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De afgelopen jaren is er veel geschreven over de 
zogenoemde draagplichtover een komst. In deze bijdrage 
wordt ingegaan op de (on)zin van de draagplichtover
een komst bij samenwoners.
Wanneer (ongehuwde) personen samen een woning 
kopen, ontstaat een gemeenschap.2 Samenwoners bepalen 
zelf in welke verhouding zij gerechtigd worden. Meest 
voorkomend is 5050. Ook andere verhoudingen zijn 
toegestaan.

  Externe aansprakelijkheid

  Ge za men lij ke schuld 
Als ter financiering een lening nodig is, wordt deze over 
het algemeen gezamenlijk aangegaan. De schuldenaren 
(samenwoners) zijn dan ieder voor 50% verbonden, tenzij 
uit de wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat 
zij voor ongelijke delen zijn verbonden.3

  Hoofdelijkheid
Een schuldeiser (bank) eist – vrijwel standaard – dat de 
samenwoners tekenen voor hoofdelijke aansprakelijk-
heid. Daarmee vermijdt de bank mogelijke discussie over 
wie van de schuldenaren voor welk gedeelte kan worden 
aangesproken. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid kan de 
schuldeiser kiezen wie van de schuldenaren hij aan-
spreekt voor het geheel.4

  Onderlinge verdeling

  Draagplicht
De aansprakelijkheid van een schuldenaar ten opzichte van 
schuldeiser, zegt nog niets over de mate waarin die schulde-
naar draagplichtig is. Het is heel wel mogelijk dat een schul-
denaar méér aan schuldeiser heeft betaald dan hetgeen voor 
zijn rekening hoort te komen. Voor zover hij meer heeft be-
taald dan hem aangaat, krijgt hij een regres(vordering) op 
de andere schuldenaar.

  In welke verhouding gaat een ge za men lij ke 
schuld de betrokken schuldenaar aan?

HOGE RAAD 13 JULI 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4206
“De hoofdregel van art. 6:6 lid 1 BW ziet op de aan
sprakelijkheid in de verhouding tussen de schuldeiser 
en de schuldenaren die de betrokken prestatie ver
schuldigd zijn en niet op de onderlinge draagplicht 
van de schuldenaren. Uit de rechtsverhouding die tus
sen de schuldenaren bestaat, kan een andere verde

1 E. Hoepelman LLM MSc is verbonden aan Kring Financieel Planners.
2 Art. 3:166 BW.
3 Art. 6:6 lid 1 BW.
4 Art. 6:7 BW.

ling 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 
(vgl. Parl. Gesch. Boek 6, p. 97). Het hof had derhalve 
moeten ingaan op de stelling van JVS dat zij in haar 
onderlinge verhouding tot Cekadak niet draagplichtig 
is, omdat de schuld binnen het concern waarvan JVS 
en Cekadak deel uitmaken, voor rekening komt van 
Cekadak.
 
(...)
Indien binnen een concern of tussen de desbetreffen
de tot een concern behorende vennootschappen geen 
afspraken zijn gemaakt of geen regeling is getroffen 
over de toerekening van leningen en kredieten die zijn 
verstrekt aan twee of meer van tot dat concern beho
rende vennootschappen gezamenlijk, wordt hun on
derlinge draagplicht bepaald door het antwoord op 
de vraag wie de schuld aangaat.

Bij de beantwoording van deze vraag moet erop wor
den gelet wie de lening of het krediet heeft gebruikt of 
te wier beschikking de lening of het krediet is geko
men, alsmede op alle overige relevante om stan dig he
den van het geval (vgl. Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 
6), p. 1208). Dat geldt zowel in het geval van hoofde
lijke aansprakelijkheid, als in het geval dat art. 6:6 lid 
1 van toepassing is terwijl – naar in deze zaak in cas
satie uitgangspunt is – geen afspraak is gemaakt over 
de onderlinge draagplicht.”

Voor het bepalen van de draagplicht moet worden nage-
gaan “wie de schuld aangaat”. Dat kan door acht te slaan 
op wie de lening heeft gebruikt en op alle overige rele-
vante om stan dig he den. 

Hof ’s-Hertogenbosch behan del de in 2018 een interes-
sante casus, waarbij de vrouw een ge za men lij ke bancaire 
schuld afloste. Het hof oordeelde dat de man voor ⅓ 
draagplichtig was. Wat was de casus?
– 1991: een man en een vrouw kochten samen een wo-

ning: ⅔ voor de vrouw en ⅓ voor de man. De bank 
verstrekte een hypothecaire lening, onder hoofdelij-
ke aansprakelijkheid. 

– 1992: huwelijk met huwelijksvoorwaarden waarbij 
‘iedere gemeenschap van goederen tussen par tij en is 
uitgesloten’. De eenvoudige gemeenschap van de wo-
ning bleef dus ongewijzigd in stand. 

– 2008: de banklening is geheel afgelost; deels vanuit 
de aan de hypothecaire geldlening gekoppelde spaar-
verzekering, deels met gelden die afkomstig waren 
van de broer van de vrouw.

– 2008: daags na de aflossing is de echtscheiding aan-
gevraagd.

– 2010: echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de 
daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand.

(On)zin van een draagplichtover een komst
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Het hof mocht oordelen over de vermogensrechtelijke af-
wikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verde-
ling van de tussen hen bestaande eenvoudige gemeen-
schappen.

HOF ’S-HERTOGENBOSCH 13 MAART 2018, 
ECLI:NL:GHSHE:2018:1104
“Het hof overweegt voorts als volgt. Par tij en waren, 
zo staat als onweersproken vast, hoofdelijk verbon
den voor de hypothecaire geldlening. Artikel 6:10 BW 
is van toepassing op hoofdelijk verbonden schuldena
ren zoals de man en de vrouw in deze zaak. Volgens 
dit artikel zijn schuldenaren ieder voor het gedeelte 
van de schuld dat hem of haar in hun onderlinge ver
houding aangaat draagplichtig. Hierbij staat het vol
gende voorop.
 
“Evenmin als in het geldende B.W. nadere bepalingen 
omtrent de grootte van “zijn aandeel” zijn gegeven, is 
in de algemene bepaling van het eerste lid [van 
art. 6:10 BW, hof] nader omschreven hoe het gedeelte 
van de schuld dat hem “aangaat” moet worden vast
gesteld. Hieromtrent toch zijn geen algemene regels te 
geven. De grootte van ieders bijdrageplicht zal in de 
eerste plaats afhangen van hetgeen zij uitdrukkelijk 
of stilzwijgend omtrent hun bijdrageplicht zijn over
eengekomen en van een eventuele onderlinge rechts
verhouding der schuldenaren, op grond waarvan zij 
zich gezamenlijk hebben verbonden; zo beslist de ven
noot schaps over een komst over de onderlinge bijdra
geplicht van de firmanten in de firmaschulden. Is de 
schuld om baat aangegaan, dan is voorts van belang 
– en dit vooral, wanneer er tussen de schuldenaren 
geen andere band bestaat, dan het feit dat zij hoofde
lijke medeschuldenaren zijn – in hoeverre de tegen
waarde van hun schuld ieder van hen ten goede is ge
komen. (…) Tenslotte kunnen ook de beginselen van 
ongerechtvaardigde verrijking nog een rol spelen. In 
ieder geval is het niet wenselijk – gelijk in sommige 
buitenlandse wetboeken is bepaald – als hoofdregel 
voorop te stellen dat de schuldenaren voor gelijke de
len in de schuld moeten bijdragen; de uitzonderingen 
zouden dan belangrijker zijn dan de hoofdregel. 
Vanzelfsprekend is echter, indien geen van de hierbo
ven aangegeven om stan dig he den en beginselen uit
sluitsel geven, een draagplicht voor gelijke delen ook 
volgens het ontwerp de aangewezen oplossing.” (Parl. 
Gesch. Boek 6 (algemeen gedeelte van het verbintenis
senrecht), p. 108, voetnoten weggelaten.)
 
De grootte van ieders bijdrageplicht hangt dus in de 
eerste plaats af van hetgeen par tij en omtrent die bij
drageplicht zijn overeengekomen alsmede van hun 
onderlinge rechtsverhouding op grond waarvan zij 
zich gezamenlijk hebben verbonden.
 
Het bestaan van uitdrukkelijk of stilzwijgend gemaak
te afspraken over de draagplicht van par tij en voor de 
hypothecaire schuld is niet komen vast te staan. Op 

grond van het bepaalde in art. 3:172 BW zijn par tij en 
derhalve in beginsel ieder voor de helft van de hypo
thecaire schuld draagplichtig.
 
Echter, op basis van de onderlinge rechtsverhouding 
van par tij en op grond waarvan zij zich onderling heb
ben verbonden alsmede de eisen van redelijkheid en 
billijkheid die deze rechtsverhouding (ook na beëindi
ging van het huwelijk) beheersen en op grond waar
van zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de 
gerechtvaardigde belangen van de wederpartij (verge
lijk art. 6:2 BW en HR 19 oktober 2007, NJ 2007, 565), 
is het hof van oordeel dat de onderlinge draagplicht 
1/3e ten laste van de man en 2/3e ten laste van de 
vrouw bedraagt. Par tij en hebben, om hen moverende 
redenen, bij de overdracht van de woning uitdrukkelijk 
gekozen voor een eigendomsverhouding die een onge
lijk aandeel (1/3e versus 2/3e) van par tij en in de wo
ning behelst. Het hof verwijst hiervoor naar de notari
ele akte van levering van de woning (productie 4 bij 
inleidende dagvaarding). De hypotheekakte (productie 
19 bij conclusie van antwoord in conventie), die op de
zelfde dag is gepasseerd als de leveringsakte van de 
woning (d.d. 18 september 1991) en waartoe de wo
ning als onderpand diende, is naar het oordeel van het 
hof onlosmakelijk verbonden met de woning en de 
daarop rustende eigendomsrechten van par tij en, nu 
deze slechts betrekking [heeft (toevoeging EH)] op de 
woning (en niet op andere vermogensbestanddelen) 
en de daarvoor benodigde financiering. Gelet op de 
om stan dig heid dat de eigendomsrechten van par tij en 
in hun onverdeeld aandeel in de woning 1/3e respec
tievelijk 2/3e bedragen, dient derhalve deze onderlinge 
verhouding ook aan de draagplicht voor de hypothe
caire schuld ten grondslag te liggen. Hierbij neemt het 
hof in aanmerking dat bij verdeling van de woning de 
waarde van het goed de deelgenoten naar evenredig
heid toekomt (hier: 2/3e voor de vrouw en 1/3e voor de 
man), aldus HR 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8938, 
NJ 2007, 395. Zou de vrouw slechts de helft van de hy
potheekschuld behoeven te voldoen, dan zou zij met een 
geringere investering een hoger rendement behalen en 
in die zin zou dan sprake zijn van een wanverhouding. 
De vrouw heeft derhalve een vordering van (1/3e x 
€ 44.701,80) € 14.900,60 op de man.”

  Visie van Financiën
De Staats se cre ta ris van Financiën heeft op 14 april 2017 
een brief gestuurd aan de tweede Kamer.5 in de bijlage 
behandelt hij meerdere voorbeelden. ik behandel hierna 
‘voorbeeld 1’. De besproken casus hak ik in delen. 

“X heeft een eigen woning verkocht waarvoor hij 
reeds vijf jaar aftrek van eigenwoningrente heeft ge

5 Kamerstukken II 2016/17, 33987, 29.
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noten. Op de eigen woning rustte een eigenwoning
schuld (EWS) van € 100.000. Bij verkoop is een EWR 
van € 50.000 gerealiseerd. Y heeft geen eigenwoning
verleden. X en Y kopen samen een woning van 
€ 200.000, gefinancierd met een annuïteitenhypo
theek van € 100.000, een aflossingsvrije hypotheek 
van € 50.000 en € 50.000 eigen vermogen van X. 
 
X en Y moeten gezamenlijk 100% van het eigenwo
ningforfait aangeven. Vervolgens moeten X en Y ieder 
voor zich bepalen of zij recht hebben op renteaftrek 
ter zake van (hun deel van) de schuld. Omdat X en Y 
fiscaal partner zijn, mogen zij de (negatieve) belast
bare inkomsten uit eigen woning bij elkaar optellen 
en in de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking 
nemen in de onderlinge verhouding die zij kiezen.
 
X en Y worden, ook als er geen notarieel sa men le
vings con tract is, voor de inkomstenbelasting aange
merkt als fiscaal partner.
 
Zowel X als Y heeft een aandeel van 50% in de eigen 
woning.”

So far, so good. Maar dan komt het:

“Daartegenover staat dat beiden een aandeel van 50% 
hebben in de annuïteitenhypotheek van € 100.000 en 
een aandeel van 50% in de aflossingsvrije hypotheek 
van € 50.000.”

is deze gevolgtrekking wel juist? Waarom zouden beiden 
een 50%-aandeel hebben in de schulden? is dit in lijn met 
de aangehaalde jurisprudentie? Mijns inziens niet. 

Hof ’s-Hertogenbosch schreef al (zie hiervoor):

“in ieder geval is het niet wenselijk – gelijk in sommi-
ge buitenlandse wetboeken is bepaald – als hoofdregel 
voorop te stellen dat de schuldenaren voor gelijke de-
len in de schuld moeten bijdragen.”

En dat is nu net dat wat de staats se cre ta ris wel doet. in 
tegenstelling tot het hof poneert de staats se cre ta ris als 
hoofdregel de veronderstelling dat de schuldenaren wel 
in gelijke mate draagplichtig zijn.

Ook de Hoge raad (zie hiervoor) gaf al aan:

“(...) hun onderlinge draagplicht bepaald door het ant-
woord op de vraag wie de schuld aangaat. Bij de be-
antwoording van deze vraag moet erop worden gelet 
wie de lening of het krediet heeft gebruikt of te wier 
beschikking de lening of het krediet is gekomen, als-
mede op alle overige relevante om stan dig he den van 
het geval (...)”

Mij dunkt dat onvermijdelijk is dat:
– de annuïteitenhypotheek van € 100.000 moet wor-

den toegerekend aan Y;
– de aflossingsvrije hypotheek van € 50.000 moet wor-

den toegerekend aan X.

Als je al zou twijfelen of desbetreffende leningen ook 
daadwerkelijk ‘zo zijn gebruikt’, leiden de ‘overige rele-
vante om stan dig he den van het geval’ wel tot die conclu-
sie. Alleen deze verdeling doet recht aan het fiscaal eigen-
woningverleden van betrokkenen, hetgeen mij toch zeker 
een ‘relevante om stan dig heid’ lijkt. immers, de aanlei-
ding voor typische samenstelling van de leningdelen is 
het persoonlijk fiscaal eigenwoningverleden van betrok-
kenen.

Het moge duidelijk zijn dat ik de visie van de staats se cre-
ta ris niet deel. Volgens mij maakt de staats se cre ta ris een 
denkfout. Hij veronderstelt dat een ge za men lij ke schuld 
steeds 50/50 is aangegaan. Dat lijkt mij niet juist.

  Tweesprong

Vanaf dit punt staan de staats se cre ta ris en ik dan ook op 
een tweesprong. De staats se cre ta ris slaat linksaf, ik sla 
rechtsaf. De staats se cre ta ris bouwt verder op zijn veron-
derstelling en komt tot de conclusie dat zijn uitwerking 
leidt tot ongewenste fiscale uitkomsten. Om die fiscaal 
ongewenste uitkomsten te verzachten komt hij met een 
beleidsmatige goedkeuring. Aan de goedkeuring verbindt 
hij voorwaarden waaraan – volgens mij – vrijwel nooit 
wordt voldaan. Wat dan resteert is een administratieve 
wanorde.

Laten we toch samen het pad van de staats se cre ta ris eens 
verder bewandelen. De staats se cre ta ris vervolgt zijn 
voorbeeld:

“X gebruikt zijn EWR van € 50.000 om een deel van de 
aankoop van de ge za men lij ke eigen woning te finan
cieren. X financiert hierdoor voor een deel de aan
koop van de eigen woning van Y. 
 
Hierdoor ontstaat een vordering van € 25.000 van X 
op Y die voor X een box 3bezitting vormt en voor Y 
een box 3schuld (schulden aan de partner kwalifice
ren niet als EWS).
 
Voor X is het overgangsrecht van toepassing. X heeft 
rekening houdend met zijn EWR een bestaande eigen
woningschuld (BEWS) van € 50.000 waarvoor nog 25 
jaar recht op renteaftrek bestaat en fiscaal de aflos
singseis niet geldt. Voor Y geldt dat alleen renteaftrek 
kan worden verkregen indien zijn schuld voldoet aan 
de sinds 2013 geldende aflossingseis. Dat betekent dat 
de schuld ten minste annuïtair is en in maximaal 360 
maanden volledig moet worden afgelost.
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Voor X geldt dat:
– van zijn hypotheek van € 75.000 slechts 
€ 50.000 wordt aangemerkt als BEWS, daarvoor heeft 
X 25 jaar recht op renteaftrek;
– € 25.000 valt in box 3 (vanwege zijn EWR).
 
Voor Y geldt dat:
– van zijn hypotheek van € 75.000 slechts 
€ 50.000 wordt aangemerkt als EWS, het aflossings
vrije deel van € 25.000 voldoet niet aan de aflos
singseis en valt in box 3;
– hij 30 jaar recht op renteaftrek heeft over zijn 
aandeel in de annuïtaire hypotheek van € 50.000.
 
Het ligt meer voor de hand dat X en Y hun woning 
met een geheel annuïtaire hypotheek financieren. In 
dat geval is de uitwerking voor X niet anders, maar is 
voor Y zijn gehele hypotheek van € 75.000 een EWS 
en heeft Y daarvoor 30 jaar recht op renteaftrek.”

zoals gezegd ben ik een andere mening toegedaan. in 
mijn perceptie wordt
– de annuïteitenhypotheek van € 100.000 toegerekend 

aan Y; 
– de aflossingsvrije hypotheek van € 50.000 toegere-

kend aan X.

Enkele maanden later, op 2 november 2017, schrijft de 
Staats se cre ta ris van Financiën aan de voorzitter van de 
tweede Kamer:6

“Uit de brief van 14 april 2017 van mijn ambtsvoor
ganger blijkt dat de uitwerking van de eigen wo ning re
ge ling in bepaalde gevallen niet tot de gewenste uit
komst leidt. Ook ik erken dat. Het gaat daarbij om de 
situatie dat fiscale partners gezamenlijk een eigen wo
ning financieren en bij een of beide partners sprake is 
van een eigenwoningreserve of een bestaande eigen
woningschuld. (...) Er is mij natuurlijk wel veel aan ge
legen om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden. 
Het gaat om twee aspecten. Het eerste betreft de toe
passing van de bijleenregeling waardoor een deel van 
de schuld niet als eigenwoningschuld kan worden 
aangemerkt terwijl het bedrag van de eigenwoningre
serve wel volledig wordt ingezet voor financiering van 
de ge za men lij ke woning. Het tweede betreft het niet 
volledig kunnen voortzetten van een onder het over
gangsregime vallende bestaande eigenwoningschuld 
omdat de fiscale partner die pas na 1 januari 2013 een 
eigen woning verkrijgt onder het aflossingsregime 
valt. Hoewel dat laatste fiscaal gezien ook beoogd is 
– het overgangsrecht is niet bedoeld voor nieuwe ge
vallen – kan dit bij fiscale partners in bepaalde geval
len tot een nietbeoogde aftrekbeperking leiden, mede 
vanwege het feit dat partners in de praktijk bij de 

6 Kamerstukken II 2017/18, 34785, 15, p. 34-35.

financiering van de eigen woning door de geldver
strekker vaak verplicht worden gezamenlijk alle schul
den voor de eigen woning aan te gaan. Om aan beide 
aspecten tegemoet te komen ben ik voornemens om bij 
beleidsbesluit een meer passende uitwerking goed te 
keuren. Gedachtegang daarbij is vooralsnog om bij 
toepassing van de bijleenregeling bij fiscale partners 
op woningniveau te bezien of voldoende eigen midde
len zijn aangewend ter financiering van de ge za men
lij ke woning. Daarnaast zou dan bij partners met ge
scheiden vermogens mogelijk kunnen worden gemaakt 
dat het overgangsregime waar de ene fiscale partner 
recht op heeft gedeeltelijk kan overgaan op de fiscale 
partner die daar geen recht op heeft. Daarbij is voor
alsnog het uitgangspunt de regeling die nu al geldt 
voor onder meer boedelmenging, al dan niet in aange
paste vorm, hierop toe te passen. Ik zal op korte ter
mijn nader bezien of deze maatregelen voldoende aan
sluiten bij de beoogde uitwerking, deze laten toetsen 
op uitvoerbaarheid door de Belastingdienst en deze 
dan waar nodig met terugwerkende kracht invoeren. 
Het streven is om in januari 2018 een beleidsbesluit uit 
te vaardigen.”

Op 30 januari 2018 verschijnt het beleidsbesluit.7 Hierin 
borduurt de staats se cre ta ris voort op zijn veronderstel-
ling dat een ge za men lij ke schuld in 50%/50%-verhouding 
wordt gedragen. Dit zou slechts anders kunnen zijn wan-
neer schuldenaren onderling een afwijkende verdeling 
zouden zijn overeengekomen.

“Uit de uitwerking van de voorbeelden bij deze vragen 
kwam naar voren dat de eigenwoningreserve en de wij
ze van toerekening van het overige eigenwoningverle
den niet in alle situaties tot een gewenste uitkomst lei
den. Het gaat in die voorbeelden om situaties waarin de 
partners de eigen woning in een 50%50%verhouding 
aankopen en de schuld(en) voor financiering van de 
aankoop van de woning eveneens in die verhouding 
aangaan. In de bedoelde situaties hebben de partners 
geen afdoende afspraken gemaakt om die nietgewens
te uitkomsten te voorkomen. Dit betreft bijvoorbeeld af
spraken waarbij bijvoorbeeld de woning in een afwij
kende eigendomsverhouding wordt aangekocht door de 
partners of afspraken over de interne draagplicht van 
de schulden die zij gezamenlijk zijn aangegaan.”

zoals hiervoor ook al vermeld, deel ik niet de visie van de 
staats se cre ta ris dat de schulden 50/50 zijn aangegaan. ik 
ervaar dan ook niet de ongewenste uitkomsten die de 
staats se cre ta ris wel ervaart bij zijn 50%/50%-toerekening 
van de schuld(en). Door op de tweesprong de verkeerde 
afslag te nemen, werkt de staats se cre ta ris zich in de nes-

7 Besluit van 30 januari 2018, nr. 2018-1511, Stcrt. 2018, 5946 (herdruk).
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ten. Alleen een noodgreep kan dan soelaas bieden. De 
staats se cre ta ris komt met een ‘goedkeuring’. 

“Ik acht het ongewenst dat partners waarvan ten
minste één voorafgaand aan de ge za men lij ke aan
koop van de eigen woning een eigenwoningverleden 
heeft, worden geconfronteerd met een nietbeoogde 
beperking van de renteaftrek. Deze nietbeoogde be
perking van de renteaftrek kan het gevolg zijn van 
een bestaande EWR of het niet volledig kunnen voort
zetten van een BEWS. Daarom keur ik voor zover no
dig vooruitlopend op wetgeving het volgende goed.
 
GOEDKEURING
Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat het 
eigenwoningverleden van beide partners bij helfte 
wordt verdeeld over beide partners om daarna de in
dividuele EWS en het eigenwoningverleden te bepa
len. De goedkeuring geldt met ingang van het belas
tingjaar 2013.
 
VOORWAARDEN
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaar
den:
a) De partners kopen de eigen woning aan in een 
50%50%verhouding en gaan de schuld(en) voor finan
ciering van de woning eveneens in die verhouding aan.
b) Beide partners doen een beroep op deze goedkeu
ring door de eigenwoningreserve en de eigenwoningren
te 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 eigenwo
ningverleden van één of beide partners kan daardoor 
niet meer worden herzien of teruggedraaid in een la
ter belastingjaar.”

Onderdeel van voorwaarde ‘a’ is dat de schulden voor fi-
nanciering van de woning in 50%/50%-verhouding zijn 
aangegaan. in mijn perceptie zal aan deze voorwaarde 
hoogstzelden zijn voldaan. Dit maakt de goedkeuring tot 
een wassen neus. Degenen die menen een beroep op de 
goedkeuring te hebben gedaan, voldeden niet aan de 
voorwaarden. Het gevolg, verdeling van het eigenwoning-
verleden (voorwaarde ‘c’), kan niet zijn ingetreden. toch 
past de Belastingdienst de goedkeuring wel toe.8 ten on-
rechte.

  Draagplichtover een komst

in de praktijk worden voormelde problemen veelal voor-
komen door toepassing van een draagplichtover een-

8 zie www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/ 
prive/woning/eigen_woning/u_verkoopt_een_woning/bijleenregeling/ 
overwaarde_en_eigenwoningreserve/afname_eigenwoningreserve/ 
wanneer_wordt_uw_eigenwoningreserve_lager (geraadpleegd: 29 juli 2019).

komst. Schuldenaren noteren daarin wie welk deel van de 
schuld aangaat. 

in mijn visie is zo'n draagplichtover een komst in feite 
niets meer of minder dan de expliciete vastlegging van 
hetgeen impliciet toch al zo is. Dat komt omdat ik op bo-
venvermelde tweesprong rechtsaf ben geslagen, samen 
met de Hoge raad. Volgens de Hoge raad “wordt hun on-
derlinge draagplicht bepaald door (...) wie de schuld aan-
gaat”. En daarbij “moet erop worden gelet wie de lening 
of het krediet heeft gebruikt (...), alsmede op alle overige 
relevante om stan dig he den van het geval”. 

is een schriftelijke vastlegging in een draagplichtover een-
komst dan wel zinnig? nodig is het niet; ook zonder de 
schriftelijke vastlegging is het al zo. Anderzijds is het wel 
duidelijk; expliciet maken van wat impliciet is, kan nooit 
kwaad. Vandaar ook de titel van dit artikel.

  Dissident

Met mijn visie neem ik een afwijkend standpunt in van 
hetgeen ik tot nu toe gepubliceerd heb zien worden. En ik 
gebruik grote woorden als de staats se cre ta ris maakt een 
denkfout. ik steek mijn hoofd boven het maaiveld uit. Die 
kaatst moet den bal verwachten...

informatie: info@hoepelman.com
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Drs. J.O. Horsthuis MFP1

VFP 2019/93
In september 2019 verscheen een artikel van de heer 
E. Hoepelman LLM MSC met de titel ‘(On)zin van een 
draagplichtover een komst’.2 In dit artikel stelt de auteur 
dat het maken van een dergelijke over een komst niet 
nodig is. De auteur gaat voorbij aan een aantal 
elementaire zaken die de lezers van het artikel op het 
verkeerde been kan zetten. Dat komt de fi nan cië le 
adviespraktijk niet ten goede.
In dit artikel wordt daarom ingegaan op het belang van 
het vastleggen van afspraken die samenhangen met het 
aangaan van schulden en het vastleggen van de interne 
draagplicht. Hierbij zal ook worden stilgestaan bij de 
adviserende rol van de financieel adviseur.

  Relevantie en urgentie (civiel en fiscaal)

tijdens relaties gaan partners veelal samen schulden aan. 
Daarnaast wordt in veel situaties geld ‘vermengd’. Bij een 
scheiding3 kan discussie ontstaan over de verwachtingen 
van de in het verleden gemaakte keuzes. In het verlengde 
van deze discussies liggen, als partners er niet uitkomen, 
ju ri di sche procedures. Ju ri di sche procedures zijn onze-
ker, duren lang en kosten veel geld. In het ergste geval ra-
ken kinderen van procederende ex-partners in de knel 
door het geëscaleerde conflict van hun ouders. Het men-
gen van geld en het samen aangaan van schulden brengt 
ook fiscale risico's met zich mee. Verkeerde keuzes kun-
nen leiden tot grote fiscale schade. De civiele en fiscale 
schade die voortvloeit uit het achterwege blijven van 
vastlegging van de keuzes die partners hebben gemaakt, 
had voorkomen kunnen worden als cliënten hun afspra-
ken hadden vastgelegd in een over een komst.

  Aangaan van schulden en vastleggen van 
interne draagplicht

tijdens relaties gaan partners samen schulden aan. 
Hierdoor worden partners beiden hoofdelijk aansprake-
lijk voor de betreffende schuld. Het kan gaan om schul-
den voor een woning of schulden voor bijvoorbeeld con-
sumptieve doeleinden.4 Als de relatie door een scheiding 
tot een einde komt, kunnen partners andere verwachtin-
gen hebben over wie de schuld na de ontbinding van de 
relatie moet dragen. Dat gaat derhalve niet over de hoof-
delijke aansprakelijkheid jegens de geldverstrekker maar 
over de interne draagplicht. Op het moment dat een 

1 Drs. J.O. Horsthuis MFP is oprichter van de ScheidingsDeskundige. De 
ScheidingsDeskundige is een kenniscentrum gespecialiseerd in het on-
dersteunen en opleiden van professionals die betrokken zijn bij het schei-
dingsproces.

2 VFP 2019/72.
3 Ontbinding huwelijk, geregistreerd partnerschap of het beëindigen van 

een samenwoonrelatie. Dit artikel beperkt zich tot het scheidingsrisico. 
Bij overlijden spelen soort ge lij ke knelpunten.

4 geen limitatieve opsomming.

schuld tot een gemeenschap van goederen of een beperk-
te gemeenschap behoort, hebben beide deelgenoten na 
ontbinding van deze gemeenschap op basis van de hoofd-
regel een gelijk aandeel in deze schuld.5 Bij zogenoemde 
eenvoudige gemeenschappen6 is het vaststellen van de 
interne draagplicht voor de gezamenlijk aangegane 
schuld ingewikkelder. De interne draagplicht hangt af van 
wat par tij en (stilzwijgend) intern met elkaar zijn over-
eengekomen, met inachtneming van de Haviltex-
formule.7 Met andere woorden, de vraag van wie de 
schuld is, wordt beantwoord door te kijken naar wat part-
ners daarover zijn overeengekomen. Zijn zij niets over-
eengekomen dan wordt gekeken naar de Haviltex-
formule.

  Haviltex-formule8

Het Haviltex-arrest bepaalde dat bij de uitleg van een 
schriftelijke over een komst het niet genoeg is om enkel 
naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken Er 
dient ook gekeken te worden welke betekenis par tij en 
aan de tekst gaven en wat ze over en weer redelijkerwijs 
van elkaar mochten verwachten. De Haviltex-maatstaf 
wordt ook toegepast voor de uitleg van mondelinge over-
een kom sten.9

In veel gevallen hebben partners geen schriftelijke af-
spraken gemaakt over de interne draagplicht voor de ge-
zamenlijk aangegane schuld. Bij een ju ri di sche procedure 
zal dan worden gekeken naar wat par tij en redelijkerwijs 
van elkaar mochten verwachten. De uitleg zal per situatie 
verschillen. Een rechtbank zal maatwerk leveren.

Dit maakt discussies tussen ex-partners over interne 
draagplicht een ingewikkelde kwestie. Het kan vanwege 
het Haviltex-criterium immers alle kanten op. Hierbij 
speelt ook de kwaliteit van de gevoerde procedure een 
rol. Om dit te illustreren wordt hieronder kort ingegaan 
op vier relevante uitspraken. De uitspraken en de conclu-
sies zijn voor de leesbaarheid van het artikel kort samen-
gevat.

  Rechtbank Rotterdam 1 juni 2016 10

Man en vrouw hebben een samenwoonrelatie. De man 
heeft de woning verkregen uit de nalatenschap van zijn 
moeder en de woning behoort tot zijn vermogen. Op de 
hypothecaire geldlening bij de Rabobank zijn zowel de 
man als de vrouw als debiteur aangemerkt.

De relatie wordt beëindigd. De woning wordt door de 
man een half jaar later verkocht. Nadat de verkoopop-

5 Art. 1:100 BW.
6 gemeenschap tussen samenwoners of gehuwden met huwelijkse voor-

waarden zonder beperkte gemeenschap van woning (art. 3:166 BW).
7 HR 8 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9539.
8 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:PHR:1981:Ag4158.
9 HR 4 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI6319.
10 Rb. Rotterdam 1 juni 2016, ECLI:NL:RBROt:2016:4320.

De evidente noodzaak van een draagplichtover een komst
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brengst is afgelost op de geldlening resteert er een schuld 
van € 69.260.

De man en vrouw twisten over de vraag van wie deze 
schuld is. Ze komen er samen niet uit. De vrouw verzoekt 
de rechtbank de man te veroordelen tot het dragen van de 
volledige restschuld. In het verweer van de man wordt 
verzocht het verzoek van de vrouw af te wijzen.

De rechtbank stelt de vrouw in het gelijk, nu zij niet 
(mede)eigenaar van de woning was waarvoor de schuld 
was aangegaan.

  Ge rechts hof ’s-Hertogenbosch 28 september 201711

Man en vrouw zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaar-
den. Iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap 
is uitgesloten. De man en vrouw zijn samen een flexibel 
hypotheekkrediet van € 60.000 bij ABN Amro aangegaan. 
Deze gelden zijn gebruikt om de woning van de man aan-
trekkelijker te maken voor potentiële kopers. De woning 
van de man wordt verkocht. De man lost het flexibel hy-
potheekkrediet bij ABN Amro af. De man stelt dat hij een 
ge za men lij ke schuld heeft afgelost en dat hij daarom een 
vordering van € 30.000 op de vrouw heeft.

De vrouw vindt dit zeer onredelijk en stelt dat de gelden 
uit het krediet uitsluitend ten goede zijn gekomen aan de 
man.

Het hof beslist in deze zaak dat de draagplicht voor gelij-
ke delen op de partners rust, nu zij op grond van art. 1:81 
BW verplicht waren elkaar het nodige te verschaffen. De 
vrouw dient de man € 30.000 te vergoeden.

  Ge rechts hof ’s-Hertogenbosch 13 maart 201812

Man en een vrouw zijn na het maken van huwelijkse 
voorwaarden gehuwd op 22 juli 1992. Iedere gemeen-
schap van goederen is uitgesloten. Voor het sluiten van 
het huwelijk hadden de man en de vrouw een woning in 
eigendom gekregen in een verhouding van 1/3:2/3. Voor 
de verwerving van de woning was een hypothecaire geld-
lening afgesloten. In 2008 lossen zij de geldlening af. Het 
bedrag van € 44.700 is afkomstig uit het vermogen van de 
vrouw. Man en vrouw gaan scheiden. De vrouw stelt dat 
zij een ge za men lij ke schuld heeft afgelost en derhalve 
een vordering van € 22.350 op de man heeft. De man stelt 
dat hij gezien de eigendomsverhouding van 1/3 ook een 
schuldverhouding van 1/3 heeft. Het vergoedingsrecht 
bedraagt dan € 14.900.

Het hof stelt in deze casus de man in het gelijk, gelet op 
de om stan dig heid dat de eigendomsrechten van par tij en 
in hun onverdeeld aandeel in de woning 1/3 respectieve-
lijk 2/3 bedragen.

11 ge rechts hof ’s-Hertogenbosch 28 september 2017, 
ECLI:NL:gHSHE:2017:4157.

12 gebaseerd op uitspraak ge rechts hof ’s-Hertogenbosch 13 maart 2018, 
ECLI:NL:gHSHE:2018:1104.

  Ge rechts hof ’s-Hertogenbosch 17 april 201813

De vrouw heeft in 2002 een woning in eigendom verkre-
gen. De man en vrouw hebben een affectieve relatie ge-
had in de periode 2006-2011. In 2008 is de bestaande hy-
potheek van de vrouw verhoogd. Er zijn geen afspraken 
gemaakt over de interne draagplicht voor de geldlening. 
Bij de lening is een spaarverzekering afgesloten. Alle gel-
den zijn aangewend voor de verbouwing van de woning 
van de vrouw. De man en vrouw zijn beiden hoofdelijk 
aansprakelijk voor de geldlening. De man en vrouw gaan 
scheiden. Op 1 oktober 2014 is de woning verkocht. Er 
resteert een schuld van € 48.015.

De man is van mening dat uitsluitend de vrouw draag-
plichtig is voor deze restschuld. Hij stelt:

“De vrouw was enig eigenaar van de woning. De hypo-
theekschuld is volledig aan haar als eigenaar van de 
woning ter beschikking gesteld. De gelden zijn besteed 
ten gunste van die woning. De gehele verkoopop-
brengst is de vrouw ten goede gekomen. De man heeft 
door alle aflossingsbetalingen middelen aan de vrouw 
verschaft die volledig en uitsluitend aan haar ten goe-
de zijn gekomen.”

De vrouw is van mening dat ze beiden draagplichtig zijn 
voor de restschuld:

“De vrouw betwist dat de hypothecaire geldlening aan 
haar ter beschikking is gesteld. Met deze gelden is de 
woning verbouwd en zowel de man als de vrouw heeft 
het genot daarvan gehad. Beide par tij en zijn draag-
plichtig voor de hypotheekschuld. Par tij en hadden ook 
de bedoeling om ieder voor de helft van de hypotheek-
schuld draagplichtig te zijn.”

Het hof oordeelt dat er sprake is van een draagplicht voor 
gelijke delen, nu de man onvoldoende heeft aangevoerd 
voor de conclusie dat uitsluitend de vrouw draagplichtig 
is voor de hypotheekschuld, en, nu sprake was van een 
onderwaarde van de woning, de verkoopopbrengst niet 
aan de vrouw ten goede is gekomen, maar is aangewend 
ter aflossing van de ge za men lij ke hypotheekschuld.

  Conclusie
Het gegeven dat veel scheidende partners andere ver-
wachtingen hebben met betrekking tot het dragen van de 
gezamenlijk aangegane schuld bevestigt het belang van 
het schriftelijk vastleggen van afspraken over interne 
draagplicht. Hierdoor is er bij een scheiding geen ruimte 
meer voor interpretatie en discussie. In het verlengde 
hiervan zal ook geen ruimte zijn voor het voeren van een 
ju ri di sche procedure waarbij de interne draagplicht door 
een rechtbank vastgesteld moet worden. Deze rechtbank 
zal immers terugvallen op hetgeen par tij en omtrent de 
draagplicht zijn overeengekomen.

13 ge rechts hof ’s-Hertogenbosch 17 april 2018, ECLI:NL:gHSHE:2018:1608.
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  Fiscaal

Sinds de Kamerbrief van 14 april 201714 en het goedkeu-
rende besluit van 30 januari 201815 houdt het thema 
“vaststellen aandeel eigenwoningschuld” de gemoederen 
in de fi nan cië le adviespraktijk behoorlijk bezig. Met het 
besluit van 30 januari 2018 kwam een einde aan een lan-
ge periode van onzekerheid ten aanzien van het vaststel-
len van de eigenwoningschuld tussen partners. Inmiddels 
is het besluit ruim anderhalf jaar van kracht.

Om uw geheugen op te frissen wordt in dit artikel eerst 
kort ingegaan op de door de staats secre ta ris vastgestelde 
fiscale knelpunten en het goedkeurende besluit dat deze 
fiscale knelpunten repareert. Hiervoor is gebruikgemaakt 
van eerdere publicaties.16 In het verlengde hiervan wordt 
ingegaan op het alternatief ten opzichte van het besluit, 
waarbij afspraken worden gemaakt over interne draag-
plicht.

  Kamerbrief 14 april 2017

Op 14 april 2017 heeft de toenmalig Staats secre ta ris van 
Financiën in zijn Kamerbrief een aantal aannames gedaan 
die van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van 
de eigenwoningschuld. Indien één van beide deelgenoten 
bij de verwerving van een woning eigen middelen in-
brengt, zou er volgens hem altijd sprake zijn van een ver-
goedingsrecht. Deze zienswijze in samenhang met een 
aantal andere fiscale aannames zorgt voor diverse fiscale 
problemen die in de Kamerbrief uiteen zijn gezet.17

VOORBEELD18

Maarten heeft een eigen woning verkocht waarvoor 
hij reeds vijf jaar aftrek van eigenwoningrente heeft 
genoten. Op de eigen woning rustte een eigenwoning-
schuld (EWS) van € 100.000. Bij verkoop is een EWR 
van € 50.000 gerealiseerd. Vera heeft geen eigenwo-
ningverleden. Maarten en Vera kopen samen een wo-
ning van € 200.000, gefinancierd met een annuïtei-
tenhypotheek van € 100.000, een aflossingsvrije 
hypotheek van € 50.000 en € 50.000 eigen vermogen 
van Maarten.
Vragen: Blijft het eigenwoningverleden van Maarten 
bij hem zonder deels over te gaan naar Vera? Wat zijn 
de gevolgen voor de aftrek van eigenwoningrente als 
Maarten en Vera:
1. ongehuwd samenwonen en geen fiscaal partner 

zijn;
2. ongehuwd samenwonen en fiscaal partner zijn;

14 Kamerbrief 14 april 2017 staats secre ta ris Wiebes.
15 Stcrt. 2018, nr. 5946, 30 januari 2018.
16 Staats secre ta ris te kort door de bocht bij het vaststellen van vergoedings-

rechten (22 mei 2017) en Duidelijkheid vaststellen aandeel eigenwoning-
schuld! (19 september 2017). 

17 Knelpunten manifesteren zich ook bij partners die na 1 januari 2018 ge-
huwd zijn onder de Wet beperking gemeenschap van goederen.

18 Zoals verwoord in Kamerbrief 17 april 2017.

3. in gemeenschap van goederen getrouwd zijn (hu-
welijk gesloten vóór 1 januari 2018)19

– Uitgangspunt is dat Maarten en Vera in het hu-
welijk treden in algehele gemeenschap van goe-
deren nadat Maarten zijn woning heeft verkocht 
maar voordat de andere woning is gekocht;

4. in beperkte gemeenschap gehuwd zijn (huwelijk 
gesloten na 1 januari 2018).
– Uitgangspunt is dat Maarten en Vera in het hu-

welijk treden in beperkte gemeenschap van goe-
deren nadat Maarten zijn woning heeft verkocht 
maar voordat de andere woning is gekocht.

De uitwerking voor alle vier de situaties is nagenoeg ge-
lijk. Slechts bij het huwelijk in gemeenschap van goede-
ren (huwelijk van vóór 1 januari 2018) zou een andere 
uitwerking van toepassing zijn.

  Uitwerking voor alle vier situaties
Zowel Maarten als Vera heeft een aandeel van 50% in de 
eigen woning. Daartegenover staat dat beiden een aan-
deel van 50% hebben in de annuïteitenhypotheek van 
€ 100.000 en een aandeel van 50% in de aflossingsvrije 
hypotheek van € 50.000. Maarten gebruikt zijn EWR van 
€ 50.000 om een deel van de aankoop van de ge za men lij-
ke eigen woning te financieren. Maarten financiert hier-
door voor een deel de aankoop van de eigen woning van 
Vera. Hierdoor ontstaat een vordering van € 25.000 van 
Maarten op Vera die voor Maarten een box 3-bezitting 
vormt en voor Vera een box 3-schuld (schulden aan de 
partner kwalificeren niet als EWS).20

Voor Maarten is het overgangsrecht van toepassing. 
Maarten heeft, rekening houdend met zijn EWR, een be-
staande eigenwoningschuld (BEWS) van € 50.000 waar-
voor nog 25 jaar recht op renteaftrek bestaat en fiscaal de 
aflossingseis niet geldt. Voor Vera geldt dat alleen rente-
aftrek kan worden verkregen indien haar schuld voldoet 
aan de sinds 2013 geldende aflossingseis. Dat betekent 
dat de schuld ten minste annuïtair is en in maximaal 360 
maanden volledig moet worden afgelost.

Voor Maarten geldt dat:
– van zijn hypotheek van € 75.000 slechts € 50.000 

wordt aangemerkt als BEWS; daarvoor heeft Maarten 
25 jaar recht op renteaftrek;

– € 25.000 in box 3 valt (vanwege zijn EWR).21

Voor Vera geldt dat:
– van haar hypotheek van € 75.000 slechts € 50.000 

wordt aangemerkt als EWS; het aflossingsvrije deel 
van € 25.000 voldoet niet aan de aflossingseis en valt 
in box 3;

19 Idem bij stellen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
20 Op grond van art. 3.119a lid 6 onderdeel c Wet IB 2001.
21 De maximale EWS van Maarten bedraagt € 50.000, namelijk zijn aandeel 

in de verwervingskosten van de nieuwe woning verminderd met zijn 
EWR, (€ 100.000 – € 50.000 = € 50.000).
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– zij 30 jaar recht op renteaftrek heeft over haar aan-
deel in de annuïtaire hypotheek van € 50.000.

Bij situatie 3 gaat de helft van het eigenwoningverleden 
door de huwelijkssluiting van Maarten over op Vera (en 
vice versa). Volgens de Kamerbrief gaat de eigenwo-
ningreserve echter niet over. Dit is voor Maarten een zo-
genaamde extracomptabele stand (persoonlijke stand).

  Besluit 30 januari 2018

Staats secre ta ris van Financiën, Menno Snel, bevestigt in 
zijn besluit van 30 januari 2018 de fiscale knelpunten uit 
de Kamerbrief van 14 april 2017. In het verlengde hiervan 
komt hij met de goedkeuring onder voorwaarden het ei-
genwoningverleden te mengen. Het eigenwoningverle-
den betreft de volgende onderdelen:
– de eigenwoningreserve;22

– de verstreken looptijd van eigenwoningschulden;23

– de aflossingsstand;24

– renteaftrekverleden (eerder verstreken periode van 
renteaftrek onder oud recht of overgangsrecht).25

Door het mengen van het eigenwoningverleden worden 
de gesignaleerde fiscale knelpunten weggenomen.
– Maarten verliest door het mengen van het fiscale ei-

genwoningverleden de helft van zijn eigen woningre-
serve. Zijn volledige schuld kwalificeert hierdoor vol-
ledig in box 1;

– Vera heeft door het mengen van het fiscale eigenwo-
ningverleden recht op overgangsrecht. Het aflos-
singsvrije deel van de geldlening die aan haar wordt 
toegerekend kwalificeert nu ook als eigenwoning-
schuld.

Door gebruik te maken van het goedkeurende besluit 
kunnen partners hun fiscale situatie ‘optimaliseren’. Dit 
is tijdens de relatie misschien een voor de hand liggende 
keuze. Er kleven echter diverse nadelen aan de standaard-
zienswijze van de staats secre ta ris en het gebruik van het 
besluit.

De fiscale knelpunten zijn:
– Stel: Maarten en Vera gaan kort na de verwerving 

van de woning uit elkaar. De woning wordt voor 
€ 200.000 verkocht. De resterende hypothecaire 
geldlening (EWS) bedraagt op dat moment € 150.000. 
Maarten en Vera rea li se ren dan ieder een eigenwo-
ningreserve van € 25.000. Vera zal echter in verband 
met een vergoedingsrecht, € 25.000 van haar ver-
koopopbrengst aan Maarten moeten voldoen. 
Hierdoor sluit haar EWR niet meer aan op haar daad-
werkelijke fi nan cië le situatie. Als zij een andere wo-
ning wil aankopen zal ze deze € 25.000 waarschijn-
lijk moeten financieren. Dit deel van de lening 
kwalificeert niet als eigenwoningschuld. Hierdoor 

22 Art. 3.119aa Wet IB 2001.
23 Art. 3.119a lid 7 Wet IB 2001.
24 Art. 3.19d Wet IB 2001.
25 Art. 10bis.1 Wet IB 2001.

heeft zij minder fiscaal voordeel. Ook zal haar maxi-
male hypotheek op basis van haar inkomen lager uit-
vallen. Dit knelpunt manifesteert zich overigens ook 
als Vera de woning van Maarten wil overnemen in 
verband met de scheiding.

– Maarten heeft een lange periode van renteaftrek ge-
bruikt waarna hij samen met Vera (die nog geen ei-
genwoningverleden heeft) een woning koopt. Hierbij 
kiezen zij dan voor de ‘fiscale optimalisatie’ op basis 
van het besluit. Bij een eventuele scheiding heeft 
Vera – die geen eigenwoningverleden had – ineens 
een aftrekverleden hetgeen haar fiscale positie ver-
slechtert. Andersom kan het ook voorkomen dat 
Maarten bij een scheiding een deel van zijn over-
gangsrecht verliest.26 Dit probleem is op dit moment 
al aanwezig bij mensen die trouwen waarbij de wo-
ning en schuld onderdeel worden van een huwelijks-
gemeenschap. Bij samenwoners is het maar de vraag 
of zij hun fiscale positie in tegenstelling tot hun ge-
scheiden vermogensrechtelijke positie ‘gezamenlijk’ 
willen maken.

Bij stellen waarvan de woning tot een huwelijksgemeen-
schap behoort, zijn deze knelpunten niet op te lossen. Bij 
eenvoudige gemeenschappen kan dat echter wel.

  Draagplichtover een komst

Naast het gebruik van het besluit is er een alternatief. In 
situaties waarbij er sprake is van een eenvoudige ge-
meenschap27 is het mogelijk om de fiscale knelpunten 
weg te nemen door afspraken over interne draagplicht 
vast te leggen. Hierdoor behoudt iedere belastingplichti-
ge zijn persoonlijke eigenwoningverleden. De nadelen 
van het goedkeurende besluit zullen zich niet manifeste-
ren. Deze zienswijze wordt civiel en fiscaal gedragen. 
Daarvoor zijn de volgende bronnen:
– Een over een komst tussen par tij en prevaleert boven 

de wettelijke regeling van vergoedingsrechten, die 
immers niet dwingendrechtelijk van aard is.28

– Daarnaast schrijft de staats secre ta ris dat het besluit 
van 30 januari 2018 ziet op situaties waarbij partners 
geen afdoende afspraken hebben gemaakt om de niet 
gewenste uitkomsten te voorkomen. Hierbij staat de 
staats secre ta ris specifiek stil bij het ontbreken van 
afspraken over de interne draagplicht.29

– De Belastingdienst geeft op haar website aan dat cli-
enten afspraken kunnen maken over interne draag-
plicht.30

Partners kunnen zelfstandig of met behulp van hun ad-
viseur afspraken over interne draagplicht vastleggen. Als 
partners zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden 

26 Art. 10bis.1 Wet IB 2001.
27 gemeenschap tussen samenwoners of gehuwden met huwelijkse voor-

waarden zonder beperkte gemeenschap van woning.
28 HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1871, r.o. 3.4.2.
29 Draagplicht gaat over de vraag in welke onderlinge verhouding de schuld 

par tij en aangaat. 
30 Website Belastingdienst 14 augustus 2018.
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dan dienen afspraken over interne draagplicht op straffe 
van nietigheid in een notariële akte te worden opgeno-
men.31

  Conclusie

De uiteenlopende civiele uitspraken over interne draag-
plicht en het gegeven dat veel scheidende partners proce-
deren over de vraag van wie de schuld in hun interne ver-
houding is, bevestigt de noodzaak van het vastleggen van 
afspraken over interne draagplicht. Door het vastleggen 
van de interne draagplicht bij partners hoeft geen gebruik 
te worden gemaakt van het goedkeurende besluit van 
30 januari 2018. Hierdoor blijven de uiteengezette fiscale 
nadelen van het besluit achterwege.

Informatie: jasper@descheidingsdeskundige.nl

  Reactie van Eric Hoepelman

Fijn dat Jasper Horsthuis zijn visie ook deelt. En dank aan 
de redactie dat ik een reactie mag geven. Van een discus-
sie op het scherpst van de snede wordt iedereen beter.

Laat ik beginnen met een instemmend bericht. Horsthuis 
en ik zijn beiden van mening dat betrokkenen zich bewust 
moeten zijn van hun onderlinge fi nan cië le verhoudingen. 
Anderzijds verschillen Horsthuis en ik van mening over de 
zin of noodzaak van een draagplicht over een komst.32

De kwestie die ons verdeeld houdt is: wat is rechtens 
wanneer door de samenwoners géén afspraak is gemaakt 
over de onderlinge draagplicht van een ge za men lij ke schuld. 
Horsthuis is van mening dat arrest Haviltex dan een rol 
speelt (“wat par tij en redelijkerwijs van elkaar mochten 
verwachten”). Dat lijkt mij onjuist. Immers, Haviltex gaat 
over de ‘uitleg van de bepalingen van dat contract’. Hoe 
kan con tracts uit leg een rol spelen wanneer er geen con-
tract is?

Meermaals schrijft Horsthuis ‘dat veel scheidende part-
ners andere verwachtingen hebben over wie de geza-
menlijk aangegane schuld na de ontbinding van de relatie 
moet dragen’. Mij dunkt dat het dan onze taak is om te 
duiden wat rechtens is. En dat niet pas bij de scheiding, 
maar vooral al bij het gezamenlijk aangaan van de schuld, 
opdat geen ‘andere verwachtingen’ ontstaan.

Om te bepalen wie een schuld moet dragen, moet – vol-
gens de Hoge Raad – de vraag worden beantwoord ‘wie 
de lening heeft gebruikt’, met inachtneming van ‘alle ove-
rige relevante om stan dig he den’.33 Dit geldt ook wanneer 
‘geen afspraak is gemaakt over de onderlinge draag-
plicht’!

31 Art. 1:115 BW.
32 Let wel, uit het feit dat ik andere onderdelen onbesproken laat, is niet te 

concluderen dat ik het daarmee eens ben.
33 HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4206.

Xavier en Yvonne kopen samen (50/50) een woning 
voor € 200.000. Xavier heeft € 100.000 eigen midde-
len en gebruikt deze voor de aankoop. Yvonne heeft 
geen eigen middelen en gaat een schuld van € 100.000 
aan.
Twee scenario's:
1. Yvonne gaat de schuld alleen aan (Xavier tekent 

niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid);
2. Xavier en Yvonne zijn beiden hoofdelijk aanspra-

kelijk voor de schuld.

In hoeverre gaat de schuld Xavier aan? Of met andere 
woorden: in hoeverre is Xavier draagplichtig?

In mijn beleving is in beide scenario's alleen Yvonne 
draagplichtig. Immers, zij heeft de lening gebruikt. Ook 
alle overige relevante om stan dig he den duiden niet op 
een andere conclusie.

Ik vermoed dat Horsthuis ook van mening is dat Yvonne al-
leen draagplichtig is. Hij zal daarvoor een draagplichtover-
een komst voorleggen. Sterker: hij acht dat van ‘evidente 
noodzaak’. Ik vind het noodzakelijk noch nodig. Ook zon-
der draagplichtover een komst is het al zo. Mijn vraag aan 
Horsthuis: is ook zonder draagplichtover een komst alleen 
Yvonne draagplichtig?

Waarover zijn Horsthuis en ik het wel eens? Een zorgvul-
dige bepaling van individuele leningdelen is belangrijk, 
vanuit zowel civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk oogpunt. 
Een gedegen vastlegging hiervan kan later nuttig blijken. 
Niet alleen ten opzichte van de be las ting in spec teur, ook 
ten opzichte van elkaar.

Eric Hoepelman
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