse opgeven bij gebreke waarvan aflossing niet wordt gezien 
als eigen middelen maar als kosten van de huishouding
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Periodieke premie KEW, SEW of BEW?

- KEW, SEW of BEW geeft recht op de uitkering van een bepaald bedrag na 
een bepaalde looptijd en moet worden gebruikt voor de aflossing van de 
eigenwoningschuld (box 1).

- Overgangsregeling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), 
spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW), 
als deze op 31 december 2012 bestonden en zij aan bepaalde voorwaarden 
voldoen (art. 10bis.2 lid 1 Wet IB 2001).

- Wat willen partijen? 
- Behandelen als eigen middelen, of als kosten van de huishouding?

Vastleggen draagplichtovereenkomst?

Bij samenwoners:
- In samenlevingsovereenkomst

- Bij afzonderlijke daartoe strekkende overeenkomst

- Let op de eventueel al bestaand samenlevingscontract en voorkom tegenstrijdigheden!

Bij gehuwden:
- Bij woning in eenvoudige gemeenschap

- Veiligheidshalve bij huwelijkse voorwaarden

- Bij gemeenschap van goederen: huwelijkse voorwaarden noodzakelijk zodat woning en 

eigenwoningschuld niet tot huwelijksgemeenschap behoren

Rente eigen woning

• Lening is eigenwoningschuld (bronvraag), als gebruikt voor:
• Aankoop eigen woning
• Verbetering of onderhoud eigen woning
• Afkoop erfpacht, opstal of beklemming
• Financiering van de kosten van de eigenwoningschuld

• Geen eigenwoningschuld (box 1):
• Lening om rente eigenwoningschuld te betalen
• Schulden aan partner
• Geldlening die is gedefiscaliseerd
• Schulden met looptijd meer dan 360 maanden
• Geldlening die is aangegaan i.v.m. koop woning partner voor zover lening hoger is 

dan eigenwoningschuld partner voorgaand transactie

• Bijleenregeling
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Aflossingsstand eigenwoningschuld

• Indien goedkoper wonen of huren

• Beschikking fiscus:

• Hoogte EWS direct vóór vervreemding, minus eventuele nieuwe EWS

• Resterende duur annuïtair aflossingsschema van dit deel

• Herleeft bij duurder wonen

• Blijft geldig, tot ruimte verbruikt is
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Opgave aflossingsstand

• EWS in 2018 € 183.000 (ontstaan 1-4-2013)

• Verkoop woning A voor € 230.000 (1-4-2018)

• Aankoop woning B voor € 170.000 (1-4-2018), EWS € 123.000 bij aanvang

• Verkoop woning B voor € 200.000 (1-4-2022)

• EWS op woning B dan € 108.000 

• Aankoop woning C voor € 300.000 (1-4-2022)

• Leningen in box 1?
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Antwoord aflossingsstand

• Nieuwe lening in 2018 is € 123.000. Oude lening was
€ 183.000, dus aflossingsstand (AS) = € 60.000

• Verlopen periode was 60 maanden, resteert 300 maanden
• Lening woning C: max in box 1 = € 300.000 -/- € 92.000 (EWR) = € 208.000
• Leningdeel 1: € 108.000, in 252 maanden af te lossen
• Leningdeel 2: € 60.000 (AS), in 300 maanden aflossen (annuïtair)
• Leningdeel 3: € 40.000, in 360 maanden af te lossen

24
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Boedelmenging bij algehele gemeenschap van goederen

• Geen verwerving eigen woning

• Geen vervreemding eigen woning

• Daardoor geen nieuw aflossingsschema

• Ook geen aanpassing aan aflossingsschema bij overlijden

schema wordt door partner “geërfd” met woning

• Is in huursituatie en nieuwe partner met EWR en aflossingsstand ook sprake van 

boedelmening?

• En als partner met EWR en aflossingsstand overlijdt?
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Boedelscheiding

• Verdeling eigen woning is vervreemding door vertrekkende partner en verwerving door andere 

partner 

• Partner die uitkoopt hoeft aflossingsschema vertrekkende partner niet voort te zetten

• Aflossingsschema EWS verdelen naar aandeel in de schuld

• Toerekening EWR die ontstaat tijdens partnerschap:

• Toerekening EWR naar rato gerechtigdheid vervreemdingsaldo eigen woning (art. 3.119aa lid 5 Wet IB 2001)

• bij echtgenoten op basis van gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap (art. 3.119aa lid 6 Wet IB 2001)

• Geen toerekening mogelijk van EWR op verzoek
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Voorbeeld echtscheiding

• M en V zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen en zij bezitten samen een

woning met een waarde van € 320.000. V heeft ten tijde van de verdeling nog ews van 

€ 120.000, met resterende looptijd van 240 maanden. De gehele uitkoop financiert M 

met lening. 

• Hoe hoog is zijn eigenwoningschuld en wat is de looptijd?

• Stel M heeft eigenwoningschuld van € 90.000, met resterende looptijd van 240 

maanden en woning wordt niet verdeeld, maar verkocht.

• Wat heeft dat voor gevolgen?
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Gezamenlijke aankoop partners

• M heeft in 2017 een eigen woning verkocht waarvoor hij vijf jaar aftrek van 

eigenwoningrente heeft genoten. Op de eigen woning rustte een bestaande 

eigenwoningschuld (BEWS) van 

€ 200.000. Bij verkoop is een eigenwoningreserve (EWR) van 

€ 100.000 gerealiseerd. V heeft geen eigenwoningverleden. 

• M en V kopen in 2018 samen een woning van € 400.000 en financieren de aankoop met een 

gezamenlijke annuïteitenhypotheek van € 100.000, een gezamenlijke aflossingsvrije 

hypotheek van € 200.000 en € 100.000 eigen vermogen van M. M en V zijn elkaars partner. 

• Zowel M als V hebben een aandeel van 50% in de woning. De aankoopprijs van de eigen 

woning is voor zowel M als V € 200.000. Beiden hebben een aandeel van 50% in de 

annuïteitenhypotheek van € 100.000 en de aflossingsvrije hypotheek van € 200.000.

Uitwerking algehele gemeenschap

Man

Schuld (50%) € 150.000

50% aflosvrij (25j) € 100.000

50% annuïtair (30j) € 50.000

Aankoop EW € 200.000

Af: EWR € 50.000

(Max.) EWS € 150.000

Naar box 3 € nihil

Vrouw

Schuld (50%) € 150.000

50% aflosvrij (25j) € 100.000

50% annuïtair (30j) € 50.000

Aankoop EW € 200.000

Af: EWR € 50.000

(Max.) EWS € 150.000

Naar box 3 € nihil

Uitwerking beperkte gemeenschap of bij samenwoners

Man

Schuld (50%) € 150.000

50% aflosvrij (25j) € 100.000

50% annuïtair (30j) € 50.000

Aankoop EW € 200.000

Af: EWR € 100.000

(Max.) EWS € 100.000

Naar box 3:

Leenschuld € 50.000

Vergoedingsvordering € 50.000

Vrouw

Schuld (50%) € 150.000

50% aflosvrij (25j) € 100.000

50% annuïtair (30j) € 50.000

Aankoop EW € 200.000

EWS € 50.000

Naar box 3: 

Leenschuld € 100.000

Vergoedingsschuld € 50.000
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Besluit MvF 30 januari 2018, nr 2018-1511

• Goedkeuring onder de volgende voorwaarden: het eigenwoningverleden van beide partners wordt bij helfte wordt 

verdeeld over beide partners om daarna de individuele eigenwoningschuld en het eigenwoningverleden te bepalen. 

De goedkeuring geldt met ingang van het belastingjaar 2013.

• Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

a) Partners kopen eigen woning aan in een 50%-50%-verhouding en gaan de schuld(en) voor financiering van de 

woning ook in die verhouding aan.

b) Beide partners doen beroep op goedkeuring door de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente op deze manier 

in de aangifte(n) op te nemen.

c) Beide partners zijn akkoord met de volgende consequentie: toepassing van de goedkeuring door het zodanig 

opnemen van de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente in de aangifte(-n) geldt ook voor latere jaren. De 

verdeling bij helfte van het eigenwoningverleden van één of beide partners kan daardoor niet meer worden herzien 

of teruggedraaid in een later belastingjaar.

Uitwerking 50/50-verdeling

Man

Schuld (50%) € 150.000

50% aflosvrij (25j) € 100.000

50% annuïtair (30j) € 50.000

Aankoop EW € 200.000

Af: EWR € 50.000

Max. EWS € 150.000

Naar box 3:

Leenschuld € -
Vergoedingsvordering € 50.000

Vrouw

Schuld (50%) € 150.000

50% aflosvrij (25j) € 100.000

50% annuïtair (30j) € 50.000

Aankoop EW € 200.000

Af: EWR € 50.000

EWS € 150.000

Naar box 3: 

Leenschuld € -
Vergoedingsschuld € 50.000

Omvang eigenwoningreserve na verkoop?

Stel M en V verkopen enkele jaren later de woning i.v.m. scheiding/ einde partnerschap. 

Waardestijging komt elk voor 50% toe.

Annuïtaire lening is € 90.000 en aflosvrije lening € 200.000. Verkoopprijs is € 450.000.

Hoe wordt EWR voor M en V bepaald?

• Hoe om te gaan met het ‘eigen vermogen’ van € 100.000 van M?

Uitwerking eigenwoningreserve 

1: EW + EWS in algehele gemeenschap

EWR: € 450.000 - € 290.000 = € 160.000

M en V elk € 80.000 (art. 3.119aa lid 6 Wet IB 2001)

2: EW + EWS in beperkte gemeenschap

EWR: € 450.000 - € 290.000 = € 160.000 

M en V elk € 80.000 (art. 3.119aa lid 5 Wet IB 2001)

3: EW + EWS in eenvoudige gemeenschap 

EWR: € 450.000 - € 290.000 = € 160.000 

M en V elk € 80.000 (art. 3.119aa lid 5 Wet IB 2001)

Draagplichtovereenkomst

• Afspraak over welke partner de draagplicht heeft van een (deel)lening

• Wie betaalt de rente op de aflossingsvrije lening?

• Wie betaalt de rente en aflossing voor de  annuïtaire lening?

• Hoe wordt de verkoopopbrengst verdeeld?

Gezamenlijke aankoop met draagplichtovereenkomst

• M heeft in 2017 een eigen woning verkocht waarvoor hij vijf jaar aftrek van 

eigenwoningrente heeft genoten. Op de eigen woning rustte een bestaande 

eigenwoningschuld (BEWS) van € 200.000. Bij verkoop is een eigenwoningreserve 

(EWR) van € 100.000 gerealiseerd. V heeft geen eigenwoningverleden.

• M en V kopen in 2019 samen een woning van € 400.000 en financieren de aankoop 

ieder voor € 200.000, waarbij M een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000 afsluit 

en € 100.000 eigen vermogen inbrengt en V een annuïteitenhypotheek van € 200.000 

afsluit. M en V zijn elkaars partner. Zowel M als V hebben een aandeel van 50% in de 

woning. 
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Uitwerking draagplichtovereenkomst

Man

Schuld (25 jaar) € 100.000

100% aflosvrij € 100.000

0% annuïtair € nihil

Aankoopkosten € 200.000

Af: EWR € 100.000

(Max.) EWS € 100.000

In box 3 € nihil

Vrouw

Schuld (30 jaar) € 200.000

0% aflosvrij € nihil

100% annuïtair € 200.000

Aankoopkosten € 200.000

EWS € 200.000

In box 3 € nihil

Omvang eigenwoningreserve na verkoop?

• Stel M en V verkopen enkele jaren later de woning i.v.m. scheiding/einde 

partnerschap. Verkoopprijs bedraagt € 450.000 en komt elk voor 50% toe. 

• Annuïtaire lening is € 190.000 en aflosvrije lening € 100.000

Hoe wordt EWR voor M en V bepaald?

• Hoe om te gaan met het ‘eigen vermogen’ van € 100.000 van M?

Uitwerking eigenwoningreserve 

1: EWR voor gehele woning (art. 3.119aa lid 5 Wet IB 2001)

EWR: € 450.000 - € 290.000 = € 160.000

M en V ieder € 80.000 EWR

2: EWR individueel (art. 3.119aa lid 5 Wet IB 2001)

M: 50% * € 450.000 = € 225.000 - € 100.000 = € 125.000 EWR

V: 50% * € 450.000 = € 225.000 - € 190.000 = € 35.000 EWR


