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 Inleiding

De echtelijke koopwoning is vaak het belangrijkste vermogens-
bestanddeel dat bij de afwikkeling van een echtscheiding is 
betrokken. Er dienen allerlei zaken rondom de woning te worden 
geregeld. De echtgenoten kunnen bijvoorbeeld strijden over de vraag 
wie er gedurende en na de scheiding mag blijven wonen en hoe het 
moet met het verdelen van de kosten. Vervolgens komen verdelings- 
en verrekeningskwesties om de hoek kijken. Voor al deze aspecten 
geldt dat er ongewenste fi scale gevolgen kunnen zitten aan de 
regelingen die er vrijwillig of via de rechter worden getroffen. 
De materie wordt nog ingewikkelder wanneer er huwelijkse voor-
waarden gelden, de woning op naam van één van de partners staat, 
en er tijdens het huwelijk geld in de woning is gestoken. 
Verdeeld over twee blokken biedt deze praktijkgerichte nascholings-
cursus een duidelijk overzicht van alle belangrijke civielrechtelijke 
en fi scale vragen die rondom de echtelijke koopwoning tijdens en 
na echtscheiding een rol kunnen spelen, waarbij relevante en zo 
mogelijk recente jurisprudentie zal worden genoemd:

Blok A De echtelijke woning en de (beperkte) huwelijksgemeenschap
Blok B De echtelijke woning en huwelijkse voorwaarden

Na afl oop van deze juridische nascholing:
 ● weet u wat de praktische mogelijkheden zijn ten aanzien van de 

echtelijke woning tijdens en na de echtscheidingsprocedure;
 ● heeft u inzicht in de wijze waarop de woning in een verdeling of 

verrekening moet worden betrokken;
 ● heeft u oog voor de fi scale gevolgen van uw adviezen dan wel de 

door cliënten gemaakte keuzes;
 ● bent u op de hoogte van praktische, recente jurisprudentie.

Deze nascholing is in twee gedeeltes, Blok A en Blok B, door te 
werken. Voor elk blok dient u anderhalf uur uit te trekken.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets
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Ivo Pieters is advocaat en vFAS-mediator bij Groenendijk & 
Kloppenburg Advocaten. Daarnaast is hij (kinder)rechter-
plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam, als medewerker 
verbonden aan diverse familierechtelijke tijdschriften en als docent 
verbonden aan Post Academisch Onderwijs van de Universiteit 
Leiden, Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en E-Wise. 
Hij publiceert regelmatig voor wetenschappelijke tijdschriften.  

 ■ Over de docent
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 Pre-toets

Om voor u zelf te bepalen wat uw kennisniveau is van dit onderwerp, 
kunt u vrijblijvend de pre-toets maken. De resultaten van de
pre-toets tellen niet mee voor uw eindscore.

1 Kun je bij wijze van voorlopige voorziening ex art. 822, eerste lid, onderdeel 
a, Rv het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning verzoeken indien er 
huwelijkse voorwaarden met een ‘koude uitsluiting’ gelden, en deze woning 
eigendom is van de andere echtgenoot?

A Nee, er moet sprake zijn van een wettelijke gemeenschap van goederen 
of een gemeenschappelijke woning (mede-eigendom).

B Nee, er moet sprake zijn van een wettelijke gemeenschap van goederen. 
C Nee, er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke woning (mede-

eigendom).
D Ja, dat er huwelijkse voorwaarden gelden of dat de woning op naam van 

één van de echtgenoten staat maakt niets uit. 

2 Als het bij voorlopige voorziening niet is gelukt om in de woning te 
mogen blijven wonen, kan dan bij wijze van ‘herkansing’ het gebruik 
van deze woning gedurende zes maanden na inschrijving van de 
echtscheidingsbeschikking ex art. 1:165, eerste lid, BW worden verzocht?

A Ja, de daarvoor geldende criteria zijn andere criteria dan die van 
art. 822 Rv.

B Ja, in geval van gewijzigde omstandigheden
C Nee, want je woont er niet.
D Nee, er geldt het rechtsbeginsel van ne bis in idem. 

3 Als de echtelijke woning in eigendom toebehoort aan één van de 
echtgenoten, en niet in een gemeenschap valt, mag deze echtgenoot de 
woning dan gedurende de echtscheidingsprocedure te koop zetten?

A Natuurlijk, hij is eigenaar en dus beschikkingsbevoegd.
B Dat hangt ervan af. Als de andere echtgenoot er nog woont, zal de 

echtgenoot-eigenaar met verkoop moeten wachten tot de echtscheiding 
is ingeschreven, tenzij de andere echtgenoot instemt met verkoop. 

C Zodra het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend, mag deze 
echtgenoot de woning te koop zetten.

D De echtgenoot mag de woning pas verkopen nadat de echtscheiding is 
ingeschreven.
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4 Een vergoeding voor het gebruik van de echtelijke woning kan worden 
verzocht voor de periode:

A na de echtscheiding, en wel voor de duur van zes maanden
B na de echtscheiding, en wel tot het tijdstip van verdeling
C tijdens de voorlopige voorzieningen, alsook na de echtscheiding voor de 

duur van zes maanden
D tijdens de voorlopige voorzieningen, alsook na de echtscheiding tot het 

tijdstip van verdeling van de woning

5 Partijen hebben huwelijkse voorwaarden waarin een uitsluiting van elke 
gemeenschap is opgenomen, behalve een gemeenschap van woonhuis en 
inboedel. De woning behoort dan tot een:

A beperkte gemeenschap
B eenvoudige gemeenschap
C bijzondere gemeenschap
D geen van bovengenoemde gemeenschappen

6 Voordat partijen in wettelijke gemeenschap van goederen begin 2018 in 
het huwelijk traden, had de man al een op zijn naam staande woning. Na 
de echtscheiding blijft deze woning van de man. Moeten partijen naar de 
notaris om dit te regelen?

A Nee, de woning staat in de openbare registers immers al op naam van 
de man.

B Ja, de woning moet via een notariële akte en inschrijving daarvan in de 
openbare registers aan de man worden geleverd.

C Nee, de vrouw is immers ook niet hoofdelijk aansprakelijk voor de 
hypotheekschuld.

D Ja, de notaris moet een verdelingsakte opstellen.

7 Voorafgaand aan het huwelijk zijn partijen huwelijkse voorwaarden 
overeengekomen met een fi naal verrekenbeding bij echtscheiding. Kan 
de vrouw na de echtscheiding bij de rechter vorderen dat de op naam van 
de man staande woning wordt verdeeld?

A Nee, de woning blijft eigendom van de man en hoeft niet te worden 
verdeeld.

B Ja, het fi naal verrekenbeding betekent dat alles met elkaar moet worden 
verdeeld.

C Ja, het aanwezige vermogen wordt volgens de wet vermoed te zijn 
gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden.

D Nee, dat kan alleen als er uit overgespaarde inkomsten op de hypotheek 
werd afgelost. 
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8 Voorafgaand aan het huwelijk zijn partijen huwelijkse voorwaarden 
overeengekomen met een fi naal verrekenbeding bij echtscheiding. De 
man wil graag dat de echtelijke woning, die op zijn naam staat, na de 
echtscheiding eigendom van de vrouw zal zijn. Het is een jong stel van 
35 en 33 jaar en zij hebben twee kinderen. Kan de man de woning zonder 
fi scale consequenties aan de vrouw overdragen?

A Nee, de woning staat op naam van de man en valt niet in een 
gemeenschap.

B Ja, de woning valt immers onder het fi nale verrekenbeding.
C Dat hangt van de grootte van de schenking van de man aan de vrouw af.
D Dat hangt van het moment van levering af. Als dit vóór de echtscheiding 

gebeurt, kan dit plaatsvinden zonder dat overdrachtsbelasting 
verschuldigd is. 

9 Partijen zijn gehuwd nadat zij huwelijkse voorwaarden zijn overeen-
gekomen met koude uitsluiting. Tijdens het huwelijk betaalt de vrouw in 
2003 uit een erfenis de verbouwing van de op naam van de man staande 
echtelijke woning. Kan de vrouw na de echtscheiding aanspraak maken op 
een gedeelte van de waarde van de woning?

A Nee, door natrekking is het verbouwde gedeelte onderdeel van de 
woning geworden.

B Ja, dat bepaalt de wet in art. 1:87 BW (evenredigheidsleer).
C Nee, de vrouw kan hooguit het bedrag dat zij ter beschikking heeft 

gesteld terugvorderen.
D Ja, op grond van de redelijkheid en billijkheid

10 Tussen partijen gelden huwelijkse voorwaarden met een periodiek 
verrekenbeding, dat zij nooit zijn nagekomen. Bij echtscheiding blijkt er 
weinig bezit te zijn behalve een op naam van de man staande woning, met 
fl inke onderwaarde. Moet de vrouw in deze schuld meedelen?

A Nee, een periodiek verrekenbeding kan er niet toe leiden dat schulden 
moeten worden verrekend.

B Ja, omdat het bij het einde van de verrekenverplichting aanwezige 
vermogen, waaronder ook de schuld, met elkaar moet worden 
verrekend.

C Ja, omdat het een huwelijkse schuld betreft.
D Nee, tenzij er overige baten zijn (banksaldi, etc.) waarin de vrouw ook 

meedeelt.
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Blok A De echtelijke woning en de (beperkte) 
 huwelijksgemeenschap

 A1 Gebruik en verdeling kosten gedurende de onverdeeldheid

casus 1 Fred en Laura
Fred en Laura zijn in 2018 gehuwd in wettelijke gemeenschap van 
goederen. Fred bezat voor het huwelijk al een eigen koopwoning, waarin 
Fred en Laura al die tijd zijn blijven wonen. Fred is al vrij snel na het 
huwelijk verliefd geworden op iemand die hij op de sportschool heeft 
ontmoet, en hij is na de mededeling dat hij wil scheiden uit de woning 
vertrokken. Fred komt bij u om de echtscheiding te regelen, en wil ook 
dat zijn woning zo snel mogelijk wordt verkocht, omdat Laura geen eigen 
inkomen heeft (en de woning dus toch niet kan betalen) en hij bij zijn 
nieuwe vriendin is ingetrokken. 

a Fred wil dat zijn woning alvast te koop wordt gezet. Kan dat?

b Fred vraagt zich af of hij de hypotheek, die op zijn naam staat, wel door 
moet betalen nu hij niet meer in de woning woont. Hoe zit dat?

c Fred wil graag van u weten wat zijn mogelijkheden zijn om een vergoeding 
te vragen voor het feit dat Laura al die tijd in de woning woont, en hij niet. 
Kan Fred een vergoeding vragen?

Echtgenoten kunnen samen een appartement of woning huren dan 
wel kopen. In het geval van een huurwoning, geldt het bepaalde 
in art. 7:266 BW. De echtgenoot of geregistreerde partner is van 
rechts wege medehuurder, zolang de woonruimte de echtgenoot of 

 ■ Huurwoning of 
 koopwoning
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geregistreerde partner tot hoofdverblijf strekt. Het maakt niet uit of 
de huurovereenkomst nu vóór of na het aangaan van het huwelijk 
dan wel het geregistreerd partnerschap is aangegaan. Dit huurrecht 
valt in de huwelijksgoederengemeenschap dan wel is een eenvoudige 
gemeenschap in de zin van titel 7 van Boek 3. 

Bij scheiding bepaalt de rechter, indien daartoe een verzoek wordt 
gedaan, wie van de echtgenoten uitsluitend huurder zal zijn. Een 
uitspraak van een rechter heeft werking tegenover de verhuurder. Een 
verdeling van het huurrecht kan niet leiden tot een vordering wegens 
overbedeling. Als het huurrecht bij echtscheiding wordt verdeeld, 
komt vanaf de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking de 
huurwoning niet meer geheel of gedeeltelijk ten gebruike aan de 
andere echtgenoot toe, zodat aan de voorwaarde van art. 1:165 BW 
kan worden voldaan. 

Per 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking 
getreden. De omvang van de huwelijksgoederengemeenschap is thans 
beperkt. De bij het huwelijk aangebrachte goederen en (de meeste) 
erfrechtelijke verkrijgingen vallen buiten de beperkte gemeenschap 
van goederen. Ook reeds voor het huwelijk bestaande privéschulden 
worden na de huwelijkssluiting niet gemeenschappelijk. Uiteraard 
blijven voor het huwelijk aanwezige gemeenschappelijke goederen en 
schulden ook na de huwelijkssluiting gemeenschappelijk. De eigen-
domsverhouding van die vóór het huwelijk aanwezige gemeenschap-
pelijke goederen heeft geen invloed op de eigendomsverhouding na 
het huwelijk. Die eigendomsverhouding is dan bij helfte. Dat betekent 
dat alvorens toe te komen aan een verdeling bij echtscheiding er ook 
dient te worden gekeken naar de stand van zaken bij aanvang van het 
huwelijk.

Een wat ouder arrest van de Hoge Raad (HR 21 april 2006, ECLI:NL:
HR:2006:AU8938) lijkt wel weer relevant te zijn geworden in een 
situatie waaraan de wetgever waarschijnlijk niet heeft gedacht. In 
haar noot onder dit arrest in JPF 2018/80 beschrijft Reinhartz de 
situatie dat echtgenoten met deels privévermogen en deels gemeen-
schappelijk vermogen tijdens het huwelijk een woning op beider 
naam aanschaffen. De vraag is of een dergelijke woning een een-
voudige gemeenschap is of in de beperkte huwelijksgoederen-
gemeenschap valt. Dat maakt verschil of de bepalingen van titel 7 
van Boek 3 dan wel die van Boek 1 toepasselijk zijn. Opmerkelijk is 
dat de Hoge Raad in dit geval aanneemt dat de woning niet in de 
gemeenschap van vruchten en inkomsten (een beperkte huwelijks-
goederengemeenschap) valt, maar in eenvoudige gemeenschap is 
verkregen.

Verhaalsrechten van schuldeisers kunnen bij een eenvoudige 
gemeenschap anders zijn dan bij een beperkte huwelijksgoederen-
gemeenschap en bijvoorbeeld kan een dergelijke woning wel vóór de 

 ■ Nieuw huwelijks-
vermogensrecht. 
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huwelijksontbinding worden verdeeld indien het een eenvoudige 
gemeenschap is in de zin van titel 7 van Boek 3. Het is afwachten 
hoe de Hoge Raad hiermee in voorkomende gevallen om zal gaan.

Bij iedere wetswijziging is het van belang na te gaan vanaf wanneer 
die wetswijziging van kracht is en voor welke gevallen. Bij de 
wetswijzigingen betrekking hebbende op de echte lijke woning, kunt 
u ervan uitgaan dat de datum van huwelijks sluiting van belang is 
voor de vraag welke wettelijke regels van toepassing zijn. Dat 
betekent dat het nieuwe huwelijksvermogens recht voor zover 
betrekking hebbend op de echtelijke woning van toepassing is op 
huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018.

In deze cursus wordt steeds gesproken over een huwelijk, maar wat 
hier in deze cursus wordt besproken geldt ook voor geregistreerd 
partnerschappen. Dat geeft geen verschil. 

Art. 1:97 BW geeft als hoofdregel dat de echtgenoot op wiens naam 
een goed staat dit goed mag besturen. Dit betekent dat de echtgenoot 
die de echtelijke woning in eigendom heeft verkregen (in de zin van 
art. 3:80 BW, na te gaan in het kadaster) bestuursbevoegd is. Het 
belangrijkste onderdeel van deze bestuursbevoegdheid is vanzelf-
sprekend de beschikkingsbevoegdheid die nodig is om de woning 
rechtsgeldig te kunnen overdragen. Deze beschikkingsbevoegdheid 
wordt echter tijdens het huwelijk beperkt door art. 1:88 BW, waarin 
onder andere is bepaald: 

Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor 
overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving 
en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een 
door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen 
bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de 
inboedel daarvan behoren. 

In de literatuur wordt art. 1:88 BW ook wel ‘het pantoffelheld-artikel’ 
genoemd: men mag buitenshuis de grote jongen uithangen door 
allerlei overeenkomsten aan te gaan, maar binnenshuis moet aan de 
echtgenoot toestemming worden gevraagd. Als de niet-contracterende 
echtgenoot erachter komt dat de andere echtgenoot zonder toestem-
ming heeft gehandeld, kan deze de overeenkomst vernietigen (art. 
1:89, eerste lid, BW). Dit kan tot drie jaren na de ontdekking van het 
sluiten van de overeenkomst (art. 3:51, eerste lid, BW), en zowel 
buitengerechtelijk (via bijvoorbeeld een brief) alsook via een proce-
dure waarin de rechter in een vonnis de vernietiging uitspreekt (art. 
3:49 BW).

Overigens kunnen echtgenoten (zowel tijdens het huwelijk alsook 
tijdens de echtscheidingsprocedure) zonder toestemming van de 
andere echtgenoot op eigen naam een woning kopen en met hypo-
theek bezwaren. Het is een wijdverbreid misverstand dat daarvoor de 

 ■ Overgangsrecht

 ■ Geregistreerd 
 partnerschap

 ■ Bestuur
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toestemming van de ander nodig zou zijn ‘omdat men is gehuwd’. 
In de meeste gevallen wil de hypotheekbank echter dat de andere 
echtgenoot meetekent, oftewel dat deze hoofdelijk aansprakelijk 
wordt voor de hypotheek. Vaak geeft dit problemen als één van de 
echtgenoten tijdens een echtscheidingsprocedure een woning koopt 
waarin hij of zij wil gaan wonen, en de bank vasthoudt aan de eis 
van meetekenen. Dat meetekenen is juridisch dus niet nodig, het gaat 
immers niet om een handeling ex art. 1:88 BW. Hoofdelijk verbonden 
worden gaat bovendien veel verder dan toestemming geven. Door het 
geven van toestemming wordt de echtgenoot immers geen partij bij 
de overeenkomst. 

Het gebruik van de woning komt tijdens het huwelijk toe aan beide 
echtgenoten, ongeacht de vraag op wiens naam de woning staat, en 
ongeacht het huwelijksgoederenregime waarin partijen zijn gehuwd. 
Door middel van het treffen van voorlopige voorzieningen wordt 
hierop een uitzondering gemaakt. Op grond van art. 822, eerste lid, 
onderdeel a, Rv kan de rechter bepalen dat voor de duur van de 
echtscheidingsprocedure één van de echtgenoten bij uitsluiting van 
de andere echtgenoot gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke 
woning. In de praktijk zien we dat het uitsluitend gebruik meestal 
aan één van de echtgenoten wordt toegekend, maar er zijn ook 
uitspraken bekend waarin de woning wordt toegekend aan de ouder 
die op dat moment voor de kinderen zorgt, waarbij zodoende de 
woning als wisselwoning moet worden gebruikt. Zie bijvoorbeeld 
Rechtbank Haarlem 14 november 2006, ECLI:NL:RBHAA:2006:
AZ5284. 

Ook art. 1:165 BW maakt een inbreuk op de bestuursbevoegdheid, 
maar dan ná de echtscheiding. Op grond van art. 1:165 BW kan de 
echtgenoot die ten tijde van de inschrijving van de echtscheidings-
beschikking een woning bewoont die eigendom is van de andere 
echtgenoot, of die gezamenlijk eigendom is, verzoeken te bepalen 
dat hij jegens de andere echtgenoot bevoegd is de bewoning (en het 
gebruik van de bij de woning en tot de inboedel daarvan behorende 
zaken) gedurende zes maanden na de inschrijving van de beschik-
king voort te zetten. Hoewel dit naar de letter geen uitsluitend 
gebruik betreft, wordt dit in de praktijk wel zo opgevat. Het komt 
overigens nogal eens voor dat de echtgenoot die bij de voorlopige 
voorzieningen zijn zin niet heeft gekregen, en de woning heeft 
moeten verlaten, art. 1:165 BW als ‘herkansing’ gebruikt. Een 
derge lijk verzoek heeft echter niet zoveel zin. Art. 1:165 BW is 
immers geschreven voor de echtgenoot die ten tijde van de inschrij-
ving van de echtscheidingsbeschikking de woning bewoont. Die 
bewoning is overigens feitelijk, daar hoeft geen gebruiksregeling of 
toekenning van het uitsluitend gebruik aan ten grondslag liggen (zie 
Hof Den Bosch 25 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:255. Indien de 
advocaat van de verweerder hierop wijst, zal de rechter de verzoeker 
niet-ontvankelijk moeten verklaren. Art. 1:165 BW sluit niet uit dat 

 ■ Gebruik


