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U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. 
Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om vermogens-
behoud en -overdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu en in de 
toekomst wilt doen met uw vermogen.

 
De uitsluitingsclausule in een 
gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd in algemene gemeenschap van goederen? 
Dan valt in principe alles in de gemeenschap. Een 
uitzondering geldt voor een schenking of erfenis onder 
uitsluitingsclausule. Door de clausule valt de schenking of 
erfenis niet in de gemeenschap, maar komt deze alleen toe 
aan het privévermogen van de begiftigde. 

In een recent arrest van de Hoge Raad waren 
echtgenoten met elkaar getrouwd in gemeenschap van 
goederen. De vrouw ontving driemaal een bedrag onder 
uitsluitingsclausule. Zij boekte deze bedragen over naar 
de gemeenschappelijke rekening. Vervolgens kwam het 
tot een echtscheiding en werd de echtelijke woning 
verkocht. De vrouw maakte aanspraak op het bedrag 
dat zij onder uitsluitingsclausule had verkregen. De Hoge 
Raad wees de aanspraak van de vrouw toe. Doordat zij 
de bedragen overboekte naar de gemeenschappelijke 
rekening ontstond er een vorderingsrecht van de vrouw 
op de gemeenschap. Dit vorderingsrecht blijft in stand 
als het echtpaar gemeenschapsvermogen besteedt aan 
gemeenschapsschulden.  

De echtgenoot die meent dat verrekening van het 
vorderingsrecht moet plaatsvinden, draagt de bewijslast. 
Diegene moet bijvoorbeeld aannemelijk maken dat een 
bepaalde afgeloste schuld een privéschuld was van de 
echtgenoot. Kan het bewijs niet worden geleverd? Dan blijft 
het vorderingsrecht in stand.

Schenking aan een minder-
jarige onder voorwaarden 

Een schenking onder bijzondere voorwaarden (bezwarende 
titel) aan een minderjarig kind kan niet zonder toestemming 
van de kantonrechter. Houd er rekening mee dat het vragen 
van toestemming één tot twee maanden tijd in beslag kan 
nemen. 

In een zaak die onlangs speelde voor de Rechtbank 
Midden-Nederland werd door grootouders een schenking 
aan hun minderjarig kleinkind gedaan onder een tiental 
bijzondere voorwaarden. In de schenkingsovereenkomst 
was opgenomen dat het geschonken vermogen onder 
bewind werd gesteld indien het kleinkind niet voldeed aan 
de betreffende voorwaarden. De voorwaarden waren zo 
bijzonder (onder andere bepalingen over alcoholgebruik en 
tatoeages) dat de Rechtbank geen toestemming gaf.

In deze vermogensupdate leest u over:
• Schenking aan een minderjarige onder voorwaarden.
• De uitsluitingsclausule in een gemeenschap van goederen.
• Eigenwoningverleden van u en uw partner.
• Wat gebeurt er bij overlijden met de oudedagsverplichting?
• Echtscheiding en rekening-courantschuld als pinautomaat.
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De fiscale gevolgen zijn op 30 januari 2018 erkend in 
het besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de 
eigenwoningschuld. Met dit besluit wordt goedgekeurd 
dat fiscale partners over en weer het eigenwoningverleden 
aan elkaar kunnen overdragen. Dit is alleen van 
toepassing wanneer de eigen woning 50/50 van u en 
uw partner zijn, alsmede de eigenwoningschuld. Door de 
eigenwoningreserve en eigenwoningrente op deze manier in 
de aangifte(n) op te nemen, doet u beiden een beroep op 
dit besluit.

De toepassing van het besluit is niet altijd gunstig. Na 
eenmaal een beroep op dit besluit gedaan te hebben, kunt 
u beiden uw  keuze niet meer herzien of terugdraaien. Er 
dient dus onderzocht te worden of het voor u verstandig is 
om gebruik te maken van dit besluit.

Eigenwoningverleden van u 
en uw partner

Als u samen met uw partner een woning koopt, kan dit tot 
onbedoelde fiscale gevolgen leiden. Bijvoorbeeld als een 
van de partners al eerder een eigen woning heeft gehad en 
daarmee een eigenwoningverleden heeft. 

Bij het begrip eigenwoningverleden moet u denken aan 
het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, 
de restduur renteaftrek, de eigenwoningreserve en de 
aflossingsstand.  
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Echtscheiding en rekening-
courantschuld als 
pinautomaat

De rekening-courantschuld (RC) van de dga aan zijn BV kan 
in echtscheidingssituaties tot heel wat discussies leiden. 

In het geval van huwelijkse voorwaarden is er vaak 
discussie over wie de RC moet dragen, als deze door u 
en/of uw echtgenoot is gebruikt voor de kosten van de 
huishouding. Het feitelijk handelen van de echtgenoten 
kan dan een aanwijzing zijn voor wie als debiteur moet 
worden aangemerkt. Als bijvoorbeeld beide echtgenoten 
overboekingen doen, een pinpas hebben en ieder 
gebruikmaakt van de RC, dan ligt het in de rede om beiden 
als debiteur aan te merken.  

Wat gebeurt er bij overlijden 
met de oudedagsverplichting?

Een oudedagsverplichting (ODV) is een aanspraak 
op een reeks uitkeringen die bij overlijden van de 
uitkeringsgerechtigde toekomt aan diens erfgenamen. 

Wanneer er in de ODV-overeenkomst niets is opgenomen 
over wat er bij overlijden gebeurt met dit recht, valt dit recht 
in de nalatenschap. Het erfrecht bepaalt vervolgens wie 
de gerechtigde(n) is(zijn) tot de uitkeringen. Echter, zodra 
een ODV-overeenkomst een bepaling bevat wie gerechtigd 
wordt, kan dat worden gezien als derdenbeding. Na 
aanvaarding ontstaat voor de begunstigde erfgenamen een 
eigen recht op de uitkeringen. De erfgenamen verkrijgen 
dan niet krachtens erfrecht, maar krachtens derdenbeding. 
Het gevolg hiervan is – aldus het Centraal aanspreekpunt 
Pensioenen van de Belastingdienst – dat over de waarde 
in het economische verkeer van de ODV-aanspraak 
loonheffing en revisierente verschuldigd zijn. Bovendien is 
de vrijstelling erfbelasting niet van toepassing.

Ter voorkoming van problemen met ODV-overeenkomsten 
met derdenbeding kan een addendum worden opgesteld 
dat het derdenbeding ongedaan maakt. 

“Voorkomen is beter dan 
genezen. Het is een kleine 
moeite om periodiek 
(elke 5 jaar) aandacht te 
schenken aan uw testament. 
Het voorkomt problemen 
bij de afwikkeling door 
uw erfgenamen van uw 
nalatenschap in een voor hen 
toch al lastige periode.”
Erik van der Sande, partner bij Grant Thornton  

Om zoveel mogelijk discussie te voorkomen bij 
echtscheiding, is het ten eerste van belang om de RC 
niet te gebruiken voor de kosten van de huishouding. Een 
andere optie is om een goede administratie bij te houden 
waaruit blijkt in hoeverre de RC is gebruikt voor de kosten 
van de huishouding. Tenslotte is het raadzaam om tijdens 
het huwelijk al zoveel mogelijk op de RC af te lossen.
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Heb ik voldoende grip op mijn vermogen?
Goeie vraag.®
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