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VOORWOORD

Het schrijven van een proefschrift heb ik als een – op meerdere gebieden – zeer
leerzame ervaring beschouwd, die ik niet had willen missen. Dat het niet altijd
even makkelijk was, doet daar niet aan af maar versterkt dat juist. In dit
voorwoord wil ik dan ook de personen bedanken die daaraan eenwaardevolle –
zo niet onmisbare – bijdrage hebben geleverd.

In de eerste plaats moeten dan mijn promotoren, Inge van Vijfeijken en Richard
Happé, worden genoemd. Zonder hun vertrouwen en opbouwende kritiek, zou
het proefschrift er niet – of althans zeker niet in de huidige vorm – zijn
gekomen. Er wordt wel eens beweerd dat het schrijven van een proefschrift
vooral ook te maken heeft met doorzettingsvermogen. Dat kan en wil ik niet
ontkennen. De rol van de promotoren daarin – en hun doorzettingsvermogen –

blijft dan echter ten onrechte buiten beeld. Beiden hebben daarin een belang-
rijke rol gespeeld, maar Inge in het bijzonder. Op cruciale momenten heeft ze
me niet alleen weten te overtuigen dat ik het proefschrift af moest maken – en
dat het voor een groot deel al af was – maar ze heeft ook werkelijk tijd voor mij
vrij gemaakt om dat te kunnen realiseren. De (vele) maanden waarin ik
me volledig op het proefschrift kon richten, heb ik ervaren als de mooiste
periode in mijn werkende leven. Ook het enthousiasme van Inge en Richard en
de vele gesprekken over het proefschrift, hebben daaraan een belangrijke
bijdrage geleverd. Het heeft mijn ‘fiscale blik’ veranderd en verruimd.

Ook Mascha Hoogeveen ben ik bijzonder dankbaar voor haar onmisbare
bijdrage aan deze ‘proefschriftperiode’. We waren allebei ontzettend druk
met het proefschrift, maar toch hebben we vele uren – vooral telefonisch –

met elkaar gesproken. Het feit dat ik alle ‘ups’ en ‘downs’ kon delen met
iemand die precies begreep waar ik het over had, is al fantastisch. Dat ik
steevast blijer uit het gesprek kwam dan ik erin ging, is geweldig. Ik heb er vele
waardevolle en blijvende herinneringen aan overgehouden, waaraan ik onge-
twijfeld nog vaak met een glimlach zal terugdenken.

Verder wil ik uiteraard mijn collega’s op het FIT bedanken, en dan vooral Sonja
Dusarduijn, Hans Gribnau en Henk te Niet†. Onze vele gesprekken over het
proefschrift en andere – niet fiscale – onderwerpen, heb ik zeer op prijs gesteld.
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En natuurlijk mijn paranimfen, Eveline Gubbels en Nicole Govers, die zowel
letterlijk als figuurlijk een steun in de rug zijn bij de promotie.

Tot slot wil ik een aantal personen bedanken die niets met de fiscaliteit te
maken hebben, maar die toch een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het
proefschrift en mijn beleving van deze periode. In de eerste plaats wil ik mijn
vriendin Vivian Muller bedanken voor de vele koppen koffie als ik weer eens
‘vastliep’ en de aangename, afleidende en ‘zweverige’ gesprekken. Dat we
elkaar vanaf ons twaalfde jaar kennen en uiteindelijk allebei in Den Bosch zijn
beland, en nog steeds goede vriendinnen zijn, moet in de sterren geschreven
staan.

Ook mijn vader en ‘schoonvader’ verdienen aparte vermelding, omdat ze zo
dapper waren het proefschrift volledig door te lezen. Daarnaast hebben mijn
ouders en ‘schoonouders’ door de vele oppasuren niet alleen een belangrijke
bijdrage gehad aan het proefschrift, maar er ook voor gezorgd dat de proef-
schriftperiode voor Gijs, Hugo en Pleun een leuke ervaring was. Ook Paul heeft
daarin een meer dan evenredige bijdrage geleverd. Ook zijn kennis van Excel en
zijn (speciaal voor het proefschrift verworven) kennis van Word, en natuurlijk
zijn mentale steun, zijn bijzonder waardevol geweest.

Tot slot Gijs, Hugo en Pleun. Jullie zijn nog veel te klein om te begrijpen waar ik
me mee bezig heb gehouden. Dat ik zo veel moest werken om boterhammen te
kunnen eten en op vakantie te kunnen gaan was een flagrante leugen, die jullie
me hopelijk zullen vergeven. Dat jullie er zijn is – met of zonder proefschrift –
al bijzonder genoeg.

Het manuscript is afgesloten op 1 december 2010.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Samenlevingsverbanden in het belastingrecht

Het huwelijk speelt van oudsher een belangrijke rol in de op draagkracht
gebaseerde heffingen, zoals de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelas-
ting. Bijna 125 jaar geleden bestond er geen discussie over de vraag of het
huwelijk voor de inkomstenbelasting relevant was. Met de juridische gevolgen
van het huwelijk werd rekening gehouden door het inkomen van de man en de
vrouw volledig bij de man te belasten. Ook in de Successiewet 1956 kregen
echtgenoten min of meer vanzelfsprekend een bijzondere positie.

In de loop der tijd is de juridische en maatschappelijke betekenis van het
huwelijk, en de positie van de echtgenoten daarin, sterk gewijzigd. De meest
kenmerkende ontwikkeling binnen het huwelijk, is dat echtgenoten zowel
juridisch, economisch als maatschappelijk een steeds meer gelijkwaardige
positie hebben verworven. De meest in het oog springende ontwikkeling van
het huwelijk als instituut is dat het zijn unieke positie steeds meer heeft
moeten prijsgeven. De niet-huwelijkse samenlevingsvormen hebben in de
samenleving hun intrede gedaan. In het begin vooral nog als een soort ‘proef-
huwelijk’, waarbij men na een periode van samenwonen alsnog in het huwelijk
trad, maar inmiddels ook als permanent samenlevingsverband.

Deze ontwikkelingen hebben met name in de inkomstenbelasting en Succes-
siewet 1956 hun weerslag gevonden. In de loop der tijd is de fiscale behande-
ling van partners drastisch gewijzigd. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw
wordt in de inkomstenbelasting en Successiewet 1956 steeds meer rekening
gehouden met buitenhuwelijkse samenlevingsverbanden. Een andere ontwik-
keling die in dezelfde periode is begonnen, is dat in de inkomstenbelasting
steeds meer de nadruk kwam te liggen op ‘individualisering’. Onder ‘individu-
alisering’ dient voor de belastingheffing te worden verstaan het zo veel
mogelijk op individuele basis belasten van belastingplichtigen, zonder reke-
ning te houden met bepaalde relatievormen zoals partners. In de Wet IB 2001
was de ‘individualisering’ zelfs een van de hoofddoelstellingen. Dit heeft echter
niet geleid tot een volledige individuele benadering van belastingplichtigen in
een huwelijkse of niet-huwelijkse relatievorm. Ook in de Successiewet 1956
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nemen ‘partners’ nog steeds een bijzondere plaats in. De roep om de Succes-
siewet 1956 meer ‘leefvormneutraal’ te maken, klinkt echter ook daar.1

1.2 Belang van het onderzoek

Gelet op de hiervoor in paragraaf 1 aangestipte maatschappelijke en juridische
ontwikkelingen, is het niet verwonderlijk dat ook de fiscale behandeling van
partners in huwelijkse en buitenhuwelijkse samenlevingsverbanden drastisch
is gewijzigd.

In de Nederlandse fiscale literatuur kreeg deze ontwikkeling vooral eind jaren
70 en in de jaren 80 van de vorige eeuw veel aandacht. In de wetenschappelijke
discussie over de fiscale behandeling van samenlevingsverbanden, stond
vooral de inkomenstoerekening tussen echtgenoten en de vraag op welke
wijze met niet-huwelijkse samenlevingsverbanden rekening moest worden
gehouden, centraal. De laatste jaren is de discussie omtrent de fiscale be-
handeling van partners vooral beperkt tot de inhoud van het partnerbegrip,
zonder veel aandacht te schenken aan de vraag waarom en op welke wijze met
partners rekening zou moeten worden gehouden in de inkomstenbelasting en
Successiewet 1956. In de buitenlandse literatuur, vooral in de VS en Duitsland,
is dit onderwerp veel actueler. Ook daar spitst de discussie zich echter vooral
toe op de inkomenstoerekening. De gevolgen van de inkomens- en vermo-
gensverschuivingen die het samenlevingsverband haast per definitie veroor-
zaakt, blijven grotendeels buiten beschouwing.

Ook bij de voorbereiding van wetgeving en in de parlementaire behandeling
wordt thans weinig of geen aandacht meer geschonken aan de vraag of en zo
ja, op welke wijze, met partners in de inkomstenbelasting en Successiewet
1956 rekening moet worden gehouden. Een duidelijke visie voor de behande-
ling van partners in deze wetten ontbreekt. Illustratief daarvoor is de volgende
passage uit de parlementaire behandeling, waarin staatssecretaris De Jager
opmerkt:

“Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om het fiscaal stelsel te individu-
aliseren, want dan kan niet worden voldaan aan het draagkrachtbeginsel.”2

1. Vgl. de motie van D66 waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken wat er moet
gebeuren om het belastingstelsel leefvormneutraal te maken en wat de consequenties
daarvan zijn (Kamerstukken II 2009/10, 32 128, nr. 40) en de discussie daarover bij de
behandeling van de nieuwe Successiewet (o.a. Kamerstukken II 2009/10, 31 930, p. 1268 en
1429).

2. Kamerstukken II 2008/09, 27 789, nr. 21, p. 7.

1.2 Hoofdstuk 1 / Inleiding
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Om vervolgens over de inkomstenbelasting op te merken:

“Uitgangspunt van de Wet IB is nog steeds individualisering, maar bij
partners, waarbij inkomen en vermogen verweven is, leidt een strikte
toepassing van de individualisering tot uitvoeringsproblemen.”3

Het resultaat daarvan is een sterk fragmentarische wetgeving. Het begrip
partner komt op diverse plaatsen in de inkomstenbelasting en Successiewet
1956 terug, zonder dat duidelijk is waarom het partnerschap de ene keer wel
fiscaal relevant is en de andere keer niet.

Een duidelijke lijn bestaat wel ten aanzien van de fiscale behandeling van
vermogensverschuivingen die voortvloeien uit het ontstaan en de ontbinding
en verdeling van een gemeenschap van goederen. In het algemeen worden
dergelijke vermogensverschuivingen niet belast met inkomstenbelasting. Ook
hier ontbreekt echter een duidelijke visie voor de rechtvaardiging van deze
speciale behandeling. In de maatschappelijke realiteit bestaan er varianten die
juridisch afwijken maar in materieel-economisch opzicht de gemeenschap van
goederen sterk benaderen. Men kan zich dan ook afvragen of het gerecht-
vaardigd is om alleen voor de gemeenschap van goederen inbreuk te maken op
de fiscale hoofdregel dat de vermogensverschuiving leidt tot belastingheffing.

In de schenk- of erfbelasting nemen de gehuwden in gemeenschap van
goederen eveneens een bijzondere positie in. De vermogensverschuiving als
gevolg van het onstaan en de ontbinding van de huwelijksgemeenschap heeft
in de regel geen gevolgen. Ook daar geldt echter dat materieel-economisch
gelijke situaties niet altijd hetzelfde worden behandeld. De rechtvaardiging
voor dit onderscheid is niet (altijd) duidelijk.

De vraag op welke wijze met partners, en de diverse (huwelijks)vermogens-
rechtelijke situaties, in de inkomstenbelasting en Successiewet 1956 op een
consistente wijze rekening kan worden gehouden, is vooralsnog door de
wetgever en in de literatuur onbeantwoord gebleven. Dit onderzoek beoogt
hierin te voorzien. Het onderzoek dient meer inzicht te geven in de vraag waar
en waarom ‘partners’ een afzonderlijke positie innemen of dienen in te nemen
in de inkomstenbelasting en de Successiewet 1956. De fiscale behandeling van
de diverse ‘relatievormen’ wordt onderzocht en getoetst aan de algemene
rechtsbeginselen. Daarbij zal ook worden gekeken in hoeverre de onderlinge
vermogensrechtelijke afspraken, neergelegd in huwelijkse voorwaarden of een
samenlevingscontract, van belang zijn voor de fiscale behandeling.

3. Kamerstukken II 2008/09, 27 789, nr. 21, p. 8-9.

Belang van het onderzoek 1.2
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Het vraagstuk van de invloed van de samenlevingsvormen en huwelijkse
voorwaarden op de belastingheffing is niet alleenwetenschappelijk van belang,
maar heeft zonder meer ook maatschappelijke relevantie. De huidige maat-
schappij vertoont een zeer grote diversiteit aan relatievormen.4 Het is dan niet
alleen van belang om te weten op welke wijze de partners binnen iedere
relatievorm fiscaal worden behandeld. Van nog groter belang is de vraag of de
fiscale behandeling van deze partners binnen de diverse relatievormen op
consistente wijze plaatsvindt.

Ook de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het aangaan of verbreken van een
bepaalde relatievorm is maatschappelijk relevant. Daarin speelt het neutrali-
teitsprincipe een belangrijke rol. In het Nederlandse belastingrecht is het
uitgangspunt dat de wetgever neutraal staat ten opzichte van de beslissing
van mensen om al dan niet te gaan samenwonen of trouwen.5 Dit uitgangspunt
ligt ook ten grondslag aan dit onderzoek.6 De keuze voor een bepaalde
relatievormmoet zo min mogelijk worden bepaald door de fiscale behandeling.

1.3 Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Dienen in de op de individuele draagkracht van natuurlijke personen
gebaseerde belastingen, zoals de inkomstenbelasting en de schenk- en
erfbelasting, fiscale gevolgen te worden verbonden aan het ontstaan, be-
staan en beëindiging van het samenlevingsverband en zo ja, welke?

Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag is afhankelijk van de gekozen
invalshoek. In dit onderzoek wordt de onderzoeksvraag vanuit twee invals-
hoeken benaderd, namelijk vanuit het wenselijke en het positieve recht. Voor
het wenselijke recht worden de uitgangspunten die aan de inkomstenbelasting
en schenk- en erfbelasting ten grondslag liggen geanalyseerd en ter discussie
gesteld. De beoordeling van het positieve recht is daarentegen gebaseerd op de
bestaande uitgangspunten binnen de inkomstenbelasting en de schenk- en
erfbelasting.

4. Zo zijn er de gehuwden in gemeenschap van goederen, met een verrekenbeding of koude
uitsluiting en ongehuwd samenwonenden met en zonder samenlevingscontract. Dit is
slechts een globale indeling waarop de in de praktijk oneindig veel varianten bestaan.

5. O.a. Kamerstukken II 1971/72, 11 879, nr. 6, p. 2, lk. en 13 rk. en nr. 7 p. 4 en 5. Zie ook Wijle
1972, p. 1 en voetnoot 1. Zie meer recentelijk de discussie omtrent de ‘trouwtaks’ bij de
parlementaire behandeling van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 en de reactie van de
staatssecretaris daarop (Handelingen II 2009/10, p. 2386-2429).

6. Zie ook par. 2.4 en 2.5.3.4.

1.3 Hoofdstuk 1 / Inleiding
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Dat een onderverdeling wordt gemaakt in het wenselijke en positieve recht,
wil niet zeggen dat beiden volstrekt los staan van elkaar. Integendeel, bij het
wenselijke recht zal ook positief recht aan bod komen en bij het positieve recht
zal ook aandacht worden geschonken aan het wenselijke recht. Het verschil
tussen het wenselijke en positieve recht zit in het vertrekpunt. Voor het
wenselijke recht bestaat geen uitgangspunt dat op voorhand moet worden
gevolgd. Ik heb onderzocht wat naar mijn mening de uitgangspunten zouden
moeten zijn waarop het nieuwe stelsel zou moeten worden gebaseerd. Dat
betekent niet dat een volstrekt nieuw stelsel is bedacht dat los staat van het
bestaande positieve recht in Nederland of het buitenland. Het wenselijke recht
is vormgegeven met het bestaande positieve recht, en de ervaringen daarmee
in Nederland en het buitenland en de argumenten pro en contra in de weten-
schappelijke (internationale) literatuur, als leidraad. Voor het wenselijke recht
is dus wel inspiratie gezocht in het bestaande positieve recht. Andersom komt
bij het positieve recht ook nadrukkelijk het wenselijke recht aan bod. Dit
wenselijke recht vindt dan echter zijn begrenzing in de bestaande uitgangs-
punten van het positieve recht in Nederland.

De deelvragen die bij het wenselijke recht horen zijn de volgende:
– Is de ‘verdergaande individualisering’ in de inkomstenbelasting een juiste

keuze geweest? Is de individualisering binnen partnerschapsrelaties inder-
daad toegenomen? En zo ja, op welk gebied en welke fiscale gevolgen
zouden daaraan verbonden moeten worden?

– Of zijn er ook in de huidige tijd nog voldoende rechtvaardigingsgronden om
belastingplichtigen die deel uitmaken van bepaalde samenlevingsvormen,
zoals huwelijk en samenwoningen, anders te behandelen dan individuele
belastingplichtigen in belastingen naar draagkracht zoals de inkomstenbe-
lasting en de Successiewet 1956? Zo ja, wat zijn die rechtvaardigingsgronden?
En tot welke fiscale behandeling leiden die rechtvaardigingsgronden?

– Dient rekening te worden gehouden met het feit dat vermogensrechtelijke
aanspraken ontstaan, bestaan of juist ophouden te bestaan? En zo ja, bij
welke relatievorm(en) en in hoeverre? Dient daarbij de juridische vorm-
geving het uitgangspunt te zijn of dient te worden aangesloten bij de
economische realiteit?

Voor het antwoord op de onderzoeksvraag vanuit het positieve recht, zijn de
volgende deelvragen van belang:
– Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan de fiscale behandeling van

gehuwden en ongehuwd samenwonenden in zowel de inkomstenbelasting
als de schenk- en erfbelasting?

– Welke gevolgen heeft het ontstaan, bestaan en beëindiging van het (buiten-
huwelijks) samenlevingsverband in de huidige inkomstenbelasting en
schenk- en erfbelasting?

Onderzoeksvragen 1.3
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– Zijn deze gevolgen in overeenstemming met de aan deze wetgeving ten
grondslag liggende uitgangspunten? Zo nee, kunnen de fiscale gevolgen in
overeenstemming worden gebracht met deze uitgangspunten? Zo ja, op
welke wijze?

1.4 Toetsingskader

Het toetsingskader voor zowel het wenselijke als het positieve recht wordt
gevormd door de algemene rechtsbeginselen. Hierop wordt in hoofdstuk 2
uitvoeriger ingegaan. Hier volsta ik met de opmerking dat een ‘rechtvaardige’
belastingheffing het uitgangspunt is. De rechtvaardigheid dient naar mijn
mening te worden ingevuld met algemene rechtsbeginselen, zoals het gelijk-
heidsbeginsel, het draagkrachtbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. De
(economische) ‘optimale belastingtheorie’, waarin wordt gestreefd naar de
maximalisatie van de maatschappelijke welvaart in ruime zin, kan (of dient)
bij de uitwerking van het stelsel wel een rol (te) spelen, maar kan niet het
uitgangspunt daarvan vormen. Of zoals Rijkers het treffend verwoordt:

“Dit is in lijn met de gedachte dat de (rechts)staat niet het product van de
economie is. De rechtsstaat is een product van de samenleving.”7

Omdat de rechtsstraat een product is van de samenleving, dient de financiering
daarvan – de belastingheffing – zo veel mogelijk plaats te vinden op basis van
het in de samenleving levende rechtsgevoel. De uitgangspunten die voort-
vloeien uit de optimale belastingtheorie staan vaak op gespannen voet met dit
rechtsgevoel. Zo vloeit uit de optimale belastingtheorie voort dat vrouwen, die
een hogere arbeidselasticiteit hebben dan mannen, tegen een lager marginaal
tarief zouden moeten worden belast dan mannen.8 Het is duidelijk dat dit
gevolg kan conflicteren met de noties van rechtvaardigheid in de samenleving.

Zoals Zelenak opmerkt voor de VS:

“Optimal tax theory sometimes recommends rules that, however efficient
they may be, are simply incompatible with deeply held beliefs about
fairness.”9

Bovendien kunnen ook de uitgangspunten waarop de optimale belastingtheorie
is gebaseerd ter discussie worden gesteld. Een van de uitgangspunten is

7. Rijkers 2011, p. 136.
8. Vgl. Mc Caffery 1992-1993, p.1035-1046 en de bijdrage van B. Jacobs, ‘Een economische analyse

van een Optimaal belastingstelsel voor Nederland’ aan de Studiecommissie Belastingstelsel,
Continuïteit en Vernieuwing’ (bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 32 140, nr. 4), p. 188 en
Borghans 2009, p. 38 en p.48-49.

9. Zelenak 1994, p. 368.
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bijvoorbeeld dat individuen consistente en individualistische preferenties
hebben en rationeel kiezen.10 Dit uitgangspunt is echter slechts zelden in
overeenstemming met de realiteit. Zoals Brüll opmerkt:

“Ook gevoelens t.a.v. belastingen zijn noodzakelijkerwijze geïntegreerd in
ons denken en voelen omtrent intermenselijk behoren en samenlevings-
vormen. Dat die integratie niet bij iedereen lukt, dat niet alles rationeel bij
elkaar past, spreek ik geenszins tegen. De homo rationalis behoort dan ook
alleen aan de produktiezijde van het economische leven thuis.”11

Een belastingheffing die aansluit bij het rechtvaardigheidsgevoel van de
belastingplichtigen, vergroot de legitimiteit daarvan.12 De in de bevolking
levende ethisch-maatschappelijke overtuigingen,13 die tot uitdrukking komen
in de in hoofdstuk 2 uitgewerkte rechtsbeginselen, dienen daarom naar mijn
mening het vertrekpunt te zijn voor een rechtvaardige belastingheffing.

1.5 Opbouw en methode van het onderzoek

Het proefschrift is onderverdeeld in vier delen. In het eerste deel, dat bestaat
uit vijf hoofdstukken, wordt het uitgangspunt voor de heffing onderzocht. In
dit deel wordt de vraag beantwoord of met het bestaan van een samenle-
vingsverband voor de belastingheffing rekening moet worden gehouden. In
hoofdstuk 2 wordt eerst het toetsingskader uitgewerkt. Alle voor- en tegen-
argumenten uit de literatuur voor een individuele heffing of een heffing waarin
rekening wordt gehouden met het samenlevingsverband passeren daarin de
revue. Omdat de belastingheffing poogt aan te sluiten bij de maatschappelijke
ontwikkelingen, wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed aan de ‘individualise-
ringstendens’. Wat houdt deze in en welke gevolgen zou dit moeten hebben
voor de belastingheffing? In hoofdstukken 4 en 5 komen de juridische en
maatschappelijke (feitelijke) verschillen tussen gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden en individuele belastingplichtigen aan bod. In hoofdstuk 6 worden
de uitgangspunten van het wenselijke recht geformuleerd, waarin tevens
expliciet aandacht wordt besteed aan de vraag of en zo ja, onder welke
omstandigheden, gehuwden en ongehuwd samenwonenden voor de belasting-
heffing hetzelfde moeten worden behandeld.

Het eerste deel vormt de basis van de uitwerking van het wenselijke en het
positieve recht in deel II en III. Dit deel is niet overwegend fiscaal van aard.

10. B. Jacobs, ‘Een economische analyse van een Optimaal belastingstelsel voor Nederland’ aan de
Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en Vernieuwing’ (bijlage bij Kamerstukken II
2009/10, 32 140, nr. 4), p. 180.

11. Brüll 1981, p. 1169-1170.
12. Gribnau 2007 (Jan Giele-lezing), p. 60.
13. Vgl. Brüll 1981, p. 1169-1170.
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Omdat de maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn voor de te formule-
ren uitgangspunten, is ook gebruikgemaakt van literatuur en onderzoeken uit
de sociale wetenschap. Daarnaast is een enquêteonderzoek uitgevoerd om te
beoordelen of en zo ja, in welke mate, een financiële verwevenheid bestaat
tussen partners. Dit onderzoek is uitgevoerd door CentERdata, een onderzoeks-
instituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. De voor het onderzoek,
in overleg met CentERdata opgestelde vragenlijst, is eind 2007 ingevuld door
1.407 respondenten. De antwoorden op de gestelde vragen dienen inzicht te
verschaffen in de feitelijke financiële verwevenheid tussen partners in een
(buitenhuwelijks) samenlevingsverband.14 Tot slot wordt in het eerste deel ook
aandacht geschonken aan (de ontwikkelingen in) het personen- en familie-
recht. De reden hiervan is dat de fiscale behandeling van echtgenoten in de
inkomstenbelasting en de Successiewet 1956 (van oudsher) daarop is gebaseerd.
Zowel de ontwikkelingen in het personen- en familierecht als de juridische
rechten en plichten van partners zijn relevant voor de fiscale behandeling.

Het tweede en derde deel bevat zowel een beschrijving en beoordeling van het
positieve recht als de vertaling van de in deel I geformuleerde uitgangspunten
naar het wenselijke recht. In deel II staat de fiscale toerekening van het
inkomen dat van een derde wordt ontvangen centraal (de externe inkomens-
en vermogensoverheveling), terwijl in deel III de inkomens- en vermogensver-
schuivingen tussen partners onderling centraal staan (de interne inkomens- en
vermogensoverheveling).

Deel II bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 7 komt het wenselijke recht
van de externe inkomens- en vermogensoverheveling aan bod. Voor de in-
komstenbelasting wordt een principiële keuze gemaakt tussen een individuele
of een gezamenlijke inkomenstoerekening, waarbij echter ook aandacht wordt
besteed aan de vraag of er argumenten zijn om op de gemaakte keuze een
uitzondering te maken. De keuze wordt gemaakt op basis van de in deel I
geformuleerde uitgangspunten. Ook de belangrijkste argumenten vóór en
tegen uit de Duitse en Amerikaanse literatuur, twee westerse landen waarin
voor gehuwden het splitsingsstelsel geldt, nemen in hoofdstuk 7 een belang-
rijke plaats in bij de beoordeling van het wenselijke recht. Voor de Successie-
wet 1956 wordt eveneens een keuze gemaakt of een erfenis of schenking
ontvangen van een derde, moet worden toegerekend aan de partner die deze
ontvangt (individuele toerekening) of aan de partners gezamenlijk (gezamen-
lijke toerekening). Ook ten aanzien van de omgekeerde situatie, waarin (een
van de) partners aan een derde schenken (schenkt), wordt ingegaan op de
vraag of de schenking aan beide partners gezamenlijk of individueel moet
worden toegerekend.

14. Voor een uitgebreidere verantwoording van het enquêteonderzoek verwijs ik naar par. 4.2.
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In hoofdstukken 8 en 9 staat het positieve recht centraal. In hoofdstuk 8 wordt
de parlementaire geschiedenis van de inkomenstoerekening besproken. Uit
deel I en hoofdstuk 8 komt duidelijk naar voren op welk(e) uitgangspunt(en)
onze inkomstenbelasting en de inkomenstoerekening is gebaseerd. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 9 onderzocht op welke wijze de toerekening voor de
diverse inkomensbestanddelen plaatsvindt en of de toerekening voldoet aan
het uitgangspunt dat daaraan ten grondslag ligt. Daarnaast wordt beoordeeld
of de inkomenstoerekening voldoet aan de eisen die de rechtsbeginselen, zoals
het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel, daaraan stellen. Ook
voor de Successiewet 1956 wordt in hoofdstuk 9 aandacht besteed aan de vraag
op welke wijze het inkomen binnen het samenlevingsverband wordt toege-
rekend, waarop deze toerekening is gebaseerd en of deze toerekening voldoet
aan het aan de Successiewet 1956 ten grondslag liggende uitgangspunt.

Deel III, waarin de interne inkomens- en vermogensoverhevelingen aan bod
komen, bestaat eveneens uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 10 besteed ik
aandacht aan de eventuele gevolgen voor de inkomstenbelasting en de schenk-
en erfbelasting van de inkomensverschuivingen die tijdens of ten gevolge van de
beëindiging van het samenlevingsverband kunnen optreden. Daarnaast kun-
nen er bij het ontstaan, tijdens en ten gevolge van de beëindiging van het
samenlevingsverband vermogensverschuivingen optreden. Op de gevolgen
daarvan voor de inkomstenbelasting ga ik in hoofdstuk 11 in. In dat hoofdstuk
wordt ook ingegaan op een aantal overige bepalingen in de huidige inkomst-
enbelasting waarin het samenlevingsverband centraal staat. In hoofdstuk 12
wordt ingegaan op de gevolgen van vermogensverschuivingen en de kwalifi-
catie als partner voor de toepassing van de Successiewet 1956.

In ieder hoofdstuk wordt naast een beschrijving van het positieve recht,
aandacht besteed aan de beoordeling van het positieve recht. Ook het wense-
lijke recht komt aan bod. Bij de beoordeling van het positieve recht en bij de
vormgeving van het wenselijke recht, zijn de in hoofdstuk 2 besproken rechts-
beginselen, het uitgangspunt.

Het onderzoek in deel II en III is gebaseerd op een jurisprudentie- en literatuur-
studie. Voor de literatuurstudie is niet alleen gebruikgemaakt van de Neder-
landse literatuur maar ook van literatuur uit de VS en Duitsland. Voor deze
twee rechtsstelsels is gekozen omdat in de belastingheffing van deze landen,
anders dan in Nederland, veel nadrukkelijker rekening wordt gehouden met
het samenlevingsverband. Tevens is daar de discussie over de wenselijkheid
van dat uitgangspunt veel actueler dan in Nederland. Bij de selectie van
(buitenlandse) literatuur is vooral gezocht naar gezaghebbende auteurs, dat
wil zeggen auteurs die (relatief) veel op dit terrein hebben gepubliceerd en
wier bijdragen (relatief) veel door andere auteurs zijn aangehaald. Tot slot kan
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daarover worden opgemerkt dat uitsluitend wetenschappelijke (hand)boeken
en tijdschriften zijn geraadpleegd.

In deel IV wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie.

1.6 Afbakening van het onderzoek

In het onderzoek staan de fiscale gevolgen van het huwelijk of buitenhuwelijks
samenlevingsverband centraal. Onder huwelijk wordt in dit onderzoek –

evenals in de belastingwetgeving – mede verstaan het geregistreerd partner-
schap.15

Voor dit onderzoek is niet van belang of uit het (buitenhuwelijks) samenle-
vingsverband kinderen zijn geboren. Het onderzoek richt zich derhalve op het
individu en het samenlevingsverband, waarbij het hebben van kinderen niet
afzonderlijk in de beschouwing wordt betrokken.16 Hoewel kinderen net als
partners deel uitmaken van het gezin, bestaan er toch belangrijke verschillen.

Tussen partners bestaat – in meer of mindere mate – een wederzijdse
financiële verstrengeling die tussen ouders en kinderen niet bestaat. Partners
kunnen in onderling overleg de werk- en zorgtaken verdelen. Zij beslissen –

wederom in meer of mindere mate – samen over de inkomsten en over de
uitgaven. Partners zijn met andere woorden financieel en emotioneel gelijk-
waardig aan elkaar, waar de band tussen ouders en kinderen juist wordt
gekenmerkt door een financiële en emotionele afhankelijkheid. De vraag of
het hebben van kinderen bijvoorbeeld de draagkracht beïnvloedt, dient daarom
vanuit een andere invalshoek te worden benaderd dan tussen partners. Alleen
voor zover het hebben van kinderen relevant is in de discussie over belasting-
heffing van het huwelijk of buitenhuwelijks samenlevingsverband, zal er
aandacht aan worden besteed.

In het onderzoek wordt zoals opgemerkt aandacht besteed aan de vraag hoe
voor de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting moet worden
omgegaan met externe inkomensoverhevelingen en interne inkomens- en
vermogensoverhevelingen tussen ‘partners’. Onder ‘partner’ wordt in dat ver-
band de gehuwde en ongehuwd samenwonenden verstaan. Hoewel de huwe-
lijkse en buitenhuwelijkse samenlevingsverbanden niet op voorhand op een
lijn zijn te stellen, kan het voor het belastingrecht vanuit het oogpunt van

15. Waarbij vanzelfsprekend huwelijkse voorwaarden gelijk worden gesteld met partnerschaps-
voorwaarden. Zie voor de belastingwetgeving art. 2 lid 6 AWR.

16. Een bekend voorbeeld waarin het ‘gezin’ het uitgangspunt voor de belastingheffing is, is
Frankrijk. Ook in andere landen wordt wel nagedacht over een familie- of gezinssplitting in
plaats van de huwelijkssplitting, zoals in Duitsland Zie bijv. R. Wendt, ‘Familienbesteuerung
und Grundgesetz’, in: Lang 1995, p. 67.
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rechtsgelijkheid wenselijk zijn het huwelijkse en buitenhuwelijkse samenle-
vingsverband hetzelfde te behandelen. In het onderzoek wordt ingegaan op de
vraag of dit inderdaad wenselijk is, en zo ja, welke voorwaarden in dat kader
gesteld kunnen worden aan ongehuwd samenwonenden. Er vindt echter geen
analyse plaats van het huidige en per 1 januari 2011 in te voeren (gecoördi-
neerde) partnerbegrip.17 In het onderzoek wordt volstaan met een beschrijving
van de inhoudelijke voorwaarden waaraan ongehuwd samenwonenden naar
mijn mening zouden moeten voldoen. De exacte invulling daarvan zou in een
vervolgonderzoek aan bod kunnen komen, waarvoor eventueel ook een speci-
fiek op deze groep toegespitst enquêteonderzoek uitgevoerd zou kunnen
worden.

17. Zie daarover N.C.G. Gubbels, ‘Het nieuwe (gecoördineerde) partnerbegrip in de inkomsten-
belasting en de Successiewet, in: Van Vijfeijken 2011, p. 41-49.
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DEEL I

Uitgangspunten





HOOFDSTUK 2

Individu of
samenlevingsverband

2.1 Inleiding

Hoofdvraag van dit onderzoek is of het huwelijk of andere samenlevings-
verbanden invloed zouden moeten hebben op de belastingheffing. De eerste
vraag die daarbij aan bod komt, is wat het uitgangspunt zou moeten zijn in de
belastingheffing: heffing op het niveau van het individu of een heffing waarbij
rekening wordt gehouden met het huwelijk of ander samenlevingsverband.
Deze vraag wordt in dit en de volgende vier hoofdstukken nader uitgewerkt.

In de literatuur is over deze vraag uitvoerig gediscussieerd. De voor- en
tegenargumenten passeren in dit hoofdstuk de revue. Daarbij dient te worden
opgemerkt dat de discussie hierover – in de nationale literatuur – vooral in de
jaren 70 en beginjaren 80 van de vorige eeuw werd gevoerd.1 De toen aange-
voerde argumenten kunnen door de veranderde juridische, maatschappelijke
en economische ontwikkelingen inmiddels zijn achterhaald. Ook vanuit die
optiek is het zinvol om de argumenten opnieuw te bespreken en tegen het licht
te houden. In andere landen, zoals in Duitsland en de VS, is de discussie veel
actueler. Ook daaraan wordt aandacht besteed.2

Tevens dient te worden opgemerkt dat in de literatuur de discussie vooral is
gevoerd met betrekking tot de inkomstenbelasting. Ook in de Successiewet
1956 wordt echter belasting geheven over de draagkrachtvermeerdering van
een natuurlijk persoon. Het uitgangspunt in de inkomstenbelasting, individu-
eel of gezamenlijk, zou dan ook het vertrekpunt voor de Successiewet 1956
moeten zijn. Dit betekent dat de in dit hoofdstuk onderzochte uitgangspunten
in principe ook gelden voor de Successiewet 1956. Bij de uitwerking van het
wenselijke recht in deel III, zal nog aandacht worden besteed aan de vraag of

1. Met uitzondering van met name Stevens, die ook na deze periode veelvuldig aandacht aan
deze problematiek heeft geschonken, zoals in zijn afscheidscollege in 2006 (zie Stevens
2006). Zie echter recentelijk ook Teunissen, die felle kritiek uit op de individuele toerekening.
J.M.H.F. Teunissen, ‘Belasting, vrijheid en gelijkheid’, in: Bovend’Eert e.a., Kortmann-bundel
2009.

2. In hfdst. 7 wordt nader ingegaan op het splitsingsstelsel en zullen de argumenten uit de
Amerikaanse en Duitse literatuur uitvoerig aan bod komen.

15



gelet op het specifieke karakter van de Successiewet 1956 daarvoor bepaalde
uitzonderingen moeten gelden.

In dit hoofdstuk wordt (nog) niet ingegaan op de vraag op welke wijze
eventueel met het samenlevingsverband rekening kan worden gehouden.
Ook de vraag naar de definitie van het samenlevingsverband, het huwelijk of
ook buitenechtelijke samenlevingsverbanden, wordt in dit hoofdstuk voorals-
nog buiten beschouwing gelaten. In dit hoofdstuk komt slechts de vraag aan
bod of de belastingheffing dient plaats te vinden op individueel niveau – dus
met veronachtzaming van een eventueel samenlevingsverband – of dat reke-
ning moet worden gehouden met het huwelijk of de samenwoning. In de
volgende hoofdstukken worden de relevante argumenten verder uitgewerkt en
wordt op bovenstaande punten ingegaan.

2.2 Opzet hoofdstuk

Paragrafen 2.3 en 2.4 zijn inleidende paragrafen waarin het onderzoek wordt
afgebakend. In paragraaf 2.3 wordt aandacht besteed aan de vraag op welke
manieren in de belastingwetgeving met het (buitenhuwelijks) samenlevings-
verband rekening kan worden gehouden en welke varianten in dit onderzoek
aan bod komen. Daarnaast kan de visie die men heeft op de maatschappij van
invloed zijn op het onderzoek. Daarop wordt in paragraaf 2.4 ingegaan.

In paragrafen 2.5 en 2.6 wordt het toetsingskader uitgewerkt, dat in de
volgende hoofdstukken van deel I verder zal worden ingevuld. De basis van
het toetsingskader wordt gevormd door de rechtsbeginselen. Achtereenvol-
gens komen in paragraaf 2.5 het draagkrachtbeginsel (par. 2.5.2), het gelijk-
heidsbeginsel (par. 2.5.3), en de rechtszekerheid en doelmatigheid (par. 2.5.4)
aan bod. Omdat ook enkele niet-fiscale doeleinden een belangrijke rol spelen
in de discussie over de vraag of met het samenlevingsverband rekening moet
worden gehouden, maken deze ook deel uit van het toetsingskader. Hieraan
wordt in paragraaf 2.6 aandacht besteed. Dit betreft de inkomensherverde-
lingsfunctie van de belastingen (par. 2.6.2) en de emancipatie en economische
zelfstandigheid van de vrouw (par. 2.6.3) en – daarmee nauw samenhangend –

de arbeidsparticipatie van de vrouw (par. 2.6.4).

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie in paragraaf 2.7. Hierin
wordt aangegeven welke beginselen naar mijn mening een rol dienen te spelen
in het onderzoek. Deze beginselen worden in de volgende hoofdstukken van
deel I verder uitgewerkt.

2.2 Hoofdstuk 2 / Individu of samenlevingsverband
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2.3 Verschillende aanknopingspunten

Als de wetgever met het huwelijk wel of geen rekening wenst te houden, zijn
er drie mogelijkheden om dit vorm te geven. In de eerste plaats kan worden
gekozen voor een pure individuele heffing. Het huwelijk of samenlevingsver-
band beïnvloedt dan in principe niet de belastingheffing. De draagkracht wordt
individueel bepaald en ook overigens wordt het individu zo veel mogelijk
centraal gesteld. Voor de inkomenstoerekening betekent dit dat het inkomen
moet worden toegerekend aan de belastingplichtige die dat in fiscaalrechte-
lijke zin geniet, zonder dat rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van
een partner.3 De gevolgen zijn echter niet beperkt tot de inkomenstoerekening.
Een ander gevolg van een individuele heffing is bijvoorbeeld dat ook overige
transacties tussen echtgenoten fiscaal gekwalificeerd moeten worden. In een
zuiver individuele heffing zou iedere vermogensverschuiving, waardoor een
draagkrachttoename ontstaat bij de ander, fiscaal moeten worden geduid. Ligt
de oorzaak in de privésfeer dan zou dat een schenking kunnen zijn, maar als de
oorzaak bijvoorbeeld ligt in de in het economisch verkeer verrichte arbeid zou
het belast moeten worden in de inkomstenbelasting.

De daaraan tegenovergestelde mogelijkheid is dat het huwelijk of ander samen-
levingsverband het aanknopingspunt is voor de heffing. Als twee individuele
belastingplichtigen deel uitmaken van een kwalificerend samenlevingsverband,
staat het individu niet meer op de voorgrond maar het samenlevingsverband.
Voor de inkomenstoerekening betekent dat bijvoorbeeld dat het inkomen van
beide partners moet worden samengenomen. Dit samenvoegingsstelsel lag ten
grondslag aan onze inkomstenbelasting tot 1973. Inmiddels is dit stelsel echter
verlaten. Ook in de overige westerse landen wordt dit stelsel, waarbij alle
inkomsten gezamenlijk worden belast tegen hetzelfde tarief als een individuele
belastingplichtige, niet meer toegepast in de inkomstenbelasting. Het belang-
rijkste argument tegen het samenvoegingsstelsel is dat het geen rekening houdt
met het feit dat van het samengevoegde inkomen twee personen moeten leven.
Hier houdt het splitsingsstelsel wel rekening mee. In het splitsingsstelsel wordt
het inkomen bij elkaar geteld. Vervolgens wordt –middels speciale tarieven, een
splitsingsfactor of anderszins – rekening gehouden met het feit dat het inkomen
moet worden toegerekend aan twee belastingplichtigen. In een zuiver splitsings-
stelsel wordt aan iedere partner een gelijk deel van het inkomen toegerekend. Er
kunnen echter redenen zijn om een lagere splitsingsfactor te hanteren, of anders-
zins een wijziging aan te brengen in de totale belastingdruk van het samenle-
vingsverband. Dit is een kwestie van uitwerking waaraan ik hier vooralsnog
voorbij ga.4 In een aantal westerse landen is dit stelsel het uitgangspunt in de

3. Zie over het begrip genieten uitgebreider par. 7.4.3.
4. Zie hierover uitgebreider par. 7.5.4 en 7.5.5.
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inkomstenbelasting.5 In het vervolg van dit onderzoek wordt nog slechts reke-
ning gehouden met het splitsingsstelsel. Het samenvoegingsstelsel is mijns
inziens in de huidige tijd geen reëel alternatief en blijft daarom buiten beschou-
wing. Het feit dat het samenlevingsverband het aanknopingspunt is voor de
heffing, heeft echter behalve de inkomenstoerekening ook andere gevolgen. In
tegenstelling tot een individuele heffing, zijn transacties tussen partners bijvoor-
beeld fiscaal irrelevant.

Zowel in een stelsel waarin het individu op de voorgrond staat, als in een
stelsel waarin voor de belastingheffing wordt aangeknoopt bij het samenle-
vingsverband, wordt geheven van de individuele belastingplichtige en niet van
het samenlevingsverband als zodanig. Niettemin duid ik hierna eenvoudshalve
het belastingstelsel of de belastingheffing waarin wordt aangeknoopt bij het
samenlevingsverband aan met de termen ‘gezamenlijk stelsel’ respectievelijk
‘gezamenlijke heffing’. Het belastingstelsel of de belastingheffing waarin niet
alleen wordt geheven van de individuele belastingplichtige, maar waarin de
belastingplichtige ook het aanknopingspunt vormt voor de heffing ongeacht of
hij of zij deel uitmaakt van een samenlevingsverband, duid ik hierna aan met
de termen ‘individueel stelsel’ respectievelijk ‘individuele heffing’.

Een tussenvariant is het derde alternatief, waarbij deels individuele en deels
gezamenlijke elementen in de inkomstenbelasting zijn verwerkt. Ook dit
stelsel komt in veel westerse landen voor.6 Onze inkomstenbelasting kent
vanaf 1973 zo’n mengvorm, waarbij geleidelijk wel steeds meer de nadruk op
het individu is komen te liggen.

In dit onderzoek wordt een principiële keuze gemaakt tussen een individueel
stelsel of een gezamenlijk stelsel. In eerste instantie is de ‘mengvariant’ geen
alternatief. De ‘mengvariant’ is immers ook gebaseerd op een van beide
uitgangspunten. Dat uiteindelijk concessies zijn gedaan aan het principiële
uitgangspunt, doet daar niet aan af. Om te weten welke concessies er zijn
gedaan en om deze te kunnen beoordelen, dient ook voor de mengvariant het
principiële uitgangspunt duidelijk te zijn. Indien eenmaal de keuze is gemaakt
voor een individuele heffing of een gezamenlijke heffing, kan de mengvariant
wel een rol spelen. Zo kunnen er bijvoorbeeld uitvoeringstechnische redenen

5. Bijv. de VS, Duitsland, Ierland, Spanje, Luxemburg en Zwitserland. In Frankrijk wordt niet
aangeknoopt bij het huwelijk maar bij het gezin. Alhoewel het aanknopingspunt dus ruimer is,
is het qua uitwerking ook een splitsingsstelsel. Bij twee gehuwden zonder kinderen, wordt
het inkomen door twee gedeeld (‘quotient familial’). Ook in Portugal wordt aangeknoopt bij het
gezin.

6. Behalve in Nederland, bijv. ook in België en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn inmiddels meer
OECD-landen die aanknopen bij het individu dan het samenlevingsverband, vgl. Richards
2008, p. 622.
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zijn om in een individuele heffing op bepaalde onderdelen het samenlevings-
verband wel een rol te laten spelen of vice versa. In dit hoofdstuk en de
daaropvolgende vier hoofdstukken is echter de keuze beperkt tot de twee
hoofdstelsels; een individuele heffing of een gezamenlijke heffing. De derde
variant kan slechts in de uitwerking aan bod komen.

2.4 Visie op de maatschappij

De vraag of het individu of het samenlevingsverband centraal zou moeten
staan in de inkomstenbelasting, is een emotioneel beladen onderwerp.7 In het
rapport van de commissie ter bestudering van de fiscale aspecten van samen-
levingsvormen wordt opgemerkt dat de felheid waarmee het debat wordt
gevoerd verklaarbaar wordt als:

“(…) wij willen inzien dat het geen debat over een strikt wetenschappelijk
vraagstuk is, doch een debat over de visie op het optimale functioneren van
de mens in de maatschappij. Enerzijds zijn er de mensen die samenleefeen-
heden beschouwen als de hoeksteen van de maatschappij. Anderen menen
daarentegen dat de beslissing om met iemand een samenleefeenheid te
vormen een individueel besluit is waar de fiscus buiten staat: ‘De mens is
een individu in het diepst van zijn gedachten”.8

De visie op het instituut huwelijk of op de mens in de maatschappij komt zowel
bij de voor- als tegenstanders van een gezamenlijke danwel individuele heffing
regelmatig terug. Zo schrijft Detiger dat het samenvoegingsstelsel berust op de
juiste gedachte dat het huwelijk:

“(…) de uitdrukking is van een bestendige levenseenheid – zowel intern als
naar de buitenwereld gericht –, in die zin dat man en vrouw ieder naar eigen
kundigheid en vermogen inkomsten en diensten inbrengen ter bevrediging
van gemeenschappelijke behoeften (…), zonder dat daarbij de vraag rijst
welke (financiële) waarde ieders bijdrage heeft. Dit is het algemene waarde-
ringsoordeel over het rechtsinstituut van het huwelijk zoals dit nog altijd in
het overgrote aantal van de gevallen wordt beleefd door mannen en
vrouwen die met enige ervaring in het leven staan”.9

7. Dit blijkt bijv. uit de opmerking van Wijle waarin de vrouw in fiscale zin werd vergeleken met
een auto, vgl. Wijle 1972-II en de daaropvolgende verontwaardigde reactie van Hofstra:
“Hoewel schrijver dit niet zo kan hebben bedoeld hebben wij hier, naar het mij voorkomt, de
discriminatie van de gehuwde vrouw ten voeten uit, om van de miskenning van de
huwelijksband nog maar te zwijgen” (Hofstra 1973, par. 6). Ook in Duitsland was de discussie
niet altijd ‘zakelijk’, getuige de typering ‘kuchenfressenden Pelztierchen’ om de welgestelde
niet-werkende echtgenote aan te duiden, vgl. Tipke 2000, p. 370.

8. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 32. Vgl. ook Bekkering
1995, p. 11.

9. J.G. Detiger, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 73.
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Rothuizen-van Dijk meent daarentegen dat de belastingdruk op geen enkele
wijze mag worden beïnvloed door de persoonlijke keuze van de betrokkenen
om al dan niet samen te wonen of door de hoogte van het inkomen van de
partner:

“Op welke wijze men zijn leven inricht en daarmee op welke wijze men zijn
inkomen besteedt, is een privé-zaak, waar de overheid buiten moet blijven.
Mochten hierdoor draagkrachtverschillen ontstaan, dan zijn deze in begin-
sel fiscaal irrelevant.”10

Hirsch-Ballin en Kortmann merken daarentegen op:

“(…) een beleid dat ertoe tendeert de keuze voor een duurzame, tot het
grootbrengen van kinderen bestemde levensvorm te (dis)kwalificeren als
een louter persoonlijke keuze – waarvan de gevolgen voor rekening van de
betrokkenen moeten blijven – doet tekort aan de mens”.11

De visie op de maatschappij, en de plaats van het individu of het huwelijk
daarin, kan voor de politiek een reden zijn om het belastingstelsel op een
bepaalde manier in te richten, waarbij ofwel het huwelijk ofwel het individu
fiscaal wordt bevoordeeld. Zo wordt in een aantal Europese landen het
huwelijk grondwettelijk beschermd.12 Dit kan de grondslag vormen om het
huwelijk ook fiscaal gunstiger te behandelen. In art. 6 Duitse Grondwet is
zowel een discriminatieverbod als een privilegegebod opgenomen: niet alleen
mag de staat gehuwden niet nadeliger behandelen, maar het heeft ook de
plicht om gehuwden tegenover andere burgers te bevoordelen.13 Het laatste
aspect speelt echter vooral op het terrein van het sociaal recht en het familie-
recht. Voor het belastingrecht is vooral het discriminatieverbod van belang.14

Op grond daarvan heeft het BverfG uitgesproken dat een gezamenlijke be-
lastingheffing van gehuwden in de vorm van een samenvoegingsstelsel deze
groep discrimineert ten opzichte van individuele belastingplichtigen. Het thans
in Duitsland gehanteerde splitsingsstelsel berust op dit oordeel van het
BverfG.15

10. T. Rothuizen-Van Dijk, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162,
p. 83-84.

11. Van Mourik e.a. 1983, p. 3.
12. Bijv. in Duitsland, Ierland, Italië en Spanje.
13. Ebling 2001, p. 423.
14. Zie J. Lang, in: Soler Roch 1999, p. 60. Dit is echter niet onomstreden, zie de voetnoot hierna.
15. In de Duitse literatuur discussieert men over de vraag of het splitsingsstelsel voortvloeit

uit het draagkrachtbeginsel en het discriminatieverbod van art. 6 GG of een begunstiging
is. In eerstvermelde zin o.a. J. Lang in Soler Roch 1999, p. 60 en R. Wendt, ‘Familienbe-
steuerung und Grundgesetz’, in: Lang 1995, p. 63. In laatstvermelde zin F. Vollmer, ‘Verf-
assungsrechtliche Fragen der Ehe- und Familienbesteuerung’, in: Althammer/Klammer 2006.
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Dat het huwelijk grondwettelijk wordt beschermd, betekent echter niet auto-
matisch dat het huwelijk ook fiscaal een bijzondere plaats inneemt. In Italië
wordt bijvoorbeeld het huwelijk wel grondwettelijk beschermd, maar wordt in
de inkomstenbelasting toch het individu als uitgangspunt genomen. Daarbij
moet echter worden opgemerkt dat het constitutionele gerechtshof herhaalde-
lijk zijn wens heeft uitgesproken voor fiscale maatregelen (‘tax relief systems’)
om het huwelijk te steunen. De wetgever heeft aan deze wens echter voorals-
nog geen gehoor gegeven en het gerechtshof heeft geen passende instrumen-
ten om dit af te dwingen.16

Tot slot kan ook zonder grondwettelijke bescherming het huwelijk in de
belastingheffing fiscaal gunstiger worden behandeld uit maatschappij-
politieke overwegingen.17 Dit standpunt wordt regelmatig verdedigd in de
VS. Illustratief is de opmerking van de voormalige president George W. Bush:
“I like to remind people that the tax code ought to encourage marriage, not
discourage marriage.”18

De bijzondere plaats van het huwelijk in de samenleving, komt ook terug in de
internationale verdragen. Art. 8 EVRM kent eenieder het recht op eerbiediging
van zijn gezinsleven toe. Dit is een negatief geformuleerde bepaling. Het
verbiedt de staten om inbreuk daarop te maken. Het IVBPR gaat verder.
Volgens art. 23 vormt het gezin de natuurlijke en fundamentele kern van de
maatschappij en heeft het recht op bescherming door de maatschappij en de
staat.

In het Nederlandse belastingrecht is het uitgangspunt dat de wetgever neutraal
staat ten opzichte van de beslissing van mensen om al dan niet te gaan
samenwonen of trouwen.19 Deze neutraliteitseis zou een gezamenlijke heffing
reeds uitsluiten. Als met het huwelijk of ander samenlevingsverband rekening
wordt gehouden, heeft het samenwonen of trouwen (positieve of negatieve)
fiscale gevolgen. Ook in een individuele heffing zal echter niet ontkomen
kunnen worden aan (antimisbruik)regels die vooral betrekking hebben op
samenwonenden of gehuwden. De hier bedoelde neutraliteit vereist echter
niet dat er geen gevolgen zijn verbonden aan het huwelijk of samenwonen. Het
houdt slechts in dat het ontmoedigen of stimuleren van het samenwonen of
huwen geen doel is in de Nederlandse fiscale wetgeving. Het kan echter wel
een gevolg zijn van de keuzes die worden gemaakt op grond van andere

16. F. Moschetti & R. Schiavolin, in: Soler Roch 1999, p. 89.
17. Zie de bijdrage van C. David over het Franse belastingstelsel in Soler Roch 1999, p. 27-54.
18. Motro 2005, p. 1529.
19. O.a. Kamerstukken II 1971/72, 11 879, nr. 6, p. 2, lk. en 13 rk. en nr. 7 p. 4 en 5. Zie ook Wijle

1972, p. 1 en voetnoot 1. Zie meer recentelijk de discussie omtrent de ‘trouwtaks’ bij de
parlementaire behandeling van de fiscale vereenvoudigingswet en de reactie van de staats-
secretaris daarop (Handelingen II 2009/10, p. 2386-2429).

Visie op de maatschappij 2.4

21



afwegingen. Met andere woorden: het behoort niet tot de doelstellingen van de
fiscale wetgever om het alleen blijven of trouwen fiscaal te stimuleren. De
wetgever onthoudt zich daarin van een standpunt, maar kan vanzelfsprekend
vervolgens wel bepaalde fiscale gevolgen verbinden aan bijvoorbeeld de
burgerlijke staat. Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan dit onderzoek.
De argumenten in de nationale en internationale literatuur die vooral te
herleiden zijn tot een persoonlijke visie van de auteur op de plaats van het
individu of het huwelijk binnen de samenleving, laat ik in de hiernavolgende
afweging buiten beschouwing.

2.5 Rechtsbeginselen

2.5.1 Inleiding

In de literatuur wordt wel het standpunt ingenomen dat men geen weten-
schappelijk onderbouwde uitspraken kan doen over de vraag of men fiscaal
betekenis wil toekennen aan het huwelijk of andere samenlevingsverbanden.
Zo schrijft Kertzman dat hij het weinig zinvol vindt om te zoeken naar een
optimaal belastingstelsel om de gehuwden en de ongehuwden te belasten. Elk
stelsel heeft immers zijn voor- en nadelen en hoe men deze tegen elkaar
afweegt zal altijd op een waardeoordeel berusten.20

Dat de afweging tussen de voor- en nadelen op een waardeoordeel berust,
zoals Kertzman schrijft, bestrijd ik niet. Integendeel, in de weging binnen en
tussen de factoren die ik van belang acht voor de vraag of met het huwelijk of
een ander samenlevingsverband rekening moet worden gehouden, zit onver-
mijdelijk een subjectief element. Recht is immers geen exacte wetenschap en
de uitkomst zal niet de enige waarheid zijn. Het wenselijke recht is per definitie
niet waardevrij.21 Met dit gegeven is het wel belangrijk om alle argumenten
te expliciteren, waardoor duidelijk wordt binnen welke randvoorwaarden de
argumenten valide zijn en om ze tegen elkaar af te kunnen wegen. Om de
afweging zo veel mogelijk te objectiveren, gebruik ik als toetsingskader
de algemene rechtsbeginselen, in het bijzonder het draagkrachtbeginsel
(par. 2.5.2), het gelijkheidsbeginsel (par. 2.5.3) en het rechtszekerheidsbeginsel
(par. 2.5.4).22 In de volgende paragraaf wordt ook aan niet-fiscale doelen die
een belangrijke rol spelen in de belastingpolitiek, namelijk de inkomensher-
verdeling (par. 2.6.2), de emancipatie (par. 2.6.3) en arbeidsparticipatie
(par. 2.6.4) van de vrouw, aandacht besteed.

20. Kertzman 1979, p. 5.
21. Vgl. Hofstra 1971.
22. Omdat dit waarden zijn die in onze samenleving een breed draagvlak hebben, krijgen

deze waarden een objectief karakter, de zogenoemde ‘intersubjectiviteit’. Zie over de weging
van de rechtsbeginselen ook Gribnau 1997 (Jan Giele-lezing), par. 3.6.
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Dat het lastig is om tot een oordeel te komen over een wenselijk stelsel, blijkt al
uit het feit dat men op grond van hetzelfde beginsel, zoals het gelijkheidsbe-
ginsel, twee verschillende stelsels kan verdedigen. Zo kan men op grond van
het gelijkheidsbeginsel een individueel stelsel verdedigen met het argument
dat een alleenstaand individu niet anders mag worden behandeld dan een
individu dat deel uitmaakt van een samenlevingsverband. Op grond van het-
zelfde gelijkheidsbeginsel kan men echter ook verdedigen dat een samenle-
vingsverband waarin een partner € 80.000 verdient en de andere € 20.000,
voor de inkomstenbelasting hetzelfde moet worden behandeld als een samen-
levingsverband waarin iedere partner € 50.000 verdient. Het beginsel dat
‘gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en de ongelijke gevallen
ongelijk naar de mate van hun ongelijkheid’, geeft geen antwoord op de vraag
welke situaties als gelijk moeten worden beschouwd. Hiervoor dient het
gelijkheidsbeginsel te worden ingevuld.23 De relevante verschillen en over-
eenkomsten tussen individuele belastingplichten en samenlevingsverbanden
dienen als maatstaf voor de beoordeling van de (on)gelijkheid. De vraag welke
verschillen in het licht van de doelstelling van de Belastingwet relevant zijn,
komt in dit hoofdstuk nog niet aan bod. Hier wordt slechts aangegeven welke
beginselen in de discussie een rol spelen en – in de huidige tijd – een rol
behoren te spelen. De daaruit voortvloeiende omstandigheden die van belang
zijn om de relevante beginselen te concretiseren, zullen in de volgende hoofd-
stukken van deel I worden uitgewerkt.

2.5.2 Draagkrachtbeginsel

2.5.2.1 Algemeen

Bij de behandeling van het draagkrachtbeginsel, dient allereerst de vraag te
worden beantwoord of het draagkrachtbeginsel wel bruikbaar is om als
rechtsgrond van de belastingheffing te dienen. Is draagkracht niet, zoals
Hofstra schrijft, “de resultante van een groot aantal factoren van uiteenlopende
aard, die onvoldoende kwantificeerbaar zijn om als enige grondslag voor de
verdeling van de belastingdruk te kunnen dienen”?24 Het antwoord daarop
luidt mijns inziens ontkennend. Het draagkrachtbeginsel is een (vrijwel)
algemeen aanvaard en sterk uitgangspunt in onze inkomstenbelasting.25 Ook
Niessen merkt op dat het draagkrachtbeginsel nauwelijks oppositie ontmoet.

23. Happé 1996, p. 97-98.
24. Hofstra 1986, p. 94.
25. J.L.M. Gribnau, in: Rijkers & Vording 2006, p. 63. Zie ook Stevens 2001, p. 11 die opmerkt dat

de draagkrachtgedachte sterk leeft in het algemene rechtsbewustzijn en daarmee een
krachtig argument oplevert ten gunste van de inkomstenbelasting als belastingtype en
Freudenthal 2004 (oratie), par. 3.4 die opmerkt dat het draagkrachtbeginsel niet perfect is,
maar bij gebrek aan een ander maatschappelijk geaccepteerd systeem, toch als uitgangspunt
dient te blijven bestaan.
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Hij constateert dat de draagkrachtgedachte, gelet op de enorme wervende
kracht die ervan uitgaat, blijkbaar zeer goed aansluit bij het algemene rechts-
gevoelen.26 Ook Lang benadrukt het draagkrachtbeginsel als leidend beginsel,
ondanks haar beperkingen:

“It is a common experience of law that every basic principle is limited by
other basic principles, limited by the task of the law to consider a great
variety of interests and limited by the real circumstances to enforce the law.
But all these limitations of basic principles give no reason to deny the
ability-to-pay-principle as a fundamental guideline to equal taxation (…). In
my opinion, the ability-to-pay principle is the most adequate guide to
optimize the tax equity and equality because each branch of law needs
basic principles and because the alternative of the benefit principle results
in forms of taxation which find no legal acceptance like the poll tax of
Margareth Thatcher.”27

Dat ook over de concrete invulling van het abstracte draagkrachtbegrip
verschillend wordt gedacht, is naar mijn mening evenmin een reden om de
discussie over een rechtvaardige belastingheffing (naar draagkracht) uit de weg
te gaan. Zo wordt gediscussieerd over de vraag of draagkracht het beste
bepaald kan worden aan de hand van de inkomsten of aan de hand van
consumptie.28 Ervan uitgaande dat inkomen de beste maatstaf is om draag-
kracht te meten, verschillen vervolgens de meningen over de vraag hoe het
inkomen gedefinieerd moet worden.29 Het zal dan ook niet verbazen dat ook
over het antwoord op de vraag of het huwelijk (of andere samenlevings-
vormen) invloed heeft (hebben) op de draagkracht, de meningen uiteenlopen.

Aan de ene kant vindt men degenen die menen dat het huwelijk geen invloed
heeft op de draagkracht en daarom niet relevant is voor de belastingheffing. Zij
pleiten voor een pure individuele benadering van gehuwden. Wijle heeft zich
al vanaf de beginjaren 70 van de vorige eeuw een voorstander getoond van
deze benadering.30 Hij stelt zich de – in zijn ogen retorische – vraag waarom
het gezin wel iemands fiscale draagkracht zou mogen beïnvloeden, en een

26. Niessen 2010, p. 72.
27. J. Lang, ‘The influence of tax principles on the taxation of income from capital’, in: Essers &

Rijkers 2005, p. 13.
28. O.a. Stevens 1980, p. 164-168.
29. Zie daarover de diverse bijdragen in Essers & Rijkers 2005.
30. Zie voor een overzicht van de ‘voor- en tegenstanders’ tot 1977, Cohen Henriquez &

Moltmaker 1977, p. 74-76. Ook Rijkers is een voorstander van de individuele benadering,
getuige zijn bijdrage, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 163,
p. 20 en zijn opmerking: “Algehele individualisering lijkt noodzakelijk om intermenselijke
relaties definitief te bevrijden van fiscale dimensies” in Rijkers 1992, p. 1351.
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huishoudster, een huisdier,31 een auto32 of een andere vorm van inkomens-
besteding, niet.33

Ter onderbouwing van zijn standpunt dat het huwelijk geen invloed heeft op
de draagkracht, vergelijkt hij het echtpaar met de kloosterling die is toege-
treden tot de orde.34 De kloosterling is op grond van het kerkelijke reglement
verplicht om afstand te doen van zijn toekomstige verkrijgingen. Daartegen-
over staat het recht op levensonderhoud. De kloosterling wordt echter belast
voor zijn inkomen en vermogen zonder rekening te houden met de rechten en
verplichtingen die voortvloeien ten aanzien van de orde. Wijle ziet niet in
waarom de fiscale behandeling van gehuwden op geheel andere gedachten zou
moeten berusten. Hij onderscheidt de volgende – naar zijn mening essentiële –

overeenkomsten; de vrijwilligheid van het aangaan van de rechtsverhouding,
de samenhangende rechten en plichten, de intentie tot een positief saldo van
het geheel van immateriële en materiële baten bij alle betrokkenen en de niet-
kwantificeerbaarheid van de immateriële kant van dit geheel. Dit leidt hem tot
de conclusie dat voor het fiscale draagkrachtelement geen essentiële plaats
meer is ingeruimd omdat de bestedingssfeer en het ‘continuüm van rechten en
verplichtingen’ het beeld beheersen:

“Het zich uit vrije wil begeven in een relatie, waarin men verplicht is onder
meer het levensonderhoud van de partner (mede) te bekostigen, stempelt
die bekostiging tot een (inkomens)besteding, welke geen invloed behoort te
hebben op iemands fiscale draagkracht:

1e. omdat men die relatie en daarmede die verplichting vrijwillig aan-
vaardt, en

2e. omdat die verplichting deel uitmaakt van een geheel van – bij voortdu-
ring tegenover elkaar staande – rechten en verplichtingen.”35

De meerderheid van de auteurs meent echter dat het huwelijk wel invloed
heeft op de draagkracht. Hofstra weerspreekt de opvatting vanWijle dat sprake
zou zijn van inkomensbesteding. Hij schrijft hierover:

“In tegenstelling tot alle andere samenlevingsverbanden, die van de ene dag
op de andere zonder juridische consequenties kunnen worden verbroken,
schept het huwelijk wederzijdse, door de huwelijkswetgeving bevestigde,
rechten en verplichtingen, onder andere tot levensonderhoud, die door het
verbreken van de gezamenlijke huishouding niet worden opgeheven, en die
zelfs na echtscheiding nog worden erkend (echtscheidingsuitkeringen). Zo

31. Vgl. Hofstra 1973, par. 6 en Schendstok 1972, onderdeel IV.
32. Vgl. Wijle 1972-II.
33. Wijle 1972, p. 3. Zie ook Bittker 1975, p. 1421.
34. Wijle 1976, p. 90-94.
35. Wijle 1976, p. 93.

Rechtsbeginselen 2.5.2

25



lang huwelijk en samenleving voortduren is daarom het gehele inkomen
gezamenlijk inkomen, waarop beide partijen hun rechten kunnen doen
gelden. Juridisch kan de man met een hoog inkomen er niet mee volstaan
zijn echtgenote slechts het minimumlevensonderhoud te verschaffen en de
rest van zijn grote inkomen voor zich zelf te besteden; maatschappelijk zou
hem een algemene morele veroordeling treffen. Een hoog gezinsinkomen
schept draagkracht niet alleen voor de huwelijkspartner die het inkomen
heeft aangebracht, doch ook voor de andere partner, die gelijkelijk in de
bestedingsmogelijkheden deelt. Naar de civielrechtelijke achtergrond ge-
zien is het huwelijk, wat de tijdens het bestaan van het huwelijk verworven
inkomsten betreft, en uitzonderingen krachtens bijzondere huwelijkscon-
tracten daargelaten, een ‘potovereenkomst’, welker fiscale gevolgen elders
wel worden erkend. In het subjectieve inkomensbegrip waarvan elke in-
komstenbelasting moet uitgaan is hetgeen de vrouw aan het gezinsinkomen
ontleent daarom niet het brok inkomen van de man dat hij bereid is te haren
behoeve te besteden, maar haar eigen, aan duidelijke civielrechtelijke
bepalingen ontleend inkomen.”36

Van Dijck meent dat echtgenoten niet per se een inkomensverwervende
eenheid, maar wel een inkomensbestedende eenheid zijn. Er vindt een weder-
zijdse beïnvloeding van de draagkracht plaats door het feit dat een belangrijk
deel van het inkomen voor gemeenschapsdoeleinden wordt besteed.37 Ook
Kertzmanwijst erop dat de mogelijkheid om te kunnen consumeren de norm is
om een verschil in draagkracht tussen gehuwden en ongehuwd samenwonen-
den vast te stellen. Hieruit leidt hij af dat gehuwden en ongehuwden een
gelijke draagkracht hebben indien ze ‘een gelijke mogelijkheid op een gelijke
consumptiewaarde’ hebben.38 Anders geformuleerd:

“Draagkracht regardeert het vermogen van mensen om in hun consump-
tieve behoeften te voorzien en dit vermogen is bij samenwonenden de facto
afhankelijk van het gezamenlijke inkomen.”39

Voorstanders van een individuele heffingwijzen er echter op dat de gezamenlijke
consumptie niet relevant is voor de belastingheffing. In de inkomstenbelasting
wordt voor de heffing aangesloten bij de persoon die de beschikkingsmacht heeft
over het inkomen. De consumptie van dat inkomen is een bestedingsbeslissing
en fiscaal irrelevant. De discussie tussen de voor- en tegenstanders spitst zich op
dit punt dus toe op de – meer algemene – vraag of in het inkomensbegrip ook
ruimte is voor een consumptiegerelateerde factor.40 Lang wijst erop dat in de

36. Hofstra 1973, p. 65.
37. Van Dijck 1975, p. 9. In gelijke zin Gubbi 1973, p. 47.
38. Kertzman 1979, p. 43.
39. Kertzman, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 163, p. 11.
40. Zie hierover ook par. 7.4.4 en 7.4.5.
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Duitse rechtspraak uitdrukkelijk wordt erkend dat draagkracht niet alleenwordt
bepaald door ‘het inkomen’, maar ook door het inkomen dat beschikbaar is om
belasting te betalen. De uitgaven waaraan de belastingplichtige zich niet kan
onttrekken, verminderen de mogelijkheid om belasting te kunnen betalen.41

Voorstanders van een gezamenlijke heffing wijzen daarnaast op het feit dat het
inkomen wordt verdiend als gevolg van de gezamenlijke inspanningen van
beide partners. De partner die thuis blijft om voor het huishouden en de
kinderen te zorgen, stelt de andere partner in staat om buitenshuis arbeid te
verrichten. In deze visie ligt besloten dat men het huwelijk als een economi-
sche eenheid beschouwt, waarin de echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn van
het inkomen en daarover kunnen beschikken, ongeacht de vraag wie het heeft
aangebracht.42

2.5.2.2 Afweging

Draagkracht is de ‘ability-to-pay’, het vermogen om belasting te kunnen
betalen. Het is de vraag of het samenlevingsverband daar invloed op heeft.
De stelling dat het hebben van een partner ‘inkomensbesteding’ is en dus
fiscaal irrelevant, moet mijns inziens worden verworpen. In de eerste plaats
kan men in navolging van Hofstra, wijzen op het feit dat de inkomensbesteding
niet vrijwillig plaatsvindt, zoals bij het kopen van bijvoorbeeld een auto, maar
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het feit dat men is gehuwd. De civiele regels
die van toepassing zijn op het huwelijk dwingen tot de inkomensoverheveling.
Het tweede, naar mijn mening fiscaal relevantere verschil tussen een partner
en bijvoorbeeld een auto, is a. dat een partner een subject is waaraan draag-
kracht kan worden toegerekend en b. dat een partner in het algemeen in staat
is zelf inkomen te verwerven. Een huwelijk, en wellicht ook andere samenle-
vingsverbanden, kan dus niet alleen een inkomensbestedende maar ook
een inkomensverwervende eenheid zijn. De combinatie van beide kenmerken
maakt het huwelijk en eventuele overeenkomstige samenlevingsverbanden
uniek en dus onvergelijkbaar. Doordat de partner ook zelf inkomen kan ver-
werven, verschilt het hebben van een partner van andere vormen van inkomens-
besteding. Indien het partnerschap ook een inkomensbestedende eenheid is,
verschilt het in zoverre van een maatschap.43 Een maatschap is immers wel een
inkomensverwervende eenheid, maar geen inkomensbestedende.44 Zoals reeds
in 1975 opgemerkt door In ’t Veld-Langeveld:

41. J. Lang, in: Soler Roch 1999, p. 57-58.
42. Motro 2005, p. 1512.
43. Vgl. Wijle 1972, p. 99, die zich afvraagt waarom echtgenoten wel als een fiscale eenheid

moeten worden behandeld, terwijl daarvoor geen reden bestaat ten aanzien van de leden van
een maatschap.

44. Zie ook Van Dijck 1975, p. 9.
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“Het huwelijk wordt steeds meer een verbintenis, waarin men in onderlinge
afspraak zal bepalen wie, welk deel en gedurende welke tijd in de kosten
van de huishouding zal bijdragen.”45

Hoewel deze bewering de opmaat was naar een pleidooi voor een volledig
individuele heffing, schuilt hierin de aanname dat het huwelijk zowel een
inkomensverwervende als een inkomensbestedende eenheid is. Als dit juist is,
is het willekeurig om het inkomen individueel vast te stellen. In dat geval is het
voor de draagkracht van de partners immers niet van belang wie van beide
partners het inkomen aanbrengt.

Het voorgaande betekent niet dat ik het huwelijk of ander samenlevingsver-
band per definitie als relevante omstandigheid voor de inkomstenbelasting zou
willen aanmerken. Ik heb het echter ook niet op theoretische gronden op
voorhand volledig afgewezen. Voor de vraag of het draagkrachtbeginsel leidt
tot een individuele of gezamenlijke heffing, dient het abstracte begrip ‘draag-
kracht’ te worden ingevuld. De inhoud van het draagkrachtbeginsel wordt
immers mede bepaald door de heersende ‘politiek-maatschappelijke’ opvat-
tingen daarover.46 Van belang is dan of en zo ja onder welke omstandigheden,
het huwelijk of ander samenlevingsverband als een inkomensverwervende en
inkomensbestedende eenheid kan worden gezien. In de volgende hoofdstuk-
ken zal nader worden ingegaan op de juridische aspecten en maatschappelijke
opvattingen daaromtrent.

2.5.3 Gelijkheidsbeginsel

2.5.3.1 Algemeen

Het gelijkheidsbeginsel is nauw verbonden met het draagkrachtbeginsel. Be-
lastingplichtigen met een grotere draagkracht zijn ongelijk aan burgers met
een geringere draagkracht.47 Het onderscheid tussen partners en individuele
belastingplichtigen treedt echter ook op andere gebieden naar voren. Denk aan
de ‘antimisbruikregelingen’ waarin partners anders behandeld worden dan
individuele belastingplichtigen. Dus ook los van de draagkrachtgedachte, kan
de vraag worden gesteld of het vanuit de doelstelling van de wettelijke regeling
bezien gerechtvaardigd is om partners anders te behandelen dan individuele
belastingplichtigen.

Het gelijkheidsbeginsel wordt vaak geformuleerd als ‘gelijke gevallen moeten
gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk, naar mate van hun

45. Verslag van het symposium Man Vrouw Fiscus 1975, p. 13.
46. Zie ook Happé 1996, p. 18 en 19 en J.L.M. Gribnau, in: Rijkers & Vording 2006, p. 34 en 63-64.
47. J.L.M. Gribnau, in: Rijkers & Vording 2006, p. 63.
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ongelijkheid’. Deze definitie laat open wanneer gevallen gelijk (of beter:
vergelijkbaar) zijn en waaruit de (on)gelijke behandeling zou moeten bestaan.
Wel kan uit de definitie worden afgeleid dat moet worden nagegaan welke
kenmerken of eigenschappen relevant zijn voor de vergelijking. Deze stap
wordt, in het kader van de rechterlijke toetsing, volgens Gerards vooral
achterwege gelaten:

“(…) wanneer er onderscheid wordt gemaakt op grond van een maatschap-
pelijk breed aanvaard criterium, of op grond van een criterium dat niet altijd
irrelevant is.”

Zij haalt daarbij het voorbeeld aan van zaken waarin een onderscheid werd
gemaakt op basis van het geslacht. Dit soort zaken werd:

“(…) vaak afgedaan met een eenvoudig beroep op de maatschappelijke
of biologische verschillen tussen man en vrouw, zonder dat werd nagegaan
of deze verschillen voor het voorgelegde geval daadwerkelijk relevant
waren.”48

In het antwoord op de vraag of het gerechtvaardigd is om in de inkomsten-
belasting en de Successiewet 1956 gehuwden en/of samenwoners anders te
behandelen dan individuele belastingplichtigen, schuilt hetzelfde gevaar. Van-
zelfsprekend zijn beide groepen niet gelijk. Maar zijn de verschillen relevant en
zo ja, welke verschillen en tot welke behandeling zou dit moeten leiden?
Illustratief in dit kader is HR 21 februari 2001, BNB 2001/176. In die procedure
klaagt de gehuwde belastingplichtige dat hij wordt gediscrimineerd ten op-
zichte van de ongehuwd samenwonenden omdat deze onder omstandigheden
in totaal een hoger bedrag aan kosten van kinderopvang in aftrek kunnen
brengen dan gehuwden. De Hoge Raad rechtvaardigt de mogelijke ongelijkheid
tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden door ‘de verschillen in
maatschappelijke positie tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden’.
Waarom de maatschappelijke positie relevant is voor de verschillende be-
handeling met betrekking tot de aftrek van de kosten voor kinderopvang, blijft
volstrekt onduidelijk.

De rechter toetst of het gelijkheidsbeginsel wordt nageleefd. De toetsing van
het gelijkheidsbeginsel door de rechter staat in dit onderzoek echter niet
centraal.49 De rechter is terughoudend in het toetsen van de wet aan het
gelijkheidsbeginsel. Omdat de wetgever – anders dan de rechter – democratisch

48. Gerards 2002, p. 61.
49. In het kader van de vraag naar de partnerschapskwalificatie, wordt daaraan wel in par. 6.3

aandacht geschonken.
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gelegitimeerd is, komt aan de wetgever een zekere ‘beoordelingsvrijheid’ toe.50

Vanwege deze beoordelingsvrijheid, zal de rechter naar alle waarschijnlijkheid
oordelen dat de wetgever een onderscheid mag maken tussen partners en
individuele belastingplichtigen. Sterker nog, volgens vaste rechtspraak is het
zelfs geoorloofd een onderscheid te maken tussen ongehuwd samenwonenden
en gehuwden.51 In dit onderzoek staat echter de toepassing van het gelijk-
heidsbeginsel in de wet zelf centraal. In dat geval hoeft geen rekening te worden
gehouden met de (ruime) beoordelingsvrijheid van de wetgever en kan het
gelijkheidsbeginsel in al haar facetten worden toegepast. In dat verband dient
ook – in ieder geval explicieter dan in de rechtspraak van de Hoge Raad over
belastingzaken – aan het consistentiebeginsel en de neutraliteitseis aandacht te
worden geschonken.52

2.5.3.2 Verschillende dimensies

Zoals hiervoor opgemerkt, vereist het gelijkheidsbeginsel dat gelijke gevallen
gelijk worden behandeld. Echter ook de ongelijke gevallen moet ‘gelijk’ worden
behandeld, namelijk naar de mate van hun ongelijkheid. Op dit aspect van het
gelijkheidsbeginsel, de horizontale gelijkheid, ga ik hierna in paragraaf 2.5.3.3 in.

Als op grond van de invulling van het horizontale gelijkheidsbeginsel voor een
bepaalde fiscale behandeling is gekozen, kan dit de neutraliteit beïnvloeden.
Het neutraliteitsprincipe houdt in dat de fiscale regelgeving de privébeslissin-
gen van belastingplichtigen zo min mogelijk moet beïnvloeden. Is bijvoorbeeld
op grond van het horizontale gelijkheidsbeginsel ervoor gekozen om de
samenlevingsverbanden onderling als gelijke gevallen te beschouwen, dan
impliceert dit een ongelijke behandeling ten opzichte van individuele be-
lastingplichtigen. Hiermee wordt de neutraliteit verstoord: de beslissing om
te gaan samenwonen of trouwen heeft fiscale gevolgen en deze fiscale ge-
volgen kunnen de beslissing om te gaan samenwonen of trouwen beïnvloeden.
Indien daarentegen ervoor wordt gekozen om individuele belastingplichtigen
als gelijken te beschouwen, impliceert dit dat de wetgever niet neutraal staat
ten opzichte van de taakverdeling binnen het samenlevingsverband. Zoals
hierna in paragraaf 2.5.3.3 opgemerkt, worden in een individueel progressief
belastingstelsel tweeverdieners immers fiscaal gunstiger behandeld dan de
anderhalf- of alleenverdieners. Het dilemma is duidelijk. Welke keuze ook
wordt gemaakt op grond van het horizontale gelijkheidsbeginsel, het zal altijd
enige invloed hebben op het gedrag van de belastingplichtigen. Bij de afweging
tussen een individueel en een gezamenlijk stelsel, kan de mate waarin het
gedrag wordt beïnvloed en het terrein waarop de beïnvloeding plaatsvindt,

50. Happé 2002, p. 555.
51. Zie hierover par. 6.3.3 en par. 6.3.5.
52. Zie hierover nader J.L.M. Gribnau, in: Rijkers & Vording 2006, p. 53- 62.

2.5.3 Hoofdstuk 2 / Individu of samenlevingsverband

30



invloed hebben op de keuze voor een stelsel. Ook in de uitwerking van een
stelsel zal met het neutraliteitsprincipe rekening moeten worden gehouden:
het stelsel moet zo worden vormgegeven dat zo min mogelijk verstoring
plaatsvindt in de privébeslissingen van belastingplichtigen.

Tot slot speelt ook het consistentiebeginsel een rol. In dit verband vereist de
consistentie dat een keuze voor een bepaald stelsel zo veel mogelijk ook in
andere wetten tot uitdrukking komt.

Op de hiervoor genoemde aspecten: het horizontale gelijkheidsbeginsel, het
neutraliteitsprincipe en het consistentiebeginsel, ga ik hierna in paragrafen
2.5.3.3 tot en met 2.5.3.5 in. Ik sluit deze paragraaf af met een overweging
welke beginselen meer en minder relevant zijn voor de afweging tussen een
individueel en een gezamenlijk stelsel en welke factoren nog nader uitgewerkt
moeten worden (par. 2.5.3.6).

2.5.3.3 Horizontale gelijkheid

Het gelijkheidsbeginsel is nauw verbonden met het hiervoor besproken draag-
krachtbeginsel. In de literatuur wordt wel opgemerkt dat met het huwelijk
rekening moet worden gehouden op grond van de zogenoemde ‘horizontale
gelijkheid’. In die visie is er geen goede reden om een echtpaar waarvan
de man alleen werkt anders te belasten dan een echtpaar dat gezamenlijk
hetzelfde verdient.53 Of zoals Stevens het – meer passend bij de huidige tijd –

verwoordt:

“Op grond van het gelijkheidsbeginsel is het, uitgaande van gezinsdraag-
kracht, moeilijk te verdedigen dat twee gezinnen met een gelijk gezinsin-
komen een substantieel hoger bedrag aan inkomstenbelasting en premies
volksverzekeringen betalen naarmate zij sterker afwijken van de 50/50-
aanbrengverhouding.”54

In die visie mag het geen verschil uitmaken wie van de belastingplichtigen
binnen het samenlevingsverband het inkomen aanbrengt. Samenlevingsver-
banden met een gelijk inkomen dienen hetzelfde te worden belast.55 Dit
betekent dat het samenlevingsverband waarin een van de partners € 50.000
verdient, hetzelfde moet worden belast als het samenlevingsverband waarin
iedere partner € 25.000 verdient.

53. O.a. Van Dijck 1975, p. 14.
54. Stevens 2006, p. 43.
55. O.a. Gubbi 1973, p. 48, Detiger, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap

nr. 162, p. 74 en Stevens 2006, p. 43.
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Hier kan men tegen inbrengen dat als recht wordt gedaan aan de gelijke
behandeling van samenlevingsverbanden onderling, de gelijke behandeling
van een individu met een samenlevingsverband in het geding komt. Een gelijke
behandeling van samenlevingsverbanden onderling ongeacht de inkomens-
aanbreng van de partners binnen dat samenlevingsverband, impliceert een
splitsingsstelsel. In een dergelijk stelsel wordt een alleenstaande met bijvoor-
beeld een inkomen van € 50.000 anders belast dan een belastingplichtige die
eveneens € 50.000 verdient, maar een partner heeft waaraan hij een deel van
zijn inkomen kan toerekenen. Het is de keuze tussen een gelijke behandeling
van individuen in een soortgelijke positie of een gelijke behandeling van een
gelijk inkomen.56 Het zal duidelijk zijn dat er geen stelsel is te bedenken
waarin recht kanworden gedaan aan beide situaties.57 De keuze wordt bepaald
door het antwoord op de vraag welke situatie men als gelijke beschouwt, de
samenlevingsverbanden onderling of het individu ten opzichte van het samen-
levingsverband.

Hier geeft het gelijkheidsbeginsel als zodanig geen antwoord op. Daarvoor
dient dit beginsel te worden ingevuld. In hoofdstukken 4, 5 en 6 zal worden
onderzocht welke relevante juridische, economische en maatschappelijke
verschillen er bestaan tussen individuele belastingplichtigen, ongehuwd sa-
menwonenden en gehuwden. Op grond daarvan kan de vraag worden beant-
woord of er voldoende verschillen bestaan tussen individuele belastingplichtigen
en gehuwden (en eventueel ongehuwd samenwonenden) om ze verschillend te
behandelen. Als er reden is voor een verschillende behandeling, zal uit deze
hoofdstukken ook moeten voortvloeien in welke mate een verschillende be-
handeling gerechtvaardigd is.

2.5.3.4 Neutraliteit

Ook het neutraliteitsprincipe is een uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel. Dit
principe speelt op drie terreinen een rol, te weten:
1. neutraliteit ten aanzien van de beslissing om te gaan samenwonen of

trouwen;
2. neutraliteit ten aanzien van de keuze tussen samenwoning en huwelijk; en
3. neutraliteit ten aanzien van de taakverdeling binnen het huwelijk.

56. In Zweden heeft men volledig voor het laatste gekozen, zie A. Gunnarsson, in: Soler Roch
1999.

57. Tenzij in het belastingstelsel de progressie verdwijnt en de belastingdruk proportioneel
wordt. Dan wordt iedere belastingplichtige hetzelfde belast, ongeacht of hij/zij een partner
heeft. Daarvoor is niet alleen nodig dat de tariefstructuur proportioneel wordt, maar ook dat
de heffingskorting verdwijnt.
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Ad 1. Neutraliteit ten aanzien van de beslissing om te gaan samenwonen of
trouwen
Zoals in paragraaf 2.5.3.2 opgemerkt, vereist het neutraliteitsprincipe dat de
privébeslissingen van belastingplichtigen zo min mogelijk door fiscale regel-
geving worden beïnvloed. Een zeer veel voorkomende privébeslissing is de
keuze om te gaan samenwonen of trouwen.

Als de belasting zuiver individueel is, dan is deze neutraal ten aanzien van
de beslissing om van een samenlevingsvorm deel te gaan uitmaken.58 Het
samenlevingsverband of huwelijk wordt immers fiscaal genegeerd. Dit is een
belangrijk argument van de voorstanders van een individuele heffing. Ook
Rothuizen-van Dijk is op die grond een voorstander van de individuele
benadering. Naar haar mening mag de mate waarin iemand over zijn inkomen
belasting betaalt, niet worden beïnvloed door de persoonlijke keuze van de
betrokkenen om al dan niet samen te wonen of door de hoogte van het
inkomen van de partner. Als door de individuele benadering draagkrachtver-
schillen zouden ontstaan, zijn die naar haar mening ‘fiscaal irrelevant’;

“de inkomstenbelasting moet niet als stuurmechanisme gebruikt kunnen
worden pro of contra bijvoorbeeld huwelijk/samenwoning of werkende
gehuwde vrouw.”59

Het is juist dat in een stelsel van volstrekt individuele heffing, de belastingdruk
niet wijzigt doordat men trouwt of deel gaat uitmaken van een samenlevings-
verband. De individuele heffing zal de keuze om al dan niet te gaan samen-
wonen of trouwen dus niet beïnvloeden. Dit is een belangrijk punt als men de
individuele heffing vergelijkt met een gezamenlijke heffing. In het laatste geval
worden gehuwden of samenwonenden per definitie anders behandeld dan
individuele belastingplichten. Het gaan samenwonen of trouwen heeft dan
altijd (positieve of negatieve) gevolgen voor de belastingheffing. Dit zou ertoe
kunnen leiden dat belastingplichtigen de keuze om te gaan samenwonen of
trouwen niet maken vanwege de (nadelige) fiscale gevolgen. Het omgekeerde
is uiteraard ook mogelijk: men gaat juist samenwonen of trouwen vanwege de
(voordelige) fiscale gevolgen. Uit onderzoek in de VS en de UK blijkt echter dat
de belastingheffing de beslissing om te trouwen of scheiden slechts in geringe
mate beïnvloedt.60 Het ligt voor de hand dat deze ‘inelasticiteit’ nog groter is als
het gaat om de beslissing om te gaan samenwonen. Als men samenwoont, zou
men nog uit fiscale overwegingen kunnen beslissen om te trouwen of juist
daarvan af te zien. Het aangaan van een huwelijk is in die visie min of meer een

58. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 44.
59. Rothuizen-Van Dijk, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162,

p. 83-84.
60. Hoynes 2007, p. 7-8 en Brewer, Saez & Shephard 2008, p. 29.
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formaliteit waarvan ook – afhankelijk van de fiscale gevolgen – kan worden
afgezien. De beslissing om al dan niet te gaan samenwonen, zal men waar-
schijnlijk in nog mindere mate laten afhangen van de fiscale gevolgen.

Ad 2. Neutraliteit ten aanzien van de keuze tussen samenwoning en huwelijk
Waar het vroeger maatschappelijk niet of in mindere mate werd aanvaard om
te gaan samenwonen, hebben belastingplichtigen thans meer dan ooit de
keuze tussen samenwonen of trouwen. Ook hiervoor geldt dat de keuze voor
de samenlevingsvorm – en dus de keuze om wel of niet te gaan trouwen – een
privébeslissing is waar de fiscale regelgeving zo min mogelijk invloed op zou
moeten hebben.61

In de fiscale literatuur wordt wel opgemerkt dat deze vorm van fiscale
neutraliteit het meest gewaarborgd is in een individueel stelsel. In een
individueel stelsel wordt immers zowel het buitenechtelijke samenlevingsver-
band als het huwelijk fiscaal genegeerd. Dit berust dan op de (impliciete)
gedachte dat neutraliteit ten aanzien van de gekozen samenlevingsvorm niet
kan worden bereikt in een gezamenlijke heffing. Daartoe wordt aangevoerd dat
men ongehuwd samenwonenden niet gezamenlijk kan belasten omdat dan een
onderzoek vereist zou zijn naar een fiscaal relevante samenlevingsvorm. Onge-
huwd samenwonenden zijn immers nergens geregistreerd.62 Men zou slechts
rekening kunnen houden met duidelijk kenbare samenlevingsvormen. Bij een
minder duidelijk kenbare samenlevingsvorm kan in feite dezelfde situatie
bestaan als in een huwelijk, terwijl deze fiscaal anders wordt behandeld. Wil
men gehuwden en ongehuwd samenwonenden zo veel mogelijk gelijk be-
handelen, dan kan dit gelet op de uitvoeringstechnische aspecten en privacy-
overwegingen aldus alleen in een individuele heffing.63 Mobach baseert zijn
keuze voor de individuele belastingheffing eveneens op het neutraliteitsprin-
cipe, maar dan niet uit privacyoverwegingen. Hij wijst toepassing van een
gezamenlijke heffing bij ongehuwd samenwonenden af omdat men samen-
levenden niet tegen hunwil als een economische eenheid moet beschouwen.64

In bijvoorbeeld landen als Duitsland, de VS, Spanje en Ierland waar ze een
(optioneel) splitsingsstelsel kennen of Frankrijk waar anderszins rekening
wordt gehouden met het huwelijk, is dit beperkt tot gehuwden. Op de
‘Conference on Family Taxation’, gehouden in Spanje in 1998, werd de vraag
of ook met andere samenlevingsverbanden dan het huwelijk rekening moest
worden gehouden, gezien als

61. Vgl. Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977 (p. 64): “Het is even ongewenst om
mensen tot een huwelijk te bewegen op grond van de daaraan verbonden materiële
voordelen als om mensen van een huwelijk af te houden wegens de daaraan verbonden
materiële nadelen.”

62. Kertzman 1979, p. 21 en 22.
63. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 44 en Wijle 1972, p. 9.
64. Mobach, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 82.
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“one of the main questions in the coming years because these forms of
cohabitation will become socially acceptable and the people concerned will
ask for equal treatment in tax law.”

Ik onderstreep het belang van een neutrale fiscale wetgeving, in die zin dat het
belastingplichtigen niet – of in ieder geval zo min mogelijk – moet sturen in de
keuze tussen samenwonen en trouwen. Dit pleit echter niet zonder meer voor
een individuele belastingheffing. Eerst moet worden onderzocht of er goede
argumenten zijn om rekening te houden met het huwelijk. Vervolgens moet
worden bezien of en zo ja, in hoeverre, deze argumenten ook gelden voor
andere samenlevingsverbanden. Het neutraliteitsprincipe vereist immers niet
dat niet-huwelijkse samenlevingsverbanden te allen tijde gelijk moeten wor-
den gesteld met een huwelijk. Voor zover relevante verschillen bestaan tussen
beide samenlevingsvormen, dienen ze ook verschillend te worden behandeld.
Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, komt het neutraliteitsprincipe om de
hoek kijken. Het stelsel moet dan zo worden vormgegeven dat de fiscale
regeling zo min mogelijk de keuze tussen samenwonen en huwelijk beïnvloedt.
Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, uit bijvoorbeeld privacyoverwegingen, de
verscheidenheid van de verschillende samenlevingsverbanden of fraudegevoe-
ligheid, kan dat een reden zijn om alsnog te kiezen voor een individuele
heffing. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat het argument dat het
onmogelijk is om met andere samenlevingsverbanden rekening te houden
vanwege privacyoverwegingen, stamt uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.
Inmiddels is het fenomeen van ongehuwd samenwonen veel meer ingeburgerd
in onze maatschappij. Vrijwel ieder huwelijk wordt voorafgegaan door een
periode van samenwonen. In hoofdstukken 6 en 7 worden de hiervoor aange-
haalde aspecten nader uitgewerkt.

Ad 3. Neutraliteit ten aanzien van de taakverdeling binnen het huwelijk
Ook de keuze voor een bepaalde taakverdeling binnen het samenlevingsver-
band is een privékeuze die zo min mogelijk door de fiscale regelgeving zou
moeten worden beïnvloed.

De individuele belastingheffing werkt weliswaar neutraal als het gaat om de
keuze om te gaan samenwonen of trouwen, maar is dat niet als het gaat om de
wijze waarop belastingplichtigen hun privéleven inrichten. Indien het bijvoor-
beeld wenselijk is dat vijf dagen per week een van beide partners thuis is om
voor de kinderen te zorgen en beide partners hebben een gelijk (potentieel)
bruto-inkomen, is het in een individueel stelsel aantrekkelijker om beiden
parttime gaan werken. Door de progressie wordt een inkomen van € 50.000
immers zwaarder belast dan twee inkomens van ieder € 25.000. De individuele
belastingheffing is dus niet neutraal ten aanzien van de taakverdeling binnen
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het samenlevingsverband.65 Dit is wel het geval als met het samenlevingsver-
band rekening wordt gehouden.66 In een splitsingsstelsel wordt immers het
inkomen van € 50.000 van de alleenverdiener binnen het samenlevingsver-
band hetzelfde belast als het inkomen van € 50.000 dat wordt verdiend door
tweeverdieners. Met andere woorden, het rekening houden met het samenle-
vingsverband is wel neutraal als het gaat om de taakverdeling binnen het
huwelijk.67

In de Amerikaanse literatuur wordt bovenstaande neutraliteit bestreden.
Motro merkt op dat de neutraliteit geen stand houdt indien het echtpaar
niet dezelfde tijd besteedt aan betaalde arbeid.68 Hij vergelijkt een echtpaar
met een alleenverdiener met een echtpaar waarin beide echtgenoten betaalde
arbeid verrichten. Als beide echtgenoten werken, moet hulp in de huishouding
en kinderopvang worden betaald. Als ieder echtpaar € 100.000 verdient, is de
alleenverdiener financieel beter af omdat hij geen kosten maakt voor een hulp
in de huishouding en kinderopvang. Deze vergelijking is echter niet zuiver. Het
voorbeeld is gebaseerd op de veronderstelling dat de tweeverdieners meer tijd
moeten besteden aan betaalde arbeid om hetzelfde inkomen te verdienen.
Hierdoor kunnen zij minder tijd besteden aan niet-betaalde arbeid en hebben
zij meer betaalde hulp in de huishouding en kinderopvang nodig dan de
alleenverdiener. In de alleenverdienersituatie wordt op huwelijksbasis bijvoor-
beeld vijf dagen per week gewerkt en in de tweeverdienersituatie bijvoorbeeld
acht dagen per week. Hij negeert daarbij het feit dat als echtelieden samen acht
dagen per week werken, zij ook (in theorie) in staat zijn om bruto meer te
verdienen. Als de verdiencapaciteit van beide echtparen hetzelfde is en het
netto-inkomen van de minstverdienende echtgenoot meer bedraagt dan de
kosten van de hulp in de huishouding en kinderopvang, is het echtpaar
waarvan beide echtgenoten werken financieel voordeliger uit. Om de neutra-
liteit van een stelsel van gezamenlijke heffing versus individuele heffing te
kunnen beoordelen, dient te worden uitgegaan van de situatie dat echtparen
dezelfde tijd besteden aan betaalde arbeid en een gelijke verdiencapaciteit
hebben. De vergelijking moet dan zijn de situatie dat in het ene geval de
alleenverdiener binnen het samenlevingsverband € 50.000 op jaarbasis ver-
dient en in het andere geval de partners beide evenveel werken als de alleen-
verdiener en ieder € 25.000 verdient. In dat geval hebben ze beiden dezelfde
mogelijkheden om voor het huishouden en de kinderen te zorgen. In een
individueel stelsel houden de tweeverdieners, door de progressiematiging die

65. Kertzman, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 163, p. 12.
66. Vgl. ook Stevens 1980-II, p. 1320.
67. Van Arendonk 1993, p. 161, wijst eveneens op het feit dat het splitsingsstelsel neutraal staat

ten opzichte van de taakverdeling binnen het huwelijk. Hij merkt daarover op: “(…) mede
gezien de gelijke positie die man en vrouw in het huwelijk innemen en de maatschappelijke
functie van het gezin is er alle reden om fiscaal een neutrale positie in te nemen (…)”.

68. Motro 2005, p. 1527-1528.
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optreedt doordat het inkomen door beide echtgenoten wordt verdiend, samen
netto meer over. In een gezamenlijk stelsel bedraagt het inkomen van ieder
samenlevingsverband € 50.000, zodat zij hetzelfde bedrag aan belasting zijn
verschuldigd.

Het bovenstaande laat onverlet dat Motro wel een punt heeft. Met het
zogenoemd ‘imputed income’, dat is inkomen dat wordt gegenereerd door
privégoederen of privédiensten binnen het huishouden, wordt in ons belas-
tingstelsel geen rekening gehouden. Over het financiële voordeel dat bestaat
doordat bijvoorbeeld de grootouders op de kleinkinderen letten of dat een van
beide partners het huishouden verzorgt, wordt geen belasting geheven. Dat is
in wezen een universeel ‘probleem’ binnen de belastingheffing dat niet alleen
speelt bij de vraag naar een individuele of gezamenlijke heffing.69 Het kan
mijns inziens dan ook geen bijdrage leveren aan het antwoord op deze vraag.
Indien op basis van andere afwegingen echter wordt gekozen voor het huwelijk
of buitenhuwelijks samenlevingsverband als aanknopingspunt, dient bij de
uitwerking daarvan wel aandacht te worden besteed aan het vraagstuk van het
‘imputed income’. Het probleem van het ‘imputed income’ is zoals gezegd
universeel en geldt ook in een individueel stelsel, maar is daar minder preg-
nant. In een stelsel van gezamenlijke heffing wordt een samenlevingsverband
fiscaal anders, in een splitsingsstelsel over het algemeen gunstiger, behandeld
dan een individuele belastingplichtige. Daarbij komt dat de partners ook nog
de huishoudelijke en zorgtaken onderling kunnen verdelen. Een alleenverdie-
ner wordt in dat geval ‘dubbel’ bevoordeeld ten opzichte van een alleen-
staande, hij betaalt minder belasting in vergelijking met de alleenstaande en hij
hoeft geen derde in te schakelen om voor het huishouden of de kinderen te
zorgen.70

Ook is wel opgemerkt dat van enige neutraliteit ten aanzien van de taakverde-
ling binnen een stelsel van gezamenlijke heffing, dat is vormgegeven middels
een splitsingsstelsel, geen sprake zou zijn. Het splitsingsstelsel zou namelijk
een aanzienlijk belastingvoordeel verlenen aan het – destijds – traditionele
gezin waarin alleen de man werkt. Het traditionele rollenpatroon zou op die
manier fiscaal worden gestimuleerd.71 Dit is echter een oneigenlijk argument.
Binnen het splitsingsstelsel is de beslissing wie van beiden werkt en in welke
mate, fiscaal volstrekt neutraal. De belastingdruk blijft hetzelfde ongeacht of
een van beiden fulltime werkt of beiden parttime. In een individueel stelsel is
de taakverdeling wel fiscaal relevant: als echtgenoten besluiten dat een van
beiden fulltime gaat werken en de ander niet, is de heffing over hetzelfde

69. In gelijke zin het BverfG, dat opmerkt dat met huishoudelijke besparingen in de inkom-
stenbelasting geen rekening wordt gehouden en dus ‘systemfremd’ zijn (R. Wendt, ‘Fami-
lienbesteuerung und Grundgesetz’, in: Lang 1995, p. 66) en Bittker 1975, p. 1426.

70. Hierop wordt in par. 7.5.5 uitvoeriger ingegaan.
71. De Koning-Beij 1971, p. 47-48.
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inkomen hoger dan in de situatie dat ze ervoor hadden gekozen om beiden
parttime te gaan werken. Het alleenverdienerschap wordt in een individueel
stelsel juist fiscaal ongunstiger en het tweeverdienerschap fiscaal gunstiger
behandeld.

Afgezet tegen een individueel stelsel is de conclusie juist dat het alleenver-
dienerschap in een splitsingsstelsel gunstiger wordt behandeld (en dus wel-
licht meer gestimuleerd). Dit betekent echter niet dat het splitsingsstelsel niet
neutraal zou staan ten opzichte van de taakverdeling binnen het samenle-
vingsverband. Dit heeft te maken met het feit dat de individuele heffing fiscaal
niet neutraal is ten aanzien van de gekozen taakverdeling. Niettemin kan dit
ook een argument zijn om te kiezen voor individuele heffing. De doelstelling is
dan juist om niet neutraal te zijn, maar om via de fiscaliteit de arbeidsparti-
cipatie te bevorderen. Ik kom daarop in paragraaf 2.6.4 terug.

2.5.3.5 Consistentie

Het consistentiebeginsel hangt nauw samen met het gelijkheidsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel. Het consistentiebeginsel kan op verschillende ni-
veaus worden toegepast.72 In dit kader is van belang dat het consistentiebe-
ginsel met zich meebrengt dat een politieke of beleidsmatige keuze niet alleen
consequent binnen de Wet IB 2001 wordt toegepast, maar dat deze keuze ook
in verschillende regelingen en wetten consequent wordt uitgewerkt.

In de literatuur is opgemerkt dat een individuele belastingheffing in strijd is met
het civiele recht. De gemeenschap van goederen gaat ervan uit dat echtelieden
het gezamenlijke genot hebben van hun beider inkomens. Ook de echtgenoten
die gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden hebben feitelijk vaak het gelijke
genot van hun inkomen. De sterke binding tussen huwelijkspartners zou ook
blijken in het erfrecht.73 Ook Leemreis verbindt aan de vermogensrechtelijke
situatie binnen het huwelijk – op de overgrote meerderheid van de huwelijken is
het regime van de wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing – het
gevolg dat de echtelieden het inkomen gezamenlijk hebben genoten. Hij komt tot
deze conclusie omdat bijna alle huwelijken qua huwelijksvermogensregime een
sterke economische lotsverbondenheid vertonen, in de meeste huwelijken vrij-
wel alle inkomen voor huishoudelijke uitgaven benodigd is en dat over de
uitoefening van de bestuursmacht overleg plaatsvindt tussen echtelieden.74

Hofstra wijst eveneens op de juridische gevolgen van het huwelijk. Wat ieder
van de echtgenoten in het huwelijk binnenbrengt staat niet tot zijn vrijer
beschikking maar is aan de wettelijke verzorgingsplicht onderworpen. Volgens

72. J.L.M Gribnau, in: Rijkers & Vording 2006, par. 6.4.
73. Detiger, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 76.
74. Leemreis, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 80.
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hem is de theorie van de individuele belastingheffing, die het huwelijk volledig
miskent, juridisch onhoudbaar.75 Ook Lang wijst op het belang van de rechts-
eenheid; belastingrecht is een onderdeel van het recht en moet daarmee in
overeenstemming zijn.76 Indien het familierecht voorziet in een verdeling van
het inkomen over beide echtgenoten, dient daarmee voor de belastingheffing
rekening te worden gehouden.77 Tot slot kan ook Theunissen worden genoemd
die wijst op het feit dat het overgrote deel van de gehuwde Nederlanders in
gemeenschap van goederen is gehuwd en op de uit art. 1:81 BW voortvloeiende
onderhoudsverplichting tussen echtgenoten. Hij merkt daarover op:

“Als de wetgever dergelijke verplichtingen op fiscaal terrein buiten be-
schouwing laat, is het minste wat daarvan kan worden gezegd dat zulks niet
consistent is.”78

Voor wat betreft het consistentiebeginsel is tevens relevant of de keuze die in
het civiele recht is gemaakt niet tegenstrijdig is aan de keuze in het fiscale
recht. Indien ook in het civiele recht steeds meer individualisering plaatsvindt,
is dat op grond van het consistentiebeginsel een argument om ook voor de
belastingheffing te individualiseren. Andersom geldt uiteraard hetzelfde. In-
dien in het civiele recht de individualisering niet of nauwelijks aanwezig is,
staat de beslissing om wel voor de inkomstenbelasting te individualiseren op
gespannen voet met het consistentiebeginsel. In hoofdstuk 3 ga ik in op de
vraag welke tendens in het civiele recht is waar te nemen.

Ook op een ander terrein speelt het consistentiebeginsel een nadrukkelijke rol.
Zo wordt in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna:
‘AWIR’), waarin de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag is geregeld, de huis-
houddraagkracht als uitgangspunt genomen. Bij de totstandkoming van deze
wet werd nog nadrukkelijk opgemerkt dat het inkomen per leefeenheid ‘de
meest geschikte indicator voor draagkracht’ is.79 Ook de tegemoetkoming
studerenden jonger dan achttien jaar en de Wet studiefinanciering 2000 zijn
gebaseerd op de gezinsdraagkracht.80 Doordat de inkomstenbelasting is ge-
baseerd op het individuele inkomen terwijl voor de toepassing van (o.a.) de
AWIR wordt uitgegaan van het gezinsinkomen, ontstaat een ongelijkheid

75. H.J. Hofstra, ‘Het splitsingsstelsel’, in: Albregtse, Van Arendonk & Stevens 1989, p. 71.
76. Ook J.L.M. Gribnau & R.H. Happé, ‘Convergentie en divergentie: over begripsvorming in

privaatrecht en belastingrecht’, in: Essers e.a. 2000, p. 1-21, wijzen op de relatieve autonomie
van het belastingrecht. Het belastingrecht blijft verbonden met het privaatrecht zodat er een
zekere noodzaak van ‘convergentie’ aanwezig is. In het belang van de rechtszekerheid en
doelmatigheid van het recht, beargumenteren zij dat convergentie het uitgangspunt dient te
zijn en dat divergentie moet worden beargumenteerd.

77. Lang, in: Soler Roch, p. 63 en 67.
78. J.M.H.F. Teunissen, ‘Belasting, vrijheid en gelijkheid’, in: Bovend’Eert e.a. 2009, p. 319.
79. Vgl. J.M.H.F. Teunissen, ‘Belasting, vrijheid en gelijkheid’, in: Bovend’Eert e.a. 2009, p. 320.
80. Stevens 2006, hfdst. 6.
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tussen gezinnen met bruto gelijke gezinsinkomens, maar een andere taak-
verdeling. Deze gezinnen hebben wel recht op dezelfde toeslagen, terwijl de
nettogezinsinkomens verschillen. Het verschil in nettogezinsinkomens wordt
in het huidige belastingstelsel veroorzaakt door het individuele stelsel. Door de
afbouw van de overdraagbaarheid van de heffingskorting wordt het stelsel nog
individueler gemaakt. De belastingheffing over een gelijk gezinsinkomen is
door de progressie (die wordt veroorzaakt door het progressieve tarief en de
heffingskorting) bij een alleenverdiener hoger dan bij de tweeverdieners. Voor
de AWIR wordt echter uitgegaan van het huishoudensinkomen, zodat de
toeslag voor deze gezinnen wel hetzelfde is. Hierover hebben Kamerleden in
2009 aan de staatssecretaris de vraag voorgelegd:

“Hoe ziet u de afbouw van de overdraagbaarheid van de heffingskorting in
relatie tot het draagkrachtbegrip in de Awir, waardoor een tweeverdieners-
gezin en een eenverdienersgezin met eenzelfde gezinsinkomen een zelfde
bedrag aan zorgtoeslag en kindgebonden budget ontvangen, terwijl er een
groot verschil is tussen de netto-gezinsinkomens? Realiseert de regering
zich dat dit feitelijke draagkrachtverschil juist wordt gecreëerd door de
belastingheffing?”81

De staatssecretaris antwoordt dat de inkomstenbelasting en de AWIR qua
draagkracht een ander uitgangspunt kennen. In de inkomstenbelasting telt
de individuele draagkracht en voor de AWIR de draagkracht van de belang-
hebbende en zijn partner. Dit heeft te maken met het feit dat de toeslagen
vergelijkbaar zijn met een subsidie of uitkeringen in het kader van de sociale
zekerheid.

Het antwoord maakt echter niet helder waarom dit verschil, dat overigens niet
helemaal zuiver is omdat ook in de belastingheffing uitgaven zijn verwerkt die
het karakter hebben van een subsidie, zoals de hypotheekrenteaftrek, relevant
is. Wat is de rechtvaardiging om aan de heffingszijde uit te gaan van de
vooronderstelling dat de draagkracht niet wordt beïnvloed door het hebben
van een partner, terwijl aan de uitgavenkant wel wordt uitgegaan van het feit
dat partners elkaars draagkracht beïnvloeden.82 Voor het feit dat de AWIR en

81. Brief Staatssecretaris van Financiën van 29 september 2009, vraag 9, nr. AFP 2009/409, V-N
2009/48.11.

82. Op vragen van Kamerlid De Vries daarover geeft de staatssecretaris het raadselachtige
antwoord (antwoord op vraag 4): “Allereerst wilde ik graag benadrukken dat de draag-
krachtmeting bij de belastingheffing en inkomensafhankelijke regelingen in zijn praktische
uitwerking nagenoeg gelijk is. Weliswaar heft de belasting over individuele inkomens en zijn
de toeslagen gebaseerd op huishoudinkomens, maar bij de uitwerking daarvan zijn beide
weer gelijk.’ Verder antwoordt hij dat het ‘redelijk’ is om voor de uitgavenkant uit te gaan
van huishoudensdraagkracht en voor de inkomenskant van de individuele draagkracht.!
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de inkomstenbelasting op andere – tegengestelde – uitgangspunten zijn ge-
baseerd, dienen deugdelijke argumenten te worden aangevoerd.83

Een belangrijk argument voor het verschil in behandeling lijkt het bevorderen
van de arbeidsparticipatie van de vrouwen en de daarmee gepaard gaande
emancipatie en economische zelfstandigheid.84 Dat het bevorderen van de
arbeidsparticipatie het belangrijkste argument is voor de individuele bepaling
van de draagkracht is recentelijk bevestigd:

“Het verschil in belastingdruk tussen kostwinnergezinnen en tweeverdie-
nersgezinnen is bij gelijke inkomens gerechtvaardigd aangezien de progres-
sieve belastingheffing uitgaat van individuele inkomens en individuen als
gevolg van het bevorderen van de arbeidsparticipatie recht hebben op extra
kortingen. In een gezin waar beiden werken is het voordeel van deze
kortingen hoger dan in gezinnen waarvan één van de partners een betaalde
baan heeft.”85

Het consistentiebeginsel vereist dat de op draagkracht gebaseerde wettelijke
regelingen in beginsel dezelfde maatstaf hanteren om de draagkracht te
bepalen. Aan de vraag of het argument van de arbeidsparticipatie en econo-
mische zelfstandigheid voldoende is om daarop inbreuk te maken, besteed ik
in de paragrafen 2.6.3 en 2.6.4 aandacht.

2.5.3.6 Afweging

Hiervoor is aandacht besteed aan de horizontale gelijkheid, neutraliteit en
consistentie.

! Daarnaast wordt in het antwoord op vraag 7 opgemerkt dat de overheid consistent handelt
‘doordat voor de inkomenstoets van de toeslagen de fiscale grondslagen de basis vormen.
Voor de fiscaliteit wordt conform de wetgeving gekeken naar individuen, voor de toeslagen
naar huishoudens.” Kamerstukken II 2009/10, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 528.

83. In gelijke zin Homburg 2008, p. 267, voor het sociale zekerheidsrecht: “Wer nämlich die
Existenz der ehelichen Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft bestreitet und Eheleute als
Gesellschafter einer OHG (Offene Handelsgesellschaft, vergelijkbaar met de Nederlandse
vennootschap onder firma, NG) betrachtet, somit im Steuerrecht strikt das Individualprinzip
verwirklicht sehen will – der muß dasselbe Prinzip auch im Sozialrecht gelten lassen.”

84. Vgl. de volgende opmerking van de regering: “De regering deelt de mening van staats-
secretaris Wijn, dat het huishoudinkomen de juiste maatstaf vormt voor draagkracht bij de
inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huursubsidie en de tegemoetkoming voor kosten
van kinderopvang. Bij het fiscale stelsel geldt het individuele inkomen als de meest relevante
indicator van de draagkracht, mede om de arbeidsparticipatie van vrouwen te stimuleren.”
Kamerstukken II 2003/04, 29 200 XV, nr. 12, p. 5. Vgl. hierover J.M.H.F. Teunissen, ‘Belasting,
vrijheid en gelijkheid’, in: Bovend’Eert e.a. 2009, p. 320.

85. Kamerstukken II 2009/10, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 528. Daarnaast wordt opge-
merkt dat omzetting naar een belastingheffing per huishouden met zeer forse inkomens-
effecten gepaard zou gaan.
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Wat betreft de horizontale gelijkheid dient de vraag te worden beantwoord
welke situatie men als gelijke beschouwt, de samenlevingsverbanden onder-
ling of het individu ten opzichte van het samenlevingsverband. In de hoofd-
stukken 4 en 5 zal worden onderzocht welke relevante juridische, economische
en maatschappelijke verschillen er bestaan tussen individuele belastingplichti-
gen, ongehuwd samenwonenden en gehuwden. Op grond daarvan kan de
vraag worden beantwoord of er voldoende verschillen bestaan tussen indivi-
duele belastingplichtigen en gehuwden (en eventueel ongehuwd samenwonen-
den) om ze verschillend te behandelen. Als er reden is voor een verschillende
behandeling, zal uit dit hoofdstuk ook moeten voortvloeien in welke mate een
verschillende behandeling gerechtvaardigd is.

Het neutraliteitsprincipe speelt in de afweging tussen een individueel en
gezamenlijk stelsel naar mijn mening geen rol in de eerste betekenis; het
neutraal staan ten opzichte van de keuze om deel te gaan uitmaken van een
samenlevingsverband. Internationaal onderzoek wijst uit dat deze keuze
slechts in zeer geringe mate wordt beïnvloed door de fiscaliteit. Het onderzoek
is verricht in de VS waar het huwelijk het aanknopingspunt is voor een
afwijkende fiscale behandeling. Verwacht mag worden dat de inelasticiteit
nog groter is als ook het samenwonen het aanknopingspunt vormt in een
gezamenlijke heffing. Het beginsel speelt in zoverre wel een rol bij de uit-
werking van de keuze; als wordt gekozen voor een gezamenlijk stelsel heeft
een stelsel waarin ook rekening wordt gehouden met ongehuwd samenwo-
nenden op grond van dit neutraliteitsprincipe de voorkeur. Hiermee wordt dan
ook bereikt dat de keuze tussen beide (echtelijke en buitenechtelijke) samen-
levingsvormen niet wordt beïnvloed. Ook de neutraliteit in deze betekenis, de
neutraliteit ten aanzien van de gekozen samenlevingsvorm, speelt mijns
inziens dus geen rol bij de afweging tussen een individueel en een gezamenlijk
stelsel, maar slechts bij de uitwerking daarvan. Tot slot is aandacht besteed aan
het neutraal staan ten opzichte van de gekozen taakverdeling binnen het
huwelijk. Een splitsingsstelsel voldoet daaraan en een individueel stelsel niet.
Op grond hiervan kan echter geen uitspraak worden gedaan over de wenselijk-
heid van een individueel of gezamenlijk stelsel. Dit hangt namelijk af van de
vraag of men het al dan niet wenselijk vindt om de taakverdeling binnen de
fiscaliteit te beïnvloeden. De problematiek is verbonden met de arbeidsparti-
cipatie van de vrouw. Hieraan besteed ik in paragraaf 2.6.4 aandacht.

Op grond van het consistentiebeginsel kan worden verdedigd dat het fiscale
recht zo veel mogelijk moet aansluiten bij het civiele recht. Als civielrechtelijk
het inkomen wordt gedeeld, moet dat fiscaal worden gevolgd. Zoals hiervoor
aangegeven in paragraaf 2.5.2.1, leidt het feit dat partners getrouwd zijn (in
gemeenschap van goederen) niet automatisch tot een gezamenlijke belasting-
heffing. In de visie van de aanhangers van het individuele stelsel is het huwelijk
en het huwelijksvermogensregime irrelevant omdat de beslissing om in het
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huwelijk te treden een privébeslissing is en moet worden gekarakteriseerd als
inkomensbesteding. In mijn visie dient op grond van de draagkrachtgedachte
wel rekening te worden gehouden met het huwelijk of ander samenlevings-
verband mits er sprake is van een inkomensverwervende en inkomensbeste-
dende eenheid. De vraag of hiervan sprake is, moet worden beantwoord aan de
hand van juridische en maatschappelijke factoren, waaraan ik in de hoofd-
stukken 4 en 5 aandacht besteed. De juridische aspecten kunnen dus niet op
zichzelf leiden tot een individuele of gezamenlijke heffing, maar spelen wel een
belangrijke rol bij de invulling van het draagkrachtbeginsel en horizontale
gelijkheidsbeginsel. Het consistentiebeginsel zit dus besloten in de invulling
van deze beginselen. Tot slot speelt het consistentiebeginsel een rol bij de vraag
of het uitgangspunt waarop de individuele heffing in de inkomstenbelasting is
gebaseerd, namelijk de toenemende individualisering, in overeenstemming is
met de ontwikkeling in het civiele recht. Daaraan besteed ik aandacht in
hoofdstuk 3.

2.5.4 Rechtszekerheid en doelmatigheid

2.5.4.1 Algemeen

Tot slot moet rechtvaardige wetgeving ook uitvoerbaar zijn. Dit betekent onder
andere dat een juiste naleving zo veel mogelijk moet zijn gewaarborgd, zonder
dat de Belastingdienst daarvoor te diep in het persoonlijke leven van de
belastingplichtige moet ingrijpen. Dit argument wordt in de literatuur veel
genoemd tegen een individueel stelsel.

Gehuwden kunnen immers niet volledig individueel worden belast omdat
bepaalde inkomsten en uitgaven veelal niet toegerekend kunnen worden.
Belastingplichtigen zijn vaak zelf niet op de hoogte van de onderlinge civiel-
rechtelijke betrekkingen om juist toe te kunnen rekenen.86 Voor de fiscus is de
juiste toerekening nauwelijks te controleren zonder de privacy te schenden.87

Daarbij komt dat het voor belastingplichtigen in een samenlevingsverband
vaak relatief eenvoudig is om met vermogens- of inkomensbestanddelen te
schuiven. De belastingplichtigen kunnen zo de belastingdruk manipuleren. In
een volledig individueel stelsel zou de fiscus bovendien onderzoek moeten
doen naar de onderlinge transacties tussen echtgenoten. De onderlinge ver-
mogensverschuivingen moeten fiscaal worden geduid. In een volledig indivi-
dueel stelsel zouden vermogensverschuivingen die niet te kwalificeren zijn als
tegenprestatie, in principe kwalificeren als schenkingen.88

86. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 38.
87. Kertzman 1979, p. 20.
88. O.a. Kertzman 1979, p. 20, Van Dijck, in: Verslag van het symposium Man Vrouw Fiscus 1975,

p 53 en Motro 2005, p. 1513.
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Er zijn echter ook uitvoeringstechnische bezwaren verbonden aan een stelsel
waarin wel met het samenlevingsverband rekening wordt gehouden. In een
stelsel van individuele heffing kan de loonbelasting in veel gevallen eindheffing
zijn.89 Dit is niet het geval in een stelsel waarin de inkomens van beide
partners worden samengevoegd en daarna eventueel gedeeld. De werkgever
van de ene partner kan voor de inhouding van loonbelasting immers geen
rekening houden met het inkomen van de andere partner. Als beide partners
werken, kan de loonheffing dus geen eindheffing zijn. Daarnaast speelt bij het
splitsingsstelsel de vraag of en zo ja, op welke wijze, met ‘imputed income’
rekening moet worden gehouden (zie par. 2.5.3.4, onder 3). Bovendien dwingt
een splitsingsstelsel tot de vraag of dit ook moet gelden voor ongehuwd
samenwonenden (zie par. 2.5.3.4, onder 2). Het feit dat onderscheid wordt
gemaakt tussen individuele belastingplichtigen en een andere ‘groep’, maakt
de wetgeving op dit punt per definitie complexer dan in een individuele
heffing. De ‘groep’ die men fiscaal anders behandelt dan individuele belasting-
plichtigen zal men immers nauwkeurig moeten afbakenen, waarbij zowel
privacy- als misbruikaspecten de regeling en de uitvoering daarvan complex
kunnen maken.90 Echter ook als men het afwijkende fiscale regime alleen voor
gehuwden (of andere ‘geregistreerde, dus duidelijk kenbare, samenlevers’)
openstelt, kunnen misbruikmogelijkheden de regeling en uitvoering complex
maken. Hoe groter het fiscale voor- of nadeel, des te meer dient men bedacht te
zijn op constructies die niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Een ander probleem is de aansprakelijkheid. Als het huwelijk of samenlevings-
verband het uitgangspunt is voor de heffing, brengt dat in de regel een
gezamenlijke aansprakelijkheid voor de belastingschuld met zich mee. In de
VS, waar in de inkomstenbelasting voor gehuwden het splitsingsstelsel geldt, is
ieder van de echtgenoten volledig aansprakelijk voor de gehele belasting-
schuld. Dit is vooral een probleem als belastingplichtigen uit elkaar gaan.
Motro schrijft daarover dat ieder jaar partners van frauderende belasting-
plichtigen achterblijven met een schuld van duizenden dollars aan de fiscus.91

Het zogenoemde ‘innocent-spouce problem’ is vooral een probleem indien de
feitelijke situatie van de partners afwijkt van die waarop de gezamenlijke
heffing is gebaseerd, namelijk een inkomensverwervende en inkomensbeste-
dende economische eenheid.

Motro wijst ook op het feit dat door de gezamenlijke belastingheffing, die
veronderstelt dat gehuwden een economische eenheid zijn, veel belasting-
plichtigen zich waarschijnlijk niet realiseren dat ze bij echtscheiding niet recht
hebben op het halve inkomen van de ander. Het fiscale uitgangspunt, het

89. O.a. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1-2, p. 54.
90. Zie ook Brewer, Saez & Shephard 2008, p. 29-30.
91. Motro 2005, p. 1532.
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inkomen is gezamenlijk, wordt dan ten onrechte geassocieerd met het juri-
dische uitgangspunt, het toepasselijke huwelijksgoederenregime.92

2.5.4.2 Afweging

Hoewel in beide stelsels uitvoeringstechnische complicaties kunnen ontstaan,
lijkt een zuiver individueel stelsel uitvoeringstechnisch gecompliceerder.
Vooral het feit dat partners als derden geacht worden tegenover elkaar te
staan, hetgeen per definitie afwijkt van de feitelijke situatie, vereist (gecom-
pliceerde) antimisbruikwetgeving.

Het punt van de aansprakelijkheid en het feit dat de fiscale behandeling ten
onrechte wordt geassocieerd met de juridische/feitelijke situatie, is niet op
voorhand een reden om het splitsingsstelsel af te wijzen. Wel dient bij een
eventuele keuze voor het splitsingsstelsel daarmee rekening te worden ge-
houden.

2.6 Niet-fiscale doeleinden

2.6.1 Inleiding

De hoofdfunctie van belastingen is de budgettaire functie. Met de belasting-
opbrengst worden collectieve goederen en diensten gefinancierd. Daarnaast
worden met de belastingen ook nevendoeleinden nagestreefd, de zogenoemde
instrumentele functie van belastingen. De belastingheffing wordt dan gebruikt
voor inkomenspolitiek of om het gedrag van burgers te beïnvloeden uit
economische, maatschappelijke of sociale overwegingen. Op de instrumentele
functie van de belastingen wordt in de wetenschappelijke literatuur de nodige
kritiek uitgeoefend.93 Gewezen wordt bijvoorbeeld op het feit dat de instru-
mentele maatregelen zozeer verweven raken met de overige uitgangspunten
van de inkomstenbelasting dat het over en weer verstorend werkt. De maat-
regel om het ene gewenste effect te stimuleren, bijvoorbeeld de arbeidsparti-
cipatie, gaat bijvoorbeeld ten koste van het andere gewenste effect, de
inkomensherverdeling. De budgettaire functie van de belastingen speelt daarin
ook een belangrijke rol; het stimuleren van bepaalde gedragingen kan worden
vormgegeven door een specifieke belastingverlaging, bijvoorbeeld een aftrek-
post, hetgeen weer moet worden gecompenseerd met bijvoorbeeld een ge-
nerieke belastingverhoging. Deze hogere tarieven kunnen ook weer niet
bedoelde neveneffecten opleveren.94 Instrumentalisme leidt in het algemeen

92. Motro 2005, p. 1533.
93. Vgl. Niessen 2010, hfdst. 8.
94. Aardema 2006, par. 6.
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ook tot complexe wetgeving.95 Daarnaast is ook een bezwaar dat vaak niet kan
worden gemeten of het beoogde effect wel wordt bereikt met de instrumentele
maatregel. Instrumentalisme maakt tot slot door de complexere wetgeving niet
alleen een inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel, maar maakt ook haast per
definitie een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. De keuze voor ongelijke
behandeling moet daarom zeer weloverwogen gemaakt en zorgvuldig beargu-
menteerd worden.96

Het vorenstaande betekent niet dat belastingheffing niet zou mogen worden
ingezet om nevendoeleinden te bereiken. Het inzetten van de belastingwet-
geving voor nevendoeleinden kan juist wenselijk zijn indien rechtstreekse
maatregelen om het gedrag te beïnvloeden onmogelijk of te omslachtig zijn. De
sturende invloed via belastingen heeft dan praktische voordelen. Dat er be-
zwaren zijn verbonden aan het instrumentalisme, geeft slechts aan dat er
grenzen moeten worden getrokken.97 De meeste kritiek is in de literatuur dan
ook uitgeoefend op de ‘hausse’ aan instrumentele maatregelen om allerlei
uiteenlopende nevendoeleinden te realiseren, die leiden tot detailwetgeving,
met – zoals Aardema schrijft98 – de fietsaftrek als dieptepunt.99

De volgende niet-fiscale doeleinden kunnen relevant zijn in de afweging tussen
een individueel en een gezamenlijk stelsel in de inkomstenbelasting: de in-
komensherverdelingsfunctie van de belastingen, de emancipatie en maatschap-
pelijke zelfstandigheid van de vrouw en – daarmee nauw samenhangend – de
arbeidsparticipatie van de vrouw. Deze maken geen deel uit van de vele
instrumentele detailregelingen die de afgelopen jaren in onze inkomstenbelas-
ting zijn geslopen. De hier behandelde nevendoeleinden hebben een belangrijke
invloed gehad op de uiteindelijke vormgeving van onze Belastingwet. In die zin
hebben ze zich – in meer of mindere mate – een plaats verworven in de
inkomstenbelasting. Gelet op de relevantie van deze nevendoeleinden voor
de inkomstenbelasting in z’n algemeenheid en het belang dat ze spelen in de
discussie tussen een individuele en gezamenlijke heffing in het bijzonder,
worden deze niet-fiscale doeleinden in de afweging betrokken. Uit het voor-
gaande blijkt echter ook dat de afweging om diverse redenen zeer lastig is. In de
eerste plaats is het altijd de vraag of het effect wel (in voldoende mate) kan
worden gerealiseerd via de belastingheffing. Daarnaast conflicteren de niet-
fiscale doeleinden niet alleen vaak met de rechtsbeginselen maar ook onderling.

95. Hetgeen weer kan leiden tot calculerend gedrag van de belastingplichtige, hetgeen leidt tot
nog complexere wetgeving, vgl. Happé 1996, p. 20-23.

96. Gribnau 1997, met name par. 6.
97. Vgl. Niessen 1997.
98. Aardema 2006, par. 6.
99. Vgl. ook de discussie tussen 9 wetenschappers, woordvoerders van politieke partijen, een

secretaris van een belangenorganisatie en een praktijk-fiscalist in het WFR 2002/1836: “De
fiscale kerstboom moet verder worden afgetuigd.”
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Tot slot is het een politieke keuze aan welk niet-fiscaal doel prioriteit wordt
gegeven. Ik volsta hierna dan ook noodzakelijkerwijs met enige – in mijn ogen
relevante – afwegingen. Uiteindelijk zullen de niet-fiscale doeleinden geen
(doorslaggevende) rol spelen in de keuze voor een bepaald stelsel. Ze worden
echter wel meegenomen bij de uitwerking van het wenselijke recht voor de
inkomstenbelasting.100

2.6.2 Inkomensherverdeling

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het sociaaleconomische beleid is de
bevordering van de totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling. De
Grondwet legt deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de overheid neer;
art. 20 lid 1 stelt: “De bestaanszekerheid der bevolking en de spreiding van
welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.”101

De inkomensverdeling wordt op drie niveaus benaderd.102 In de primaire
inkomensverdeling gaat het om de bruto-inkomens, dus zonder dat belastin-
gen en premies werknemersverzekeringen zijn afgedragen en voordat sub-
sidies en uitkeringen zijn ontvangen. De primaire inkomensverdeling wordt
vooral bepaald door de markt en sociale partners, maar ook de overheid kan
hier een rol spelen door bijvoorbeeld regels over minimumloon en door de
arbeidsparticipatie te bevorderen (zie par. 2.6.4 hierna). In de secundaire
inkomensverdeling, waar de herverdeling van primaire inkomens centraal
staat, is de invloed van de overheid veel groter. Deze herverdeling loopt via
de belastingen, premies, uitkeringen en (ongebonden) subsidies. In de tertiaire
inkomensverdeling wordt ook rekening gehouden met het profijt dat de burger
heeft van collectieve goederen en overheidsvoorzieningen, zoals culturele
voorzieningen en de (huur, zorg- en kinderopvang)toeslagen. Uit deze om-
schrijving blijkt al dat belastingen vooral een rol spelen in de secundaire
inkomensverdeling.

Is de hoofdfunctie van belastingen de budgettaire functie, met de belastingop-
brengst worden collectieve goederen en diensten gefinancierd, het herverde-
lingsaspect wordt als een belangrijke nevendoelstelling van de belastingheffing

100. De hier aangehaalde niet-fiscale doeleinden spelen geen rol in de Successiewet.
101. Vgl. SER-advies kengetallen koopkracht 1998/15, par. 5.2.
102. Zie ook Stevens 1986 (oratie). Hij analyseert de gevolgen van de leefvorm voor het in-

komensbeleid op deze drie niveau’s en signaleert een tegengestelde trend in het secundaire
en tertiaire inkomensbeleid. In de belastingen staat steeds meer het individu centraal terwijl
voor de inkomensafhankelijke regelingen steeds meer wordt aangesloten bij de leefvorm.
Ook nu is dat nog het geval. Zie par. 2.5.3.5.
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beschouwd.103 De overheid tracht dan door de belastingheffing de inkomens-
verhoudingen tussen belastingplichtigen te beïnvloeden.104 In onze huidige
samenleving bestaat een groot draagvlak voor deze herverdelingsfunctie. Uit
het door het SCP uitgevoerde onderzoek ‘Culturele veranderingen’, blijkt dat in
200470% van de ondervraagden vindt dat de belasting op hogere inkomensmoet
worden verhoogd en 72% van de ondervraagden is van mening dat de belasting
op lagere inkomens moet worden verlaagd.105 Het percentage dat vindt dat de
belasting op hogere inkomens moet worden verhoogd is het grootst onder de
armste helft van de bevolking (74%), maar ook onder het rijkste kwart was een
ruime meerderheid daarvoor (61%).

Als in de praktijk de bestedingsmogelijkheid van belastingplichtigen wordt
bepaald door het gezamenlijke inkomen, dan komt het herverdelingsaspect in
de knel in een individuele heffing. Ook in het Mirrlees rapport wordt opge-
merkt:106

“if there is any sharing of resources within a family, a person with a low
income living with a high-income spouse is better off than an otherwise-
equivalent person living with a low-income spouse. Therefore, if the govern-
ment values redistribution, two adults earning the same ought not to be
taxed the same if their partners’ incomes are very different. This redis-
tributive principle is achieved to a limited extent by having a progressive
income tax system based on family income, since it imposes higher average
tax rates on adults with high-income spouses than on otherwise-identical
people with low-income spouses. By contrast, an individual-based income tax
does not meet this redistributive criterion: it imposes the same tax burden on
individuals irrespective of their partner’s earnings”.

Als het gezamenlijke inkomen de bestedingsmogelijkheden van belasting-
plichtigen bepaalt, dan vereist de inkomensherverdelende functie dat het
samenlevingsverband centraal staat.107 Dit uitgangspunt kan echter op ge-
spannen voet staan met de rol van de overheid in de primaire inkomensverde-
ling. Als de overheid individueel heft over het (arbeids)inkomen om de
arbeidsparticipatie van de vrouw te bevorderen, zal de invloed van de overheid
in de secundaire inkomensverdeling afnemen.

103. Stevens 2001, p. 12.
104. De vraag in hoeverre deze doelstelling met fiscale regelgeving ook echt kan worden bereikt,

is zeer lastig te beantwoorden. De oorzaak daarvan ligt vooral in het feit dat onbekend is
of en zo ja, in welke mate, de hogere belastingdruk kan worden afgewenteld (of wordt
ontgaan of ontdoken). Vgl. Happé 1996, p. 20 en Aardema 2006, par. 2.

105. De Beer & Koster 2007, p. 41-42.
106. Brewer, Saez & Shephard 2008, p. 28-29.
107. In gelijke zin Stevens 1980-II, p. 1318, en met name voetnoot 14, en Kertzman 1979, p. 21.
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2.6.3 Maatschappelijke zelfstandigheid/emancipatie/individualisering

Een gezamenlijke heffing van gehuwden doet volgens Kertzman geen recht aan
het verlangen van gehuwde vrouwen ommet de zelfstandige maatschappelijke
positie rekening te houden door middel van een individuele belastinghef-
fing.108 Reeds in 1977 verwoordde de staatssecretaris het dilemma als volgt:

“Twee moeilijk met elkaar te rijmen gedachtengangen spelen een rol, te
weten, eenerzijds die van de gezinsdraagkracht, anderzijds die van de
maatschappelijke verzelfstandiging van de gehuwde vrouw.”109

Aan de andere kant wordt ook opgemerkt dat de belastingheffing niet dient te
dwingen tot individualisering, maar moet aansluiten bij de maatschappelijk-
economische realiteit. Als gehuwden of samenwonenden zelf het concept van
de economische eenheid aanvaarden, ligt het voor de hand daarmee rekening
te houden.110 Bovendien wordt ook wel betoogd dat het splitsingsstelsel past in
een individualistische benadering, omdat dit stelsel juist de zelfstandige fiscale
positie van de vrouw erkent.111 De visie dat de gehuwde vrouw een zelfstandig
recht heeft op haar inkomen waarover ze volledig kan beschikken, verstoort
juist de gelijkheid van man en vrouw. Als de vrouw een zelfstandig recht heeft
op haar inkomen, moet dit ook gelden voor de man. De juridische wederzijdse
verzorgingsplicht zou dan volledig worden genegeerd. Met andere woorden,
zowel de man als de vrouw heeft geen volledig zelfstandig recht op het
inkomen.112

De roep om erkenning van de maatschappelijke zelfstandigheid door middel
van een volledige individuele belastingheffing, was ongetwijfeld in de jaren 70
en 80 van de vorige eeuw sterker dan in de huidige tijd. In die tijd kwam het
kostwinnersmodel nog het vaakst voor en was de vrouw dus veel vaker
financieel (volledig) afhankelijk. De tijd dat de vrouw nog ondergeschikt was
aan de man, was toen nog niet zo lang voorbij. Dit blijkt ook uit de volgende
passage uit het proefschrift van Hellendoorn:

“Grünell komt nog in de jaren vijftig gevallen tegen waarin een vrouw
“redderde in armoede” terwijl haar man een veel hoger inkomen had dan zij
wist (…). Uit de jaren vijftig stamt ook de volgende herinnering: “toen het
loonzakje naar bankoverschriften overging waren veel mannen boos omdat
vrouwen nu zouden weten precies hoeveel hij verdiende en zij er niet
ongemerkt iets uit konden halen.” Hieruit spreekt ook dat dit delen wel de

108. Kertzman 1979, p. 5.
109. Aangehaald door Mobach 1979, p. 1235.
110. H.J. Hofstra, ‘Het splitsingsstelsel’, in: Albregtse, Van Arendonk & Stevens 1989, p. 63-64.
111. Hofstra/Stevens 1994, p. 82.
112. H.J. Hofstra, ‘Het splitsingsstelsel’, in: Albregtse, Van Arendonk & Stevens 1989, p. 71.
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norm is geworden. Toch is de kwestie van het naleven van de onderhouds-
verplichting van de kostwinner nog lang actueel gebleven en ook nog in de
jaren zestig en zeventig door de vrouwenbeweging aan de orde gesteld.”113

Ook fiscaal heeft de financiële ongelijkwaardigheid nog een hele tijd bestaan
door bijvoorbeeld de toerekening van niet-arbeidsinkomen aan de man.
Illustratief daarvoor is de opmerking van Wijle op het M-V-symposium dat
vrouwen al meer dan tachtig jaar de tijd hebben gehad om zich vertrouwd te
maken met hun fiscale minderwaardigheid, hun fiscale disagio ten opzichte
van de man. En de beperkte verzelfstandiging, het arbeidsinkomen van de
vrouw werd individueel belast maar het overige inkomen werd aan de man
toegerekend, vergeleek hij met een gevangene die overdag werd vrijgelaten
maar ’s nachts gevangen moest blijven.114 Inmiddels wordt het streven naar
gelijkwaardigheid van man en vrouw zowel in de maatschappij als in de
fiscaliteit volledig erkend en is het een uitgangspunt waar niemand aan
twijfelt. Het is aannemelijk dat in de huidige tijd het argument minder sterk
is, wat niet wil zeggen dat het argument thans niet meer valide zou zijn. Het is
echter de vraag of deze zelfstandigheid moet resulteren in een volledige
gescheiden heffing.

In het emancipatiebeleid ligt de nadruk sterk op de economische zelfstandig-
heid en dus de financiële onafhankelijkheid door middel van arbeidspartici-
patie.115 Op dit aspect ga ik hierna nog in. Hier kan worden opgemerkt dat dit
aspect vooral betrekking heeft op de eventuele individuele toerekening van
arbeidsinkomen.116 Het staat los van de meer algemene vraag of het huwelijk
of het individu het uitgangspunt zou moeten zijn in de belastingheffing. De
maatschappelijke zelfstandigheid gaat mijns inziens niet zover dat dit nood-
zakelijkerwijs leidt tot een volledige individuele heffing. In een samenvoe-
gingsstelsel, waarbij alle inkomsten worden samengeteld en bij het
samenlevingsverband als zodanig belast, zou de maatschappelijke zelfstandig-
heid geweld worden aangedaan. Dit stelsel past niet in de huidige tijd.
Ten aanzien van de toerekening van niet-arbeidsinkomsten onderschrijf ik
echter de stelling dat het splitsingsstelsel juist de gelijkwaardigheid van de
man en vrouw illustreert. Beiden hebben een gelijk aandeel in het inkomen.
Aan het argument van de maatschappelijke zelfstandigheid komt naar mijn
mening voor de belastingheffing pas betekenis toe als de maatschappelijke en

113. Hellendoorn 2010, p. 176.
114. Wijle op het Verslag van het symposium Man Vrouw Fiscus 1975 p. 24-25. Zie ook de

opmerking van R.W. Boesjes-Hommes op p. 36-37.
115. Kamerstukken II 2007/08, 30 420, nr. 50 (Emancipatienota 2008-2011, Meer kansen voor

vrouwen).
116. Ook niet-arbeidsinkomen van de partner kan de beslissing om betaalde arbeid te gaan

verrichten beïnvloeden. Dit effect is echter naar verwachting zeer klein. Zie ook de bijlage‘-
Kosten en baten van participatiebeleid’, bij Kamerstukken II 2007/08, 30 420, nr. 25.
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financiële zelfstandigheid zich binnen de relatie ook werkelijk voordoet. Het
splitsingsstelsel is gebaseerd op de gedachte dat partners juridisch en maat-
schappelijk een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn.
Het opdringen van dit systeem aan partners die dit niet (willen) zijn, is
onwenselijk. Als in de belastingheffing rekening moet worden gehouden met
het huwelijk of andere samenlevingsverbanden, dient dit aspect te worden
meegenomen bij het toepassingsbereik van de regeling.117

Tot slot past nog een kanttekening bij de omstandigheid dat economische
zelfstandigheid zo onlosmakelijk in verband wordt gebracht met arbeidsparti-
cipatie. De sterke nadruk op arbeidsparticipatie van (gehuwde) vrouwen om
economische zelfstandigheid te bereiken, lijkt juist contraproductief te hebben
gewerkt. Door de nadruk op arbeidsparticipatie is de economische zelfstandig-
heid van de vrouw niet toegenomen, maar juist afgenomen.118 Zo schrijft de
socioloog Hellendoorn in haar proefschrift:

“Vanuit het perspectief van de emancipatie van vrouwen gezien heeft de
neergang van het kostwinnerschapsysteem zo een ambivalente betekenis
gehad. Enerzijds betekende zij de definitieve afsluiting van de patriarchale
verhoudingen waaraan het kostwinnerbeginsel ontsprongen was en een
erkenning van het recht van vrouwen om individueel vooruit te komen in
de wereld. Dat is een belangrijk(e, NG) culturele verandering geweest. Maar
datgene wat deze minder machtige groep inleverde, de recompensatie van
zorg door aanspraken op het daartoe gesubsidieerde gezinsinkomen, raakte
vergeten. Met de overgang van ‘status’ naar ‘contract’, ging de persoonlijke
ondergeschiktheid van vrouwen aan mannen over in een nieuw type
ongelijkheid; de ongeschiktheid van vrouwen om, gezien de verdeling van
de zorg, op gelijke voet te concurreren op de arbeidsmarkt.”119

Hiermee is uiteraard niet gezegd dat arbeidsparticipatie geen of juist een
negatieve rol speelt in de emancipatie van de vrouw. Het is de té eenzijdige
nadruk op arbeidsparticipatie, zonder rekening te houden met de combineer-
baarheid van arbeid en zorg, die daarvoor verantwoordelijk is.120

117. Zie hierover uitvoeriger par. 7.4.6.
118. Hellendoorn 2010, p. 82: “De verwachting dat individualisering van inkomensvorming de

relatieve inkomenspositie van vrouwen als groep als geheel zou verbeteren, al was het in
zeer geringe mate, kwam niet uit. Tussen 1950 en 1990 wees de trend eerder in omgekeerde
richting.” Vooral gehuwd geweest zijnde vrouwen (gescheiden en verweduwd) gingen erop
achteruit.

119. Hellendoorn 2010, p. 278.
120. Vgl. Hellendoorn, p. 222-224.
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2.6.4 Arbeidsparticipatie

2.6.4.1 Algemeen

De toename van de arbeidsparticipatie van de vrouw is nog steeds een van de
belangrijkste doelstellingen van het emancipatiebeleid.121 Dit zou pleiten voor
een individuele toerekening van arbeidsinkomsten. Het gezamenlijk toereke-
nen van (arbeids)inkomen zou namelijk een rem zetten op de arbeidspartici-
patie. In de discussie over de fiscale behandeling van partners, is de
arbeidsparticipatie van de vrouw altijd een belangrijk thema geweest.122

Men kan zelfs stellen dat het de belangrijkste reden is geweest om voor
arbeidsinkomsten een inbreuk te maken op het samenvoegingsstelsel zoals
dat tot 1973 gold.123 Zwemmer schrijft hierover:

“Daarbij dient niet uit het oog te worden verloren dat de drijfveer voor de
individualisering van gehuwden niet zozeer in principiële achtergronden
moet worden gezocht als wel in de wens de gehuwde vrouw zo min
mogelijk fiscale belemmeringen in de weg te leggen bij haar toetreding
tot de arbeidsmarkt.”124

Als met het huwelijk of samenlevingsverband rekening wordt gehouden in die
zin dat ook het arbeidsinkomen van beide echtgenoten wordt samengeteld –

en daarna verdeeld over beide echtgenoten – wordt het voor de vrouw minder
aantrekkelijk om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Door het progressieve tarief
wordt haar inkomen immers wellicht niet in de laagste tariefschijf belast, maar
door de samenvoeging en deling van het inkomen, tegen een hoger gemiddeld
tarief dan zonder samenvoeging en splitsing. Stel dat de man 100 verdient. Het
tarief bedraagt 20% in de schijf die loopt tot 40 en 30% voor het meerdere. Stel
dat de vrouw 30 gaat verdienen. In een individuele heffing is zij over dit
volledige bedrag slechts 20% belasting verschuldigd. In een splitsingsstelsel
werd voordat ze ging werken al 50 van het inkomen van haar man aan haar
toegerekend. Het meerdere ad 20 wordt nu volledig tegen het 30%-tarief belast.

Het gezamenlijk toerekenen van arbeidsinkomen zou aldus een rem zetten op
de arbeidsparticipatie. In het hiervoor gegeven voorbeeld bedraagt de be-
lastingheffing in een individueel stelsel voordat de vrouw gaat werken 26
(gemiddeld tarief 26%). Nadat de vrouw is gaan werken bedraagt de belasting-
druk over het gezamenlijke inkomen 32 (gemiddeld tarief 25%). In een split-
singsstelsel bedraagt de belastingheffing voordat de vrouw gaat werken 22

121. Kamerstukken II 2007/08, 30 420, nr. 50 (Emancipatienota 2008-2011, Meer kansen voor
vrouwen).

122. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 34-35.
123. Zie hierover ook par. 8.4 en met name 8.4.2.
124. Zwemmer & Lutjens, Koninklijke Notariële Broederschap 1991, p. 81.
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(gemiddeld tarief 22%). Nadat de vrouw is gaan werken bedraagt de ge-
middelde belastingheffing over het gezamenlijke inkomen 31 (gemiddeld tarief
24%). Uit dit voorbeeld blijkt dat de belastingdruk over het gezamenlijke
inkomen in een individueel stelsel daalt als de vrouw gaat werken, terwijl de
gemiddelde belastingdruk juist stijgt in een splitsingsstelsel. Het is echter
onjuist om te stellen dat het splitsingsstelsel een rem zet op de arbeidsparti-
cipatie. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat het splitsingsstelsel de beslis-
sing om al dan niet buitenshuis te gaan werken, zou beïnvloeden. Zoals in
paragraaf 2.5.3.4, onder 3, is aangegeven, is dat echter onjuist. In het split-
singsstelsel wordt de belastingdruk niet beïnvloed door de gekozen taakverde-
ling binnen het huwelijk. Het omgekeerde is wel het geval: een individuele
heffing bevoordeelt fiscaal een gelijke inkomensaanbreng binnen het huwelijk.

2.6.4.2 Economisch efficiënte arbeidsverdeling

Dit is meteen de eerste kanttekening die kan worden gemaakt. In een
individueel stelsel verstoort de belastingheffing de afweging van de econo-
misch efficiënte arbeidsverdeling tussen echtgenoten.125 Als belastingplichti-
gen hun gezamenlijk inkomen willen maximeren, is een gezamenlijke heffing
neutraal en werkt een individuele heffing verstorend. Afhankelijk van de
‘marktwaarde’ van de belastingplichtige en de tijd die nodig is voor huis-
houden en zorgtaken, kan een financieel optimale taakverdeling tot stand
worden gebracht. In die – economische – visie gaat de partner die het meeste
verdient meer tijd besteden aan betaalde arbeid. De partner met de minste
verdiencapaciteit besteedt meer tijd aan niet-betaalde arbeid. Een heffing over
het gezamenlijke inkomen staat onverschillig tegenover deze taakverdeling. In
een individueel stelsel wordt de economisch efficiënte keuze echter fiscaal
benadeeld. Stel dat A € 70.000 kan verdienen en B € 50.000. De taakverdeling
dient zo te zijn dat vijf dagen per week worden besteed aan betaalde arbeid en
vijf dagen per week aan huishoudelijke werkzaamheden. Vanuit economisch
oogpunt zal A dan de betaalde arbeid voor zijn rekening nemen en B de
onbetaalde arbeid. Stel dat de heffing individueel plaatsvindt en dat de te
betalen belasting in dat geval € 19.500 bedraagt, namelijk 10% over 20.000, 20%
over € 20.000-40.000 en 45% over het meerdere. Hun netto-inkomen bedraagt
in dat geval € 50.500. Nu kunnen A en B ervoor kiezen om de taakverdeling te
wijzigen. Indien A en B ieder 50% gaat werken, verdienen ze samen € 35.000
(A) en € 25.000 (B) is € 60.000.126 Dit is economisch inefficiënt; het bruto-
inkomen is nu € 10.000 minder. Door het verschil in fiscale behandeling is de
wijziging in de taakverdeling echter toch financieel voordelig. De belasting
bedraagt € 5.000 (A) en € 3.000 (B), zodat het gezamenlijke netto-inkomen
€ 52.000 bedraagt. Hun gezamenlijke netto-inkomen bedraagt nu € 1.500 meer

125. Homburg 2000, p. 264-265.
126. Ervan uitgaande dat het parttime salaris een evenredig deel is van het fulltime salaris.
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dan in de alleenverdienersituatie. De mogelijkheid bestaat dus dat in een
individuele heffing door de wijziging van de taakverdeling het bruto-inkomen
lager wordt terwijl het netto-inkomen hoger is.127

2.6.4.3 Rem op arbeidsparticipatie

2.6.4.3.1 Inleiding
De tweede kanttekening betreft de vraag of de fiscaliteit moet worden ingezet
om de arbeidsparticipatie te bevorderen. En zo ja, in hoeverre een splitsings-
stelsel inderdaad een rem zet op deze arbeidsparticipatie. Als uitsluitend door
de fiscale bril wordt gekeken, is het voor de ‘secondary earner’ in een split-
singsstelsel minder aantrekkelijk om betaalde arbeid te gaan verrichten. Dat is
echter te eenzijdig. Een loonsverhoging wordt immers ook niet geweigerd met
het argument dat men er belasting over moet betalen. Met andere woorden,
het financiële voordeel van het deelnemen aan het arbeidsproces blijft bestaan.
Uit de emancipatiemonitor blijkt dat in vergelijking met andere landen in
Nederland al relatief veel vrouwen een baan hebben.128 Het traditionele kost-
winnersmodel is meer uitzondering dan regel geworden. Bovendien is de
arbeidsparticipatie duidelijk lager onder oudere (50- tot 60-jarigen) dan
jongere (25- tot 50-jarigen) vrouwen. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door-
dat vrouwen minder vaak werken naarmate ze ouder zijn, maar ook omdat ze
in een andere tijd zijn opgegroeid dan de jongere generaties. In die tijd was het
gebruikelijk om te stoppen met werken zodra ze gingen trouwen of kinderen
kregen.129 Dit is thans niet meer het geval. Het ligt dan ook niet voor de hand
dat een splitsingsstelsel het alleenverdienermodel weer nieuw leven in zal
blazen. Dit laat onverlet dat in een stelsel van gezamenlijke heffing een ‘scheve’
taakverdeling, een taakverdeling waarin een van beide partners substantieel
meer betaalde arbeid verricht dan de andere partner, fiscaal gunstiger wordt
behandeld dan in een individueel stelsel. Dit is echter alleen een probleem
indien a. de scheve taakverdeling bestaat en b. de wens bestaat om een
gelijkwaardige taakverdeling tot stand te brengen, dus een taakverdeling
waarin mannen en vrouwen in gelijke mate participeren in betaalde en niet-
betaalde arbeid.

127. Dit kost de overheid in dit voorbeeld € 11.500. Dit is een fictief voorbeeld, zie voor een
voorbeeld op basis van de Nederlandse inkomstenbelasting Borghans 2009, p. 43-44.

128. Emancipatiemonitor 2008, p. 77.
129. Souren & de Vries, p. 7-8. In de eerste helft van de twintigste eeuw, bestonden er zelfs

wettelijke maatregelen die voorschreven dat vrouwelijke Rijksambtenaren, ambtenaren bij
gemeenten en provincies en onderwijzeressen moesten worden ontslagen zodra ze in het
huwelijk traden. Een praktijk die bij sommige gemeentes heeft voortbestaan tot halverwege
de jaren 60. Zie par. 8.3.
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2.6.4.3.2 (Politiek) streven naar een gelijkwaardigere taakverdeling
Dat de scheve taakverdeling bestaat is evident. Nederland loopt in interna-
tionaal verband voorop met het aantal in deeltijdbanen werkende vrouwen. In
Europa is Nederland kampioen deeltijdwerken: driekwart van de Nederlandse
vrouwen werkt in deeltijd.130 Uit de in 2008 gepubliceerde emancipatiemoni-
tor blijkt dat de totale tijd die mannen en vrouwen besteden aan betaalde en
niet-betaalde arbeid weliswaar nagenoeg gelijk was, maar dat de verdeling van
de taken tussen de partners dat duidelijk niet was. Vrouwen besteedden in
2005 vijftien uur per week meer aan onbetaalde arbeid dan mannen, terwijl
mannen juist zestien uur per week meer aan betaalde arbeid besteedden dan
vrouwen.131

Of de wens bestaat om een gelijkwaardige taakverdeling tot stand te brengen,
is een politieke keuze. Het vorige kabinet heeft de doelstelling om het aandeel
van mannen in de zorgtaken te vergroten geschrapt omdat die niet in de visie
van dit kabinet pastte:

“De huidige regering wil sturen op een betere combineerbaarheid van
arbeid en zorg voor vrouwen én mannen, niet op een herverdeling van de
zorgtaken tussen vrouwen en mannen thuis.”132

In een reactie op het debat over de emancipatienota merkt de bewindsman
echter op:

“In de praktijk van alledag zien we dat het meestal de vrouwen zijn die
minder gaan werken op het moment dat er kinderen komen en dat de
mannen voltijds blijven werken om het gezinsinkomen op peil te houden.
Veel vrouwen komen hierdoor niet meer aan een volwaardige arbeidsloop-
baan toe en blijven ook op latere leeftijd in kleinere deeltijdbanen werken
met weinig doorgroeiperspectief. Mannen hebben, doordat zij vaak nog
hoofdkostwinner zijn, weinig tijd om samen met hun (kleine) kinderen door
te brengen en voor hen te zorgen. Hierdoor missen zij ervaringen die later
niet meer zijn in te halen. Door deze onevenwichtige verdeling blijft veel
talent van vrouwen op de arbeidsmarkt onbenut en kunnen zowel vrouwen
als mannen vaak ouderschap en een volwaardige arbeidsloopbaan niet goed
combineren. In de reactie op de Commissie Bakker wijst het kabinet ook op
de nadelen van een te ongelijke verdeling en de massale keuze voor het
anderhalfverdienersmodel: ‘het dempt de economische zelfstandigheid en
loopbaanmogelijkheden van vrouwen (…) en begrenst hun aandeel in het

130. CBS Webmagazine 22 juli 2009.
131. Emancipatiemonitor 2008, p. 116.
132. Kamerstukken II 2007/08, 30 420, nr. 50 (Emancipatienota 2008-2011, Meer kansen voor

vrouwen).
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slechten van de nijpende arbeidsmarkttekorten’. Een meer evenwichtige
verdeling over de levensloop is gewenst.”133

Hieruit blijkt dat de keuze om een meer gelijkwaardige taakverdeling tot stand
te brengen wordt ingegeven door zowel maatschappelijke als economische
aspecten. In dit onderzoek is het onmogelijk om beide aspecten in hun volle
omvang te kunnen beoordelen. Ik volsta hier dan ook met enkele afwegingen.

In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of de visie dat een gelijke
taakverdeling moet worden nagestreefd wordt gedragen in de samenleving. In
de emancipatiemonitor 2008 is daarnaar gevraagd en dat lijkt het geval te zijn.
Zo vindt rond 80% van de ondervraagden het een goede zaak dat de overheid
voorzieningen schept voor ouders om werk en zorg voor kinderen te kunnen
combineren. De meerderheid vindt het ook een goede zaak dat de overheid
ernaar streeft dat vrouwen zo veel mogelijk betaald werken.134 Mannen en
vrouwen onderstrepen in gelijke mate de wenselijkheid van een gelijke taak-
verdeling: een ruime meerderheid (2006: 65%) is voorstander van een gelijke
verdeling van betaalde arbeid.135

Bij nader inzien blijkt uit het onderzoek echter een ander beeld naar voren te
komen. Bij de hiervoor weergegeven opvattingen werd in algemene zin ge-
vraagd naar de wenselijkheid van de stellingen. Toegepast op hun eigen situatie
ontstaan duidelijke verschillen. Uit het onderzoek blijkt dat ruim tweederde
van de ondervraagden met niet-schoolgaande kinderen en vrijwel iedereen
met schoolgaande kinderen een deeltijdbaan ideaal vindt.136 De vrouwen met
een deeltijdbaan (12-34 uur) zijn het meest tevreden met de huidige arbeids-
duur (rond 95%). Slechts weinig in deeltijd werkende vrouwen willen een
voltijdbaan, terwijl in verhouding wel veel voltijd werkende vrouwen graag in
deeltijd willen werken. Dit beeld bleek ook al uit de emancipatiemonitor 2006.
Daar werd opgemerkt dat het werken in deeltijd bij de Nederlandse vrouw
past:

“ze heeft een grote voorkeur voor het anderhalfverdienersmodel. De
Nederlandse vrouwen lijken al met al zeer tevreden met de (scheve) taak-
verdeling en het aantal uren dat zij buitenshuis werken.”

133. Kamerstukken II 2007/08, 30 420, nr. 124, p. 2.
134. Emancipatiemonitor 2008, p. 144.
135. Emancipatiemonitor 2008, p. 145.
136. Emancipatiemonitor 2008, p. 141 en 142 en figuur 5.11. Ruim 30% van de ondervraagden is

van mening dat een vrouw met niet-schoolgaande kinderen idealiter thuis zou moeten
blijven.
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De minister heeft in de reactie op de emancipatienota waarin hij opmerkte dat
een gelijke taakverdeling wordt nagestreefd, tevens aangegeven dat de keuze-
vrijheid vooropstaat:

“Het kabinet wil de voorwaarden scheppen waaronder een hogere arbeids-
participatie gedurende de levensloop van zowel vrouwen als mannen
mogelijk en aantrekkelijk wordt.”

Het (trachten te) bevorderen van de arbeidsparticipatie kan op een positieve en
negatieve wijze plaatsvinden. Met een positieve manier bedoel ik de situatie
dat het werken aantrekkelijker wordt gemaakt. Met het negatief stimuleren
bedoel ik de situatie dat het niet-werken onaantrekkelijker wordt gemaakt. Als
de keuzevrijheid inderdaad vooropstaat, ligt het voor de hand dat voor een
positieve arbeidsstimulatie wordt gekozen. Van een individuele toerekening
van arbeidsinkomen gaat een negatieve prikkel uit: het niet-deelnemen aan de
arbeidsmarkt, of het niet gelijkwaardig deelnemen, wordt fiscaal ‘bestraft’.137

Dit is in strijd met de hiervoor aangehaalde keuzevrijheid. De wenselijkheid
van de vergroting van de arbeidsparticipatie, of van een meer gelijkwaardige
taakverdeling, staat dan tegenover de keuzevrijheid van partners over de door
hen gewenste rolverdeling.138 Uit de hiervoor weergegeven maatschappelijke
opvattingen blijkt dat de wenselijkheid van de vergroting van de arbeidsparti-
cipatie van de vrouw – in ieder geval maatschappelijk gezien – niet evident
is.139 Over de vraag of het wenselijk is dat men via de fiscaliteit de huidige

137. Bij de behandeling van het wetsvoorstel om de heffingskorting af te schaffen, is door de
staatssecretaris hierover een opmerking gemaakt (Handelingen II 2007/08, nr. 26, p. 1982).
Door de afschaffing van de heffingskorting voor de partner die zelf onvoldoende inkomen
verdient, wordt het niet deelnemen aan het arbeidsproces uit fiscaal oogpunt onaantrek-
kelijker. Het niet deelnemen aan het arbeidsproces wordt dus fiscaal bestraft, hetgeen in
strijd is met de keuzevrijheid. Naar de mening van de staatssecretaris wordt echter niet de
keuzevrijheid aangetast, maar wordt slechts een financiële prikkel weggenomen om niet aan
het arbeidsproces deel te nemen. Theunissen noemt deze opmerking hypocriet: “Er is
materieel geen verschil tussen het door de staat opleggen van een arbeidsplicht en het door
belastingverhoging zodanig financieel afknijpen van mensen, dat ze genoodzaakt worden
betaalde arbeid te verrichten om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.” J.M.H.F.
Teunissen, ‘Belasting, vrijheid en gelijkheid’, in: Bovend’Eert e.a.2009, p. 326.

138. Vgl. ook Kraus 2009. Hierin wordt opgemerkt dat arbeidsparticipatie en economische zelf-
standigheid zeer belangrijke doelstellingen zijn van het emancipatiebeleid. Tevens wordt de
kanttekening geplaatst dat opleiding, arbeid en inkomen niet de enige gebieden zijn waarop
emancipatie van belang is: “Emancipatie gaat immers over zelfbeschikkingsrecht op alle
gebieden van het leven. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen rekening wordt gehouden
met anderen, maar wel dat iedereen binnen wettelijke grenzen zelf die afweging kan maken.
Zelfbeschikking over het kiezen van de leefvorm waarin je wilt leven en over de voort-
planting maken vanouds een zeer belangrijk deel uit van het emancipatiestreven en van
mensenrechten in het algemeen.”

139. Althans voor degenen voor wie het niet minder deelnemen aan de arbeidsmarkt een
vrijwillige keuze is die niet slechts is gebaseerd op financiële overwegingen. Dit kan anders
liggen voor de groep vrouwen die niet gaat werken omdat ze er dan financieel op achteruit!
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rolverdeling, waarover de belastingplichtigen zelf zeer tevreden zijn, door-
breekt (of tracht te doorbreken) zou op zijn minst een behoorlijke maatschap-
pelijke en politieke discussie moeten worden gevoerd.140 Een voorschot op
deze discussie is recentelijk in de literatuur al gegeven door Theunissen. Hij
merkt op:

“Men hoede zich voor een ‘verlichte’ staat die zijn burgers wil emanciperen
(‘bevrijden’) omdat hij meent te weten hoe mensen hun leven het beste
zouden moeten inrichten om werkelijk ‘vrij en gelijk’ te zijn (…). Zo’n
‘bevrijding’ leidt in de praktijk altijd tot schending van het gebod van gelijke
behandeling en ontaardt al gauw in nieuwe vormen van dwang, de Rous-
seauiaanse dwang vrij te zijn, waardoor de daartoe gedwongenen zich
zouden moeten gaan realiseren dat ze zich hebben vergist.”

Hij sluit zijn betoog af met de opmerking dat arbeidsdwang autoritair beleid is
en een aantasting van de vrijheid, “ook als die dwang gebeurt met indirecte –

zoals fiscale – middelen”.141

Ook in het proefschrift van Hellendoorn wordt een voorzet gegeven op deze
discussie. Na te hebben aangetoond dat de eenzijdige nadruk op arbeidsparti-
cipatie juist de relatieve inkomenspositie van vrouwen heeft verslechterd,
merkt ze in de epiloog op:

“Gegeven deze ontwikkeling kan worden verwacht dat een verdere uitbrei-
ding van de arbeidsparticipatie van vrouwen, zoals in het emancipatiebeleid
wordt voorgestaan, dezelfde uitwerking zal hebben als die zij tot nog toe
had: het vergroten van de inkomensverschillen tussen groepen vrouwen (en
overigens ook mannen). Voorzover het resultaat ervan zal zijn dat steeds
meer vrouwen zullen voldoen aan de maatstaven van economische zelf-
standigheid – en die maatstaven zijn te bekritiseren – is ook de vraag van
belang welke prijs daarvoor betaald wordt. (…) Eigenlijk biedt het in deze
dissertatie gehanteerde inkomensbegrip een te beperkte maatstaf (…). Het
gaat immers niet alleen om inkomen (…). Het gaat ook om tijd – tijd die

! zouden gaan (de zogenoemde ‘armoedeval’ en de ‘kostwinnersval’). In het onderzoek staat
echter de vraag centraal of voor partners in z’n algemeenheid een andere fiscale behandeling
dan individuele belastingplichtigen gerechtvaardigd is. In een dergelijk stelsel past het niet
om op voorhand rekening te houden met een specifieke groep.

140. Vgl. Stevens 2002: “In het algemeen zou ik de verdeling van zorg- en werk-taken in
gezinsverband willen rekenen tot het private domein waar de overheid buiten dient te
blijven. (…) Anderen vinden echter dat de maatschappelijk gegroeide rolconformiteit
onwenselijk is en moet worden opengebroken door gelijke verdeling van zorg- en werktaken
en arbeidsmarktparticipatie fiscaal te faciliëren. Deze stroming heeft in de Belastingherzie-
ning 2001 het pleit gewonnen. Op zich is dat niet verbazingwekkend; wel dat dit proces zich
zo geruisloos heeft vertrokken.”

141. J.M.H.F. Teunissen, ‘Belasting, vrijheid en gelijkheid’, in: Bovend’Eert e.a. 2009, p. 332.
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beschikbaar blijft voor het niet betaalde leven, van welke aard dan ook,
maar voor de zorg voor afhankelijken in het bijzonder. Samenvattend geloof
ik dat een goed debat over de vraag of de emancipatie van vrouwen
gestagneerd is, ook een kritischer standpunt zou moeten toelaten over de
economische ontwikkeling die de toenemende arbeidsparticipatie van
vrouwen vereiste en mogelijk maakte. Is het vanzelfsprekend dat er steeds
minder tijd zou overblijven voor de (niet-betaalde) zorg voor afhankelijken,
nog geheel afgezien van de vraag hoe die tijd tussen mannen en vrouwen is
verdeeld?”142

Ook in de Amerikaanse literatuur worden vraagtekens geplaatst bij de ‘market-
oriented approach’. Staudt merkt hierover op:

“(…) focusing only upon women’s work outside of the home ignores
important aspects of women’s lives. Indeed, by failing to acknowledge the
productive nature of women’s work in the home, tax scholars might
contribute to the false and gendered distinction between paid work outside
of the home and unpaid work inside of it. Additionally, market-oriented
incentives will not enable women to choose freely between caretaking
responsibilities in the home and a career in the market. In 1994, the
majority of women of all races and classes were working in the market;
nevertheless, women continued to be responsible for seventy to eighty
percent of housework responsibilities. (…) The market-orientated approach
(…) also fails to acknowledge that many women do not seek to exchange
their household responsibilities for a greater level of market participa-
tion”.143

Evenals Hellendoorn waarschuwt de schrijfster dat een eenzijdige nadruk op
de arbeidsparticipatie juist kan leiden tot een verslechtering van de economi-
sche positie van vrouwen:

“A market-orientated conceptualization of equality, therefore, draws on a
weak relationship between market participation and economic indepen-
dence, and as a result, might promote misguided solutions that fail to
ensure women’s economic independence”144

Zoals hiervoor aangegeven, gelden deze kanttekening ook voor de Nederlandse
situatie. Ook in Nederland neemt de vrouw het leeuwendeel van de onbetaalde
arbeid voor haar rekening. In Nederland gaat dit echter samen met relatief
weinig tijd besteed aan betaald werk.145 Deze ‘luxe’ kunnen en willen partners

142. Hellendoorn 2010, p. 302.
143. Staudt 1995-1996, p. 1573.
144. Staudt 1995-1996, p. 1615-1616.
145. Zie de internationale vergelijking in de Emancipatiemonitor 2008, p. 120.
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zich dus veroorloven. Het stimuleren van de arbeidsparticipatie met fiscale
maatregelen kan het (ook uit emancipatieoogpunt) ongewenst effect hebben
dat vrouwen slechter af worden. De vrouwen die het zich kunnen ‘permitteren’
worden niet beïnvloed door de fiscale maatregelen en ook niet aangezet tot
(meer) arbeidsparticipatie. De vrouwen die uit financiële (fiscale) overwegin-
gen genoodzaakt zijn meer betaalde arbeid te verrichten, zijn slechter af als de
tijd besteed aan onbetaalde arbeid niet (dienovereenkomstig) afneemt.

Tot slot merkt Stevens op dat in de discussie over de wenselijkheid van de
toename van de arbeidsparticipatie van de vrouw, de waarde van niet-geldelijk
verrichte arbeid ten onrechte buiten beschouwing wordt gelaten.146 Tevens
wordt ten onrechte geen rekening gehouden met de extra kosten die worden
opgeroepen door de uitbesteding van de zorgtaken die worden afgewenteld op
de samenleving.147 Het onderzoek van Borghans houdt hiermee wel rekening.
Hij beoordeelt onder andere de gevolgen als de man fulltime blijft werken
terwijl de vrouw meer uren per week gaat werken. Als man en vrouw beiden
veertig uur per week werken en zij gebruikmaken van de kinderopvang(toe-
slag), blijft er per saldo geen belastingopbrengst meer over. Hetzelfde beeld
ontstaat als de man zijn werktijd reduceert met de helft van de werktijd van
zijn vrouw.148 Dat dit de prijs is die men betaalt voor het bevorderen van de
arbeidsparticipatie, zou op z’n minst in de discussie mee moeten worden
genomen.

2.6.4.3.3 Is de fiscaliteit het juiste instrument?
Los van de vraag naar de maatschappelijke wenselijkheid van het stimuleren
van de arbeidsparticipatie van de vrouw, is de vraag relevant of deze inderdaad
via de fiscaliteit kan en moet worden bevorderd. In de Amerikaanse literatuur
wordt aangegeven dat de ‘arbeidselasticiteit’, de bereidheid om betaalde arbeid
te verrichten, voor de zogenoemde ‘secondary earner’ hoger is dan voor de
kostwinner. Met andere woorden, de kostwinner werkt in ieder geval terwijl de
‘secondary earner’ alleen werkt indien het netto-inkomen aantrekkelijk genoeg
is.149 Dit lijkt in nog hogere mate te gelden voor ‘secondary earners’ met

146. Vgl. ook de opmerking van Kleinknecht in een opinie in het NRC van 26 augustus 2008,
geciteerd door Rijkers 2008: “de obsessie met bijna gedwongen participatie is ook
ingegeven door een beperkt welvaartsbegrip: welvaart is gelijk aan het bruto nationaal
product (bnp)”. De opmerking werd geplaatst in de bredere context van het bevorderen
van arbeidsparticipatie voor zowel mannen als vrouwen. Ook in deze beperktere context
echter, waarin uitsluitend de arbeidsparticipatie van vrouwen centraal staat, past zijn
pleidooi voor een subjectivistisch welvaartsbegrip waarin rekening wordt gehouden met de
kwaliteit van het bestaan.

147. Zoals bijv. de toeslag voor de kosten van kinderopvang. Stevens 2006, p. 38.
148. Borghans 2009, met name figuur 5 en 6 (p. 44 en 46).
149. Op grond hiervan is in de Amerikaanse literatuur er ook wel voor gepleit om voor mannen en

vrouwen verschillende belastingtarieven te hanteren, McCaffery, p. 1040, voetnoot 215 van
zijn bijdrage.
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kinderen. Deze conclusie lijkt bovendien in meerdere mate te gelden voor
vrouwen die nog niet aan het arbeidsproces deelnemen en in mindere mate
voor vrouwen die al aan het arbeidsproces deelnemen.150 Deze resultaten
uit Amerikaanse studies kunnen niet zonder meer worden toegepast op de
Nederlandse situatie, waar een andere (arbeids)cultuur geldt. Het onderzoek
van Bekkering toegepast op het Nederlandse belastingstelsel in 1985, lijkt
echter de conclusie uit de Amerikaanse studies te ondersteunen dat vooral
de arbeidselasticiteit van vrouwen die nog niet aan het arbeidsproces deel-
nemen, hoger is. Bekkering heeft met behulp van een microsimulatiemodel de
gevolgen van de afschaffing van de belastingvrije voet onderzocht op basis van
(inkomens)gegevens uit 1985. Zij komt tot de conclusie dat door deze maat-
regel vooral het aanbod van parttime arbeid toeneemt onder vrouwen. De
maatregel schijnt echter geen effect te hebben op het arbeidsaanbod van
mannen. Zij komt dan ook tot de conclusie “that it is not an effective
instrument to make the division of labour within households more equal”.151

In Nederland is ook door andere auteurs onderzoek gedaan naar de aanbodse-
lasticiteit van vrouwen.152 De uitkomsten daarvan zijn echter zeer uiteenlo-
pend. Evenals uit het Amerikaanse onderzoek blijkt echter wel dat vrouwen
met (jonge) kinderen gevoeliger zijn voor loonveranderingen dan vrouwen
zonder (jonge) kinderen en dat de beslissing om te gaan werken gevoeliger is
voor loonveranderingen dan de beslissing ommeer uren te gaanwerken. Uit de
Nederlandse studies kan wel worden geconcludeerd dat Nederlandse vrouwen
gevoeliger zijn voor loonsveranderingen dan vrouwen uit andere landen.

In de emancipatiemonitor uit 2008 wordt het beeld bevestigd dat in Nederland
de vrouwen, in de overgrote meerderheid immers nog de ‘secondary earners’,
andere afwegingen maken ten aanzien van de (omvang van de) arbeidsparti-
cipatie dan mannen. In zijn algemeenheid blijkt het lastig om vrouwen te
bewegen meer te gaan werken.153 Zoals hiervoor aangegeven zijn ze tevreden
met de huidige taakverdeling. Driekwart van de vrouwen geven aan best wat
meer te willen werken, gemiddeld ruim een halve dag per week, als aan
bepaalde voorwaarden zou worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn
flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. De mogelijkheid
van het herverdelen van taken met de partner, waardoor de man minder en de
vrouwmeer gaat werken, wordt door weinig vrouwen als alternatief gezien om
meer te gaan werken. Een aanzienlijke financiële vooruitgang scoort beter:
echter ook deze wordt slechts door 20% van de ondervraagden als reden

150. McCaffery 1992-1993, par II, onderdeel A, met name p. 1039-1040.
151. Bekkering 1995, p. 111.
152. Bijlage ‘Kosten en baten van participatiebeleid’, Kamerstukken II 2006/07, 30 420, nr. 25,

p. 16-18.
153. Zie ook Keuzenkamp 2009.
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genoemd om meer te gaan werken.154 De marge om via de fiscaliteit de
arbeidsparticipatie te beïnvloeden is dus naar verwachting klein.155

Uit de emancipatiemonitor blijkt voorts dat de verschillen tussen de vrouwen
groot zijn. Vrouwen met een hoger opleidingsniveau zijn vaker actief op de
arbeidsmarkt dan vrouwen met een lager opleidingsniveau. Daarnaast zijn
autochtone vrouwen veel vaker actief op de arbeidsmarkt dan allochtone
vrouwen. Dit wordt deels verklaard door het verschil in opleidingsniveau.
Echter ook bij een vergelijking tussen laag opgeleide autochtone en allochtone
vrouwen, blijken allochtone vrouwen minder vaak aan het arbeidsproces deel
te nemen.156 Uit het voorgaande bleek ook al dat er een sterke band bestaat
tussen de arbeidsparticipatie en de zorgtaken die men thuis heeft, al dan niet
voor een (jong) kind of een andere naaste. Als men de arbeidsparticipatie wil
beïnvloeden, kan bij de hiervoor genoemde groepen de meeste vooruitgang
worden geboekt. Het is de vraag of men deze groepen kan bereiken met
algemene fiscale prikkels. Borghans merkt hierover op dat deze groepen
waarschijnlijk hogere kosten of grotere prikkels vergen waardoor het risico
bestaat dat de kosten groter worden dan de baten. Dit wordt versterkt door het
feit dat als meer mensen al werken het geld van stimulerende maatregelen
voor een groter deel gaat naar degenen die al werken. Het onderzoek dat hij
uitvoert brengt hem tot de conclusie:

“Als meer werken per saldo betekent dat er nauwelijks extra belastinggeld
binnenkomt, is het beleid zijn doel voorbijgeschoten. Of dat zo is, is moeilijk
te bepalen, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat we behoorlijk in de
buurt zijn gekomen.”157

In het kader van het onderhavige onderzoek is meer specifiek de vraag of de
keuze voor een splitsingsstelsel zou leiden tot een afname van het arbeids-
aanbod. De effecten zullen in ieder geval kleiner zijn dan in de jaren dat de
discussie daarover voornamelijk werd gevoerd. De progressie is inmiddels veel
minder steil en de taakverdeling is weliswaar scheef, maar de arbeidspartici-
patie van de vrouw is aanzienlijk toegenomen. De nadruk in de literatuur op de
(vermeende) invloed van een splitsingsstelsel op de arbeidsparticipatie, waar-
bij dit soms het enige of dan toch het meest zwaarwegende argument was om
dit stelsel af te wijzen, lijkt – in de huidige tijd – overtrokken. Zoals hiervoor
aangegeven zijn andere aspecten minstens zo belangrijk bij het vraagstuk naar

154. Emancipatiemonitor 2008, p. 149-150 en tabel 5.21.
155. In gelijke zin voor de Amerikaanse situatie Staudt 1995-1996, p. 1613: “The potential to

effectuate broad-based behavorial goals by repealing the joint return provisions therefore
appears quite limited. Indeed, to the extent that our tax goals are behavorial, there might be
much more direct methods to encourage women out of home and into the market.”

156. Souren & de Vries 2009, p. 8.
157. Borghans 2009, p. 39.
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de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit laat onverlet dat het splitsingsstelsel,
hoewel naar verwachting minder dan in het verleden, de arbeidsparticipatie
wel negatief zal beïnvloeden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit schattingen over het
effect van het afschaffen van de overdraagbaarheid van de heffingskorting op
de arbeidsparticipatie. Door de afschaffing daarvan neemt de marginale druk
van de ‘secondary earner’ af. Dit lijkt een positief effect te hebben op de
arbeidsparticipatie.158 Hierbij gaat het echter om de vraag of het arbeidsaan-
bod kan worden bevorderd met fiscale maatregelen. Zoals hiervoor opgemerkt,
is minstens zo relevant of het arbeidsaanbod zal afnemen door fiscale maat-
regelen. Een onderzoek dat is uitgevoerd in Oostenrijk en Duitsland lijkt erop te
wijzen dat fiscale maatregelen wel een redelijke invloed kunnen hebben op het
bevorderen van de arbeidsparticipatie, maar dat ze beduidend minder invloed
hebben op het ontmoedigen van de arbeidsparticipatie.159 In Oostenrijk geldt
een individueel stelsel en in Duitsland het splitsingsstelsel. In Oostenrijk
bestaan echter ruimere ouderschapsverlofregelingen. De onderzoekers con-
cluderen dat de Duitse moeders naar verwachting meer betaalde arbeid gaan
verrichten als voor hen dezelfde voorwaarden gelden als de Oostenrijkse
moeders, terwijl maar een gering aantal Oostenrijkse moeders zich zouden
terugtrekken uit de arbeidsmarkt als ze belast zouden worden volgens het
Duitse splitsingsstelsel en het ouderschapsverlof beperkter zou zijn.160

In dit verband is de vraag nog interessant of in landen met een splitsingsstelsel
(of een daarmee overeenkomende fiscale behandeling van gehuwden), de
arbeidsparticipatie inderdaad lager is dan in landen waar ze een meer gein-
dividualiseerd belastingstelsel hebben. In landen waar de arbeidsinkomsten in
principe individueel worden belast zou de arbeidsparticipatie van de vrouwen
juist hoger moeten zijn. Dit laatste lijkt inderdaad het geval te zijn in de
Scandinavische landen. Zij behoren tot de koplopers als het gaat om een
gelijkwaardige verdeling van betaalde arbeidsuren tussen mannen en vrou-
wen. Bij de overige landen is dat echter niet het geval. Nederland heeft sinds
1973 een geïndividualiseerd stelsel, terwijl de hoeveelheid betaalde arbeids-
uren van vrouwen hier in vergelijking ruim onder het Europese gemiddelde zit
(alleen Malta en Italië scoren lager). Dit terwijl het aandeel van de Nederlandse
mannen juist boven het Europese gemiddelde zit. In landen waar van oudsher
in de belastingheffing rekening wordt gehouden met het huwelijk of het gezin,
waardoor het voor vrouwen onaantrekkelijker zou zijn om te werken, zoals
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Ierland, ligt de hoeveelheid betaalde
arbeidsuren van vrouwen juist boven dat in Nederland. In Nederland en Italië
(individueel stelsel) is de verdeling van de betaalde arbeidsuren over mannen

158. O.a. bijlage Kamerstukken II 2006/07, 30 420, nr. 25, ‘Kosten en baten van participatiebeleid’.
159. Het onderzoek wordt aangehaald door Hodgson 2008, p. 404.
160. De onderzoekers wijzen erop dat ook andere factoren zoals kinderopvangfaciliteiten van

belang zijn.
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en vrouwen juist iets schever dan in landen als Duitsland en Spanje en
aanzienlijk schever dan in landen als Frankrijk en Portugal.161 Ook in de VS,
waar ze het splitsingsstelsel kennen, is de taakverdeling veel gelijker dan in
Nederland: in 2008 nam bijna 60% van de vrouwen deel aan het arbeids-
proces162 en van de werkende vrouwen had 75% een fulltimebaan.163

Hiermee is niet gezegd dat de fiscaliteit geen invloed heeft op de arbeidsparti-
cipatie van de ‘secondary earner’, veelal de vrouw. De verschillen tussen de
landen kunnenwellicht mede door fiscale factorenworden verklaard. De vraag of
het individu of het samenlevingsverband het aanknopingspunt is voor de be-
lastingheffing, heeft daar echter slechts zijdelings iets mee te maken. Ook in een
splitsingsstelsel kunnen individuele elementen worden ingebouwd om de ar-
beidsparticipatie te bevorderen zoals arbeidskortingen, terwijl in een stelsel
waarin het (arbeids)inkomen individueel wordt toegerekend, de arbeidspartici-
patie kan worden belemmerd door bijvoorbeeld een overdraagbare belasting-
vrije som of heffingskorting. Daarbij komt dat ook tal van andere factoren, zoals
de situatie op de arbeidsmarkt, de (gesubsidieerde) mogelijkheden van kinder-
opvang en overige inkomensafhankelijke regelingen en bijvoorbeeld ouder-
schapsverlofregelingen, invloed hebben op de arbeidsparticipatie.164

2.6.4.3.4 Slotopmerking
Met het voorgaande heb ik niet willen beweren dat het belastingstelsel geen
enkele invloed heeft op de arbeidsparticipatie. Het belang daarvan is alleen
gerelativeerd. Dat het belastingstelsel echter enige invloed zal hebben op de
arbeidsparticipatie staat niet ter discussie. Wel de vraag of de arbeidspartici-
patie van de ‘secondary earner’ (verder) moet worden gestimuleerd en zo ja, of
de fiscaliteit daarvoor – in de huidige tijd – het juiste instrument is. Tevens is
aangegeven dat een negatieve stimulans die ingrijpt op de keuze tussen
onbetaald en betaald werken, in strijd komt met de keuzevrijheid. Het
stimuleren van de arbeidsparticipatie met gerichte maatregelen die het werken
aantrekkelijker maken zonder het niet-werken te straffen, komt aan deze

161. Emancipatiemonitor 2008, par. 4.7 en met name figuur 4.10.
162. Ze hebben een baan of zijn op zoek naar een baan.
163. United States Department of Labor (www.dol.gov/wb/stats/main.htm).
164. Zie ook P.M. de Graaf, ‘Toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen: Individualisering

of huishoudensstrategie?’, in: Van den Broek & Seuren 1994. Hij laat zien dat vooral
structurele veranderingen, zoals de opkomst van de dienstensector en de overspannen
arbeidsmarkt ertoe hebben geleid dat er zo veel vrouwen in Nederland parttime werken. Zie
ook het overzicht van het gezinsbeleid in Zweden, VS en Duitsland in Van den Brink 2009. In
Zweden is een grote rol weggelegd voor de overheid in het gezinsbeleid. Zo worden de
kosten voor het grootbrengen van kinderen grotendeels collectief gedragen. Daarnaast heeft
de Zweedse regering als doelstelling om gelijke kansen van mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt te waarborgen en zo veel mogelijk te voorkomen dat de combinatie van werken
en zorgen problematisch wordt. Er is op grote schaal kinderopvang beschikbaar, aangevuld
met uitgebreide mogelijkheden van ouderschapsverlof.
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bezwaren tegemoet. Ook Bovenberg stelt dat ter stimulering van de arbeids-
participatie van vrouwen niet zozeer generieke fiscale prikkels nodig zijn maar
specifiek niet-fiscaal beleid zoals verbeteringen in de kinderopvang.165 Nadat
uit zijn onderzoek blijkt dat de kosten van het stimuleren van arbeidspartici-
patie soms net zo groot zijn als de opbrengsten daaruit, merkt Borghans op:

“Omzetten van een systeem dat probeert om bij mensen gedrag af te
dwingen waar ze zelf geen voorkeur voor hebben in een systeem dat is
aangepast aan het feitelijke keuzegedrag van mensen, kan een grote
bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de verzorgingsstaat.”166

Als het belang van de arbeidsparticipatie zo groot wordt geacht dat op die
grond de (arbeids)inkomsten individueel toegerekend moeten worden, kan dit
naar mijn mening pas gerechtvaardigd worden als ook alle andere instrumen-
ten om dit te bereiken optimaal worden ingezet. Daarbij dient ook aandacht te
worden besteed aan de (thans zeer scheve) verdeling van niet-betaalde arbeid
tussen partners.

Aan de andere kant wordt in Nederland arbeidsinkomen al sinds 1973 zelf-
standig belast.167 Maatschappelijk lijkt vooral de individuele heffing van
arbeidsinkomen, meer dan van overige inkomensbestanddelen, als een van-
zelfsprekendheid te worden beschouwd. Het voor de belastingheffing samen-
voegen van de arbeidsinkomsten, kan vanuit die optiek ‘een stap terug zijn’.
Hoewel betoogd kan worden dat de samenvoeging van het arbeidsinkomen en
het vervolgens toerekenen aan beide echtgenoten, juist de individuele aan-
spraak daarop door beide echtgenoten benadrukt, is het ook denkbaar dat in de
samenleving de samenvoeging wordt gezien als een uiting van economische
onzelfstandigheid.

2.6.5 Afweging

De maatschappelijke zelfstandigheid is naar mijn mening onvoldoende reden
om te kiezen voor een volledige individuele heffing. Een gelijke toerekening
van het inkomen benadrukt juist de individuele aanspraak op het inkomen en
de gelijkwaardigheid. Aan het argument van de maatschappelijke zelfstandig-
heid komt naar mijn mening pas betekenis toe als deze zich binnen de relatie
ook werkelijk voordoet. Als de feitelijke situatie afwijkt van die waarop het

165. Bovenberg 2001, p. 1106.
166. Borghans 2009, p. 48.
167. Ook de werknemersverzekeringen neemt het individu, de werknemer, als uitgangspunt. Dit

strijdt echter niet met een samenvoegingsstelsel. De werknemer heeft immers ook per-
soonlijk, individueel, zijn arbeid verricht. Bij de vaststelling van de hoogte van het salaris
wordt (uiteraard) geen rekening gehouden met de privéomstandigheden. Het is redelijk dat
dit principe ook wordt gevolgd voor de loondervingsuitkeringen.
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splitsingsstelsel is gebaseerd, een inkomensverwervende en inkomensbeste-
dende eenheid, is het onwenselijk om een gezamenlijke heffing ‘op te drin-
gen’.168

Het voorgaande kan anders zijn voor arbeidsinkomen. Maatschappelijk gezien
vervult het zelf verdienen van inkomen, en de erkenning van dit eigen
inkomen in de fiscale regelgeving, een belangrijke – emancipatoire – rol.
Daarbij komt dat de gezamenlijke toerekening van arbeidsinkomen de arbeids-
participatie wellicht belemmert. Voor de beoordeling daarvan heb ik nood-
gedwongen volstaan met enige algemene afwegingen. De vraag naar de invloed
van de fiscale behandeling van partners op de arbeidsparticipatie, vergt een
macro-economisch onderzoek dat – indien al mogelijk169– buiten het bestek
van dit proefschrift valt. Ik heb het belang van het argument van de arbeids-
participatie van enige kanttekeningen voorzien, maar de vraag of de arbeids-
inkomsten nu wel of niet individueel moeten worden belast kan ik daar niet
mee beantwoorden. Dit is in essentie een politieke keuze. Daarbij dient echter
niet uit het oog te worden verloren dat de ene politieke keuze – het bevorderen
van de arbeidsparticipatie door een individuele toerekening van (arbeids)
inkomen – dan wel afbreuk doet aan de andere politieke keuze, namelijk het
herverdelen van inkomen via de belastingheffing.

Dit onderwerp raakt echter slechts zijdelings de meer algemene vraag of met
het huwelijk of een ander samenlevingsverband voor de belastingheffing
rekening moet worden gehouden. Na afweging, en de uitwerking daarvan in
de volgende hoofdstukken, van de overige in dit hoofdstuk naar voren ge-
komen relevante argumenten, zal een keuze worden gemaakt tussen een
individuele en gezamenlijke heffing. Als wordt gekozen voor een gezamenlijke
heffing, zal ook aandacht worden besteed aan de (on)mogelijkheid en wense-
lijkheid om arbeidsinkomen individueel toe te blijven rekenen. Ook in het
enquêteonderzoek is de vraag gesteld of de fiscale behandeling van arbeidsin-
komsten tussen partners invloed heeft op de arbeidsparticipatie van de vrouw.
Deze resultaten zullen eveneens in de uitwerking worden meegenomen.

168. Om te voorkomen dat samenlevingsverbanden die hun inkomen en vermogen bewust
strikt gescheiden houden, tegen hun wil als een ‘economische eenheid’ worden bestempeld,
kan de mogelijkheid worden geboden om individueel aangifte te doen (‘opting-out’). Zie
par. 7.4.6.2.2.

169. De OECD heeft in 1985 geconcludeerd dat de invloed van belastingen op inkomen op het
arbeidsaanbod onvoldoende duidelijk is om op grond van de bestaande wetenschappelijke
inzichten beleidsaanbevelingen te kunnen doen. Zie emancipatiemonitor 2006, p. 34.

2.6.5 Hoofdstuk 2 / Individu of samenlevingsverband
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2.7 Conclusie

Op grond van het draagkrachtbeginsel is het huwelijk of een ander samenlevings-
verband fiscaal relevant indien het juridisch en economisch/maatschappelijk
functioneert als een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid.
Dezelfde juridische en maatschappelijke factoren zijn ook relevant voor de
vraag wie men als gelijke beschouwt: degenen met een gelijk inkomen of
de individuele belastingplichtigen die zich in een soortgelijke positie bevinden.
Deze aspectenworden in de hoofdstukken 4, 5 en 6 uitgewerkt.

Dat de belastingheffing niet mag sturen in de beslissing om te gaan samen-
wonen of trouwen, is een belangrijke voorwaarde. Dit geldt ook voor de keuze
tussen samenwonen en trouwen, de belastingheffing moet daarin neutraal zijn.
Aan beide neutraliteitseisen wordt volledig tegemoet gekomen in een indivi-
dueel stelsel. Omdat de beslissing om een huwelijk of partnerschap aan te gaan
slechts in zeer beperkte mate afhankelijk is van de fiscale regelgeving, geldt dit
in belangrijke mate ook voor een gezamenlijk stelsel, mits de fiscale behande-
ling zowel geldt voor gehuwden als buitenhuwelijkse samenlevingsverbanden.

De individuele belastingheffing werkt niet neutraal ten aanzien van de gekozen
taakverdeling binnen het huwelijk. Dit kan juist wenselijk zijn als men de
arbeidsparticipatie wil bevorderen (zie hierna). Een splitsingsstelsel stuurt
daarentegen niet in de richting van een bepaalde taakverdeling. Dat het
belastingstelsel aansluit bij het keuzegedrag zonder dit te sturen kan evenzeer
vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt wenselijk zijn.

Het consistentiebeginsel vereist dat het gekozen uitgangspunt zo consequent
mogelijk in de verschillende – met elkaar verwante – wetten en regelingen
wordt toegepast. Als het gaat om de keuze voor het individu of voor het
samenlevingsverband, betekent dit dat de keuze zo veel mogelijk hetzelfde
moet zijn voor de inkomstenbelasting als de Successiewet 1956, beide zijn
immers draagkrachtheffingen van natuurlijke personen. Op grond van het
consistentiebeginsel dient ook aandacht te worden besteed aan het civiele
recht. Als in het civiele recht duidelijk wordt gekozen voor individualisering
kan dat een reden zijn om daar ook fiscaal bij aan te knopen en vice versa.
Hieraan besteed ik aandacht in hoofdstuk 3. Tot slot speelt het consistentie-
beginsel een rol als het gaat om de toeslagen die zijn geregeld in de AWIR. De
hoogte van de toeslag is gebaseerd op het gezinsinkomen. Dit is een argument
om ook voor de inkomstenbelasting uit te gaan van het huwelijk of samenle-
vingsverband dan wel om voor de AWIR uit te gaan van het individuele
inkomen. Een verschillende keuze voor de inkomstenbelasting en AWIR
behoeft in ieder geval een deugdelijke motivering.

Conclusie 2.7
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De rechtszekerheid speelt een rol zowel in de keuze voor een individuele als
een gezamenlijke heffing. Hiermee dient echter vooral in de vormgeving en
uitwerking van de regeling rekening te worden gehouden. In beide stelsels kan
complexe regelgeving nodig zijn die op gespannen voet staat met het rechts-
zekerheidsbeginsel. In de uitwerking van de regelingen, in deel II en III, zal
daarop terug worden gekomen.

De maatschappelijke zelfstandigheid en economische onafhankelijkheid
zouden mijns inziens uitsluitend een reden kunnen zijn om de arbeidsin-
komsten afzonderlijk te belasten. Een gezamenlijke heffing in de vorm van een
splitsingsstelsel van de overige inkomsten erkent de zelfstandige positie van de
partners. Tevens wordt daarmee recht gedaan aan de herverdelingsfunctie van
de belastingheffing. Bij de vraag of het mogelijk en wenselijk is de arbeids-
participatie (via de fiscaliteit) te bevorderen, heb ik belangrijke kanttekeningen
geplaatst. In een gezamenlijk stelsel waarin ook de arbeidsinkomsten aan beide
partners worden toegerekend, verdient wel het vraagstuk van het ‘imputed
income’ bijzondere aandacht.

De hiervoor genoemde beginselen vormen het uitgangspunt voor de formule-
ring van het wenselijke recht en de beoordeling van het positieve recht in de
volgende hoofdstukken. Eerst worden echter in de hoofdstukken 3 tot en met 6
de relevante beginselen nader uitgewerkt.

2.7 Hoofdstuk 2 / Individu of samenlevingsverband
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HOOFDSTUK 3

Individualisering

3.1 Inleiding

Eén van de uitgangspunten die aan de belastingwetgeving ten grondslag ligt, is
dat het de maatschappelijke ontwikkelingen moet volgen en zo min mogelijk
moet sturen.1 Op grond van deze ontwikkelingen, is in de Wet IB 2001 gekozen
voor een verdergaande individualisering van het belastingstelsel:

“Een van de maatschappelijke ontwikkelingen sinds de inwerkingtreding
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is een ontwikkeling naar een
grotere mate van verzelfstandiging. Dit heeft zijn weerslag gevonden in de
ontwikkeling van de inkomstenbelasting. (…). Met de Wet inkomstenbe-
lasting 2001 wordt een stap gezet op de weg naar verdere individualisering
van het belastingstelsel, waarbij draagkrachtbepalende factoren zoals het
hebben van een partner zonder inkomen, niet worden veronachtzaamd.”2

De ‘verzelfstandiging’ als maatschappelijk fenomeen wordt gebruikt om de
individualisering van het belastingstelsel te verklaren. In de nota naar aanlei-
ding van het verslag wordt uitdrukkelijk ‘individualisering’ genoemd als maat-
schappelijk fenomeen:

“Zoals is aangegeven in de memorie van toelichting wordt met het nieuwe
belastingstelsel aansluiting gezocht bij de maatschappelijke ontwikkelin-
gen. (…). Het geheel van de relevante beleidsterreinen overziende kan
worden vastgesteld dat de maatschappelijke ontwikkelingen nog immer
tenderen naar verdergaande individualisering.”3

Ook in de discussie over het wetsvoorstel met de Eerste en Tweede Kamer,
vormde de wenselijkheid van individualisering in de inkomstenbelasting een
belangrijk thema. Daarbij werd – door de oppositiepartij – gerefereerd aan de
maatschappelijke ontwikkelingen:

1. Zie ook uitdrukkelijk Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 105.
2. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 24.
3. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 104.
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“Deze laatste vormt, met enkele andere voorstellen, de weerslag van de
individualisering en emancipatie die sinds enkele decennia kenmerkend
zijn voor de Nederlandse samenleving.”4

Hieruit komt het beeld naar voren dat het belastingstelsel moet worden
afgestemd op de maatschappelijke ontwikkelingen en dat één van deze maat-
schappelijke ontwikkelingen een tendens is van verdergaande individualise-
ring. Bij de keuze tussen een ‘individueel belastingstelsel’ en ‘gezamenlijk
stelsel’, dient daarom ook aandacht te worden besteed aan het vraagstuk van
‘maatschappelijke’ individualisering.5 In dit hoofdstuk ga ik in op de vraag wat
individualisering inhoudt en op welke – voor dit onderwerp relevante –

terreinen zich dit al dan niet voordoet.

3.2 Verschillende dimensies van individualisering

Individualisering heeft meerdere dimensies. Hiervoor is al gerefereerd aan de
maatschappelijke dimensie. Allerlei maatschappelijke verschijnselen worden
geacht het gevolg te zijn van de ‘individualisering’. Op dit begrip, en in
hoeverre werkelijk sprake is van een ‘individualiseringstrend’, ga ik in para-
grafen 3.3 en 3.4 in.

Van de maatschappelijke individualisering moet worden onderscheiden de
individualisering in juridische en beleidstechnische zin.6 Als de individualisering
in maatschappelijke zin zich voordoet, zoals de regering stelt bij de parlemen-
taire behandeling van de Wet IB 2001, kan de overheid daaraan gevolgen
verbinden door ook in de regelgeving het individu als uitgangspunt te nemen.
In het rapport van deWRR definieert Jansweijer de individualisering in juridische
zin als volgt: “het toekennen van rechten en plichten aan één individu, onaf-
hankelijk van andere personen”. In deze definitie wordt de zelfstandige positie
van het individu benadrukt in relatie tot de overheid en andere burgers. Rechten
en plichten gelden voor ieder individu, ongeacht de sociale omgeving. Een
voorbeeld van een dergelijke juridische individualisering is dat men niet straf-
rechtelijk aangesproken kan worden voor overtredingen of misdrijven van

4. Handelingen I 1999/00, nr. 26, p. 1230. Zie ook de discussie in Handelingen I 1999/00, nr. 27,
p. 1246 en p. 1252-1253.

5. Zoals in par. 2.3 opgemerkt, gebruik ik de termen ‘gezamenlijk stelsel’ respectievelijk
‘gezamenlijke heffing’ voor het belastingstelsel of de belastingheffing waarin rekening wordt
gehouden met het samenlevingsverband. Het belastingstelsel of de belastingheffing
waarin de belastingplichtige het aanknopingspunt vormt voor de heffing ongeacht of hij of zij
deel uitmaakt van een samenlevingsverband, duid ik hierna aan met de termen ‘individueel
stelsel’ respectievelijk ‘individuele heffing’. In beide stelsels is wel het individu, en niet het
samenlevingsverband, het te belasten subject.

6. Jansweijer 1987, p. 10-11.

3.2 Hoofdstuk 3 / Individualisering
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anderen. Onder individualisering in beleidstechnische zin verstaat Jansweijer het
streven om te komen tot beleidsmaatregelen, waarin het individu object van het
beleid wordt. Deze definitie laat ruimte om rekening te houden met de persoon-
lijke omstandigheden van het individu. De sociale relaties kunnen tot de
persoonlijke omstandigheden worden gerekend. Het individu staat dan welis-
waar centraal in relatie tot de overheid, maar de sociale omgeving is wel relevant.
Bij de individualisering in beleidstechnische zin dient de vraag zich aan met
welke persoonlijke omstandigheden rekening moet worden gehouden.

De individualisering in juridische zin leidt tot een individuele heffing. Aan het
hebben van een partner worden geen of zo min mogelijk gevolgen verbonden.
Het zelfstandige individu is het aanknopingspunt voor de heffing. Bij de
individualisering in beleidstechnische zin staat ook het individu centraal. Dit
kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het feit dat het individu persoonlijk
aansprakelijk is voor zijn belastingschuld. Tot zover is er geen verschil tussen
de individualisering in juridische en beleidstechnische zin. Voor de bepaling
van de omvang van de belastingschuld kan dat wel het geval zijn. Of dit zo is,
hangt af van de vraag welke persoonlijke omstandigheden men van belang acht.
Als het hebben van een partner een relevante persoonlijke omstandigheid is,
leidt individualisering in beleidstechnische zin eerder tot een gezamenlijke
heffing. De individualisering brengt dan wel met zich mee dat niet het samen-
levingsverband het te belasten subject is, maar ieder individu persoonlijk. Als
de persoonlijke omstandigheden niet relevant zijn, kan ook individualisering in
beleidstechnische zin leiden tot een individuele heffing.

De individualisering in beleidstechnische zin komt in dit hoofdstuk niet meer
aan bod. De vraag of rekening moet worden gehouden met persoonlijke
omstandigheden, zoals het hebben van een partner, is juist het onderwerp
van dit onderzoek. Zoals reeds opmerkt is daarbij tevens het uitgangspunt dat
het individu – en niet het samenlevingsverband – het te belasten subject is.
Voor de vraag of in de inkomstenbelasting en Successiewet 1956 moet worden
uitgegaan van een individuele of gezamenlijke heffing, zijn wel de maatschap-
pelijke en juridische individualisering van belang. Op deze twee aspecten van
individualisering wordt in dit hoofdstuk uitvoeriger ingegaan.

In de volgende paragrafen wordt eerst – na een algemene beschouwing over
het algemene verschijnsel van individualisering in paragraaf 3.3 – onderzocht
of individualisering in maatschappelijke zin zich voordoet met betrekking tot
primaire relatievormen en zo ja, in welke mate (par. 3.4). Daarna komt de
individualisering in juridische zin aan bod. Zoals in hoofdstuk 2 is opgemerkt,
speelt het consistentiebeginsel hierin een rol. Indien ook in het civiele recht
steeds meer individualisering plaatsvindt, is dat op grond van het consisten-
tiebeginsel een argument om ook voor de belastingheffing te individualiseren.
Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde. Of zoals Moltmaker het verwoordt:

Verschillende dimensies van individualisering 3.2
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“(…) verlangd mag worden, dat de wijze waarop juridisch op een bepaalde
maatschappelijke ontwikkeling wordt ingespeeld enige harmonie, d.w.z.
een bepaalde mate van evenwichtigheid en samenhang vertoont”.7

In paragraaf 3.5 wordt daarom bekeken in hoeverre de individualisering zich
voordoet in andere relevante wetgeving. In dit onderzoek staat de vraag
centraal of het hebben van een partner relevant zou moeten zijn voor de
belastingheffing. Aan het hebben van een partner worden ook civielrechtelijk
gevolgen verbonden. Dit is vooral het geval in Boek 1 (personen- en familie-
recht) en Boek 4 (erfrecht) BW. Als in deze wetgeving individualisering heeft
plaatsgevonden, kan dat een argument zijn om ook in de inkomstenbelasting
en Successiewet het individu (meer) centraal te (blijven) stellen.

3.3 Maatschappelijke individualisering

3.3.1 Kenmerken van individualisering

Het begrip ‘individualisering’ is buitengewoon lastig te omschrijven. En, zoals
Duyvendak schrijft, “als het al tot een omschrijving komt, dan blijkt er boven-
dien voortdurend iets anders onder te worden verstaan”.8 Hierna kom ik nog
terug op een aantal aspecten dat met enige regelmaat met individualisering in
verband wordt gebracht. Eerst moet echter worden opgemerkt dat ‘individu-
alisering’ geen nieuw fenomeen is. Het is een historisch, sociaal en cultureel
proces dat al sinds eeuwen in onze samenleving werkzaam is.9 Het is dan ook
geen modeverschijnsel dat weer zal overwaaien. Niettemin staat dit verschijn-
sel de afgelopen decennia bijzonder in de schijnwerpers. Zeer uiteenlopende
maatschappelijke verschijnselen worden geacht het gevolg te zijn van de
individualiseringstrend. Zo wordt gewezen op de toename van het aantal
ongehuwd samenwonenden, de ontzuiling, de stijging van de arbeidsdeelname
van vrouwen, de afname van informele sociale controle, het toenemende
aantal echtscheidingen en alleenstaanden, de steeds minder sterke binding
met politieke partijen en de stijging van de criminaliteit en normvervaging.10

Individualisering is – in tegenstelling tot het ‘individualisme’ – ook geen
ideologie, waarvan men een aanhanger of tegenstander kan zijn. Individualise-
ring is een maatschappelijk proces waar niet individueel voor wordt gekozen.11

Individualisering kan bovendien alleen ontstaan in hoogontwikkelde
geletterde samenlevingen, waarin het voor het individu ook mogelijk is
om te verzelfstandigen en daarin niet wordt belemmerd door tradities en

7. Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 61-62.
8. Duyvendak 2004, p. 495 en voetnoot 7 van zijn bijdrage.
9. Schnabel 2004, p. 7 en p. 31-32.
10. Boutellier, de Beer & Van Praag 2004, p. 14 en 15, Vandercasteele 2004, p. 305.
11. Schnabel 2004, p. 7, De Beer & Koster 2007, p. 66.
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overleveringen.12 Dit roept de vraag op in hoeverre de individualiserings-
tendens de hele samenleving raakt. In het algemeen wordt gedacht dat
individualisering zich vooral voordoet bij hogere opgeleiden en in mindere
mate bij de sociaal lagere klassen. Zo schrijft Vandercasteele:

“(…) het nieuwe geïndividualiseerde gedachtegoed waarvan men verwacht
dat het de hele samenleving overspoelt, lijkt enkel bestemd te zijn voor een
beperkt deel van de maatschappij”.13

Hiermee is echter nog steeds niet de vraag beantwoord wat onder de term
‘individualisering’ moet worden verstaan. Hoewel individualisering dus een
heel breed begrip is, waarmee allerlei uiteenlopende maatschappelijke ver-
schijnselen worden geduid, wordt er in de literatuur wel een aantal gemeen-
schappelijke elementen onderkend.

In het boek Individualisering in Nederland aan het einde van de twintigste eeuw,
worden de volgende vijf dimensies onderscheiden:14

1. Detraditionalisering (de-institutionalisering). Het losmaken of niet meer par-
ticiperen in traditionele instituties. Men distantieert zich steeds meer van
allerlei traditionele verbanden zoals kerken, het gezin, politieke partijen en
vakbonden. De banden met anderen zijn zwakker en minder allesomvattend
geworden.

2. Modernisering (culturele individualisering). Men wordt steeds minder ge-
stuurd door traditionele opvattingen. In toenemende mate wordt de nadruk
gelegd op zelfcontrole, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing.

3. Privatisering. Omdat de opvattingen steeds minder worden gevormd door de
sociale verbanden waarvan men deel uitmaakt, bestaat er minder samen-
hang met de sociale klasse, opleiding of leeftijd. Mensen zijn dan minder
makkelijk in te delen in sociale categorieën; de ‘groepsgebonden polarisatie’
neemt af. Het is dan steeds moeilijker om te spreken van typische opvat-
tingen van katholieken, jongeren of hoogopgeleiden. Dit verschijnsel wordt
ook wel aangeduid als emancipatie.

4. Fragmentering van opvattingen enwaarden. Er zou steeds minder samenhang
bestaan tussen de opvattingen en waarden van individuen. De opvattingen
zijn minder makkelijk samen te brengen onder een gemeenschappelijke
noemer. Dit kan worden verduidelijkt met een voorbeeld uit de politiek. Er
bestaat een politieke stroming die kanworden aangeduid als de conservatieve
ideologie. In deze ideologie wordt de culturele vrijheid van het individu
beperkt (bijv. blijkend uit opvattingen over euthanasie of abortus of de

12. Schnabel 2004, p. 1, Dit blijkt ook uit het historisch overzicht in Felling, Peters & Scheepers
2000, hfdst. 1.

13. Vandercasteele 2004, p. 331.
14. Felling, Peters & Scheepers 2000, par. 1.5. Zie ook De Beer & Koster 2007, p. 66-68.
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traditionele rol van de vrouw), terwijl de economische vrijheid onbeperkt is.
Als er sprake zou zijn van fragmentering van opvattingen enwaarden zouden
individuen vaker bijvoorbeeld wel de opvatting delen over de economische
vrijheid zonder dat ze de opvatting over de beperking van de culturele vrijheid
onderstrepen.15

5. Heterogenisering van de opvattingen en waarden. Dit betekent dat de
verschillen in opvattingen tussen individuen steeds groter worden en dus
de overeenstemming tussen mensen steeds kleiner. Een gevolg hiervan zou
zijn dat er minder snel consensus over allerlei zaken kan worden bereikt.
Het verschil met de onder 4 genoemde dimensie, is dat fragmentering
betekent dat de opvattingen van individuen minder samenclusteren tot
herkenbare patronen. Bij heterogenisering gaat het erom dat er steeds meer
verschillen in opvattingen tussen individuen bestaan, met andere woorden
dat mensen steeds minder dezelfde opvattingen delen.

Het lijkt erop dat de onder 1 en 2 genoemde dimensies, de afname van het
belang van traditionele verbanden en dat men zich minder laat sturen door
traditionele opvattingen, meer aan de ‘inputzijde’ zitten van het individualise-
ringsproces en de onder 3, 4 en 5 genoemde verschijnselen de mogelijke
uitkomst daarvan zijn. Dit betekent echter niet dat als de onder 1 en 2
genoemde verschijnselen zich in onze samenleving inderdaad – in meer of
mindere mate – voordoen, dit noodzakelijkerwijs leidt tot de onder 3, 4 en 5
genoemde gevolgen. Als de keuzevrijheid inderdaad toeneemt doordat men
zich losmaakt van als knellend ervaren banden, betekent dit niet dat men
daardoor ook andere keuzes maakt.16 Ook in de omschrijving van Duyvendak
komt het verschil tussen de onderliggende verschijnselen, de input, en de
uitkomst van het individualiseringsproces, de output, terug.17 Hij spreekt in dit
verband over ‘decollectivisering’, of een andere ‘wij-ik-balans’, wat op indivi-
dueel niveau zou leiden tot een toegenomen individuele keuzevrijheid en het
koesteren van individualistische waarden en dat op maatschappelijk niveau
zou resulteren in een grotere diversiteit in gedrag en opvattingen.

3.3.2 In hoeverre is er sprake van een individualiseringstrend

Over de vraag of de hiervoor genoemde verschijnselen, die gezamenlijk
kunnen worden aangeduid als ‘individualisering’, zich in toenemende mate
voordoen in de huidige samenleving, wordt in – wetenschappelijke18 en

15. Vgl. Felling 2004, p. 17-22.
16. Boutellier, de Beer & Van Praag 2004, p. 25 en 26.
17. Duyvendak 2004, p. 495.
18. Zoals in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau waar zonder nader empirisch

onderzoek het begrip individualisering wordt aangemerkt als ‘de meest kernachtige karak-
terisering van de maatschappelijke dynamiek in de afgelopen vijfentwintig jaar’. Zie
Boutellier, De Beer & Van Praag 2004, p. 14.
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niet-wetenschappelijke19 kringen – vaak gespeculeerd. Er is echter ook empi-
risch onderzoek naar gedaan.

De Beer & Koster hebben empirisch onderzocht of de hiervoor genoemde
detraditionalisering, modernisering, privatisering en heterogenisering zich
inderdaad in toenemende mate voordoen.20 Voor de onder punt 1 en 2
genoemde detraditionalisering en modernisering blijken inderdaad sterke
empirische aanwijzingen te bestaan. Het traditionele gezin, de kerk, de vak-
bond en de politieke partij hebben de afgelopen decennia aanhang verloren.21

Daarbij moet worden aangetekend dat weliswaar de band met die onderdelen
van de directe omgeving inderdaad losser lijkt te worden, maar dat daarvoor
andere banden, zoals lidmaatschappen van verenigingen of met grotere orga-
nisaties of instituties zoals de arbeidsmarkt, verzekeraars of de staat, in de
plaats komen.22 De steun voor moderne opvattingen (modernisering) is sterk
gestegen in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, maar lijkt vanaf de jaren
90 van de vorige eeuw te zijn gestabiliseerd.

Voor de onder 3 en 5 veronderstelde toenemende privatisering en heterogenise-
ring, zijn echter geen empirische aanwijzingen gevonden. Om te beoordelen of de
veronderstelling juist is dat de meningsverschillen zijn toegenomen, werd
bekeken in hoeverre de meningen voor een periode van minimaal vijftien jaar
uiteenliepen op 53 stellingen. Op sommige stellingen liepen demeningen sterker
uiteen dan vroeger, terwijl op andere stellingen juist sprake was van een
homogenisering. Gemiddeld genomen bleek de heterogenisering echter juist
iets afgenomen. Over veel kwesties lijken de meningen in Nederland niet steeds
meer uit elkaar te lopen maar juist meer naar elkaar toe te groeien. Ook voor de
privatiseringshypothese vonden De Beer & Koster geen enkele empirische aan-
wijzing. Integendeel, de objectieve kenmerken van een persoon blijken juist een
steeds betere indicator te zijn om zowel de attitudes, gedragingen als omstan-
digheden te voorspellen.

19. Zie voor voorbeelden bijv. Beaufort 1997, p. 167-169. Zij verwijst onder andere naar de
kersttoespraak van de koningin die haar zorgen uitte over de individualisering als bedreiging
voor de maatschappelijke verbondenheid.

20. De Beer & Koster 2007, hfdst. 4. Zie ook Boutellier, De Beer & Van Praag 2004, p. 13-28. De
bevindingen komen in grote lijnen overeen met die van Felling, Peters & Scheepers 2000
en Duyvendak 2004. De Beer & Koster hebben niet onderzocht of fragmentering zich
voordoet. Zij menen dat in de definitie van individualisering de relatie tussen individuen
onderling of tussen het individu en andere collectiviteiten (zoals de overheid) behoort terug
te komen. Dit is niet het geval bij fragmentering. Omdat deze invulling ook voor het
onderhavige onderzoek niet interessant is, is deze hier eveneens buiten beschouwing
gelaten.

21. Op de vraag of het gezin de laatste decennia inderdaad aanhang heeft verloren, kom ik in
par. 3.4 terug.

22. Jansweijer 1987, p. 9 en De Beer & Koster 2007, p. 199-200.

Maatschappelijke individualisering 3.3.2

75



De conclusie die uit het empirisch onderzoek van De Beer & Koster naar voren
komt is dat ‘het beeld dat de moderne mens als een solitair wezen volstrekt los
van welke banden dan ook zijn eigen weg kiest in het leven’ niet overeenkomt
met de werkelijkheid.23 Ook in de empirische onderzoeken van Duyvendak en
Felling, Peeters & Scheepers worden kanttekeningen gezet bij de individualise-
ringstrend.24

De individualiseringstrend moet dus worden gerelativeerd Toch blijft het
onderwerp individualisering relevant voor de vraag naar een individuele of
gezamenlijke heffing. Eén aspect van individualisering, de toegenomen keuze-
vrijheid, wordt wel aangevoerd als argument voor een individuele heffing. De
individuele heffing zou het beste aansluiten bij de veranderde maatschappe-
lijke opvattingen over de keuzevrijheid van individuen met betrekking tot
arbeidsmarktgedrag en huishoudensvorming.25 De stelling dat de individuele
keuzevrijheid is toegenomen, kan echter niet empirisch worden onder-
bouwd.26 Als het gaat om de invloed van de veronderstelde toegenomen
keuzevrijheid op de belastingheffing, kan dat naar mijn mening alleen relevant
zijn indien de keuzevrijheid zich heeft vertaald in (objectief kenbaar en dus
meetbaar) gedrag. Met andere woorden, alleen indien de keuzevrijheid ook
werkelijk heeft geresulteerd in een gewijzigde arbeidsparticipatie (in de zin
van een gelijke verdeling van de betaalde arbeid) en huishoudensvorming, kan
dat – vanuit de gedachte dat het belastingrecht de maatschappelijke ontwik-
kelingen zo veel mogelijk moeten volgen en zo min mogelijk moet sturen27 –

een reden zijn om in de belastingheffing deze ontwikkeling te volgen.

Ten aanzien van arbeidsmarktgedrag blijkt anno 2010 het ‘anderhalfverdiener-
model’ de boventoon te voeren. Het splitsingsstelsel lijkt daarmee het beste
aan te sluiten bij het waargenomen gedrag. Het individuele stelsel bevordert
een gelijke taakverdeling in de betaalde arbeid tussen partners, die vooralsnog
niet bestaat en waar belastingplichtigen dus (nog) niet voor gekozen hebben.28

Ook met betrekking tot huishoudensvorming kan slechts uit de feitelijke
omstandigheden blijken of de toegenomen keuzevrijheid heeft geresulteerd

23. De Beer & Koster 2007, p. 200.
24. Duyvendak 2004 en Felling, Peters & Scheepers 2000.
25. Van de Stadt 1990, p. 17.
26. De stelling dat de keuzevrijheid is toegenomen lijkt wellicht op het eerste gezicht een ‘feit

van algemene bekendheid’ welke niet bewezen hoeft te worden. De voorbeelden van de
toegenomen keuzevrijheid zijn immers talrijk. De Beer wijst er echter op dat er ook
voorbeelden te over zijn van een inperking van de reële keuzevrijheid. P. de Beer, ‘Indivi-
dualisering zit tussen de oren’, in: Duyvendak & Hurenkamp 2004, par. 5.

27. Zie par. 3.1.
28. Zie par. 2.6.4. Indien de gelijke taakverdeling met betrekking tot betaalde arbeid wel zou

bestaan, zou dat geen (exclusief) argument zijn vóór een individuele heffing. De individuele
heffing zou daarbij aansluiten, maar dat geldt ook voor het splitsingsstelsel. Het splitsings-
stelsel is immers neutraal ten aanzien van de gekozen taakverdeling.
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in meer, minder of andere huishoudens. Dit heeft betrekking op een ander
aspect van de individualiseringstrend namelijk de ‘detraditionalisering’. Als
de relevantie van het huwelijk of een ander samenlevingsverband aan het
afnemen is, kan dat een reden zijn om voor de belastingheffing die ontwikke-
ling te volgen. Hierna wordt onderzocht of deze ontwikkeling zich inderdaad
voordoet.

3.4 Maatschappelijke individualisering en primaire relatievormen

3.4.1 Inleiding

Zoals hiervoor opgemerkt is van alle kenmerken die gezamenlijk worden
aangeduid als ‘maatschappelijke individualisering’ – voor het onderzoek of
het individu of het samenlevingsverband centraal moet staan – vooral de
‘detraditionalisering’ van belang. Meer specifiek is van belang of de relevantie
van het huwelijk of ander samenlevingsverband aan het afnemen is. In
deze paragraaf wordt daarom onderzocht of individualisering zich voordoet
in de grammaticale betekenis: komen er steeds meer individuen en minder
samenlevingsverbanden? Daarnaast wordt ook gekeken naar de relevantie van
het huwelijk. Heeft het instituut huwelijk aanhangers verloren de afgelopen
decennia? Het enkele feit dat er meer alleenstaanden of minder samenlevings-
verbanden zijn, zegt echter weinig over de vraag of dit betekent dat het belang
van het samenlevingsverband is afgenomen. Het is daarom niet alleen van
belang om te kijken of er meer alleenstaanden zijn, maar ook of het niet-
samenleven een bewuste keuze is of louter een gevolg van demografische
processen. Beide aspecten, een duidelijke toename van het aantal alleenstaan-
den en het feit dat het een bewuste keuze is, versterken het argument voor een
individuele heffing. De inkomstenbelasting en Successiewet 1956 zouden de
maatschappelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk moeten volgen en zo min
mogelijk moeten sturen. Als er steeds meer alleenstaanden komen én het een
bewuste keuze is, ligt het minder voor de hand om in de inkomstenbelasting en
Successiewet 1956 de tegengestelde richting uit te gaan.

Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de keuze voor een individuele of
gezamenlijke heffing – en dus om het individu of het samenlevingsverband
centraal te stellen – niet wordt ingegeven door de wens om een van beiden
fiscaal te bevoordelen.29 In de uitwerking wordt zo veel mogelijk gestreefd
naar neutraliteit; het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om alleenstaanden
fiscaal voor- of nadeliger te behandelen dan samenlevingsverbanden. Ook al
zou het belang van het samenlevingsverband aan het afnemen zijn c.q. het

29. Zie ook par. 1.2, 2.4 en 2.5.3.4.
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belang van het individu aan het toenemen zijn, dan is dat op zichzelf geen
dragend argument voor een individuele heffing. In de afweging van alle
argumenten voor- en tegen, kan de mate van individualisering wel worden
meegenomen. Een ander aspect dat relevant is in de afweging tussen een
individueel en een gezamenlijk stelsel, is de vraag of de individualisering zich
ook voordoet binnen de relatie, in de zin dat mensen financieel zelfstandiger en
onafhankelijker van elkaar samenleven. Daaraan besteed ik in de hoofdstukken 4,
5 en 6 aandacht.

3.4.2 Cijfers30

3.4.2.1 Inleiding

De hiernavolgende analyses zijn gebaseerd op data van het CBS. Van de totale
bevolking zijn de data gebruikt vanaf 1950. Omdat het CBS pas vanaf 1995
samenwoners en eenouderhuishoudens registreert, zijn voor de daarop ge-
baseerde analyses noodzakelijkerwijs gegevens gebruikt vanaf 1995.

Het primaire doel van deze analyse is een onderzoek te doen naar de ontwikke-
ling in de tijd van de betekenis van het samenlevingsverband tussen partners.
Hiervoor is, voor de data waarvoor leeftijdscategorieën beschikbaar waren, de
leeftijdscategorie genomen vanaf twintig jaar. Op die manier zijn thuiswo-
nende kinderen – die niet relevant zijn voor deze analyse – zo veel mogelijk
buiten beschouwing gelaten. Door de jaren heen kan echter de bevolkingsop-
bouw wisselen. Zo zullen er de komende tijd relatief veel 60-plussers zijn (de
‘babyboomgeneratie’). Deze personen hebben de beslissing om een samenle-
vingsverband aan te gaan veelal vele jaren geleden genomen. Om te kunnen
beoordelen of het belang van het aangaan van een samenlevingsverband in de
huidige tijd aan het afnemen is, is daarom ook de categorie personen in
de ‘huwbare’ leeftijd, tussen de twintig en veertig jaar, afzonderlijk in de
analyse meegenomen. Ik heb dan de personen met een samenlevingsverband
in die leeftijdscategorie vergeleken met de personen in die leeftijdscategorie
zonder samenlevingsverband.

Tot slot laat ik niet alleen zo veel mogelijk de langetermijntrend zien, vanaf
1950, maar wordt ook aandacht besteed aan de ‘trend’ in de afgelopen 25 jaar
en de prognose voor de toekomst.

30. Gebaseerd op CBS Statline, ‘bevolking; kerncijfers naar diverse kenmerken 1950-2009’,
‘huishoudens; kerncijfers 1 januari 1995 tot 1 januari 2009’, Huwen en partnerschapsregi-
straties; kerncijfers 1950-2008, ‘Huwelijksontbindingen 1950-2008’ en ‘Bevolking naar
huishoudenspositie: 2009-2050’.
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3.4.2.2 Alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden is vanaf 1950 toegenomen.31 In 1950 bedroeg het
aantal alleenstaanden 2,4%. In 2009 is dit percentage opgelopen tot 15,9.

Grafiek 3.1 Aandeel alleenstaanden in totale bevolking 1950-2009
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De persoon die geen relatie heeft maar samenwoont met zijn of haar kinderen, de
zogenoemde eenouderhuishoudens, zijn in deze grafiek niet meegenomen. Als de
eenouderhuishoudens vanaf 1995 ook worden gerekend tot de alleenstaanden, is
de stijging nog duidelijker. Het aandeel alleenstaanden loopt dan op tot 18,7%.32

Grafiek 3.2 Aandeel alleenstaanden, inclusief eenouderhuishoudens, 1950-2009
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De trend is duidelijk: het aantal alleenstaanden, inclusief eenoudergezinnen,
neemt toe. Volgens de huishoudensprognose van het CBS is aan deze tendens

31. Voor het begrip ‘alleenstaande’ wordt aangesloten bij de definitie van het CBS: “een persoon
die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een eenpersoonshuishouden vormt.
Tot alleenstaanden worden ook personen gerekend die met anderen eenzelfde adres
bewonen maar een eigen huishouding voeren. Een gehuwde die alleen een huishouden
voert, is in deze definitie dus een alleenstaande”.

32. De ‘knik’ in de grafiek in het jaar 1995, wordt veroorzaakt doordat de eenouderhuishoudens
pas vanaf dat jaar door het CBS zijn geregistreerd.
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nog geen einde gekomen: het verwachte aantal alleenstaanden neemt toe van
bijna 3,1 miljoen in 2009 naar 4,1 miljoen in 2050. De totale bevolking groeit
in die periode naar verwachting met ruim 5%, terwijl het aantal alleenstaanden
groeit met ruim 33%. Als aandeel in de totale bevolking vanaf twintig jaar
bedraagt het percentage alleenstaanden, inclusief eenouderhuishoudens, in
2050 volgens de prognose 30% en in de leeftijd tussen twintig en veertig jaar
bedraagt dit percentage 26%.

Grafiek 3.3 Prognose aandeel alleenstaanden, inclusief eenouderhuishoudens
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Voor een belangrijk deel wordt de toename van het aantal alleenstaanden
veroorzaakt door de vergrijzing. Omdat ouderen vaker alleenstaand zijn, leidt
een toename van het aantal ouderen tot een toename van het aantal alleen-
staanden. Dit komt in grafiek 3.3 duidelijk tot uitdrukking in de sterkere
stijging van het aandeel alleenstaanden in de bevolking vanaf twintig jaar
dan het aandeel alleenstaanden in de bevolking tussen de twintig en veertig
jaar. Echter ook in de jongere leeftijdscategorieën stijgt het relatieve aandeel
van de alleenstaanden naar verwachting licht.

Om een duidelijker beeld te krijgen van het aandeel alleenstaanden per leef-
tijdscategorie, laat grafiek 3.4 het verwachte relatieve verloop van het aantal
alleenstaanden per leeftijdscategorie zien tussen 2009 en 2050.
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Grafiek 3.4 Prognose relatieve aandeel alleenstaanden per leeftijdscategorie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20 - 25
jr

25 - 30
jr

30 - 35
jr

35 - 40
jr

40 - 45
jr

45 - 50
jr

50 - 55
jr

55 - 60
jr

60 - 65
jr

65 - 70
jr

70 - 75
jr

75 - 80
jr

80 - 85
jr

85 - 90
jr

90 - 95
jr

95 jr of
ouder

2009 2050

Het effect van de vergrijzing is zichtbaar in de leeftijdscategorieën van circa 55
tot 75 jaar. Door de toegenomen levensverwachting, neemt het aandeel alleen-
staanden in de hoogste leeftijdscategorieën (vanaf 75 jaar) naar verwachting af.
De lichte toename van het aantal alleenstaanden in de jongere leeftijdscate-
gorieën wordt veroorzaakt doordat mensen op steeds latere leeftijd gaan
samenwonen en samenwoonrelaties eerder en vaker verbreken.33

3.4.2.3 Huwelijkssluitingen

In grafiek 3.5 is te zien dat het aantal huwelijkssluitingen in de jaren 70 op zijn
hoogtepunt was en dat daarna een forse daling werd ingezet.34 In 1950 vonden
er 83.110 huwelijkssluitingen plaats, op het hoogtepunt in 1970 123.631 en in
2008 83.410. Vergeleken met het basisjaar 1950 is het absolute aantal huwe-
lijkssluitingen dus niet gedaald, maar licht gestegen.

Om te beoordelen of het huwelijk in populariteit terugloopt, geeft het absolute
aantal huwelijkssluitingen geen volledig beeld. In 2009 waren er immers (veel)
meer inwoners dan in 1950. Voorts laat het zich denken dat in een bepaalde
periode er relatief meer personen in de huwbare leeftijd deel uitmaken van de
bevolking. Om te beoordelen of het huwelijk in populariteit afneemt, heb ik het
aantal huwelijkssluitingen vergeleken met het aantal personen in de

33. Van Duin & Loozen 2009, p. 16-17.
34. In deze cijfers zijn ook de geregistreerde partnerschappen meegenomen. Het geregistreerd

partnerschap is op 1 januari 1998 ingevoerd en vertoont civielrechtelijk een grote gelijkenis met
het huwelijk. Het staat open voor personen van gelijk of verschillend geslacht en wordt
vastgelegd in een akte van de burgerlijke stand. In de praktijk werd het geregistreerd partner-
schap ookwel gebruikt om het huwelijk sneller en eenvoudiger te beëindigen. Hiertoewerd het
huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap. Omdat deze omzetting feitelijk leidde tot
een (flits)scheiding, zijn deze niet meegenomen in het aantal huwelijkssluitingen. De flits-
scheiding is niet meer mogelijk vanaf 1 maart 2009 (wetsvoorstel nr. 30 145).
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‘huwbare leeftijd (20-40 jaar) in de betreffende periode. In 1950 trouwde 5,6%
van de personen in de huwbare leeftijd, in 1970 steeg dit naar 6,8% en het
percentage daalde in 2008 naar 3,9. Vergeleken met het basisjaar 1950 is het
relatieve aantal huwelijkssluitingen sinds 1950 dus behoorlijk gedaald.

Grafiek 3.5 Absolute en relatieve aantal huwelijkssluitingen 1950-2008
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Grafiek 3.6 laat zien dat bij beschouwing van een kortere analyseperiode (vanaf
1983), zowel het absolute als het relatieve aantal huwelijkssluitingen licht is
gestegen. De stijging is echter te marginaal om daaraan de conclusie te kunnen
verbinden dat het instituut huwelijk weer in populariteit aan het winnen is.
Wel is duidelijk dat de daling de afgelopen 25 jaar niet heeft doorgezet.

Grafiek 3.6 Absolute en relatieve aantal huwelijkssluitingen 1983-2008
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Resumerend kan worden geconcludeerd dat de bevindingen wel het beeld
bevestigen dat over een langere periode bezien het belang van het huwelijk is
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afgenomen. Aan deze tendens lijkt echter vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw
een einde gekomen te zijn.35

3.4.2.4 Echtscheidingen

Zowel het absolute aantal echtscheidingen als het aantal echtscheidingen als
aandeel in de totale bevolking is vanaf 1950 fors gestegen.36 In 1950 bedroeg
het totale aantal echtscheidingen 6.462 (aandeel in de bevolking 20-40
jaar: 0,2%), terwijl het aantal in 2008 35.106 (aandeel in de bevolking 20-40
jaar: 0,8%) bedroeg.

Grafiek 3.7 Absolute en relatieve aantal huwelijksontbindingen 1950-2008
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Evenals bij de huwelijkssluitingen, is de verandering in de afgelopen 25 jaar
aanzienlijk kleiner dan de verandering in de afgelopen (bijna) zestig jaar.
Anders dan bij de huwelijkssluitingen lijkt aan deze trend echter nog geen
einde gekomen te zijn. Het aantal huwelijksontbindingen stijgt nog steeds licht
van 32.589 (0,7%) in 1983 naar 35.106 (0,8%) in 2008.

35. J. Latten, ‘Trends in samenwonen en trouwen: informalisering en de schone schijn van de
burgerlijke staat’, in: Forder & Verbeke 2005, p. 19 constateert een dalende langetermijn-
trend. In zijn onderzoek lijken overigens de partnerschapsregistraties buiten beschouwing te
zijn gebleven. Hij besteedt geen aandacht aan het feit dat het aantal huwelijkssluitingen sinds
1983 is gestabiliseerd.

36. Vanaf 2001 is hierin ook het aantal huwelijken dat is omgezet in een geregistreerd
partnerschap meegenomen. Deze omzetting vond plaats om het huwelijk sneller en een-
voudiger te kunnen ontbinden (de zogenoemde ‘flitsscheiding’). Met ingang van 1 maart
2009 is deze mogelijkheid wettelijk ongedaan gemaakt (wetsvoorstel nr. 30 145).
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Grafiek 3.8 Absolute en relatieve aantal huwelijksontbindingen 1983-2008
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3.4.2.5 Gehuwden en samenwoners als aandeel in de bevolking

Gelet op het feit dat het aandeel huwelijkssluitingen sinds 1950 fors is gedaald
en het aantal echtscheidingen juist fors is toegenomen, wekt het geen verba-
zing dat het aantal gehuwden als aandeel in de totale bevolking vanaf twintig
jaar is gedaald. Het aandeel gehuwden in de totale bevolking vanaf twintig jaar
bedroeg in 1950 67,2% en in 2009 54,8%. In de huwbare leeftijdscategorie is de
daling nog sterker, van 58,6% in 1950 naar 32,7% in 2009. Vanaf 1995 registreert
het CBS ook ongehuwd samenwonenden. Voor een deel kan de daling daarmee
worden verklaard.

Grafiek 3.9 Aandeel gehuwden en samenwonenden in totale bevolking 1950-2009
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Ook als echter rekening wordt gehouden met ongehuwd samenwonenden,
heeft vanaf 1995 tot 2009 een – weliswaar lichte – daling plaatsgevonden. De
daling is het geringst in de categorie vanaf twintig jaar: van 67,2% in 1950 naar
66,3% in 2009. In de categorie ‘20-40’ daalde het aantal gehuwde en niet-
gehuwde samenwoners het sterkst van 58,6% naar 55,6%. De daling kan voor
een deel worden verklaard door de toename van het aantal echtscheidingen
(zie grafiek 3.8). Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd waarop men in het
huwelijk treedt: in 1995 was dat nog 32,4 jaar voor mannen en 29,6 jaar voor
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vrouwen in 2008 was dat opgelopen tot respectievelijk 36,4 en 33,4 jaar.
Bovendien treden jongeren niet alleen op latere leeftijd in het huwelijk, maar
gaan ze ook op latere leeftijd samenwonen.37 Tot slot kan een verklaring zijn
dat de samenwoonrelaties minder duurzaam zijn. Ze worden eerder verbroken
waardoor mensen vaker gedurende enige tijd alleenstaand zijn.

Volgens de huishoudensprognose daalt het aandeel gehuwden in de totale
bevolking vanaf twintig jaar nog verder van 53,5%38 in 2009 naar 41% in 2050.
De oorzaak voor deze daling ligt voor een belangrijk deel in de vergrijzing. Omdat
ouderen vaker alleenstaand zijn, leidt een toename van het aantal ouderen tot
een toename van het aantal alleenstaanden. Het aandeel in de totale bevolking
van 20-40 jaar, daalt slechts licht van 32% in 2009 naar 27,6% in 2050.

De prognose voor gehuwden inclusief samenwoners geeft hetzelfde beeld.
Vanwege de verwachte toename van het aantal ongehuwd samenwonenden
van 12,9% naar 18,4% (vanaf 20 jaar) en van 23,9% naar 26,4% (20-40 jaar), is de
totale daling echter nog geringer. Het aandeel gehuwde en niet gehuwde
samenwoners bedraagt op basis van de prognose 59,2% van de totale bevolking
vanaf twintig jaar in 2050, tegenover 66,4% in 2009. Het aandeel gehuwde en
niet-gehuwde samenwoners in de leeftijd van 20-40 jaar daalt met 1,9% van
55,9 naar 54% in 2050.

Grafiek 3.10 Prognose aandeel gehuwden en samenwonenden in totale bevolking
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3.4.2.6 Ongehuwd samenwonenden

Uit het voorafgaande bleek al dat het aantal ongehuwd samenwonenden fors is
toegenomen. Vanaf het moment dat het CBS deze categorie registreert, 1995, is
het aantal samenwonenden toegenomen als aandeel in de bevolking vanaf

37. Garssen, de Graaf & Apperloo 2009, p. 18 en 36.
38. Dat is gebaseerd op de prognose. In het overzicht van 1950 tot 1 januari 2009 wordt

uitgegaan van 54,8%.
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twintig jaar van 7% naar 12%. Volgens de prognose stijgt dit aandeel nog tot
18,4%.

Grafiek 3.1139 (Geprognosticeerde) aandeel ongehuwd samenwonenden 1995-2050
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3.4.3 Conclusie: is er sprake van een individualiseringstrend?

3.4.3.1 Samenvatting uitkomsten

Het traditionele huwelijk heeft duidelijk aan belang afgenomen sinds 1950. De
grootste daling heeft echter al in de jaren 70 van de vorige eeuw plaats-
gevonden. In de afgelopen 25 jaar is zowel het absolute als het relatieve aantal
huwelijkssluitingen licht gestegen. Het aantal echtscheidingen is fors toege-
nomen, maar ook daar heeft de grootste stijging reeds plaatsgehad in de jaren
70 tot halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw. De toename van het aantal
echtscheidingen is de afgelopen 25 jaar een stuk geringer, maar het aantal
echtscheidingen stijgt toch nog licht.

Het vorenstaande heeft zijn weerslag gevonden in het aandeel van de ge-
huwden in de totale bevolking. Sinds 1950 is het aandeel van de gehuwden in
de bevolking tussen de twintig en veertig jaar sterk gedaald van 58,6% in 1950
naar 32,7% in 2009. Volgens de huishoudensprognose daalt dit aandeel nog
naar 27,6% in 2050. Ook hieruit blijkt dus dat de grootste afname zich inmiddels
voor heeft gedaan en dat de komende jaren naar verwachting nog slechts een
relatief lichte daling zal plaatsvinden.

De afname van het aandeel van gehuwden kan voor een deel worden verklaard
door de toename van het aantal ongehuwd samenwonenden. Sinds 1995 is
het aandeel ongehuwd samenwonenden in de bevolking vanaf twintig jaar

39. De relatief sterke stijging in 2009 heeft te maken met het feit dat de cijfers van het CBS van
1995 t/m 2009 voor het jaar 2009 een ander percentage ongehuwd samenwonenden (11,43)
geven dan de prognosecijfers 2009-2050 (2009: 12,9).
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toegenomen van 7% naar 12%. Naar verwachting neemt dit aantal nog verder
toe naar 18% in 2050. Het aandeel gehuwde en niet-gehuwde samenwoners in
de bevolking vanaf twintig jaar is vanaf 1950 zeer licht gedaald van 67,7% naar
66,3%. Dat de sterkste daling plaats heeft gevonden in de huwbare leeftijd,
namelijk van 58,6% naar 55,6%, wordt veroorzaakt doordat men op latere
leeftijd gaat samenwonen en dat de samenwoonrelaties minder duurzaam
zijn geworden. Na een (echt)scheiding duurt het vaak enige tijd voordat men
een nieuwe relatie aangaat.40

Het aandeel alleenstaanden, inclusief eenouderhuishoudens, is vanaf 1950
toegenomen van 2,44% naar 18,7% en neemt naar verwachting nog fors toe.
Het aandeel alleenstaanden in de bevolking vanaf twintig jaar bedraagt in 2050
naar verwachting 30%. Deze sterke stijging kan voor een belangrijk deel
worden verklaard door de vergrijzing.

Over het geheel genomen, blijven gehuwde en niet-gehuwde samenwoners
echter in de meerderheid (grafiek 3.12). Of, zoals Sell de situatie in Duitsland
typeert: “Es hat aber keine Auflösung der Familie stattgefunden, sondern es
entwickelte sich eine Pluralität verschiedener Familienformen.”41

Grafiek 3.12 Aandeel eenouderhuishoudens, eenpersoonshuishoudens en
samenwonenden
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3.4.3.2 Is er sprake van een individualiseringstrend?

In zijn bijdrage aan de bundel ‘individualisering en sociale integratie’, merkt
Schnabel op dat het ook zonder een nauwkeurige omschrijving van het begrip
‘individualisering’, ‘of een diepgaande beschouwing over de oorzaken en achter-
gronden van de sociale en maatschappelijke processen die ermee bedoeld
worden’, het toch wel mogelijk is een beeld te geven van de werkelijkheid van

40. Harmsen 2008, p. 47-48 en Garssen, de Graaf & Apperloo 2009, p. 25.
41. Sell 2006, p. 20-21.
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de individualisering, zowel van de huidige stand van zaken als van de ontwikke-
ling in de tijd. Na een opsomming van een aantal gegevens over het aantal
huishoudens en de omvang daarvan, komt Schnabel met de bewering dat het
ontstaan van steeds meer kleine zelfstandige huishoudens:

“(…) is te zien als een kwantitatieve uitdrukking van een maatschappelijk
proces van individualisering, dat het leven in groepen, ook in zeer kleine,
steeds meer tot een bijzondere of een tijdelijke situatie maakt. Voor
volwassenen wordt het leven met anderen een keuze, die ook heel anders
had kunnen uitvallen”.42

Hij wekt hiermee de suggestie dat alleenstaand de norm is en samenwonen de
uitzondering. Dit proces wordt ook wel aangeduid met de term ‘atomisering’. De
samenleving wordt dan niet meer gekenmerkt door een verscheidenheid aan
samenlevingsverbanden maar vooral door op zichzelf staande individuen. De
hiervoor gepresenteerde cijfers laten echter duidelijk zien dat van een dergelijke
verregaande vorm van individualisering geen sprake is. Er zijn ook geen aan-
wijzingen voor dat deze vorm zich in de toekomst zal manifesteren. Onder de
jongeren wil vrijwel iedereen een relatie.43 Ook onder mensen die de gehuwde
of niet-gehuwde samenwoning hebben verbroken, blijkt een ruimemeerderheid
een nieuwe samenwoonrelatie aan te willen gaan. Van de gescheiden mensen
denkt 80% van de mannen en tussen de 60 en 70% van de vrouwen weer een
nieuwe samenwoonrelatie aan te gaan. Van de (veelal jongere) ex-samenwoners
denkt 90% in de toekomst weer een samenwoonrelatie aan te gaan. Op grond van
deze uitkomsten komenWobma & de Graaf tot de conclusie dat de toename van
het aantal jonge en middelbare alleenstaanden en eenoudergezinnen als gevolg
van relatieontbinding door (echt)scheiding voor een groot gedeelte uit mensen
bestaat die maar betrekkelijk korte tijd alleen wonen.44

De keuze kán dus wel anders uitvallen, zoals Schnabel opmerkt, maar doet dat
in de praktijk vrijwel niet. In dezelfde bundel onderzoekt Van Praag in zijn
bijdrage of het gezin het ‘eindproduct is van de individualisering in de sfeer van
de primaire relaties’. De in de vorige paragraaf gepresenteerde cijfers onder-
steunen de opmerking van Van Praag dat ‘alleenstand’:

“(…) de nevenopbrengst (is) van tijdelijke preferenties, van onzekerheid en
van falende relaties. Het verschijnsel komt steeds meer voor en is ook steeds
meer aanvaard. Het is echter voor verreweg de meeste mensen geen aan-
trekkelijk perspectief. De steeds langduriger fase van ‘alleenstand’ beleven
weinig jongeren dan ook als definitief. Trouwens ook na scheiding op wat

42. Schnabel 2004, p. 10.
43. Garssen, de Graaf & Apperloo 2009, p. 17.
44. Wobma & de Graaf 2009, p. 19-21.
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rijpere leeftijd volgt vaak een nieuwe samenwoningsrelatie met kinderen
en al. De ‘alleenstand’ is in dit perspectief vaak niet meer dan ‘frictie-
alleenstand’ tussen twee samenwoningen in, hoewel de betrokkenen dat op
het moment zelf niet zo hoeven te ervaren”.45

Ook De Beer & Koster hebben onderzocht of het ‘lidmaatschap van het traditi-
onele gezin’ aan het afnemen is.46 Daartoe hebben ze, eveneens aan de hand van
gegevens van het CBS, eerst het percentage 40-45-jarigen berekend dat is
gehuwd of samenwoont. Dit percentage bleek vanaf 1950 tot 1970 te stijgen
maar is daarna gedaald tot onder het niveau van 1950. Deze gegevens komen
overeen met de hiervoor gepresenteerde bevindingen (vgl. grafiek 3.5). Dit hoeft
echter niet te betekenen dat het aantal mensen dat in het huwelijk treedt
afneemt, maar het kan ook duiden op een afnemende duurzaamheid van het
huwelijk. Om te beoordelen of de populariteit van het huwelijk aan het afnemen
is, onderzoeken De Beer & Koster vervolgens het percentage 40-45-jarigen dat
gehuwd of ooit gehuwd is geweest. Dit percentage blijkt te stijgen tot 1987 en
begint daarna af te nemen. Dit duidt volgens hen op een afnemend belang van
het huwelijk, maar dan als een iets meer recent verschijnsel. De daling die is
ingezet vanaf 1987 is echter geen recent verschijnsel. De piek van het aantal
huwelijkssluitingen was in 1970 (zie grafiek 3.5). De gemiddelde leeftijd waarop
men toen in het huwelijk trad was voor mannen 26 en voor vrouwen 23 jaar.
Deze leeftijdscategorie is in 1987 – zeventien jaar later – 43 jaar respectievelijk
veertig jaar, dus precies binnen de leeftijdscategorie van veertig tot 45 jaar. Dat de
piek zich voordoet in 1987 is dus een direct gevolg van de piek van het aantal
huwelijkssluitingen in 1970. Daarna is het aantal huwelijkssluitingen gedaald,
maar aan deze daling is de afgelopen 25 jaar een einde gekomen (grafiek 3.6). Het
huwelijk is dus wel iets minder populair geworden sinds 1950, maar dat is geen
recent verschijnsel. Sterker nog, de meer recente gegevens wijzen erop dat de
populariteit van het huwelijk aan het stabiliseren is. Ook van de jongste ge-
neraties denkt nog ruim 70% van de mannen en bijna 80% van de vrouwen
uiteindelijk te trouwen. Naar verwachting zal dus een ruimemeerderheid van de
bevolking ooit in het huwelijk treden.47 De conclusie van Vandercasteele naar
aanleiding van Belgische huwelijks- en echtscheidingscijfers: ‘het huwelijk doet
het niet meer’, is dus (veel) te sterk uitgedrukt wanneer men dat betrekt op de
Nederlandse situatie.48

Dat laat onverlet dat het aantal huwelijkssluitingen sinds 1950 zowel in absolute
als relatieve zin is afgenomen. De individualisering heeft zich dusmet betrekking
tot de samenlevingsverbanden wel voorgedaan. In de eerste plaats in de vorm

45. C. van Praag, ‘Gezochte en ongezochte gezamenlijkheid: gezin, woongroep carpool’, in:
Schnabel 2004, p. 46.

46. De Beer & Koster 2007, p. 68-69.
47. Garssen, de Graaf & Apperloo 2009, p. 41.
48. Vandercasteele 2004, p. 307.
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van keuzevrijheid, bijvoorbeeld om zelf de vormvan het samenlevingsverband te
bepalen. Het traditionele huwelijk heeft een deel van zijn terrein prijs moeten
geven aan het fenomeen van ongehuwd samenwonen. Ondanks het feit dat er
verscheidene samenlevingsvormen bij zijn gekomen, is zoals hiervoor opgemerkt
het huwelijk echter nog wijd verbreid en zeer geaccepteerd.

De toename van het aantal echtscheidingen kan niet worden gezien als een
aanwijzing van het feit dat het huwelijk aan betekenis heeft verloren. Het kan
worden verklaard vanuit het feit dat het huwelijk – en de beëindiging ervan –

veel meer een persoonlijke keuze is geworden. Ook hier heeft zich de keuzevrij-
heid gemanifesteerd, het aangaan van een huwelijk of ander samenlevingsver-
band is geen verbintenis meer voor het leven, maar wordt sneller verbroken. De
samenwoonrelaties zijn minder duurzaam geworden. Daarbij moet echter wor-
den opgemerkt dat de gemiddelde huwelijksduur bij echtscheiding juist is
gestegen van 11,2 in 1950 naar 14,2 in 2008, de langste tijd in bijna zestig jaar.
De verminderde duurzaamheid is het sterkst in de categorie ‘ongehuwd samen-
wonenden’. Deze groep gaat vaker en sneller uit elkaar dan gehuwden. Naarmate
de relatie echter langer duurt, neemt het verschil in duurzaamheid tussen
ongehuwde en gehuwde samenwoonrelaties af.49

Dat de individualisering zich heeft gemanifesteerd in een toegenomen keuze-
vrijheid in zowel de vorm van het samenlevingsverband als in de keuze om het
te beëindigen, is echter geen trend van de afgelopen jaren. Integendeel, de
belangrijkste ontwikkelingen hebben zich in de jaren 70 en beginjaren 80 van
de vorige eeuw voorgedaan. De afgelopen 25 jaar heeft deze ontwikkeling zich
in zeer afgezwakte vorm voortgezet.

Tot slot heeft de individualisering zich voorgedaan in de grammaticale beteke-
nis, namelijk dat er steeds meer alleenstaanden en minder samenlevings-
verbanden zijn. Deze individualiseringstrend zet zich naar verwachting in de
komende jaren door. Niettemin blijven naar verwachting de samenwoners in
de meerderheid als aandeel in de totale bevolking. Bovendien is de toename
van het aantal alleenstaanden maar in beperkte mate een persoonlijke keuze.
Ook in de komende decennia zal dat naar verwachting het geval zijn. De
toename van het aantal alleenstaanden is voor een belangrijk deel het gevolg
van de vergrijzing of andere factoren, zoals de aanwezigheid van kinderen in
het huishouden, en slechts voor een beperkt deel het gevolg van een persoon-
lijke keuze om alleen te willen blijven.50

49. Garssen, de Graaf & Apperloo 2009, p. 25 en p. 57-58.
50. Zie ook het artikel van Wobma & de Graaf 2009, gebaseerd op het onderzoek gezinsvorming

2008. Zij besteden in par. 3 aandacht aan de kans om na een scheiding weer een nieuwe
samenwoonrelatie aan te gaan en de factoren die daarbij een rol spelen.
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De conclusie luidt dan ook dat enige mate van individualisering wel heeft
plaatsgevonden, maar dat dat geen of nauwelijks afbreuk doet aan de plaats
van het ‘gezin’ in onze samenleving. Ook Halman komt op grond van een
Europees Waardenonderzoek uit 1990 tot de conclusie dat de relevantie van
het gezin niet is afgenomen:

“(…) niet alleen leven de meeste mensen in gezinsverband, ook de opvat-
tingen die ze er op na houden duiden niet op een afwijzing van de
traditionele vormen van samenleven (…) en afscheid van het gezin. Als
zodanig vormt het gezin een belangrijke uitzondering op de (post)moder-
nisering van de samenleving”.51

De ontwikkelingen in de afgelopen (bijna) zestig jaar en de verwachte ont-
wikkelingen tot 2050 ondersteunen de stelling van Van Praag dat:

“(…) de individualisering haar limiet vindt in het moderne kerngezin. Enige
erosie is nog mogelijk, maar de maatschappelijke ontwikkeling heeft een
schiervlakte nagelaten waarop de elementen steeds minder vat krijgen”.52

3.5 Juridische individualisering en primaire relatievormen

3.5.1 Inleiding

In de voorgaande paragraaf is de maatschappelijke individualisering van het
samenlevingsverband besproken. Deze individualisering heeft zich in beperkte
mate voorgedaan, maar het samenlevingsverband neemt in de samenleving
nog steeds een centrale rol in en zal dat naar verwachting ook blijven doen.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de juridische individualisering.
Om te kunnen beoordelen of juridische individualisering in de belastingheffing
wenselijk is, en dus of het individu centraal moet staan dan wel rekening moet
worden gehouden met het hebben van een partner, wordt gekeken naar andere
wetgeving waarin aan het hebben van een partner gevolgen worden verbon-
den. Daarbij wordt uitsluitend gekeken naar de ‘basiswetgeving’, het huwe-
lijksvermogensrecht en het erfrecht. In deze wetgeving zijn immers de rechten
en plichten van gehuwden neergelegd, die de basis vormen en hebben ge-
vormd van de fiscale behandeling van echtgenoten in de inkomstenbelasting
en de Successiewet 1956. Inmiddels wordt in de inkomstenbelasting, de
Successiewet 1956 en de sociale zekerheid niet meer uitsluitend aangeknoopt

51. L. Halman, ‘Wat is er aan de hand met ons gezin? Een exploratie van de Europese opvattingen
over gezin, huwelijk, ouderschap, ouder-kind relaties en vrouwenrollen’, in: Bronner e.a.
1999.

52. C. Van Praag, ‘Gezochte en ongezochte gezamenlijkheid: gezin, woongroep carpool’, in:
Schnabel 2004, p. 46.
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bij de juridische status van het huwelijk maar ook bij de feitelijke samenwo-
ning. Deze wijziging is ingegeven doordat het fenomeen van ‘ongehuwd
samenwonen’ zich steeds meer ging voordoen in de maatschappij. Door in
de fiscale en sociale zekerheidswetgeving uitsluitend aan te knopen bij het
huwelijk, werden ongehuwd samenwonenden onder omstandigheden gunsti-
ger behandeld dan gehuwden. Dit was voor de inkomstenbelasting zelfs de
directe aanleiding om de ongehuwd samenwonenden op bepaalde terreinen
hetzelfde te behandelen als gehuwden.53

Dat in de belastingheffing ook rekening wordt gehouden met buitenhuwelijkse
samenlevingsverbanden, laat onverlet dat het basisconcept om in de inkom-
stenbelasting en Successiewet 1956 rekening te houden met het hebben van
een (al dan niet gehuwde) partner, zijn oorsprong vindt in het familie- en
erfrecht. Als in deze wetgeving individualisering heeft plaatsgevonden, kan dat
een argument zijn om ook in de belastingheffing het individu als uitgangspunt
te (blijven) nemen. Ik besteed dus geen aandacht aan de vraag of en zo ja, in
hoeverre, individualisering plaats heeft gevonden in het sociale zekerheids-
recht. Dat in het sociale zekerheidsrecht al dan niet individualisering heeft
plaatsgevonden, zegt op zichzelf niets over de vraag of in de belastingheffing
dezelfde kant moet worden opgegaan. Dit betekent niet dat ik het wenselijk
vind dat in beide wetten een verschillend uitgangspunt zou worden gehan-
teerd. Eerst dient echter de vraag te worden beantwoord wat het uitgangspunt
zou moeten zijn; dient het individu of het samenlevingsverband centraal te
staan. Als hierover een standpunt kan worden ingenomen voor de belasting-
heffing, kan bezien worden in hoeverre dit uitgangspunt ook zou moeten
gelden in het sociale zekerheidsrecht.54

Over de – voor dit onderzoek relevante – vraag òf het individu of samenle-
vingsverband centraal zou moeten staan, geeft de ontwikkeling in het sociale
zekerheidsrecht echter geen uitsluitsel. Hiertoe dienen de juridische en eco-
nomische aspecten van het partnerschap te worden onderzocht. In deze
paragraaf wordt volstaan met de vraag naar de juridische individualisering in
de civiele wetgeving. In de volgende hoofdstukken komen de juridische en
economische aspecten van het hebben van een partner aan bod.

Hierna besteed ik in paragraaf 3.5.2 eerst aandacht aan de vraag of juridische
individualisering heeft plaatsgevonden in het huwelijksvermogensrecht en
daarna in paragraaf 3.5.3 aan het erfrecht. Juridische individualisering betekent
in dit verband dat de financiële afhankelijkheid minder wordt; het huwelijk
bestaat in die trend uit twee zelfstandige individuen waarvan de wederzijdse
financiële verstrengeling is afgenomen.

53. Zie par. 6.3.2.
54. Het antwoord op deze vraag valt echter buiten het bestek van dit proefschrift.
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3.5.2 Huwelijksvermogensrecht

3.5.2.1 Inleiding

Het huwelijksvermogensrecht regelt de vermogensrechtelijke gevolgen van
het aangaan van een huwelijk. Deze gevolgen zijn niet slechts beperkt tot
de gehuwde partners zelf. Het feit dat men gehuwd is, is ook relevant voor de
rechtsbetrekking tot derden. In de volgende hoofdstukken ga ik dieper in op de
civielrechtelijke gevolgen van het huwelijk en andere samenlevingsverbanden.
Hier is vooral van belang of en zo ja, op welk terrein en in welke mate, in het
huwelijksvermogensrecht sprake is van individualisering.

Het huwelijksvermogensrecht is vanzelfsprekend de afgelopen decennia ge-
moderniseerd. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat de echtge-
noten thans een gelijke rechtspositie hebben. Tot 1 januari 1970 was nog de
wettelijke bepaling van kracht dat de man het ‘hoofd der echtvereniging’ was.
Geleidelijk aan verdwenen ook andere bepalingen waarin de ongelijkheid van
de echtgenoten tot uitdrukking kwam zoals art. 83 (oud) dat bepaalde dat bij
gebreke aan overeenstemming over de plaats van de samenwoning deze in
beginsel door de man werd vastgesteld. Inmiddels zijn alle bepalingen waarin
eenzijdig de man als uitgangspunt werd genomen, uit het BW verdwenen.55

Andere belangrijke ontwikkelingen die de modernisering van het huwelijks-
vermogensrecht illustreren, zijn de invoering van het geregistreerd partner-
schap per 1 januari 1998 en het openstellen van het huwelijk voor personen
van gelijk geslacht sinds 1 april 2001.

Deze ontwikkelingen zijn de uitdrukking van de modernisering van onze
samenleving. Voor een deel komt hierin ook de individualisering terug, in de
zin dat deze ontwikkelingen de modernisering van opvattingen weerspiegelen
(zie punt 2 van de in par. 3.3.1 gegeven definitie). Onder moderne opvattingen
wordt dan verstaan de opvattingen waarin de gelijkheid van burgers centraal
staat en het recht om individuele keuzen te maken.56 De toename van de steun
voor de opvatting dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en dat homo-
seksuelen zo veel mogelijk dezelfde rechten moeten krijgen als heteroseksuele
echtparen,57 is tot uitdrukking gekomen in de hiervoor genoemde wetswijzi-
gingen.

Voor de vraag of het individu of het samenlevingsverband centraal staat, is dit
aspect van individualisering in dit verband echter niet relevant. Voor het
antwoord op die vraag is vooral de detraditionalisering van belang: is het

55. Klaassen/Luijten & Meijer 2005, hfdst. 1.
56. De Beer & Koster 2007, p. 67.
57. De Beer & Koster 2007, p. 80-81.
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belang van het huwelijk of samenlevingsverband af aan het nemen? Bij de
juridische individualisering gaat het dan om de vraag of en zo ja, in hoeverre
het individu in het BW meer op de voorgrond is geplaatst ten koste van het
samenlevingsverband. Zoals in paragraaf 3.5.1 opgemerkt is juridische indivi-
dualisering gedefinieerd als de trend dat het huwelijk bestaat uit twee zelf-
standige individuen waarvan de wederzijdse financiële verstrengeling is
afgenomen.

Ik volsta met een korte beschrijving van de relevante veranderingen in de
wetgeving en besteed aandacht aan de vraag in hoeverre de verandering al dan
niet als een vorm van individualisering kan worden gezien. De feitelijke
juridische aspecten van het huwelijk en ongehuwd samenwonen komen zoals
gezegd uitgebreider in hoofdstukken 4 en 5 aan bod.

3.5.2.2 Verkorting alimentatieduur

In art. 1:157 BW wordt aan de rechter de mogelijkheid gegeven om op verzoek
van een van beide echtgenoten een uitkering tot levensonderhoud toe te
kennen ten laste van de andere echtgenoot.

Reeds in 1971, bij de wijziging van het echtscheidingsrecht, is de gedachte
verworpen dat degene die schuld zou dragen voor het mislukken van het
huwelijk levenslang gehouden is om de andere echtgenoot te onderhouden.
Alimentatie werd niet meer gezien als een vergoeding voor onrecht, maar werd
afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht
van de alimentatieplichtige. Alimentatie zou er in deze visie toe moeten
bijdragen dat de alimentatiegerechtigde weer een plaats in het beroepsleven
kan gaan innemen. Alimentatie kon vanaf dat moment door de rechter voor
een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden worden toegekend.58

Vanaf 1971 had de rechter aldus de mogelijkheid om de alimentatieduur te
begrenzen. Deze wijziging vormde de aanleiding tot een nadere bezinning op
de vraag in hoeverre een wettelijke begrenzing wenselijk was. Bestond er nog
een voldoende rechtvaardiging voor een in beginsel onbeperkte alimentatie-
plicht? Deze vraag wordt door de interdepartementale werkgroep limitering
alimentatie als volgt beantwoord:

“Naar het oordeel van de werkgroep kan in de tegenwoordige tijd niet
langer in redelijkheid worden gesteld dat mensen die met elkaar in het
huwelijk treden elkaar daardoor impliciet een garantie geven voor een
levenslange materiële verzorging.”59

58. Kamerstukken II 1985/86, 19 295, nr. 3, p 5.
59. Werkgroep limitering alimentatie 1982, p. 20.
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De werkgroep merkt op dat het uitgangspunt thans juist is dat de verzorgings-
plicht na de beëindiging van het huwelijk komt te vervallen. Er zijn echter wel
argumenten om de verzorgingsplicht voort te laten duren na beëindiging van
het huwelijk. De verantwoordelijkheid die men met het aangaan van het
huwelijk voor elkaars bestaan op zich heeft genomen, dient na het huwelijk
te leiden tot een billijke vereffening van de ‘economische nadelen’ die het
gevolg zijn van dat huwelijk of van de zorg voor de kinderen na de scheiding.60

Enerzijds rust op de behoeftige partner de inspanningsverplichting om zo
spoedig mogelijk financieel weer op eigen benen te kunnen staan, anderzijds
dient de ander tot het zover is in zijn/haar onderhoud te voorzien.61 In deze
visie bestaat er slechts in concreto een onderhoudsplicht indien de behoeftig-
heid is veroorzaakt door het huwelijk.62 Hierbij kan worden gedacht aan de
maatschappelijke achterstand die is opgelopen door de verzorging van uit het
huwelijk geboren kinderen en/of vanwege de in het huwelijk aangehouden
rolverdeling. Een andere grond voor het aannemen van een onderhoudsplicht
is dat de partners gewend zijn aan een bepaald welstandsniveau en dat de
partner het recht moet krijgen om op een geleidelijke wijze een levensstijl te
ontwikkelen die is aangepast aan het eigen inkomen.63

Deze gronden zijn na verloop van tijd uitgewerkt en rechtvaardigen niet een in
de tijd onbeperkte alimentatie. Op grond van deze overwegingen komt de
werkgroep tot een beperking van de alimentatieduur tot twaalf jaar. De ziens-
wijze van de werkgroep is overgenomen door de wetgever.64

Deze verandering in de wetgeving kan worden gezien als een vorm van
juridische individualisering. Het individu is meer op de voorgrond komen te
staan en aan het samenlevingsverband kan in financiële zin minder rechten
worden ontleend. Het zegt echter vooral iets over de financiële verstrengeling
na beëindiging van het huwelijk.

3.5.2.3 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Indien echtgenoten gingen scheiden, kon de ex-echtgenoot wettelijk geen
aanspraak doen gelden op het door de andere echtgenoot tijdens het huwelijk
opgebouwde pensioen. Dit veranderde echter door het in 1981 gewezen arrest
Boon-Van Loon.65 In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat de waarde van de

60. Werkgroep limitering alimentatie 1982, p. 22.
61. Hammerstein-Schoonderwoerd 1983, p 4-5.
62. De behoeftigheid die voortvloeit uit algemene maatschappelijke omstandigheden dienen

voor rekening te komen van de gemeenschap, vlg. Gisolf 1988, p. 43.
63. Werkgroep limitering alimentatie 1982, p. 31-32.
64. Kamerstukken II 1985/86, 19 295, nr. 3, p. 5 t/m 7. Zie ook Kamerstukken I 1993/94, 22 170,

nr. 109a, p. 1 en 2.
65. HR 27 november 1981, NJ 1982, 503.
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pensioenrechten tot de huwelijksgemeenschap moeten worden gerekend.
Indien echtgenoten gehuwd waren in gemeenschap van goederen, hield dit
in dat de waarde van het ouderdoms- en partnerpensioen bij het einde van het
huwelijk tijdens leven moest worden verrekend. De Hoge Raad baseerde zijn
oordeel op het feit dat:

“(…) niet alleen verknochtheid bestaat met de rechthebbende op het
pensioen maar (…) tevens een niet te verwaarlozen band met de persoon
van de andere echtgenoot. Voor wat betreft de ouderdomspensioenen
bestaat deze band hierin dat het pensioenrecht, zo de rechthebbende
gehuwd is, uit maatschappelijk oogpunt bestemd is te voorzien in de
behoeften van beide echtgenoten en dat voorts de opbouw van een zodanig
pensioen (…) in beginsel moet worden gezien als het resultaat van de
gemeenschappelijke inspanning van beide echtgenoten, voortvloeiende uit
de zorg die zij krachtens art. 1:81 BW aan elkaar verschuldigd zijn”.

Naar aanleiding van dit arrest is de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding (hierna: WVP) tot stand gekomen. Hierin is bepaald dat indien
(een van) de echtgenoten tijdens het huwelijk pensioen (heeft) hebben opge-
bouwd, dit in beginsel bij het einde van het huwelijk tijdens leven moet
worden ‘verevend’. De verevening staat los van het huwelijksvermogensrecht.
Dit betekent dat verevening ook dient plaats te vinden indien de echtgenoten
in ‘koude uitsluiting’ zijn gehuwd. De wettelijke regeling gaat dus duidelijk
verder dan de rechtspraak van de Hoge Raad.

De adviesorganen uitten de nodige kritiek op het wetsvoorstel.66 De SER vond
de regeling onwenselijk omdat het maatschappelijk denken over huwelijk en
pensioen in beweging was. De pensioentoezegging is naar het oordeel van de
Raad te karakteriseren als een persoonsgebonden arbeidsvoorwaarde die in
beginsel aan de werknemer pleegt te worden gedaan; aan het pensioen komt
een arbeidsvervangende betekenis toe. De SER meent dat de ontwikkelingen
op pensioengebied ten aanzien van onder meer flexibilisering en individualise-
ring dienden te worden afgewacht. De Emancipatieraad was voorstander van
een minder omvattende wettelijke regeling. Verrekening zou alleen moeten
plaatsvinden indien de situatie tijdens het huwelijk daarvoor aanleiding geeft.
Voor de situaties waarin de vrouwen steeds zelfstandiger worden en meer in
staat zijn om in hun eigen levensonderhoud en hun oudedagsvoorziening
te voorzien, zou verrekening echter geen vanzelfsprekende zaak moeten zijn.
De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen zag alleen ruimte voor een wette-
lijke regeling indien maatschappelijk de volledige emancipatie zal zijn door-
gewerkt, en een volledige individualisering zal zijn bereikt, waardoor de
partners beiden in staat zullen zijn in de eigen behoeften te voorzien. De

66. Kamerstukken II 1990/91, 21 893, nr. 3, p. 4-6.
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regeling zou dan een voorziening moeten geven in die gevallen waarin één van
de partners toch niet aan het arbeidsproces deelneemt.

Volgens de regering was aan de regeling echter behoefte uit het oogpunt van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.67 Naar aanleiding van het arrest van de
Hoge Raad was een aantal juridische vragen gerezen dat in de praktijk voor
onzekerheden zorgde. Soms werd ter vermijding van problemen verevening
achterwege gelaten. De regering rekende het tot de taak van de wetgever om in
die gevallen ‘bescherming te bieden en klaarheid te brengen’. De wettelijke
regeling laat partijen de vrijheid om zelf een op maat gesneden regeling te
treffen omtrent de verdeling van de pensioenrechten. Als partijen echter geen
overeenstemming kunnen bereiken of tussen hen een ‘ongelijke uitgangs-
positie ten aanzien van onderhandelingen over dergelijke afspraken bestaat
dan wel op dit terrein tussen hen niets geregeld is’, is een wettelijk geregelde
pensioenverevening volgens de regering onmisbaar. De ongelijke uitgangs-
positie kan zich volgens de regering voordoen indien de taakverdeling tussen
de echtgenoten zodanig is geweest dat een van beide echtgenoten tijdens het
huwelijk niet in staat is geweest om voldoende pensioenaanspraken te ver-
werven. Daarbij wordt opgemerkt dat het streven erop is gericht dat iedere
volwassene in staat moet zijn in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. In die
visie dient ieder van de echtgenoten zelf zorg te dragen voor de opbouw van
een eigen pensioen. Als beide echtgenoten tijdens het huwelijk hun eigen
inkomen verdienen en zelfstandig pensioen opbouwen, ligt de voorgestelde
verrekening minder voor de hand. Deze situatie is volgens de regering echter
nog lang niet bereikt. Voor die gevallen zou pensioenverevening wenselijk zijn.

Met deze wetswijziging zijn de financiële aanspraken die men aan het huwelijk
kan ontlenen dus verruimd. De hiervoor behandelde verkorting van de ali-
mentatieduur leidt daarentegen tot een afname van de financiële aanspraken
die men aan het huwelijk kan ontlenen. Dit is echter geen tegenstrijdige
ontwikkeling. De WVP treedt namelijk weliswaar pas in werking als het
huwelijk wordt ontbonden, maar men krijgt op grond van de WVP een aan-
spraak op tijdens het huwelijk opgebouwd vermogen. Bij de hiervoor aange-
haalde verkorting van de alimentatieduur gaat het erom in hoeverre de ene
echtgenoot nog aanspraak kan maken op na het huwelijk genoten inkomen
van de andere echtgenoot. Als het gaat om de financiële verstrengeling na
beëindiging van het huwelijk, wijst de verkorting van de alimentatieduur in
de richting van juridische individualisering. De WVP, die een beeld geeft van de
financiële verstrengeling tijdens het huwelijk, duidt daarentegen op een aan de
juridische individualisering tegengestelde ontwikkeling.

67. Kamerstukken II 1990/91, 21 893, nr. 3, p. 2-3.
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3.5.2.4 Modernisering huwelijksvermogensrecht

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel betreffende
het geregistreerd partnerschap kwam de vraag aan de orde of de rechten en
verplichtingen van echtgenoten in titel 6 en het huwelijksvermogensrecht in
de titels 7 en 8 van Boek 1 BW heroverweging behoeven.68 Dit heeft ge-
resulteerd in drie wetsvoorstellen. De zogenoemde eerste tranche heeft be-
trekking op de rechten en plichten van echtgenoten ongeacht het
huwelijksgoederenregime. De tweede tranche heeft betrekking op de contrac-
tuele verrekenbedingen en de derde tranche ziet op de aanpassing van de
wettelijke gemeenschap van goederen. De eerste twee tranches zijn inmiddels
wet geworden.69 Het wetsvoorstel met de derde tranche ligt op dit moment bij
de Eerste Kamer.70 Tot slot wordt in de laatste subparagraaf nog aandacht
besteed aan een mogelijke vierde tranche.

3.5.2.4.1 Rechten en plichten van echtgenoten (eerste tranche)
De wijzigingen in de eerste tranche hebben, voor zover hier relevant, vooral
betrekking op titel 6 van Boek 1 BW. In deze titel zijn bepalingen opgenomen
omtrent de rechten en plichten van echtgenoten die gelden ongeacht het
gekozen huwelijksgoederenregime. De daarin opgenomen wettelijke bepalin-
gen zijn overwegend dwingend recht, echtgenoten kunnen hier dus onderling
niet vanaf wijken. Dit geldt echter niet voor het hierna te bespreken art. 83
(oud), waarin de samenwoningsplicht was geregeld.

Voor zover in dit kader van belang, is het schrappen van de samenwoningsplicht
van art. 83 (oud) de belangrijkste wijziging.71 In de Tweede Kamer is de vraag
gesteld of deze bepaling nog wel ‘van deze tijd’ is. In het wetsvoorstel wordt
voorgesteld de bepaling te schrappen. Daarmee verdwijnt de samenwoning als

68. Kamerstukken II 1999/00, 27 084, nr. 3, p. 1.
69. Wet van 31 mei 2001, Stb. 2001, 275, tot wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 BW (‘rechten

en plichten echtgenoten en geregistreerde partners’) is in werking getreden op 22 juni 2001
en de wet van 14 maart 2002, Stb. 2002, 152, tot wijziging van titel 8 van Boek 1 BW (‘regels
verrekenbedingen’) is in werking getreden op 1 september 2002.

70. Het wetsvoorstel is op 18 september 2008 door de Tweede Kamer aangenomen (Handelingen
II 18 september 2008, nr. 3, p. 179). Op 22 december 2009 is besloten de stemming over het
wetsvoorstel in de Eerste Kamer aan te houden totdat het onderzoek is uitgevoerd van de
motie Haubrich-Gooskens (Handelingen I 22 december 2009, nr. 14, p. 502). Dit amendement
houdt in dat moet worden onderzocht of er wetsartikelen moeten worden aangepast
omdat er ‘onevenwichtigheden of zwarigheden’ in de praktijk zullen ontstaan vanwege de
wijziging – door een in de Tweede Kamer aangenomen amendement – van het voorgestelde
ingeperkte basisstelsel naar een algehele gemeenschap van goederen. Kamerstukken I 2009/
10, 28 867, G).

71. Zie voor de overige wijzigingen o.a. Nuytinck 2002, p. 98-100 en Verstappen 2002, p. 309-310.

3.5.2 Hoofdstuk 3 / Individualisering

98



juridisch kenmerk van het huwelijk. De regering merkt echter op dat het verschil
minder groot is dan het lijkt:

“Algemeen wordt immers aangenomen dat echtgenoten ook nu al in onder-
ling overleg kunnen afwijken van de in artikel 83 opgenomen plicht.
Bovendien is het niet voldoen aan de huidige plicht – behoudens in het
geval van artikel 84, zesde lid – niet gesanctioneerd.”72

Tevens wordt opgemerkt dat voor de uitvoering van andere regelgeving wel
nog de eis van samenwoning kan worden gesteld.

Hoewel hier wordt gesuggereerd dat het een marginale wijziging betreft, in de
praktijk kon en werd er al van afgeweken en de plicht kon niet juridisch
worden afgedwongen, heeft in de parlementaire behandeling deze wijziging
wel de nodige aandacht gekregen waarbij ook werd gerefereerd aan de maat-
schappelijke individualisering. Zo stelden Kamerleden de vraag of:

“(…) het schrappen van de samenwoningsplicht van echtgenoten gezien
kan c.q. moet worden in het licht van de processen van privatisering van het
huwelijk en individualisering als maatschappelijk verschijnsel”.73

De regering merkt daarover op dat de afschaffing impliceert dat:

“de inhoudelijke betekenis die de familierechtelijke wetgever aan het
huwelijk toekent, zal afnemen. Het voorstel tot schrapping van artikel 83
sluit aan bij de eerder gezette stappen tot invoering van het geregistreerd
partnerschap en openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde
geslacht. Ook die wetgeving heeft gevolgen voor de betekenis die de
overheid aan het huwelijk geeft. Of er een direct verband gelegd kanworden
met (…) processen van individualisering, waartegenover staat dat juist het
sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap een openlijke
erkenning van een duurzame relatie impliceert, vraag ik mij af”.74

De regering merkt voorts op dat de samenwoningsplicht een normatieve lading
geeft aan een feitelijke situatie. Echtgenoten behoren samen te wonen. Ver-
volgens wordt de vraag gesteld of een dergelijke norm die niet gehandhaafd
kan worden wel in stand gehouden dient te worden. Dit hangt volgens de
regering af van de vraag of de norm uit zichzelf voldoende normatieve kracht
heeft. Dat is bij deze bepaling volgens de regering niet het geval. Daaraan heeft
de wetgever zelf bijgedragen door te bepalen dat in onderling overleg van de

72. Kamerstukken II 1999/00, 27 084, nr. 3, p. 5.
73. Kamerstukken I 2000/01, 27 084, nr. 152b, p. 2-3.
74. Kamerstukken I 2000/01, 27 084, nr. 152b, p. 3.
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samenwoningsplicht kan worden afgeweken. Dit is – aldus de regering –

anders voor de beginselbepaling van art. 81.75 De regering hecht eraan vast
te houden:

“(…) aan het wettelijke uitgangspunt dat echtgenoten en geregistreerde
partners in het huwelijk onderscheidenlijk het geregistreerd partnerschap
elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd zijn. De tweede zin van
artikel 81 (echtgenoten en geregistreerde partners zijn verplicht elkander
het nodige te verschaffen) impliceert voor echtgenoten en geregistreerde
partners niet alleen de verplichting tot verschaffing van het hoog nodige,
maar ook tot het elkaar laten delen in de welstand”.76

In het overleg met de Vaste Commissie van Justitie wordt ook gewezen op de
individualisering. De samenwoningsplicht:

“(…) strookt niet met de individualisering, waarin mensen zelf hun relatie
kunnen vorm geven zonder dat de overheid daar een dwingende norm voor
oplegt. Als twee mensen ervoor kiezen te trouwen, maar niet samen willen
leven, moet de overheid niet zeggen: dat moet je toch doen”.77

Bij de behandeling in de Tweede Kamer wordt door de CDA-fractie opge-
merkt:78

“Het voorgestelde schrappen van artikel 83 suggereert, recht te doen aan de
behoefte van gehuwd of trouwlustig Nederland tot verregaande individu-
alisering van de huwelijksrelatie. Niets toont aan dat dit zo is. Het lijkt er
meer op dat dit paarse kabinet alles op alles zet om uitzonderingen tot regel
te maken.”

Het afschaffen van de samenwoningsplicht kan dus als een uitdrukking worden
gezien van de individualisering in de zin van keuzevrijheid.79 Partijen hebben
meer vrijheid om hun relatie vorm te geven zoals zij dat willen. Deze wijziging
ziet op de inrichting van de samenleefvorm. De individualisering die voor het

75. Kamerstukken I 2000/01, 27 084, nr. 152b, p. 4-5.
76. Kamerstukken II 1999/00, 27 084, nr. 3, p. 3.
77. Kamerstukken II 2000/01, 27 084, nr. 10, p. 7. Vgl. ook de opmerking op p. 13 van de

staatssecretaris dat een uitbreiding van de samenwoningsplicht, met een externe werking, in
strijd zou zijn ‘met de toenemende individualisering, waar dit wetsvoorstel weer een
antwoord op is.’

78. Handelingen II 2000/01, nr. 32, p. 2723.
79. Dat men zich losmaakt van traditionele verbanden zoals het huwelijk wordt als een van de

kenmerken van individualisering gezien. Zie par. 3.3.1, onder punt 1 (‘detraditionalisering’).
Uit het onderzoek in par. 3.4 blijkt dat dit aspect van individualisering zich in de samenleving
inderdaad voordoet.
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onderhavige onderzoek vooral relevant is, de financiële lotsverbondenheid die
tot uitdrukking is gebracht in art. 1:81 BW, is bewust in stand gelaten.80

3.5.2.4.2 Verrekenbedingen (tweede tranche)
De tweede tranche, die in werking is getreden op 1 september 2002, vervangt
het wettelijk deelgenootschap door algemene regels voor verrekenbedingen en
specifieke regels voor periodieke en finale verrekenbedingen. Voor een be-
langrijk deel zijn de wettelijke bepalingen een codificatie van de jurisprudentie
van de Hoge Raad. De regels van titel 8 zijn overwegend van regelend recht,
zodat bij huwelijkse voorwaarden daarvan kan worden afgeweken.

Als echtgenoten in koude uitsluiting zijn gehuwd, blijven de vermogens van
echtgenoten strikt gescheiden. In de praktijk kan dit zeer onbillijk uitwerken,
vooral indien sprake is van een ongelijke taakverdeling. De echtgenoot die het
huishouden voor zijn rekening neemt en voor de kinderen zorgt, blijft bij het
einde van het huwelijk met lege handen achter. Om deze onrechtvaardige
gevolgen te voorkomen, wordt de koude uitsluiting vaak aangevuld met een
periodiek of finaal verrekenbeding. In een periodiek verrekenbeding verplich-
ten de echtgenoten zich periodiek (meestal jaarlijks) de overgespaarde inkom-
sten te verrekenen. Deze jaarlijkse verrekening wordt wel overeengekomen,
maar in de praktijk vrijwel niet nageleefd. Als het recht op verrekening bij het
einde van het huwelijk bleef bestaan, rees vervolgens de vraag op welke wijze
deze verrekening alsnog plaats diende te vinden. Had de echtgenoot recht op
verrekening van het nominale bedrag (zonder rentevergoeding) of had de
echtgenoot recht op het overgespaarde inkomen dat inmiddels was belegd en
in waarde was gestegen. De Hoge Raad oordeelde met een beroep op de
redelijkheid en billijkheid in Vossen-Swinkels in laatstvermelde zin.81

In art. 1:141 BW is de in de jurisprudentie tot ontwikkeling gekomen ‘beleg-
gingsleer’ gecodificeerd. Deze houdt in dat indien het verrekenbeding niet
wordt uitgevoerd, de verrekeningsplicht blijft bestaan enwel tot het bedrag dat
door belegging en herbelegging van het niet verrekende inkomen is ontstaan,
evenals tot de vruchten daaruit. Deze wettelijke regeling hanteert als uitgangs-
punt dat de niet-uitgevoerde periodieke verrekenplicht van het inkomenwordt
omgezet in een finale verrekenplicht van het vermogen. Dit is slechts anders
indien tegenbewijs kan worden geleverd dat vermogen aanwezig is dat niet
voor verrekening in aanmerking komt. De vordering tot verrekening verjaart
niet eerder dan drie jaar na ontbinding van het huwelijk.

80. Juridische individualisering is in par. 3.5.1 gedefinieerd als de trend dat het huwelijk bestaat
uit twee zelfstandige individuen waarvan de wederzijdse financiële verstrengeling is afge-
nomen.

81. HR 7 april 1995, NJ 1996, 486 en daarna nog meerdere malen bevestigd, o.a. in HR 26 oktober
2001, NJ 2002, 93.
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Deze wetswijziging kan niet worden beschouwd als een aanwijzing voor
juridische individualisering, gedefinieerd als de trend dat het huwelijk bestaat
uit twee zelfstandige individuen waarvan de wederzijdse financiële verstren-
geling is afgenomen. Ten gevolge van de wettelijke codificatie van de beleg-
gingsvisie en het feit dat een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding leidt tot
een finale verrekening van het vermogen, is de financiële aanspraak die men
kan ontlenen aan het huwelijk immers eerder toe- dan afgenomen. De grond-
slag voor deze wijzigingen is gelegd in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

3.5.2.4.3 Wijziging basisstelsel wettelijke gemeenschap van goederen (derde
tranche)

In de derde tranche stond de vraag centraal of de huidige wettelijke gemeen-
schap van goederen behouden, aangepast of afgeschaft moest worden. In de
emancipatie-effectrapportage wordt vanuit het oogpunt van de positie van de
vrouw de keuze om het stelsel van gemeenschap van goederen te handhaven
zeer wel verdedigbaar geacht. In het systeem wordt op eenvoudige wijze recht
gedaan aan de inbreng van de partner die de meeste huishoudelijke en
zorgarbeid verricht. Daarbij wordt wel opgemerkt:

“(…) dat aandacht behoort te worden geschonken aan de keuze voor
handhaving van de gemeenschap van goederen in het licht van de toene-
mende trend tot individualisering”.82

In de redenen die de regering noemt om het basisstelsel van de wettelijke
gemeenschap van goederen niet af te schaffen maar aan te passen, komen
eveneens individualiseringsaspecten terug:

“Sinds de laatste keer dat het hoofdstelsel als zodanig in de Tweede Kamer
ter discussie is gesteld, vlak na de Tweede Wereldoorlog, hebben zich
talrijke maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan die nopen tot het
heroverwegen van de destijds gemaakte keuze voor ons huidig hoofdstelsel.
Genoemd kunnen onder andere worden de emancipatie van de vrouw, het
feit dat veel vrouwen tijdens het huwelijk blijven werken, alsook het aantal
echtscheidingen. De vraag is gerezen of het hoofdstelsel in zijn huidige
vorm nog wel voldoende tegemoet komt aan hetgeen het grootst mogelijke
gedeelte van de huwenden als een passend stelsel ervaart.”83

Hieruit blijkt dat de regering van mening is dat met de voorgestelde aan-
passingen, zoals de hierna te bespreken voorgestelde beperking van de omvang

82. Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr. 3, p. 11.
83. Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr. 3, p. 1.
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van de gemeenschap van goederen en de gewijzigde bestuursregeling, juist
rekening wordt gehouden met de individualiseringstrend.84

In het wetsvoorstel werd voorgesteld om de ‘algehele’ gemeenschap om te
vormen tot een ‘beperkte’ gemeenschap van goederen. De goederen die
aanwezig waren vóór het huwelijk bleven privé en gingen dus niet tot de
gemeenschap behoren,85 evenals de tijdens het huwelijk ontvangen schen-
kingen en erfrechtelijke verkrijgingen. Verstappen merkt op dat het belang-
rijkste argument voor deze keuze is dat een evenwicht moet worden gevonden
tussen ‘de individualiteit enerzijds en de solidariteit anderzijds’.86 Het zou het
meest redelijke zijn om datgene wat tijdens het huwelijk door gemeenschap-
pelijke inspanningen aan vermogenwordt gevormd, aan beide echtgenoten toe
te laten komen.87 Het maakt dan tijdens het huwelijk niets uit wie het
inkomen verdient, beide echtgenoten delen in gelijke mate in de vermogens-
vorming. Dit uitgangspunt betekent dat de hiervoor genoemde aanbreng ten
tijde van het huwelijk en erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen buiten de
gemeenschap kunnen blijven. Verstappen en de regering wijzen ter recht-
vaardiging van de wijziging ook op de maatschappelijke ontwikkelingen; het
veranderde relatiepatroon – minder huwelijken, meer andere leefvormen,
meer echtscheidingen en opvolgende relaties (met al dan niet kinderen) – en
de veranderde kijk op het huwelijk. Men zou meer dan vroeger met een zekere
zakelijkheid – met een nuchtere blik – naar het huwelijk kijken.88

Het uitsluiten van het vermogen dat reeds aanwezig was ten tijde van de
huwelijksvoltrekking, stuit vooral op praktische bezwaren. Het stelsel zou
complex worden en het zou moeilijk zijn om de privégoederen van de ge-
meenschapsgoederen te scheiden. In de parlementaire behandeling wordt ook
nadrukkelijk gewezen op een principieel bezwaar, waarvoor vooral Van Mourik
aandacht zou hebben gevraagd, namelijk dat:

“(…) echtelieden zeer dikwijls voorafgaand aan hun huwelijk gedurende
een periode hebben samengewoond, waarbij het niet passend zou zijn om
datgene wat zij in die periode hebben vergaard uit te sluiten van de
huwelijksgemeenschap”.89

Op grond van deze bezwaren is in de tweede nota van wijziging de voorge-
stelde uitsluiting van het voorhuwelijks vermogen, geschrapt.

84. Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr. 3, p. 12.
85. Deze wijziging is pas in het nader rapport, na een consultatieronde onder (kandidaat-)notarissen,

in het wetsvoorstel geïntroduceerd, vgl. Kamerstukken II 2005/06, 28 867, nr. 9, p. 7.
86. Verstappen 2002, p. 314.
87. Vgl. ook Kamerstukken II 2005/06, 28 867, nr. 9, p. 7.
88. Verstappen 2002, p. 314 en Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr. 3, p. 7-8.
89. Kamerstukken II 2005/06, 28 867, nr. 9, p. 8.
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Het voorstel om schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen buiten de ge-
meenschap te houden, is eveneens uiteindelijk geschrapt.90 De reden daarvoor
lag vooral in het vermijden van ‘administratieve rompslomp’.91

Een andere belangrijke wijziging die (vooralsnog) wel stand heeft gehouden is
de introductie van de beleggingsleer in art. 1:87, 95 en 96 BW (nieuw).
Daarmee wordt uitdrukkelijk afgeweken van de door de Hoge Raad geformu-
leerde nominaliteitsleer.92 Het voorgestelde art. 1:87 heeft betrekking op de
situatie dat er geen gemeenschap van goederen bestaat. Het ziet op de situatie
dat de ene echtgenoot privévermogen ter beschikking stelt ter verwerving van
een goed of ter verbetering van het goed van de andere echtgenoot. Voor
vermogensverschuivingen tussen privévermogen en de gemeenschap van
goederen, geldt het voorgestelde art. 1:95 BW (nieuw). In beide situaties geldt
naar huidig recht dat de echtgenoot die vermogen ter beschikking stelt aan de
andere echtgenoot ter verkrijging van goederen door de andere echtgenoot,
slechts een vergoedingsrecht krijgt ter grootte van het nominale ter beschik-
king gestelde bedrag, zonder dat daarover rente is verschuldigd.93 Deze door
de Hoge Raad ontwikkelde nominalistische visie werd in het huwelijksvermo-
gensrecht als onbillijk ervaren. In het wetsvoorstel participeert de tot de
vergoedingsvordering gerechtigde echtgenoot economisch in de waardeont-
wikkeling van het aangeschafte goed, zowel in positieve als in negatieve zin.94

Tot slot kan nog de voorgestelde wijziging van de bestuursregeling worden
genoemd. In het huidige stelsel staat een goed op naam onder bestuur van
degene op wiens naam het goed is gesteld en geldt voor alle andere goederen
dat deze onder het bestuur staan van degene van wiens zijde het goed in de
gemeenschap is gevallen. In de Emancipatie-effectrapportage wordt opgemerkt
dat de huidige bestuursregeling in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag.
Formeel bestaat er weliswaar gelijkheid, maar materieel vaak niet. Dit doet
zich vooral voor in situaties waarin de vrouw de huishoudelijke en zorgarbeid
voor haar rekening neemt en de man het inkomen verdient. De man heeft in
dat geval de volledige beschikkingsmacht over het verdiende inkomen. Daar-
naast bestaan er in het huidige stelsel ook praktische bezwaren; vooral ten
aanzien van roerende goederen zou niet meer na zijn te gaan onder wiens
bestuur deze staan. Aan deze bezwaren tracht men tegemoet te komen door de
bestuursregeling voor niet-op naam gestelde goederen en de goederen die niet

90. Kamerstukken II 2005/06, 28 867, nr. 14 (amendement-Anker).
91. Kamerstukken I 2009/10, 28 867, E.
92. HR 12 juni 1987, NJ 1988, 150 (Kriek-Smit).
93. Hoewel krachtens het arrest van de HR op de goede trouw gebaseerde uitzonderingen niet

geheel uitgesloten zijn (HR 12 juni 1987, NJ 1988, 150 (Kriek-Smit)).
94. Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr. 3, p. 16-17.
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dienstbaar zijn aan beroep of bedrijf, te wijzigen. Over deze goederen is in het
wetsvoorstel ieder van de echtgenoten bestuursbevoegd.95

Samenvattend kan worden opgemerkt dat individualisering nadrukkelijk een
themawas in het wetsvoorstel, maar dat de uiteindelijke voorstellen niet hebben
geresulteerd in een verdergaande individualisering. Oorspronkelijk was het wel
de bedoeling om de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap – en dus de
onderlinge financiële verwevenheid – te verminderen, maar dit plan in is in de
Tweede Kamer gesneuveld. Als het wetsvoorstel in de Eerste Kamer wordt
aangenomen, neemt de financiële verstrengeling juist toe. In de eerste plaats
door de introductie van de beleggingsleer in plaats van de nominaliteitsleer. In de
tweede plaats door de voorgestelde wijziging in de bestuursregeling. De wijzi-
ging leidt tot een gelijkere positie van beide echtgenoten, doordat de echtgenoot
die het inkomen niet heeft verdiend wel over dat inkomen kan beschikken. De
financiële verstrengeling wordt daarmee dus vergroot.

3.5.2.4.4 Mogelijke vierde tranche
Tot slot kan nog worden gewezen op een mogelijk vierde tranche: in een
notitie zal worden onderzocht of het wettelijk mogelijk moet worden gemaakt
voor de rechter om een correctie aan te brengen op het vermogensregime
tussen (in koude uitsluiting) gehuwden en ongehuwd samenwonenden.96 Dit
werd toegezegd als reactie op twee moties. De ene motie had de strekking dat
de regering een voorstel moest doen voor een wettelijk recht op een billijke
vergoeding voor de niet-beroepsactieve echtgenoot die niet in geld maar wel in
arbeid een bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van het vermogen van de
andere echtgenoot.97 De andere motie had de strekking te onderzoeken hoe in
de wet geregeld kon worden dat er vermogensrechtelijke gevolgen kunnen
worden verbonden aan het verbreken van een duurzame relatie door onge-
huwd samenwonenden.98

De notitie en de moties wijzen op een aan de juridische individualisering
tegengestelde ontwikkeling. Daarbij past wel de kanttekening dat deze (nog)
niet zijn weerslag heeft gevonden in een wettekst.

3.5.2.5 Conclusie: juridische individualisering in Boek 1 BW

Juridische individualisering is in paragraaf 3.5.1 gedefinieerd als de trend dat
het huwelijk bestaat uit twee zelfstandige individuen waarvan de wederzijdse
financiële verstrengeling is afgenomen.

95. Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr. 3, p. 24-25.
96. Zie hierover uitvoeriger Verstappen 2010.
97. Kamerstukken II 2007/08, 28 867, nr. 20 (motie van het lid Anker c.s.).
98. Kamerstukken II 2007/08, 28 867, nr. 21 (motie lid De Wit).
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Deze ontwikkeling heeft zich inderdaad voorgedaan na beëindiging van het
huwelijk tijdens leven. De verkorting van de alimentatietermijn heeft tot
gevolg dat na echtscheiding de (financiële) aanspraken die men aan het
huwelijk kan ontlenen zijn afgenomen.

Deze ontwikkeling heeft zich echter niet voorgedaan als het gaat om de situatie
tijdens het huwelijk. De ontwikkeling is juist tegengesteld aan die van juridi-
sche individualisering; de financiële aanspraken die men aan het huwelijk kan
ontlenen zijn eerder toe- dan afgenomen. Zo krijgen echtgenoten op grond van
de WVP recht op de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraak. De
reeds aangenomen wetsvoorstellen om het huwelijksvermogensrecht te mo-
derniseren, leiden eveneens eerder tot een toename dan een afname van de
onderlinge financiële aanspraken. Zo heeft de wetgever uitdrukkelijk gesteld
niet te willen tornen aan art. 1:81 BW, waarop de financiële onderhoudsplicht
tijdens het huwelijk is gebaseerd. Daarbij werd expliciet opgemerkt dat het
artikel ertoe verplicht om de ander tijdens het huwelijk te laten delen in zijn
eigen welstand. De codificatie van de rechtspraak van de Hoge Raad omtrent
verrekenbedingen leidt juist tot verdergaande onderlinge financiële aanspra-
ken. Tot slot wijst ook het thans bij de Eerste Kamer liggende wetsvoorstel
omtrent de derde tranche in de richting van een verdergaande onderlinge
financiële verwevenheid, door opname van de beleggingsvisie in het voorge-
stelde art. 1:87 en 1:95 BW en door de voorgestelde wijziging in de bestuurs-
regeling. Ook de mogelijke vierde tranche zou juist leiden tot een verruiming
van de onderlinge financiële aanspraken tussen gehuwden in koude uitsluiting
en ongehuwd samenwonenden.

Van juridische individualisering, gedefinieerd als de financiële onafhankelijk-
heid van het individu ten opzichte van het samenlevingsverband, is dus geen
sprake. Met de individualisering heeft men wel rekening gehouden door de
erkenning van andere leefvormen (het vervallen van de samenwoonplicht van
art. 1:83 BW) en de veranderende relatiepatronen (de voorgestelde beperking
van de omvang van de gemeenschap van goederen). Dat laatste is mede niet
doorgegaan door een ander aspect van individualisering, namelijk de toename
van het aantal paren dat eerst ongehuwd gaat samenwonen alvorens in het
huwelijk te treden (‘detraditionalisering’).

3.5.3 Erfrecht

De positie van de langstlevende echtgenoot is in de tijd alleen maar sterker
geworden.99 In 1923 werd de langstlevende echtgenoot in de eerste groep van
erfgenamen bij versterf geplaatst en kreeg hij of zij recht op een kindsdeel. Ook
daarna duurde de discussie voort in hoeverre de bloedverwantschap moest

99. Zie uitgebreider Van Mourik 1982.
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wijken voor de ‘huwelijksverwantschap’. In 1954 verscheen het ontwerp-
Meijers met voorstellen om Boek 4 van het BW aan te passen. Uit een in
1974 gehouden enquête onder de leden van de KNB bleek dat een ruime
meerderheid (83%) voor een stelsel was waarin de echtgenoot enig erfgenaam
is. De afstammelingen kregen recht op een uitkering welke pas opeisbaar zou
moeten zijn bij het overlijden van de langstlevende.

Na een turbulente en langdurige wetgevingsperiode, werd het erfrecht op
1 januari 2003 ingevoerd. Hierin is de positie van de langstlevende aanzienlijk
versterkt. Indien de erflater geen kinderen heeft, is de echtgenoot de enige
erfgenaam van de erflater (art. 4:10 BW). Indien de erflater wel kinderen heeft,
geldt de wettelijke verdeling van titel 3 van Boek 4 BW. In dat geval is de
echtgenoot samen met de kinderen van de erflater voor gelijke delen erfge-
naam. De langstlevende echtgenoot verkrijgt echter alle goederen van de
nalatenschap en is verplicht alle schulden voor zijn rekening te nemen. Ieder
kind krijgt een geldvordering op de echtgenoot ter grootte van zijn erfdeel.
Deze vordering is in principe pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt.100 De
kinderen hebben weliswaar recht op een legitieme portie, maar ook dat is een
vordering in geld die in principe pas opeisbaar is bij het overlijden van de
langstlevende. Deze regeling komt erop neer dat de langstlevende de beschik-
king houdt over alle tot de nalatenschap behorende goederen.

Als er een testament is gemaakt waarin wordt afgeweken van het hiervoor
beschreven versterferfrecht, heeft de wetgever voorzien in dwingende rechten
ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. In art. 4:28 BW is geregeld dat
de echtgenoot en personen die met de echtgenoot een gemeenschappelijke
huishouding voeren, het recht hebben om het gebruik van de woning en
inboedel gedurende zes maanden voort te zetten. De echtgenoot kan zich
hierdoor instellen op de nieuwe situatie na het overlijden zonder onmiddellijke
zorg te hebben over de huisvesting.101 Daarnaast is in de wet een tweetal
verzorgingsvruchtgebruiken opgenomen. Op grond van art. 4:29 BW kan de
echtgenoot van de erflater eisen dat ten behoeve van hem een vruchtgebruik
wordt gevestigd op de woning die door hem – al dan niet samen met de
erflater – werd bewoond. Hetzelfde geldt voor de inboedel. De echtgenoot
dient voor zijn verzorging wel behoefte te hebben aan het vruchtgebruik. In
art. 4:30 BW is het tweede verzorgingsvruchtgebruik geregeld. Voor zover de
echtgenoot daaraan voor zijn verzorging behoefte heeft, kan hij het vruchtge-
bruik verlangen van andere goederen van de nalatenschap.

100. Of als de langstlevende in staat van faillissement is verklaard of op hem de schuldsane-
ringsregeling van toepassing is verklaard.

101. Kamerstukken I 1998/99, 17 141, nr. 120a, p. 3.
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De positie van de langstlevende echtgenoot is dus aanzienlijk versterkt. Zoals
Van Mourik opmerkt lijkt dit in strijd met de individualiseringstrend:

“De sterke versterferfrechtelijke positie van de echtgenoot wordt door
sommige emancipatiefanaten als achterhaald beschouwd. Daarbij wordt
gewezen op de ‘individualisering’ en het daarmede samenhangende streven
naar economische zelfstandigheid.”102

De juridische individualisering gedefinieerd als de trend dat het huwelijk
bestaat uit twee zelfstandige individuen waarvan de wederzijdse financiële
verstrengeling is afgenomen, heeft zich in het erfrecht dus niet voorgedaan.
Integendeel, de financiële aanspraak die de langstlevende echtgenoot aan het
huwelijk kan ontlenen na beëindiging daarvan door overlijden is juist toege-
nomen. Individualisering heeft zich daarentegen wel voorgedaan in de beteke-
nis van detraditionalisering: er wordt (weliswaar beperkt) rekening gehouden
met andere samenlevingsvormen.103 Het hiervoor genoemde art. 4:28 BW is ook
van toepassing op de persoon waarmee de erflater een gemeenschappelijke
huishouding voerde. Daarnaast kan gewezen worden op art. 4:82 BW, op grond
waarvan de echtgenoot en zijn ‘levensgezel’ beschermd kunnen worden tegen
aanspraken van legitimarissen door te bepalen dat de vordering uit hoofde van
de legitieme portie pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. Deze
regeling maakt het voor ongehuwd samenwonenden, die een gemeenschappe-
lijke huishouding voeren en een notarieel verleden samenlevingscontract zijn
aangegaan, mogelijk om testamentair materieel hetzelfde te bereiken als echt-
genoten met de wettelijke verdeling.104

De conclusie is duidelijk, van juridische individualisering is ook in het erfrecht
geen sprake. Integendeel, de langstlevende echtgenoot heeft nog nooit zo’n
sterke positie gehad als thans het geval is. Van individualisering in de zin
‘detraditionalisering’ is wel sprake geweest.

3.6 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht of maatschappelijke en juridische indivi-
dualisering zich hebben voorgedaan met betrekking tot de primaire relatie-
vormen.

Ten aanzien van maatschappelijke individualisering, luidt de conclusie dat
enige mate van individualisering wel heeft plaatsgevonden, hetgeen onder

102. Van Mourik 2003, par. 6.
103. Vgl. par. 3.3.1, onder 1. Uit het onderzoek in par. 3.4 blijkt dat dit aspect van individualisering

zich in de samenleving inderdaad voordoet.
104. Zie hierover uitvoeriger F. Schols, ‘Het erfrecht in Nederland’, in: Forder & Verbeke 2005,

p 315-331.
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andere tot uitdrukking is gekomen in de afname van het aantal huwelijken en
de toename van het aantal echtscheidingen en het aantal ongehuwd samen-
wonenden (de ‘detraditionalisering’), maar dat dat geen of nauwelijks afbreuk
doet aan de plaats van het ‘gezin’ in onze samenleving.

De juridische individualisering, gedefinieerd als de financiële onafhankelijk-
heid van het individu ten opzichte van het samenlevingsverband, heeft zich
slechts duidelijk gemanifesteerd in de verkorting van de alimentatieduur tot
twaalf jaar. Als het gaat om de financiële verwevenheid tijdens het huwelijk en
na het overlijden, is van een juridische individualisering geen sprake. Integen-
deel, er is eerder een tendens om de financiële verwevenheid tijdens het
bestaan van het huwelijk uit te breiden. Een aspect van individualisering,
namelijk de ‘detraditionalisering’, manifesteert zich wel enigszins in het
personen- en familierecht en het erfrecht. In beide wetten wordt (in beperkte
mate) rekening gehouden met andere samenlevingsverbanden, hetgeen onder
andere tot uitdrukking komt in het schrappen van de samenwoonplicht in Boek 1
BW en de rechten voor de ongehuwde samenlever in het erfrecht.

Conclusie 3.6
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HOOFDSTUK 4

Zorg- en onderhoudsplicht

4.1 Inleiding

Om te beoordelen of er in de huidige tijd nog voldoende rechtvaardigingsgronden
bestaan om met bepaalde samenlevingsverbanden fiscaal rekening te houden,
dient onderzocht te worden welke verschillen er bestaan tussen gehuwden,
ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden. Enerzijds komen de juridische
verschillen aan bod. Anderzijds zijn ook de economisch-maatschappelijke ver-
schillen relevant. De economisch-maatschappelijke verschillen betreffen de feite-
lijke situatie. Ongehuwd samenwonenden zonder samenlevingscontract hebben
juridisch gezien geen enkele vermogensrechtelijke binding. In dat opzicht zijn
ongehuwd samenwonenden heel goed op een lijn te stellen met individuele
belastingplichtigen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat ook bij ongehuwd
samenwonenden feitelijk wel vermogensverstrengeling optreedt.

Sterker nog, het is haast onvermijdelijk dat in enigerlei mate sprake is van een
financiële verstrengeling als personen die een relatie hebben een gezamenlijke
huishouding voeren. Schrama wijst op de volgende factoren die daarbij van
belang zijn.1 In de eerste plaats bestaat er een sterke emotionele binding
waardoor tijdens het bestaan van de relatie, het individuele belang in veel
mindere mate op de voorgrond staat dan bij zakelijk handelende ‘partijen’.
Daarnaast is er sprake van een gemeenschappelijke huishouding, waardoor
bijvoorbeeld feitelijk veelal een financiële verwevenheid bestaat. Tot slot is
de relatie in beginsel voor onbepaalde duur, waardoor deze op vrijwel alle
aspecten van het leven invloed heeft. In het algemeen zal ook gelden dat de
duur van de relatie invloed heeft op de (mate van) financiële verwevenheid.

In het onderzoek naar de rechtvaardiging van een eventuele verschillende
fiscale behandeling van gehuwden, ongehuwd samenwonenden en alleen-
staanden, mogen de eventuele feitelijke verschillen – die haaks kunnen staan
op de juridische verschillen – niet ontbreken. Een onderzoek naar de mate

1. Schrama 2005, p. 106-107. In gelijke zin Forder 2000, p. 28.
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waarin bij ongehuwd samenwonenden tijdens de relatie vermogensverstren-
geling optreedt (en onder welke omstandigheden) is er echter niet.2 Het
enquêteonderzoek dient hierin meer inzicht te verschaffen. Het onderzoek is
echter niet beperkt tot ongehuwd samenwonenden. Ook voor gehuwden is de
feitelijke financiële verstrengeling onderzocht.3 Het is immers heel goed
denkbaar dat ook bij gehuwden de feitelijke situatie afwijkt van de civiel-
rechtelijke situatie.

Hierna besteed ik in paragraaf 4.2 aandacht aan het enqueteonderzoek dat
daarvoor is uitgevoerd. In paragraaf 4.3 en 4.4 komen achtereenvolgens de
juridische en feitelijke zorg- en onderhoudsplicht tussen gehuwden en onge-
huwd samenwonenden aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting in paragraaf 4.5.

4.2 Enquêteonderzoek

4.2.1 Afbakening en opzet enquêteonderzoek

4.2.1.1 Afbakening onderzoek

In dit proefschrift staat de vraag centraal of in de inkomstenbelasting en de
schenk- en erfbelasting fiscale gevolgen dienen te worden verbonden aan het
ontstaan, bestaan en beëindiging van het samenlevingsverband. Het enquête-
onderzoek dient ertoe om inzicht te verkrijgen in de mate van financiële
verstrengeling tijdens de relatie. Zoals hiervoor opgemerkt, is het immers
heel goed mogelijk dat in zo’n situatie – waarin partners een sterke emotionele
binding hebben en het individuele belang veel minder op de voorgrond staat –
de feitelijk financiële verstrengeling afwijkt van de juridische financiële ver-
strengeling. Dit wordt in deze survey onderzocht. In het enquêteonderzoek is
weliswaar ook een aantal vragen gesteld dat betrekking heeft op de financiële
verwevenheid na beëindiging van het huwelijk tijdens leven en na overlijden,
maar dit dient er slechts toe om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van
de omvang van de financiële verwevenheid c.q. de mate waarin men de
financiële verwevenheid ervaart tijdens de relatie.

2. D. Giesen & M. Kalmijn, ‘Het beheer van geld’, in: Kalmijn, Bernasco & Weesie 1999, hebben
slechs gekeken of gehuwden en ongehuwd samenwonenden apart of gezamenlijk bankieren.
Het ging dus slechts om de formele controle van geld (p. 105-122). De vraag wie feitelijk
over het inkomen kan beschikken is niet aan bod gekomen. Zie hierover par. 6.2.4.

3. Een deel van de juridische financiële verstrengeling, namelijk het huwelijksgoederenregime
en de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, wordt periodiek onderzocht door de sectie
notarieel recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zie voor het meest recente overzicht
Van Mourik 2005. Zie ook par. 5.2.
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De financiële verstrengeling na beëindiging van de relatie maakt ook geen deel
uit van de onderzoeksvraag van dit proefschrift. Wel de vraag wat de fiscale
gevolgen zouden moeten zijn van de beëindiging van het samenlevingsver-
band. Hiervoor is niet zozeer de inkomensverstrengeling relevant, maar
meer de vermogenspositie. De reden dat dit geen deel uitmaakt van het
enquêteonderzoek is tweeledig. In de eerste plaats zou dit onderwerp niet
goed in het huidige enquêteonderzoek meegenomen kunnen worden. Een
onderzoek naar de feitelijke financiële verstrengeling in het kader van de
beëindiging van de relatie zou namelijk een andere onderzoeksgroep vereisen:
in dat geval zouden vooral ex-partners moeten worden ondervraagd. In de
tweede plaats is de verwachting dat het verschil tussen de feitelijke verschillen
met de juridische verschillen veel kleiner is. Na beëindiging van de relatie staan
partners immers weer als ‘derden’ tegenover elkaar. De feitelijke situatie wordt
dan niet ‘vertroebeld’ door de omstandigheid dat partners een sterke emoti-
onele binding hebben waardoor het individuele belang op de achtergrond
raakt. Bij de beoordeling van de fiscale gevolgen van de beëindiging van de
relatie, zal dus vooral worden aangesloten bij de juridische situatie (en dus het
juridische onderzoek in dit en het volgende hoofdstuk).

Met de resultaten uit het enquêteonderzoek wil ik meer zicht krijgen op de
feitelijke financiële verwevenheid tijdens de relatie tussen partners. Dit draagt bij
aan de beantwoording van de hoofdvraag uit het proefschrift, namelijk onder
welke omstandigheden partners een inkomensverwervende en inkomensbeste-
dende eenheid zijn. Er dient een keuze te worden gemaakt uit twee uitersten,
namelijk het individuele stelsel, waarin de individuele belastingplichtige wordt
belast zonder rekening te houden met het samenlevingsverband, of het geza-
menlijke stelsel, waarin wel uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met het
bestaan van het samenlevingsverband. In een individueel stelsel wordt de draag-
kracht niet beïnvloed door de aanwezigheid van een partner en in een gezamen-
lijk stelsel wel. Het zal duidelijk zijn dat een exacte meting van de financiële
verwevenheid niet mogelijk is. De antwoorden op de diverse vragen in het
enquêteonderzoek over verschillende aspecten van de samenleving geven een
benadering van de omvang van de financiële verwevenheid. Omdat een exacte
meting van de financiële verwevenheid zoals gezegd onmogelijk is, kan evenmin
een harde grens worden getrokkenwanneer wel en geen sprake zou zijn van een
financiële verwevenheid waarmee naar mijn mening voor de belastingheffing
rekening zou moet worden gehouden. In hoofdstuk 6 vat ik de belangrijkste
resultaten uit het juridische en het enquêteonderzoek samen, waarbij ik ook zal
verantwoorden welke resultaten invloed hebben gehad op mijn conclusie en
daarmee de uitgangspunten vormen van het wenselijke recht. Hier kan wel vast
worden opgemerkt dat als op alle vragen een meerderheid van de respondenten
aangeeft dat er geen of wel een financiële verwevenheid is, daarbij in principe
wordt aangesloten. Als de grens zou worden gelegd bij een ander aandeel, zoals
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bijvoorbeeld 70%, zou het fiscale beleid worden afgestemd op de minderheid.
Hiervoor bestaat naar mijn mening in dit geval geen rechtvaardigingsgrond.

Het codeboek, met daarin alle vragen, is als bijlage bijgevoegd. De resultaten
uit het enquêteonderzoek zijn in SPSS verwerkt en zijn te raadplegen via
www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/?uid=n.c.g.gubbels.

4.2.1.2 Opzet onderzoek

In het onderzoek is eerst gevraagd naar demografische kenmerken. Dit zijn
vragen naar de burgerlijke staat, geslacht, inkomen, leeftijd, het aantal kinde-
ren, het huwelijksgoederenregime, de samenleefduur en of de partners be-
schikken over een samenlevingscontract of testament. Deze hadden tot doel
om zicht te geven op de persoonlijke kenmerken en de representativiteit van
de steekproef. De andere vragen laten zich rubriceren in twee categorieën.
Gekozen is om meerdere vragen per categorie te stellen, om zo een betrouw-
baar beeld te krijgen voor elk van de twee categorieën.

In de eerste plaats zijn aan de respondenten vragen voorgelegd die betrekking
hebben op hun eigen feitelijke financiële situatie.4 Het doel van deze vragen is
om meer inzicht te verkrijgen in de feitelijke financiële verwevenheid tussen
gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Dit kan worden afgeleid uit de
antwoorden op de vragen naar de feitelijke situatie met betrekking tot de
verdeling van de kosten van de huishouding, hoe wordt omgegaan met privé-
en gezamenlijke betaal- en spaarrekeningen en of het inkomen uit arbeid of
vermogen overwegend gemeenschappelijk dan wel strikt gescheiden gehou-
den wordt. In de fiscale literatuur en jurisprudentie5 wordt voor het antwoord
op de vraag wie het inkomen geniet ook belang gehecht aan de vraag wie
over het inkomen kan beschikken. Ook deze vragen zijn voorgelegd aan de
panelleden.

Anderzijds zijn vragen gesteld met het doel erachter te komen of de responden-
ten financiële verwevenheid ervaren en hoe ze aankijken tegen andere samen-
levingsverbanden. Een vraag die in deze categorie thuishoort is bijvoorbeeld:
maakt het voor u verschil of uzelf meer gaat verdienen, door bijvoorbeeld een
salarisverhoging, of dat uw partner meer gaat verdienen? Hiertoe behoren ook
de vraag of de respondenten iets als gemeenschappelijk inkomen beschouwen

4. De term ‘feitelijk’ wordt hier gebruikt in de zin van ‘niet-juridisch’. De term ‘feitelijk’ beoogt
echter niet te impliceren dat de antwoorden van de respondenten met betrekking tot de
‘feitelijke’ financiële verwevenheid, exact overeenkomen met hun feitelijke handelingen of
gedragingen. Zoals in par. 4.2.4 opgemerkt is naar mijn mening meer van belang hoe
respondenten de financiële verwevenheid ervaren. De vragen naar de feitelijke handelingen
dienen om een indicatie daarvan te geven.

5. Zie hfdst. 7.
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(los van hun eigen feitelijke situatie) en de vraag naar de wenselijke fiscale
behandeling van leefeenheden versus individuele belastingplichtigen.

Uit deze vragen kan een hoofdconclusie worden getrokken over de feitelijke
financiële verstrengeling voor de groep ‘gehuwden’ en de groep ‘ongehuwd
samenwonenden’. Vervolgens kunnen met behulp van de variabelen de groe-
pen worden onderverdeeld. Hieruit kan dan informatie worden gehaald zoals:
bestaat er verschil tussen gehuwden onderling, bijvoorbeeld afhankelijk van
het huwelijksgoederenregime, en tussen gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden? En bij de ongehuwd samenwonenden: is er nog een effect te zien
afhankelijk van de duur van de samenlevingsperiode of het al dan niet hebben
van een samenlevingscontract?

Zowel het onderzoek naar de juridische financiële verwevenheid als het
enquêteonderzoek zullen de basis vormen voor het wenselijke recht. Hierna
besteed ik aandacht aan de vraag in hoeverre de resultaten uit het enquête-
onderzoek representatief zijn.

4.2.2 Representativiteit onderzoek

4.2.2.1 Dataset

De resultaten zijn verkregen met medewerking van CentERdata. Dit is een
onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. CentERdata
is gespecialiseerd in online surveyonderzoek. Het enquêteonderzoek is voorge-
legd aan het CentERpanel. Dit panel van ongeveer 2.000 huishoudens is een
afspiegeling van de Nederlandse bevolking en bestaat sinds 1991. De represen-
tativiteit van dit panel wordt bewaakt doordat voor de samenstelling van dit
panel mensen worden geselecteerd op basis van achtergrondkenmerken als
leeftijd van het hoofd van het huishouden, inkomen, woonvorm, regio en
stedelijkheid; in dezelfde verhoudingen als volgens de CBS gegevens in Neder-
land voorkomen. Huishoudens kunnen uitsluitend op uitnodiging
van CentERdata aan het panel deelnemen, niet op eigen verzoek. Het beschikken
over een computer met internetaansluiting is geen vereiste voor deelname aan
het panel. Indien het huishouden geen toegang heeft tot het internet en niet over
een computer beschikt, zorgt CentERdata voor een eenvoudige pc en een ADSL-
aansluiting zodat de vragenlijsten toch via internet kunnen worden ingevuld.

De voor het onderzoek, eveneens in overleg met CentERdata, opgestelde
vragenlijst is voorgelegd aan panelleden die deze eind december 2007 via
internet hebben ingevuld. Voor het onderzoek zijn alle panelleden geselec-
teerd. Van de 2.442 panelleden aan wie de vragenlijst is voorgelegd, hebben
550 panelleden niet gereageerd. Van de 1.892 overige panelleden waren er 485
(25,6%) echter niet gehuwd of ongehuwd samenwonend. Omdat voor het
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onderhavige enquêteonderzoek uitsluitend gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden relevant zijn, zitten deze respondenten niet in de dataset. Van de
resterende 1.407 die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn er 1.242 gehuwd
(65,6%) en 165 ongehuwd samenwonend (8,7%). Deze percentages komen in
grote mate overeen met de percentages waarin deze groepen in de samenleving
voorkomen. In 2007 was – van de bevolking vanaf twintig jaar – circa 24%
alleenstaand, 56% gehuwd en 12% ongehuwd samenwonend.6

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat, in vergelijking met de populatie in de
samenleving vanaf twintig jaar, relatief meer gehuwden en minder ongehuwd
samenwonenden hebben deelgenomen aan het enquêteonderzoek. Om nader
te analyseren of de onderzochte groep gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden zo veel mogelijk overeenkomt met de landelijke populatie heb ik
andere kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en aanwezigheid van kinderen,
van de respondenten vergeleken met CBS-gegevens van gehuwden en onge-
huwd samenwonenden in de samenleving.

4.2.2.2 Ongehuwd samenwonenden

Het onderzoek naar de vergelijkbaarheid van andere variabelen van ongehuwd
samenwonenden, levert het volgende beeld op. Aan het enquêteonderzoek
hebben 83 (50,3%) ongehuwd samenwonende mannen en 82 (49,6%) onge-
huwd samenwonenden vrouwen meegedaan. Dit komt vrij nauwkeurig over-
een met de verhouding van de ongehuwd samenwonenden in de samenleving,
waarin 50,4% van de ongehuwd samenwonenden man is en 49,6% vrouw.

Voor wat betreft de leeftijd, komen de ‘middelste leeftijdscategorieën’ in grote
mate overeen met de landelijke populatie van ongehuwd samenwonenden. In
het enquêteonderzoek zijn echter relatief weinig ondervraagden van de jongste
leeftijdscategorie (15-24 jaar) en relatief veel van de oudste leeftijdscatego-
rieën (55+) vertegenwoordigd. Zie onderstaande tabel.

Leeftijdscategorie 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Enquêteonderzoek 4% 38% 27% 13% 12% 6%

CBS-gegevens 12% 42% 29% 12% 5% 1%

De afwijking is echter gering, zeker gelet op het feit dat de grootste groep
ongehuwd samenwonenden in de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar zit.

6. In het enquêteonderzoek is de jongste leeftijd van de respondenten 21 jaar. Alleenstaand
is inclusief lid van een eenouderhuishouden. Dat het aantal niet 100% bedraagt komt
vanwege ‘overige leden van het huishouden’(zoals kostgangers) en thuiswonende kin-
deren vanaf 20 jaar.
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Verder kan nog worden aangegeven dat in het enquêteonderzoek 27% van de
ongehuwd samenwonenden een of meer kinderen had, terwijl dat van de
ongehuwd samenwonenden in de samenleving 36% is.

De kenmerken van de ongehuwd samenwonenden in het enquêteonderzoek
wat betreft leeftijd en aanwezigheid van kinderen wijkt dus, zij het in geringe
mate, af van de kenmerken van ongehuwd samenwonenden in de samen-
leving. De afwijking is naar mijn mening echter zo gering, dat dit geen grote
vertekening zal opleveren. Het feit dat in het enquêteonderzoek relatief meer
kinderloze ongehuwd samenwonenden zijn vertegenwoordigd, zou erop kun-
nen duiden dat de financiële verstrengeling van de ongehuwd samenwonen-
den in de samenleving (iets) groter is dan uit het enquêteonderzoek naar voren
komt. Het is niet duidelijk wat de implicaties zijn van het feit dat in het
enquêteonderzoek relatief meer ouderen zijn vertegenwoordigd.

Tot slot kan worden opgemerkt dat ruim de helft van de samenwoners in de
samenleving een samenlevingscontract heeft afgesloten.7 Dit komt vrij nauw-
keurig overeen met het enquêteonderzoek, waarin 51,5% van de ongehuwd
samenwonenden een samenlevingscontract heeft.

Vanwege het ontbreken van CBS-gegevens kan niet op andere kenmerken,
zoals het aantal ongehuwd samenwonenden per opleidingsniveau, worden
vergeleken. Daarover kan wel worden opgemerkt dat alle opleidingsniveau’s in
het onderzoek zijn vertegenwoordigd. Zie onderstaande tabel.

Onderwijstype basisond. vmbo havo/vwo mbo hbo wo

Aantal ongehuwd
Samenwonenden

2 18 24 32 55 34

Bovenstaande gegevens suggereren dat het enquêteonderzoek voor ongehuwd
samenwonenden redelijk representatief is.

In dit en het volgende hoofdstuk worden de groepen samenwoners soms
verder uitgesplitst naar samenwoonperiode. De aantallen ongehuwd samen-
wonenden per samenleefperiode zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Aantal jaren samenwonend < 1 1-3 3-5 5-10 > 10

Aantal ongehuwd Samenwonenden 16 34 27 43 45

De aantallen per categorie zullen waarschijnlijk te klein zijn om daaraan harde
conclusies te kunnen verbinden. Omdat de splitsing in samenleefperiode wel

7. A. De Graaf, CBS Webmagazine, woensdag 10 februari 2010.
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inzicht verschaft in de vraag of de financiële verwevenheid toeneemt met de
samenwoonperiode, is die splitsing in het onderzoek wel gemaakt. Bij veel
vragen lijkt een duidelijk verband aanwezig met de samenleefperiode. Voor het
antwoord op de vraag of dit ook werkelijk (en in die mate) het geval is, zal
echter vervolgonderzoek nodig zijn.

4.2.2.3 Gehuwden

Bij de gehuwden zijn de mannen in het enquêteonderzoek oververtegenwoor-
digd in vergelijking met de samenleving; in het enquêteonderzoek was 55%
van de gehuwden man en 45% vrouw, terwijl deze verdeling in de samenleving
nagenoeg gelijk is: circa 50% van de gehuwden is man en circa 50% is vrouw.

De leeftijdscategorieën komen wel in grote mate overeen met de landelijke
populatie van gehuwden. Zie onderstaande tabel.

Leeftijdscategorie: 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Enquêteonderzoek 0% 11% 18% 24% 24% 23%

CBS-gegevens 1% 10% 23% 24% 22% 20%

Ook de aanwezigheid van kinderen bij gehuwden in het enquêteonderzoek,
komt redelijk overeen met de landelijke populatie van gehuwden. Uit de CBS-
gegevens blijkt dat 53% van de gehuwden kinderen heeft, terwijl dit aandeel in
het enquêteonderzoek 47% is.

Gelet op de omvang van de onderzochte groep en de vergelijkbaarheid van de
groep met de populatie in de samenleving, lijkt ook de groep gehuwden redelijk
representatief.

In dit en het volgende hoofdstuk worden de groepen gehuwden soms verder
uitgesplitst naar huwelijksgoederenregime. De aantallen gehuwden per huwe-
lijksgoederenregime zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Huwelijksgoederenregime Agvg Verr. beding Koude
uitsluiting

Weet
niet

Aantal gehuwden 1064 74 68 36

De aantallen gehuwden met verrekenbeding en koude uitsluiting zullen in dat
geval waarschijnlijk te klein zijn om daaraan harde conclusies te kunnen
verbinden. Omdat de splitsing in huwelijksgoederenregimes wel inzicht ver-
schaft in de vraag of de financiële verwevenheid verschilt per huwelijksgoede-
renregime, is deze onderverdeling in het onderzoek wel aangebracht. Bij vrijwel
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alle vragen lijkt dit verschil inderdaad te bestaan. Het verschil in resultaten per
huwelijksgoederenregime komen bovendien overeen met hetgeen verwacht zou
mogen worden op grond van de juridische verschillen tussen de huwelijks-
goederenregimes.

4.2.3 Tot slot

Uit het voorafgaande blijkt naar mijn mening dat er geen aanwijzingen zijn om
te veronderstellen dat het enquêteonderzoek niet in grote mate representatief
is, maar dat de resultaten voor specifieke groepen, zoals de ongehuwd samen-
wonenden per samenleefduur en de gehuwden met een verrekenbeding en
koude uitsluiting, wel voorzichtig dienen te worden geïnterpreteerd omdat zij
berusten op een kleine ‘sample size’.

Daarbij past nog de opmerking dat de resultaten van het onderzoek een beeld
dienen te geven van de financiële verwevenheid die belastingplichtigen
ervaren. Dat de antwoorden niet altijd zullen stroken met hun feitelijke
handelingen, is naar mijn mening minder relevant. De feitelijke financiële
verwevenheid is immers niet objectief vast te stellen. Als deze bovendien al
objectief vast te stellen zou zijn en deze zou in belangrijke mate afwijken van
de subjectief ervaren verwevenheid, is niet op voorhand gezegd dat voor de
belastingheffing moet worden aangesloten bij de objectief vastgestelde finan-
ciële verwevenheid. Als belastingplichtigen zelf geloven in de financiële ver-
wevenheid – en die als zodanig ervaren –, zal men een belastingheffing die
daarbij aansluit, als rechtvaardig ervaren.8

4.3 Wettelijke zorg/onderhoudsplicht gehuwden

4.3.1 Inleiding

In het BW is een aantal bepalingen opgenomen dat betrekking heeft op de
zorg- c.q.. onderhoudsplicht tussen gehuwden. De betreffende bepalingen zijn
van toepassing op ieder huwelijk, ongeacht het huwelijksgoederenregime. Het
hiernavolgende is echter niet beperkt tot het BW. De financiële rechten en
plichten die (zijn) ontstaan doordat men is gehuwd of gehuwd is geweest,
kunnen ook uit andere wettelijke of contractuele bepalingen voortvloeien,
zoals op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.9 Hierna
onderscheid ik de situatie tijdens het huwelijk (par. 4.3.2), bij beëindiging van
het huwelijk door echtscheiding (par. 4.3.3) en bij beëindiging van het huwelijk

8. Zie par. 7.4.4.1.
9. Hierna wordt slechts aandacht besteed aan regelingen die betrekking hebben op de

financiële rechten en plichten tussen echtgenoten of ongehuwd samenwonenden onderling.
Rechten die (ex-)partners kunnen ontlenen aan publiekrechtelijke regelingen zoals de
Algemene Nabestaandenwet, worden buiten beschouwing gelaten.
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door overlijden (par. 4.3.4). In iedere paragraaf komt eerst de theorie aan bod
en daarna de praktijk zoals die blijkt uit het enquêteonderzoek.

4.3.2 Tijdens huwelijk

4.3.2.1 Financiële zorg/onderhoudsplicht: theorie

Het aangaan van een huwelijk roept, zowel tijdens het bestaan als erna (zie
par. 4.3.3), een onderhoudsplicht in het leven. De onderhoudsplicht tijdens het
bestaan van het huwelijk is dwingend recht en geldt ongeacht het gekozen
huwelijksgoederenregime.

De hoofdregel van deze onderhoudsplicht is geformuleerd in art. 1:81, tweede
zin: “de echtgenoten zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen.” Het
‘nodige’ betekent volgens de wetsgeschiedenis “het nodige volgens de staat,
het inkomen en het vermogen van de verschaffer.”10 Meer recentelijk, bij de
wijziging van titels 6, 7 en 8 van Boek 1 BW, heeft de wetgever nog expliciet
opgemerkt dat deze zinsnede voor echtgenoten en geregistreerde partners
impliceert dat zij niet alleen verplicht zijn “tot verschaffing van het hoog
nodige, maar ook tot het elkaar laten delen in de welstand.”11 Het ‘nodige’ is
derhalve niet het broodnodige.12 In de regel dienen de echtgenoten elkaar te
laten delen in hun eigen voorspoed.13 Hiermee hangt samen dat, anders dan
voor de onderhoudsplicht die geldt bij andere rechtsbetrekkingen, de echtge-
noot ook niet ‘behoeftig’ hoeft te zijn. De onderhoudsplicht bestaat dus ook
indien de echtgenoot op andere wijze in zijn behoeften kan voorzien.

Art. 1:81 BW geeft uitdrukking aan de wederzijdse zorgplicht die tussen
echtgenoten bestaat. De Hoge Raad heeft beslist dat het artikel slechts werkt
tijdens het bestaan van het huwelijk. Na de beëindiging van het huwelijk kan
op grond van art. 1:81 BW niet worden afgedwongen dat de pensioenaan-
spraken14 of de tijdens het huwelijk ontstane vermogensaanwas15 moet
worden verrekend. Uit deze jurisprudentie kan tevens worden afgeleid dat
een onderscheid wordt gemaakt tussen de inkomstensfeer en de vermogens-
sfeer. Art. 1:81 BW is beperkt tot de inkomstensfeer; het verschaffen van
levensonderhoud.16

10. Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 11.
11. Kamerstukken II 1999/00, 27 084, nr. 3, p. 3.
12. Van Mourik & Nuytink 2006, p. 80.
13. Bouwens 1996, p. 25.
14. HR 5 oktober 1990, NJ 1991, 576.
15. HR 4 december 1987, NJ 1988, 678.
16. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 46.
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De regeling dat echtgenoten verplicht zijn bij te dragen in de kosten van
de huishouding (art. 1:84 BW) kan worden gezien als een uitwerking van de
wederzijdse onderhoudsplicht. In het eerste lid van art. 84 is bepaald dat de
kosten van de huishouding eerst ten laste komen van het gemeenschappelijke
respectievelijk eigen inkomen (naar evenredigheid) van de echtgenoten. Als dit
ontoereikend is, komen de kosten ten laste van het gemeenschappelijke ver-
mogen respectievelijk eigen vermogen (naar evenredigheid) van de echtge-
noten. Het voorstel om de draagplicht flexibeler te maken en (onder andere)
niet meer voor te schrijven dat de kosten eerst ten laste van het inkomen
komen en daarna ten laste van het vermogen, heeft het niet gehaald. De reden
hiervan was dat deze regeling ‘ingewikkeld en onrechtvaardig’ kon uitpakken.
Het onrechtvaardige zou schuilen in het feit dat in de voorgestelde regeling
met de waarde van huishoudelijke arbeid geen rekening wordt gehouden.17

Indien de man arbeidsinkomen heeft terwijl de vrouw niet werkt, maar voor de
huishouding en de kinderen zorgt, en vermogen heeft waaruit ze inkomen
genereert, dragen in de huidige regeling de man en vrouw naar evenredigheid
van hun arbeids- respectievelijk vermogensinkomsten bij aan de kosten van de
huishouding. Pas indien deze inkomsten onvoldoende zijn om de kosten van de
huishouding te bestrijden, dient het vermogen van de vrouw te worden
aangesproken. In de voorgestelde regeling diende het vermogen van de vrouw
altijd te worden aangewend om (naar evenredigheid) bij te dragen in de kosten
van de huishouding. De staatssecretaris volgde Kraan in zijn stelling dat dit
onrechtvaardig is.18

De kosten van de huishouding betreffen in ieder geval, aldus uitdrukkelijk de
tekst van art. 84, de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De
kosten van de huishouding omvatten daarnaast zeker ook de uitgaven voor
drinken, eten, kleding en de kosten voor huisvesting voor het gezin zoals
huurtermijnen en de rentebetalingen ter zake van een met geleend geld
verworven echtelijke woning.19 Ook de premies van levensverzekering beho-
ren volgens de heersende leer tot de kosten van de huishouding.20 De uitgaven
hoeven niet aan beide echtgenoten ten goede te komen. De kosten van
medische verzorging zijn zonder meer kosten van de huishouding, ook al
zijn ze maar ten behoeve van een van de echtgenoten gemaakt.21 Voor het
overige is het een subjectieve aangelegenheid of een uitgave tot de kosten van

17. In vergelijkbare zin Klaassen/Luijten & Meijer 2005, o.a. p. 29. Auteurs merken op dat het
aanbeveling verdient de huishoudelijke arbeid in ons recht te erkennen. Dit zou kunnen
door als uitgangspunt te aanvaarden dat de kosten van de huishouding primair met
inkomsten uit arbeid bestreden dient te worden. De echtgenoot die huishoudelijke arbeid
verricht, voldoet daarmee aan zijn/haar bijdrageplicht.

18. Kamerstukken II 2000/01, 27 084, nr. 5, p. 11.
19. HR 27 januari 2006, RvdW 2006/125 (rentebetalingen voor echtelijke woning zijn kosten van

de huishouding).
20. Asser/De Boer 2006, nr. 204 en Kalkman 2007, p. 286.
21. Klaassen/Luijten & Meijer 2005, p. 16.
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de huishouding behoort.22 Als de echtgenoten afwijken van de wettelijke of in
de huwelijkse voorwaarden vastgelegde draagplicht, zou het verschil aan het
einde van het kalenderjaar onderling verrekend dienen te worden. Blijft deze
verrekening aan het einde van het kalenderjaar echter achterwege, dan vindt
volgens de Hoge Raad vrij snel rechtsverwerking plaats.23 Dit betekent dat de
kosten in zo’n geval voor rekening blijven van degene die ze feitelijk heeft
voldaan, ook al was hij daartoe juridisch niet gehouden. De juridische draag-
plicht wordt los gelaten en er wordt aangesloten bij de feitelijke situatie. Deze
situatie kan aan het einde van het huwelijk worden ‘rechtgetrokken’ indien het
overgespaarde inkomen in een gemeenschap valt dan wel in een (periodieke of
finale) verrekening wordt betrokken. Degene die meer heeft bijgedragen dan
uit de regeling van art. 1:84 BW voortvloeit, krijgt via de gemeenschap of de
verrekening dan alsnog waar hij al eerder recht op had.24

De regeling van art. 1:84 geldt ook als echtgenoten in onderling overleg niet-
samenwonen. Hoewel niet volstrekt duidelijk is wat de Hoge Raad bedoelt met
‘in onderling overleg’ niet-samenwonen, lijkt wel duidelijk dat de Hoge Raad
dit eng opvat.25 Hieruit kan worden afgeleid dat de regeling van art. 1:84 BW
niet ziet op de situatie dat de echtgenoten ‘duurzaam gescheiden leven’.26 In
dat geval worden de ‘kosten van de huishouding’ niet onder de echtgenoten
verdeeld overeenkomstig art. 1:84 BW, maar kan wel art. 1:81 toepassing
vinden.27 Dit betekent dat de echtgenoten elkaar ‘het nodige’ moeten ver-
schaffen. In het kader van duurzaam gescheiden leven komt dit neer op een
uitkering voor levensonderhoud.

22. Wortmann/Stille, aant. 1 bij art. 84 (losbl.). De economische situatie van het gezin is een
belangrijke factor evenals de mate waarin de (duurzame) consumptiegoederen zijn geinte-
greerd in de huishouding van alledag.

23. HR 29 april 1994, NJ 1995, 561 (Ter Kuile-Kofman). Zie over dit arrest W.G. Huijgen, ‘Ter Kuile/
Kofman. HR 29 april 1994, NJ 1995, 561’, in: De Bruijn-Lückers e.a. 2003. Zie voor kritiek op
deze rechtspraak Kraan 2000, p. 418. In het arrest van 15 september 2006, NJ 2007, 217 was
afgesproken dat het vorderingsrecht wegens te veel betaalde kosten van de huishouding
verviel na een bepaalde periode (een zogenoemd ‘vervalbeding’). De HR oordeelde dat een
beroep op zo’n vervalbeding – anders dan bij een beroep op een vervalbeding bij de
verrekening van overgespaarde inkomsten – niet zonder meer in strijd is met de redelijkheid
en billijkheid. Hierin wordt dus de door de HR in Ter Kuile-Kofman gehuldigde opvatting dat
bij niet-jaarlijkse verrekening van de kosten van de huishouding in principe rechtsver-
werking plaatsvindt, bevestigd. Kraan leidt uit deze uitspraak daarentegen af dat de HR in dat
arrest is terug gekomen op deze opvatting omdat de HR de mogelijkheid openhoudt dat
onder omstandigheden het recht tot terugvordering van te veel betaalde kosten van de
huishouding niet is verwerkt na afloop van ieder kalenderjaar (Kraan 2006). De lijn die is
uitgezet in Ter Kuile-Kofman is echter bevestigd in HR 19 oktober 2007, RvdW 2007/884.

24. Kamerstukken II 1999/00, 27 083, nr. 3, p. 6.
25. HR 20 juni 1963, NJ 1964, 452
26. Asser/De Boer2006, nr. 218, Wortmann/Stille, aant. bij art. 1:84 BW (losbl.).
27. Asser/De Boer 2006, nr. 218-219. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 424.
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De echtgenoten kunnen bij schriftelijke overeenkomst van de regeling van
art. 84 afwijken (art. 1:84 lid 3). Zij kunnen echter niet de hoofdregel van
art. 1:81 BW opzij zetten, doch slechts de uitwerking daarvan in art. 1:84 BW.
De verplichting om elkaar het nodige te verschaffen is dwingend recht.

De regeling van art. 1:81 en 1:84 BW speelt tot slot alleen indien de echtge-
noten over enig privévermogen beschikken. Indien de echtgenoten zijn
gehuwd in gemeenschap van goederen zonder dat ze over privévermogens
beschikken, delen de echtgenoten door het huwelijksgoederenregime al in
elkaars welvaart. De kosten van de huishouding komen dan automatisch ten
laste van het gemeenschappelijke inkomen en vermogen. Echter ook indien de
echtgenoten wel over enig privévermogen beschikken, lijkt het belang van de
uitwerking in art. 1:84 gering. De verrekenregels worden zelden of nooit in
praktijk gebracht. Het gaat erom dat de huishoudelijke kosten worden betaald,
zonder dat aandacht wordt besteed aan de vraag wie welk bedrag behoort bij
te dragen.28 Het niet-naleven van de regeling van art. 1:84 BW heeft ook geen
grote gevolgen voor de echtgenoten omdat de overgespaarde inkomsten aan
het einde van het huwelijk veelal toch gelijkelijk verdeeld zullen worden.

4.3.2.2 Financiële zorg/onderhoudsplicht: praktijk

In het enquêteonderzoek geeft 72% (gemeenschap van goederen), 82% (peri-
odiek en/of finaal verrekenbeding) en 75% (koude uitsluiting) van de onder-
vraagden aan, dat beide partners bijdragen in de kosten van de huishouding.
De veronderstelling dat art. 1:84 BW in de praktijk een gering praktisch belang
heeft, wordt in het onderzoek bevestigd. Van de ondervraagden waarin door
beide partners wordt bijgedragen in de kosten van de huishouding, antwoordt
respectievelijk 16% (gemeenschap van goederen), 25% (periodiek en/of finaal
verrekenbeding) en 35% (koude uitsluiting) dat deze bijdrage plaatsvindt naar
evenredigheid van ieders inkomen. Dus ook bij koude uitsluiting, waar het
praktische belang van de draagplichtregeling van art. 1:84 BW het grootst zou
moeten zijn, vindt de bijdrage slechts in een (ruime) minderheid van de
gevallen naar evenredigheid van het inkomen plaats. De vraag is vervolgens
of de bijdrage naar evenredigheid ook consequent gebeurt, met andere woor-
den of de bijdrage wordt aangepast aan veranderde omstandigheden en er een
verrekening plaatsvindt indien een van beiden te veel heeft bijgedragen. Dit
blijkt slechts zelden het geval te zijn: slechts zes ondervraagden antwoordden
op deze vragen bevestigend. Van het totale aandeel gehuwde respondenten is
dit 0,5%. Dit betekent dat slechts in 0,5% van de gevallen de bijdrage naar
evenredigheid van het inkomen plaatsvindt, waarbij de bijdrage wordt aange-
past aan veranderde omstandigheden en er een verrekening plaatsvindt indien
een van beiden te veel heeft bijgedragen.

28. Kamerstukken II 1999/00, 27 083, nr. 3, p. 6.
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Als wordt gekeken naar het totale aandeel gehuwden, ontstaat het volgende
beeld. In 30% van de gevallen neemt een van beide partners de kosten van de
huishouding voor zijn rekening. 53% geeft aan dat beide partners de kosten van
de huishouding voor hun rekening nemen, maar dat het inkomen niet uitmaakt
voor de verdeling daarvan. 13% van de ondervraagden geeft aan dat de bijdrage
wel plaatsvindt naar evenredigheid van het inkomen, maar slechts in 0,5% van
de gevallen gebeurt dit ook consequent. Tot slot geeft 5% aan dat de verdeling van
de kosten van de huishouding op een andere manier plaatsvindt.29

Grafiek 4.1 Verdeling kosten van de huishouding gehuwden
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Uit de hiervoor aangehaalde gegevens kan niet worden afgeleid dat niet wordt
voldaan aan de onderhouds- of zorgplicht. Er kan slechts uit worden afgeleid
dat slechts zelden consequent naar evenredigheid van het inkomen wordt
bijgedragen in de kosten van de huishouding. Om inzicht te verkrijgen in de
mate waarin financieel wordt bijgedragen in het levensonderhoud van de
partner, is in de enquête ook een aantal vragen gesteld. Een indicatie hiervan
geeft bijvoorbeeld de vraag of de echtgenoot zijn inkomsten uit arbeid, uitke-
ring of vermogen overwegend voor zichzelf gebruikt dan wel of deze inkom-
sten door beide partners worden gebruikt.

De overgrote meerderheid van de gehuwden geeft aan verder te gaan dan een
bijdrage in de kosten van de huishouding. De inkomsten uit arbeid worden bij
in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten in 91% van de gevallen
overwegend door beide partners gebruikt, indien men gehuwd is met een
verrekenbeding bedraagt dat percentage 72 en bij koude uitsluiting 56. Op
deze vraag antwoordt respectievelijk 7% (gvg), 23% (verr. beding) en 40% (k.u.)
dat de inkomsten gescheiden worden gehouden, maar er wel een bijdrage
plaatsvindt in de kosten van de huishouding.

29. De percentages zijn afgerond, waardoor het totale percentage 101 bedraagt. De niet-
afgeronde percentages bedragen 29,5%, 52,8%, 12,8% (waarvan 0,5% consequent naar even-
redigheid) en 4,9%.
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Grafiek 4.2 Gemeenschappelijkheid arbeidsinkomsten gehuwden
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In vergelijking met de arbeidsinkomsten, is het percentage dat antwoordt dat
de inkomsten uit vermogen overwegend door beide partners worden gebruikt,
ongeveer gelijk voor de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten
(93%) en met een verrekenbeding (70%), maar beduidend lager voor de ge-
huwden in koude uitsluiting (29%). De vermogensinkomsten worden in res-
pectievelijk 2% (gvg en verr. beding) en 20% (k.u.) van de gevallen wel gebruikt
voor een bijdrage in de kosten van de huishouding.

Grafiek 4.3 Gemeenschappelijkheid vermogensinkomsten gehuwden
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Het antwoord op de vraag of het geld op de eigen betaalrekening of op de eigen
privéspaarrekening ook wordt aangewend voor uitgaven ten behoeve van de
partner (anders dan cadeaus), geeft eveneens inzicht in de mate waarin wordt
bijgedragen in het levensonderhoud van de partner. Van degenen die een eigen
betaalrekening hebben,30 antwoordt respectievelijk 14% (g.v.g.), 6% (verr. beding)
en 16% (k.u.) dat het geld op de rekening nietwordt aangewend ten behoeve van
uitgaven van de partner.

30. Bij gehuwden in gvg 27%, verr. beding 65% en k.u. 74%.
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Grafiek 4.4 Eigen betaalrekening aangewend voor echtgenoot
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Het geld op een eigen spaarrekening wordt in mindere mate aangewend ten
behoeve van de partner. Vooral het aandeel dat aangeeft ‘soms’ geld daarvan
uit te geven ten behoeve van de partner is gestegen ten koste van het antwoord
‘ja’. Niettemin antwoordt nog steeds een ruime minderheid van 18% (gvg), 17%
(verr. beding) en 28% (k.u.) dat het geld niet wordt aangewend voor uitgaven
ten behoeve van de partner.

Grafiek 4.5 Eigen spaarrekening aangewend voor echtgenoot
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4.3.2.3 Aansprakelijkheid

De hiervoor besproken financiële zorg- en onderhoudsplicht regardeert slechts
de echtgenoten in hun onderlinge verhouding. De externe aansprakelijkheid is
geregeld in art. 1:85 en 86 BW. De echtgenoot is hoofdelijk aansprakelijk voor
de door de andere echtgenoot aangegane verbintenissen ten behoeve van de
‘gewone gang van de huishouding’. Door deze regeling krijgen crediteuren een
sterkere positie: zij kunnen zich niet slechts verhalen op het vermogen van de
echtgenoot die de verbintenis is aangegaan, maar ook op het vermogen van de
andere echtgenoot. De gedachte hierachter is dat het voor de derde geen
verschil mag maken met welke echtgenoot hij de verbintenis ten behoeve van
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de gewone gang van de huishouding is aangegaan. De ‘uitgaven ten behoeve
van de gewone gang van de huishouding’ zijn beperkter dan de kosten van de
huishouding van art. 1:84 BW. Welke uitgaven als zodanig moeten worden
gekwalificeerd dient per situatie te worden beoordeeld, waarbij met de aard
van de uitgave, de (naar buiten blijkende) levenswijze en de draagkracht van
het gezin rekening wordt gehouden. Beslissend is of de echtgenoot de be-
treffende uitgave in de regel zelfstandig pleegt te doen.31

4.3.2.4 Beschermende bepalingen

Art. 1:88 BW is een zogenoemde ‘gezinsbeschermende’ bepaling. Hierin is
geregeld dat de echtgenoot voor bepaalde rechtshandelingen toestemming nodig
heeft van de andere echtgenoot. Het gaat om transacties die de echtgenoot op
grond van het geldende huwelijksgoederenregime rechtsgeldig zou kunnen
verrichten, maar die benadelend of risicovol voor de andere echtgenoot kunnen
zijn. Het artikel bestrijkt een viertal categorieën rechtshandelingen.

In de eerste plaats gaat het om bepaalde rechtshandelingen die betrekking
hebben op de ‘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’. De woning wordt nog als echtelijke woning be-
schouwd indien een van de echtgenoten tijdelijk elders is gaan wonen op
grond van een voorlopige voorziening in het kader van een echtscheidings-
procedure.32 Het artikel ziet ook op de tweede woning, mits de tweede woning
evenals de eerste woning tot het ‘woonmilieu’ van het gezin kan worden
gerekend.33 De strekking van deze bepaling is om de andere echtgenoot te
beschermen tegen rechtshandelingen die het gebruik van de woning in gevaar
kunnen brengen. Toestemming van de andere echtgenoot is daarom vereist
voor de overeenkomsten die tot doel hebben de woning te vervreemden, te
bezwaren of in gebruik te geven en rechtshandelingen die strekken tot
beëindiging van het gebruik van de woning. De tweede categorie rechtshan-
delingen waarvoor toestemming nodig is, betreft de niet-gebruikelijke boven-
matige giften.34 Toestemming van de andere echtgenoot is in de derde plaats
vereist voor overeenkomsten die ertoe strekken dat de echtgenoot, anders dan
in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk

31. Klaassen/Luijten & Meijer 2005, p. 33-34 en Asser/De Boer 2006, nr. 231
32. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 68 en de aldaar in voetnoot 81 vemelde jurisprudentie.
33. Het is de vraag of een vakantiewoning tot het woonmilieu van echtgenoten kan worden

gerekend. Dit zal afhangen van de feitelijke situatie. Vgl. Ktg. ’s-Gravenhage, 29 jan. 1971, NJ
1971, 243, waarin werd beslist dat de bepaling niet zag op de vakantiewoning die feitelijk
niet door de echtgenoten werd gebruikt. Klaassen/Luijten & Meijer 2005, p. 41, gaan ervan uit
dat dit anders is indien de vakantiewoning niet wordt verhuurd aan derden en dus het hele
jaar ter beschikking staat van de echtgenoten.

34. In art. 1:88 lid 4 is een uitzondering opgenomen voor de gift die de strekking heeft pas te
zullen worden uitgevoerd na het overlijden.
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medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerheid voor een schuld van de derde verbindt. Hetzelfde geldt indien
deze handelingen worden verricht door de bestuurder van een NV of BV die
alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen houdt,
tenzij de handelingen zijn verricht in het kader van de normale uitoefening van
het bedrijf van die vennootschap.35 Ten slotte is toestemming van de andere
echtgenoot vereist voor overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van
zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale
uitoefening van het beroep of bedrijf van de echtgenoot strekken.36

De echtgenoot kan met een beroep op art. 1:88 BW de hiervoor genoemde
rechtshandelingen vernietigen (art. 1:89 BW). De derde die te goeder trouw
handelde met de echtgenoot, wordt echter beschermd, tenzij de handeling een
gift betrof.

4.3.3 Bij beëindiging van het huwelijk tijdens leven

4.3.3.1 Alimentatie

Indien het huwelijk eindigt door echtscheiding,37 eindigt de wederzijdse
onderhoudsplicht van art. 1:81 en art. 1:84 BW zoals die tijdens het huwelijk
bestond. De lotsverbondenheid die het huwelijk in het leven heeft geroepen,
eindigt echter niet onmiddellijk. Deze kan doorwerken in de verplichting tot
het verschaffen van levensonderhoud aan de behoeftige ex-echtgenoot, zie
art. 1:157 BW. Hierin wordt aan de rechter de mogelijkheid gegeven om op
verzoek van een van beide echtgenoten een uitkering tot levensonderhoud toe
te kennen ten laste van de andere echtgenoot. Deze verplichting is echter in de
tijd gelimiteerd tot maximaal twaalf jaar.38

De rechtsgrondslag voor de alimentatieverplichting ligt besloten in de visie op
het huwelijk: een (levenslange) lotsgemeenschap.39 De wettelijke onderhouds-
plicht tijdens het huwelijk maakt het mogelijk om zich economisch afhankelijk
op te stellen. Deze veronderstelde en feitelijk solidariteit tijdens het huwelijk
werkt door na de ontbinding van het huwelijk. Voor de vraag of er sprake is van

35. Art. 1:88 lid 5 BW.
36. Een vrij recent voorbeeld waarin een beroep op deze bepaling werd gehonoreerd is bij de

effectenlease van Dexia, HR 28 maart 2008, NJ 2008, 578.
37. Of scheiding van tafel en bed, zie art. 1:169 BW.
38. Voor kinderloze huwelijken korter dan 5 jaar is de verplichting gemaximeerd tot het aantal

jaren dat het huwelijk heeft geduurd (art. 1:157 lid 6 BW). Onder bijzondere omstandigheden
kan de termijn van 5, respectievelijk 12, jaren worden verlengd, vgl. art. 1:157 lid 5 BW.

39. Met rechtsgrondslag wordt hier gedoeld op de normatieve rechtvaardiging om een alimen-
tatieverplichting aan te nemen. Dit dient onderscheiden te worden van de rechtsgrond,
waaronder ik versta de (formele) wet waarop de regeling is gebaseerd. Zie ook Van Norden
2007 (proefschrift), p. 19-20.
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een onderhoudsplicht, dienen behoefte van de alimentatiegerechtigde en
draagkracht van de alimentatieplichtige, mede gerelateerd aan de omstandig-
heden tijdens het huwelijk, tot maatstaf. De factoren die betrekking hebben op
de inrichting van het huwelijk, zoals het al dan niet samenwonen, al dan niet
gescheiden financiën, duur van het huwelijk en de aanwezigheid van kinderen,
kunnen niet verhinderen dat er sprake is van een onderhoudsverplichting. De
Hoge Raad oordeelde dat ook een schijnhuwelijk, welke slechts met het oog op
het verkrijgen van een verblijfsvergunning en tegen betaling was aangegaan,
een levensgemeenschap schept:

“(…) die rechtsgrond vormt voor een onderhoudsverplichting tussen de
echtgenoten, welke gemeenschap in de onderhoudsplicht haar werking
behoudt ook al wordt de huwelijksband geslaakt. Dit brengt mee dat (…)
niet als juist kan worden aanvaard dat slechts een onderhoudsverplichting
bestaat indien sprake is geweest van wederzijdse verzorging, van samen-
wonen of van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, en
evenmin dat een onderhoudsplicht slechts dan gerechtvaardigd is, wanneer
door (de feitelijke inrichting van) het huwelijk de verdiencapaciteit van de
onderhoudsgerechtigde is verminderd.”40

De hiervoor genoemde factoren die betrekking hebben op de inrichting van het
huwelijk, kunnen wel van invloed zijn op de omvang en duur van de onder-
houdsplicht.41

De alimentatieverplichting eindigt van rechtswege wanneer de alimentatiege-
rechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap
aangaat dan wel is ‘gaan samenleven met een ander als ware hij gehuwd’
(art. 1:160 BW). Indien de ex-echtgenoot opnieuw in het huwelijk treedt, heeft
deze immers recht op levensonderhoud ex art. 1:81 BW. Deze verplichting van
de nieuwe echtgenoot tot verschaffing van levensonderhoud vervangt de
verplichting van de gewezen echtgenoot tot betalen van alimentatie.

Om te voorkomen dat de alimentatiegerechtigde het vervallen van de alimen-
tatie omzeilt door niet te gaan trouwen maar ongehuwd gaat samenleven, is de
laatste zinsnede toegevoegd. Hierop is de nodige kritiek gekomen.42 Het

40. HR 1 februari 2002, NJ 2002, 171.
41. Zie ook r.o. 3.2.2 en 3.3.4 van HR 9 februari 2001, NJ 2001, 216.
42. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel geregistreerd partnerschap en

het wetsvoorstel rechten en plichten echtgenoten en geregistreerd partners is gevraagd naar
de wenselijkheid van de zinsnede ‘samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als
hadden zij hun partnerschap laten registreren’ in art. 160 Boek 1 BW. De zinsnede zou
onduidelijk zijn en tot onverkwikkelijke procedures leiden. In de betreffende parlementaire
behandeling is toegezegd te onderzoeken of de zinsnede kan worden gehandhaafd of
gewijzigd. Na het overleg met de rechterlijke macht en de advocatuur is besloten de bepaling
te handhaven. Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr. 104.
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belangrijkste kritiekpunt is dat ongehuwd samenwonenden geen wettelijke
onderhoudsplicht kennen. De Hoge Raad past de zinsnede daarom ook restric-
tief toe.43 Ook de minister heeft bij de parlementaire behandeling aangegeven
dat alleen die situaties van ongehuwd samenleven door de bepaling worden
getroffen die alle kenmerken van een huwelijksverhouding hebben, behalve de
officiële sluiting en erkenning.44

In de jurisprudentie zijn inmiddels de contouren duidelijk geworden van dit
begrip.45 Als vergelijkingsmaatstaf voor de vraag of men samenleeft als ware
men gehuwd, geldt het als ‘normaal’ te beschouwen huwelijk. Dit betekent dat
naast een duurzame en affectieve relatie nodig is dat men elkaar verzorgt, dat
wordt samengewoond en dat een gemeenschappelijke huishouding wordt
gevoerd.46 De eisen zijn cumulatief. Van wederzijdse verzorging is sprake
indien de samenwonenden in feite elk hetzij bijdragen in de kosten van de
gezamenlijke huishouding, dan wel op andere wijze in elkaars verzorging
voorzien.47 Van het laatste kan sprake zijn bij een taakverdeling waarin een
van beide partners de kosten van de huishouding voor zijn rekening neemt en
de andere partner alleen de huishouding voert.48 Het feit dat de samenwo-
ningsplicht voor gehuwden is geschrapt, brengt niet met zich mee dat deze
voorwaarde ook niet geldt voor ongehuwd samenwonenden.49 Het samen-
wonen is immers een kenmerk van een als ‘normaal’ te beschouwen huwelijk.

4.3.3.2 Pensioen

Indien (een van) de echtgenoten tijdens het huwelijk pensioen (heeft) hebben
opgebouwd, dient dit bij het einde van het huwelijk tijdens leven te worden
‘verevend’. Dit is slechts anders indien echtgenoten in de huwelijkse voor-
waarden of het echtscheidingsconvenant de verevening expliciet hebben uit-
gesloten. De verevening staat los van het huwelijksvermogensrecht. Dit
betekent dat verevening ook dient plaats te vinden indien de echtgenoten in
‘koude uitsluiting’ zijn gehuwd.

De pensioenverevening, die is gebaseerd op de Wet verevening pensioen-
rechten bij scheiding (WVP), houdt in dat het tijdens huwelijk opgebouwde
ouderdomspensioen wordt gedeeld. De echtgenoot die recht heeft op vereve-
ning, verkrijgt vervolgens een zelfstandig recht op uitbetaling tegenover het

43. Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr. 104, p. 2.
44. Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr. 104, p. 3.
45. Zie voor een uitgebreider overzicht Asser/De Boer 2006 nr. 647
46. o.a. HR 25 november 1994, NJ 1995, 299, HR 13 april 2001, NJ 2001, 586 en HR 3 juni 2005, NJ

2005, 381.
47. HR 22 februari 1985, NJ 1986, 82.
48. Kamerstukken II 2002/03, 28 600 VI, nr. 104, p. 6. Vgl. ook Luijten in zijn noot onder NJ 1986, 82.
49. HR 3 juni 2005, NJ 2005, 381.
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uitvoeringsorgaan (art. 2 lid 2 WVP). Een andere mogelijkheid is dat de vereve-
ningsgerechtigde in ruil voor het hem toekomende deel van het ouderdomspen-
sioen en zijn partnerpensioen, een eigen recht op ouderdomspensioen krijgt
(de zogenoemde ‘conversie’).50

De WVP is deels een reactie op het in 1981 gewezen arrest Boon-Van Loon. In dat
arrest oordeelde de Hoge Raad dat de waarde van de pensioenrechten tot de
huwelijksgemeenschap moet worden gerekend. Indien echtgenoten gehuwd
waren in gemeenschap van goederen, hield dit in dat de waarde van het
ouderdoms- en partnerpensioen bij het einde van het huwelijk tijdens leven
moest worden verrekend. De Hoge Raad baseerde zijn oordeel op het feit dat:

“niet alleen verknochtheid bestaat met de rechthebbende op het pensioen
maar (…) tevens een niet te verwaarlozen band met de persoon van de
andere echtgenoot. Voor wat betreft de ouderdomspensioenen bestaat deze
band hierin dat het pensioenrecht, zo de rechthebbende gehuwd is, uit
maatschappelijk oogpunt bestemd is te voorzien in de behoeften van beide
echtgenoten en dat voorts de opbouw van een zodanig pensioen (…) in
beginsel moet worden gezien als het resultaat van de gemeenschappelijke
inspanning van beide echtgenoten, voortvloeiende uit de zorg die zij
krachtens art. 1:81 BW aan elkaar verschuldigd zijn.”51

De verrekening op basis van het arrest Boon-Van Loon kan nog steeds aan de orde
komen indien echtgenoten de toepasselijkheid van de WVP hebben uitgesloten.52

In de literatuur is veel kritiek gekomen op het voorontwerp van wet dat
uiteindelijk heeft geleid tot de WVP. De minister vond de regeling echter toch
wenselijk omdat de eenzijdige pensioenopbouwgelet op de taakverdeling binnen
het huwelijk nog vaak voorkomt. Ook uit het oogpunt van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid werd de regeling wenselijk geacht. Met rechtszekerheid wordt
gedoeld op de beantwoording van vragen die naar aanleiding van het Boon-Van
Loon-arrest zijn gewezen. Met rechtsgelijkheid wordt gedoeld op het feit dat de
regeling is losgekoppeld van het toepasselijke huwelijksgoederenregime.53

Tot slot kan worden opgemerkt dat het eventuele partnerpensioen niet in de
verevening wordt betrokken. De ex-echtgenoot krijgt het recht op het gehele
partnerpensioen dat ten gunste van hem is opgebouwd (art. 57 PW).54

50. Art. 5 WVP.
51. HR 27 november 1981, NJ 1982, 503, r.o. 12.
52. In de literatuur bestaat discussie over de vraag of ook de toepasselijkheid van art. 1:94 lid 4

BW moet worden uitgesloten. Zie Staats 2007, p. 301.
53. Zie ook Van Mourik 1991, p. 487 en par. 3.5.2.3.
54. Dit geldt niet voor het partnerpensioen dat is verzekerd op risicobasis. Dit heeft namelijk

geen waarde op het moment van echtscheiding.
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4.3.4 Bij beëindiging huwelijk door overlijden

4.3.4.1 Erfrecht

Hierna worden de gevolgen beschreven in de situatie dat de gehuwden geen
testament hebben gemaakt. In dat geval geldt het erfrecht zoals is neergelegd
in Boek 4 van het BW. De echtgenoot is dan, al dan niet samen met de kinderen,
erfgenaam. Dit geldt niet voor de van tafel en bed gescheiden echtgenoot
(art. 4:10 en 4:13 BW). De echtgenoot die duurzaam gescheiden leeft is wel
versterferfgenaam.55

Indien de erflater geen kinderen heeft, is de echtgenoot de enige erfgenaam
van de erflater (art. 4:10 BW). Indien de erflater wel kinderen heeft, geldt de
wettelijke verdeling van titel 3 van Boek 4 BW. In dat geval is de echtgenoot
samen met de kinderen van de erflater voor gelijke delen erfgenaam. De
langstlevende echtgenoot verkrijgt echter de beschikkingsmacht over de vol-
ledige nalatenschap; hij verkrijgt alle goederen van de nalatenschap en is
verplicht alle schulden voor zijn rekening te nemen. Ieder kind krijgt een
geldvordering op de echtgenoot ter grootte van zijn erfdeel. Deze vordering is
pas opeisbaar als de langstlevende in staat van faillissement is verklaard, op
hem de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of is overleden. De
vordering van de kinderen draagt een enkelvoudige rente die gelijk is aan de
wettelijke rente, voor zover deze hoger is dan 6.

De kinderen hebben recht op een legitieme portie. Indien een beroep wordt
gedaan op de legitieme portie, verkrijgt de legitimaris een vordering in geld.
Indien de nalatenschap is verdeeld conform de wettelijke verdeling, is de
vordering van de legitimarissen op dezelfde tijdstippen opeisbaar als de hiervoor
genoemde vordering die voortvloeit uit de wettelijke verdeling. Een beroep van
een kind op zijn legitieme gaat dus niet ten koste van de beschikking van de
echtgenoot over de nalatenschapsgoederen.56 De wettelijke verdeling biedt aan
de langstlevende maximale bescherming. De langstlevende wordt eigenaar van
het volledige vermogen van de erflater en krijgt voor de erfdelen van de kinderen
slechts een – in beginsel tijdens leven niet-opeisbare – schuld aan de kinderen.

Zoals gezegd treedt de wettelijke verdeling in werking indien geen testament is
gemaakt. Het is echter ookmogelijk dat de erflater in zijn testament dewettelijke
verdeling van toepassing verklaart, eventueel op bepaalde onderdelen aangepast

55. Alleen voor de verzorgingsvruchtgebruiken van art. 4:29 en 4:30 BW is geregeld dat de
echtgenoot daarop geen aanspraak kan maken indien reeds meer dan een jaar een procedure
tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed aanhangig is. Tenzij het niet tot stand
komen van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed niet in overwegende mate de
echtgenoot kan worden aangerekend. Zie art. 4:32 BW.

56. Kamerstukken I 1998/99, 17 141, nr. 120a, p. 2.
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aan zijn persoonlijke wensen.57 Echter ook indien de erflater de wettelijke
verdeling volledig heeft uitgesloten in zijn testament, biedt de wet de langst-
levende echtgenoot bescherming in de vorm van de zogenoemde ‘andere wette-
lijke rechten’. Deze rechten zijn dwingendrechtelijk van aard zodat de erflater
daarvan niet kan afwijken. In art. 4:28 BW is geregeld dat de echtgenoot en
personen die met de echtgenoot een gemeenschappelijke huishouding voeren,
het recht hebben om het gebruik van de woning en inboedel gedurende
zes maanden voort te zetten. De echtgenoot kan zich hierdoor instellen op de
nieuwe situatie na het overlijden zonder onmiddellijke zorg te hebben over
de huisvesting.58

Daarnaast zijn in de wet een tweetal verzorgingsvruchtgebruiken opgenomen.
Op grond van art. 4:29 BW kan de echtgenoot van de erflater eisen dat ten
behoeve van hem een vruchtgebruik wordt gevestigd op de woning die door
hem – al dan niet samen met de erflater – werd bewoond. Hetzelfde geldt voor
de inboedel. De echtgenoot dient voor zijn verzorging wel behoefte te hebben
aan het vruchtgebruik. Omdat ervan uit wordt gegaan dat de langstlevende in
het algemeen wel behoefte heeft aan een vruchtgebruik op de woning en
inboedel, ligt de bewijslast dat de woning niet nodig is voor een passende
verzorging van de langstlevende, bij de erfgenamen. De erfgenamen kunnen in
dat geval in een procedure bij de kantonrechter de aanspraak van de langst-
levende ontzeggen of – indien het al is gevestigd – laten beëindigen (art. 4:33
lid 2 BW). Een ‘passende verzorging’ vereist niet dat de langstlevende hetzelfde
leefpatroon moet kunnen voortzetten. In de parlementaire behandeling wordt
hierover opgemerkt dat de behoefte in elk concreet geval kan verschillen,
waarbij de wettelijke maatstaven omtrent het verschaffen van levensonder-
houd tussen gewezen echtgenoten een oriëntatiepunt kunnen vormen. Evenals
bij echtscheiding voor de onderhoudsgerechtigde in vele gevallen een stap
terug onvermijdelijk is, kan ook de langstlevende echtgenoot geen aanspraak
maken op onverkorte voortzetting van het oude leefpatroon.59 De omstandig-
heden waarmee de kantonrechter in ieder geval rekening dient te houden bij
de beoordeling van de verzorgingsbehoefte, zijn opgesomd in art. 4:33 lid 5
BW. Ten aanzien van het verzorgingsvruchtgebruik op de woning wordt in de
parlementaire behandeling wel opgemerkt dat als vuistregel ervan uit kan
worden gegaan dat

“de langstlevende echtgenoot behoefte heeft aan voortgezet gebruik van de
woning en de inboedel, zeker als deze ook nog dienst doet als woning voor
het overblijvende gezin. Dit zal bijvoorbeeld anders kunnen zijn wanneer de
langstlevende echtgenoot alleen achterblijft in een heel grote woning. In

57. Van Mourik 2006-II, p. 58.
58. Kamerstukken I 1998/99, 17 141, nr. 120a, p. 3.
59. Kamerstukken I 1998/99, 17 141, nr. 120a, p. 3.
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dergelijke omstandigheden kan de echtgenoot, indien de erflater anders
heeft beschikt, niet steeds verwachten het gebruik daarvan ongewijzigd en
voor onbepaalde tijd te mogen voortzetten.”60

In art. 4:30 BW is het tweede verzorgingsvruchtgebruik geregeld. Voor zover
de echtgenoot daaraan voor zijn verzorging behoefte heeft, kan hij het vrucht-
gebruik verlangen van andere goederen van de nalatenschap. Ter verkrijging
van dit vruchtgebruik dient de echtgenoot de verzorgingsbehoefte aannemelijk
te maken. Hierover wordt in de parlementaire behandeling opgemerkt dat dit
niet snel aan de orde zal zijn:

“In veel gevallen zal door middel van een weduwen- of partnerpensioen een
passend inkomen verzekerd zijn. Ook zal terdege rekening gehouden
moetenworden met de mogelijkheid dat de langstlevende zelf in voldoende
mate inkomsten kan verwerven. Bij gebreke daarvan is aanvulling denkbaar
met een vruchtgebruik van bepaalde nalatenschapsgoederen, zo nodig met
verteringsbevoegdheid. In het oog dient echter gehouden te worden dat
verregaande inperking van de beschikkingsvrijheid van de erflater niet
zonder goede grond dient plaats te vinden.”61

De verzorgingsvruchtgebruiken van art. 4:29 en art. 4:30 BW gaan voor op de
legitimaire aanspraken. Dit betekent dat de legitimaire vordering niet opei-
sbaar is zolang het verzorgingsvruchtgebruik nog kan worden gevorderd of
bestaat (art. 4:81 lid 3 en 4 BW).62

Tot slot biedt art. 4:82 BW de erflater in alle andere gevallen (dus buiten de
wettelijke verdeling en de andere wettelijke rechten) de mogelijkheid om te
bepalen dat de vordering van de legitimaris eerst opeisbaar is na het overlijden
van de langstlevende. Hiervoor is niet vereist dat de langstlevende behoefte
heeft aan verzorging. Dit beding kan ook worden gemaakt ten behoeve van een
andere levensgezel, indien deze met de erflater een gemeenschappelijke huis-
houding voert en een notarieel verleden samenlevingscontract is aangegaan.

4.3.4.2 Aanvullend pensioen

De werknemer die deelneemt aan een pensioenregeling bij zijn werkgever, kan
in zijn pensioenregeling ook een voorziening treffen voor zijn overlevende
partner. Nagenoeg alle pensioenregelingen voorzien naast het ouderdomspen-
sioen in een partnerpensioen.63

60. Kamerstukken I 1998/99, 17 141, nr. 120a, p. 4.
61. Kamerstukken I 1998/99, 17 141, nr. 120a, p. 5.
62. De vordering is wel opeisbaar ingeval van faillissement van de echtgenoot of indien op hem

de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
63. Schols-van Oppen & Winter 2006, p. 35.
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Tot 1 januari 2002 bouwden alle werknemers die deelnamen aan een pen-
sioenregeling die voorzag in een partnerpensioen, een partnerpensioen op
ongeacht de burgerlijke staat. Alleenstaanden konden daardoor verplicht
worden partnerpensioen op te bouwen, zonder dat ze dat nodig hadden. Met
ingang van 1 januari 2002 is dit gewijzigd. In art. 60 Pensioenwet (hierna: PW)
is thans geregeld dat indien een pensioenregeling voorziet in de opbouw van
een ouderdomspensioen en een partnerpensioen, de (gewezen) deelnemer het
recht moet krijgen in plaats van partnerpensioen te kiezen voor een hoger en/
of eerder ingaand ouderdomspensioen.64

De achtergrond van dit artikel is het bereiken van een gelijke behandeling
ongeacht de burgerlijke staat. Het verplicht opbouwen van een partnerpensi-
oen zonder dat ze het zelf nodig hebben, konden alleenstaanden ervaren als
“een te ver doorgeschoten solidariteit met paren indien aan hen niet de
mogelijkheid wordt geboden het opgebouwde partnerpensioen in te zetten
voor een hoger of een eerder ingaand ouderdomspensioen.”65 Hetzelfde geldt
voor paren die geen behoefte hebben aan een partnerpensioen omdat ze
beiden zelf voldoende inkomen hebben. Een andere reden voor invoering
was het uitgangspunt dat een ieder geacht wordt in zijn eigen onderhoud te
kunnen voorzien, zodat een partnerpensioen op den duur geen vanzelfspre-
kendheid meer zou hoeven te zijn.66

Vanwege het grote belang van de partner die begunstigde is voor het partner-
pensioen, is de keuze tot uitruil van het partnerpensioen voor een hoger en/of
eerder ingaand ouderdomspensioen, gebonden aan de toestemming van deze
partner (art. 60 lid 6 PW). De toestemming is niet alleen vereist bij gehuwden
en geregistreerde partners, maar ook bij ongehuwd samenwonenden. Het
toestemmingsvereiste kan bij ongehuwd samenwonenden overigens alleen
aan de orde komen indien de deelnemer de ongehuwd samenwonende heeft
aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Het keuzerecht geldt niet na echtschei-
ding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed (art. 60 lid 2
PW). Dit bijzonder partnerpensioen wordt beschouwd als een eigen recht van
de gewezen echtgenoot waarover de deelnemer niet behoort te kunnen
beschikken.67 De mogelijkheid tot uitruil van het partnerpensioen in een hoger
en/of eerder ingaand ouderdomspensioen, bestaat daarom alleen tijdens het
huwelijk.

64. Dat geldt niet als de pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen dat is verzekerd op
risicobasis. Dit heeft namelijk voordat het tot uitkering komt geen waarde.

65. Kamerstukken II 1998/99, 26 711, B, p. 1.
66. Kamerstukken II 1997/98, 25 694, nr. 3, p. 8.
67. Kamerstukken II 1997/98, 26 711, B, p. 2.
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4.4 Zorg/onderhoudsplicht ongehuwd samenwonenden

4.4.1 Inleiding

De rechtspositie van echtgenoten en geregistreerde partners is vastgelegd in
Boek 1 BW. Hierin ontbreekt de ongehuwde samenwoner.68 De vraag rijst of de
regels van het huwelijksvermogensrecht onder bepaalde omstandigheden naar
analogie op de niet-huwelijkse samenleving kunnen worden toegepast. In de
literatuur wordt daar zeer terughoudend op gereageerd. In de eerste plaats
wordt gewezen op het feit dat samenwoners hadden kunnen kiezen voor het
huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door daar vanaf te zien, hebben ze er
bewust voor gekozen dat de regels van het huwelijksvermogensrecht niet op
hen van toepassing zijn. Daarnaast bestaat er een grote diversiteit in de
groepen van samenwoners. Hierdoor kan niet op voorhand één bepaalde
wettelijke regel naar analogie op iedere niet-huwelijkse samenleving worden
toegepast. Dit beperkt de analogische toepassing tot het concrete geval, of
althans tot een beperkte groep met dezelfde relevante kenmerken. Echter ook
indien in een concreet geval blijkt dat de niet-huwelijkse samenlevingsvorm in
financieel-economisch opzicht een sterke gelijkenis vertoont met het huwelijk,
wijst Schrama erop dat analogische toepassing dient te worden afgewezen voor
de rechtsnormen die zijn verbonden aan het huwelijk als bijzonder instituut.
Deze rechtsgevolgen zijn exclusief verbonden aan het huwelijk als wettelijke
samenlevingsvorm en lenen zich daardoor niet voor analogische toepassing op
niet-geïnstitutionaliseerde samenlevingsvormen. De regelingen die wel voor
analogische toepassing in aanmerking komen, zijn de regelingen die niet
aanknopen bij het huwelijk als instituut, maar bij het feit dat in het huwelijk
een zekere financiële verwevenheid bestaat dan wel een sterke emotionele
betrokkenheid.69

Dit betekent echter niet dat er tussen ongehuwde samenlevers geen enkele
rechten en plichten gelden. Op hen is wel het algemene vermogensrecht van
toepassing. Rechten en plichten kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit een
schriftelijke overeenkomst, zoals een (notarieel) samenlevingscontract. Uit on-
derzoek van het CBS blijkt dat ruim de helft van de samenwoners een schriftelijk
samenlevingscontract heeft afgesloten.70 Een soortgelijk beeld komt naar voren
uit het enquêteonderzoek: 51,5% blijkt een schriftelijk samenlevingscontract te
hebben.71 Om conclusies te kunnen trekken over de eventuele afwijkende

68. Deze komt in Boek 1 alleen terug in art. 1:160 BW, zie par. 4.3.3.1.
69. Zie Schrama 2004, par. 3.2.5.2.
70. CBS Webmagazine, maandag 22 maart 2004.
71. Er bestaat een relatie zowel met de samenleefduur als de leeftijd. Bij een samenleefduur

vanaf 5 jaar heeft een ruime meerderheid een samenlevingscontract. Hetzelfde geldt voor de
leeftijd. Vanaf een leeftijd van 35 jaar heeft een ruime meerderheid een samenlevings-
contract.
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juridische positie ten opzichte van individuele belastingplichtigen, is echter niet
zozeer de hoeveelheid samenlevingscontracten relevant als wel de inhoud
daarvan. Daarover zijn echter geen gegevens bekend. De inhoud kan variëren
van de enkele mededeling dat men samenleeft (om bijv. in aanmerking te komen
voor partnerpensioenregelingen) tot een regeling die in vermogensrechtelijk
opzicht heel sterkt lijkt op die van gehuwden.

Daarnaast laat het zich ook denken dat rechten en plichten stilzwijgend zijn
overeengekomen. Dit betekent dat het bestaan van een afspraak over een
bepaald punt wordt afgeleid uit gedragingen of uitlatingen van partijen.72 In de
jurisprudentie wordt aan de hand van de feiten en omstandigheden beoor-
deeld of van een stilzwijgende overeenkomst sprake is.

Hierna zal ik aangeven welke regels uit het huwelijksvermogensrecht met
betrekking tot het bestaan van een zorg/onderhoudsplicht naar analogie op de
ongehuwde samenlever kunnen worden toegepast. Daarnaast zal ik op hoofd-
lijnen aandacht besteden aan de (sterk casuïstische) jurisprudentie omtrent het
bestaan van een stilzwijgende overeenkomst of andere rechtsgronden waarop
de onderhoudsplicht kan zijn gebaseerd zoals een natuurlijke verbintenis. Dit
zal – waar mogelijk – worden aangevuld met de feitelijke gegevens uit het
enquêteonderzoek. Tot slot merk ik op dat evenals bij de gehuwden ook de
overige financiële rechten en plichten die kunnen worden ontleend aan het
samenlevingsverband of de beëindiging daarvan, aan bod komen.

4.4.2 Tijdens samenwoonperiode

4.4.2.1 Analogische toepassing art. 1:81 en 1:84

In paragraaf 4.3.2.1 is aan de orde geweest dat het bestaan van het huwelijk een
onderhoudsplicht in het leven roept die gestoeld is op art 1:81 en 1:84 BW. In
het algemeen wordt aangenomen dat art. 1:81 BW niet geldt voor niet-
huwelijkse samenlevingsvormen.73 Dit artikel vindt, evenals de alimentatie-
bepaling van art. 1:157 BW, zijn basis in de materiële lotsverbondenheid van
echtgenoten. Een dergelijke materiële lotsverbondenheid kan ook bij onge-
huwde samenlevers feitelijk wel bestaan. Partijen hadden echter voor het
huwelijk en de vermogensrechtelijke gevolgen kunnen kiezen, maar hebben
dat niet gedaan. In die visie hebben ze er bewust voor gekozen dat bijvoorbeeld
art. 1:81 BW toepassing mist.74 Het feit dat men samenleeft roept derhalve niet

72. Zie over de betekenis van toezeggingen Schrama 2004, p. 387-388.
73. De Bruijn/Soons/Kleijn/Huijgen/Reinhaertz 1999, nr. 323 en punt 3.3.2 van de conclusie van

Moltmaker bij HR 22 februari 1985, NJ 1986, 82, Asser/De Boer 2006, nr 568, Cohen
Henriquez & Moltmaker 1977, p. 36.

74. Vgl. Luijten in punt 2 van zijn noot bij HR 9 januari 1987, NJ 1987, 927.
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automatisch een onderhoudsplicht tijdens de samenleving in het leven op
grond van art 1:81 BW. Zo ook uitdrukkelijk de Hoge Raad:75

“Het middel gaat ervan uit dat, in geval de vrouw tijdens het geding tot
echtscheiding met een andere man zou samenleven als waren zij gehuwd,
zij voor haar levensonderhoud voor de duur van dat geding geen beroep zou
kunnen doen op haar echtgenoot, aangezien in dat geval de verplichting om
in haar levensonderhoud te voorzien op die andere man zou rusten. Dit
uitgangspunt vindt geen steun in het recht, zodat het middel in zoverre
faalt.”76

Aangenomen wordt dat ook art. 1:85 BW, waarin de aansprakelijkheid voor de
schulden van de gewone gang van de huishouding wordt uitgebreid, zich niet
leent voor analogische toepassing.77 Tot slot wordt ervan uitgegaan dat ook de
beschermende bepalingen van art. 1:88 BW, deel uitmaken van het complex
van rechten en plichten die aan het huwelijk zijn verbonden en zich dus niet
lenen voor analogische toepassing op ongehuwde samenlevers.

In de literatuur is men verdeeld over de vraag of de regeling van art. 1:84 BW,
waarin is bepaald dat de echtgenoten de kosten van de huishouding naar
evenredigheid van het inkomen respectievelijk van het vermogen dragen, wel
voor analogische toepassing in aanmerking komt.78

4.4.2.2 Stilzwijgende afspraken

Zoals hiervoor aangegeven, is in de jurisprudentie meerdere malen beslist dat
er geen wettelijke onderhoudsplicht geldt tijdens de samenwoonperiode. Dit
kan anders zijn indien uit gedragingen van partijen kan worden afgeleid dat
een dergelijke onderhoudsplicht wel (stilzwijgend) is overeengekomen.

In HR 9 januari 1987 (Roozendaal-Van Dilst), NJ 1987, 927, woonden partijen
samen enwaren zij overeengekomen dat de kostenwegens ‘huur, energie, water,
kabeltelevisie, brandverzekering, krant, telefoon, voeding en enige andere pos-
ten’, door ieder voor de helft werden gedragen. Toen de man werkloos werd,
droeg de vrouw de volledige kosten, maar zij wenste de helft daarvan te zijner
tijd met de man te verrekenen. De man stelt dat de vrouw onrechtmatig handelt
door niet, althans niet voldoende, in zijn levensonderhoud te voorzien. De Hoge

75. HR 15 juli 1985, NJ 1986, 397.
76. Evenzo in het hierna te bespreken Roozendaal-Van Dilst (HR 9 januari 1987, NJ 1987, 927):

“samenwonen schept noch op zichzelf, noch in verbinding met een overeenkomst als
bovenvermeld een rechtsplicht tot onderhoud” en in HR 10 april 1998, NJ 1998, 711.

77. Schrama 2004, p. 276, voetnoot 179.
78. Zie voor een overzicht van voor- en tegenstanders Schrama 2004, p. 277 en voetnoot 182 van

haar bijdrage.
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Raad overweegt dat het samenwonen noch op zichzelf, noch in verbindingmet een
overeenkomst als bovenvermeld, een rechtsplicht tot onderhoud schept. In deze
zaak waren afspraken getroffen die erop duidden dat ieder zijn eigen kosten
wenste te dragen, ook wat betreft de kosten van de gemeenschappelijke huis-
houding. Het in casu door de man verdedigde standpunt veronderstelt
een lotsverbondenheid die zij kennelijk niet in het leven hebben willen roepen.
A-G Leijten concludeert dat indien er een afspraak was gemaakt conform de
regeling van art. 1:84 BW, er wel sprake zou zijn van een financiële lotsver-
bondenheid. In dit geval wijst de onderlinge afspraak tussen partijen echter
duidelijk in een andere richting.

In HR 10 april 1998, NJ 1998, 711 woonden broer en zus samen. De zus ontving
een bijstandsuitkering maar die is beëindigd omdat partijen een gezamenlijke
huishouding zouden voeren als bedoeld in de Algemene Bijstandswet. De zus
vordert nu van haar broer (o.a.) een maandelijkse bijdrage in de kosten van
haar levensonderhoud. De president van de rechtbank overweegt:

“Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de bepalingen over levens-
onderhoud zijn opgenomen, bevat géén bepaling op grond waarvan een
broer tot het verstrekken van levensonderhoud voor zijn zuster gehouden
zou zijn. Een dergelijke bepaling kan ook niet worden gevonden in de
nieuwe Algemene bijstandswet. Wat ook de gedachtegang van de wetgever
geweest moge zijn, de Abw regelt de verhouding tussen bijstandverlenende
instantie en degene die aanspraak op bijstand maakt, en kan niet impliciet
een niet in boek 1 BW geregelde onderhoudsverplichting tussen broer en
zus creëren.(…). Of die onderhoudsplicht tussen samenwonende broer en
zuster overigens rechtens wel afgeleid kanworden uit hun feitelijke verhou-
ding en de afspraken die zij hebben gemaakt hangt geheel af van de
concrete omstandigheden.”

Uit de feiten wordt vervolgens afgeleid dat er voor de broer geen plicht bestaat
om in het levensonderhoud van zijn zus te voorzien. Ook in deze zaak kon uit
de feiten geen financiële lotsverbondenheid worden afgeleid. Partijen hadden
afgesproken dat ieder pro rata zou bijdragen in de kosten van huur, energie,
boodschappen, verzekeringen enzovoort. De kosten van kleding, persoonlijke
verzekeringen en dergelijke zijn gescheiden gehouden. Naarmate de financiële
verwevenheid groter is, zal eerder geconcludeerd kunnen worden tot het
bestaan van een (stilzwijgende afspraak over de) onderhoudsplicht tijdens de
samenwoonperiode.

Het aannemen van een (stilzwijgend overeengekomen) onderhoudsplicht is
dus verweven met de draagplichtregeling omtrent de kosten van de huishou-
ding. Als het algemene vermogensrecht onverkort van toepassing zou zijn,
zouden de partners ieder de helft van de kosten van de huishouding voor hun
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rekening moeten nemen.79 In de praktijk is de verdeling van de kosten van de
huishouding zeer divers. Ook hier geldt dat uit de feitelijke gang van zaken een
stilzwijgende afspraak zou kunnen worden afgeleid over de onderlinge draag-
plicht. Ten aanzien van het bestaan van zo’n stilzwijgende afspraak overwoog
Rechtbank Leeuwarden:80

“Nu is gesteld noch gebleken dat het tegendeel uitdrukkelijk is overeen-
gekomen, hebben partijen als ongehuwd samenwonende partners die
een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd, vermogensrechte-
lijke gevolgen in het leven geroepen die berusten op uitdrukkelijk of
stilzwijgend gemaakte afspraken. Voor zover het de kosten van hun ge-
meenschappelijke huishouding betreft, moet er van worden uitgegaan dat,
behoudens afwijkende afspraken, A en B naar evenredigheid van hun
inkomsten in die kosten hebben willen bijdragen.”

J. de Boer merkt eveneens op dat het voor de hand ligt dat partners de kosten
van de gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van hun inkomen
zullen willen dragen. En voorts:

“Soms zal kunnen worden aangenomen, dat men verder heeft willen gaan
en alle (arbeids)inkomsten in een pot stort en daarvan leeft en het overschot
gelijkelijk wil delen. Dit kan bijv. blijken uit het hebben van een gezamen-
lijke post- of bankrekening, waarop alle (arbeids)inkomsten worden gestort
en waarover beide partners onbeperkt kunnen beschikken.”81

Uit de (summiere) jurisprudentie lijkt voorts te kunnen worden afgeleid dat
een vordering die wordt ingesteld na beëindiging van de relatie tot terugbeta-
ling van te veel betaalde kosten van de huishouding, veelal wordt afgewezen.82

Ook de fiscale aspecten van de bijdrage in het levensonderhoud tussen
ongehuwd samenwonenden is in de rechtspraak aan de orde geweest. Het
betrof de vraag of de (grotere) bijdrage in het levensonderhoud kon worden
gezien als een schenking aan de partner. In de zaak die speelde voor Hof Den
Haag had belanghebbende in de jaren 1972-1976 een gemeenschappelijke
huishouding gevoerd met A die slechts de weekeinden bij zijn (zieke)

79. Omdat het geen volstrekte vreemden zijn maar samenlevende partners, kunnen correc-
ties op dit algemene uitgangspunt nodig zijn. Een afwijking kan billijk zijn indien bijv. een
van beide partners kan aantonen dat van een gelijk gebruik of genot geen sprake is
geweest of omdat een gelijke verdeling gelet op de inkomenspositie van beide partners
onredelijk zou zijn. Zie Schrama 2004, p. 430.

80. Rb. Leeuwarden 12 september 1991, Prg. 1992/3654.
81. Asser/De Boer 2006, nr. 569.
82. Zie par 5.6.3.2.
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echtgenote doorbracht.83 Over de bijdragen van A aan de huishouding heft
de inspecteur schenkingsrecht na. Het Hof overweegt:

“dat zij aldus in die jaren een gemeenschappelijke huishouding hebben
gehad; (…) dat A zijnerzijds in de financiering van de aankoop van dat huis,
zomede in de kosten van het opknappen en inrichten daarvan bijdroeg; dat
kan worden aangenomen, dat toen ter tijde die samenleving als duurzaam
was bedoeld, zodat de bedoelde uitgaven kunnen worden geacht in beider
belang te zijn gedaan;
dat het mede bekostigen van een dergelijke gemeenschappelijke huishou-
ding in beginsel niet kan worden aangemerkt als een schenking door de ene
partner aan de andere, ook al wordt door de een meer bijgedragen dan door
de ander; dat dit althans geldt voor zover bedoelde bijdragen zijn verstrekt
tot het financieren van uitgaven met een bestedingskarakter; (…)
dat echter anders moet worden geoordeeld voorzover de bedoelde bijdra-
gen er toe leiden, dat bij een van de partners vermogensvooruitgang
optreedt, welke rechtstreeks is terug te voeren op bijdragen van de weder-
partij in uitgaven vallende in de vermogenssfeer; dat in zulke gevallen als
regel aanleiding zal bestaan overeen te komen, dat bij het eindigen van de
samenleving, door welke oorzaak dan ook, te dier zake een bedrag moet
worden verrekend; dat, zo dit niet de bedoeling is van de betrokkenen (…);
dat in zulk een geval is voldaan aan de vereisten voor het aanwezig achten
van een materiële schenking (…), tenzij hiervoor een andere oorzaak valt
aan te wijzen; dat van zulk een andere oorzaak hier niet is gebleken; dat
met name niet kan worden gezegd, dat uit hoofde van de aanwezige
verhouding in de jaren 1972 en 1973 op de belanghebbende een verplich-
ting van moraal of fatsoen rustte de belanghebbende in het bezit van enig
vermogen te stellen.”

Het Hof constateert hier dus een schenking voor zover de bijdrage in het
levensonderhoud leidt tot een vermogensvooruitgang bij de partner. Deze uit-
spraak is in de literatuur kritisch ontvangen.84 De ongelijke bijdrage in de kosten
van de huishouding vloeit voort uit de onderhoudsplicht die weliswaar juridisch
niet kan worden afgedwongen, maar feitelijk wel degelijk kan bestaan. Deze
onderhoudsplicht moet dan gezien worden als een dringende verplichting van
moraal en fatsoen. Degene die meer bijdraagt aan de kosten van de huishouding
voldoet daarmee aan een – voor de Successiewet 1956 vrijgestelde – natuurlijke
verbintenis. Moltmaker merkt op dat deze verbintenis zover strekt, “dat men
gedurende het bestaan van de relatie de partner qua inkomenspositie op het-
zelfde niveau brengt als waarop men zich zelf beweegt.”85

83. Hof Den Haag, 22 februari 1979, BNB 1980/147.
84. Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 101 en Asser/De Boer 2006, nr. 576.
85. Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 101.
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Meer in overeenstemming hiermee is de uitspraak van Rechtbank Breda.86 In
die zaak voerden partijen een gezamenlijke huishouding. Uit de relatie is een
kind geboren. Belanghebbende had geen eigen inkomen. Een (belangrijk) deel
van de samenwoonperiode was de man gedetineerd. Op de bankrekening
van de vrouw zijn in de jaren 1999 en 2000 contante stortingen gedaan van
f 81.787 en ƒ 192.000. Nadat de inspecteur tevergeefs heeft geprobeerd ge-
noemde bedragen bij belanghebbende in de heffing te betrekken als inkomsten
uit andere arbeid,87 heeft de inspecteur voor deze bedragen aanslagen schen-
kingsrecht opgelegd. De rechtbank overweegt mijns inziens echter terecht dat:

“Aannemelijk is (…) dat [de heer] deze gelden heeft verstrekt om belang-
hebbende in staat te stellen om de gezamenlijke huishouding overeenkom-
stig hun plaats in de samenleving te kunnen voeren. Uit niets is gebleken
dat [de heer] met die gelden belanghebbende heeft willen bevoordelen. De
inspecteur heeft dit ook op geen enkele manier aannemelijk gemaakt. Het
feit dat de bedragen in de ogen van de inspecteur hoog zijn en het gegeven
dat belanghebbende eraan overhield, acht de rechtbank onvoldoende voor
de conclusie dat sprake is geweest van een bevoordelingsbedoeling.”

Tot slot oordeelde ook Hof Den Bosch 8 februari 1985, BNB 1987/37, dat sprake
was van een voldoening aan een natuurlijke verbintenis in de situatie dat de
man vlak voor zijn overlijden ƒ 27.000 schuldig erkende aan zijn partner met
wie hij zeven jaar had samengewoond. De man voldeed volgens het Hof aan
een verplichting van moraal en fatsoen om ook na zijn overlijden in de kosten
van levensonderhoud van zijn partner te voorzien.

4.4.2.3 Enquêteonderzoek

Uit het enquêteonderzoek blijkt dat bij bijna 13% van de ongehuwd samen-
wonenden, een van beide partners de kosten van de huishouding volledig voor
zijn rekening neemt. 87% van de ongehuwd samenwonenden dragen beiden bij
in de kosten van de huishouding. Van de ondervraagden waarin door beide
partners wordt bijgedragen in de kosten van de huishouding, vindt in een
minderheid van 41%, de bijdrage naar evenredigheid van het inkomen plaats.
De meerderheid antwoordt dat het inkomen niet uitmaakt voor de bijdrage
(52%). Het is niet duidelijk of dit betekent dat de bijdrage altijd bij helfte
plaatsvindt of dat er geen strikte verdeelsleutel wordt gehanteerd die is
gerelateerd aan het inkomen. Ik vermoed het laatste. Op de antwoordmogelijk-
heid ‘nee, anders’ is één keer geantwoord dat de bijdrage in de verhouding

86. Rb. Breda 1 april 2009, AWB 07/2562.
87. Hof ’s-Hertogenbosch 8 april 2008, nr. 06/00160 en 06/00161, NTFR 2008/1126.
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fifty-fifty plaatsvindt. Op de vraag of er verrekening plaatsvindt indien een van
beiden te veel heeft bijgedragen in de kosten van de huishouding, antwoordt
slechts 15% dat dit altijd het geval is. In de meerderheid van de gevallen (56%)
blijft verrekening altijd achterwege.

Als wordt gekeken naar het totale aandeel ongehuwd samenwonenden, ont-
staat het volgende beeld over de bijdrage in de kosten van de huishouding. Bij
36% van de ongehuwd samenwonenden vindt de bijdrage naar evenredigheid
plaats. Van de overige 64% neemt een van beide partners de kosten van
de huishouding voor zijn rekening (13%), nemen beide partners de kosten
van de huishouding voor hun rekening maar maakt het inkomen niet uit voor
de verdeling daarvan (45%) of vindt de verdeling op een andere wijze plaats
(6%). Slechts tien van de 165 (6%) respondenten antwoordt dat de bijdrage naar
evenredigheid plaatsvindt en wordt aangepast aan veranderende omstandig-
heden en dat er een verrekening plaatsvindt indien een van hen te veel heeft
bijgedragen.

Grafiek 4.6 Verdeling kosten van de huishouding ongehuwd samenwonenden
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Ten aanzien van de bijdrage in de kosten van de huishouding is een duidelijk
verschil zichtbaar tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Van de
gehuwden antwoordt 53% dat de kosten door beide partners wordt gedragen,
terwijl dat bij ongehuwd samenwonenden 87% is. Van de gehuwden geeft
slechts 12% aan dat de bijdrage naar evenredigheid van het inkomen plaats-
vindt terwijl dit bij ongehuwd samenwonenden 36% is. Van de gehuwden
benadert de categorie ‘koude uitsluiting’ de ongehuwd samenwonenden het
meest; 26% van de ondervraagden die zijn gehuwd in koude uitsluiting geeft
aan dat de bijdrage naar evenredigheid van het inkomen plaatsvindt.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de kosten van de huishouding
weliswaar in de overgrote meerderheid gezamenlijk worden gedragen, maar
dat de bijdrage in de praktijk slechts in geringe mate (consequent) plaatsvindt
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volgens de vermogensrechtelijke norm van verdeling bij helften of naar even-
redigheid van ieders inkomen.88 Dit impliceert dat in de ruime meerderheid
van de gevallen een financiële verwevenheid bestaat. Dit kan een aanwijzing
zijn dat er een (stilzwijgende) afspraak bestaat over het verschaffen van
levensonderhoud tijdens de samenwoonperiode.

In de enquête zijn tevens vragen gesteld die inzicht verschaffen in de mate
waarin financieel wordt bijgedragen in het levensonderhoud van de partner.
Een indicatie hiervan geeft bijvoorbeeld de vraag of de partner zijn inkomsten
uit arbeid, uitkering of vermogen hoofdzakelijk voor zichzelf gebruikt dan wel
of deze inkomsten door beide partners worden gebruikt. De inkomsten uit
arbeid worden in 41% van de gevallen overwegend door beide partners
gebruikt, terwijl in 51% van de gevallen de inkomsten gescheiden worden
gehouden, maar er wel een bijdrage plaatsvindt in de kosten van de huishou-
ding. Slechts 8% antwoordt dat de arbeidsinkomsten overwegend gescheiden
worden gehouden. Als de duur van de samenleefperiode wordt meegenomen,
blijkt vanaf vijf jaar een meerderheid de arbeidsinkomsten overwegend ge-
meenschappelijk te gebruiken.

Grafiek 4.7 Gemeenschappelijkheid arbeidsinkomsten ongehuwd samenwonenden
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Ten aanzien van de inkomsten uit vermogen antwoordt 49% dat deze inkom-
sten overwegend gescheiden worden gehouden en 36% dat ze overwegend
gemeenschappelijk zijn. Ook hier is echter een duidelijk omslagpunt te zien bij
een samenleefperiode vanaf vijf jaar. Bij een samenleefperiode vanaf vijf jaar
antwoordt 48% en vanaf tien jaar 50% dat de inkomsten uit vermogen over-
wegend gemeenschappelijk zijn.

88. Dit ondersteunt de opmerking van J. de Boer in Asser/De Boer 2006, nr. 563: “Als twee
mensen op grond van de tussen hen bestaande affectie tot een vorm van samenleven
besluiten, maar daaraan geen enkele vermogensrechtelijke consequentie willen verbinden,
zal dit naar het mij voorkomt slechts realiseerbaar zijn indien men geen gemeenschappelijke
huishouding voert.”
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Grafiek 4.8 Gemeenschappelijkheid vermogensinkomsten ongehuwd
samenwonenden

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

<1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar >10 jaar

Overwegend gemeenschappelijk Gescheiden, bijdrage kosten huishouding Overwegend gescheiden

Het antwoord op de vraag of het geld op de eigen betaalrekening of op de eigen
privéspaarrekening ook wordt aangewend ten behoeve van uitgaven van de
partner (anders dan cadeaus), geeft eveneens inzicht in de mate waarin wordt
bijgedragen in het levensonderhoud van de partner. Van degenen die een eigen
betaalrekening hebben,89 antwoordt 20% dat het geld op de rekening niet
wordt aangewend ten behoeve van uitgaven van de partner.90

Grafiek 4.9 Eigen betaalrekening aangewend voor ongehuwde partner
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Het geld op de eigen spaarrekening wordt, net als bij de gehuwden, in mindere
mate aangewend ten behoeve van de partner. 37% van de samenwoners
antwoordt dat het geld niet wordt aangewend voor uitgaven ten behoeve
van de partner.91

89. Bij ongehuwd samenwonenden 83,5%
90. Er zijn geen relevante verschillen gevonden bij een verschillende samenlevingsperiode.
91. Er zijn geen relevante verschillen gevonden bij een verschillende samenlevingsperiode.
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Grafiek 4.10 Eigen spaarrekening aangewend voor ongehuwde partner

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ja Soms Nee Daar let ik niet op

In een (ruime) meerderheid wordt het geld op zowel de eigen betaal- als
spaarrekening dus ook aangewend voor uitgaven van de partner.

4.4.3 Bij beëindiging samenleving tijdens leven

4.4.3.1 Alimentatie

4.4.3.1.1 Analogische toepassing
Anders dan bij gehuwden, rust op ex-samenwoners ook geen alimentatiever-
plichting. Art. 1:157 leent zich niet voor analogische toepassing.92 Zoals in
paragraaf 4.3.3.1 opgemerkt, ligt de rechtsgrondslag voor de alimentatiever-
plichting besloten in de visie op het huwelijk: een (levenslange) lotsgemeen-
schap. De verantwoordelijkheid die men met het aangaan van het huwelijk
voor elkaars bestaan op zich heeft genomen, dient na het huwelijk te leiden tot
een billijke vereffening van de ‘economische nadelen’ die het gevolg zijn van
dat huwelijk of van de zorg voor de kinderen na de scheiding.93 Een dergelijke
verplichting is zo verbonden met de (overige) rechten en plichten van het
huwelijk, dat deze niet zonder meer kan worden overgeheveld naar een niet-
huwelijkse samenleving.

4.4.3.1.2 Stilzwijgende afspraken
Evenals bij de onderhoudsplicht tijdens het bestaan van de samenwoning,
laat het zich denken dat een onderhoudsplicht na de samenwoning wordt
aangenomen op grond van uitlatingen en gedragingen van partijen.94 Factoren

92. Rb. Groningen 9 januari 1979, NJ 1979, 351.
93. Werkgroep limitering alimentatie 1982, p 22.
94. Schrama wijst erop dat er een grotere terughoudendheid moet worden betracht bij het

aannemen van een onderhoudsplicht na het beëindigen van de samenleving dan het
aannemen van een dergelijke onderhoudsplicht tijdens het bestaan van de relatie. In haar
optiek kan een stilzwijgende onderhoudsplicht na het beëindigen van de relatie alleen
worden aangenomen bij de langdurende niet-huwelijkse samenlevingen en dan alleen !
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die daarbij van belang kunnen zijn is het parttime gaan werken van een van
beide partners om voor het huishouden en/of de kinderen te zorgen en de duur
van de relatie.95

Ook kan er bij het einde van de relatie een natuurlijke verbintenis aanwezig
zijn om de andere partner gedurende een bepaalde tijd te onderhouden. Een
natuurlijke verbintenis moet worden onderscheiden van een – in rechte
afdwingbare – stilzwijgende afspraak omtrent het bestaan van een onder-
houdsplicht bij het einde van de relatie. De natuurlijke verbintenis is niet in
rechte afdwingbaar.96 Het houdt slechts in dat eenmaal verstrekte bedragen in
rechte niet teruggevorderd kunnen worden en ook niet kunnen worden ge-
kwalificeerd als schenking. In HR 8 november 2002, BNB 2003/19, werd – in
een fiscale procedure – uitdrukkelijk de mogelijkheid aanvaard dat ook de
uitkeringen die plaatsvonden na de beëindiging van een niet-huwelijkse
samenleving en zelfs – tijdens of na beëindiging – van een latrelatie, zijn
gedaan ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis.97

Tot slot wordt in de literatuur opgemerkt dat het beëindigen van de relatie
onder omstandigheden een onrechtmatige daad98 kan opleveren die tot
schadevergoeding verplicht of dat een beroep kan worden gedaan op het
leerstuk van ongerechtvaardigde verrijking.99

4.4.3.1.3 Eigen onderzoek
Uit het eigen onderzoek geeft circa 30% van de respondenten aan dat hij/zij
bereid is alimentatie te betalen als de samenwoning is geëindigd en de andere
partner onvoldoende inkomen heeft om in zijn/haar onderhoud te voorzien. Er
is een duidelijk verband zichtbaar tussen deze bereidheid tot alimentatiebeta-
ling en de samenleefduur. Vanaf een samenleefduur van vijf jaar neemt de
bereidheid toe tot 40% respectievelijk 45% (zie grafiek).

! onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn – kort gezegd – dat er sprake is van
behoeftigheid die direct zijn oorzaak vindt in beslissingen die tijdens de relatie zijn genomen
(zoals het parttime gaan werken in verband met zorg voor kinderen of ziek gezinslid) en het
geleden economisch nadeel dient substantieel te zijn (Schrama 2004, p. 436-438).

95. Forder 2000, p. 9.
96. Tenzij wordt aangenomen dat de natuurlijke verbintenis is omgezet in een rechtens

afdwingbare. Men bevindt zich dan echter weer op het vlak van de ‘stilzwijgende afspraak’.
97. Zie ook J. F.M. Giele, ‘De hyperactieve professor. HR 8 november 2002, nr. 37152’, in: De

Bruijn-Lückers e.a., p. 207 t/m 212.
98. Vgl. Hof Leeuwarden 1 februari 1984, NJ 1984, 673. Daarin werd aangevoerd dat de man, toen

partijen daadwerkelijk gingen samenwonen, haar in strijd met de waarheid heeft voorge-
spiegeld dat hij de bedoeling had blijvend met haar te gaan samenwonen, tengevolge
waarvan zij – al dan niet onder meer of minder sterke aandrang van zijn kant – met opgeven
van haar woning is verhuisd en daardoor schade heeft geleden. Deze grondslag, indien juist,
kan de vordering op grond van het toenmalige art. 1401 BW (thans art. 6:162 BW) dragen.

99. Wortmann/Stille, titel 5, aant. 5.3 (losbl.), Forder 2000, p. 9-10.
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Grafiek 4.11 Alimentatie ongehuwd samenwonenden
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4.4.3.2 Pensioen

4.4.3.2.1 Analogische toepassing
Bij beëindiging van het huwelijk tijdens leven, dient het eventuele opge-
bouwde pensioen te worden ‘verevend’ (zie par. 4.3.3.2). De wet die hierin
voorziet, de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVP), is slechts
van toepassing op gehuwden en niet op ongehuwd samenwonenden. De WVP
leent zich niet voor analogische toepassing op ongehuwd samenwonenden
omdat er geen sprake is van een ‘onbewuste leemte’ in de wet.100 Tijdens de
kamerbehandeling is gevraagd of de toepassing van de wet niet moest worden
uitgebreid tot ongehuwd samenwonenden. Daarop werd geantwoord dat de
vraag of dit wenselijk was mee zou worden genomen in het kabinetsstandpunt
dat nog zou worden geformuleerd naar aanleiding van het advies van de
commissie-Kortmann over de fiscale behandeling van leefvormen. In de
onderhavige wet is de toepassing ervan dus bewust beperkt tot gehuwden.101

In de kamerbehandeling wordt wel opgemerkt dat samenwoners een analoge
behandeling als de WVP zelf kunnen overeenkomen middels een driepartijen-
overeenkomst met het uitvoeringsorgaan.102

Ook de zogenoemde ‘pensioenverrekening’ kan in principe slechts aan de orde
komen bij gehuwden. De Hoge Raad overwoog immers:103

100. Schrama 2004, p. 268.
101. Kamerstukken II 1991/92, 21 893, nr. 5, p. 3-4. Zie voor het kabinetsstandpunt Kamerstukken II

1992/93, 22 700, nr. 3. Het kabinet wijst de zogenoemde ‘lichte’ registratie, de registratie
bij de GBA die alleen publiekrechtelijke en geen privaatrechtelijke gevolgen zou hebben, af.
Het voorstel om, naast het huwelijk, ook een ‘zware’ registratie mogelijk te maken, namelijk
een registratie bij de Burgerlijke Stand waaraan ook privaatrechtelijke gevolgen verbonden
zouden worden, wordt wel ondersteund. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de invoering
van het ‘Geregistreerd Partnerschap’ per 1 januari 1998.

102. Kamerstukken I 1993/94, 21 893, nr. 111b, p. 5.
103. HR 27 november 1981, NJ 1982, 503.
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“Voor wat betreft de ouderdomspensioenen bestaat deze band hierin dat
het pensioenrecht, zo de rechthebbende gehuwd is, uit maatschappelijk
oogpunt bestemd is te voorzien in de behoeften van beide echtgenoten en
dat voorts de opbouw van een zodanig pensioen (…) in beginsel moet
worden gezien als het resultaat van de gemeenschappelijke inspanning van
beide echtgenoten, voortvloeiende uit de zorg die zij krachtens art. 1:81 BW
aan elkaar verschuldigd zijn.”

Uit deze overweging van de Hoge Raad blijkt dat ook de pensioenverrekening
te zeer verbonden is met het huwelijk en de daaruit voortvloeiende zorgplicht,
om toegepast te kunnen worden op ongehuwd samenwonenden.

Zoals in paragraaf 4.3.3.2 opgemerkt, wordt het partnerpensioen niet in de
verevening betrokken. Op grond van art. 57 PW krijgt de gewezen partner recht
op het gehele partnerpensioen dat ten gunste van hem is opgebouwd. Dit geldt
ook voor de ongehuwd samenwonende ten behoeve van wie een partnerpen-
sioen is opgebouwd. In art. 1 PW wordt het begrip partner namelijk
gedefinieerd als ‘echtgenoot, geregistreerde partner of partner in de zin van
de pensioenovereenkomst’.104 Als de pensioenovereenkomst ook de ongehuwd
samenwonende als partner erkent, volgt uit art. 1 PW dat vervolgens geen
onderscheid meer mag worden gemaakt tussen de ongehuwde samenwoner
en de gehuwde en geregistreerde partners.

4.4.3.2.2 Stilzwijgende afspraak
Ook hier laat het zich denken dat uit gedragingen van partijen een plicht c.q.
recht op verevening c.q. verrekening van een deel van het ouderdomspensioen
(al dan niet conform de regels van de WVP) wordt afgeleid. Dezelfde factoren
die een rol kunnen spelen bij het vaststellen van een – stilzwijgend overeen-
gekomen – alimentatieplicht, zoals het parttime gaan werken en de duur van
de relatie, komen dan in beeld.

4.4.4 Bij beëindiging samenleving door overlijden

4.4.4.1 Erfrecht

4.4.4.1.1 Analogische toepassing
In paragraaf 4.3.4.1 is aan de orde geweest dat de langstlevende echtgenoot in
het erfrecht een zeer sterke positie heeft. De positie van de langstlevende
samenwoner steekt daar schril bij af. Het op 1 januari 2003 in werking
getreden ‘volkserfrecht’ is bewust beperkt tot gehuwden en niet uitgebreid

104. Deze gelijkstelling is het gevolg van een aangenomen motie die de regering verzoekt waar
mogelijk ongehuwd samenwonende partners gelijk te behandelen met gehuwden of ge-
registreerde partners, Kamerstukken II 1999/00, 26 711, nr. 25.
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tot ongehuwd samenwonenden.105 Ook hier is daarom geen ruimte voor
analogische toepassing.

4.4.4.1.2 Wettelijke regeling
Dat de wetgever wel oog heeft gehad voor de positie van de ongehuwd
samenwonenden, blijkt uit de zogenoemde ‘niet-opeisbaarheidsclausule’ van
art. 4:82 BW. Deze bepaling versterkt de positie van de langstlevende ‘partner’
aanzienlijk. Hierdoor is het mogelijk dat de ongehuwde erflater testamentair
hetzelfde kan bereiken voor zijn partner als de gehuwde op grond van het ab
intestaat erfrecht.

In het thans geldende erfrecht kan de erflater alle tot de nalatenschap
behorende goederen aan de langstlevende partner vermaken, zonder dat een
kind met een beroep op zijn legitieme portie hiertegen in het verweer kan
komen. De legitieme portie bestaat namelijk nog slechts uit een vordering in
geld en niet uit goederen. De geldvordering van de legitimaris is in principe
opeisbaar zes maanden na het overlijden van erflater (art. 4:81 BW). De
legitimaris heeft dan weliswaar geen recht op goederen, maar de nalatenschap
zou toch moetenworden aangesproken om de geldvordering van de legitimaris
te kunnen voldoen. Dit vond de wetgever onwenselijk indien er sprake was van
een langstlevende echtgenoot of ‘andere levensgezel’. Hierin voorziet art. 4:82
BW. Op grond daarvan kan de erflater ten behoeve van zijn echtgenoot of zijn
‘andere levensgezel’, met wie hij een gemeenschappelijke huishouding voert
en een notarieel verleden samenlevingscontract is aangegaan, bepalen dat de
geldvordering pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende.

Door deze bepaling krijgt de kwalificerende ongehuwd samenwonende een
sterkere positie dan de legitimarissen. In verhouding tot de langstlevende
partner, is de legitieme feitelijk afgeschaft. Deze uitzonderlijke erfrechtelijke
positie heeft de wetgever alleen willen verlenen aan de ongehuwd samen-
wonende die aan bepaalde objectieve criteria voldoet. Vandaar de eis dat er
sprake moet zijn van een gemeenschappelijke huishouding en een notarieel
verleden samenlevingscontract.

Tot slot komt de ongehuwd samenwonende nog aan bod in art. 4:28 BW. Op
grond van deze bepaling heeft degene die ‘een duurzame gemeenschappelijke
huishouding’ met de erflater voerde tot diens overlijden, het recht om tot zes

105. In de literatuur wordt gewezen op twee belangrijke rechtvaardigingsgronden voor dit
onderscheid, namelijk de rechtszekerheid (het huwelijk en geregistreerd partnerschap
kennen een formeel begin- en eindpunt) en het feit dat het huwelijk en geregistreerd
partnerschap ook openstaat voor ongehuwd samenwonenden. Daarnaast kan worden ge-
wezen op het dwingendrechtelijk alimentatieregime en dat het bij samenwoners waar-
schijnlijk minder vanzelfsprekend is dat men elkaar als erfgenaam wenst achter te laten. Zie
Schols 2005, p. 321
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maanden na het overlijden van de partner in de woning te blijven en de
inboedel te gebruiken. Het voeren van een duurzame gemeenschappelijke
huishouding impliceert volgens de parlementaire behandeling een wederzijdse
verzorging in financiële zin of anderszins.106 De overige andere wettelijke
rechten staan alleen open voor echtgenoten.107

4.4.4.1.3 Enquêteonderzoek
In het onderzoek hebben gehuwden en ongehuwden vrijwel even vaak een
testament: van de gehuwden heeft 46,5% een testament en van ongehuwd
samenwonenden 41%. Belangrijker is de inhoud van het testament. Blijkt hieruit
een zorgverplichting, in die zin dat er een voorziening is getroffen voor de
langstlevende? Dat blijkt in de overgrote meerderheid het geval te zijn, zowel bij
gehuwden als bij ongehuwd samenwonenden. Van de gehuwden met een
testament heeft 96,9% daarin bepaald dat alles naar de langstlevende gaat, bij
de ongehuwden is dat 89,2%. Bij gehuwden heeft 0,7% helemaal geen voorziening
voor de langstlevende getroffen in het testament en bij ongehuwden 1,5%.

Grafiek 4.12 Testament gehuwden en ongehuwd samenwonenden
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4.4.4.2 Pensioen

De werknemer die deelneemt aan een pensioenregeling bij zijn werkgever, kan
ook in zijn pensioenregeling een voorziening treffen voor zijn overlevende
partner. Nagenoeg alle pensioenregelingen voorzien naast het ouderdomspen-
sioen in een partnerpensioen.108 De sociale partners bepalen zelf of, en zo ja
onder welke voorwaarden, ook de ongehuwde samenwoner in aanmerking
komt voor het partnerpensioen. In de meeste pensioenregelingen wordt de
ongehuwde samenwoner, eventueel met een notarieel samenlevingscontract,
erkend als partner.

106. Kamerstukken I 1998/99, 17 141, nr. 120a, p. 9.
107. Zie voor kritiek hierop Schols 2005, p. 329-330.
108. Schols-van Oppen & Winter 2006, p. 35.
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Om voor het partnerpensioen in aanmerking te komen, dient het pen-
sioenfonds echter wel op de hoogte te zijn van het bestaan van de partner.
Het pensioenfonds wordt automatisch ingelicht over een huwelijk of geregis-
treerd partnerschap door de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Een
samenlevingscontract wordt echter niet in de GBA opgenomen en dus wordt
er ook niets doorgegeven aan het betreffende pensioenfonds.109

4.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre partners (gehuwden en ongehuwd
samenwonenden) tijdens het huwelijk of samenlevingsverband elkaar finan-
cieel (dienen te) ondersteunen. Het antwoord op deze vraag geeft inzicht in de
financiële verstrengeling die tussen partners bestaat.

Als eerste heb ik gekeken naar de bijdrage in het levensonderhoud tijdens de
relatie. Op individuele belastingplichtigen zonder (gewezen) partner rust over
het algemeen geen plicht om te voorzien in het levensonderhoud van een
ander.110 Tijdens de relatie is dit anders voor gehuwden. Voor gehuwden houdt
de onderhoudsplicht in dat ze elkaar moeten laten delen in de welstand. Op
ongehuwd samenwonenden rust slechts een juridisch afdwingbare onder-
houdsplicht indien zij dit in een samenlevingsovereenkomst zijn overeenge-
komen of indien stilzwijgende afspraken daaromtrent kunnen worden afgeleid
uit feiten en omstandigheden. Of er een stilzwijgende afspraak bestaat zal per
geval moeten worden beoordeeld, maar er is wel een duidelijke band met de
financiële verwevenheid oftewel de ‘financiële lotsverbondenheid’. Des te
groter de mate van financiële verwevenheid tussen ongehuwd samenwonen-
den, des te eerder zal tot een stilzwijgend overeengekomen onderhoudsplicht
kunnen worden geconcludeerd.

Uit de antwoorden op de enquêtevragen die betrekking hebben op de bijdrage in
de kosten van de huishouding blijkt, dat zowel bij gehuwden als ongehuwd
samenwonenden in nagenoeg alle gevallen enige financiële verwevenheid be-
staat. De wat verdergaande financiële verwevenheid, bijvoorbeeld doordat de
inkomsten uit arbeid door beide partners worden gebruikt, komt het meeste
voor bij de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten, daarna bij de

109. Uit een brief van augustus 2007 blijkt dat 38% van de jongeren met een samenlevingscontract
de partner niet zou hebben aangemeld bij een verzekeringsmaatschappij. Brief 16 augustus
2007 van de Minister van SZW, Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, nr. 5.

110. Tenzij er minderjarige kinderen zijn of overige behoeftige bloed- of aanverwanten in de
eerste graad (art. 1:392 e.v. BW). Deze situatie laat ik echter buiten beschouwing. Daarnaast
laat het zich denken dat de belastingplichtige wel een (morele) plicht heeft of ervaart om in
het levensonderhoud van iemand te voorzien. Deze uitzonderingssituatie laat ik hier ook
buiten beschouwing.
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gehuwden met een verrekenbeding, gevolgd door de gehuwden in koude uit-
sluiting en het minst bij de ongehuwd samenwonenden. Toch bedraagt het
percentage bij de ongehuwd samenwonenden dat aangeeft dat de inkomsten uit
arbeid overwegend gezamenlijk worden gebruikt nog 41%. Vanaf een samen-
leefperiode vanaf vijf jaar antwoordt 51% van de respondenten dat de arbeids-
inkomsten overwegend gezamenlijk worden gebruikt en vanaf tien jaar is het
percentage hoger dan dat bij de gehuwden in koude uitsluiting (63% vs. 57%).

Grafiek 4.13 Samenvatting gemeenschappelijkheid arbeidsinkomsten
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Op de vraag of de inkomsten uit vermogen overwegend gezamenlijk worden
gebruikt, antwoorden ongehuwd samenwonenden vaker bevestigend dan
gehuwden in koude uitsluiting. Zie onderstaande tabel.

Grafiek 4.14 Samenvatting gemeenschappelijkheid vermogensinkomsten
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In een meerderheid van de gevallen wordt ook het geld op de eigen betaal- of
spaarrekening aangewend ten behoeve van de partner (anders dan cadeaus).
Zie onderstaande tabel.
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Grafiek 4.15 Samenvatting betaal- of spaarrekening niet aangewend voor partner
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Bij beëindiging van de relatie tijdens leven is het verschil tussen gehuwden en
ongehuwd samenwonenden het grootst. Voor gehuwden geldt een wettelijke
alimentatieplicht en wordt het pensioen verevend. Voor ongehuwd samen-
wonenden bestaat geen wettelijke onderhoudsregeling. Er is vooralsnog ook
geen jurisprudentie waarin een onderhoudsplicht uit de feiten en omstandig-
heden kon worden afgeleid. Met het afleiden van een dergelijke onderhouds-
plicht uit de feiten en omstandigheden, dient men bovendien terughoudend te
zijn. Uit het enquêteonderzoek geeft 30% van de ondervraagde samenwoners
aam bereid te zijn alimentatie te betalen als de ander niet in zijn levensonder-
houd kan voorzien. Dit percentage loopt op tot 40% en 45% bij een samen-
leefperiode van vijf respectievelijk tien jaar. Daarbij dient wel in ogenschouw te
worden genomen dat dit antwoord is gegeven tijdens de relatie. Het is bepaald
niet ondenkbaar dat men daar na beëindiging van de relatie anders over denkt.
Ook het ouderdomspensioen wordt bij ongehuwd samenwonenden in principe
niet verrekend. Contractueel kunnen ongehuwd samenwonenden overigens
wel een regeling overeenkomen over alimentatie en pensioenverrekening die
(nagenoeg) identiek is aan de wettelijke regeling voor gehuwden. Ten aanzien
van het partnerpensioen bestaat wettelijk geen verschil tussen gehuwden en
ongehuwd samenwonenden: als voor hen op opbouwbasis een partnerpensi-
oen is verzekerd, krijgt de ex-partner recht op het gehele partnerpensioen dat
ten gunste van hem is opgebouwd (art. 57 PW).

Ook bij beëindiging van de relatie door overlijden is er wettelijk een groot
verschil. Voor gehuwden geldt het versterferfrecht waarin de langstlevende –

van rechtswege – goed beschermd is. Ongehuwd samenwonenden nemen in
het wettelijk erfrecht een veel bescheidener plaats in. De enige bepaling die
van rechtswege geldt is art. 4:28 BW op grond waarvan degene die met de
erflater een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde tot diens
overlijden, tot zes maanden na het overlijden in de woning mag blijven en
de inboedel mag gebruiken. Indien ongehuwd samenwonenden echter een

4.5 Hoofdstuk 4 / Zorg- en onderhoudsplicht

154



testament maken, kunnen zij er ook voor zorgen dat hun partner is beschermd
tegen legitimarissen (art. 4:82 BW). Het verschil tussen gehuwden en onge-
huwd samenwonenden blijkt in de praktijk minder groot te zijn: 41% van de
ongehuwd samenwonenden heeft een testament en daarvan heeft 89,2% een
regeling waarin alles naar de langstlevende gaat. Slechts 1,5% van de ongehuwd
samenwonenden die een testament hebben gemaakt, heeft in het geheel geen
voorziening getroffen voor de langstlevende. Tot slot wordt in de meeste
pensioenregelingen de ongehuwde samenwoner erkend als partner. In dat
geval kunnen in de meeste pensioenregelingen, zowel gehuwden als onge-
huwd samenwonenden een partnerpensioen opbouwen.

Uit het bovenstaande blijkt dat de juridische verschillen tussen gehuwden en
individuele belastingplichtigen veel groter zijn dan tussen de ongehuwd
samenwonenden en individuele belastingplichtigen. Uit het enquêteonderzoek
komt echter naar voren dat de feitelijke verschillen kleiner zijn, doordat er
veelal contractuele of stilzwijgende afspraken zullen bestaan. Tijdens de relatie
bestaat in een zeer ruime meerderheid enige mate van financiële verweven-
heid en in een meerderheid een verdergaande financiële verwevenheid. Ook na
de beëindiging van de relatie tijdens leven of door overlijden, zijn ongehuwd
samenwonenden wettelijk niet op een lijn te stellen met gehuwden, maar
kunnen ze die situatie wel benaderen. Een belangrijk deel van de ongehuwd
samenwonenden heeft een testament met een regeling waarin alles naar de
langstlevende gaat.
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HOOFDSTUK 5

Goederenrechtelijke en
verbintenisrechtelijke
aanspraken

5.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de onderhoudsplicht tijdens en
na beëindiging van de relatie. Voor gehuwden is deze onderhoudsplicht zowel
wettelijk als feitelijk aanwezig. Het gekozen huwelijksgoederenregime heeft
daarop geen of nauwelijks invloed.1 Ook de meeste ongehuwd samenwonen-
den zullen in de praktijk in meerdere of mindere mate in elkaars onderhoud
voorzien.

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de overige goederenrechtelijke en
verbintenisrechtelijke aanspraken die partners aan het samenlevingsverband
kunnen ontlenen. De wettelijke aanspraken van gehuwden worden in dit geval
wel bepaald door het gekozen huwelijksgoederenregime. Evenals in de vorige
paragraaf komt echter niet alleen de wettelijke regeling aan bod – en dus de
wettelijke verschillen tussen de diverse huwelijksvermogensregimes – maar
ook de feitelijke situatie zoals die kan worden afgeleid uit het enquêteonder-
zoek. Omdat voor ongehuwd samenwonenden een wettelijke regeling ont-
breekt, zal vooral aandacht worden besteed aan de jurisprudentie en de
feitelijke situatie zoals die naar voren komt uit het enquêteonderzoek.

5.2 Cijfers

5.2.1 Huwelijk

Uit de data van het CBS blijkt dat het aantal huwelijkssluitingen piekte rond
1970 (met ruim 123.000 huwelijkssluitingen), maar daarna daalde en de
afgelopen 25 jaar redelijk stabiel is met in 2008 83.110 huwelijkssluitingen.2

1. Geen invloed als het gaat om de wettelijke bepalingen; die gelden ongeacht het gekozen
huwelijksgoederenregime. Nauwelijks invloed als het gaat om de feitelijke situatie die kan
worden afgeleid uit het enquêteonderzoek; de feitelijke bijdrage in het levensonderhoud van
de partner blijkt weliswaar het sterkst te zijn bij de gehuwden in gemeenschap van goederen
en het zwakst bij de gehuwden in koude uitsluiting, maar de verschillen zijn klein.

2. Zie par. 3.4.2.3.
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Het aantal huwelijkssluitingen zegt echter niets over de financiële verstrenge-
ling binnen het huwelijk. De juridische financiële verstrengeling binnen het
huwelijk hangt samen met het gekozen huwelijksgoederenregime. De sterkste
financiële verstrengeling doet zich voor bij de in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten. In dat regime is in beginsel al het inkomen en ver-
mogen gezamenlijk. De tussenvariant zijn de huwelijkse voorwaarden met
daarin een periodiek en/of finaal verrekenbeding. De eigendom is in dat geval
gescheiden, maar over en weer bestaan wel verbintenisrechtelijke aanspraken.
De zwakste variant is de koude uitsluiting, waarbij het inkomen en vermogen –

dat niet nodig is om in het levensonderhoud van de partners te voorzien –

strikt gescheiden blijft.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit het huwelijksvermogensregime
betreft. Dit is vooral van belang als het huwelijk eindigt door echtscheiding.
Tijdens het huwelijk is het heel goed mogelijk dat echtgenoten die zijn gehuwd
in koude uitsluiting zich gedragen alsof het inkomen (en vermogen) gezamen-
lijk is.3 Als het huwelijk echter eindigt door echtscheiding komen de indivi-
duele belangen van de (ex-)echtgenoten weer veel meer op de voorgrond te
staan. Dat er een verschil bestaat tussen de beleving van de gezamenlijkheid
van het inkomen en vermogen tijdens en na beëindiging van het huwelijk
wordt bevestigd in het enquêteonderzoek, zie paragraaf 5.3.2. Daarnaast moet
worden opgemerkt dat in de huwelijkse voorwaarden de hiervoor in hoofdstuk 4
behandelde onderhoudsplicht niet terzijde kan worden gesteld. Het feit dat men
elkaar moet laten delen in de eigen welstand, betekent feitelijk al dat het
jaarlijkse inkomen (voor een belangrijk deel) gezamenlijk zal worden besteed.

Het Centrum voor Notarieel recht van de Radboud Universiteit Nijmegen doet
periodiek empirisch onderzoek naar de inhoud van de huwelijks- en partners-
chapsvoorwaarden.4 Het laatste onderzoek heeft betrekking op de periode
1997-2003. De hiernavolgende cijfers zijn daaruit afgeleid. Het aantal huwe-
lijken dat wordt gesloten onder huwelijkse voorwaarden, is fors gestegen van
3% in 1902 naar ruim 30% in 1998 en daarna weer iets gedaald naar circa 25% in
2003.5 Deze cijfers betekenen echter niet dat het aantal huwelijken waarin de
vermogens strikt gescheiden worden gehouden, toeneemt. Om dat te kunnen

3. Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen; echtgenoten die zijn gehuwd in gemeen-
schap van goederen maar hun inkomen en vermogen tijdens het huwelijk gescheiden
houden. Dat deze situatie zich in de praktijk voordoet wordt bevestigd in het enquête-
onderzoek: 4,5% van de ondervraagden die zijn gehuwd in gemeenschap van goederen
antwoordt dat de inkomsten uit arbeid én vermogen overwegend gescheiden worden
gehouden dan wel gescheiden met een bijdrage in de kosten van de huishouding.

4. Van Mourik 2005.
5. Tabel 2 van het onderzoek. Onder huwelijkse voorwaarden is tevens begrepen partners-

chapsvoorwaarden.
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beoordelen moet worden gekeken naar de inhoud van de huwelijkse voor-
waarden.

Dat levert het volgende beeld op. Van de huwelijken die in 2003 zijn gesloten
onder huwelijkse voorwaarden, werd in 10,9%6 van de gevallen gehuwd onder
koude uitsluiting, in 66,6% van de gevallen met een verrekenstelsel en in 18,3%
in een beperkte gemeenschap.7 Van de verrekenstelsels is in de meerderheid
van de gevallen er zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding opge-
nomen. In een ruime meerderheid van circa 85% is er dus sprake van enig
gemeenschappelijk vermogen of vindt er enige verrekening plaats. De trend
van de dalende populariteit van de koude uitsluiting is onmiskenbaar: in het
jaar 1970 werd nog in 70% van de huwelijkse voorwaarden een koude uitslui-
ting opgenomen.8

Dat neemt niet weg dat het aantal huwelijken dat wordt gesloten onder
huwelijkse voorwaarden, toeneemt. In 1970 werd in 10,5% van de huwelijken
huwelijkse voorwaarden opgenomen, terwijl dit percentage in 2003 is ge-
stegen tot 25,25%. Hoewel het aantal huwelijken dat wordt gesloten onder
huwelijkse voorwaarden toe is genomen in de loop der tijd, heeft dit niet geleid
tot meer huwelijken met een strikte scheiding van vermogens. In 1970 werd in
circa 7% van alle huwelijken de vermogens strikt gescheiden gehouden,
tegenover bijna 3% in 2003.9 Een strikte scheiding van vermogens komt dus
steeds minder vaak voor.

Grafiek 5.1 Relatieve aantal huwelijkse voorwaarden en koude uitsluiting
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6. Inclusief gemeenschap van inboedel. Tabel 6 uit het onderzoek.
7. Tabel 4 uit het onderzoek.
8. Inclusief gemeenschap van inboedel. Tabellen 4 en 6 uit het onderzoek.
9. In 1970 werd in 10,5% van de huwelijken huwelijkse voorwaarden opgenomen, die voor circa

70% bestonden uit koude uitsluiting. In 2003 werd in 25,25% van de huwelijken huwelijkse
voorwaarden opgenomen, die voor circa 11% bestonden uit koude uitsluiting.
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Als een periodiek verrekenbeding is opgenomen, werd in 2003 in 37,9% van de
gevallen alleen arbeidsinkomsten verrekend, in 44,3% van de gevallen werd
zowel arbeids- als vermogensinkomsten verrekend en in 17,8% werd ‘anders’
verrekend. De vermogensinkomsten werden in 2003 niet afzonderlijk verre-
kend.

Het beeld is duidelijk. In de overgrote meerderheid (circa 75%) trouwt men nog
steeds in gemeenschap van goederen. Als huwelijkse voorwaarden worden
opgesteld, leidt dit bovendien slechts zelden tot een strikte scheiding van
vermogen en inkomen.

5.2.2 Ongehuwd samenwonen

Het aantal ongehuwd samenwonenden is de afgelopen jaren fors toegenomen.
Vanaf het moment dat het CBS deze categorie registreert, 1995, is het aantal
samenwonenden toegenomen als aandeel in de bevolking vanaf twintig jaar
van 7% naar 12%. Dit betekent dat in 2009 bijna 1,5 miljoen mensen ongehuwd
samenwoont. Ruim de helft daarvan heeft een samenlevingscontract afge-
sloten.10 Er is een duidelijk verband zichtbaar met de leeftijd: oudere onge-
huwde samenwoners hebben of willen vaker een contract dan jongeren: van
de ongehuwde samenwoners van 53 tot 63 jaar heeft of wil 84% een samen-
levingscontract, tegen 66% van de jongste samenwoners.11

5.2.3 Enquêteonderzoek

Aan het enquêteonderzoek namen 88% gehuwden en 12% ongehuwd samen-
wonenden deel.

Van de gehuwden was (afgerond) 86% gehuwd in gemeenschap van goederen.
Van de 11% die waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, had 6% een
periodiek of finaal verrekenbeding en was 5% gehuwd in koude uitsluiting.
3% van de ondervraagde gehuwden wist niet onder welk regime hij/zij was
gehuwd.

In het enquêteonderzoek geeft 51,5% van de ongehuwd samenwonenden aan
dat ze een samenlevingscontract hebben afgesloten. Er is een duidelijk verband
zichtbaar met de samenlevingsduur: vanaf vijf jaar heeft 58% en vanaf tien jaar
60% van de ondervraagden een samenlevingscontract.

10. A. De Graaf, CBS Webmagazine, woensdag 10 februari 2010.
11. Garssen, de Graaf & Apperloo 2009, p. 39.
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5.3 Gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen

De wettelijke gemeenschap van goederen is een bijzondere gemeenschap die
zich kenmerkt door de volgende elementen: de boedelmenging, de ‘gebonden-
heid’12 van de gemeenschap, de bestuursregeling en de bijzondere regeling van
de aansprakelijkheid en de verhaalspositie van schuldeisers.

5.3.1 Boedelmenging: theorie

De boedelmenging houdt in dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen en
schulden in de huwelijksgemeenschap vallen (art. 1:94 BW). Hiervoor is geen
afzonderlijke levering vereist; de echtgenoot wordt van rechtswege gerechtigd
tot de goederen die de andere echtgenoot verkrijgt. Alleen indien dit voor
goederen uitdrukkelijk is bepaald bij de gift of in de uiterste wilsbeschikking
(uitsluitingsclausule) of voor zover de aard van de goederen of schulden zich
tegen het vallen in de gemeenschap verzet (verknochtheid), behoren de goede-
ren of schulden niet tot de gemeenschap.13 Deze laatste uitzondering op de
algehele gemeenschap van goederen wordt in de jurisprudentie en literatuur
slechts sporadisch aangenomen.14 Daarnaast moet de kanttekening worden
gemaakt, dat verknochtheid niet automatisch meebrengt dat het goed volledig
buiten de gemeenschap valt. De mogelijkheid bestaat dat het goed als zodanig,
dus goederenrechtelijk, niet in de gemeenschap valt, maar in economisch opzicht
wel. In dat geval valt de waarde van het goed wel in de gemeenschap en ontstaat
dus een verrekenplicht. Een bekend, en omstreden,15 voorbeeld van deze toepas-
sing door de Hoge Raad is het aandeel in een personenvennootschap.16 Dit
aandeel valt juridisch niet in de huwelijksgemeenschap, maar wordt wel in de
waardeverrekening betrokken. Ook bestaat de mogelijkheid dat slechts bepaalde
regels van de gemeenschap op grond van de verknochtheid buiten toepassing
worden gelaten, zoals door sommige auteurs wel wordt aangenomen voor de
bestuursregeling ten aanzien van de aandelen in een BV.17 Een beroep op de

12. De term gebondenheid ter kwalificering van een gemeenschap is in de civiele literatuur
omstreden. Hier wordt de term gebondenheid gebruikt in de zin van ‘dienstbaar aan’ de
huwelijksgemeenschap. Vgl. Van Mourik 2006, p. 4-5.

13. Daarnaast valt het recht op ouderdoms- en nabestaandenpensioen ook buiten de gemeen-
schap, zie art. 1:94 lid 4. Deze bepaling is opgenomen nadat de HR in 1981 had beslist dat het
pensioen wel in de huwelijksgemeenschap valt (HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 (Boon-
Van Loon)). Naar aanleiding van dit arrest, is de Wet verevening pensioenrechten bij schei-
ding (WVP) ingevoerd op grond waarvan het pensioen bij echtscheiding moet worden
verrekend, ongeacht het huwelijksgoederenregime. In verband daarmee zijn de pensioen-
rechten thans uitgezonderd van de huwelijksgemeenschap.

14. HR 22 maart 1996, NJ 1996, 640 en Van Mourik & Verstappen 2006, p. 117 en 119.
15. Zie voor de voor- en tegenstanders bijv. Klaassen/Luijten & Meijer 2005, voetnoot 74.
16. O.a. HR 15 december 1961, NJ 1962, 48 (Terneuzense vennootschap). In het voorgestelde

wetsvoorstel Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het BW wetsvoorstel 28 746,
wordt deze rechtspraak gecodificeerd in art. 7:808 BW.

17. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 551.
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sterkste vorm van verknochtheid, waarbij het goed zowel juridisch als econo-
misch, buiten de gemeenschap valt, is in de jurisprudentie slechts incidenteel
gehonoreerd. Een voorbeeld daarvan is de aanspraak op volks- en werknemers-
verzekeringen als AOWendeWIAenZiektewet ende aanspraak op alimentatie en
de alimentatieplicht. Daarbij moet worden opgemerkt dat slechts de aanspraak of
de verplichting buiten de gemeenschap valt, de uitkeringen c.q. schuldenwegens
vervallen uitkeringen vallen wel in de huwelijksgemeenschap. Tot slot kan
worden genoemd de schadevergoeding die (mede) betrekking heeft op schade
die de echtgenoot als gevolg van het ongeval na ontbinding van de gemeenschap
in de toekomst zal lijden.18 De hoofdregel van de aanzuigende werking van de
huwelijksgoederengemeenschap wordt dus slechts zelden opzij gezet.

Ook bij dewettelijke gemeenschap van goederen bestaat dus demogelijkheid dat
echtgenoten privévermogen bezitten. Als niet bewezen kan worden aan wie een
recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is toebehoort, wordt echter
aangenomen dat het goed in de gemeenschap valt (art. 1:131 BW).

5.3.2 Boedelmenging: praktijk

Uit de enquête blijkt dat 97% van de gehuwden in gemeenschap van goederen de
stelling onderschrijft dat, met uitzondering van sommige situaties, tijdens het
huwelijk/samenleving alles gemeenschappelijk is. Vervolgens is aan alle respon-
denten gevraagd om aan te gevenwelke inkomensbestanddelen of uitgavenmen
als gemeenschappelijk beschouwt bij de diverse huwelijksgoederen- en samen-
woonregimes. Opvallend is, dat zelfs als de echtgenoten zijn gehuwd in de
wettelijke gemeenschap van goederen, de winst die wordt behaald met de
onderneming evenals de alimentatieontvangst en betaling, door een minderheid
van de ondervraagden als gemeenschappelijk wordt beschouwd.

Grafiek 5.2 Gemeenschappelijk als gehuwd in gemeenschap van goederen
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18. Zie punt 14 van de noot van Verstappen bij HR 3 november 2006, NJ 2008, 258.
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In de enquête lijkt een inconsistentie te zitten. Vrijwel alle in gemeenschap van
goederen gehuwden onderschrijven de stelling dat, met uitzondering van
sommige situaties, tijdens het huwelijk/samenleving alles gemeenschappelijk
is. Dit terwijl bij de afzonderlijke vermogensbestanddelen, de percentages
(veel) lager liggen. Mijn stellige indruk is dat hier het onderscheid zichtbaar
wordt tussen wat als gemeenschappelijk wordt ervaren ‘tijdens het huwelijk’
en ‘na het huwelijk’. De stelling had expliciet betrekking op de situatie tijdens
het huwelijk. Bij de vraag naar de gemeenschappelijkheid van de diverse
inkomensbestanddelen, is niet vermeld dat het de situatie betreft tijdens het
huwelijk. Het lijkt erop dat de respondenten de vraag naar de afzonderlijke
vermogensbestanddelen hebben beantwoord vanuit de optiek van beëindiging
van het huwelijk. Deze mogelijke verklaring wordt ondersteund door de NIPO-
enquête die, ter gelegenheid van het voorbereiden van de derde tranche van
het wetsvoorstel modernisering huwelijksvermogensrecht, is gehouden onder
de Nederlandse bevolking over het huwelijksgoederenregime. Ook in dit
enquêteonderzoek bleken er inconsistenties te zitten in de manier waarop
men aankijkt tegen het omgaan met bezittingen en schulden tijdens en na het
huwelijk. Als binnen een bestaand huwelijk één van de echtelieden een geld-
bedrag erft, is 90% van de gehuwden van mening dat dit bedrag gemeenschap-
pelijk is. Als het gaat om de verdeling bij scheiding is slechts tweederde (64%)
van de gehuwden voorstander van delen.19 Men heeft voor dit verschil geen
eenduidige verklaring gevonden, maar gesteld werd dat het zeker denkbaar is
dat deze kwesties er tijdens het huwelijk niet al te zeer toe doen. Zolang de
relatie duurt, zijn de te maken afwegingen voor velen van theoretische aard.20

5.3.3 Gebondenheid

Het bijzondere karakter van de huwelijksgemeenschap blijkt ook uit het feit
dat de echtgenoten niet zelfstandig over hun aandeel in de gemeenschap
kunnen beschikken. De echtgenoot kan dus niet zijn aandeel in de gemeen-
schap, of zijn aandeel in een bepaald tot de huwelijksgemeenschap behorend
goed, vervreemden. De echtgenoten zijn samen tot de goederen van de
huwelijksgemeenschap gerechtigd. De gemeenschap kan slechts worden ont-
bonden op grond van één van de in art. 1:99 BW genoemde gronden.21 Alle in
art. 1:99 genoemde gronden zien op de beëindiging van de bijzondere rechts-
betrekking tussen echtgenoten, met uitzondering van de mogelijkheid om
tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Dit is dan

19. Rapport Huwelijksgoederenrecht 2002, par. 3.1.2 en 3.2 en p. 21.
20. Wortmann 2003, p. 1.
21. Asser/De Boer 2006, nr. 295.
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ook de enige mogelijkheid om – staande het huwelijk – de huwelijksgemeen-
schap te verdelen.22

5.3.4 Bestuursregeling: theorie

5.3.4.1 Bestuur algemeen

Iedere echtgenoot heeft het bestuur over zijn eigen privégoederen. Voor de
goederen die in de huwelijksgemeenschap vallen, geldt een bijzondere be-
stuursregeling die is uitgewerkt in art. 1:97 BW. De vraag wie het bestuur voert
over een bepaald goed, treft niet alleen de echtgenoten, maar ook derden die
als rechtverkrijgenden van een van de echtgenoten optreden. Hierna wordt
eerst ingegaan op de vraag wat onder bestuur wordt verstaan.

Onder bestuur wordt blijkens art. 1:90 lid 2 verstaan de uitoefening van de aan
het goed verbonden bevoegdheden met uitsluiting van de andere echtgenoot.
Dit omvat onder andere de bevoegdheid om over het goed te beschikken en de
bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten en toe te laten. Degene die
het bestuur heeft is derhalve bevoegd vorderingen te innen en vruchten te
trekken, stemrecht uit te oefenen, nakoming te vorderen en zakenrechtelijk
over het goed te beschikken, zoals het goed leveren, verhuren of met een
beperkt recht bezwaren.

Het aangaan van obligatoire rechtshandelingen valt niet onder het begrip
bestuur. De niet-bestuursbevoegde echtgenoot kan dus rechtsgeldig de auto
verkopen die onder bestuur staat van zijn echtgenote. Hij is echter niet
bevoegd de auto te leveren. De bestuursbevoegde echtgenote hoeft de uit de
verkoop voortvloeiende leveringsverplichting niet na te komen.23 Dit kan dan
wel leiden tot een schadevergoedingsverplichting, die verhaalbaar is op het
eigen vermogen van de niet-bestuursbevoegde echtgenoot of op de huwelijks-
gemeenschap (art. 1:95 BW). In de interne verhouding tussen echtgenoten,
komt de schuld echter voor rekening van de niet-bestuursbevoegde echtgenoot
(art. 1:94 lid 3 BW).24 Indien de onbevoegde echtgenoot niet over privéver-
mogen beschikt, kan de schuld worden geëffectueerd bij de verdeling van de
huwelijksgemeenschap.25

22. Als de echtgenoten bijv. de tot de huwelijksgemeenschap behorende auto willen overdragen
aan een van de echtgenoten in privé, kunnen ze dit alleen bewerkstelligen via huwelijkse
voorwaarden met de rechterlijke goedkeuring van art. 1:119 BW. Vlg. Reinhartz, in: De Bruijn/
Soons/Kleijn/Huijgen/Reinhaertz 1999, p. 128.

23. Hij kan dit wel, vlg. art. 6:30 BW. Een andere mogelijkheid is dat de bestuursbevoegde
echtgenoot tot de rechtshandeling toetreedt, zie art. 1:90 lid 4 BW.

24. Van Mourik & Nuytink 2006, p. 91.
25. Asser/De Boer 2006, nr. 345 en 346.
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Indien de niet-bestuursbevoegde echtgenoot een roerende zaak, niet-
registergoed, of een recht aan toonder of order toch levert, wordt de derde
die te goeder trouw handelt beschermd mits en voor zover de overdracht
anders dan om niet geschiedt (art. 3:86 BW). De derde handelt al snel te goeder
trouw. In art. 1:92 lid 1 BW is bepaald dat als aan de derde niet kenbaar is wie
van de echtgenoten bestuursbevoegd is, hij de echtgenoot die de roerende zaak
of het papier aan toonder onder zich heeft, bestuursbevoegd mag achten. De
derde hoeft dus geen onderzoek te verrichten naar de bestuursbevoegdheid
van de echtgenoot die de roerende zaak of het recht aan toonder onder zich
heeft. Alleen indien kenbaar is dat deze echtgenoot toch niet bestuursbevoegd
is, wordt de derde niet beschermd.

Indien de bestuursbevoegde echtgenoot geen beroep doet of kan doen op de
bestuursonbevoegdheid van de andere echtgenoot, kan de gemeenschap
daardoor schade lijden. In dat geval kan er een schadevergoedingsverplichting
ontstaan van de onbevoegde echtgenoot tegenover de andere echtgenoot.
Hiervoor geldt hetzelfde als wanneer er een schadevergoedingsplicht ontstaat
jegens een derde; de schuld komt voor rekening van de niet-bestuursbevoegde
echtgenoot en indien deze niet over privévermogen beschikt, wordt de schuld
uiterlijk bij de verdeling van de gemeenschap geëffectueerd.

De bestuursregeling staat los van het genot en gebruik van het goed. Op grond
van het karakter van de huwelijksgemeenschap zal het genot en gebruik van de
gemeenschapsgoederen over het algemeen aan beide echtgenoten toeko-
men.26

Tot slot moet worden opgemerkt dat de bestuursbevoegdheid wordt beperkt
indien het een transactie betreft als genoemd in art. 1:88 BW (zie par. 4.3.2.4).
Indien de bestuursbevoegde echtgenoot bijvoorbeeld de echtelijke woning wil
verkopen, of een zaak die onder zijn bestuur staat wenst te schenken, is
hiervoor niettemin de toestemming nodig van de andere echtgenoot.

5.3.4.2 Bestuur en huwelijksgemeenschap

De bestuursverdeling ten aanzien van gemeenschapsgoederen is uitgewerkt in
art. 1:97 lid 1 BW en luidt dat het bestuur over het gemeenschapsgoed berust
bij de echtgenoot van wiens zijde het goed in de gemeenschap is gevallen.27

Het gaat daarbij om de formele verkrijging. Voor goederen op naam betekent
dit, dat zij onder bestuur staan van degene op wiens naam het goed staat.

26. Asser/De Boer 2006, nr. 328.
27. Tenzij er sprake is van zaaksvervanging en het een goed betreft dat niet op naam is gesteld. In

dat geval komt het goed onder bestuur te staan van de echtgenoot die het vervangen goed
bestuurde, zie art. 1:97 lid 1 BW.
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Omdat wordt aangesloten bij de formele verkrijging, is niet relevant wie de
gelden heeft verstrekt voor de verkrijging. De echtgenoot die de onroerende
zaak rechtsgeldig heeft verkregen is dus bestuursbevoegd, ook al heeft
de andere echtgenoot de gelden voor de verkrijging verstrekt. Voor goederen
die gezamenlijk zijn verkregen, geldt dat de beschikkingshandelingen slechts
gezamenlijk mogelijk zijn. De situatie dat niet duidelijk is van wiens zijde een
goed in de gemeenschap is gevallen, is niet in de wet geregeld. Enerzijds wordt
verdedigd dat in dat geval ieder van de echtgenoten afzonderlijk volledig
bestuursbevoegd is, anderen menen dat de echtgenoten in zo’n geval slechts
gezamenlijk bestuursbevoegd zijn.28 Als het goed vruchten oplevert, zoals
huurpenningen of rente, komen de vruchten onder het bestuur te staan van
de echtgenoot die het bestuur voert over het goed dat de vruchten opbrengt.

Van de bovengenoemde wettelijke bestuursverdeling kan worden afgeweken.
In de eerste plaats is dat het geval indien de bestuursbevoegde echtgenoot in
de onmogelijkheid verkeert de gemeenschapsgoederen te besturen of daarin in
ernstige mate tekortschiet. In dat geval kan de andere echtgenoot de rechter
verzoeken het bestuur aan hem op te dragen, waardoor de oorspronkelijk
bestuursbevoegde echtgenoot zijn bestuursbevoegdheid verliest (art. 1:91 BW).
In de tweede plaats kan door het opnemen van een bestuursovereenkomst in
de huwelijkse voorwaarden worden afgeweken van de wettelijke bestuurs-
regeling. De bestuursovereenkomst kan inhouden dat een van de echtgenoten
de exclusieve beschikkingsmacht krijgt, dat beide echtgenoten gezamenlijk
bestuursbevoegd zijn of dat beide echtgenoten onafhankelijk van elkaar be-
stuursbevoegd zijn. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat de bestuursbevoegde
echtgenoot, het bestuur overlaat aan de andere echtgenoot (art. 1:90 lid 3 BW).
Dit overlaten is vormvrij. Deze figuur wijkt af van de hiervoor genoemde
figuren, omdat de echtgenoot aan wie het bestuur wordt overgelaten niet zelf
bestuurder wordt. Evenmin verliest de echtgenoot zijn eigen bestuursbevoegd-
heid.

Voor goederen die dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf, is een bijzondere
regeling getroffen (art. 1:97 lid 2 BW). Als het goed dat onder bestuur staat van
de ene echtgenoot, met diens toestemming dienstbaar is aan het beroep of
bedrijf van de andere echtgenoot, komt het goed onder het (privatieve) bestuur
te staan van de ‘ondernemende’ echtgenoot voor zover het normale beroeps-
of bedrijfshandelingen betreffen. Dit laatste is het geval, als de handeling
‘kenmerkend’ is voor de uitoefening van het beroep of bedrijf. Als normale
beroeps- of bedrijfshandelingen kunnen in ieder geval de beheersdaden
worden verstaan zoals verkoop en verhuur uit de daarvoor bestemde voor-
raden en opdrachten tot onderhoud en reparatie van vaste bedrijfsmiddelen.

28. Zie voor de eerste opvatting Asser/De Boer 2006, nr. 333 en voor de tweede opvatting,
Wortmann/Stille, art. 97, aant. 4 (losbl.) en Klaassen/Luijten & Meijer 2005, p. 128-129.
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Ook de noodzakelijke verbouwing van de bedrijfsruimte en de verkoop van
versleten of verouderde machines kwalificeren als normale bedrijfshandelin-
gen.29 In het algemeen valt daar niet onder de verkoop van onroerende zaken
of het bezwaren daarvan met een beperkt zakelijk recht, zoals een hypotheek.
Voor zover het niet-normale beroeps- of bedrijfshandelingen betreft, staat het
goed onder bestuur van beide echtgenoten gezamenlijk. De toestemming is
vormvrij en hoeft niet uitdrukkelijk te worden verleend maar kan ook worden
afgeleid uit de feitelijke gang van zaken. De bestuurswisseling wordt niet
ingeschreven in het huwelijksgoederenregister en is van regelend recht. Echt-
genoten kunnen dus een afwijkende regeling treffen.

In het wetsvoorstel Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
(Kamerstukken II, 2002/03, 28 867, nr. 3), wordt voorgesteld om de bestuurs-
regeling aan te passen. Art. 1:90 BW, waarin is geregeld wat het bestuur inhoudt,
wijzigt niet. Het antwoord op de vraag wie bevoegd is tot het voeren van het
bestuur over de gemeenschapsgoederen, geregeld in het huidige art. 1:97 BW,
wijzigt wel. In het voorstel is geregeld dat, evenals nu, de echtgenoot het bestuur
voert over het goed dat op zijn naam staat. Indien het goed op beider naam staat,
zijn beide echtgenoten gezamenlijk bestuursbevoegd. Daarbij moet worden
opgemerkt, dat niet alleen registergoederen op naam zijn gesteld, maar ook
bijvoorbeeld bankrekeningen, aandelen in een BV en vorderingen op naam.30

Anders dan in de huidige regeling is voor de goederen die niet op naam staan,
niet meer relevant vanwiens zijde de goederen in de gemeenschap zijn gevallen.
Ten aanzien van de overige gemeenschapsgoederen is namelijk ieder der echt-
genoten bestuursbevoegd. De bestuursbevoegdheid ten aanzien van de gemeen-
schapsgoederen die dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf, wijzigt niet.

5.3.5 Bestuursregeling: praktijk

In het enquêteonderzoek is gevraagd wie over het geld op de privébetaal- en
spaarrekening en over het geld op de gezamenlijke betaalrekening beschikt.
Hieruit blijkt dat van de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten
die beschikten over een eigen betaalrekening, een minderheid van 46% altijd
zelf beslist over het geld op die rekening, terwijl in 54% van de gevallen altijd
(25%) of soms (29%) gezamenlijk wordt beslist. Over het geld op de privéspaar-
rekening wordt in 35% van de gevallen altijd zelf beslist en in 65% van de
gevallen altijd (39%) of soms (27%) gezamenlijk beslist.

29. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 108.
30. Asser/De Boer 2006, nr. 334 noemt ook de auto. Anders De Bruijn/Soons/Kleijn/Huijgen/

Reinhartz 1999, p. 191, voetnoot 169.
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Over de gezamenlijke betaalrekening wordt veel vaker gezamenlijk beslist dan
over de eigen betaal- of spaarrekening. Over de gezamenlijke betaalrekening
wordt in 93% van de gevallen altijd (79%) of soms (14%) gezamenlijk beslist.
Slechts in 7% van de gevallen beslist altijd een van de echtgenoten. De
gezamenlijke bankrekening is juridisch een bijzonder vehikel. In relatie tot
de bank is iedere echtgenoot afzonderlijk bestuursbevoegd. Niettemin wordt
feitelijk in een zeer ruime meerderheid daarover gezamenlijk beslist.

De theoretische bestuursmacht wijkt dus duidelijk af van de feitelijke be-
stuursverdeling. Hoewel de echtgenoot op wiens naam de betaal- en spaar-
rekening staat het bestuur daarover heeft, blijkt dat slechts in een minderheid
van de gevallen altijd zelf daarover wordt beslist (respectievelijk 46% en 35%).
Dit terwijl in de huidige fiscale wetgeving voor het antwoord op de vraag wie
het inkomen geniet bij in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten,
veelal wordt aangesloten bij de belastingplichtige die de bestuursmacht
heeft.31 Hieraan besteed ik in hoofdstuk 9 uitvoeriger aandacht.

5.3.6 Aansprakelijkheid en verhaalspositie schuldeisers

De gemeenschap omvat niet alleen de goederen, maar ook de schulden van
beide echtgenoten (art. 1:94 lid 2 BW). Dit betekent dat de schulden die de
echtgenoten zijn aangegaan, in principe in de gemeenschap vallen en dus
worden gedragen door beide echtgenoten. Hiervoor geldt slechts een uitzonde-
ring voor verknochte schulden32 of indien de schuld samenhangt met (de
verkrijging van) privégoederen.33 Andere min of meer ‘persoonlijke’ schulden
zoals studieschulden en schulden uit onrechtmatige daad, vallen in de regel
wel in de gemeenschap.34

De verhaalbaarheid van gemeenschapsschulden is geregeld in art. 1:95 BW.
Voor een schuld van een echtgenoot die in de gemeenschap is gevallen, kunnen
zowel de goederen van de gemeenschap als de eigen goederen van de
schuldenaar worden uitgewonnen Art. 1:96 BW gaat nog verder en bepaalt
zelfs dat ook privéschulden van een van de echtgenoten volledig op de
gemeenschap verhaald kunnen worden.35 Verhaal op de gemeenschap kan
de andere echtgenoot in dat geval evenwel voorkomen door privégoederen van

31. Zie bijv. HR 10 maart 2006, BNB 2007/15 en HR 15 januari 2010, BNB 2010/100.
32. Bijv. de alimentatieplicht.
33. Wortmann/Stille/Reinhartz, art. 95 aant. 2 lid 1 (losbl.).
34. Van Mourik & Nuytink 2006, p. 108.
35. In het wetsvoorstel Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (28 867) werd

oorspronkelijk voorgesteld om de verhaalsmogelijkheid van de privécrediteur op gemeen-
schapsgoederen te beperken tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen gemeen-
schapsgoed. Deze voorgestelde wijziging is echter in de tweede nota van wijziging uit het
wetsvoorstel gehaald (Kamerstukken II 2005/06, 28 867, nr. 9).
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de echtgenoot-schuldenaar aan te wijzen die voldoende verhaal bieden. Door
deze regeling is het voor de crediteur irrelevant of de schuld een gemeen-
schapsschuld of een privéschuld is. De verhaalbaarheid strekt zich uit over de
gemeenschapsgoederen en privégoederen van de schuldenaar. De privégoede-
ren van de echtgenoot/niet-schuldenaar kunnen niet worden uitgewonnen
voor privé- of gemeenschapsschulden van de andere echtgenoot.36

Hoewel de privéschuld verhaalbaar is op de volledige gemeenschap, leidt de
onderlinge draagplicht ertoe dat deze schuld uiteindelijk wel voor rekening
komt van de echtgenoot-debiteur. Voor gemeenschapsschulden geldt dat deze
uiteindelijk door ieder der echtgenoten voor de helft gedragen moetenworden.

Dat de gemeenschapsgoederen kunnen worden uitgewonnen voor privé- of
gemeenschapsschulden van de andere echtgenoot, betekent tot slot niet dat de
echtgenoot medeschuldenaar wordt. Dit blijft alleen de echtgenoot die de
schuld is aangegaan.37 Alleen hij is dus aansprakelijk voor de schuld.38

5.4 Gehuwd met een verrekenbeding

5.4.1 Financiële verwevenheid: theorie

De wettelijke gemeenschap van goederen heeft als belangrijkste kenmerk de
boedelmenging. Dit aspect ontbreekt indien huwelijkse voorwaarden worden
gemaakt en iedere gemeenschap wordt uitgesloten. De goederen en schulden
blijven in dat geval privé. Om de ander toch te laten delen in de vermogens-
toename, kan een verrekenbeding worden opgenomen in de huwelijkse voor-
waarden. Het verrekenbeding kan inhouden dat periodiek (veelal jaarlijks) dan
wel finaal (bij het einde van het huwelijk) wordt verrekend. Het standaard
periodieke verrekenbeding houdt in dat de inkomsten die niet zijn besteed aan
het huishouden, aan het einde van het jaar (of maand) bij helften worden
verdeeld. Het finale verrekenbeding kan inhouden dat na ontbinding van het
huwelijk wordt afgerekend alsof men was gehuwd in gemeenschap van
goederen. Dit zijn twee ‘hoofdvormen’, waarop in de praktijk kan worden
gevarieerd. Vaak worden ze ook naast elkaar opgenomen in de huwelijkse
voorwaarden. Het finale verrekenbeding fungeert dan als vangnet voor het
geval de periodieke verrekening achterwege is gelaten.

Van Mourik en Verstappen sommen een aantal voordelen op van de periodieke
verrekening.39 Het meest in het oog springende voordeel treedt op als een van

36. Tenzij de echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een schuld. Dit geldt bijv. voor
huishoudelijke schulden (art. 1:85 BW).

37. HR 23 april 1993, NJ 1993, 373.
38. O.a. HR 12 april 1985, NJ 1985, 662.
39. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 282.
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de echtgenoten (hoofd)kostwinner is. In dat geval is het voordeel van de
periodieke verrekening dat de huishoudelijke echtgenoot minder afhankelijk
is van de buitenshuis arbeidende echtgenoot. De huishoudelijke echtgenoot
verkrijgt bestuursmacht over het vermogen dat mede door zijn/haar inspan-
ning is verworven. Echter ook indien beide echtgenoten buitenshuis arbeid
verrichten, kan een periodiek verrekenbeding voordelen hebben. De perio-
dieke verrekening biedt de mogelijkheid het vermogen uit de risicosfeer te
halen. De schuldeisers kunnen het vermogen dat door verrekening bij de
andere echtgenoot terecht is gekomen, niet meer uitwinnen. Door inbetaling-
geving kunnen ook bepaalde vermogensbestanddelen worden veilig gesteld.

5.4.2 Financiële verwevenheid: praktijk

Uit de enquête blijkt dat 92% van de gehuwden met een verrekenbeding de
stelling onderschrijft dat, met uitzondering van sommige situaties, tijdens het
huwelijk/samenleving alles gemeenschappelijk is. Vervolgens werd gevraagd
om voor de situatie waarin men niet in gemeenschap van goederen is gehuwd,
ongeacht of men al dan niet een verrekenbeding heeft, aan te geven welke
inkomensbestanddelen of uitgaven men als gemeenschappelijk beschouwt.
Hoewel ten aanzien van alle vermogensbestanddelen een minderheid van de
ondervraagden het vermogensbestanddeel als gemeenschappelijk beschouwt,
is het verloop van de grafiek nagenoeg hetzelfde als bij de gemeenschap van
goederen. De eigenwoning en de buitengewone uitgavenworden het meest als
gemeenschappelijk genoemd. De alimentatieontvangst en betaling en de erfe-
nis of schenking, het minst.40

Grafiek 5.3 Gemeenschappelijk als gehuwd buiten gemeenschap (verrekenbeding)
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40. Zie voor een verklaring van de discrepantie tussen deze antwoorden en de antwoorden op de
stelling over de gemeenschappelijkheid tijdens het huwelijk/samenleving, par. 5.3.2.
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5.4.3 Jurisprudentie verrekenbedingen

In de jurisprudentie is sinds 1995 een tendens zichtbaar om de financiële
aanspraken die voortvloeien uit een (niet-uitgevoerd) verrekenbeding, ruim uit
te leggen.41 Als tijdens het huwelijk de verrekenplicht niet is nageleefd, wordt
het dan aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend
had moeten worden. Dit leidt er veelal toe dat het gehele vermogen bij helften
moet worden verdeeld, zodat in wezen een situatie bestaat die in economische
zin overeenkomt met de gemeenschap van goederen. Dit lijdt slechts uitzonde-
ring als een echtgenoot kan bewijzen dat het goed buiten de verrekening moet
blijven. Sinds 1 september 2002 is deze jurisprudentie in de wet gecodificeerd
(art. 1:141 lid 3 BW), zie paragraaf 5.4.4. hierna.

Ten aanzien van de verrekenplicht kan in de huwelijkse voorwaarden zijn
bepaald dat deze na een bepaalde periode vervalt, het zogenoemde ‘vervalbe-
ding’. Ook ten aanzien van een dergelijk vervalbeding, stelt de Hoge Raad zich –

voor de financieel zwakkere partij – ruimhartig op. In het arrest Rensing/Polak
oordeelde de Hoge Raad dat een beroep op een dergelijk vervalbeding wordt
vermoed in strijd te zijn met de redelijkheid en billijkheid.42 Een beroep op het
vervalbeding wordt dus slechts gehonoreerd als degene die er een beroep op
doet feiten en omstandigheden kan aandragen die dit rechtvaardigen.43

5.4.4 Wettelijke regeling verrekenbedingen

Zoals opgemerkt bevat het BW sinds 1 september 2002 een aantal nieuwe
regels omtrent verrekenbedingen. De regels zijn hoofdzakelijk van regelend
recht, zodat daarvan bij huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken
(art. 1:132 lid 2 BW). De algemene bepalingen zijn van toepassing op huwe-
lijkse voorwaarden die een of meer verplichtingen inhouden tot verrekening

41. Voor het eerst in HR 7 april 1995, NJ 1996, 486 (Vossen-Swinkels). Zie over de ontwikkeling in
de jurisprudentie W.G. Huijgen, ‘Relaties en (huwelijks)vermogensrecht’, in: Stollenwerck
e.a., Van der Burght-bundel 2009, p. 78-81.

42. HR 19 januari 1996, NJ 1996, 617. Zie ook o.a. HR 6 december 2002, NJ 2005, 125.
43. Zie voor een voorbeeld in de jurisprudentie waarin het Hof oordeelde dat deze omstandig-

heden aanwezig waren, HR 23 juni 2001, NJ 2001, 347. Uit het arrest, r.o. 3.9. kan worden
afgeleid dat belang wordt gehecht aan a. het tijdsverloop tussen het begin van de echt-
scheidingsprocedure en het inroepen van de ongeldigheid van het vervalbeding (in casu had
de vrouw in 1991 rechtskundig advies ingewonnen en beriep ze zich pas in 1997 op het feit
dat zij zich van de consequenties van het laten verstrijken van de vervaltermijn niet bewust
was), b. de omstandigheid dat de man in de tussengelegen periode (1995) aanzienlijke
investeringsrisico’s heeft genomen (die een aanzienlijk verlies hebben opgeleverd), die hij
niet had genomen indien hij had geweten dat de vrouw aanspraak maakte op ongeveer de
helft van het eigen vermogen van het familiebedrijf van de man en c. de omstandigheid dat
de man de vrouw een genereus financieel aanbod heeft gedaan, ook voor het geval haar
beroep op verrekening gehonoreerd zou worden.
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van inkomsten of van vermogen.44 Het begrip inkomen en vermogen is in de
wet niet nader gedefinieerd. Echtgenoten dienen deze begrippen dus zelf in de
huwelijkse voorwaarden in te vullen.

Indien in de huwelijkse voorwaarden een verplichting tot verrekening is
overeengekomen waarin geen van de wettelijke regels afwijkende regeling is
getroffen, geldt globaal het volgende. De verrekeningsplicht is wederkerig en
heeft uitsluitend betrekking op inkomsten die of vermogen dat is verkregen
tijdens het bestaan van deze verplichting. De verrekeningsplicht geldt niet voor
vermogen dat krachtens erfopvolging, making of gift wordt verkregen of de
vruchten daaruit (art. 1:133 BW). De verrekening geschiedt bij helfte (art. 1:135
BW). Indien een goed is aangeschaft deels met eigen – niet te verrekenen –

vermogen en deels met te verrekenen vermogen, geldt dat de verrekenings-
plicht in dezelfde verhouding blijft bestaan in het aangeschafte goed. De
woning die is gekocht met 100.000 (=2/3e) te verrekenen inkomen en 50.000
(=1/3e) niet te verrekenen inkomen, dient na twintig jaar als de woning
300.000 waard is, voor 200.000 in de verrekening te worden betrokken. Het
te verrekenen vermogen deelt dus naar evenredigheid in de waardedaling of –
stijging van het aangeschafte goed. De echtgenoot die investeert in de woning
van de andere echtgenoot, verkrijgt aldus een economisch belang in het
goed.45

Indien niet duidelijk is of een goed tot het te verrekenen vermogen moet
worden gerekend en geen van beide echtgenoten kan bewijzen dat dat niet zo
is, wordt het goed tot het te verrekenen vermogen gerekend (art. 1:136 BW). De
verrekening geschiedt in geld, tenzij de verrekening in geld naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (art. 1:137 BW). De
echtgenoot is aan de ander geen verantwoording over het bestuur van zijn
goederen schuldig en slecht bestuur verplicht niet tot schadevergoeding
(art. 1:138 lid 1 BW). In art. 1:141 is de in de jurisprudentie tot ontwikkeling
gekomen ‘beleggingsleer’ opgenomen.46 Deze houdt in dat indien het verre-
kenbeding niet wordt uitgevoerd, de verrekeningsplicht blijft bestaan en wel
tot het bedrag dat door belegging en herbelegging van het niet verrekende
inkomen is ontstaan, alsmede tot de vruchten daaruit. Deze wettelijke regeling
komt erop neer dat de periodieke verrekenplicht van het inkomen wordt
omgezet in een finale verrekenplicht van het vermogen.

Verrekenbedingen hebben in beginsel slechts verbintenisrechtelijke gevolgen.
Er ontstaan onderlinge vorderingen en schulden. Het verrekenbeding leidt er in

44. Anders dan de verrekening van de kosten van de huishouding.
45. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 42.
46. Dit als tegenpool van het nominalisme op grond waarvan bij een niet uitgevoerd periodiek

verrekenbeding slechts aanspraak zou bestaan op het nominale bedrag van de niet verre-
kende inkomsten.
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beginsel niet toe dat de andere echtgenoot tot het goed zelf gerechtigd wordt.
Het is echter zeer goed denkbaar, onvermijdelijk haast, dat de echtgenoten ook
gezamenlijk vermogen hebben. In dat geval ontstaat een ‘eenvoudige gemeen-
schap’, waarop andere regels van toepassing zijn dan op de wettelijke gemeen-
schap van titel 7 van Boek 1 BW. Hierop wordt in paragraaf 5.5.2 ingegaan.

5.4.5 Bestuur: theorie en praktijk

Als echtgenoten zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen, dan voert
iedere echtgenoot het bestuur over zijn privébezittingen.

In het enquêteonderzoek is gevraagd wie van de gehuwden met een verreken-
beding, over het geld op de privébetaal- en spaarrekening en over het geld op
de gezamenlijke betaalrekening beschikt. Hieruit blijkt dat van de echtgenoten
met een verrekenbeding, die beschikten over een eigen betaalrekening, een
meerderheid van 60% altijd zelf beslist over het geld op die rekening, terwijl in
40% van de gevallen altijd (13%) of soms (27%) gezamenlijk wordt beslist. Over
het geld op de privéspaarrekening wordt in 45% van de gevallen altijd zelf
beslist en in 55% van de gevallen altijd (26%) of soms (29%) gezamenlijk beslist.

Evenals bij de gemeenschap van goederen is een duidelijk verschil dat over de
gezamenlijke betaalrekening veel vaker gezamenlijk wordt beslist, dan over de
eigen betaal- of spaarrekening. Over de gezamenlijke betaalrekening wordt in
89% van de gevallen altijd (59%) of soms (30%) gezamenlijk beslist. Slechts in
11% van de gevallen beslist altijd een van de echtgenoten.

Het feitelijke bestuur wijkt bij de eigen betaalrekening in belangrijke mate
(40%) en bij de eigen spaarrekening grotendeels (55%) af van de wettelijke
bestuursverdeling. Het verschil is echter minder groot dan bij de gemeenschap
van goederen.

5.5 Koude uitsluiting

5.5.1 Inleiding

Indien echtgenoten zijn gehuwd in koude uitsluiting, betekent dit dat zij iedere
gemeenschap of verrekening hebben uitgesloten. Er bestaat dan in beginsel
geen gemeenschappelijk vermogen.47

47. Dit stelsel kan zeer onrechtvaardig uitwerken voor de minstvermogende partner, die de
vermogenstoename van de andere partner mede mogelijk heeft gemaakt. De strikte koude
uitsluiting is in de literatuur dan ook sterk bekritiseerd. Een aantal auteurs meent dat de
wetgever moet ingrijpen; zie bijv. Schoordijk 2003, Verbeke 2001 en Wortmann 2003. Naar
aanleiding van twee moties bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging basisstelsel !
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Hoewel de koude uitsluiting impliceert dat de vermogens strikt gescheiden
zijn, en dat dus de omvang en samenstelling van ieders vermogen duidelijk
bepaalbaar is, is dat in de praktijk lang niet altijd het geval. Omdat de
persoonlijke relatie op de voorgrond staat – en partijen dus geen zakelijk
handelende contractspartners zijn – wordt tijdens het huwelijk zelden een
nauwkeurige boekhouding gevoerd. Tijdens het huwelijk besteden de echtge-
noten nauwelijks aandacht aan de vraag wie welke goederen verkrijgt en wie
welke schulden voldoet. Ook het feit dat de echtgenoten in één woning wonen,
maakt het lastiger om de vermogensrechtelijke sferen te scheiden.48 Tijdens
het huwelijk levert deze financiële verwevenheid over het algemeen geen
problemen op. Als het huwelijk (tijdens leven) wordt ontbonden echter des te
meer. De problemen die zich dan kunnen voordoen zijn divers. Hierna maak ik
een onderscheid in goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke vraagstuk-
ken. Het goederenrechtelijke vraagstuk betreft de vraag hoe ieder der echtge-
noten zijn gerechtigdheid tot een bepaald goed bewijst en wat de gevolgen zijn
als dit niet mogelijk blijkt. Hierop ga ik in paragraaf 5.5.2 in. Het verbintenis-
rechtelijke vraagstuk betreft de vraag of de koude uitsluiting in de onderlinge
verhouding tussen partijen niet geheel of gedeeltelijk terzijde moet worden
gesteld. Hieraan besteed ik in paragraaf 5.5.3 aandacht.

5.5.2 Goederenrechtelijke gerechtigdheid

Zoals gezegd besteden echtgenoten tijdens het huwelijk nauwelijks aandacht
aan de vraag wie welke goederen verkrijgt en wie welke schulden voldoet.
Uiterlijk bij het einde van het huwelijk zal echter moeten worden vastgesteld
wie rechthebbende is van de goederen die veelal gezamenlijk worden gebruikt.
Ten aanzien van de goederen op naam levert dit geen problemen op: recht-
hebbende is de echtgenoot op wiens naam deze goederen staan. Het is niet van
belang met wiens geld het goed is aangeschaft. Als de andere echtgenoot –

financieel of anderszins – heeft bijgedragen aan de verkrijging van dat goed,
heeft deze echtgenoot slechts recht op een vergoeding daarvan (zie hierna
onder 5.5.3).

De vraag wie rechthebbende is op de goederen die niet op naam zijn gesteld, is
veel lastiger te beantwoorden. Art. 1:130 en 1:131 geven hiervoor bewijsregels.
In art. 1:130 is een bewijsregel opgenomen voor de verhouding tussen echt-
genoten en derden. De echtgenoot kan tegen derden zijn aanbreng van bij
huwelijkse voorwaarden buiten de gemeenschap gehouden goederen, slechts
bewijzen door vermelding in de akte van huwelijkse voorwaarden of de

! wettelijke gemeenschap van goederen (3e tranche), is toegezegd dat in een notitie zal worden
onderzocht of het wettelijk mogelijk moet worden gemaakt voor de rechter om een correctie
aan te brengen op het vermogensregime tussen (in koude uitsluiting) gehuwden (en onge-
huwd samenwonenden). Zie daarover Verstappen 2010.

48. Vgl. Schrama 2005, p. 106.
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daaraan vastgehechte beschrijving. Als het goed tijdens het bestaan van de
huwelijkse voorwaarden is verkregen, kan het bewijs met alle middelen
worden geleverd. De echtgenoten zijn in hun onderlinge verhouding niet
gebonden aan art. 1:130. Zij kunnen het bewijs rechthebbende te zijn, op alle
mogelijke manieren leveren, ongeacht of de goederen al in hun bezit waren ten
tijde van de aanbreng. Het enkele feit dat de echtgenoot het goed onder zich
heeft – en dus de feitelijke macht over het goed heeft – is onvoldoende om het
bewijs te leveren.49 Als niemand zijn recht op het goed kan bewijzen, biedt
art. 1:131 uitkomst: het goed wordt dan geacht aan ieder van de echtgenoten
voor de helft toe te behoren.50 In dat geval ontstaat een ‘eenvoudige gemeen-
schap’, waarop andere regels van toepassing zijn dan op de wettelijke
gemeenschap van titel 7 van Boek 1 BW. De eenvoudige gemeenschap,
oftewel mede-eigendom, is geregeld in de eerste afdeling van titel 7 van
Boek 3 BW. De meest in het oog springende elementen waarin de eenvou-
dige gemeenschap zich onderscheidt van de huwelijksgemeenschap, is het
feit dat de deelgenoten afzonderlijk over hun aandeel in het goed kunnen
beschikken en dat de schuldeisers zich alleen kunnen verhalen op het
aandeel van de schuldenaar in het goed. Het eerste aspect verdient in dit
kader nuancering. De vrijheid om over het aandeel te kunnen beschikken
wordt namelijk beperkt door de eisen van redelijkheid en billijkheid. De
rechtsverhouding, in casu het huwelijk, kan ertoe leiden dat de beschik-
kingsbevoegdheid ten aanzien van het eigen aandeel wordt beperkt. Voor de
woning en bepaalde rechtshandelingen zoals giften, vloeit een beperkte
beschikkingsbevoegdheid reeds voort uit art. 1:88 BW (zie par. 4.3.2.4).

De hiervoor beschreven eenvoudige gemeenschap geldt ook voor de goederen
die de echtgenoten gezamenlijk hebben verkregen. Het bestuur over het goed
berust, evenals voor de goederen die de in gemeenschap van goederen ge-
huwden echtgenoten gezamenlijk verkregen hebben, bij de deelgenoten geza-
menlijk.

5.5.3 Verbintenisrechtelijke aanspraken

Tijdens het huwelijk vinden er regelmatig vermogensverschuivingen plaats. De
vraag komt dan op wat de rechtsgrond is geweest voor deze vermogensver-
schuiving: een lening, schenking of een natuurlijke verbintenis? Met andere
woorden, moet de echtgenoot die een (al dan niet financiële) bijdrage heeft
geleverd aan de verkrijging van het goed of vermogen door de ander, daarvoor
worden gecompenseerd bij het einde van het huwelijk? Deze vraag is in de

49. Asser/De Boer 2006, nr. 439.
50. Tenzij er sprake is van een gemeenschap die het goed kan omvatten. In dat geval valt het goed

in de gemeenschap. Deze toevoeging geldt niet in het voorgestelde art. 1:131 BW.
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jurisprudentie meerdere malen aan de orde gesteld. Als de strikte vermo-
gensscheiding geheel of gedeeltelijk wordt genegeerd – en dus de koude
uitsluiting geheel of gedeeltelijk terzijde wordt gesteld – heeft dat in principe
geen extern goederenrechtelijk effect; ten opzichte van derden blijft de juridische
eigendomsverkrijging beslissend.51 Het regardeert echter wel de interne –

obligatoire – verhouding tussen partijen. Het terzijde stellen van de koude
uitsluiting kan leiden tot een aanspraak op de waarde van een of meerdere
goederen of op een recht op levering van een of meerdere goederen.

De hiervoor aangehaalde financiële verstrengeling kan zich op verschillende
manieren manifesteren. Hierna volgt een aantal aan de rechtspraak ontleende
voorbeelden.

Een deel van de financiële verstrengeling komt tot uitdrukking in de bijdrage in
het levensonderhoud van de partner (art. 1:81 BW) en de daaruit voortvloei-
ende bijdrage in de kosten van de huishouding.52 Uit het enquêteonderzoek
blijkt dat – ook bij de gehuwden in koude uitsluiting – de bijdrage in de kosten
van de huishouding slechts hoogst zelden consequent naar evenredigheid van
het inkomen plaatsvindt. Zoals reeds opgemerkt, levert deze gang van zaken
tijdens het huwelijk veelal geen problemen op. In de jurisprudentie zijn echter
wel zaken aan de orde geweest waarbij aan het einde van het huwelijk de te
veel betaalde bijdragen in de kosten van de huishouding werden teruggevor-
derd.53 De Hoge Raad is echter streng: het vergoedingsrecht dat voortvloeit uit
het feit dat men meer heeft bijgedragen aan de kosten van de huishouding
dan uit de huwelijkse voorwaarden voortvloeit, dient in beginsel aan het einde
van ieder jaar te worden afgewikkeld. Daarna vindt rechtsverwerking plaats en
kunnen de bedragen niet meer worden teruggevorderd.

Een meerderheid van de ondervraagden geeft overigens aan verder te gaan dan
een bijdrage in de kosten van de huishouding: de inkomsten uit arbeid worden
in 56% van de gevallen hoofdzakelijk door beide partners gebruikt. Ook het
geld op de eigen betaal- of spaarrekening wordt in een ruime meerderheid
(respectievelijk 84% en 72%) aangewend voor uitgaven van de partner (anders
dan cadeaus). In vrijwel alle gevallen treedt dus in meer of mindere mate een
financiële verstrengeling op. Zie hierover nader paragraaf 4.3.2.2.

51. Voor roerende zaken die geen registergoederen zijn kan dit anders zijn in het geval sprake is
van een situatie als bedoeld in art. 3:110 BW. Zie Asser-De Boer 2006, nr. 454i en 455.

52. De stelling dat de in art. 1:81 BW neergelegde verzorgingsplicht die echtgenoten jegens
elkaar hebben, na ontbinding van het huwelijk recht geeft op (een gedeelte van) het tijdens
het huwelijk door de inspanningen van beide echtgenoten opgebouwde vermogen, werd
door de HR afgewezen. HR 4 december 1987, NJ 1988, 678 (Bloemendaalse Horeca).

53. HR 29 april 1994, NJ 1995, 561 en HR 22 mei 1987, NJ 1988, 231.
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Daarnaast kan financiële verstrengeling optreden doordat goederen worden
aangeschaft door de ene echtgenoot, maar (deels) met geld van de andere
echtgenoot. Ook hier heeft de jurisprudentie betrekking op de situatie na
ontbinding van het huwelijk. Uit deze jurisprudentie volgt dat de echtgenoot in
beginsel recht krijgt op teruggave van het nominale bedrag zonder rente.
Slechts in bijzondere omstandigheden kan de redelijkheid en billijkheid ertoe
leiden dat dit moet worden gecorrigeerd.54 Het zogenoemde ‘nomaliteits-
beginsel’ werd in de jurisprudentie ook gehanteerd indien beide echtgenoten
voor de helft de eigendom van een goed verwerven, maar in de financiering
daarvan in een ongelijke verhouding bijdragen. Ook dan sluit de Hoge Raad aan
bij de goederenrechtelijke gerechtigdheid. Beide echtgenoten delen voor de
helft in de waardeontwikkeling van het goed, ongeacht de mate waarin is
bijgedragen aan de financiering. Slechts in bijzondere omstandigheden wordt
daarvan afgeweken.55 In het wetsvoorstel derde tranche moderniseringswet-
geving huwelijksvermogensrecht, wordt in art. 1:87 afgestapt van deze juris-
prudentie. In het hiervoor geschetste geval, krijgt de echtgenoot recht op een
vergoeding ten belope van een evenredig deel van de waardeontwikkeling van
het goed. De echtgenoot krijgt een economisch belang in het goed. De echt-
genoten kunnen bij overeenkomst van deze regeling afwijken (voorgesteld
art. 1:87 lid 4 BW).

Een andere situatie waarin duidelijk sprake is van een financiële verstrengeling
en die meerdere malen in de jurisprudentie aan de orde is geweest, is die
waarin de ene echtgenoot tegen geen of een te lage beloning werkzaamheden
heeft verricht in het bedrijf van de andere echtgenoot. De echtgenoot die de
werkzaamheden heeft verricht vordert dan alsnog een vergoeding of een
deel van de waarde van het bedrijf. In de jurisprudentie is wel aangenomen
dat er sprake kan zijn van een natuurlijke verbintenis tot vergoeding van de
werkzaamheden.56 Deze rechtsgrond heeft echter slechts effect als de natuur-
lijke verbintenis ook wordt nagekomen of wordt omgezet in een rechtens
afdwingbare.

54. Zie HR 12 juni 1987, NJ 1988, 150 (Kriek-Smit) waarin de echtelijke woning door onvoorziene
marktontwikkelingen aanzienlijk in waarde steeg. De echtgenoot-eigenaar mag dan niet
verwachten dat hij kan volstaan met het terug betalen van het – aan inflatie onderhevige –

nominale bedrag. Van recentere datum is HR 15 februari 2008, NJ 2008, 110. In dit arrest past
de HR de beleggingsleer toe in de situatie dat in gemeenschap van goederen gehuwde
echtelieden met de verkoopopbrengst van de echtelijke woning een nieuwe woning bouwen
op een perceel grond dat de echtgenote onder uitsluitingsclausule had verkregen. Dit arrest
roept de vraag op of de bijzondere omstandigheden de doorslag gaven om af te stappen van
het nominaliteitsbeginsel of dat de HR anticipeerde op de voorgestelde wetgeving. In
laatstvermelde zin Verstappen 2008.

55. HR 10 januari 1992, NJ 1992, 651. Hierin overwoog de HR dat de enkele grond dat de
onroerende zaak door de marktontwikkelingen sterk in waarde is gestegen, echter onvol-
doende is. De vraag is hoe deze beslissing zich verhoudt met de beslissing in het arrest Kriek-
Smit. Vgl. Van Mourik & Verstappen 2006, p. 368.

56. HR 4 december 1987, NJ 1988, 610.
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Als laatste voorbeeld van financiële verstrengeling, wordt hier genoemd de
situatie dat onroerende zaken op naam van de ene echtgenoot worden gezet
om ze uit de risicosfeer te halen van de onderneming van de andere echtge-
noot. Deze situatie was aan de orde in het arrest Modehuis Nolly.57 In die casus
dreef de vrouw een modehuis. De man, met wie de vrouw op huwelijkse
voorwaarden was gehuwd, was procuratiehouder van het bedrijf en beheerde
het geld. Om te voorkomen dat de onroerende zaken zouden moeten worden
verkocht als het met de onderneming mis ging, werden de panden door de
man aangekocht met geld van de vrouw. De man werd aldus juridisch eigenaar
van de onroerende zaken. De Hoge Raad besliste daarentegen dat de vrouw een
economisch belang had in het huis. Dit betekende dat de vrouw kon vorderen
dat de onroerende zaken aan haar geleverd zouden worden.58

Uit het bovenstaande – niet uitputtende – overzicht blijkt dat op diverse
manieren een financiële verstrengeling kan optreden. Uit de jurisprudentie blijkt
eveneens dat de Hoge Raad zeer terughoudend is om vermogensverschuivingen
aan te nemen die de koude uitsluiting doorbreken: als er een vermogensver-
schuiving plaatsvindt, is de hoofdregel dat er een (nominale) vergoedingsvorde-
ring ontstaat. Partijen hebben expliciet gekozen voor het stelsel van uitsluiting
van gemeenschap van goederen.59 Een uitzondering daarop is mede daarom
alleen in bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd. Zie voor een illustratief
voorbeeld waarin de Hoge Raad oordeelde dat die bijzondere omstandigheden
niet aanwezig waren HR 5 oktober 1990, NJ 1991, 576:

“Voor beantwoording van de vraag of de vrouw in een geval als het
onderhavige aanspraak kan maken op een deel van het ouderdomspensioen
waarop de man rechthebbende is, moet worden vooropgesteld dat het
tussen partijen geldende huwelijksgoederenregime zich in beginsel tegen
een zodanige aanspraak verzet. (…)
3.6. (…) dat het hier niet zozeer betreft een geval dat gekenmerkt wordt
door bijzondere aspecten, maar dat het in wezen gaat om een veel voor-
komend geval. Het kenmerkende van dit geval is dat het, als men rekening
houdt met de bij velen bestaande taakverdeling binnen het huwelijk, gaat
om in feite met gezamenlijke inspanning van de echtgenoten opgebouwde
pensioenrechten die naar maatschappelijke opvatting bestemd zijn voor
beider verzorging van de oude dag, en dat de vrouw, in verband met

57. HR 2 april 1976, NJ 1976, 450 en de uitspraak na verwijzing HR 16 maart 1984, NJ 1984, 556.
58. Zie voor meer voorbeelden van financiële verstrengeling Van Mourik & Verstappen 2006,

par. 9.3 en Asser-De Boer 2006, nr. 453 en 454.
59. In de literatuur wordt dit overigens wel genuanceerd door erop te wijzen dat koude

uitsluiting vaak wordt gemaakt om bepaalde goederen of het vermogen veilig te stellen tegen
verhaal door schuldeisers, terwijl ze intern wel de bedoeling hebben om ‘vermogensrech-
telijk solidair te zijn’. Vgl. o.a. Schoordijk 2003, onderdeel VIII en Van Mourik 2003, p. 97.
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bovengenoemde taakverdeling, niet in de gelegenheid is geweest een eigen
pensioen op te bouwen.
3.7. Tot nu toe heeft de Hoge Raad regels die uit de uitsluiting voortvloeien,
alleen in exceptionele gevallen vatbaar geacht voor terzijdestelling (…). Het
door het middel verdedigde stelsel zou, gelet op het in 3.6 overwogene,
meebrengen dat de uitsluitingsregel met het oog op de onderhavige vraag
juist terzijde zou worden gesteld voor het soort gevallen dat als een veel
voorkomend type kan worden beschouwd. Dit zou ertoe leiden dat – zonder
ander wettelijk aanknopingspunt dan de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid voortvloeiend uit het algemene, ook in het huwelijksvermogens-
recht geldende beginsel van de goede trouw – in een belangrijke groep van
gevallen op het tussen partijen overeengekomen huwelijksgoederenregime
frequent en stelselmatig een ingrijpende inbreuk zou worden gemaakt (…).”

De Hoge Raad houdt dus als hoofdregel vast aan het beginsel ‘pacta sunt
servanda’: partijen zijn gebonden aan de inhoud van het tussen hen gesloten
contract (de huwelijkse voorwaarden).60 Niettemin zet de Hoge Raad de
hoofdregel dat een vermogensverschuiving leidt tot een nominale vergoe-
dingsvordering niet alleen opzij wanneer tussen de echtgenoten anders is
overeengekomen, maar ook wanneer een en ander is geschied om te voldoen
aan een natuurlijke verbintenis of uit de redelijkheid en billijkheid, in verband
met de omstandigheden van het geval, anders voortvloeit.61 De beoordeling of
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn is zeer feitelijk en sterk afhankelijk
van de omstandigheden en gedragingen van partijen tijdens het huwelijk.62

Het voeren van een gescheiden boekhouding of het bijhouden van adminis-
tratie kan van belang zijn. In HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 93, kon – mede
vanwege het ontbreken van een ‘zodanige administratie’ – niet worden vast-
gesteld of het vermogen zonder verrekening aan een van de partijen toebe-
hoorde. De Hoge Raad oordeelde dat het vermogensbestanddeel daarommoest

60. Zie over deze, in zijn ogen onrechtvaardige, jurisprudentie M.J.A. van Mourik, ‘De ‘onmoge-
lijke overeenkomst van huwelijkse voorwaarden’, in: Stollenwerck, Groote Wassink, Ebben &
Speetjens, Van der Burght-bundel 2009, p. 129-135.

61. Vgl. o.a. HR 30 jan. 1991, NJ 1992, 191, Rb. Utrecht 19 november 1980, NJ 1983, 410, HR
15 september 1995, NJ 1996, 616 en HR 17 oktober 1997, NJ 1998, 692.

62. In de jurisprudentie is een beroep op het aanwezig zijn van een natuurlijke verbintenis enige
malen gehonoreerd in de situatie dat de man een woning koopt op naam van zijn vrouw. Zie
bijv. HR 15 september 1995, NJ 1996, 616: “wel zal in het algemeen als een objectieve
aanwijzing voor de aanwezigheid van een zodanige verbintenis mogen worden beschouwd
de omstandigheid dat de prestatie bestond in het verstrekken door de man van gelden voor
de aankoop van een geheel of mede op naam van de vrouw te plaatsen, gemeenschappelijke
of alleen voor de vrouw bestemde woning, nu het voor de hand ligt dat een zodanige
prestatie ertoe strekt te waarborgen dat de vrouw ook na het einde van het huwelijk in die
woning kan blijven wonen”. Voor de vraag of in concreto sprake is van een natuurlijke
verbintenis moet wel acht worden geslagen op de omstandigheden van het geval, waaronder
de wederzijdse welstand en behoefte van partijen.
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worden verdeeld alsof het gemeenschappelijk was. Zie ook HR 1 oktober 2004,
NJ 2005, 1, waarin de Hoge Raad overwoog:

“Bij de beantwoording van de vraag of – i.v.m. aanspraken op vergoedings-
rechten tussen buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwde echtge-
noten – een natuurlijke verbintenis moet worden aangenomen t.a.v. de
prestatie waarop een vergoedingsrecht betrekking heeft, moet mede acht
geslagen worden op de omstandigheden van het geval, waaronder de
wederzijdse welstand en behoefte van partijen. Daarbij is bepalend de
situatie op het moment van het verrichten van de prestatie; niet van belang
is hoe partijen er later financieel blijken voor te staan. Het is – in uitzonder-
lijke situaties – niet uitgesloten dat partijen de objectieve aanwijzing dat
sprake is van voldoening aan een natuurlijke verbintenis kunnen door-
breken, bijv. door ten tijde van het verrichten van de prestatie overeen te
komen dat later ter zake van de prestatie zal worden betaald. Ook de
omstandigheid dat partijen een gescheiden boekhouding voeren, kan bij-
dragen aan het oordeel dat van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis
geen sprake is.”

Dat de gedragingen vanpartijen tijdens het huwelijk relevant zijn, blijkt eveneens
duidelijk uit HR 18 juni 2004 NJ 2004, 399. Echtgenoten waren in gemeenschap
van goederen gehuwd, maar zij gingen over tot wijziging van de huwelijkse
voorwaarden om de goederen uit de risicosfeer te halen van het beroep van de
man. Zij waren het er echter over eens dat zij zouden leven en afrekenen alsof zij
waren gehuwd in gemeenschap van goederen. Deze afspraak werd echter niet
schriftelijk vastgelegd. De Hoge Raad stelt voorop dat de huwelijkse voorwaarden
zowel intern als extern werking hebben, waarvan slechts bij notarieel opge-
maakte akte van huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken. Deze regel
dient echter buiten toepassing te worden gelaten voor zover dit in de gegeven
omstandigheden naarmaatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
is. Daarbij kan belang worden gehecht aan onderling overeenstemmend gedrag
tijdens het huwelijk, ook als dat gedrag afweek van de huwelijkse voorwaarden.
In de verwijzingsuitspraak stelt Hof Amsterdam:

“(…) dat daarvan in casu sprake is, waarbij van belang wordt geacht dat
partijen bij het maken van de huwelijkse voorwaarden uitsluitend voor
ogen hebben gehad hun vermogenspositie jegens derden veilig te stellen,
terwijl in hun onderlinge verhouding partijen zich nimmer aan deze voor-
waarden hebben gehouden en geleefd hebben alsof er een gemeenschap
van goederen bestond en dat de verplichting van de vrouw tot betaling van
rente aan de man over de geldlening een dode letter is gebleven. Voorts is
voor dit oordeel van belang dat de verkoopopbrengst van de woning waarin
de ouders van de man tot hun dood woonden op een gemeenschappelijke
rekening is gestort waarvan betalingen ten behoeve van hen beiden zijn
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gedaan en dat de man altijd de aan de echtelijke woning verbonden
hypothecaire en zakelijke lasten heeft voldaan zonder nadere verrekening.
Tot slot speelt een rol dat in mei 1994 een nieuwe hypothecaire lening is
afgeslotenwaaruit uitgaven zijn gedaan die aan beide partijen ten goede zijn
gekomen.” 63

Zie tot slot ook de uitspraak van Rechtbank Leeuwarden van 14 januari 2009,
waarin echtgenoten waren gehuwd in koude uitsluiting maar de rechtbank
oordeelde dat na ontbinding van het huwelijk moest worden afgerekend alsof
partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd.64 Ook in dat geval
hechtte de rechtbank belang aan het feit dat partijen met het maken van de
huwelijkse voorwaarden uitsluitend het doel hadden de woning te vrijwaren
voor uitwinning door mogelijke toekomstige zakelijke schuldeisers en dat zij
geenszins de bedoeling hadden de ene echtgenoot ten opzichte van de andere
te bevoordelen. Ook werd gewezen op de wijze waarop partijen tijdens hun
huwelijk hebben geleefd, zoals het feit dat de echtgenote mede de bestemming
van de gelden van de andere echtgenoot bepaalde en dat zij al het geld dat zij
nodig had uit de kas van het bedrijf van de andere echtgenoot kon halen.

Hoewel de Hoge Raad terughoudend is om vermogensverschuivingen aan te
nemen die de koude uitsluiting doorbreken, betekent dat niet dat echtgenoten
slechts gebonden zijn aan de letterlijke inhoud van de huwelijkse voorwaar-
den. Vooral het (van de huwelijkse voorwaarden afwijkend) gedrag van
partijen tijdens het huwelijk, kan een inbreuk op de (letterlijke tekst van de)
huwelijkse voorwaarden rechtvaardigen. Dit blijft echter de uitzondering,
waarvoor bijzondere omstandigheden moeten worden aangedragen.

5.5.4 Financiële verwevenheid: praktijk

Uit de enquête blijkt dat 71% van de gehuwden in koude uitsluiting de stelling
onderschrijft dat, met uitzondering van sommige situaties, tijdens het huwe-
lijk alles gemeenschappelijk is. Ook hier is de uitkomst een stuk lager in de
situatie dat de gehuwden in koude uitsluiting per inkomensbestanddeel of
uitgave aangeven wat ze als gemeenschappelijk beschouwen.65 Grafiek 5.4
laat zien dat alleen de eigen woning door een kleine meerderheid van de
gehuwden in koude uitsluiting als gemeenschappelijk wordt beschouwd. De
uitkomsten zijn nagenoeg hetzelfde als bij de gehuwden met een verrekenbe-
ding (zie grafiek 5.3).

63. Hof Amsterdam 19 januari 2006, LJN AV9260, nr. 04/02244.
64. Rb. Leeuwarden 14 januari 2009, LJN BH0633, nr. 84685/HA ZA 07-689.
65. Zie voor een verklaring van deze discrepantie par. 5.3.2.
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Grafiek 5.4 Gemeenschappelijk als gehuwd buiten gemeenschap (koude uitsluiting)
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5.5.5 Bestuur: theorie en praktijk

De in koude uitsluiting gehuwde echtgenoot voert het bestuur over zijn
privébezittingen.

In het enquêteonderzoek is gevraagd wie over het geld op de privébetaal- en
spaarrekening en over het geld op de gezamenlijke betaalrekening beschikt.
Hieruit blijkt dat van de in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten, die
beschikten over een eigen betaalrekening, een meerderheid van 66% altijd
zelf beslist over het geld op die rekening, terwijl in 34% van de gevallen altijd
(14%) of soms (20%) gezamenlijk wordt beslist. Over het geld op de privéspaar-
rekening wordt in 63% van de gevallen altijd zelf beslist en in 37% van de
gevallen altijd (11%) of soms (26%) gezamenlijk beslist.

Over de gezamenlijke betaalrekening wordt in 80% van de gevallen altijd (66%)
of soms (14%) gezamenlijk beslist. In 20% van de gevallen beslist altijd een van
de echtgenoten.

Het feitelijke bestuur wijkt bij de eigen betaalrekening en de spaarrekening in
belangrijke mate (34 respectievelijk 37%) af van de wettelijke bestuursregeling.
Het verschil is echter minder groot dan bij de gehuwden in gemeenschap van
goederen en met een verrekenbeding. Vooral ten aanzien van de privéspaar-
rekening is een duidelijk verschil zichtbaar ten opzichte van de gehuwden in
gemeenschap van goederen en met een verrekenbeding. Van laatstgenoemden
beslist een meerderheid soms of altijd gezamenlijk over de privéspaarrekening
(respectievelijk 65% en 55%), terwijl dat bij de gehuwden in koude uitsluiting
slechts in een minderheid het geval is (37%).
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5.6 Ongehuwd samenwonenden

5.6.1 Inleiding

Ongehuwd samenwonenden zijn in vermogensrechtelijk opzicht in hoge mate
vergelijkbaar met de gehuwden in koude uitsluiting. Het enige – niettemin
belangrijke – verschil tussen beiden is dat bij ongehuwd samenwonenden de
rechten en plichten die het huwelijk met zich meebrengt ontbreken. Zie
daarover hoofdstuk 4.

In dit onderdeel staat echter het (huwelijks)vermogensrecht centraal. Net als
bij de gehuwden in koude uitsluiting, ontstaat bij ongehuwd samenwonenden
niet van rechtswege een goederengemeenschap. Evenals bij de gehuwden in
koude uitsluiting, impliceert dit echter niet dat de vermogens strikt gescheiden
zijn. Omdat de persoonlijke relatie op de voorgrond staat, wordt tijdens de
samenwoning zelden een nauwkeurige boekhouding gevoerd. Ook het feit dat
de partners in één woning wonen, maakt het lastiger om de vermogensrechte-
lijke sferen te scheiden.66 Het is daarbij zeer waarschijnlijk dat er een positief
verband bestaat tussen de duur van de samenleefperiode en de mate waarin
financiële verstrengeling optreedt. Financiële verstrengeling treedt bijvoor-
beeld op doordat de ene partner het goed dat de ander verkrijgt financiert,
door het ongelijk bijdragen in de financiering van een gezamenlijk aangeschaft
goed of indien de partner gratis of tegen een geringe vergoeding arbeid
verricht in de onderneming van de ander. Ook hier is de financiële verstrenge-
ling tijdens de relatie meestal een gegeven en zijn de werkelijke inkomens- en
eigendomsverhoudingen in het algemeen pas relevant als de relatie stuk
loopt.67 Een aantal zaken is inmiddels aan de rechter voorgelegd. Hierop ga
ik in paragraaf 5.6.3 in. In paragraaf 5.6.4 besteed ik aandacht aan de bestuurs-
regeling. Hierna ga ik echter eerst in op de betekenis van het samenlevings-
contract.

5.6.2 Samenlevingscontract

Zoals hiervoor opgemerkt, zullen de vermogens van ongehuwd samenwonen-
den slechts zelden strikt gescheiden zijn. Partners zullen in het algemeen ook –

uitdrukkelijk of stilzwijgend – afspraken hebben gemaakt over hun financiële
huishouding. Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een – al dan

66. Vgl. Schrama 2005, p. 106.
67. Zie voor een tweetal procedures tijdens de samenwoonperiode HR 9 januari 1987, NJ 1987,

927 en HR 10 april 1998, NJ 1998,711, besproken in par. 4.4.2.2. In beide gevallen werd een
beroep op het bestaan van een onderhoudsplicht tijdens de samenleefperiode afgewezen.
Tijdens de relatie kunnen de eigendomsverhoudingen relevant zijn als een schuldeiser zich
op een of meerdere goederen wil verhalen.
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niet notarieel verleden – samenlevingscontract. Ongeveer 50% van de onge-
huwd samenwonenden hebben een dergelijk samenlevingscontract.68 Het
samenlevingscontract kan, in het bijzonder in bewijstechnisch opzicht, een
belangrijke functie vervullen. Daarnaast is van belang dat ongehuwd samen-
wonenden in materieel opzicht de vermogensrechtelijke situatie van gehuw-
den zeer dicht kunnen benaderen.69 Toch passen hierbij ook een aantal
kanttekeningen.

Zoals in paragraaf 4.4.1 is opgemerkt, zegt het feit dat partners een samenle-
vingscontract hebben weinig over de mate van financiële verwevenheid. Om
dat te kunnen beoordelen, is de inhoud van het contract relevant. Hierover zijn
echter geen algemene gegevens bekend. De inhoud kan variëren van een zeer
minimale regeling om de partner voor het nabestaandenpensioen aan te
kunnen melden, tot een zeer uitgebreide regeling die sterk geënt is op de
regels die gelden voor het huwelijk. Een voorbeeld daarvan uit de jurispru-
dentie is bijvoorbeeld HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257 (Ontvanger-Pellicaan).
De samenlevingsovereenkomst hield onder meer in:

“artikel 2
Ieder der partijen brengt in de maatschap in:
1. zijn volledige kennis, arbeid en vlijt, alsmede zijn inkomsten uit arbeid,

met uitzondering evenwel der pensioenaanspraken en andere voorzie-
ningen;

2. al zijn goederen en rechten, waaronder begrepen persoonlijke en
zakelijke genotsrechten, waaronder begrepen de aan de comparant sub
1 in eigendom toebehorende: beneden- en bovenwoning met erf, tuin
en verder aanbehoren aan de Boerenstraat 18 en 20 te Gorinchem,
kadastraal bekend: gemeente Gorinchem, sectie D nummer 3706, groot
twee are zeven centiare;

(…)
artikel 3
Ieder der partijen wordt geacht voor de helft gerechtigd te zijn in het
vermogen van de maatschap.
artikel 12
Bij beëindiging door het overlijden van één der partijen zal het gemeen-
schappelijk vermogen verblijven aan de langstlevende zonder dat laatst-
genoemde tot enige vergoeding daartoe gehouden is, onder de verplichting
om voor zijn rekening te nemen: alle gemeenschappelijke schulden”.

68. Zie par. 5.2.2 en 5.2.3.
69. Vgl. Lekkerkerker 1999. Hij concludeert dat het vergaand mogelijk lijkt om een buiten-

wettelijke tweerelatie contractueel vorm te geven als een huwelijk (p. 534).
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Hierbij valt meteen de eerste beperking op: partners kunnen in het samenle-
vingscontract geen algehele of beperkte goederengemeenschap creëren. Het
contract kan slechts – interne – verbintenisrechtelijke gevolgen hebben.
Partners kunnen slechts gezamenlijke eigendom verkrijgen door het goed
samen aan te schaffen of, indien het goed al in het bezit is van een van beiden,
door (de helft van) het goed rechtsgeldig aan de ander te leveren. Ook de
bestuursregeling van art. 1:97 BW kan niet van toepassing worden verklaard in
het samenlevingscontract. Zij kunnen echter wel een soortgelijke bestuurs-
verdeling overeenkomen: ten aanzien van roerende goederen kunnen zij de
bestuursverdeling onderling overeenkomen (art. 3:168 BW) en ten aanzien van
onroerende zaken kan de afwijkende bestuursverdeling worden ingeschreven
in de openbare registers (art. 3:17 BW).70

Een ander verschil waarop Schrama wijst, is dat het contract – anders dan
huwelijkse voorwaarden – niet altijd wordt opgesteld om de vermogensrechte-
lijke betrekkingen te regelen.71 Omdat het hebben van een samenlevingscontract
voor diverse regelingen als voorwaarde wordt gesteld om een bepaalde –

gunstige – partnerbehandeling deelachtig te worden, is het zeer goed denkbaar
dat de reden om een samenlevingscontract op te stellen buiten het vermogens-
recht ligt. Het contract wordt dan niet opgesteld met het doel om de interne
verhouding tussen partners te regelen, maar vanwege de rechtsverhouding tot
derden. Daarbij kan gedacht worden aan de aanmelding voor het partnerpensi-
oen, de NS-gezinskaarten, voor bepaalde regelingen in het erfrecht, voor de
Successiewet 1956 en voor bepaalde voordelen die de werkgever aan zijn werk-
nemer en diens partner verstrekt.72 Dat het contract werd opgesteld met een
ander doel dan het regelen van de interne vermogensrechtelijke betrekkingen,
kan vooral gevolgen hebben als het feitelijk gedrag van partners afwijkt van het
contract. Het contract kan dan wellicht (sneller) terzijde worden geschoven.

Tot slot wijst Schrama ter relativering van het belang van het samenlevings-
contract, op het feit dat het contract veelal niet wordt aangepast aan ge-
wijzigde omstandigheden en dat een eventuele verbintenisrechtelijke regeling
lastig is omdat dan een – interne – administratie moet worden bijgehouden,
wat zelden gebeurt.73

Een samenlevingscontract als zodanig is dus geen goede graadmeter van
de feitelijke financiële verwevenheid tussen partners.74 Niettemin kunnen

70. Lekkerkerker 1999, p. 530.
71. Schrama 2005, p. 114.
72. Vgl. ook Lekkerkerker 1999, p. 533.
73. Schrama 2005, p. 114.
74. Dit blijkt ook uit het enquêteonderzoek. Er zijn geen significante verschillen gevonden in de

financiële verwevenheid tussen ongehuwd samenwonenden met en zonder samenlevings-
contract.
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ongehuwd samenwonenden in een samenlevingscontract wel een regeling
overeenkomen die in financieel-economisch opzicht sterk lijkt op die van ge-
huwden.

5.6.3 Financiële verstrengeling

Zowel voor partners met als zonder samenlevingscontract geldt in meer of
mindere mate dat de vermogensrechtelijke betrekkingen die tijdens de samen-
woonperiode vervlochten zijn geraakt, bij het einde van de samenwoonperiode
moeten worden ontvlochten en afgewikkeld. Hiervoor staan twee routes open:
de goederenrechtelijke en de verbintenisrechtelijke. Hierna wordt op beide
ingegaan.

5.6.3.1 Goederenrechtelijke gerechtigdheid

Evenals gehuwden, besteden ongehuwd samenwonenden tijdens de samen-
woning nauwelijks aandacht aan de vraag wie welke goederen verkrijgt en wie
welke schulden voldoet. Uiterlijk bij het einde van de samenwoning zal echter
moeten worden vastgesteld wie rechthebbende is van de goederen die veelal
gezamenlijk worden gebruikt. Ten aanzien van registergoederen kan daarover
geen twijfel bestaan: degene die het goed bij notariële, en in de registers
ingeschreven, akte geleverd heeft gekregen is rechthebbende. Uitdrukkelijke of
stilzwijgende andersluidende afspraken kunnen daarin geen verandering bren-
gen. Het is ook niet van belang met wiens geld het goed is aangeschaft. Als de
andere partner – financieel of anderszins – heeft bijgedragen aan de verkrijging
van dat goed, heeft deze partner slechts recht op een vergoeding daarvan (zie
hierna onder 5.6.3.2).

Ten aanzien van roerende zaken en rechten aan toonder, maar ook bij bank-
rekeningen,75 is vaak onduidelijk wie de rechthebbende is. Dit geldt vooral
indien de goederen tijdens de relatie zijn verkregen. Hierover wordt met enige
regelmaat geprocedeerd.76 Schrama wijst op drie manieren waarop het eigen-
domsvraagstuk in de lagere rechtspraak wordt benaderd, te weten het aan-
knopen bij de levering van het goed, bij de processuele functie van het bezit
van het goed en bij gebrek aan bewijs het aannemen van mede-eigendom.77 In
de eerste methode is de eigenaar degene aan wie het goed is geleverd, waarbij
de levering impliciet kan worden afgeleid uit andere omstandigheden zoals het

75. Een bankrekening is een vordering op naam. De tenaamstelling is echter slechts van belang
voor de beschikkingsbevoegdheid en andere externe rechtsverhoudingen, maar is niet
beslissend voor de onderlinge relatie tussen partners. Het tegoed kan gemeenschappelijk
zijn, ook al is de bankrekening slechts op één naam gesteld. Zie ook onderdeel 3 van de
conclusie van A-G Franx bij HR16 januari 1987, NJ 1987, 912 (Bruinsma-Smit).

76. Zie voor een overzicht Schrama 2005, p. 125-126.
77. Schrama 2005, p. 125.
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feit dat deze partner het goed heeft betaald. In de tweede methode wordt
degene die de feitelijke macht heeft over een goed, vermoed eigenaar te zijn.
Als beide partners de privégerechtigdheid niet kunnen bewijzen, wordt tot slot
soms aangenomen dat beide partners gerechtigd zijn tot het goed.78 Deze drie
methoden leiden tot verschillende uitkomsten: in de eerste twee methoden
privé-eigendom en de laatste methode gemeenschappelijke eigendom. Het
spreekt voor zich dat dit de rechtszekerheid niet bevordert.

Voor gehuwden in koude uitsluiting of met een verrekenbeding, speelt de-
zelfde problematiek. Daarvoor geldt echter art. 1:131 lid 1 en 2 BW. Hierin is
een bewijsregel opgenomen voor het geval de echtgenoten niet kunnen
bewijzen aan wie een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is,
toebehoort. In dat geval wordt aangenomen dat het goed in de gemeenschap
valt, of indien er geen gemeenschap bestaat, aan ieder der echtgenoten voor de
helft toebehoort. In de literatuur wordt wel opgemerkt dat deze regeling naar
analogie kan worden toegepast op ongehuwde samenwoners.79 De vraag of dit
inderdaad mogelijk is, is echter nog niet door de rechter beantwoord.

Het eigendomsvraagstuk wordt in de jurisprudentie echter ook nog via een
andere weg benaderd. Dit is het aannemen dat de ongehuwde samenwoners
een stilzwijgende afspraak hebben om een algehele of beperkte gemeenschap
te doen ontstaan. De overweging van Rechtbank Groningen van 5 november
1976, NJ 1977, 407, dat:

“voor het samenlevingsgoederenrecht bij een samenleving van man en
vrouw buiten huwelijk moet worden uitgegaan van het rechtsvermoeden
van een algehele gemeenschap van goederen,”

is echter geen heersende leer. Integendeel, algemeen wordt aangenomen dat
de samenleving geen algehele gemeenschap van goederen doet ontstaan.80

Een minder vergaand standpunt, dat beter aansluit bij de opvattingen in de
literatuur en jurisprudentie, neemt dezelfde rechtbank ruim een half jaar later
in.81 De rechtbank overweegt dat ten aanzien van schulden, vorderingen en

78. Zie hierover uitvoeriger Schrama 2003, p. 2-10.
79. Zie voor een uitvoerige literatuurverwijzing Schrama 2004, p. 279. Zie ook Wortmann/

Vlaardingerbroek, titel 5, Inleiding, aant. 5, onder 5.3.d, ten 7e (losbl.).
80. Zie bijv. Rb. Assen 8 maart 1983 en 7 februari 1984, NJ 1987, 427: “gemeenschap van goederen

is een systeem, dat de wetgever speciaal aan het huwelijk verbindt; analoge toepassing van
dat systeem is niet op zijn plaats”. Zie ook Wortmann/Vlaardingerbroek, titel 5, inleiding,
aant. 5.3, ten 7e (losbl.) en Asser/De Boer 2006, nr. 572.

81. Rb. Groningen 27 mei 1977, NJ 1977, 570. Zie hierover bijv. de annotator bij HR 8 oktober
1982, NJ 1984, 2 en Hof Den Haag 13 december 1979, NJ 1980, 556: hoewel partijen hun
relatie niet zakelijk hebben geregeld toen zij gingen samenwonen, bestaat er een beperkte
gemeenschap waarin de door hen voor gezamenlijke rekening gekochte goederen, evenals
het huurrecht van de woning, valt. In dezelfde zin Rb. Utrecht 31 augustus 1983, KG 1983/289.
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goederen, die de gemeenschappelijke huishouding betreffen, een beperkt
rechtsvermoeden bestaat dat zij gemeenschappelijk zijn. Ten aanzien van
goederen en schulden die niet de gemeenschappelijke huishouding betreffen
is weliswaar een meer uitgebreide goederengemeenschap mogelijk, maar deze
moet door degene die daarop een beroep doet aannemelijk worden gemaakt.

Een belangrijk arrest van de Hoge Raad over de vraag welke feiten relevant zijn
om al dan niet tot een stilzwijgende afspraak te kunnen concluderen, is
Bruinsma/Erven Smit. In die zaak hadden Bruinsma en Smit jr. tot diens
overlijden ten minste tweeënhalf jaar samengewoond. Na het overlijden
vorderden de ouders en enige erfgenamen van Smit jr., afgifte van een aantal
goederen welke aan Smit jr. toebehoorden en zich onder Bruinsma bevonden,
alsmede afgifte van een bedrag van ƒ 8.900 dat Bruinsma na het overlijden van
Smit jr. van zijn girorekening had opgenomen. Het Hof heeft de vordering van
Erven Smit toegewezen. De Hoge Raad geeft de overweging van het Hof als
volgt weer:82

“Het betoog van Bruinsma dat zij op het van de girorekening opgenomen
bedrag rechten kon doen gelden omdat tussen Smit jr. en haar ‘een ge-
meenschap’ bestond ‘ook al zijn er afzonderlijke bank- c.q. girorekeningen’
(r.o. 4.3), heeft het hof verworpen ‘reeds hierom’ omdat ‘zij en Smit jr. ieder
bepaalde uitgaven voor hun rekening namen – Smit jr. de huur, de electrici-
teitsrekening en de kosten van de autoverzekering en ANWB en Bruinsma
de lopende huishoudelijke kosten zodat i.c. van een gemeenschap niet kan
worden gesproken’(ro 4.4)”

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof een onjuiste maatstaf aanlegt:

“Weliswaar is het hof terecht voorbijgegaan aan de stelling van Bruinsma
dat reeds de samenleving als zodanig te zamen met het gezamenlijk dragen
van de kosten van die samenleving (…) tot een vermoeden van gemeen-
schap zou moeten leiden, maar het hof heeft miskend dat voor het
antwoord op de vraag of tussen samenlevende partners enige gemeenschap
van goederen bestaat, beslissend is wat zij dienaangaande – uitdrukkelijk of
stilzwijgend – zijn overeengekomen. De enkele omstandigheid dat
Bruinsma en Smit aparte rekeningen hadden en ieder van hun gezamenlijke
kosten bepaalde uitgaven voor hun rekening namen, staat er niet aan in de
weg dat krachtens een overeenkomst als hiervoor bedoeld tussen hen
gemeenschap van een of meer vermogensbestanddelen kan hebben bestaan
en sluit niet uit dat zij als deelgenoten te zamen gerechtigd kunnen zijn
geweest tot het tegoed op de rekening ten name van een van beiden, in dit
geval Smit jr.”

82. HR 16 januari 1987, NJ 1987, 912, r.o. 3.2.
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De Hoge Raad zet dezelfde lijn uit in HR 26 mei 1989, NJ 1990, 23 (Kermis-
exploitanten), ten aanzien van verbintenisrechtelijke aanspraken. Hieraan be-
steed ik in de volgende paragraaf aandacht.

Als er sprake is van een eenvoudige gemeenschap met betrekking tot een of
meerdere vermogensbestanddelen, betekent dit – anders dan bij de huwelijks-
gemeenschap – dat de schuldeisers zich alleen kunnen verhalen op het aandeel
van de schuldenaar in het goed. Het houdt echter niet in dat de deelgenoten
afzonderlijk over hun aandeel in het goed kunnen beschikken. De gemeen-
schap is verbonden met de relatie en is daarom geen vrije maar een gebonden
gemeenschap.83 De vrijheid om over het aandeel te kunnen beschikken wordt
beperkt door de eisen van redelijkheid en billijkheid.

5.6.3.2 Verbintenisrechtelijke aanspraken

Naast de goederenrechtelijke variant, kan de financiële verstrengeling zich
manifesteren in het ontstaan van verbintenisrechtelijke aanspraken. In plaats
van mede-eigendom van een of meer vermogensbestanddelen, verkrijgt de
partner een vordering in geld. Verbintenisrechtelijke aanspraken kunnen op
meerdere manieren ontstaan. In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid dat
wordt aangenomen dat partners een stilzwijgende overeenkomst hebben om
de waarde van een of meerdere vermogensbestanddelen te verrekenen. Dit
contract vormt dan de rechtsgrond voor de vermogensverschuiving. Andere
rechtsgronden waarop de vermogensverschuiving kan worden gebaseerd – of
juist ongedaan kan worden gemaakt – is een lening, schenking, een natuurlijke
verbintenis, ongerechtvaardigde verrijking, redelijkheid en billijkheid, de on-
rechtmatige daad en de onverschuldigde betaling.

Hierna besteed ik kort aandacht aan de jurisprudentie op dit terrein. Dit
beknopte overzicht laat zien op welke terreinen de financiële verwevenheid
zich manifesteert en hoe daarmee in de jurisprudentie wordt omgegaan.

Het feit dat de ongehuwd samenwonenden een gezamenlijke huishouding
voeren, impliceert vrijwel steeds een bepaalde mate van financiële verweven-
heid. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de ongehuwd samenwonenden de
kosten van de huishouding in de overgrote meerderheid gezamenlijk dragen.
De bijdrage vindt echter slechts zelden consequent plaats naar evenredigheid
van ieders inkomen of naar de vermogensrechtelijke norm van verdeling bij
helfte. Dit roept de vraag op of te veel betaalde bijdragen aan de kosten van de
huishouding, na het beëindigen van de samenwoning teruggevorderd kunnen
worden. In de jurisprudentie is een zaak gepubliceerd waarin (de BV van) de

83. O.a. Asser/De Boer 2006, nr. 572 en H. Broekema, ‘Opmerkingen over de gemeenschap van
goederen bij samenleving’, in: Breemhaar & Hidma 1983, p. 55-56.
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man ƒ 5.000 had betaald aan de vrouw voor de huishouding. De terugvordering
van dit bedrag als onverschuldigde betalingwerd afgewezen.84 Daarnaast kan uit
de – hierna aangehaalde – uitspraak van Rechtbank Assenworden afgeleid dat de
bijdragen die zijn opgegaan aan de kosten van de huishouding, na het verbreken
van de relatie in principe niet meer teruggevorderd kunnen worden.85

Een meerderheid van de ondervraagden geeft overigens aan verder te gaan dan
een bijdrage in de kosten van de huishouding: de inkomsten uit arbeid worden
in 41% van de gevallen hoofdzakelijk door beide partners gebruikt. Ook het geld
op de eigen betaal- of spaarrekening wordt in een ruime meerderheid (respec-
tievelijk 80% en 60%) aangewend voor uitgaven van de partner (anders dan
cadeaus). In vrijwel alle gevallen treedt dus in meer of mindere mate een
financiële verstrengeling op. Zie hierover nader paragraaf 4.4.2.

Daarnaast kan financiële verstrengeling optreden doordat goederen worden
aangeschaft door de ene partner, maar (deels) met geld van de andere partner.
Zie Hof Den Haag 5 januari 1977, NJ 1977, 569. In deze zaak had de vrouw het
huis gekocht en op haar naam gesteld, terwijl zij en haar partner in gelijke mate
hebben bijgedragen aan de financiering. Tijdens hun langdurige samenwoning
is het huis sterk in waarde gestegen. Na de verbreking van de samenwoning,
vordert de man de helft van het huis dan wel de helft van de huidige waarde
daarvan. De man stelt daartoe dat zij destijds zouden zijn overeengekomen dat
het huis als gemeenschappelijk eigendom zou gelden. Een dergelijke afspraak
wordt echter niet bewezen geacht. De stelling van de man dat zij langdurig
hebben samengeleefd en hebben beoogd hun zakelijke relatie zo veel mogelijk
te regelen als waren zij gehuwd, waardoor de relatie ook moet worden
afgewikkeld naar analogie van het huwelijksvermogensrecht, wordt eveneens
afgewezen. Het Hof hecht veel belang aan het feit dat ze bewust hebben
afgezien van het huwelijk:

“(…) dat hoezeer ook in de tegenwoordige tijd meer mensen dan vroeger
het samenleven in concubinaat verkiezen boven het huwelijk (…), men toch
daarbij niet voorbij kan zien aan het feit, dat die mensen om hun mo-
verende, vaak te respecteren motieven gekozen hebben voor een samen-
leven onder een ander stelsel dan het huwelijk. Dat heeft belangrijke
financiële gevolgen. Zo hebben pp. destijds, nu zij ieder een eigen inkomen
genoten, geleefd onder een veel gunstiger fiscaal regiem dan zou hebben
gegolden als zij waren gehuwd. Zij hadden stellig de mogelijkheid op een
aantal punten regelingen te treffen, die hun zakelijke verhouding meer op
die van gehuwden had doen lijken. (…) maar zij hebben dat niet gedaan.

84. Ktg. Schiedam 16 januari 1996, KG 1996, 59.
85. Rb. Assen 8 maart 1983 en 7 februari 1984, NJ 1987, 427.
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(…) Pp. bezaten, toen zij gingen samenleven, beiden een ruime ontwikke-
ling en levenservaring. De man was toen omstreeks 48, de vrouw omstreeks
40 jaar, beiden waren praktiserend arts, beiden waren gehuwd geweest, de
man had uit zijn huwelijk vier of vijf kinderen, de vrouw een kind uit het
hare. Als pp. als deze niet in het huwelijk treden maar gaan samenleven als
waren zij gehuwd, doen zij een welbewuste keuze.”

Vervolgens overweegt het Hof dat ook als het huwelijksvermogensrecht van
toepassing zou zijn, het niet vaststaat dat de vordering van de man dan wel zou
worden toegewezen omdat het dan voor de hand had gelegen dat zij hadden
gekozen voor koude uitsluiting. Als ze hadden gekozen voor de wettelijke
gemeenschap van goederen, zou niet alleen het huis moeten worden gedeeld
zoals de man nu vordert, maar alle overige bestanddelen van het vermogen.

Ook in de zaak die is voorgelegd aan Rechtbank Assen86 stelt de man onder
andere dat hij moet meedelen in de waardestijging van het bedrijfsgebouw en
woonhuis, onder andere omdat hij heeft meegewerkt aan de verbouwing. De
rechtbank wijst deze vordering af, overwegende dat dat niet voldoende reden
is om hemmee te laten delen in de waarde(stijging) van de woning, nu deze op
naam van zijn ex-partner staat en geen uitdrukkelijke overeenkomst met dit
effect is gesloten. Ten aanzien van de inbreng van eigen middelen overweegt de
rechtbank dat normen van goede trouw en billijkheid meebrengen dat hij het
nominale bedrag van deze inbreng terugkrijgt.

Uit het arrest van de HR van 22 september 2006, NJ 2006, 921, kan echter
worden afgeleid dat het uitgangspunt van de ‘nominale vergoeding’ niet erg
sterk is. In dit geval woonden man en vrouw sinds 1992 ongehuwd samen in
eenwoning die uitsluitend eigendomwas van de man. De man heeft de woning
in 1992 gekocht voor een koopprijs van ƒ 200.000. De koopsom is volledig
gefinancierd door middel van een hypothecaire geldlening, waarvoor de man
en de vrouw zich als hoofdelijk schuldenaar tegenover de bank hebben
verbonden. Daarnaast heeft de man van de gemeente (de blote eigendom
van) de grond onder het huis en het erf gekocht. De koopprijs van de grond is
volledig voldaan uit het privévermogen van de vrouw. In verband hiermee is in
het samenlevingscontract bepaald dat de vrouw bij de beëindiging van het
samenlevingsverband recht heeft op de vergoeding van het bedrag dat voor de
verwerving van de grond aan haar privévermogen is onttrokken, zijnde
ƒ 50.000. Nadat de samenwoning was verbroken, is het huis in 2001 verkocht
aan een derde voor ƒ 565.000. De vrouw vordert de helft van de overwaarde
van het huis. Hiertoe voert ze aan dat het huis slechts formeel op naam van de
man is gezet omdat de vrouw ten tijde van de verwerving daarvan nog was
verwikkeld in de afwikkeling van een vorige relatie, waaraan financiële risico’s

86. Rb. Assen 8 maart 1983 en 7 februari 1984, NJ 1987, 427.
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waren verbonden. Uit het samenlevingscontract zou kunnen worden afgeleid
dat er een ‘al dan niet stilzwijgend gesloten’ verrekeningsovereenkomst be-
staat. Daarnaast stelt de vrouw dat ze recht heeft op een ‘billijkheidscorrectie’
als bedoeld in het arrest Kriek/Smit.87 De uitspraak met daarin het oordeel van
het Hof dat de vrouw slechts recht heeft op het nominale bedrag van ƒ 50.000,
wordt door de Hoge Raad vernietigd. De Hoge Raad overweegt uitdrukkelijk
dat de vraag hoe de verhouding tussen partijen is geregeld, niet alleen kan
worden beantwoord op grond van een zuiver taalkundige uitleg van de
bepalingen van het contract maar dat rekening moet worden gehouden met
alle bijzondere omstandigheden van het gegeven geval. De bijzondere omstan-
digheden zijn in dit geval 1. dat de vrouw bijdragen heeft geleverd in geld en in
natura, 2. dat de hypothecaire geldlening op naam van de man en vrouw staat
en dat beiden daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn, 3. dat de man weliswaar
de hypotheekrente voldeed, maar de vrouw alle andere gezamenlijke lasten,
4. dat partijen de premies voor de levensverzekering gezamenlijk hebben
betaald en 5. dat de factuur van de notaris voor de transportakte op beider
naam is gesteld. Huijgen wijst erop dat deze bijzondere omstandigheden niet
‘bijzonder’ zijn.88 In veel gevallen zullen man en vrouw hoofdelijk aansprake-
lijk zijn voor de geldlening van de woning die op naam staat van een van
beiden. Dat de factuur aan beiden was gericht was evenmin bijzonder, omdat
de vrouw partij was bij de hypotheekakte.

Financiële verstrengeling doet zich daarnaast voor door het verrichten van
arbeid zonder (passende) vergoeding in de onderneming van de ander. In de
hiervoor aangehaalde uitspraak van Rechtbank Assen had de man meegewerkt
in de cafetaria van zijn echtgenote. Op grond daarvan stelt de man dat hij moet
meedelen in de waardestijging van het bedrijf en onroerende zaken (omdat
deze deels zijn gefinancierd met de winst van de cafetaria). De vordering van
de man wordt grotendeels afgewezen op de overweging dat partijen bewust
hebben afgezien een vermogensrechtelijke regeling te treffen:

“Als pp. zulks gewenst hadden, hadden zij zeer wel hun rechtsverhouding
zo kunnen regelen, dat eisers deel in de waarde van het bedrijf bij hun
uiteengaan was zeker gesteld. Niets duidt erop, dat eiser niet in staat geacht
moet worden voor zijn eigen belangen op dit punt op te komen en de
consequenties van het niet regelen daarvan te overzien. (…) Het ongeregeld
laten van eisers betrokkenheid bij het bedrijf had en heeft een aantal
consequenties, die voordelig zijn (geweest) voor eiser. Zo heeft op hem
nooit enige aansprakelijkheid gerust voor de schulden aangegaan in het
kader van de bedrijfsvoering.”

87. HR 12 juni 1987, NJ 1988, 150, zie ook par. 5.5.3.
88. W.G. Huijgen, ‘Relaties en (huwelijks)vermogensrecht’, in: Stollenwerck e.a., Van der Burght-

bundel 2009, p. 80-81.
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Op grond van deze overweging stelt de rechtbank de positie van eiser gelijk aan
de meewerkende echtgenoot in het bedrijf dat op naam van de andere echt-
genoot staat bij de ontbinding van een op huwelijkse voorwaarden gesloten
huwelijk. Ook deze heeft behoudens zeer bijzondere omstandigheden geen
enkel recht om mee te delen in de waarde(stijging) van goederen op naam van
de andere echtgenoot. Omdat de man echter een niet te verwaarlozen aandeel
in de bedrijfsvoering heeft gehad gedurende een aantal jaren, acht de recht-
bank het wel redelijk dat hij enigermate deelt in de met het bedrijf behaalde
winst, die niet is opgegaan aan de kosten van de gezamenlijke huishouding.
Voor de omvang daarvan wordt aangesloten bij de fiscale winstverdeling.

In een andere zaak hadden de man en vrouw zeventien jaar samengewoond.89

Tijdens de samenwoning heeft de man zijn twee ondernemingen verkocht en
zijn ze samen drie nieuwe ondernemingen gaan voeren. Alleen de man heeft
kapitaal ingebracht. De vrouw was directeur van de ene en commissaris van de
andere BV. Voor haar werkzaamheden ontving ze ƒ 27.000 bruto per jaar,
evenals inkomsten uit provisies voor het afsluiten van verzekeringen. Na het
verbreken van de relatie vordert ze ƒ 500.000 wegens ongerechtvaardigde
verrijking. Tot een inhoudelijke uitspraak komt het echter niet omdat de
rechtbank een comparitie beveelt, waarbij tevens moet worden getracht om
een minnelijke regeling tussen partijen tot stand te brengen. De rechtbank
dringt aan op een “constructief overleg (…), daarbij rekening houdende met de
lange, persoonlijke lotsverbondenheid en de grote inzet van beide partijen voor
de ondernemingen.”

Tot slot kunnen nog de zaken worden genoemd waarbij in geschil is of er ten
aanzien van een of meerdere vermogensbestanddelen een stilzwijgende ver-
rekeningsafspraak bestaat. De meest vergaande verbintenisrechtelijke aan-
spraak, is die waarbij de samenwoners bij het einde van de samenwoning
met elkaar afrekenen alsof zij in gemeenschap waren gehuwd. In die zin
besliste de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam ten aanzien
van een samenwonend stel dat 22 jaar had samengewoond.90 Van belang was
onder andere dat ze bij aanvang van de samenwoning geen van beiden enig
vermogen bezaten en dat ze geen afspraken hadden gemaakt over hun
financiële huishouding. De voorzieningenrechter overwoog:

“(…) de verschillende dagelijkse uitgaven voor de huishouding werden
willekeurig door de een of de ander voldaan, waarbij ook niet een bepaalde
financiële verhouding in acht werd genomen. Partijen hadden wel ieder
eigen bankrekeningen, maar niet is – tot het tijdstip, dat partijen onenigheid
kregen en uit elkaar gingen – gebleken van systematisch apart gehouden

89. Rb. Zwolle 2 juni 1993, Prg. 1993/3954.
90. Rb. Rotterdam 14 december 2004, NJF 2005, 130.
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inkomsten- en uitgavenstromen. Het (verschil in) inkomenshoogte is nooit
een punt van aandacht tussen partijen geweest (…). Men is ook nooit op het
idee gekomen om op enig tijdstip tot verrekening van ieders inbreng over te
gaan. De voorzieningenrechter stelt, hoezeer mondelinge en financiële
afspraken in deze ontbreken, (…), een verwevenheid vast van de inkomsten
en uitgaven in verband met het huishouden van partijen, welke verweven-
heid de voorzieningenrechter beoordeelt als uiting van een stilzwijgende
overeenkomst van partijen, dat ieder van hen in wezen gelijkberechtigd is
ten aanzien van hun beider inkomsten, uitgaven en overgespaarde inkom-
sten.”

Uit de omstandigheid dat partijen in hun testament elkaar tot erfgenaam
hadden benoemd, wordt tevens afgeleid dat partijen niet alleen gedurende
het samenwonen maar ook in geval van overlijden zijn uitgegaan van een
verzorgingsplicht jegens elkaar en van een gezamenlijk vermogen. Ook de duur
van de samenleefperiode is relevant:

“(…) dat er in dit geval materieel een relatie tussen partijen heeft bestaan,
welke uitgaat van gelijkberechtigdheid van de partners en dat zulks de
rechtsverhouding tussen partijen beheerst. Hieraan dient principieel meer
betekenis te worden toegekend – en naarmate de samenwoning langer
duurt steeds meer – dan aan de omstandigheid wie door aankoop formeel
als eigenaar van huis of goed wordt aangemerkt.”

De voorzieningenrechter constateert dat de huishouding van partijen in finan-
cieel opzicht in wezen niet verschilt van en dus op één lijn is te stellen met de
financiële huishouding van de in gemeenschap van goederen gehuwden.

Het feit dat de inkomsten en uitgaven niet zijn samengevoegd en dat ze aparte
rekeningen hebben, sluit niet uit dat er een stilzwijgende verrekeningsafspraak
bestaat. In HR 26 mei 1989, NJ 1990, 23 (Kermisexploitanten), waren partijen
eerst dertig jaar gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben zij – na
ontbinding van het huwelijk – nog dertien jaar ongehuwd samengewoond. In
cassatie is in geschil of een of meer zaken in mede-eigendom zijn verkregen
dan wel uitdrukkelijk of stilzwijgend bepaalde verrekeningen ter zake zijn
overeengekomen. De vrouw stelt dat ze tijdens hun samenleving kermis-
attracties exploiteerden en dat de opbrengst door de man is geïnvesteerd in
de woning en de aankoop van nieuwe kermisattracties. De overweging van het
Hof dat het voor de hand zou hebben gelegen dat partijen de woning waarin zij
samenleefden gezamenlijk zouden hebben gekocht, is volgens de Hoge Raad
onbegrijpelijk omdat die betrekking heeft op de stelling van de vrouw om de
‘waardemutaties’ van de onroerende zaak te delen. Voorts heeft het Hof

5.6.3 Hoofdstuk 5 /Goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aanspraken

194



onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang door voor een stilzwijgende,
tot verrekening bij het einde van de samenleving strekkende overeenkomst, de
eis te stellen dat het bestaan van die overeenkomst ‘moet blijken uit de
feitelijke financiële uitwerking van hun samenleving, bijvoorbeeld doordat zij
al hun inkomsten hebben samengevoegd om hieruit al hun uitgaven te be-
kostigen’.

In Hof Amsterdam 18 december 2003, LJN AR 5527, hebben partijen tien jaar
samengewoond. Gedurende de samenlevingsperiode hebben ze een drietal
onroerende zaken verworven, die op naam van de vrouw zijn gesteld. Het Hof
overweegt dat partijen de gedurende hun samenlevingsverband in Frankrijk
verworven onroerende zaken hebben behandeld alsof deze aan hen gezamen-
lijk in eigendom toebehoren (ook voor de inkomstenbelasting):

“Beiden hebben aanzienlijke bedragen geïnvesteerd en het dusdoende
mogelijk gemaakt om die goederen te verwerven. Verder hebben zij hun
krachten gegeven om deze zaken tot iets moois te maken. Beiden hebben
van het bezit van die zaken de vruchten geplukt: er vakantie genoten en uit
verhuur inkomsten ontvangen. Zo juist zou zijn dat [geïntimeerde] alleen
eigenaar van de onroerende zaken geworden is, is er geen enkele overtui-
gende aanwijzing dat dat gebeurd is zonder verrekeningsbedoeling (vgl. HR
26 oktober 2001 NJ 2002, 93). (…). Daaruit vloeit voort dat [geïntimeerde]
en [appellant] gehouden zijn om (de waarde van) de onroerende zaken te
verdelen alsof deze vermogensbestanddelen aan hen gemeenschappelijk
toebehoren.”

Uit het hiervoor gegeven overzicht van de goederenrechtelijke en verbintenis-
rechtelijke aanspraken, blijkt dat vooral door lagere rechters vaker belang
wordt gehecht aan het feit dat partijen hadden kunnen kiezen voor het
huwelijk maar daarvan bewust hebben afgezien.91 De vraag of er goederen-
rechtelijke of verbintenisrechtelijke aanspraken bestaan, is afhankelijk van de
sterk feitelijke vraag of er een stilzwijgende afspraak daaromtrent bestaat. Bij
de beoordeling daarvan is de duur van de samenwoonperiode een van de
relevante factoren. De mate waarin de inkomsten en uitgaven van partners
verstrengeld zijn geraakt, is een andere relevante factor. De Hoge Raad heeft

91. Zie voor kritische kanttekeningen bij het relatievrijheidsargument Forder 2000, p. 30-36. Zij
merkt onder andere op dat de keuze tussen huwelijk en geen huwelijk kennis veronderstelt
over de gevolgen daarvan. Of deze kennis er is mag sterk worden betwijfeld. Daarnaast wordt
verondersteld dat samenwonende partners zich bewust tegen het huwelijk hebben gekeerd,
hetgeen (lang) niet altijd het geval is. Ook al zouden samenwoners het huwelijk als totaal-
concept hebben afgewezen, dan betekent dat bovendien niet dat ze ook een minder
vergaande regeling zouden afwijzen. Tot slot wijst ze op het feit dat ook in het huidige recht
inbreuk wordt gemaakt op de relatievrijheid door de toepassing van het beginsel van
redelijkheid en billijkheid en door het aannemen van stilzwijgende overeenkomsten.
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echter duidelijk gemaakt dat het enkele feit dat partners aparte rekeningen
hebben en de inkomsten en uitgaven niet samenvoegen, onvoldoende reden is
om goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke aanspraken af te wijzen.

5.6.4 Financiële verwevenheid: praktijk

Uit de enquête blijkt dat 69% van de ongehuwd samenwonenden de stelling
onderschrijft dat, met uitzondering van sommige situaties, tijdens de samenwo-
ning alles gemeenschappelijk is. Vervolgens werd gevraagd om voor de situatie
waarin men ongehuwd samenwoont met en zonder samenlevingscontract, aan
te geven welke inkomensbestanddelen of uitgaven men als gemeenschappelijk
beschouwt. Een (zeer) grote minderheid van de ondervraagden beschouwt de
diverse vermogensbestanddelen als gemeenschappelijk.92 De eigen woning en
de vakantiewoning worden door de samenwonenden het meest als gemeen-
schappelijk genoemd en de winst die wordt behaald met de onderneming
evenals de alimentatieontvangst en betaling, het minst. Tevens is een – gering –

verschil zichtbaar tussen de situatie dat men samenwoont met respectievelijk
zonder samenlevingscontract.

Grafiek 5.5 Gemeenschappelijk als samenwonend met contract
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92. Er bestaat een discrepantie tussen de antwoorden op de stelling omtrent de gemeenschap-
pelijkheid tijdens de samenleving en het antwoord op de vraag naar de gemeenschap-
pelijkheid van de afzonderlijke inkomensbestanddelen. Mijn stellige indruk is dat deze
discrepantie kan worden verklaard door het andere gezichtspunt. De stelling betreft expliciet
de situatie tijdens de samenleving terwijl dit bij de vraag naar de afzonderlijke inkomens-
bestanddelen in het midden is gelaten. Zie hierover ook par. 5.3.2.
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Grafiek 5.6 Gemeenschappelijk als samenwonend zonder contract
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mening samenwonenden mening alle ondervraagden

5.6.5 Bestuur: theorie en praktijk

Iedere partner voert het bestuur over zijn privébezittingen.

In het enquêteonderzoek is gevraagd wie over het geld op de privébetaal- en
spaarrekening en over het geld op de gezamenlijke betaalrekening beschikt.

In het onderzoek beschikten 84% van de ondervraagden over een eigen
betaalrekening. Dit betekent dat in 16% van de gevallen de financiële verwe-
venheid al een gegeven is.

Van de ongehuwd samenwonenden, die beschikten over een eigen betaal-
rekening, beslist een meerderheid van 75% altijd zelf over het geld op die
rekening, terwijl in 25% van de gevallen altijd (4%) of soms (21%) gezamenlijk
wordt beslist. De samenleefperiode blijkt wel relevant te zijn. Vanaf een
samenleefperiode van vijf jaar of meer antwoordt nog slechts circa 60% dat
altijd zelf wordt beslist over de eigen betaalrekening. Over het geld op de
privéspaarrekening wordt in 67% van de gevallen altijd zelf beslist en in 33%
van de gevallen altijd (13%) of soms (20%) gezamenlijk beslist. Het gezamenlijk
beslissen neemt toe naarmate de samenleving langer duurt: bij een samen-
leefperiode korter dan een jaar antwoordt 87% dat altijd zelf wordt beslist,
vanaf vijf jaar is dat 59% en vanaf tien jaar 50%.

Over de gezamenlijke betaalrekening wordt in nagenoeg alle gevallen (98%),
waarvan 84% altijd en 14% soms, gezamenlijk beslist. De samenleefduur is hier
niet relevant.

Ongehuwd samenwonenden 5.6.5
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Het feitelijke bestuur wijkt bij de eigen betaalrekening en de spaarrekening
enigszins (25 respectievelijk 33%) af van het wettelijke bestuur. Het verschil is
echter minder groot dan bij de gehuwden.

5.7 Samenvatting

5.7.1 Juridische verschillen

De juridische verschillen tussen de diverse huwelijksgoederenregimes en
tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden zijn groot. De meest ver-
gaande financiële verstrengeling hebben de gehuwden in gemeenschap van
goederen. De boedelmenging bewerkstelligt dat alle goederen en schulden in
de gemeenschap vallen waarin beide echtgenoten zijn gerechtigd. De ge-
huwden die in hun huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding hebben
opgenomen, hebben in principe geen goederenrechtelijke aanspraken. De
wettelijke regeling, waarvan in de huwelijkse voorwaarden kan worden afge-
weken, houdt in dat het inkomen dat is verworven tijdens het huwelijk bij
helfte wordt verrekend. Als niet jaarlijks het inkomen wordt verrekend, ont-
staat een finale verrekenplicht van het vermogen. Deze variant benadert de
financiële aanspraken die echtgenoten die gehuwd zijn in gemeenschap van
goederen hebben, met de volgende belangrijke verschillen:
1. Het is een aanspraak in geld en niet in goederen.
2. De verrekenplicht omvat alleen het inkomen of vermogen dat is ontstaan/

opgebouwd tijdens het huwelijk.
3. De verrekenplicht geldt niet voor vermogen dat krachtens erfopvolging,

making of gift is verkregen of vruchten daaruit.

Daarnaast kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat alleen het inkomen
uit arbeid en niet het inkomen uit vermogen voor verrekening in aanmerking
komt.

Als men is gehuwd in koude uitsluiting, dus zonder verrekenbeding, worden de
inkomsten en vermogens strikt gescheiden gehouden. Echter ook in deze variant
kunnen onderling wel verbintenisrechtelijke aanspraken bestaan. De Hoge Raad
is echter zeer terughoudend om vermogensverschuivingen aan te nemen die de
koude uitsluiting doorbreken omdat partijen bewust hebben gekozen voor een
stelsel van uitsluiting van gemeenschap van goederen. Hier lijkt een verschil te
bestaan met ongehuwd samenwonenden. Ook daarvoor geldt dat de inkomens
en vermogens in principe gescheiden zijn. Zij hebben er echter niet expliciet
voor gekozen het inkomen en vermogen gescheiden te houden. Zie ook de
conclusie van A-G Biegman-Hartogh bij het Kermisexploitanten-arrest:93

93. HR 26 mei 1989, NJ 1990, 23.
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“Daarbij valt te bedenken dat weliswaar bij een samenleving buiten huwe-
lijk de regels van de wettelijke gemeenschap van goederen niet van toepas-
sing zijn, maar evenmin de bij uitsluiting van elke wettelijke gemeenschap
geldende regel, dat het bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen: ‘ieder
het zijne’ alleen dan kan worden opzijgezet voor zover dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar zou zijn.”

Bij de ongehuwde samenwoners zal steeds per geval beoordeeld moeten
worden of uit de gedragingen van partijen stilzwijgende afspraken kunnen
worden afgeleid over de eventuele financiële aanspraken die aan het samen-
levingsverband kunnen worden ontleend. Daarbij moet worden opgemerkt dat
het overzicht van de financiële aanspraken tussen buiten gemeenschap van
goederen gehuwde echtgenoten en samenwoners is gebaseerd op (in weten-
schappelijke vakbladen) gepubliceerde jurisprudentie. In zeer veel gevallen zal
de vermogensrechtelijke afwikkeling van de (huwelijkse of buitenhuwelijkse)
samenleving buiten de rechter om plaatsvinden. Hierover schrijft Huijgen:

“Wie de mediatonpraktijk kent, (…) en de ontwikkelingen in de lagere
jurisprudentie die weet maar al te goed dat afrekenen casu quo verdelen als
ware men in de gemeenschap van goederen gehuwd daar bijzonder vaak
voorkomt. Deze ontwikkeling komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar
sluit waarschijnlijk aan bij ons rechtvaardigheidsgevoel. Men zou het ook
aldus kunnen zeggen: wanneer een jarenlange relatie tussen samenwo-
nende personen vermogensrechtelijk wordt afgewikkeld, dan vindt men al
snel dat bij helfte verdeeld casu quo verrekend moet worden. Dit is slechts
anders indien iemand een beroep kan doen op hele zwaarwegende argu-
menten die duidelijk laten zien dat het voor dat geval anders moet zijn.”94

Tot slot moet worden opgemerkt dat ook gehuwden onder huwelijkse voor-
waarden (met een verrekenbeding of koude uitsluiting) en ongehuwd samen-
wonenden gezamenlijk goederen kunnen bezitten. In tegenstelling tot de
gehuwden in gemeenschap van goederen, is dat dan geen wettelijke gemeen-
schap, maar een ‘eenvoudige gemeenschap’. Het belangrijkste verschil is dat in
de eenvoudige gemeenschap schuldeisers zich slechts kunnen verhalen op het
aandeel van de schuldenaar in het goed. Het andere belangrijke verschil,
namelijk dat iedere deelgenoot afzonderlijk over zijn aandeel in het goed kan
beschikken, is in de praktijk minder groot. Uit de rechtsverhouding, het
huwelijk of het buitenhuwelijks samenlevingsverband, vloeit namelijk voort
dat ook bij een eenvoudige gemeenschap de beschikkingsbevoegdheid wordt
beperkt.

94. W.G. Huijgen, ‘Relaties en (huwelijks)vermogensrecht’, in: Stollenwerck e.a., Van der Burght-
bundel 2009, p. 83.
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5.7.2 Feitelijke verschillen

Evenals de juridische verschillen, blijken ook de feitelijke verschillen tussen
gehuwden onderling enerzijds en tussen gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden anderzijds groot te zijn.

In dit hoofdstuk staan de goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aan-
spraken die men kan ontlenen aan het huwelijk of samenlevingsverband
centraal. Dit is vooral relevant als het huwelijk eindigt. Dan blijkt men de
‘gezamenlijkheid’ veel minder te ervaren. Zelfs als men is gehuwd in gemeen-
schap van goederen, beschouwt een minderheid de winst uit onderneming en
alimentatiebetalingen en -ontvangsten als gemeenschappelijk. Niettemin is het
verloop van de antwoorden in lijn met de juridische verschillen: de gemeen-
schap van goederen steekt qua ervaren gezamenlijkheid van de diverse ver-
mogensbestanddelen ver uit boven de gehuwden buiten gemeenschap van
goederen en de ongehuwd samenwonenden. Zie onderstaande grafiek, waarin
de uitkomsten uit de grafieken 2 tot en met 6 naast elkaar zijn gezet.

Grafiek 5.7 95 Samenvatting gemeenschappelijke inkomen-uitgaven
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Gehuwd in gemeenschap van goederen Gehuwd met verrekenbeding Gehuwd in koude uitsluiting

Samenwonende met contract Samenwonend zonder contract

Op de vraag of partners de stelling onderschrijven dat tijdens het huwelijk of
samenlevingsverband alles gemeenschappelijk is, antwoordt een ruime meer-
derheid bevestigend.

95. In tegenstelling tot de grafieken 2 t/m 6, is hier niet ook de mening van alle ondervraagden
weergegeven, maar uitsluitend de ondervraagden die in de betreffende ‘categorie’ vallen. Dit
betekent dat niet alle ondervraagden aangeven wat zij als gemeenschappelijk beschouwen
als men is gehuwd in gemeenschap van goederen, maar dat alleen de gehuwden in
gemeenschap van goederen aangeven wat zij zelf als gemeenschappelijk ervaren. Hetzelfde
geldt voor de ondervraagden van de andere categorieën.

5.7.2 Hoofdstuk 5 /Goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aanspraken
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Grafiek 5.8 Tijdens huwelijk/samenleving is alles gemeenschappelijk
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Om inzicht te krijgen in de vraag of gehuwden en ongehuwd samenwonenden
zowel een inkomensverwervende als een inkomensbestedende eenheid zijn, is
ook van belang te kijken wie over het inkomen beschikt. De feitelijke beschik-
kingsmacht blijkt behoorlijk af te wijken van de juridische beschikkingsmacht.
Met andere woorden, het enkele gegeven dat een bankrekening op naam van
een der partners staat, zegt niet zo veel over de vraag wie feitelijk over het
inkomen op de rekening beschikt. Gehuwden in gemeenschap van goederen
beslissen het minst vaak zelf over hun eigen privébetaal- en spaarrekening en
ongehuwd samenwonenden het meest. Opvallend is echter dan vanaf vijf jaar
samenwonen een omslagpunt te zien is: ongehuwd samenwonenden beslissen
dan minder vaak altijd zelf over hun eigen betaal- en spaarrekening dan
gehuwden in koude uitsluiting.

Grafiek 5.9 Beschikkingsmacht bankrekeningen
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Op de gevolgen van deze bevindingen voor de belastingheffing, wordt in deel II
en III nader ingegaan. In het volgende hoofdstuk worden eerst de uitgangs-
punten van het wenselijke recht op een rijtje gezet en uitgewerkt, waarbij
vooral aandacht wordt besteed aan de vraag of gehuwden en ongehuwd
samenwonenden voor de inkomstenbelasting en Successiewet 1956 hetzelfde
moeten worden behandeld.

Samenvatting 5.7.2
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HOOFDSTUK 6

Uitgangspunten wenselijk
recht

6.1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de vraag wat het
principiële uitgangspunt zou moeten zijn voor de inkomstenbelasting en
Successiewet 1956; een individuele heffing of een heffing waarin met het
samenlevingsverband rekening moet worden gehouden.1 In hoofdstuk 2 zijn
de relevante overwegingen aan bod gekomen voor de vraag of met het
huwelijk of ander samenlevingsverband rekening moet worden gehouden.
De overwegingen zijn niet louter van juridische aard, ook de maatschappelijke
achtergrond en opvattingen zijn relevant.2 Een belangrijk uitgangspunt is
immers dat het belastingrecht de ontwikkelingen in de samenleving moet
volgen en zo min mogelijk moet sturen. Een maatschappelijke ontwikkeling die
vaak in verband wordt gebracht met het onderhavige onderwerp is de
individualisering. Als in de samenleving het belang van het huwelijk of ander
samenlevingsverband steeds verder afneemt, is dat een argument om ook voor
de belastingheffing het individu meer centraal te stellen. In hoofdstuk 3 is
daarom onderzocht of deze ontwikkeling zich inderdaad voordoet. De maat-
schappelijke individualisering heeft zich wel in enige mate voorgedaan, maar
dit heeft niet of nauwelijks afbreuk gedaan aan de positie van het huwelijk of
ander samenlevingsverband in onze samenleving.

Een ander relevant beginsel is het consistentiebeginsel of het beginsel van de
rechtseenheid. De reden om gehuwden anders te behandelen dan individuele
belastingplichtigen, vindt zijn oorsprong in het familie- en erfrecht. Als in deze
wetgeving het individu – in financiële zin – steeds losser is komen te staan van
het samenlevingsverband waarin hij verkeert, is dat een reden om ook in de
belastingheffing deze ontwikkeling te volgen. Deze tendens blijkt zich echter
evenmin voor te doen. Zowel tijdens het huwelijk als bij beëindiging van het
huwelijk door overlijden, zijn de (financiële) rechten die men aan het huwelijk
kan ontlenen eerder toe- dan afgenomen.

1. Het laatste duid ik aan met de term ‘gezamenlijke heffing’. Zie voor het begrip individuele en
gezamenlijke heffing par. 2.3.

2. Vgl. H.J. Hofstra, ‘Het splitsingsstelsel’, in: Albregtse, Van Arendonk & Stevens 1989, p. 70.
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Daarnaast zijn ook het draagkrachtbeginsel en het gelijkheidsbeginsel relevant.
Als het huwelijk of ander samenlevingsverband een inkomensverwervende en
inkomensbestedende eenheid is, dan beïnvloeden partners elkaars draag-
kracht. Als dat het geval is, onderscheidt het samenlevingsverband zich van
de individuele belastingplichtige. De individuele belastingplichtige en het
samenlevingsverband zijn dan niet gelijk en dienen fiscaal verschillend te
worden behandeld naar de mate van hun ongelijkheid. Om te beoordelen of
partners een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn, is
in hoofdstukken 4 en 5 de juridische en feitelijke financiële verwevenheid
onderzocht. Aan de hand van de bevindingen uit deze hoofdstukken wordt in
paragraaf 6.2 eerst besproken of en zo ja, onder welke voorwaarden gehuwden
en ongehuwd samenwonenden een inkomensverwervende en inkomensbe-
stedende eenheid zijn. Voor het overzicht worden daartoe in paragrafen 6.2.1
en 6.2.2. de in hoofdstukken 4 en 5 besproken resultaten uit het enquête-
onderzoek samengevat. In 6.2.3 wordt ingegaan op ander onderzoek over
‘individualsering’ binnen de relatie, waarbij ook enige nog niet besproken
resultaten uit het enquêteonderzoek aan bod komen. Omdat de feitelijke
financiële verwevenheid van ongehuwd samenwonenden afwijkt van die van
gehuwden, wordt in paragraaf 6.3 ingegaan op de problematiek van de onge-
huwd samenwonenden. Wat zijn de argumenten uit de parlementaire behande-
ling, de rechtspraak en literatuur om al dan niet met ongehuwd samenwonenden
rekening te houden? Ik eindig in paragraaf 6.4 met een afweging waarom
ongehuwd samenwonenden in mijn onderzoek wel of niet gelijk gesteld moeten
worden met gehuwden.

6.2 Resultaten van de juridische analyse en het empirische onderzoek

6.2.1 Zorg- en onderhoudsplicht

Gehuwden hebben, ongeacht het huwelijksgoederenregime, een onderhouds-
plicht die is gebaseerd op art. 1:81 BW. Voor echtgenoten en geregistreerde
partners impliceert dit dat zij niet alleen verplicht zijn ‘tot verschaffing van het
hoog nodige, maar ook tot het elkaar laten delen in de welstand’.3 De
vermogende echtgenoot mag dus niet zijn onvermogende partner op een
bestaansminimum laten leven.4 In de regel dienen de echtgenoten elkaar te
laten delen in hun eigen voorspoed.5 Dit impliceert voor gehuwden reeds een
verregaande mate van financiële verwevenheid. In het enquêteonderzoek
wordt dit bevestigd doordat de arbeidsinkomsten door alle gehuwden in een
ruime meerderheid overwegend gemeenschappelijk worden gebruikt. Het-
zelfde geldt voor de vermogensinkomsten van de gehuwden in gemeenschap

3. Kamerstukken II 1999/00, 27 084, nr. 3, p. 3.
4. Asser/De Boer 2006, nr. 196.
5. Bouwens 1996, p. 25.
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van goederen of met een verrekenbeding. Dat is echter niet het geval voor de
gehuwden in koude uitsluiting. Slechts 29% van de gehuwden in koude
uitsluiting geeft aan dat de vermogensinkomsten overwegend gemeenschap-
pelijk worden gebruikt.6

Art. 1:81 BW geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Dit betekent niet dat
zij juridisch geen enkele rechten en plichten hebben. De eventuele onder-
houdsplicht vloeit dan echter niet voort uit de wet maar uit contractuele of
stilzwijgende afspraken. Uit onderzoek van het CBS en uit het enquêteonder-
zoek blijkt dat een meerderheid van de samenwoners een samenlevingscon-
tract heeft. In het samenlevingscontract kan een onderhoudsplicht analoog aan
art. 1:81 BW opgenomen zijn. Als dat niet het geval is, zou een onderhouds-
plicht kunnen worden afgeleid uit gedragingen van partijen. Of de onder-
houdsplicht ondanks het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst
aanwezig is, is echter sterk afhankelijk van de feiten. Naarmate de financiële
verwevenheid groter is, zal eerder geconcludeerd kunnen worden tot het
bestaan van een (stilzwijgende afspraak omtrent de) onderhoudsplicht tijdens
de samenwoonperiode. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de financiële
verwevenheid bij een ruime meerderheid van de ongehuwd samenwonenden
aanwezig is. De arbeidsinkomsten worden in een overgrote meerderheid
overwegend gemeenschappelijk gebruikt of gebruikt voor de bijdrage in de
kosten van de huishouding. Slechts 8% antwoordt dat de arbeidsinkomsten
overwegend gescheiden worden gehouden. Bij een samenwoonperiode vanaf
vijf jaar antwoordt een meerderheid dat de arbeidsinkomsten overwegend
gemeenschappelijk worden gebruikt.7 Ten aanzien van de vermogens-
inkomsten antwoordt circa de helft van de samenwoners dat deze overwegend
gescheiden worden gehouden. Ook hier is de gemeenschappelijkheid veel
groter vanaf een samenwoonperiode vanaf vijf jaar.8

De zorg- en onderhoudsplicht na beëindiging van het huwelijk door echtschei-
ding of overlijden, is bij gehuwden ook wettelijk geregeld. Gehuwden hebben
in de regel een alimentatieplicht (art. 1:157 BW) en het pensioen moet bij
echtscheiding worden verevend. Gehuwden kunnen echter voor of na de
beschikking tot echtscheiding overeenkomen dat van alimentatie wordt afge-
zien (art. 1:158 BW). Ook van de verplichting tot pensioenverevening kan
worden afgezien in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconve-
nant (art. 2 WVP). Bij overlijden geeft het wettelijke versterferfrecht de langst-
levende echtgenoot een zeer sterke positie. Ook daarvan kan echter bij
testament worden afgeweken.9 Tot slot kan de echtgenoot in aanmerking

6. Zie grafiek 4.2 en 4.3.
7. Zie grafiek 4.7.
8. Zie grafiek 4.8.
9. Dit geldt niet voor de dwingende rechten van art. 4:29 en 4:30 BW. Zie par. 4.3.4.1.
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komen voor nabestaandenpensioen, als de erflater dat heeft opgebouwd c.q.
verzekerd.

De wettelijke positie van ongehuwd samenwonenden is veel zwakker. Voor
ongehuwd samenwonenden geldt geen wettelijke alimentatieplicht. Een der-
gelijke plicht kan wel uit het samenlevingscontract of stilzwijgende afspraken
voortvloeien. De pensioenverevening geldt ook niet voor ongehuwd samen-
wonenden, tenzij ze dit in onderling overleg overeenkomen. De ongehuwde
samenwoner heeft wel recht op het hele partnerpensioen dat ten gunste van
hem is opgebouwd. Tot slot is het versterferfrecht ook niet van toepassing op
ongehuwd samenwonenden. De partner is dus slechts erfgenaam als dat in het
testament is vastgelegd. In dat geval kan echter wel dezelfde bescherming
worden geboden aan de langstlevende als in het versterferfrecht geldt bij
gehuwden. De ongehuwde samenwoner kan wel recht hebben op
nabestaandenpensioen, als de erflater dat heeft opgebouwd of verzekerd. De
wettelijke positie is dus wel veel zwakker, maar contractueel kan – in
economische zin – hetzelfde resultaat worden bereikt. Op de vraag of dit ook
werkelijk gebeurt, kan geen antwoord worden gegeven. In het enquêteonder-
zoek is wel gevraagd naar de bereidheid alimentatie te betalen na het einde
van de relatie, maar deze vraag is beantwoord door partners tijdens de relatie.
Zoals in paragraaf 4.5 opgemerkt, is bepaald niet ondenkbaar dat men daar
anders over denkt als de relatie is beëindigd. Niettemin geeft het feit dat 30%
van de ongehuwd samenwonenden aangeeft aan ook na beëindiging van de
relatie te willen voldoen aan de zorgplicht, een indicatie van de zorgplicht die
men ervaart tijdens de relatie. Bij een samenleefperiode vanaf vijf jaar en tien
jaar is het aandeel van de ongehuwd samenwonenden dat aangeeft bereid te
zijn alimentatie te betalen respectievelijk 40% en 45%. Daarnaast heeft 41% van
de samenwoners een testament. In bijna 90% van de testamenten is daarin
opgenomen dat alles naar de langstlevende gaat. Ook deze getallen geven aan
dat een redelijk groot deel van de ongehuwd samenwonenden tijdens de
relatie een zorgplicht ervaart die verder reikt dan enkel de zorgplicht staande
de relatie.

6.2.2 Goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aanspraken

De juridische verschillen tussen de diverse huwelijksgoederenregimes en
tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden zijn groot. Goederenrechte-
lijke aanspraken hebben van rechtswege alleen de gehuwden in gemeenschap
van goederen. De boedelmenging bewerkstelligt dat alle bezittingen en schul-
den gemeenschappelijk zijn.10 Ook gehuwden buiten gemeenschap van goe-
deren en ongehuwd samenwonenden kunnen gezamenlijke bezittingen en

10. Met uitzondering van verknochte bezittingen en schulden of indien bij gift of erfrechtelijke
making uitdrukkelijk is bepaald dat het goed niet in de gemeenschap valt. Zie par. 5.3.1.
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schulden hebben. Tussen de gehuwden of ongehuwd samenwonenden bestaat
dan een zogenoemde ‘eenvoudige gemeenschap’ waarop andere wettelijke
bepalingen van toepassing zijn dan op de huwelijksgemeenschap. Het belang-
rijkste verschil is dat schuldeisers zich bij de huwelijksgemeenschap op het
volledige goed kunnen verhalen, terwijl de verhaalsmogelijkheid bij de een-
voudige gemeenschap is beperkt tot het aandeel daarin van de schuldenaar.11

De meest vergaande verbintenisrechtelijke aanspraken hebben de gehuwden
buiten gemeenschap van goederen met een verrekenbeding. De wettelijke
regels bieden vergaande aanspraken vooral in de situatie dat niet jaarlijks
wordt verrekend. In dat geval is het uitgangspunt dat de periodieke ver-
rekening van het inkomen wordt omgezet in een finale verrekening van het
(huwelijkse) vermogen. Ook indien wordt geïnvesteerd in het goed van de
ander, ontstaat geen nominale vergoedingsvordering maar deelt de echtgenoot
die investeert in het goed in de waardestijging en -daling. Deze wettelijke
regeling geldt echter slechts voor zover daarvan niet bij huwelijkse voorwaar-
den is afgeweken. Over de mate van juridische verstrengeling kunnen dus geen
algemene uitspraken worden gedaan; dit kan per geval verschillen.

De gehuwden in koude uitsluiting en samenwoners zijn vergelijkbaar als het
gaat om de mate van goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke verstrenge-
ling. Beiden hebben geen wettelijke goederenrechtelijke of verbintenisrechte-
lijke aanspraken. In de jurisprudentie wordt daarop echter wel inbreuk
gemaakt. Voor de gehuwden in koude uitsluiting lijkt de Hoge Raad daarmee
terughoudender te zijn; zij hebben bewust gekozen voor een strikte scheiding
van inkomen en vermogen. Dat is anders voor ongehuwd samenwonenden.

De uitkomsten van het enquêteonderzoek zijn tweeledig. Enerzijds blijkt het
verschil tussen de gehuwden in gemeenschap van goederen en de andere
categorieën gehuwden en samenwoners groot te zijn. Dit geldt lijkt echter
vooral het geval te zijn als het de gezamenlijkheid van inkomen/vermogen en
uitgaven betreft als het huwelijk eindigt. Alleen van de gehuwden in gemeen-
schap van goederen antwoordden een (ruime) meerderheid dat ze de meeste
inkomens- en vermogensbestanddelen als gezamenlijk beschouwen. Anderzijds
is het verschil een stuk kleiner als het gaat om de situatie tijdens het huwelijk. Op
de vraag of tijdens het huwelijk of de samenwoning alles (met uitzondering van
sommige situaties) gemeenschappelijk is, antwoordt een ruimemeerderheid van
alle ondervraagden bevestigend. De gehuwden in gemeenschap van goederen en

11. Daarnaast is bij de huwelijksgemeenschap de beschikkingsmacht beperkt; gehuwden
kunnen niet afzonderlijk over hun eigen aandeel in het goed beschikken. Echter ook bij
de eenvoudige gemeenschap kan de beschikkingsbevoegdheid worden beperkt door de eisen
van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding (de huwelijkse of buitenhuwelijkse
samenleving) beheersen.

Resultaten van de juridische analyse en het empirische onderzoek 6.2.2

207



met een verrekenbeding het meest (97% en 92%) en gehuwden in koude uitslui-
ting en samenwoners het minst (71% en 69%).

6.2.3 Individualisering binnen de relatie?

Uit de voorafgaande paragrafen kan al een eerste conclusie worden getrokken
over de mate van individualisering binnen het huwelijk of ander samenle-
vingsverband. De feitelijke financiële verwevenheid blijkt het sterkst bij de
gehuwden in gemeenschap van goederen en de gehuwden met een verreken-
beding. De gehuwden in koude uitsluiting en de ongehuwd samenwonenden
zitten vaak dicht bij elkaar als het gaat om de financiële verwevenheid binnen
de relatie. Ook voor deze categorieën geldt echter dat van een verdergaande
financiële verwevenheid in een ruime meerderheid van de gevallen sprake is.

In de literatuur wordt echter wel opgemerkt dat het individualiseringsproces
zich ook binnen de relatie voordoet. Zo merkt Schnabel op:

“Gehuwde vrouwen houden vaker hun eigen naam, partners beschikken
minder over elkaars inkomen en delen minder vanzelfsprekend elkaars
vriendenkring en elkaars tijd (…).”12

Voor het onderhavige onderwerp zijn niet alle aspecten die worden gezien als
uitdrukking van individualisering, zoals zelfontplooiing, privacy en informali-
sering, van belang. Het is vooral relevant of de stelling dat ‘partners minder
over elkaars inkomen beschikken’ juist is. Er zijn echter geen langetermijnge-
gevens beschikbaar om deze stelling te kunnen toetsen.

De stelling dat een aanwijzing voor de toenemende individualisering binnen de
huishoudens, kan worden gevonden in het feit dat steeds minder in gemeen-
schap van goederen wordt getrouwd, kan wel worden getoetst.13 Daarbij moet
echter de vraag worden gesteld of het feit dat minder huwelijken worden
gesloten in gemeenschap van goederen, kan worden gezien als een afzonderlijk
aspect van individualisering, of dat het juist een gevolg is van andere ver-
schijnselen die met de individualisering in verband worden gebracht. Het
aantal mannen dat voor de tweede keer trouwt is toegenomen van 12% in
1970 naar 23% in 2003 en voor vrouwen van 8% naar 19%.14 Het is waarschijn-
lijk dat een groot deel van de tweede huwelijken wordt gesloten onder
huwelijkse voorwaarden. Daarnaast treedt men op steeds latere leeftijd in
het huwelijk. De kans bestaat dat men al vermogen heeft opgebouwd voordat

12. Schnabel 2004, p. 10.
13. De Beaufort 1997, p. 177.
14. J. Latten, ‘Trends in samenwonen en trouwen: informalisering en de schone schijn van

burgerlijke staat’, in: Forder & Verbeke 2005, p. 21.
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men in het huwelijk treedt. Ook dit kan een reden zijn om huwelijkse
voorwaarden op te stellen. Los van de vraag of het feit dat steeds minder
mensen trouwen in gemeenschap van goederen een uiting is van de individu-
alisering, kan worden opgemerkt dat het percentage huwelijken gesloten in
gemeenschap van goederen in 2003 hoger lag dan in 1994. Sinds 1998 heeft
een gestage daling plaatsgevonden van het aantal huwelijken gesloten onder
huwelijkse voorwaarden.15 Het is dus de vraag of de daling van het aantal
huwelijken in gemeenschap van goederen nog verder zal doorzetten.

Zoals reeds opgemerkt is voor het onderhavige onderzoek echter belangrijker of
partners steeds minder over elkaars inkomen kunnen beschikken. Het feit dat op
de lange termijn steeds minder mensen trouwen in gemeenschap van goederen,
betekent niet dat echtelieden steeds vaker over hun eigen inkomen blijven
beschikken. In de huwelijkse voorwaarden hoeft immers niet te zijn bepaald
dat het inkomen en vermogen strikt gescheiden wordt gehouden. Als in de
huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, deelt men de
(arbeids- en/of vermogens)inkomsten. Zoals uit het enquêteonderzoek blijkt, is
het daarnaast heel goed mogelijk dat ook als partners huwelijkse voorwaarden
hebben met daarin volledig koude uitsluiting, partners tijdens het huwelijk
feitelijk wel over elkaars inkomen beschikken. Als echter uitsluitend wordt
gekeken naar de juridische vormgeving, kan de stelling worden getoetst door
te kijken naar de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Zoals in paragraaf 5.2.1
opgemerkt is het aantal huwelijkse voorwaarden waarin een verrekenbeding is
opgenomen fors toegenomen. Dit heeft juist geleid tot een tegengestelde
tendens: het aantal huwelijken waarin het inkomen en vermogen strikt geschei-
den wordt gehouden is gedaald van 7% in 1970 naar 3% in 2003.

Giesen & Kalmijn hebben onderzocht hoe samenwonende paren in Nederland
hun bankrekeningen hebben geregeld.16 De wijze waarop ze dit hebben
geregeld, namelijk of ze ieder aparte bankrekeningen hebben of slechts
gezamenlijke bankrekeningen, zou eveneens iets zeggen over het individuali-
seringsproces. Uit het onderzoek komt naar voren dat het ‘modale Nederlandse
echtpaar gezamenlijk bankiert’. De auteurs komen op grond daarvan tot de
conclusie dat gehuwde stellen doorgaans als economische eenheid fungeren,
zodat er in dat opzicht geen sprake zou zijn van een geïndividualiseerd
patroon. Ten aanzien van ongehuwd samenwonenden is het beeld anders;
bijna de helft houdt alle rekeningen gescheiden.

In het enquêteonderzoek blijkt eveneens een duidelijk verschil te bestaan
tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Vooral opvallend is het
percentage dat een eigen betaalrekening heeft: bij gehuwden is dat slechts

15. Van Mourik 2005, par. 4.1.
16. D. Giesen & M. Kalmijn, ‘Het beheer van geld’, in: Kalmijn, Bernasco & Weesie 1999, hfdst. 6.
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32% en bij ongehuwd samenwonenden 84%. De meerderheid van de ongehuwd
samenwonenden heeft echter daarnaast een gezamenlijke betaalrekening. Het
aantal ongehuwd samenwonenden met een gezamenlijke betaalrekening
neemt toe met de samenwoonperiode. Van het totale aantal ongehuwd samen-
wonenden heeft 69% een gezamenlijke betaalrekening. Van de gehuwden heeft
90% een gezamenlijke betaalrekening. Van de gehuwden in koude uitsluiting is
dat 75%.

Grafiek 6.1 Aantal gezamenlijke en privébankrekeningen
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De conclusie dat er sprake is van een economische eenheid als partners niet
over eigen rekeningen beschikken, lijkt me juist. Daaruit kan echter niet
worden afgeleid dat als partners (uitsluitend) afzonderlijke rekeningen hebben
er geen sprake is van een economische eenheid. Ook als partners aparte
rekeningen hebben en de inkomsten en uitgaven niet samenvoegen, kan er
toch een financiële verwevenheid bestaan waaruit goederenrechtelijke of
verbintenisrechtelijke aanspraken voortvloeien.17 Als men aparte rekeningen
heeft betekent dit dus niet per definitie dat men de inkomsten gescheiden
houdt; de feitelijke betalingen kunnen ook dan door elkaar lopen. Zoals Cain in
de VS opmerkt:

“The decision to use joint or separate accounts may reflect differing views
aboutmoneymanagement, rather than differing views about equal sharing.”18

Dat dit in meer of mindere mate veelal het geval is, lijkt uit de resultaten van
het enquêteonderzoek die in hoofdstukken 4 en 5 zijn behandeld, te kunnen
worden afgeleid. Het geld op de eigen betaal- of spaarrekening wordt
bijvoorbeeld door een meerderheid van de ondervraagden ook gebruikt
voor de partner.

17. Zie ook HR 16 januari 1987, NJ 1987, 912 (Bruinsma/Smit) en HR 26 mei 1989, NJ 1990, 23
(Kermisexploitanten).

18. Cain 1991, p. 112.
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Grafiek 6.2 Eigen betaal- of spaarrekening wordt niet gebruikt voor partner
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Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de tenaamstelling van de rekening
slechts iets zegt over de formele beschikkingsmacht. Uit het enquêteonderzoek
blijkt dat de formele en feitelijke beschikkingsmacht kunnen afwijken. Over de
betaal- en spaarrekening die op eigen naam staat, is alleen die partner
beschikkingsbevoegd. Toch beslist men niet altijd zelf over het geld op die
rekening. Van de gehuwden antwoordt 47% (gvg), 60% (verr. beding) respec-
tievelijk 66% (k.u.) dat altijd zelf wordt beslist over die rekening. Van het totale
aandeel ongehuwd samenwonenden antwoordt 75% dat altijd zelf wordt
beslist over de eigen betaalrekening en vanaf een samenleefperiode vanaf vijf
jaar is dat percentage lager dan dat van de gehuwden in koude uitsluiting,
namelijk 60%. De privéspaarrekening geeft een vergelijkbaar beeld, het per-
centage van de ongehuwd samenwonenden dat altijd zelf beschikt over deze
rekening bedraagt 67% tegenover 63% van de gehuwden in koude uitsluiting.
Bij een samenleefperiode vanaf vijf jaar is het percentage dat altijd zelf beslist
lager dan de gehuwden in koude uitsluiting, namelijk 59%.

Grafiek 6.3 Beschikkingsmacht bankrekeningen
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Uit bovenstaande grafiek blijkt niet alleen dat samenwoners vaker zelf be-
slissen over hun eigen betaal- of spaarrekening dan gehuwden, maar dat ze ook
vaker dan gehuwden gezamenlijk beslissen over de gezamenlijke betaalreke-
ning. Zoals hiervoor opgemerkt, kan men uit het enkele feit dat men een
betaalrekening op zijn eigen naam heeft niet afleiden dat de (financiële)
binding tussen ongehuwd samenwonenden zwakker is. De gegevens over het
aanhouden van eigen betaal- en spaarrekeningen en de beschikkingsmacht
daarover, ondersteunen wel de visie dat de individualiteit een belangrijkere
plaats inneemt bij ongehuwd samenwonenden. Dit hoeft echter niet ten koste
te gaan van financiële binding en afhankelijkheid. De resultaten uit het
enquêteonderzoek ondersteunen veeleer de visie van Forder dat bij ongehuwd
samenwonenden sprake is van een ontwikkeling waarbij de partners streven
naar een evenwicht tussen binding en individualiteit. Zij baseert haar conclusie
op onderzoek van Van der Avort die op basis van dieptegesprekken met 25
gehuwde paren en 24 ongehuwde paren drie relatietypen onderscheidt: het
‘partnerschapstype’, het ‘relatietype’ en de relatie waarin de ene partner het
partnerschapstype en de ander het relatietype nastreeft. Van het partners-
chapstype zijn de basiskenmerken kameraadschap en individualiteit. In deze
relaties streven man en vrouw na gelijke functies in de relatie te vervullen.
Hierin zijn vooral de samenwoners vertegenwoordigd. In het relatietype, dat
zich kenmerkt door gezinseenheid en kameraadschappelijkheid, zijn vooral de
gehuwden vertegenwoordigd. Deze paren streven niet naar een gelijke taak-
verdeling, maar zien elkaar als elkaars complement.19 Dat gehuwden minder
over eigen betaalrekeningen beschikken en minder vaak gezamenlijk beslissen
over de gezamenlijke betaalrekening dan ongehuwd samenwonenden, past in
deze typering.

Het enkele formele beheer van het geld, verschaft dus geen (volledig) zicht op
de vraag of partners over elkaars inkomen (kunnen) beschikken. Naast de
vragen die in de voorafgaande paragrafen al aan de orde zijn geweest, zijn in
het enquêteonderzoek nog een drietal vragen gesteld die inzicht verschaffen in
de feitelijke beschikkingsmacht en de financiële verwevenheid. Aan de res-
pondenten is onder andere de vraag voorgelegd of het voor hun bestedings-
ruimte verschil uitmaakt of zij zelf meer gaan verdienen, door bijvoorbeeld een
salarisverhoging, of dat hun partner meer gaat verdienen. Een overgrote
meerderheid van zowel de gehuwden (95%) als ongehuwd samenwonenden
(84%) antwoordt dat dit geen verschil maakt.

19. Forder 2000, p. 7–9.
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Grafiek 6.4 Maakt het verschil of uzelf meer gaat verdienen of uw partner?
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Ook blijkt men zich tijdens het huwelijk of samenlevingsverband financieel
verantwoordelijk te voelen voor de ander. Met de stelling ‘Mijn partner moet
financieel onafhankelijk zijn. Als hij/zij zelf niet in staat is om inkomen te
verwerven is het de taak van de overheid om financieel bij te springen’, was
slechts een minderheid van 37,5% het eens. De ruime meerderheid van 62,5%
achtte dit dus niet de taak van de overheidmaar – a contrario – van zichzelf.20 Dit
beeld wijkt niet erg af van dat bij gehuwden; daar is 72% het oneens met de
stelling.

Grafiek 6.5 Partner moet financieel onafhankelijk zijn.
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Ommeer inzicht te krijgen in de vraag of partners het inkomen alleen of samen
uitgeven, is in het enquêteonderzoek ook nog de vraag gesteld wie beslist over
de dure aanschaf voor de hobby van een der partners. In alle categorieën
antwoordt een meerderheid van de ondervraagden dat over grote uitgaven
meestal of altijd wordt overlegd.

20. Het laat zich ook nog denken dat ze het de taak vinden van iemand anders, bijv. de ouders,
om financieel bij te springen. Ik acht dit echter niet erg waarschijnlijk, zodat ik ervan
uitga dat het percentage hierdoor niet (substantieel) wordt beïnvloed.
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Grafiek 6.6 Overleg grote aanschaf privéhobby
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De antwoorden op de hiervoor gestelde vragen duiden erop dat zowel ge-
huwden als – weliswaar in iets mindere mate, maar toch in een (ruime)
meerderheid – de ongehuwd samenwonenden tijdens de relatie een financiële
verwevenheid ervaren.

6.2.4 Conclusie

Voor gehuwden geldt een wettelijke onderhoudsplicht tijdens en na beeindi-
ging van de relatie, die voor ongehuwd samenwonenden niet geldt. Uit het
enquêteonderzoek komt echter naar voren dat de feitelijke verschillen kleiner
zijn, doordat er veelal contractuele of stilzwijgende afspraken bestaan. Tijdens
de relatie bestaat in een zeer ruime meerderheid enige mate van financiële
verwevenheid en in een meerderheid een verdergaande financiële verweven-
heid. Ook na de beëindiging van de relatie tijdens leven of door overlijden, zijn
ongehuwd samenwonendenwettelijk niet op een lijn te stellen met gehuwden.
Uit de resultaten van het enquêteonderzoek over de zorg- en onderhoudsplicht
na beëindiging van de relatie, kan wel worden afgeleid dat een behoorlijk deel
van de ongehuwd samenwonenden tijdens de relatie een zorgplicht ervaart die
verder reikt dan enkel de zorgplicht staande de relatie.

Als het gaat om de goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke aanspraken
die men aan het huwelijk of samenlevingsverband kan ontlenen, blijkt men de
financiële verwevenheid veel minder te ervaren. Zelfs bij de gemeenschap van
goederen beschouwt een minderheid van de ondervraagden de winst uit
onderneming en de alimentatiebetaling en -ontvangst als gemeenschappelijk.
Als het echter gaat om de situatie tijdens het huwelijk, antwoordt respectie-
velijk 96% (van de gehuwden in gemeenschap van goederen), 92% (van de
gehuwden met een verrekenbeding), 71% (van de gehuwden in koude uitslui-
ting) en 69% (van de ongehuwd samenwonenden) dat ze het eens zijn, met
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uitzondering van bepaalde situaties, met de stelling dat tijdens het huwelijk of
samenlevingsverband alles gemeenschappelijk is. Blijkbaar beschouwt men
bepaalde bronnen, zoals winst uit onderneming en de aanspraak op alimen-
tatie, meer verbonden met een van de partners dan andere bronnen. Dit laat
onverlet dat een ruime meerderheid van de partners tijdens het samenlevings-
verband gezamenlijk deelt in de daaruit voortvloeiende inkomsten.

Ook uit de antwoorden op de algemenere vragen blijkt dat in de overgrote
meerderheid van de huwelijken en buitenhuwelijkse samenlevingsverbanden
een financiële lotsverbondenheid bestaat. In alle gevallen antwoordt een
(ruime) meerderheid dat over grotere (privé-)uitgaven altijd of meestal geza-
menlijk wordt beslist, dat het niet uitmaakt of men zelf of de partner meer gaat
verdienen en dat het niet de taak van de overheid is om financieel bij te
springen als de partner financieel afhankelijk is.

De wettelijke verschillen zijn dus groot tussen gehuwden en ongehuwd
samenwonenden, maar de feitelijke verschillen blijken veel kleiner te zijn.
Juridisch en feitelijk is de sterkste financiële verstrengeling aanwezig bij de in
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten. Gevolgd door de gehuwden
met een verrekenbeding, de gehuwden in koude uitsluiting en de ongehuwd
samenwonenden. De vraag is nu of voor de fiscale behandeling meer belang
moet worden gehecht aan de wettelijke verschillen of meer aan de feitelijke
overeenkomsten in financiële verwevenheid tussen gehuwden en ongehuwd
samenwonenden. Om dat te kunnen beoordelen komen hierna eerst een aantal
in de parlementaire behandeling, rechtspraak en literatuur aangedragen argu-
menten aan bod om gehuwden en/of ongehuwd samenwonenden gelijk dan
wel verschillend te behandelen.

6.3 Gehuwd en ongehuwd samenwonend in wet, rechtspraak en
literatuur

6.3.1 Inleiding

Het belastingrecht verbindt op diverse plaatsen gevolgen aan het huwelijk.
Daarmee wordt echter niet aangeknoopt bij het juridische instituut huwelijk,
maar bij de financieel-economische en maatschappelijke aspecten die daarmee
verbonden zijn. Deze aspecten worden geëxpliciteerd als het gaat om de vraag
of ongehuwd samenwonenden hetzelfde behandeld moeten worden als ge-
huwden. De wetgever of rechter geeft dan de wezenlijke kenmerken aan van
het huwelijk die al dan niet een verschillende behandeling met ongehuwd
samenwonenden rechtvaardigen. Hierna besteed ik aandacht aan de parlemen-
taire behandeling en jurisprudentie daaromtrent, eerst voor de inkomstenbe-
lasting en daarna voor de Successiewet 1956. Tot slot besteed ik aandacht aan de
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argumenten uit de literatuur en maak ik een afweging of – en onder welke
omstandigheden – de juridische vormgeving of de economische werkelijkheid
moet prevaleren bij de vormgeving van het partnerbegrip in de inkomsten-
belasting en Successiewet 1956.

6.3.2 Wetsgeschiedenis inkomstenbelasting

6.3.2.1 Beschrijving wetsgeschiedenis

Vanaf het ontstaan van de inkomstenbelasting neemt de gehuwde belasting-
plichtige een bijzondere plaats in. Tot 1973 werden de inkomsten en het
vermogen van de gehuwde vrouw volledig bij de man in aanmerking genomen.
De gedachte die hieraan ten grondslag lag, was dat de draagkracht van
gehuwden die één huishouden hebben, wordt bepaald door het gezamenlijke
inkomen en vermogen. De toerekening werd in de loop van de tijd weliswaar
steeds individueler, maar werd nooit volledig geïndividualiseerd. Tot de invoe-
ring van de Wet IB 2001 bleef een verschil bestaan in de toerekening tussen
gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Ook op andere gebieden bestonden
er verschillen tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden zoals in de
tarieven, de belastingvrije sommen en de toeslagen daarop.

Bij de behandeling in 1958 van het wetsvoorstel om het (oorspronkelijk
hogere) tarief van ongehuwden ten opzichte van gehuwden te verlagen,
werd gewezen op het feit dat hierdoor onder omstandigheden de belasting-
druk voor ongehuwd samenwonenden lager zou kunnen zijn dan voor ge-
huwden.21 Hierop antwoordt de regering dat de lasten die aan ongehuwden
worden opgelegd, dienen te worden afgestemd op de leefwijze welke de
ongehuwde normaliter leidt.

“(…) het zou bepaald onjuist zijn deze te doen beheersen door de financiële
gevolgen in een kleine minderheid van gevallen, waarbij sprake is van een
samenwonen buiten echt. Men verlieze bij het gesignaleerde verschijnsel
overigens niet uit het oog, dat hier een belangrijk reëel verschil met
gehuwden bestaat. Het samenvoegen van de inkomens van echtelieden
voor de belastingheffing vindt zijn grond in de juridische en maatschappe-
lijke duurzame gebondenheid in het huwelijk, dat ook in financieel opzicht
een eenheid tussen man en vrouw tot stand brengt. In alle andere gevallen,
waarbij niet alleen moet worden gedacht aan concubinaat, maar ook aan de
veelvuldige gevallen van samenwoning van familieleden en vriendinnen,
bestaat die eenheid niet en is er sprake van een louter feitelijke situatie, die

21. Kamerstukken II 1959/60, 5701, nr. 8, p. 2. Dat onder omstandigheden de belastingdruk
van ongehuwd samenwonenden ten opzichten van gehuwden lager was terwijl het tarief
hoger was, werd veroorzaakt door het samenvoegingsstelsel.
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op elk ogenblik weder, ter keuze van de betrokkenen, gemakkelijk kan
worden beëindigd”.22

Naarmate de samenleving buiten de echt een meer voorkomend verschijnsel
werd, ontstond door de verschillende fiscale behandeling een spanningsveld.
De belastingdruk van gehuwden werd steeds vaker afgezet tegen die van
ongehuwd samenwonenden. Zo wordt in de kamerbehandeling van de Nota
inzake de fiscale positie van de gehuwde vrouw, opgemerkt dat het huidige tarief
‘in de ogen van velen een straf voor het huwelijk’ is:

“In bepaalde gevallen kan het tarief onnodige echtscheidingen of het
onnodig in concubinaat leven bevorderen.”23

De staatssecretaris merkt op dat aan het verschil in belastingtarief voor
gehuwden en ongehuwden de stelling ten grondslag ligt dat het echtpaar in
fiscaal opzicht als een eenheid moet worden beschouwd:

“Niet uit het oog mag worden verloren dat in de huidige tariefopbouw het
gezin als maatschappelijke en economische eenheid een fundament vormt.
Over de hechtheid van dit fundament kan men, in het bijzonder met
betrekking tot de toekomst, van mening verschillen. Zo is een ontwikkeling
denkbaar waardoor het huwelijk te eniger tijd door andere, lossere samen-
levingsvormen van zijn vooraanstaande plaats kan worden verdrongen. Ook
een geheel andere ontwikkeling is niet ondenkbaar; zo zou bij wijze van
spreken, naast en analoog aan het huwelijk, voor partners van gelijke kunne
een samenlevingsvorm zich kunnen ontwikkelen en tot institutie kunnen
worden verheven; de fiscale gevolgen van het huwelijk zouden dan ook
moeten gelden voor de partners uit zulk een samenlevingsverband. Wat
hier ook van zij, de belastingwetgever zal de maatschappelijke ontwikkeling
moeten volgen wanneer deze zich voldoende duidelijk heeft uitgekristalli-
seerd, maar behoort naar de mening van de ondergetekende daarop niet
vooruit te lopen. Voor het heden valt niet te ontkennen dat echtelieden,
eventueel met hun kinderen, maatschappelijk en economisch nog steeds als
een eenheid optreden en ook als zodanig worden behandeld, ook bij de
huidige stand van de emancipatie en de maatschappelijke positie van de
moderne vrouw. De onderlinge band tussen echtelieden is ook thans nog
verreweg overwegend van duurzame aard. Deze band is niet alleen van
ideële betekenis, betreft niet slechts de plicht tot onderlinge getrouwheid,
hulp en bijstand – kortom het delen van lief en leed – maar is evenzeer van
materiële betekenis, daar hij de echtelieden ook verplicht tot samenwoning
en tot het elkander verschaffen van het nodige, hetgeen in de praktijk

22. Kamerstukken II 1959/60, 5701, nr. 9, p. 3.
23. Kamerstukken II 1969/70, 10 515, nr. 4, p. 5.
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betekent het delen in elkanders materiële voor- en tegenspoed. Deze
duurzame eenheid en materiële verbondenheid, waartoe echtelieden door
het aangaan van het huwelijk zich publiekelijk hebben verbonden, beïn-
vloeden hun financiële draagkracht zozeer, zowel in negatieve als in posi-
tieve zin, dat de belastingwetgever daaraan niet kan voorbijgaan. Met name
die onderlinge verbondenheid maakt dat de totale inkomsten van de beide
echtgenoten, ongeacht van welke zijde zij zijn opgekomen, bepalend zijn
voor hun financiële draagkracht. Dit maakt deze gezamenlijke inkomsten
tot de meest geschikte maatstaf voor de heffing van de inkomstenbelasting,
(…).”24

In het wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld de arbeidsinkomsten bij ge-
huwden individueel te belasten, wordt de mogelijkheid geopperd om onge-
huwd samenwonenden op gelijke wijze te behandelen als gehuwden.25 De
regering wijst echter op de ‘grote praktische bezwaren’ die uit een dergelijk
systeem zouden voortvloeien. Zij doelt daarmee op het onderzoek dat de
Belastingdienst zou dienen te verrichten naar de feitelijke situatie van be-
lastingplichtigen die al dan niet het huwelijksregime deelachtig zouden willen
worden.26

Enige jaren later wordt in de Nota op weg echter toch uitvoerig aandacht
geschonken aan de fiscale positie van de ongehuwd samenwonenden. De vraag
wordt opgeworpen of nog van een evenwichtige behandeling van belasting-
plichtigen kan worden gesproken:

“(…) naarmate andere vormen van samenleving dan het huwelijk meer
gaan voorkomen en het huwelijk bepaald in meer dan voorbijgaande mate
een verbintenis blijkt te zijn welke wordt verbroken. Bij voorbeeld of
ongehuwden, die in economisch opzicht in dezelfde situatie verkeren als
gehuwden, doch wier feitelijke relatie niet in de wet is verankerd, voor het
tarief niet op gelijke wijze zouden dienen te worden behandeld als ge-
huwden. Aansluiting bij de feitelijke situatie met voorbijzien aan de nog
bestaande formele band geschiedt voor de belastingheffing wel reeds jaren
ten aanzien van gehuwde personen die duurzaam gescheiden leven; zij
worden door de fiscus niet als gehuwd aangemerkt”.

24. Kamerstukken II 1969/70, 10 515, nr. 2, p. 4. Zie ook Grapperhaus 1970 met betrekking tot het
verschil tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden: “Het zou echter in strijd met de
neutraliteit van de fiscus zijn indien deze met betrekking tot een bepaalde maatschappelijke
ontwikkeling voorop zou lopen. Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat ook in het
huidige systeem van tariefindeling het in bepaalde situaties wel kan voorkomen dat het
concubinaat fiscaal voordeliger is dan het huwelijk. Het zou ongerijmd zijn hieruit te
concluderen dat de fiscale wetgever het concubinaat wil bevorderen. Zijn neutraliteit brengt
mee dat het noch opzettelijk wordt bevorderd, noch opzettelijk wordt tegengegaan.”

25. Kamerstukken II 1971/72, nr. 6, p. 13–14.
26. Kamerstukken II 1971/72, nr. 7, p. 5.
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Vervolgens wordt opgemerkt dat om te bewerkstelligen dat wat in economi-
sche zin gelijk is ook fiscaal gelijk wordt behandeld er maatregelen nodig zijn
om te voorkomen dat de ongehuwde partners voor wat betreft de tarieftoepas-
sing niet ongunstiger, maar ook niet gunstiger worden behandeld dan de
partners in een huwelijk in vergelijkbare omstandigheden.27

DeNota opweg krijgt eenwettelijk vervolg met de zogenoemde ‘tweeverdieners-
wetgeving’. In dat kaderwordt in 1981 een tariefmaatregel voorgesteldwaardoor
gehuwde tweeverdieners zwaarder zouden worden belast. Dit voorstel ontmoet
veel kritiek omdat hierdoor het ongehuwd samenwonen fiscaal (nog) aantrek-
kelijker wordt. Zo wordt bij de behandeling in de Tweede kamer opgemerkt:

“Op dit terrein doet zich namelijk het levensgrote probleem voor dat tal van
mensen die gezamenlijk een huishouding voeren, niet gehuwd zijn. Het
getuigt van een incorrecte behandeling, als de overheid hen die als echtpaar
tweeverdieners zijn, meer laat betalen, maar hen die ongehuwd samen-
wonen niet. Dit maakt bovendien het sluiten van een wettig huwelijk
financieel onaantrekkelijk.”28

Ook de Raad van State ziet in het feit dat ongehuwd samenwonen steeds meer
voorkomt – en in de Successiewet 1956 al vanaf 1981 fiscale erkenning heeft
gekregen – een reden omde fiscale behandeling ten nadele van gehuwden niet te
vergroten.29 Deze kritiek leidt ertoe dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken. In
de tweede fase wordt de oorspronkelijk voorgestelde tariefsmaatregel meege-
nomen enwordt de werking ervan uitgebreid tot ongehuwd samenwonenden.30

Ook bij de herziening van het periodieke uitkeringen regime werd een bepaling
opgenomen voor ongehuwd samenwonenden om te voorkomen dat ongehuwd
samenwonenden voordeliger zouden worden behandeld dan gehuwden. Om
ongewenste inkomensoverheveling te voorkomen was bepaald dat de peri-
odieke uitkering fiscaal niet in aanmerking werd genomen indien deze werd
genoten door een bloed- of aanverwant of pleegkind. De SGP vreesde dat
hierdoor inkomensoverheveling tussen samenwoners mogelijk zou zijn. Hier-
door “dreigt een discriminatie van het huwelijk ook in fiscalibus te ontstaan”.31

Door de toevoeging van de categorie ‘de personen die tot het huishouden van
de schuldenaar behoren’, beoogde men dit te voorkomen.32

27. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1–2, p. 65–66.
28. Handelingen II 15 december 1982, p. 1189.
29. Kamerstukken II 1982/83, 17 885, A-B, p. 3.
30. Wetsvoorstel 18 121.
31. Kamerstukken II 1981/82, 16 787, nr. 6, p. 26.
32. Mijns inziens is de toevoeging in de huidige wetssystematiek overbodig omdat dergelijke

uitkeringen onderdeel uitmaken van een complex van rechten en plichten die bij voort-
during tegenover elkaar staan. Zie par. 10.4.2.
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In de derde fase van de tweeverdienerswetgeving wilde de regering verder
gaan:

“(…) in de richting van een gelijke behandeling van gehuwden en onge-
huwd samenwonenden die overigens op voor de heffing van de inkomsten-
en loonbelasting van belang zijnde gebieden maatschappelijk en financieel
in vergelijkbare omstandigheden verkeren”.33

Hiertoe werden voorstellen gedaan op het terrein van de buitengewone lasten-
regeling, de regeling voor de rente- en dividendvrijstelling en het ‘partnerpen-
sioen’.34 In de memorie van toelichting wordt niet meteen duidelijk waarom
de gelijkstelling beperkt blijft tot deze gebieden. Wel wordt uitvoerig aandacht
besteed aan de inkomenstoerekening. Om op dat terrein een gelijke behande-
ling met ongehuwd samenwonenden te bereiken, behandelt de wetgever
slechts de mogelijkheid van een volledige individuele toerekening. Uit doel-
matigheidsoverwegingen wordt dat vervolgens van de hand gewezen.35 De
regering gaat in de memorie van toelichting niet in op de mogelijkheid om ook
bij ongehuwd samenwonenden bepaalde inkomensbestanddelen toe te reke-
nen aan de partner. Naar aanleiding van een vraag hierover van de PvdA-fractie
antwoordt de regering dat dit onhaalbaar en ook volstrekt onjuist zou zijn. De
individuele behandeling op fiscaal terrein moet het uitgangspunt zijn. De
inbreuk die daarop in het onderhavige wetsvoorstel wordt gemaakt, te weten
het open stellen van het gehuwdenregime in de buitengewone lastenregeling
voor de ongehuwd samenwonenden die daarom verzoeken, is volgens de
wetgever beperkt van aard en daarom aanvaardbaar. Een volledige toepassing
van het gehuwdenregime op ongehuwd samenwonenden acht de wetgever
onaanvaardbaar.36

Hieruit blijkt dat de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden beperkt is
vormgegeven vanwege het streven naar een zo veel mogelijk individuele
belastingheffing. In het kader van de gelijkstelling van de gehuwden met
ongehuwd samenwonenden, dient dan bezien te worden in hoeverre ge-
huwden individueler behandeld kunnen worden. Het zou echter in strijd zijn
met de individualiseringsgedachte indien de gelijkstelling inhoudt dat onge-
huwd samenwonenden het ‘onzelfstandigere’ gehuwdenregime deelachtig
zouden worden. Ook op herhaalde vragen van Kamerleden of de gelijkstelling
van ongehuwd samenwonenden niet verder zou moeten worden doorgevoerd,
herhaalt de wetgever dat dit veelal een inbreuk zou betekenen op de indivi-
duele behandeling van ongehuwden. Een dergelijke inbreuk acht de wetgever

33. Kamerstukken II 1983/84, 18 519, nr. 3, p. 2.
34. Kamerstukken II 1983/84, 18 519, nr. 3, hfdst. 6.
35. Zie hierover uitvoeriger hfdst. 8, met name par. 8.4.4.
36. Kamerstukken II 1984/85, 18 519, nr. 5, p. 34.
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alleen gerechtvaardigd indien zonder voorziening ‘een evident ongelijke be-
handeling van vergelijkbare situaties zou optreden’. Hiervan is volgens de
wetgever sprake bij de buitengewone lastenregeling. Op andere gebieden
zijn de wetgever dergelijke evidente ongelijkheden niet bekend.37 Ook op de
vraag of de gelijkstelling niet moet worden doorgevoerd naar de meewerkaf-
trek antwoordt de wetgever dat het uitbreiden van de meewerkaftrekregeling
voor ongehuwd samenwonenden een doorbreking is van het uitgangspunt dat
het individuele inkomen wordt belast. De ‘nettoverschillen’ zijn bovendien niet
zodanig ‘dat daarmee het streven naar een – globaal – gelijke behandeling zou
worden doorkruist’.38 Uiteindelijk worden amendementen voorgesteld en
aangenomen om de ongehuwd samenwonenden gelijk te behandelen voor
de meewerkaftrek, de fiscale oudedagsreserve en de stamrechtvrijstelling.39

De commissie-Oort heeft daarna uit eenvoudsoogpunt voorstellen gedaan
waardoor de in de tweeverdienerswetgeving bereikte gelijke behandeling
van gehuwden en ongehuwd samenwonenden grotendeels teniet zou worden
gedaan. De commissie stelt voor om de meewerkaftrek voor ongehuwd samen-
wonenden te schrappen evenals de mogelijkheid om voor de buitengewone
lastenregeling te opteren voor het gehuwdenregime.40 Toen bleek dat het
schrappen van de meewerkaftrek op bezwaren stuitte bij verschillende Kamer-
leden, en geen besparing op zou leveren van de werkdruk voor de Belasting-
dienst, werd het wetsvoorstel aangepast en de meewerkaftrek gehandhaafd.41

Het voorstel ten aanzien van de buitengewonelastenregeling werd eveneens
kritisch ontvangen.42 De regering was echter niet bereid om het wetsvoorstel
op dat punt aan te passen. De regering achtte het vereenvoudigingsaspect van
meer betekenis dan het beginsel van gelijke behandeling. Aan het vereenvoudi-
gingaspect zou tegemoet gekomen kunnen worden door de optiemogelijkheid
te laten vervallen en de aftrek bij ongehuwd samenwonenden evenals bij
gehuwden verplicht in aanmerking te nemen bij de meestverdienende part-
ner.43 Dit vond de regering echter onwenselijk omdat bij ongehuwd samen-
wonenden het uitgangspunt geldt dat zij individueel in de belastingheffing
worden betrokken:

37. Kamerstukken II 1984/85, 18 519, nr. 8, p. 23.
38. Kamerstukken II 1984/85, 18 519, nr. 8, p. 16.
39. Kamerstukken II 1984/85, 18 519, nr. 27, 52 en 57 en Handelingen II 8 noverber 1984,

p. 1350–1352.
40. Rapport van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de

inkomstenbelasting, Zicht op eenvoud, p. 97 en 99.
41. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 8, p. 57.
42. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 7, p. 66–67.
43. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 7, p. 67.
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“De vermogensrechtelijke relatie die ongehuwd samenwonenden ten op-
zichte van elkaar kunnen hebben is, anders dan bij gehuwde belasting-
plichtigen, zo divers dat wij het onwenselijk en onjuist achten hen in de
fiscale sfeer verplicht aan elkaar te koppelen.”44

Uiteindelijk wordt een amendement ingediend en aangenomen waardoor
onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid voor ongehuwde samenwoners
wordt gehandhaafd om de buitengewone lasten die drukken op de partner in
aanmerking te nemen.45

Ook in het wetsvoorstel Wijziging van het fiscale regime voor onderhouds-
voorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzeke-
raars en directiepensioenlichamen (hierna: Brede Herwaardering I) komt de
problematiek rond ongehuwd samenwonenden aan de orde. In het wetsvoor-
stel werd in eerste instantie voor de hoogte van de zogenoemde ‘basisaftrek’
een onderscheid gemaakt tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden.
Gehuwden hadden gezamenlijk recht op eenmaal de basisaftrek terwijl onge-
huwd samenwonenden ieder recht hadden op de basisaftrek. Ook bij dat
wetsvoorstel is uiteindelijk bij amendement de gunstigere behandeling voor
ongehuwd samenwonenden ongedaan gemaakt en is voor beiden dezelfde
basisaftrek gaan gelden die overdraagbaar is aan de echtgenoot of samen-
woner. Verder werd voor gehuwden voorgesteld om de premies en de
ontvangen termijnen van lijfrenten te individualiseren. Hierdoor werd ook op
dit punt een gelijke fiscale behandeling bereikt van gehuwden en ongehuw-
den.46

In 1992 heeft de commissie-Kortmann een advies uitgebracht waarin onder
andere wordt voorgesteld om naast het huwelijk de mogelijkheid van regi-
stratie in te voeren voor mensen die niet kunnen of willen huwen. Naar
aanleiding hiervan wordt in de Bouwstenennotitie uit 1994 ingegaan op de
vraag of de specifieke bepalingen voor ongehuwd samenwonenden in de
inkomstenbelasting nog wel nodig zijn indien het voor iedereen mogelijk is
om een rechtspositie tot stand te brengen die vergelijkbaar is met gehuwden.47

Het schrappen van de regelingen voor niet-geregistreerde ongehuwd samen-
wonenden zou voordelen opleveren op het gebied van de uitvoering, fraude-
gevoeligheid en handhaafbaarheid. Anderzijds zou het schrappen van de
regelingen voor ongehuwd (niet-geregistreerde) samenwonenden haaks staan
op het beleid om het samenwoningsbegrip in de publiekrechtelijke regelingen

44. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 8, p. 82.
45. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 26 (amendement-Kombrink c.s.).
46. Kamerstukken II 1988/89, 21 198, nr. 3, p. 24 en 46.
47. Bouwstenennotitie 4 juli 1994, AFP 94–191, par. 5.6.
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te harmoniseren. Dit zou kunnenworden opgelost door ook in de publiekrechte-
lijke regelingen de bepalingen die betrekking hebben op de niet-geregistreerde
samenwonenden te schrappen. Dit zou echter tot forse negatieve budgettaire
effecten leiden. Bovendien zouden ook in de inkomstenbelasting de niet-
geregistreerde ongehuwd samenwonenden hierdoor voordeliger uit kunnen zijn.

In de Wet IB 2001 is het uitgangspunt dat gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden in vergelijkbare situaties zo veel mogelijk gelijk worden behandeld.
Hiermee wordt volgens de wetgever rekening gehouden met de maatschap-
pelijke ontwikkelingen sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 1964. Als
ongehuwd samenwonenden aan bepaalde voorwaarden voldoen en daarvoor
kiezen, worden zij fiscaal volledig hetzelfde behandeld als gehuwden. Dit leidt
tot een meer gelijke behandeling van ongehuwd samenwonenden en ge-
huwden. In de Wet IB 1964 werd per faciliteit of regeling beschreven hoe het
regime voor ongehuwden luidt, waarbij de voorwaarden per regeling konden
verschillen. Het hanteren van een partnerbegrip zou derhalve tevens tot een
evenwichtiger fiscaal systeem leiden.48 De gelijkstelling van ongehuwd samen-
wonenden is thans dus groter dan ooit.49 Uit het feit dat men dit slechts
motiveert door te wijzen op de maatschapelijke ontwikkelingen en het even-
wichtigere systeem, kan worden afgeleid dat de wetgever de gelijkstelling
tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de Wet IB 2001 inmiddels
redelijk vanzelfsprekend vindt. De vraag of ongehuwd samenwonenden qua
relevante kenmerken voldoende overeenkomsten vertonen met gehuwden –

en welke kenmerken dit dan zouden zijn – wordt niet gesteld laat staan
beantwoord.

6.3.2.2 Conclusie wetsgeschiedenis

Tot 1984 werd in de inkomstenbelasting alleen rekening gehouden met ge-
huwden. In het algemeen werden gehuwden zwaarder belast dan ongehuwd
samenwonenden. Naarmate het ongehuwd samenwonen een meer voorko-
mend verschijnsel werd, werd dit verschil in fiscale behandeling steeds meer
een doorn in het oog. Dat de ongehuwd samenwonende zijn intrede heeft
gedaan in de inkomstenbelasting is oorspronkelijk ingegeven om te voorko-
men dat het ongehuwd samenwonen fiscaal te aantrekkelijk zou worden. De
gelijkstelling hield in dat geval dus in dat ongehuwd samenwonenden in
dezelfde nadeligere fiscale positie kwamen te verkeren als gehuwden. Pas in
de derde fase van de tweeverdienerswetgeving werd een gelijkstelling inge-
voerd die voor ongehuwd samenwonenden fiscaal voordelig was. Dit leidde

48. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 25.
49. Dat de gelijkstelling niet volledig is blijkt uit HR 14 november 2008, BNB 2010/3, waarin de

HR oordeelt dat de niet-aftrekbaarheid van de afkoopsom van alimentatie voor ongehuwd
samenwonenden, geen schending oplevert van het gelijkheidsbeginsel.
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meteen tot veel vragen over een verdere gelijkstelling. Deze gelijkstelling kon
echter niet volledig worden doorgevoerd omdat de wetgever een volledig
individuele behandeling voor gehuwden op dat moment niet wenselijk en
uitvoerbaar achtte. De gelijkstelling kon vanzelfsprekend ook worden bereikt
door ongehuwd samenwonenden fiscaal hetzelfde te behandelen als gehuw-
den. Dit was echter in strijd met de individualiseringsgedachte. Uiteindelijk
heeft de gelijke behandeling toch meer terrein gewonnen op het individualise-
ringsuitgangspunt en is men geleidelijk aan de ongehuwde samenwoner steeds
meer gaan behandelen als een gehuwde. De volledige gelijkstelling is in 2001
een feit geworden. In de Wet IB 2001 wordt de ongehuwd samenwonende die
aan bepaalde voorwaarden voldoet, nagenoeg volledig gelijk gesteld met een
gehuwde.

6.3.3 Jurisprudentie inkomstenbelasting

6.3.3.1 Beschrijving jurisprudentie

Waar ik in de vorige paragraaf heb gekeken naar de motivering van de
wetgever om gehuwden en ongehuwd samenwonenden (on)gelijk te behan-
delen, besteed ik in deze paragraaf aandacht aan de jurisprudentie hierom-
trent. In de jurisprudentie is meerdere malen de vraag aan de orde geweest of
het verschil in fiscale behandeling een schending inhoudt van het gelijkheids-
beginsel van art. 26 BUPO of art. 14 EVRM.50

Daarbij moet worden opgemerkt dat de rechter terughoudend is in het toetsen
van de wet aan het gelijkheidsbeginsel. Omdat de wetgever – anders dan de
rechter – democratisch gelegitimeerd is, komt aan de wetgever een zekere
‘beoordelingsvrijheid’ toe, de zogenoemde ‘wide margin of appreciation’. Of
het gelijkheidsbeginsel geschonden is, is afhankelijk van de doelstelling van de
wettelijke regeling. De vraag of gehuwden en ongehuwd samenwonenden
vergelijkbare gevallen zijn, en zo ja/nee of voor de (on)gelijke behandeling een
rechtvaardigingsgrond aanwezig is, kan dan ook niet in zijn algemeenheid
worden beantwoord. Bij de beoordeling van de grond voor het gemaakte
onderscheid, neemt de rechter de argumenten die de wetgever daarvoor in
de parlementaire behandeling heeft aangevoerd mee in zijn beschouwing.
Deze argumenten zijn in de vorige paragraaf besproken. De rechter dient
echter ook rekening te houden met de (maatschappelijke) ontwikkelingen
die zich sinds de invoering van de wet hebben voorgedaan. Dit betekent dat de
rechter ook de gronden meeneemt die destijds niet door de wetgever zijn

50. Dat ook in belastingzaken getoetst kan worden aan art. 14 EVRM in samenhang met
art. 1 Eerste protocol EVRM, is duidelijk sinds het EHRM het Darby-arrest (EHRM 23 okto-
ber 1990, BNB 1995/244) heeft gewezen.
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genoemd, maar die op het moment van de rechterlijke toetsing wel als recht-
vaardiging kunnen worden aangevoerd.51 Andersom geldt echter ook, dat de
gronden die destijds als rechtvaardiging zijn aangevoerd op het moment van
de rechterlijke toetsing minder valide kunnen zijn geworden door de maat-
schappelijke ontwikkelingen.52 Eén van de maatschappelijke ontwikkelingen
is dat ongehuwd samenwonen een ingeburgerd fenomeen is geworden. De-
sondanks moet worden geconstateerd dat de Hoge Raad een beroep op het
gelijkheidsbeginsel in dit geval nog nooit heeft gehonoreerd.53 Hierna besteed
ik aandacht aan de argumenten die de Hoge Raad daarvoor in de loop van de
tijd heeft aangedragen.

In HR 27 september 1989, BNB 1990/61 (Tandartsvrouw-arrest), wijst de Hoge
Raad voor het eerst een beroep op het gelijkheidsbeginsel af in een zaak waarin
de (on)gelijkheid van gehuwden en ongehuwd samenwonenden centraal
stond. Het betrof kort gezegd de vraag of de samenvoeging van inkomens
van art. 5 Wet IB 1964, waardoor gehuwden fiscaal in een ongunstigere positie
kwamen te verkeren dan ongehuwd samenwonenden, een schending ople-
verde van art. 26 BUPO. De Hoge Raad refereert eerst aan de door de wetgever
aangedragen rechtvaardiging van de samenvoegingsbepaling. Dit is het feit dat
echtgenoten een economische eenheid vormen en dat hun draagkracht wordt
bepaald door het gezamenlijke inkomen. Ook bij ongehuwd samenwonenden
kan de draagkracht in gunstige zin worden beïnvloed door de gezamenlijke
huishouding. De Hoge Raad overweegt echter dat de huwelijksband een
hechtere economische eenheid in het leven roept dan de eenheid welke
ontstaat indien niet met elkaar gehuwde personen een gezamenlijke huishou-
ding voeren. Hij wijst daarbij op door het BW aan de huwelijkse staat
verbonden verplichtingen, met name de verplichting elkaar het nodige te
verschaffen, en, in geval van echtscheiding, de verplichting tot het verschaffen
van levensonderhoud. In HR 15 september 1993, BNB 1993/344, wordt het
samenvoegingstelsel voor de vermogensbelasting niet discriminatoir geacht.
Ook hier luidt de overweging dat echtgenoten in fiscaal opzicht een econo-
mische eenheid vormen. Daaraan wordt echter toegevoegd dat ongehuwd
samenwonenden in het algemeen vermogensrechtelijk geen binding met
elkaar hebben. De Hoge Raad gebruikt dezelfde overweging in HR 15 december
1999, BNB 2000/57, ter rechtvaardiging van het feit dat ongehuwd samen-
wonenden samen een hogere belastingvrije som hebben dan gehuwden. In HR

51. Vgl. Happé 2002, p. 555. Zie voor een voorbeeld in de jurisprudentie waarin de rechter
duidelijk ook zelf (tevergeefs) op zoek gaat naar een rechtvaardigingsgrond, HR 10 augustus
2001, BNB 2001/400.

52. Vgl. Happé in zijn noot bij HR 14 november 2008, BNB 2010/3. Zie voor een voorbeeld in de
jurisprudentie het goodwill-arrest, HR 14 juli 2000, BNB 2000/306.

53. Zie voor kritiek op de te terughoudende opstelling van de HR in belastingzaken met een
fundamenteel karakter, R.H. Happé, ‘Het gelijkheidsbeginsel: de rechtspraak van het EHRM
biedt meer ruimte dan de Hoge Raad benut’, in: Pieterse, Niessen-bundel 2009, p. 175–185.
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29 september 1999, BNB 1999/423 staat onder andere de toerekening van
de rente-inkomsten aan de meestverdienende echtgenoot ter discussie. Omdat
de wetgever ook op andere fronten heeft gekozen voor gelijkstelling van
gehuwden en ongehuwde paren, zoals voor de mogelijkheid van overheveling
van de belastingvrije voet en (een deel van) de basisaftrek voor lijfrentepremies
en voor de samenvoeging van de buitengewone lasten, zou deze gelijkstelling
ook moeten worden doorgevoerd bij de samenvoeging van de rente-inkom-
sten. Door dit achterwege te laten zou een ongerechtvaardigde ongelijke
behandeling optreden tussen gehuwden en ongehuwde belastingplichtigen.
De Hoge Raad oordeelt dat voor de ongelijkheid een objectieve en redelijke
rechtvaardiging bestaat en verwijst daarbij naar zijn motivering in het
hiervoor aangehaalde arrest BNB 1990/61 en het arrest gewezen door de HR
op 11 november 1992, BNB 1993/62. In laatstgenoemd arrest werd eveneens een
beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel in het kader van de toerekening van
rente-inkomsten aan demeestverdienende echtgenoot. In deze zaak werd echter
niet betoogd dat er discriminatie bestond ten opzichte van de ongehuwde
belastingplichtige, maar werd betoogd dat er sprake was van een ongerecht-
vaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van de gehuwde belastingplichtige
die niet vermogensinkomsten genoot maar termijnen van pensioenen, lijfrenten
of bepaalde andere periodieke uitkeringen, die individueel worden belast. De
Hoge Raadwees het beroep op het gelijkheidsbeginsel echter van de hand omdat
de door de wetgever aangevoerde doelmatigheidsoverwegingen een objectieve
en redelijke rechtvaardigingsgrond bieden voor de ongelijke behandeling. De
doelmatigheidsoverweging kwam ook terug in HR 28 februari 2001, BNB 2001/
169. In dat arrest betoogt belanghebbende dat ze in aanmerking dient te komen
voor de alleenstaande-ouderaftrek. Op grond van de tekst van dewet is de aftrek
uitgesloten als de belastingplichtige in het kalenderjaar meer dan zes maanden is
gehuwd of een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd met een onge-
huwde partner. In de onderhavige zaak is belanghebbende op 27 juni in het
huwelijk getreden,maar is ze pas op 15 juli een gemeenschappelijke huishouding
gaan voeren. Belanghebbende betoogt dat hier een ongerechtvaardigd onder-
scheid wordt gemaakt tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden, door
bij gehuwden aan te sluiten bij het formele criterium van huwelijkssluiting en bij
ongehuwd samenwonenden bij de feitelijke samenwoning. De Hoge Raad ver-
wijst echter naar een passage uit de parlementaire behandeling waarin wordt
opgemerkt dat voor gehuwden al de rechten en plichten die voortvloeien uit het
BW gelden, terwijl bij ongehuwd samenwonenden dit formele aangrijpingspunt
niet aanwezig is. De wetgever heeft dus bewust een onderscheid aangebracht
tussen beide relatievormen. De wetgever merkt vervolgens op:

“Wij zijn ons er niettemin van bewust dat ook al schept het huwelijk het
vermoeden van een gezamenlijk huishouden, het wetsvoorstel door het
naast elkaar stellen van het huwelijk en het voeren van een gezamenlijke
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huishouding (…) geen volledige gelijkheid tussen beide relatievormen be-
werkstelligt.”

De Hoge Raad overweegt vervolgens dat het gemaakte onderscheid gerecht-
vaardigd is. Van een verdere verfijning van de regeling door bij gehuwden een
onderscheid te maken tussen hen die na de huwelijkssluiting wel en hen die
daarna niet onmiddellijk een duurzame gezamenlijke huishouding gaan voe-
ren, heeft de wetgever om redenen van uitvoerbaarheid en doelmatigheid
kunnen afzien.

Ook niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel was het onderscheid tussen de
uitgaven die werden gedaan ten behoeve van de broer van de echtgenoot en
de uitgaven die werden gedaan ten behoeve van de broer van de ongehuwde
partner. In het eerste geval waren de uitgaven wel aftrekbaar als buitengewone
lasten en in het tweede geval niet (HR 20 januari 1999, BNB 1999/80). Belang-
hebbende ondersteunde de broer van zijn partner, met wie hij gedurende
achttien jaren een vaste relatie heeft gehad. De aftrek wordt geweigerd omdat
de broer van zijn partner geen aanverwant van hem is. De Hoge Raad
overweegt dat de wetgever het onderscheid heeft gebaseerd op de gedachte
dat het uitgaven moet betreffen waaraan de belastingplichtige zich redelijker-
wijs niet kan onttrekken. Hiervan uitgaande heeft de wetgever kunnen oor-
delen dat gehuwde en ongehuwd samenwonende belastingplichtigen wat
betreft het verstrekken van levensonderhoud aan verwanten niet als gelijke
gevallen zijn te beschouwen. In HR 21 februari 2001, BNB 2001/176, klaagt de
gehuwde belastingplichtige dat hij wordt gediscrimineerd ten opzichte van de
ongehuwd samenwonenden. Het niet-aftrekbare drempelbedrag voor de kos-
ten van kinderopvang wordt bij ongehuwd samenwonenden namelijk gerela-
teerd aan het individuele onzuivere inkomen (tenzij zij opteren voor
samenvoeging), terwijl dit bij gehuwden wordt samengeteld. Hierdoor kan
het voorkomen dat ongehuwd samenwonenden in totaal een hoger bedrag in
aftrek kunnen brengen dan gehuwden. De Hoge Raad besteedt in dat arrest
niet expliciet aandacht aan de vraag of gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden als vergelijkbare gevallen te beschouwen zijn, maar merkt slechts op
dat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging aanwezig is in de verschillen
in maatschappelijke positie tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden.
In HR 12 juli 2002, BNB 2002/401, deed een gehuwde belastingplichtige een
beroep op het gelijkheidsbeginsel omdat gehuwde belastingplichtigen door de
samentelling van de lijfrentepremie in totaal minder premie konden aftrekken
dan ongehuwde belastingplichtigen. De Hoge Raad gaat niet expliciet in op het
oordeel van het Hof dat ongehuwd samenwonenden en gehuwd samenwo-
nenden niet als gelijke gevallen te beschouwen zijn. De Hoge Raad overweegt
slechts dat de rechtsongelijkheid in 1992 reeds was opgeheven en dat be-
lastingplichtige op dat moment de mogelijkheid had om te opteren voor deze
regeling. Gelet op deze optiemogelijkheid, kon de wetgever voor het overige
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volstaan met de overgangsregeling voor bestaande lijfrenteovereenkomsten,
waarin het voordien gemaakte verschil tussen gehuwden en ongehuwden is
gehandhaafd. Ook in HR 11 juni 2004, BNB 2004/408, besteedt de Hoge Raad
geen aandacht aan de vraag of gehuwden en ongehuwd samenwonenden als
vergelijkbare gevallen zijn te beschouwen. De ongelijkheid waar de belasting-
plichtige op wijst, het feit dat voor ongehuwd samenwonenden de renteaftrek
is beperkt tot ƒ 5.202, terwijl dit bedrag voor gehuwden wordt verdubbeld,
vloeit namelijk voort uit het systeem van de wet. Dit systeem houdt in dat
ongehuwd samenwonenden zelfstandig in de belastingheffing worden betrok-
ken, terwijl de rente-inkomsten bij gehuwden in aanmerking worden genomen
bij de meestverdiener. In dat systeem ligt de verdubbeling van de renteaftrek
voor de hand. Tot slot gaat de Hoge Raad ook in het alimentatie-arrest, HR
14 november 2008, BNB 2010/3, niet in op de vraag of gehuwden en ongehuwd
samenwonenden als vergelijkbare gevallen zijn te beschouwen. In dat arrest
had belastingplichtige aan zijn ex-partner een onderhoudsverplichting toege-
zegd. Deze dringende morele verplichting was bij overeenkomst omgezet in
een rechtens afdwingbare. Als deze onderhoudsverplichting periodiek, bijvoor-
beeld maandelijks, zou worden betaald zouden de betalingen aftrekbaar zijn bij
de onderhoudsplichtige en belast bij de onderhoudsgerechtigde. Hetzelfde
regime geldt voor gehuwden. In het onderhavige arrest was de periodieke
verplichting echter afgekocht. Daardoor rees de vraag of de afkoopsom die de
belastingplichtige betaalde aan zijn ex-partner met wie hij tien jaar een
gezamenlijke huishouding had gevoerd, aftrekbaar was. Op grond van de
wettekst is de afkoopsom namelijk slechts aftrekbaar als deze is betaald aan
de gewezen echtgenoot. Dit zou betekenen dat de afkoopsom, anders dan de
periodieke ‘alimentatiebetaling’, niet-aftrekbaar is als de alimentatieplichtige
ongehuwd heeft samengewoond. De Hoge Raad verwees naar de wetsge-
schiedenis, waarin de wetgever aangaf de aftrekmogelijkheid te willen beper-
ken tot gevallen waarin aan vormvoorschriften moet worden voldaan, zodat
manipulatie minder waarschijnlijk is. Dit motief, het tegengaan van manipu-
latie dan wel misbruik, is volgens de Hoge Raad ‘niet van redelijke grond
ontbloot’. Het onderscheid tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden
wordt aldus in stand gelaten.54

54. Ook in HR 11 juni 2010, V-N 2010/28.15, wordt een beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan
door een gehuwde belastingplichtige. In dat geval ging het echter niet zozeer om het
onderscheid tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden maar om het onderscheid
tussen gehuwden en ongehuwden met een LAT-relatie. De gehuwde belastingplichtige
meent dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden omdat gehuwden voor de inkomsten-
belasting als partner worden aangemerkt ongeacht of ze feitelijk samenwonen, terwijl voor
ongehuwd samenwonenden een samenwoningsplicht geldt. Dit betekent dat ongehuwden
met een LAT-relatie niet als partners worden aangemerkt. De HR overweegt dat het verschil
in behandeling tussen gehuwden en niet gehuwden verband houdt met het feit dat echt-
genoten op grond van de wet een afdwingbare zorgverplichting jegens elkaar hebben. De
daaruit voortvloeiende sociaal-economische band tussen echtgenoten is volgens de HR in
zijn algemeenheid dwingender en hechter dan die tussen ongehuwden.
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6.3.3.2 Ontwikkeling jurisprudentie

Hoewel de Hoge Raad in geen enkel geval het beroep op het gelijkheidsbeginsel
heeft gehonoreerd, is er wel een ontwikkeling zichtbaar in de argumentatie van
de Hoge Raad.55 In de eerste arresten over dit onderwerp overweegt de Hoge
Raad expliciet dat gehuwden en ongehuwd samenwonenden niet als vergelijk-
bare gevallen zijn te beschouwen. Uit de argumentatie van de Hoge Raad in BNB
2000/57, 2001/176 en 2002/401 kan worden afgeleid dat de verschillen tussen
gehuwden en ongehuwd samenwonendenminder groot zijn geworden. De Hoge
Raad toetst namelijk of de ongelijke behandeling de evenredigheidstoets kan
doorstaan. Gehuwden en ongehuwd samenwonenden zijn weliswaar nog ver-
schillend, maar ze vertonen voldoende gelijkenis dat het verschil in behandeling
de evenredigheidstoets moet kunnen doorstaan. In de meest recente jurispru-
dentie, BNB 2004/408 en 2010/3, gaat de Hoge Raad helemaal voorbij aan de
vraag of gehuwden en ongehuwd samenwonenden als vergelijkbare gevallen zijn
te beschouwen. Het is de vraag wat de betekenis is van het feit dat de Hoge Raad
zich in demeer recente jurisprudentie niet meer expliciet uitlaat over de vraag of
gehuwden en ongehuwd samenwonenden als vergelijkbare gevallen zijn te
beschouwen maar meteen overstapt naar de mogelijke rechtvaardigingsgrond
van de ongelijke behandeling. Aan deze tweede stap komt men methodologisch
gezien namelijk pas toe als de eerste vraag, die van de vergelijkbare gevallen, in
positieve zin is beantwoord. Omdat de Hoge Raad zich hierover niet expliciet
uitlaat is niet duidelijk of de Hoge Raad gehuwden en ongehuwd samenwonen-
den als gelijke gevallen beschouwt. De ontwikkeling in de jurisprudentie laat
echter wel duidelijk zien dat gehuwden en ongehuwd samenwonenden steeds
meer als vergelijkbare gevallen zijn te beschouwen, waarbij een ongelijke be-
handeling slechts uit doelmatigheidsoverwegingen is gerechtvaardigd.

6.3.4 Wetsgeschiedenis Successiewet 1956

Evenals in de inkomstenbelasting, neemt ook in de Successiewet 1956 de
echtgenoot van oudsher een speciale plaats in. De verkrijging van de echtge-
noot valt in de laagste tariefgroep. Bovendien heeft de echtgenoot recht op de
grootste vrijstelling.

Over de vrijstelling wordt in de parlementaire behandeling opgemerkt:

“De vrijstelling (…) heeft in zijn algemeenheid tot doel om diegenen die
geen aanspraak kunnen maken op een pensioenvoorziening ten gevolge van
het overlijden van de huwelijkspartner, in staat te stellen om met behulp
van dit vrijgestelde vermogen mede in hun onderhoud te voorzien.”56

55. Vgl. Happé in zijn noot bij BNB 2004/408 en Niessen in zijn noot bij BNB 2002/401.
56. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 3, p. 2.
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Toch wordt ook voor diegenen die wel een adequate pensioenvoorziening
hebben, een grotere vrijstelling voorgesteld:

“De belangrijkste overweging hiervoor is dat erfrechtelijke verkrijgingen
van de overleden echtgenoot dikwijls niet als een verrijking zullen worden
ervaren, omdat men zich ook tijdens het huwelijk te zamen met de echt-
genoot eigenaar voelde – en bij algehele gemeenschap van goederen ook
juridisch was – van het gehele vermogen. In het bijzonder geldt dit voor de
eigen woning. Daarnaast speelt een rol de verzorgingsgedachte voor de
overblijvende echtgenoot, wanneer die na het overlijden van de partner in
inkomen achteruit gaat of moet voorzien in betaalde huishoudelijke
hulp.”57

Tot 1981 gold de laagste tariefgroep en de vrijstelling alleen voor echtgenoten.
In het in 1979 ingediende wetsvoorstel komt voor het eerst de ongehuwd
samenwonende in beeld. De regering merkt op dat niet voorbij kan worden
gegaan ‘aan het feit dat zich op het vlak van de intermenselijke relatiepatronen
een ontwikkeling heeft voorgedaan’. Omdat de heffing van successiebelasting
ernstige gevolgen kan hebben voor samenwonenden, wordt uitvoerig aandacht
besteed aan deze relatievorm:

“Bij de belastingheffing in de vermogenssfeer dient, evenals bij de loon- en
de inkomstenbelasting, onderscheid te worden gemaakt tussen een twee-
persoonshuishouden en een één-persoonshuishouden. Onder een twee-
persoonshuishouden wordt in dit verband verstaan het huishouden van
twee volwassenen. De draagkracht van degenen die een tweepersoonshuis-
houden vormen, wordt beïnvloed ingeval de twee personen van hetzelfde
inkomen moeten leven en voorts doordat het aanwezige vermogen voor hen
samen een functie heeft. Daar staat tegenover dat bepaalde kosten voor
een twee-persoonshuishouden niet twee maal zo hoog zijn als die van een
alleenstaande die een eigen huishouding voert. (…) Tot nu toe is het onder-
scheid tussen één- en twee-persoonshuishoudens in de belastingwetgeving
benaderd via het bestaan van een huwelijk. (…) Voor de draagkrachtbepaling
in de belastingheffing is echter niet alleen de juridische huwelijksband door-
slaggevend maar is de feitelijke situatie dat men duurzaam een gemeen-
schappelijke huishouding voert,medebeslissend. De laatste 10 à 15 jaar tekent
zich de ontwikkeling af, dat het voeren van een twee-persoonshuishouden
niet altijd meer betekent dat men gehuwd is.”58

De regering meent dat het in de belastingheffing gaat om ‘een benadering
van de mensen in hun feitelijke meer duurzame levenssituatie’. Het begrip

57. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 3, p. 3.
58. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 3, p. 7–8.
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tweepersoonshuishouden kan dan niet meer alleen via het al dan niet bestaan
van een huwelijk worden benaderd. Een volledige gelijkstelling van gehuwden
en ongehuwd samenwonenden wordt echter van de hand gewezen. De re-
gering wijst erop dat een gelijkstelling ook voor andere overheidsregelingen
niet aan de orde is, waardoor er naast nadelen ook voordelen verbonden zijn
aan de ‘staat’ van het ongehuwd samenwonen. De ongelijkheid op andere
punten, zoals in het fiscale en sociale zekerheidsregime, is een belangrijk punt
om geen volledige gelijkstelling door te voeren. In de parlementaire behande-
ling wordt daartoe een voorbeeld aangevoerd dat het besteedbare inkomen
van twee ongehuwd samenwonende bejaarden, met ieder een pensioen van
70% van het modale inkomen en een AOW-uitkering, meer dan ƒ 12.000 per
jaar hoger is dan van gehuwden in een vergelijkbare positie. Hierover wordt
opgemerkt: “Er moeten stellig ongelijkheden weggenomen worden, maar dit
zal duidelijk naar twee kanten werken.”59 Bovendien zijn de beide relatievor-
men te verschillend. Het huwelijk brengt de in de wet neergelegde vermo-
gensrechtelijke gevolgen mee terwijl ook de wederzijdse onderhoudsplicht
wettelijk is vastgelegd:

“De indruk bestaat dat bij het sluiten van een huwelijk een huwelijks-
goederenregime van gemeenschap van goederen regel is (…), terwijl bij
niet-gehuwden die een twee-persoonshuishouden vormen juridisch geschei-
den eigendom het meeste voorkomt. Voorts zal bij ongehuwde samenwo-
nenden in veel gevallen iedere partner zijn of haar eigen oudedagsvoorziening
opbouwen, terwijl ook binnen de sociale verzekeringswetgeving tot nog toe
veelal afzonderlijke aanspraken bestaan. (…) Wel is het zo, dat in twee-
persoonshuishoudens veelal het gebruik van de duurzame gebruiksgoederen,
zoals de woning, de auto en de inboedel, door beide partners geschiedt,
waardoor in dit opzicht in zekere zin een economische eenheid kan bestaan.
Voor het dagelijkse gebruik van die goederen in het gemeenschappelijke
huishouden is niet van belang aan welke partner ze toebehoren.”60

De regering vindt het onwenselijk dat het overlijden een belangrijke achter-
uitgang veroorzaakt in de leefsituatie van de overblijvende partner doordat een
aanzienlijk bedrag verschuldigd wordt over de verkrijging van de goederen die
gemeenschappelijk werden gebruikt. Dit leidt tot het voorstel van een vrijstel-
ling van ƒ 100.000, dezelfde vrijstelling als geldt voor echtgenoten na imputatie
van de pensioenrechten. Wat betreft de tariefgroepindeling wordt voorgesteld
om de ongehuwd samenwonenden een tariefgroep op te laten schuiven. Dit
zou betekenen dat samenwonende broers en zussen van tariefgroep II naar I

59. Handelingen II 10 september 1980, p. 6244.
60. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 3, p. 8–9.
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gaan en niet-verwante samenwoners van tariefgroep III naar II.61 Deze facili-
teiten, de vrijstelling en de lagere tariefgroep, moeten gelden voor personen
die duurzaam een tweepersoonshuishouden vormen. In het wetsvoorstel
wordt opgemerkt dat bij gehuwden de duurzaamheid wordt verondersteld
maar dat bij ongehuwd samenwonenden de duurzaamheid alleen kan worden
afgeleid uit de feitelijke situatie. Voor een a-periodieke heffing als de Succes-
siewet 1956 meent de regering dat het nieuwe regime slechts van toepassing
behoort te zijn als de gemeenschappelijke huishouding ten minste vijf jaar
heeft geduurd. Bij amendement wordt wel nog het voorstel aangenomen dat
de vrijstelling ook geldt als de samenwoning korter heeft geduurd dan vijf
jaren.62 Dit amendement is als volgt toegelicht:

“De vereiste duur van het samenwonen, gesteld op vijf jaar, is een zeer
gebrekkige maatstaf om de aard en beoogde duurzaamheid van de relatie te
meten. Kan uit het voortbestaan van de samenwoning gedurende vijf jaar
iets worden geconcludeerd omtrent de duurzaamheid van de relatie, omge-
keerd kan uit het feit dat bij overlijden – dit kan onvoorzien en plotseling
zijn – de relatie kort heeft geduurd, niet worden afgeleid dat de relatie naar
aard en intentie niet duurzaam was. Ook een gehuwde kan zeer kort na de
trouwdag de partner door onvoorzien overlijden verliezen. Er zijn naar onze
mening (nog) geen betere maatstaven.”63

Om de kans op schrijnend onrecht bij een kortere samenlevingsperiode te
verminderen, krijgen samenlevers voor de jaren die ze wel hebben samen-
gewoond, recht op een (tijds)evenredig deel van de volledige vrijstelling.

Zeer kort daarna is als reactie op de gedeeltelijke gelijkstelling van ongehuwd
samenwonenden met gehuwden, de werkingssfeer van art. 10 en 11 eveneens
uitgebreid tot ongehuwd samenwonenden. Beide artikelen zijn antiontgaans-
bepalingen. Art. 11 (oud) beoogt verkrijgingen op grond van onder andere een
verblijvingsbeding in de heffing van successierecht te betrekken. Ongehuwd
samenwonenden maakten van de figuur van het verblijvingsbeding gebruik om
de heffing van successierecht bij het overlijden van de eerststervende van de
samenwonenden te ontgaan. Nu voor de berekening van het verschuldigde
successierecht rekening werd gehouden met het feit van de samenwoning,
werd de werkingssfeer van de onderwerpelijke fictiebepalingen tot de samen-
wonenden uitgebreid.64 In verband met deze wijzigingenwerd voorgesteld om
de vrijstelling van ongehuwd samenwonenden met 50% te verhogen.65 Niet-
temin bleven er grote verschillen bestaan tussen ongehuwd samenwonenden

61. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 3, p. 11.
62. Kamerstukken II 1980/81, 16 016, nr. 31 en Kamerstukken I 1980/81, 16 016, nr. 25.
63. Handelingen II 10 september 1980, p. 6244.
64. Kamerstukken II 1981, 17 041, nr. 3, p. 12.
65. Kamerstukken II 1981/82, 17 041, nr. 7.
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en gehuwden. Deze verdwenen grotendeels toen het amendement werd
aangenomen om ongehuwd samenwonenden zowel qua tariefgroep als vrij-
stelling volledig gelijk te stellen met gehuwden.66

Dit leidde ertoe dat met ingang van 1 januari 1985 ongehuwd samenwonenden
die vijf jaar een gemeenschappelijke huishouding hadden gevoerd zowel qua
tarief als vrijstelling gelijk werden gesteld met gehuwden. Ook voor de
antiontgaansbepalingen van art. 10 en 11 SW 1956 werden de ongehuwd
samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden.

De daaropvolgende wetsvoorstellen brachten alleen nog verandering in de
definitie van het partnerbegrip. In 2001 wordt daarover opgemerkt:

“Het kabinet kiest voor een partnerbegrip waarbij er voor wat betreft
ongehuwd samenwonenden sprake dient te zijn van een samenlevingsvorm
die in termen van duurzaamheid en onderlinge zorgplicht naar maatschap-
pelijke opvattingen gelijkwaardig is met het huwelijk en geregistreerde
partnerschap.”67

Voorgesteld werd om de samenwoningstermijn om als partner te kunnen
kwalificeren te verkorten van vijf jaar naar zes maanden. Met deze termijn
zou beter worden aangesloten bij de termijn in de inkomstenbelasting en de
termijn die in de meeste pensioenregelingen werd gehanteerd. Om oneigenlijk
gebruik te voorkomen, werd voor schenkingen een termijn van twee jaar
voorgesteld. Daarnaast diende de wederzijdse zorgplicht te zijn vastgelegd in
een notarieel samenlevingscontract. In het kabinetsstandpunt over het rapport
van de Werkgroep Moltmaker werd over de inhoudelijke eisen die aan het
samenlevingscontract zouden moeten worden gesteld, het volgende opge-
merkt:

“De zorgplicht moet dan ook naar de mening van het kabinet in enige mate
in de te stellen criteria terugkomen. Een gelijkstelling van de ongehuwd
samenwonenden met gehuwden en geregistreerde partners, zodat ook de
termijn van zes maanden niet meer nodig zou zijn, acht het kabinet echter
niet wenselijk. Een eenmaal aangegaan huwelijk schept rechten, ondermeer
op het terrein van alimentatie, die in een samenlevingscontract ook wel
kunnen maar niet hoeven te zijn vastgelegd. Bovendien dient een verschil
tussen het huwelijk of een geregistreerd partnerschap en een samenle-
vingscontract te worden gerespecteerd in die zin dat partners het verschil in
rechtsgevolgen bewust wensen. Het kabinet vindt het daarom niet oppor-
tuun om aan een samenlevingscontract zodanige extra eisen te stellen dat

66. Kamerstukken II 1983/84, 17 041, nr. 19.
67. Kamerstukken II 2001/02, 28 015, nr. 3, p. 35.
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de daaraan verbonden rechtsgevolgen uiteindelijk exact gelijk zijn aan die
van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.”68

Daarnaast werd voorgesteld om alleen als partner te kunnen kwalificeren als
de keuze voor het partnerschap ook in de inkomstenbelasting was uitgebracht.
Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat belastingplichtigen die voor de
toepassing van de ene Belastingwet als partner aangemerkt willen worden, in
deze keuze consequent dienen te zijn. De ongehuwd samenwonenden hebben
dan zowel in de inkomstenbelasting als in de Successiewet 1956 dezelfde voor-
en nadelen als gehuwden.69 Het voorstel om de bloedverwanten in de rechte
lijn uit te sluiten van het partnerbegrip, heeft het niet gehaald. Dit nieuwe
partnerbegrip werd met ingang van 1 januari 2002 ingevoerd naast de be-
staande twee- en meerrelatie.

In het in 2009 ingediende wetsvoorstel vinden nog een paar kleine wijzigingen
plaats in het partnerbegrip. Wederom wordt voorgesteld om bloedverwanten
in de rechte lijn uit te sluiten van het partnerbegrip. Hierover wordt opge-
merkt:

“Met betrekking tot de zorgplicht wil ik erop wijzen dat ik hieronder dus
een onderhoudsplicht versta, ofwel de verplichting om in elkaars levens-
onderhoud te voorzien, net zoals die op grond van het Burgerlijk Wetboek
geldt voor gehuwden en geregistreerde partners. Een relatie tussen partners
met een wederzijdse plicht om in het levensonderhoud te voorzien is
derhalve een fundamenteel andere relatie dan die welke tussen ouders en
kinderen bestaat.”70

De uitsluiting van bloedverwanten in de rechte lijn van het partnerbegrip
wordt nu wel wet, zij het dat de ‘mantelzorgers’ daarvan zijn uitgezonderd.71

Daarnaast wordt de meerrelatie afgeschaft. Voor de Successiewet 1956 “wordt
teruggekeerd naar de tweerelaties: het huwelijk, de geregistreerde partners en
de samenwoners met vergelijkbare onderlinge verplichtingen”.72

Bij het partnerschap gaat het om ‘een duurzame samensmelting van het sociale
en economische leven’ van twee personen.73 De voorwaarden die aan een

68. Kamerstukken II 2000/01, 27 789, nr. 1.
69. Zie het voorbeeld in de parlementaire behandeling over de ongehuwd samenwonende die

voor de inkomstenbelasting als alleenstaande wil worden aangemerkt (vanwege de alleen-
staandentoeslag), maar voor de Successiewet als ongehuwd samenwonend. Kamerstukken II
2001/02, 28 015, nr. 6, p. 12.

70. Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, p. 28.
71. Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 84.
72. Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, p. 30.
73. Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, p. 31.
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dergelijk partnerschap worden gesteld dienen handhaafbaar en eenvoudig
controleerbaar te zijn. Dit betekent dat ongehuwd samenwonenden moeten
voldoen aan ‘formele en objectief toetsbare basiseisen’. Omdat deze basiseisen
gelden voor alle belastingwetten, ontstaat een “coherent, voorspelbaar
en handhaafbaar systeem”.74 Voor de Successiewet 1956 betekent dit dat een
gemeenschappelijke huishouding moet worden gevoerd en dat ze een nota-
rieel samenlevingscontract met een wederzijdse onderhoudsplicht moeten
hebben.75 De eis van het samenlevingscontract geldt niet voor samenwoners
die vijf jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd.76

6.3.5 Jurisprudentie Successiewet 1956

Zoals uit de vorige paragraaf al blijkt, zijn ongehuwd samenwonenden reeds in
een vroeg stadium op veel fronten, zoals voor het tarief en de vrijstellingen, gelijk
gesteld met gehuwden. Er is dan ook niet veel rechtspraak over de ongelijke
behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. In de definitie van
het partnerbegrip schuilde wel een ‘ongelijkheid’. Ongehuwd samenwonenden
moesten tot 1 januari 2002 gedurende vijf jaar een gemeenschappelijke huis-
houding voeren om als partner te worden gekwalificeerd. Over deze termijn
werd geprocedeerd in HR 19 mei 1993, BNB 1993/241. Belanghebbende had bijna
4,5 jaar samengewoond met erflater. Ze had twee door hem erkende kinderen,
waarvan een is geboren uit de relatie met belanghebbende. Onder verwijzing
naar onder andere het gelijkheidsbeginsel doet ze een beroep op de voor
echtgenoten geldende vrijstelling en de op de voor echtgenoten geldende tarief-
groep. De Hoge Raad merkt op dat de wetgever gehuwden en ongehuwd
samenwonenden niet als gelijke gevallen hoefde te beschouwen. Voort is van
een verboden discriminatie geen sprake omdat de wetgever om redenen van
uitvoerbaarheid ervoor heeft gekozen de echtgenotenfaciliteiten toe te kennen
aan de ongehuwd samenwonenden die ten minste vijf jaar een gemeenschap-
pelijke huishouding hebben gevoerd. Dit vormt een objectieve en redelijke
rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling.

De andere procedure betrof een regeling waarin wel een onderscheid werd
gemaakt tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Op grond van
art. 25 SW 1956 werd de erfrechtelijke verkrijging van gehuwden samengeteld
en belast bij een van beiden. Voor ongehuwd samenwonenden gold die
samentelregeling niet. Door het progressieve tarief verkeerden gehuwden
hierdoor in een nadeligere positie dan ongehuwd samenwonenden. Belang-
hebbenden betogen in HR 18 januari 1995, BNB 1995/63, dat dit in strijd is met

74. Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 9, p. 31.
75. Met ingang van 1 januari 2011 vervalt de voorwaarde dat ongehuwd samenwonenden een

gemeenschappelijke huishouding moeten voeren (wetsvoorstel 32 505, Wijziging van enkele
belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011).

76. Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 46.
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het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad overweegt dat de wetgever ervan uitgaat
dat de verkrijging door iedere echtgenoot hetzelfde resultaat heeft als de
verkrijging door één van hen. Dit resultaat wordt bij gehuwden veroorzaakt
door de vermogensrechtelijke verhoudingen en de verplichtingen elkaar het
nodige te verschaffen, zoals die voortvloeien uit het BW. Gelet op:

“(…) de mate waarin evenbedoelde verhoudingen en verplichtingen bij
gehuwd samenwonenden – bij wie gelet op die verhoudingen en verplich-
tingen van een economische eenheid kan worden gesproken – in het
algemeen verschillen van die tussen niet gehuwd samenwonenden”

heeft de wetgever zonder in strijd te komen met het gelijkheidsbeginsel het
onderscheid kunnen maken.

6.3.6 Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de literatuur

De bezwaren tegen het gelijk behandelen van ongehuwd samenwonenden en
gehuwden kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.77

In de literatuur wordt, evenals in de parlementaire behandeling, vaak gewezen
op de verscheidenheid aan samenlevingsvormen. Zie bijvoorbeeld Spek in zijn
noot onder BNB 2001/176, waar hij opmerkt dat de Hoge Raad:

“weinig anders rest om het onderscheid tussen gehuwden en ongehuwd
samenwonenden te handhaven zolang er zo veel verschillen in samenle-
vingsvormen zijn; het als gelijke gevallen behandelen van gehuwden en
ongehuwd samenwonenden is even arbitrair als het aanmerken van niet-
gelijke gevallen”.

De verscheidenheid, en het trachten te vangen van de wezenlijke kenmerken
van het huwelijk in een partnerbegrip voor ongehuwd samenwonenden, leidt
in de literatuur tot de opmerking dat er aanzienlijke uitvoeringsproblemen te
verwachten zijn.78 De uitvoeringsproblemen betreffen de controle-, bewijs-
voering en privacyaspecten en manipulatiemogelijkheden.79 Omdat ongehuwd
samenwonenden nergens geregistreerd zijn, zou een onderzoek vereist zijn

77. In de (internationale) literatuur wordt ook de stelling naar voren gebracht dat het huwelijk
moet worden ‘beschermd’, vanwege de daaraan verbonden voordelen: “marriage also helps
spouses to live longer, be healthier, earn more, have lower rates of substance abuse and
mental illness, be less likely to commit suicide, and report higher levels of happiness”. De
juridische erkenning van andere samenlevingsvormen zouden het instituut huwelijk be-
dreigen en daarommoetenworden afgewezen. Vgl. Davis 2006 en Melton 1991, onderdeel IX.
Dit argument laat ik hier buiten beschouwing. Zie ook par. 2.3.

78. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 54–55.
79. Kavelaars & Stevens 1985, par. 4.6 en Giele 1986, p. 25.
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naar een fiscaal relevante samenlevingsvorm.80 De wetgever kan slechts reke-
ning houden met duidelijk kenbare samenlevingsvormen.

Daarnaast wordt ook gewezen op het feit dat ongehuwd samenwonenden
bewust niet hebben gekozen voor het huwelijk met de daaraan verbonden
rechten en plichten. Deze keuze moet men dan fiscaal respecteren. Mobach
merkt op dat men samenlevenden niet tegen hun wil als een economische
eenheid moet beschouwen.81 Het afzien van de rechten en plichten verbonden
aan het huwelijk, werd ook in Frankrijk als argument aangevoerd om onge-
huwd samenwonenden fiscaal niet te erkennen. Bij de invoering van een soort
‘geregistreerd partnerschap’ in Frankrijk (‘PACS’)82 werd uitdrukkelijk opge-
merkt dat andere vormen van ongehuwd samenwonen fiscaal niet zullen
worden erkend: “no rights for those who have no duties”.83 Stevens komt
voor de Nederlandse situatie tot een vergelijkbare conclusie. Als wezensken-
merk van het huwelijk noemt hij de wilsovereenstemming tot lotsverbonden-
heid, oftewel het ‘zorgverbonden partnerschap’ Na te hebben gesignaleerd dat
in Nederland het geregistreerd partnerschap is ingevoerd die officiële regi-
stratie als partner mogelijk maakt zonder zwaardere consequenties dan de
zorgplicht die voor gehuwden ten opzichte van elkaar geldt en dat het huwelijk
toegankelijk is gemaakt voor de meeste tweerelaties, merkt hij op:

“Om die reden kan men zich afvragen of samenlevers die deze wederzijdse
zorgplicht niet aanvaarden, fiscaal als partner moeten worden erkend.”

Deze vraag beantwoordt hij vervolgens ontkennend. Het fiscale partnerbegrip
dient in zijn optiek beperkt te blijven tot de gehuwden en geregistreerde
partners.84 Dit betekent echter niet dat ongehuwd samenwonenden geen
enkele rol meer spelen in de inkomstenbelasting. Stevens merkt op dat er
behoefte bestaat aan een afzonderlijke categorie ‘gelieerde samenlevers’ om
oneigenlijk gebruik van de belastingfaciliteiten te voorkomen. In deze categorie
vallen in de regel wel de ongehuwd samenwonenden.85

80. Kertzman 1979, p. 21 en 22.
81. Mobach, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 82.
82. De PACS heeft juridisch noch fiscaal dezelfde gevolgen als het Nederlandse geregistreerde

partnerschap. Het kan worden gekarakteriseerd als een tussenvariant van een samenle-
vingscontract en het Nederlandse geregistreerde partnerschap.

83. Martin & Théry 2001, p. 151.
84. Stevens 2006, p. 21–23.
85. Stevens 2006, p. 27–29.
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6.3.7 Samenvatting

De wetgever en de rechter wijzen erop dat het huwelijk c.q. de gehuwden zich
op de volgende punten onderscheidt c.q. onderscheiden van ongehuwd samen-
wonenden:
1. gehuwden zijn in maatschappelijk en economisch opzicht een eenheid;
2. het huwelijk is van duurzame aard;
3. het huwelijk verplicht tot samenwonen,86 tot het elkaar verschaffen van het

nodige en bewerkstelligt een vermogensrechtelijke binding.

Het huwelijk bewerkstelligt dus een duurzame maatschappelijke, juridische en
economische eenheid die leidt tot een materiële verbondenheid.

Daarnaast wordt in de parlementaire behandeling en literatuur opgemerkt dat
de vermogensrechtelijke rechten van ongehuwd samenwonenden zo divers
zijn dat het onwenselijk en onjuist zou zijn om ze in de fiscale sfeer aan elkaar
te koppelen. Ook wordt gewezen op de uitvoerbaarheid, doelmatigheid en
manipulatiemogelijkheden. Bovendien wordt opgemerkt dat ongehuwd
samenwonenden ook voor andere regelingen, zoals voor de sociale zekerheid,
anders worden behandeld dan gehuwden.

Tot slotwordt zowel in de parlementaire behandeling als in de literatuur de vraag
opgeworpen of er nog wel specifieke bepalingen voor ongehuwd samenwonen-
den in de inkomstenbelasting nodig zijn indien het voor iedereen mogelijk is om
een rechtspositie tot stand te brengen die vergelijkbaar is met gehuwden.

Als argument vóór een gelijke behandeling, wordt de wens genoemd dat men
gehuwden niet nadeliger wil behandelen dan ongehuwd samenwonenden en
vice versa. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen worden genoemd als
reden om ongehuwd samenwonenden hetzelfde te behandelen als gehuwden.

Zowel door de wetgever als door de rechter lijkt inmiddels het uitgangspunt te
zijn dat gehuwden en ongehuwd samenwonenden in principe hetzelfde
moeten worden behandeld c.q. dat het vergelijkbare gevallen betreft. Alleen
doelmatigheidsoverwegingen rechtvaardigen in die optiek een ongelijke be-
handeling.

6.4 Afweging

Gehuwden hebben zowel juridisch als feitelijk een sterke financiële verbon-
denheid die een verschillende fiscale behandeling ten opzichte van alleen-
staanden rechtvaardigt. Uit de hoofdstukken 4, 5 en paragraaf 6.2 blijkt dat ook

86. De samenwoonplicht is inmiddels uit het BW geschrapt, zie ook par. 3.5.2.4.1.
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een meerderheid van de ongehuwd samenwonenden in de praktijk een sterke
financiële verbondenheid heeft. Voordat in de volgende hoofdstukken wordt
ingegaan op de fiscale gevolgen van deze financiële verstrengeling, moet eerst
aandacht worden besteed aan de vraag of er redenen zijn om de categorie
samenwoners bij voorbaat uit te sluiten van het partnerbegrip.

De eerste vraag die in dat kader moet worden beantwoord is of gehuwden en
ongehuwd samenwonenden als vergelijkbare gevallen zijn te beschouwen. Uit
de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de duurzaamheid van de relatie en
de financiële verstrengeling belangrijke kenmerken vindt van gehuwden. Ook
veel ongehuwd samenwonenden hebben een duurzame relatie, terwijl uit het
enquêteonderzoek blijkt dat bij een meerderheid van de samenwoners feitelijk
ook een financiële verstrengeling aanwezig is. Een belangrijk verschil met de
gehuwden is echter dat de financiële verwevenheid bij gehuwden voor een
groot deel voortvloeit uit de wet en daarom – anders dan bij ongehuwd
samenwonenden – per definitie aanwezig is. Of ook tussen ongehuwd samen-
wonenden sprake is van een juridische financiële verstrengeling is sterk
feitelijk en daarom moeilijk te beoordelen en per geval verschillend.

Zowel in de inkomstenbelasting als in de Successiewet 1956 wordt belasting
geheven over de draagkrachtvermeerdering. Zoals in de parlementaire be-
handeling bij de Successiewet 1956 al werd opgemerkt is voor de draagkracht-
bepaling niet zozeer de juridische huwelijksband doorslaggevend maar moet
worden gekeken naar de feitelijke levenssituatie. Als de relevante financiële
verwevenheid bij ongehuwd samenwonenden in een meerderheid van de
gevallen gelijk is aan die van gehuwden, dienen ze mijns inziens voor de
inkomstenbelasting en Successiewet 1956 in beginsel ook hetzelfde te worden
behandeld als gehuwden. Dat de vermogensrechtelijke rechten bij ongehuwd
samenwonenden diverser zijn dan bij gehuwden, is geen reden om deze groep
bij voorbaat uit te sluiten zolang de feitelijke situatie in een meerderheid van
de gevallen overeenkomt met de feitelijke situatie van gehuwden.87

De stelling ‘no rights for those who have no duties’, gaat lang niet altijd op voor
ongehuwd samenwonenden. Uit het enquêteonderzoek komt naar voren dat
bij een meerderheid van de ongehuwd samenwonenden wel degelijk een –

morele en/of juridisch afdwingbare – financiële verplichtingen bestaan of
worden ervaren. Het enquêteonderzoek geeft aanleiding te veronderstellen
dat de financiële verwevenheid die van gehuwden in koude uitsluiting in hoge

87. Zoals in par. 4.2.1.1 opgemerkt, leg ik de grens voor een gelijke behandeling bij de ‘meer-
derheid’. Een ander standpunt zou namelijk betekenen dat het fiscale beleid worden
afgestemd op de minderheid, hetgeen naar mijn mening onwenselijk is.
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mate benadert of zelfs overstijgt.88 Als dat inderdaad het geval is, zou de fiscale
behandeling voor gehuwden in koude uitsluiting niet behoren af te wijken van
de fiscale behandeling van ongehuwd samenwonenden.

In de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur is een aantal gronden aange-
voerd om de ongelijke behandeling te rechtvaardigen. Het argument dat
iedereen kan trouwen of registreren, zodat er geen reden is om ongehuwd
samenwonenden als aparte categorie in de wet op te nemen, overtuigt mij niet.
Zoals eerder opgemerkt moet de belastingheffing de maatschappelijke ont-
wikkelingen volgen en niet sturen. Een belangrijk uitgangspunt is fiscale
neutraliteit: de belastingheffing moet – in negatieve dan wel positieve zin –

de (principiële of pragmatische) keuze tussen samenwonen en trouwen zo min
mogelijk beïnvloeden.89

Bovendien is het ontbreken van een geformaliseerde relatievorm ook voor de
andere regelgeving die op draagkracht is gebaseerd, zoals de sociale zekerheid
en de AWIR, geen reden om ongehuwd samenwonenden als aparte categorie te
laten vervallen. In de rechtspraak zijn voorbeelden te vinden waarin de
wetgever ‘ten onrechte’ ongehuwd samenwonenden in de sociale zekerheid
gelijk heeft gesteld met gehuwden. In zowel Roozendaal-van Dilst als in NJ
1998, 711, werden partijen voor de Algemene Bijstandswet aangemerkt als
partners terwijl uit de feiten bleek dat er nauwelijks sprake was een financiële
verwevenheid.90 Bij deze ongehuwd samenwonenden was juridisch noch
feitelijk een financiële verwevenheid aanwezig, zodat ze duidelijk niet gelijk
waren aan gehuwden. Uit oogpunt van doelmatigheid en uitvoerbaarheid is
het echter geoorloofd om toch de hele groep samenwoners in de (sociale
zekerheids)wetgeving hetzelfde te behandelen als gehuwden. De wetgever is
immers niet gehouden – noch daartoe in staat – om voor ieder specifiek geval
een afzonderlijke regeling te treffen. Voldoende is dat in een meerderheid van
de gevallen de relevante overeenkomst(en) met gehuwden wel aanwezig is
(zijn). Het argument dat men samenwoners niet tegen hunwil als economische
eenheid moet behandelen, houdt daarom geen stand als ze dit feitelijk wel in
een meerderheid van de gevallen zijn.

Als men accepteert dat de mogelijkheid bestaat dat in een individueel geval de
feitelijke financiële verwevenheid niet of minder aanwezig is bij ongehuwd
samenwonenden, zoals dat gebeurt door de gelijkstelling van ongehuwd
samenwonenden met gehuwden in de sociale zekerheid en AWIR, is er geen

88. Zoals in par. 4.2.2.2 en 4.2.2.3 opgemerkt, dienen de resultaten voor specifieke groepen, zoals
de ongehuwd samenwonenden per samenleefduur en de gehuwden met een verrekenbeding
en koude uitsluiting, wel voorzichtig te worden geïnterpreteerd omdat zij berusten op een
kleine ‘sample size’.

89. Zie ook par. 1.2, 2.4 en 2.5.3.4.
90. Zie par. 4.4.2.2.
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reden om voor de inkomstenbelasting of Successiewet 1956 anders te oordelen.
Het enige verschil is gelegen in het feit dat het voor ongehuwd samen-
wonenden in de regel aantrekkelijk is om voor de sociale zekerheid en AWIR
niet als partners te worden aangemerkt, terwijl het voor de inkomstenbelasting
en Successiewet 1956 juist wel aantrekkelijk kan zijn om als partners te
kwalificeren. Dit mag echter geen reden zijn om in het ene geval het partner-
begrip uit te breiden en in het andere geval het partnerbegrip te beperken. Als
men accepteert dat in een meerderheid van de gevallen sprake is van een
feitelijke financiële verwevenheid, en daarop de draagkrachtgerelateerde re-
gelingen afstemt, is het opportunistisch om alleen voor de inkomstenbelasting
of Successiewet 1956 daarvan af te wijken.

Bovendien kan het ook in de inkomstenbelasting aantrekkelijk zijn om juist
niet als partner te worden aangemerkt. Om mogelijk misbruik te voorkomen,
bestaan in het voorstel van Stevens binnen dezelfde wet twee partnerbegrip-
pen. De echte ‘partners’, de gehuwden en geregistreerden, en de ‘gelieerde
samenlevers’. Hoewel het noodzakelijk kan zijn, gelet op het doel van de
regeling, om specifieke eisen te stellen aan het partnerbegrip vind ik het niet
gerechtvaardigd om op voorhand de ongehuwd samenwonenden alleen mee te
nemen als het gaat om regelingen die financieel nadelig zijn.91 Ook veel
antimisbruikregelingen veronderstellen immers een zekere financiële verwe-
venheid.92

De uitvoeringstechnische problemen waar zowel in de parlementaire behande-
ling, de rechtspraak en de literatuur op wordt gewezen, is naar mijn mening
evenmin reden om samenwoners bij voorbaat uit te sluiten van het partner-
begrip. Het voeren van een gezamenlijke huishouding is inderdaad een lastig te
controleren, en eenvoudig te manipuleren, voorwaarde. De enkele registratie in
de basisadministratie bij de burgerlijke stand zegt immers nog weinig over de

91. Ook Zuidgeest stelt voor om onderscheid te maken tussen het begrip ‘partner’ en de term
‘verbonden persoon’. De faciliteiten dienen uitsluitend voor partners te gelden, terwijl in
regelingen met een antimisbruikkarakter een ruimere kring van verbonden personen wordt
gehanteerd. Zuidgeest 2008, p. 118–122 en 399–401. De reden voor dit onderscheid lijkt te
zijn gelegen in het ruimere toepassingsbereik die volgens hem een ‘open norm’ recht-
vaardigt. Het ruimere toepassingsbereik kan naar mijn mening echter geen op zichzelf
staande rechtvaardiging zijn. Het kan wel een gevolg zijn als op een andere grond blijkt dat
een dergelijk ruimer toepassingsbereik wenselijk is. Naar mijn mening is een dergelijke
rechtvaardiging op voorhand niet aanwezig. Als de achtergrond van de faciliterende en
anitmisbruikeregelingen dezelfde is, vanwege de financiële verwevenheid worden ze ge-
faciliteerd of zijn er misbruik- of ontgaansmogelijkheden, zie ik geen overtuigende reden om
een ander partnerbegrip te hanteren. Daarbij meen ik dat van een ‘open norm’ geen sprake is.
In een open norm wordt de definitie bewust vaag (of globaal) gehouden om in te kunnen
spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarvan is in de door Zuidgeest voorgestelde
definitie echter geen sprake. Het is naar mijn mening beter om in dat verband te spreken van
een ‘ruime’ norm in plaats van ‘open’ norm.

92. Zie hfdst. 11 (voor de inkomstenbelasting) en hfdst. 12 (voor de Successiewet).
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vraag of ook feitelijk een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Een
controle naar de vraag of hiervan sprake is, het ‘tandenborstels tellen’, is niet
uitvoerbaar en maakt een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van belasting-
plichtigen. Op draagkracht gebaseerde bepalingen kunnen voor belastingplich-
tigen financieel zowel voor- als nadelig uitwerken. Voorkomen moet worden
dat de calculerende belastingplichtigen desgewenst, zonder dat daaraan juri-
dische gevolgen zijn verbonden, zelf in de hand hebben of ze al dan niet als
partners kwalificeren. In het nieuwe art. 5a AWR en het voorgestelde art. 1.2
Wet IB 2001 zijn echter, naast het feit dat men op een gezamenlijk woonadres
staat ingeschreven, een aantal objectieve kenmerken opgenomen die een
goede basis vormen voor het vaststellen van een gemeenschappelijke huis-
houding en de daarmee samenhangende feitelijke financiële verwevenheid. Op
grond van het per 1 januari 2011 geldende art. 5a AWR en art. 1.2 lid 1,
kwalificeren als partners, degenen die op hetzelfde woonadres staan inge-
schreven en een notarieel samenlevingscontract òf een gezamenlijk kind òf een
gezamenlijke eigen woning hebben òf de partner hebben aangemeld voor de
pensioenregeling.

Hiervoor heb ik aangegeven dat het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt
dat ongehuwd samenwonenden hetzelfde worden behandeld als gehuwden,
mits ze feitelijk aan dezelfde relevante eisen voldoen. Een rechtvaardigings-
grond voor een ongelijke behandeling ontbreekt. Een belangrijk voordeel van
het gelijk behandelen van ongehuwd samenwonenden en gehuwden, is dat
ook wordt voldaan aan het neutraliteitsprincipe. De belastingheffing bein-
vloedt dan niet – in negatieve dan wel positieve zin – de (principiële of
pragmatische) keuze tussen samenwonen en trouwen.93 Door in alle draag-
krachtgerelateerde regelingen zo veel mogelijk van hetzelfde partnerbegrip uit
te gaan, en dus niet de samenwoners alleen in de inkomstenbelasting uit te
sluiten, wordt bovendien de rechtseenheid en de rechtszekerheid bevorderd.

6.5 Conclusie

In een (grote) meerderheid van de huwelijken en buitenhuwelijkse samenle-
vingsverbanden bestaat een juridische en/of feitelijke financiële lotsverbon-
denheid. De meerderheid van de partners zijn een inkomensverwervende en
inkomensbestedende eenheid. Het principiële uitgangspunt is dan dat daar-
mee voor de belastingheffing rekening moet worden gehouden. Op de vraag op
welke wijze hieraan gestalte moet worden gegeven voor de inkomstenbelas-
ting en Successiewet 1956, ga ik in de volgende hoofdstukken uitvoeriger in.

De ongehuwd samenwonende moet naar mijn mening niet op voorhand
worden uitgesloten van het partnerbegrip, mits een meerderheid van de

93. Zie ook par. 2.4.3.3.
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ongehuwd samenwonenden dezelfde relevante – juridische en/of feitelijke –

kenmerken vertoont als gehuwden. Dit is niet alleen gebaseerd op het gelijk-
heidsbeginsel, maar ook op het neutraliteitsprincipe, de rechtszekerheid en de
rechtseenheid. De wetgever moet in staat worden geacht om objectieve criteria
te formuleren die de kans dat feitelijk geen gezamenlijke huishouding wordt
gevoerd, minimaliseren. Opportunistische wetgeving, waarin een ruim part-
nerbegrip wordt gehanteerd in de voor belastingplichtigen nadelige regelingen
en een beperkt partnerbegrip in voor belastingplichtigen voordelige regelin-
gen, moet worden vermeden. In alle op draagkracht gebaseerde regelingen
moet zo veel mogelijk van hetzelfde partnerbegrip worden uitgegaan, hetgeen
onverlet laat dat gelet op de specifieke doelstelling van een regeling andere
eisen kunnen worden gesteld. Als de doelstelling van de regeling een grotere
financiële verwevenheid vereist, laat het zich denken dat bijvoorbeeld een
langere samenwoontermijn als voorwaarde wordt gesteld. Uit het enquête-
onderzoek lijkt immers te kunnen worden afgeleid dat de financiële verwe-
venheid toeneemt met de samenwoonperiode. Hoewel dit resultaat voorzichtig
moet worden geïnterpreteerd omdat het berust op een kleine ‘sample size’,
geeft het empirische onderzoek aanwijzingen dat bij een samenwoonperiode
vanaf vijf jaar de financiële verwevenheid van samenwoners die van gehuwden
in koude uitsluiting evenaart of overstijgt.

Conclusie 6.5
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DEEL II

(Externe)
inkomenstoerekening





HOOFDSTUK 7

Wenselijk recht
inkomenstoerekening

7.1 Inleiding

De toerekening van het inkomen dat van een derde wordt ontvangen, heeft
vooral gevolgen voor de inkomstenbelasting. Voor de Successiewet 1956 zijn
voor mijn onderzoek vooral de interne inkomens- en vermogensverschuivin-
gen van belang. Deze komen in deel III aan bod. Niettemin komt ook in dit deel,
zij het in vergelijking met de inkomstenbelasting vrij summier, de Successiewet
1956 aan bod. Ook voor de Successiewet 1956 is namelijk de vraag relevant op
welke wijze het ‘vermogen’ moet worden toegerekend als een van de partners
binnen het samenlevingsverband een schenking doet of een erfenis of schen-
king ontvangt. Daaraan zal in dit deel ook aandacht worden besteed.

In dit deel over de inkomenstoerekening wordt een onderverdeling gemaakt in
het wenselijke en positieve recht. Zoals in paragraaf 1.3 opgemerkt, wil dit niet
zeggen dat beide volstrekt losstaan van elkaar. Integendeel, bij het wenselijke
recht zal ook positief recht aan bod komen en bij het positieve recht zal ook
aandacht worden geschonken aan het wenselijke recht. Het verschil tussen het
wenselijke en positieve recht zit in het vertrekpunt.

Voor het in dit hoofdstuk beschreven wenselijke recht bestaat geen uitgangs-
punt dat op voorhand moet worden gevolgd. Ik heb onderzocht wat naar mijn
mening de uitgangspunten zouden moeten zijn waarop het nieuwe stelsel zou
moeten worden gebaseerd. Dat betekent niet dat een volstrekt nieuw stelsel is
bedacht dat losstaat van het bestaande positieve recht in Nederland of het
buitenland. Het wenselijke recht is vormgegeven met het bestaande positieve
recht, en de ervaringen daarmee in Nederland en het buitenland – Duitsland en
de VS – en met de argumenten pro en contra in de wetenschappelijke
(internationale) literatuur, als leidraad. Voor het wenselijke recht is dus wel
inspiratie gezocht in het bestaande positieve recht.

Andersom komt bij het positieve recht ook nadrukkelijk het wenselijke recht
aan bod. Dit wenselijke recht vindt dan echter zijn begrenzing in de bestaande
uitgangspunten van het positieve recht in Nederland. Daartoe wordt in hoofd-
stuk 8 aan de hand van de parlementaire behandeling onderzocht op welke
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uitgangspunten onze inkomstenbelasting en de inkomenstoerekening is ge-
baseerd. In hoofdstuk 9 wordt vervolgens geanalyseerd op welke wijze de
toerekening voor de diverse inkomensbestanddelen plaatsvindt en of deze
toerekening in overeenstemming is met het uitgangspunt dat aan de inkom-
stenbelasting ten grondslag ligt. Daarnaast wordt beoordeeld of de inkomens-
toerekening voldoet aan de eisen die de rechtsbeginselen daaraan stellen. Aan
het einde van de hoofdstukken 8 en 9 wordt aandacht besteed aan de vraag of
de parlementaire behandeling respectievelijk het positieve recht met betrek-
king tot de inkomenstoerekening, nog een nieuw licht werpen op het in dit
hoofdstuk geformuleerde wenselijke recht.

7.2 Het dilemma in de inkomstenbelasting

Als het samenlevingsverband functioneert als een inkomensverwervende en
inkomensbestedende eenheid, is het willekeurig om in een belastingstelsel
met progressieve tarieven de draagkracht individueel vast te stellen. Of zoals
Cnossen het verwoordt:

“Alleen indien economisch gelijke posities ook fiscaal gelijk worden beje-
gend, ontaardt een progressief tarief niet in een belasting naar willekeur en
kan het draagkrachtbeginsel weer de principiële rechtvaardigingsgrond
voor de inkomstenbelasting worden.”1

Partners verdelen onderling de betaalde en niet-betaalde arbeid en de daaruit
voortvloeiende voordelen. Het is dan onjuist om voor de progressieve heffing
aan te sluiten bij de (toevallige) verdeling van betaalde arbeid. Partners bepalen
en beïnvloeden elkaars draagkracht.

Als het samenlevingsverband immers functioneert als een inkomensverwer-
vende en inkomensbestedende eenheid, maakt het voor de draagkracht van
ieder individu binnen het samenlevingsverband geen verschil wie van beide
partners het inkomen aanbrengt. Of A in dat geval € 70.000 verdient en B
€ 30.000, of ieder € 50.000, is vanuit die optiek voor de draagkracht van ieder
individu binnen dat samenlevingsverband irrelevant. Voor de inkomstenbe-
lasting impliceert dit dat samenlevingsverbanden met een gelijk inkomen
hetzelfde moeten worden belast. Dit betekent dat het samenlevingsverband
waarin een van de partners € 50.000 verdient, hetzelfde moet worden belast
als het samenlevingsverband waarin iedere partner € 25.000 verdient. Samen-
levingsverbanden onderling bevinden zich in een vergelijkbare positie. Uit het

1. Cnossen 1980, p. 903.
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enquêteonderzoek blijkt dat deze visie breed wordt gedragen door de onder-
vraagden. Er is geen noemenswaardig verschil in de antwoorden van de
gehuwden en de ongehuwd samenwonenden: 72% van de gehuwden en 74%
van de ongehuwd samenwonenden vindt het onterecht dat het samenlevings-
verband waarbij de ene partner € 75.000 verdient en de andere € 25.000, meer
belasting moet betalen dan een samenlevingsverband waarin ieder van de
partners € 50.000 verdient. De gelijke behandeling van samenlevingsverban-
den onderling leidt tot een splitsingsstelsel. Partners in een samenlevingsver-
band kunnen dan hun inkomen splitsen, dat wil zeggen dat ieder een gelijk
deel van het inkomen krijgt toegerekend zonder dat van belang is wie dat (in
welke mate) heeft aangebracht.

Hier kan men tegen inbrengen dat als recht wordt gedaan aan de gelijke
behandeling van samenlevingsverbanden onderling, de gelijke behandeling
van een individu ten opzichte van een samenlevingsverband in het geding
komt. In dat geval wordt immers een alleenstaande met bijvoorbeeld een
inkomen van € 50.000, anders behandeld dan een belastingplichtige die
eveneens € 50.000 verdient, maar een partner heeft aan wie hij een deel van
zijn inkomen kan toerekenen. Een meerderheid van de ondervraagden vindt
dit echter niet wenselijk: 60% van de gehuwden en 58% van de ongehuwd
samenwonenden vindt dat het stel waarbij een van beiden € 50.000 verdient
hetzelfde moet worden belast als de alleenstaande die € 50.000 verdient.

Grafiek 7.1 Individuele toerekening of splitsingsstelsel?
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Dit leidt tot een dilemma: binnen een progressieve belastingheffing is er geen
stelsel te bedenken waarin recht kan worden gedaan aan beide situaties.2 Door

2. Tenzij in het belastingstelsel de progressie verdwijnt en de belastingdruk proportioneel
wordt. Dan wordt iedere belastingplichtige hetzelfde belast, ongeacht of hij/zij een partner
heeft. Daarvoor is niet alleen nodig dat de tariefstructuur proportioneel wordt, maar ook dat
de heffingskorting verdwijnt.

Het dilemma in de inkomstenbelasting 7.2

249



de progressie is het voor de uiteindelijke belastingdruk relevant bij wie het
inkomen wordt belast. In een stelsel waarin rekening wordt gehouden met het
samenlevingsverband maakt het voor de totale belastingdruk niet uit wie van
beide partners het inkomen aanbrengt, terwijl in een individueel stelsel de
totale belastingdruk juist wel wijzigt afhankelijk van de vraag wie het inkomen
aanbrengt.3 De keuze voor een gezamenlijke of individuele toerekening4

wordt bepaald door het antwoord op de vraag welke situatie men als gelijke
beschouwt; de samenlevingsverbanden onderling enerzijds of het individu en
het samenlevingsverband anderzijds.5

Over het antwoord op deze vraag kan men van mening verschillen. Kertzman
schreef reeds in 1975 dat hij het weinig zinvol achtte om te zoeken naar een
optimaal belastingstelsel om de gehuwden en de ongehuwden te belasten:

“Immers elk stelsel zal zijn voor- en nadelen hebben. Hoemen deze tegenover
elkaar afweegt, zal uiteindelijk altijd op een waardeoordeel berusten.”6

In hetzelfde jaar en in min of meer gelijke zin schreef de Amerikaan Bittker
over dit dilemma:

“If my extended essay has a unifying theme, it is that theoreticians,
whatever their backgrounds, cannot ‘solve’ the problem of taxing family
income. They can identify the issues that must be resolved, point out
conflicts among the objectives to be served, propose alternative approaches,
and predict the outcome of picking one route rather than another. Having
performed these functions, the expert must give way to the citizen, whose
judgments in the end can rest on nothing more precise or permanent than
collective social preferences.”7

Kertzman en Bittker hebben ongetwijfeld gelijk dat het probleem van de
belastingheffing van gehuwden, of meer in het algemeen samenwonenden,

3. Vgl. ook Zelenak 1994, p. 342.
4. Met gezamenlijke toerekening wordt hier bedoeld een toerekening waarin rekening wordt

gehouden met het samenlevingsverband. De toerekening waarin de individuele belasting-
plichtige het aanknopingspunt vormt voor de heffing ongeacht of hij of zij deel uitmaakt van
een samenlevingsverband, duid ik hierna aan met de term ‘individuele toerekening’.

5. In de Amerikaanse literatuur wordt gesproken over ‘marriage neutrality’ vs ‘couples neu-
trality’. ‘Marriage neutrality’ betekent dat het huwelijk de toerekening niet beïnvloedt (bijv.
in een individuele toerekening). ‘Couples neutrality’ betekent dat ‘couples’ met hetzelfde
inkomen ook hetzelfde bedrag aan belasting moeten betalen. Het huwelijk beïnvloedt dan
wel de toerekening (gezamenlijke toerekening). In de VS kan deze terminologie worden
gebruikt omdat het splitsingsstelsel alleen toegankelijk is voor gehuwden. Het dilemma dat
niet aan beide tegelijkertijd recht kan worden gedaan wordt door Mc Caffery 1992-1993,
p. 986, treffend verwoord als de ‘battle of the ‘neutralities”.

6. Kertzman 1975, p. 5.
7. Bittker 1975, p. 1463.
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niet kan worden ‘opgelost’. Dit blijkt al uit de omvangrijke discussie daarover in
Nederland, vooral in de jaren 70 en 80, en ook recenter in de VS en Duitsland.8

De factoren die relevant zijn voor de discussie, en dus de factoren die een rol
spelen bij de beantwoording van de vraag welke situatie men als gelijke
beschouwt, kunnen wel worden benoemd, uitgewerkt en in de huidige tijd
worden geplaatst. Dit is in de voorafgaande hoofdstukken gedaan. De weging
van deze factoren berust op een waardeoordeel. Als de belangrijkste doelstel-
ling van de inkomstenbelasting zou zijn om de arbeidsparticipatie te vergroten
van de ‘tweede verdiener’, dan verdient een individuele toerekening de voor-
keur. In de weging van de factoren heb ik echter, binnen het huidige systeem
van de inkomstenbelasting, aan het gelijkheidsbeginsel en het daarop ge-
baseerde draagkrachtbeginsel prioriteit gegeven. De vervolgvraag, welke ge-
volgen daaraan moeten worden verbonden voor de belastingheffing, berust
niet meer op een waardeoordeel.9 Aldus in Duitsland ook Homburg:

“Erstens beruhen die unterschiedlichen Positionen zum Ehegattensplitting,
sofern sie überhaupt konsistent formuliert sind, nicht auf Wertungsdiffe-
renze, sondern auf einer Tatsachenfrage, der frage nämlich, ob die typische
Ehe eine Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft bildet, bei der die Partner
ein gemeinsames Ziel verfolgen.”10

Om deze ‘Tatsachenfrage’ te beantwoorden, zijn in de voorafgaande hoofd-
stukken de juridische, economische en maatschappelijke verschillen tussen
gehuwden, ongehuwd samenwonenden en individuele belastingplichtigen
onderzocht. Het samenlevingsverband blijkt voor een ruime meerderheid
van de gehuwden en ongehuwd samenwonenden te functioneren als een
inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid. De individualisering
binnen de relatie blijkt in een groot aantal gevallen een mythe te zijn.

Nu moet de vraag worden beantwoord of hieraan de conclusie moet worden
verbonden dat alle of bepaalde inkomsten aan de echtgenoten gezamenlijk
moeten worden toegerekend, conform het splitsingsstelsel. Nadat ik in de
volgende paragraaf kort de indeling van dit hoofdstuk heb besproken, zal ik
deze vraag beantwoorden.

8. En ongetwijfeld in andere landen. Zie bijv. Hodgson 2008, waarin wordt aangegeven dat de
regering van Nieuw-Zeeland een discussienota heeft uitgebracht omtrent de vraag of voor
‘families’ een vorm van inkomenssplitsing toegestaan zou moeten worden. Omdat de VS en
Duitsland de 2 belangrijkste westerse landen zijn met een splitsingsstelsel, heb ik me in het
literatuuronderzoek beperkt tot deze 2 landen.

9. Dit geldt voor de principiële keuze voor een bepaald stelsel. Bij de uitwerking van het
wenselijke stelsel dient wederom een afweging plaats te vinden tussen de relevante factoren.

10. Homburg 2008, p. 268.
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7.3 Opzet hoofdstuk

In de paragrafen 7.4 tot en met 7.6 staat de inkomstenbelasting centraal. In
paragraaf 7.4 motiveer ik waarom naar mijn mening in onze inkomstenbelas-
ting, voor partners in een kwalificerend samenlevingsverband, het splitsings-
stelsel zou moeten gelden. In paragraaf 7.5 wordt aandacht besteed aan de
bezwaren die tegen het splitsingsstelsel worden aangevoerd. Zowel Duitsland
als de VS hebben in hun inkomstenbelasting een splitsingsstelsel voor ge-
huwden. In beide landen is de wenselijkheid en de vormgeving van het
splitsingsstelsel in zowel de politiek als de wetenschap een actueel thema.11

De in deze landen geopperde voor- en tegenargumenten worden besproken en
beoordeeld voor de Nederlandse situatie. In paragraaf 7.6 wordt de behande-
ling van de inkomstenbelasting afgesloten met een afweging omtrent de
wenselijkheid van het splitsingsstelsel. In paragraaf 7.7 wordt tot slot nog
aandacht besteed aan de vraag op welke wijze voor de Successiewet 1956 het
vermogen moet worden toegerekend dat van een derde wordt ontvangen.

7.4 Splitsingsstelsel

7.4.1 Inleiding

Het uitgangspunt dat echtgenoten een inkomensverwervende en inkomens-
bestedende eenheid zijn, ligt ten grondslag aan het thans geldende Duitse
splitsingsstelsel.12 Tot 1957 kende Duitsland echter net als Nederland het
samenvoegingsstelsel: het inkomen van echtgenoten werd bij elkaar geteld
en daarover werd belasting geheven. Het BverfG verklaarde dit stelsel echter in
strijd met de Duitse Grondwet. In art. 6 Duitse Grondwet is een speciale
regeling getroffen ter bescherming van het huwelijk. In dit artikel is zowel
een discriminatieverbod als een privilegegebod van echtgenoten vastgelegd:
het artikel verbiedt om echtgenoten ongunstiger te behandelen en het gebiedt
dat echtgenoten gunstiger worden behandeld. Omdat het samenvoegings-
stelsel door het progressieve tarief een hogere heffing opleverde in vergelijking
met twee alleenstaanden die in totaal hetzelfde inkomen hadden als de

11. De alternatieven voor het huidige splitsingsstelsel lopen in beide landen in de weten-
schappelijke literatuur uiteen van een volledig individuele toerekening tot een uitbreiding
van de gezamenlijke toerekening van echtgenoten naar samenwonenden of zelfs naar
echtgenoten (of samenwonenden) met kinderen. De auteurs die een individuele toerekening
bepleiten zullen hierna nog de revue passeren. Op het alternatief van de ‘gezinstoerekening’
wordt niet ingegaan. Zie daarover voor in de VS Hoffer 2007 en Lari 1999. Zie voor de
discussie over een ‘gezinstoerekening’, vooral de ‘Familienrealsplitting’, in Duitsland o.a.
Oepen 1992, R. Wendt, ‘Familienbesteurung und Grundgesetz’, in: Lang 1995, onderdeel VI en
H. Kanzler ‘Die besteuerung von Ehe und Familie’, in: Ebling 2001, onderdeel IV.

12. In de VS is deze rechtvaardiging pas na de invoering van het splitsingsstelsel gegeven. Zie
par. 7.4.3 voor de omstandigheden die in de VS hebben geleid tot invoering van het
splitsingsstelsel.
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echtgenoten, werd dit stelsel in strijd geacht met het discriminatieverbod van
art. 6.13 De wetgever koos vervolgens voor de oplossing die al door het BverfG
werd genoemd als het alternatief dat wel in overeenstemming was met de
grondwet. Deze ‘verfassungsmäßige Lösung’ was het splitsingsstelsel. Ook in
dat stelsel wordt het inkomen samengeteld, maar wordt vervolgens de helft
daarvan aan iedere echtgenoot toegerekend. Het splitsingsstelsel gaat er, aldus
het BverfG, van uit:

“daß zusammenlebende Eheleute eine Gemeinschaft des Erwerbs und
Verbrauchs bilden, in der ein Ehegatte an den Einkünften und Lasten des
andere wirtschaftlich jeweils zur Hälfte teilhat (...). Damit knüpft das Split-
ting an die wirtschaftliche Realität der intakten Durchschnittsehe an, in der
eine Transfer steuerlicher Leistungsfähigkeit zwischen den Partnern statt-
findet (...).”14

Om te beoordelen of het splitsingsstelsel in de Nederlandse inkomstenbelasting
wenselijk is, wordt in paragrafen 7.4.2 en 7.4.3 eerst aandacht geschonken aan
het systeem van de inkomstenbelasting. Hier wordt ingegaan op de vraag of
binnen ons huidige stelsel de gezamenlijke beschikkingsmacht over het inkomen
of de gezamenlijke consumptie daarvan doorslaggevend moet zijn bij de keuze
voor een gezamenlijke of individuele toerekening. Onder beschikkingsmacht
wordt in dit verband verstaan de macht om te beslissen of en zo ja, waaraan het
inkomen wordt uitgegeven. De beschikkingsmacht in juridische zin valt samen
met de bestuursbevoegdheid. De belastingplichtige die het bestuur heeft over de
inkomsten kan zelf beslissen over de aanwending daarvan.15 Vanzelfsprekend
hoeft de partner die de bestuursbevoegdheid heeft die bevoegdheid niet (alleen)
uit te oefenen. Het is heel goed denkbaar dat de partner feitelijk (mee)beslist over
de aanwending van het inkomen. Dit is de feitelijke beschikkingsmacht. Voor de
beschikkingsmacht in strikt juridische zin gebruik ik hierna de term ‘bestuurs-
bevoegdheid’.

13. Alhoewel het huwelijk niet grondwettelijk wordt beschermd in de VS, besliste de Supreme
Court in Hoeper vs Tax Commissioner of Wisconsin, 284 U.S. 206 (1931), eveneens dat het
samenvoegingsstelsel in strijd was met de Grondwet. In Wisconsin moest voor de berekening
van de belastingheffing het totale inkomen van beide echtgenoten en kinderen onder de
18 jaar worden samengeteld. De Supreme Court oordeelde dat de samenvoeging van het
inkomen in strijd was met de “due process clause of the fourteenth amendment”. Het Hof
besliste dat “Any attempt by a state to measure the tax on one person’s property or income by
reference to the property or income of another is contrary to due process of law as
guaranteed by the Fourteenth Amendment. That which is not in fact the taxpayer’s income
cannot be made such by calling it income.” Zie Gann 1980, p. 56.

14. BverfG 3 november 1982, BverfGE 61, 319, p. 345.
15. Echter wel rekening houdend met de uit het BW voortvloeiende zorgplicht (art. 1:81 BW). Als

de belastingplichtige is gehuwd, is hij dus wel verplicht om zijn partner te laten delen in zijn
welstand.

Splitsingsstelsel 7.4.1

253



In paragrafen 7.4.4 en 7.4.5 wordt ingegaan op de vraag of en zo ja, in hoeverre,
partners over de diverse inkomensbestanddelen gezamenlijk beschikken en de
inkomsten gezamenlijk consumeren. Tot slot wordt aandacht besteed aan de
vraag welke samenwoners in aanmerking zouden moeten komen voor het
splitsingsstelsel (par. 7.4.6).

7.4.2 Inkomen of consumptie?

In zowel de wetenschap als de politiek is een regelmatig terugkerende vraag of
de draagkracht het beste kan worden benaderd vanuit het ‘inkomen’ of vanuit
de ‘consumptie’.16 In de inkomstenbelasting is in principe gekozen voor het
‘inkomen’ als maatstaf om draagkracht te meten. Of dit inkomen kan worden
geconsumeerd is daarbij niet relevant. De inkomensverwerving is het aankno-
pingspunt, de inkomensbesteding is irrelevant. Op diverse onderdelen in de
inkomstenbelasting wordt dit uitgangspunt echter losgelaten. Het meest in het
oog springende voorbeeld daarvan is het inkomen dat men spaart als oude-
dagsvoorziening.17 Hiervoor geldt de zogenoemde ‘omkeerregel’; dit inkomen
wordt niet in de opbouwfase in de belastingheffing betrokken, maar pas als het
wordt uitgekeerd en dus kan worden besteed.

Onze inkomstenbelasting is dus geen zuivere inkomstenbelasting omdat voor
de heffingsgrondslag ook rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheid
om het inkomen te kunnen consumeren. Zoals Rijkers opmerkt, is zelfs één van
de twee belangrijkste vermogensbestanddelen die de belastingplichtige door-
gaans bezit – een eigen woning en pensioenrechten – gemodelleerd conform
de consumptiebelasting.18 Dat in onze inkomstenbelasting in principe wordt
aangesloten bij het ‘inkomen’, betekent dus niet dat de wetgever consumptie als

16. Zie recentelijk het rapport van de Studiecommissie Belastingstelsel dat op 7 april aan de
Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II 2009/10, 32 140, nr. 4): Continuïteit en
vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel. Hierin is door diverse auteurs aandacht besteed
aan dit vraagstuk, vgl. de bijdrage van Bovenberg & Stevens, p. 147 (voor een bijbuiging
richting een consumptie, oftewel ‘verteerbelasting’), Jacobs, p. 189-194 (tegen een persoon-
lijke consumptiebelasting), Cnossen, p. 155 en 162 (onder voorwaarden voor een persoonlijke
consumptiebelasting) en Rijkers & Van Vijfeijken, p. 255-256 (voor een heffing over het
inkomen als maatstaf van draagkracht).

17. Vgl. Bovenberg & Stevens in hun bijdrage aan het rapport van de Studiecommissie Be-
lastingstelsel (Kamerstukken II 2009/10, 32 140, nr. 4), p. 147 en in de CPB-notitie bij de
rapport, p. 282.

18. Rijkers 2011, p. 138. Voor ondernemers is de onderneming vaak het belangrijkste vermo-
gensbestanddeel. In hetzelfde themanummer neemt Essers het standpunt in dat ook dit
vermogensbestanddeel moet worden gemodelleerd conform een consumptiebelasting. Naar
zijn mening behoort rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat de winst niet
volledig beschikbaar is voor consumptie. Hij merkt daarover op: “De andere functies van
winstinkomen dan de consumptiefunctie, rechtvaardigen dat evenals in de vennootschaps-
belasting ook in de inkomstenbelasting de behaalde winst tegen een relatief laag tarief !
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maatstaf voor draagkracht volledig afwijst. Integendeel, de btw kan eveneens
worden gezien als een heffing om de draagkracht van burgers te belasten.19

Voor de vraag op welke wijze het inkomen moet worden toegerekend binnen
een samenlevingsverband, komt evenzeer de vraag op of moet worden aange-
sloten bij het inkomen of de consumptie.20 Dient voor de inkomenstoereke-
ning aangesloten te worden bij de echtgenoot die over het inkomen kan
beschikken, ongeacht de vraag of hij dit ook werkelijk doet en op welke wijze,
of dient te worden aangesloten bij de echtgenoot die het inkomen consumeert?
Gelet op de keuze voor de heffing over het inkomen en niet over de con-
sumptie, lijkt de eerste benadering het beste te passen in het systeem van onze
inkomstenbelasting. Dit betekent dat het inkomen toegerekend moet worden
aan de echtgenoot die de (juridische en/of feitelijke) beschikkingsmacht
daarover heeft, dus aan de echtgenoot die kan beslissen over de aanwending
van dit inkomen. Daarbij kunnen echter twee kanttekeningen worden ge-
plaatst. In de eerste plaats blijkt de wetgever in onze inkomstenbelasting ook te
hechten aan de vraag of het inkomen wel ‘vrij besteedbaar’ is. Het inkomen dat
niet beschikbaar is voor consumptie wordt in bepaalde gevallen vooralsnog
niet in de belastingheffing betrokken. In de tweede plaats concentreert de
discussie over een inkomstenbelasting of consumptiebelasting zich vooral
rond de vraag of het rendement op vermogen moet worden belast.21 Dat is
een andere vraag dan de vraag op welke wijze de draagkracht binnen het
samenlevingsverband moet worden bepaald. In het laatste geval gaat het niet
om de vraag ‘wat wordt belast’, maar ‘bij wie’ moet het worden belast.22

Beide elementen, de beschikkingsmacht en de consumptie binnen het samen-
levingsverband, spelen dus een rol in onze inkomstenbelasting. Het inkomen
neemt de meest prominente plaats in, maar de consumptiefactor is zeker niet
onbelangrijk. Ook als het gaat om de definitie van draagkracht zijn mijns
inziens beide elementen van belang.23 Een toerekening aan beide echtgenoten

! moet worden belast.” Essers 2011, p. 127. Thans dienen de ondernemingsfaciliteiten ertoe om
met deze andere functies van de winst rekening te houden (vgl. Essers 2011, p. 126). Ook in de
huidige inkomstenbelasting zit in de ondernemingssfeer dus een consumptiegerelateerde
factor besloten.

19. Vgl. Stevens 1980, p. 191, Van Doesum 2009, p. 35-36. Van Doesum merkt op dat de btw in
zoverre rekening houdt met het draagkrachtbeginsel dat het de ‘spending power’ of ‘the
ability to pay’ van burgers belast. Van Hilten & Van Kesteren 2007, p. 11 en p. 89 merken op
dat de omzetbelasting heft van – en niet naar – de draagkracht van particulieren.

20. Zie ook Zelenak 1994, p. 354-358.
21. In een consumptiebelasting wordt niet geheven over het kapitaalinkomen of slechts voor

zover dat inkomen het normale rendement overtreft.
22. Als het gaat om de vraag wat moet worden belast in de inkomstenbelasting, wordt vaak de

Haig-Schanz-Simons definitie gebruikt. In het algemeen wordt echter aangenomen dat deze
theorie neutraal staat tegenover de keuze van het belastingsubject waaraan het inkomen
moet worden toegerekend. Vgl. Gann 1980, voetnoten 3 en 93.

23. Zie par. 2.5.2.
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van alle of bepaalde inkomsten (conform een splitsingsstelsel), is naar mijn
mening zonder meer te verdedigen als overwegend aan beide elementen
wordt voldaan: over het inkomen wordt door beide echtgenoten beschikt en
het wordt door beide echtgenoten geconsumeerd. Aan de vraag of beide
echtgenoten gezamenlijk over het inkomen beschikken en dit consumeren
besteed ik in de paragrafen 7.4.4 en 7.4.5 aandacht. Hierna ga ik eerst in op de
hoofdregel van de toerekening van inkomen in de inkomstenbelasting.

7.4.3 Genieten van inkomen

Om een inkomst te kunnen belasten, moet deze aan een belastingplichtige
toegerekend kunnen worden. Voor de toerekening wordt aansluiting gezocht
bij de belastingplichtige die het inkomen in fiscale zin heeft genoten (art. 2.3
Wet IB 2001). De genieter in fiscale zin kan afwijken van de genieter in
feitelijke zin. Met andere woorden, de fiscale genieter is niet per definitie
degene die het inkomen feitelijk ontvangt. Als het loon op de bankrekening van
een ander dan de werknemer wordt gestort, wordt toch de werknemer voor dit
loon belast. Dat men het inkomen feitelijk geniet, is dus niet voldoende om ook
als genieter in fiscale zin te worden aangemerkt.24

De fiscale genieter van het inkomen is de rechthebbende op het inkomen. Voor
het aanwijzen van de rechthebbende, kunnen twee visies worden gevolgd.25 Als
wordt uitgegaan van de ‘juridische’ rechthebbende is slechts de relatie tussen de
bronwaaruit de inkomst voortvloeit (de schuldenaar) en de rechthebbende op de
inkomst relevant. De werknemer is rechthebbende op het salaris dat hij van zijn
werkgever ontvangt. Als ook wordt gekeken naar de ‘economische’ of ‘indirecte’
rechthebbende is niet slechts de werknemer rechthebbende op het salaris, maar
ook zijn echtgenote met wie de werknemer in algehele gemeenschap van
goederen is gehuwd. De echtgenote verkrijgt immers evenzeer recht op het
salaris van de werknemer. De werknemer int het salaris niet alleen voor zichzelf
maar ook voor zijn echtgenote. In deze ‘indirecte’ visie stelt men dat partners die
juridisch gerechtigd zijn tot elkaars inkomen, dat inkomen gezamenlijk genieten.
Dit impliceert een splitsingsstelsel, in ieder geval voor de echtgenoten die zijn
gehuwd in een gemeenschap van goederen; zij zijn op grond van de huwelijks-
gemeenschap gerechtigd tot elkaars inkomen. Hetzelfde zou in beginsel moeten
gelden voor partners die anderszins zijn overeengekomen, in de huwelijkse
voorwaarden of het samenlevingscontract, om hun inkomen te delen. Men zou
nog verder kunnen gaan en stellen dat dit ook moet gelden indien het inkomen
feitelijk wordt gedeeld.26

24. Aldus ook Van Dijck in zijn noot bij HR 4 maart 1987, BNB 1987/134.
25. Vgl. J.E.A.M. van Dijck, ‘Wie geniet het inkomen’, in: Van Dijck & Geppaart, Smeets-bundel

1967, p. 183-184.
26. Aan het toepassingsbereik van het splitsingsstelsel besteed ik in par. 7.4.6 aandacht.
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Beide hiervoor weergegeven visies komen terug in de rechtspraak in de VS van
de jaren 30.27 De Supreme Court heeft voor de ‘directe’ rechthebbende ge-
kozen in Lucas vs Earl.28 In die zaak waren echtgenoten gehuwd in koude
uitsluiting (‘common law seperate property jurisdiction’, hierna: ‘seperate
property’). Zij waren echter rechtsgeldig overeengekomen dat ze gezamenlijk
eigenaar werden van hun huidige en toekomstige goederen en inkomen. Zij
creëerden aldus een soort ‘wettelijke gemeenschap van goederen’.29 In enig
jaar genoot mr. Earl arbeidsinkomsten, die door mr. en mrs. Earl ieder voor de
helft werden aangegeven in de inkomstenbelasting. De Supreme Court
negeerde dit contract echter voor de belastingheffing. De inkomsten werden
geacht eerst op te komen bij mr. Earl, waarna het op grond van het contract
werd toegerekend aan mrs. Earl.

In datzelfde jaar besliste de Supreme Court echter in Poe vs Seaborn, dat het
inkomen wel voor de helft aan iedere echtgenoot moest worden toegerekend
in een situatie waarin echtgenoten waren gehuwd in een gemeenschap van
goederen (‘community of property’).30 Dat de man wel de (exclusieve) be-
stuursbevoegdheid had over de gemeenschappelijke goederen, liet onverlet dat
de toerekening aan ieder voor de helft moest plaatsvinden. De bestuursbe-
voegdheid van de man werd gezien als dat van een ‘agent for the community’.
Het verschil met Earl verwoordt de Supreme Court als volgt:

“That case presents quite a different question from this, because here, by
law, the earnings are never the property of the husband, but that of the
community.”31

Voor een beter begrip van de impact van deze beslissingen op het Amerikaanse
belastingstelsel, is van belang dat in de VS het huwelijksvermogensrecht van
rechtswege per staat is geregeld. Er zijn twee hoofdstelsels te onderscheiden:

27. Zoals in par. 7.1 aangegeven, is het wenselijke recht geïnspireerd op het bestaande positieve
recht en de ervaringen daarmee in Nederland en het buitenland.

28. 281 U.S. 111 (1930).
29. Het betrof een ‘joint tenancy’. Dit is een bijzondere vorm van eigendom van een goed van

twee of meer personen. De deelgenoten hebben de gezamenlijke eigendom, waarbij de
verdeling tussen de deelgenoten altijd gelijk is. Als twee personen een ‘joint tenancy’ hebben,
bedraagt het aandeel van iedere tenant dus altijd 50%. Een deelgenoot kan zijn of haar deel
niet afzonderlijk verkopen. Het goed kan dus slechts worden vervreemd met toestemming
van alle deelgenoten. Aan ‘joint tenancy’ is een ‘right of survivorship’ gekoppeld. Dit
impliceert dat bij overlijden van een van de ‘joint tenants’, zijn deel overgaat naar de
overlevende ‘joint tenants’. De kenmerken van deze ‘joint tenancy’ lijken dus sterk op de
Nederlandse gemeenschap van Boek 1 BW. Het zogenoemde ‘tenancy in common’ lijkt
daarentegen sterk op de Nederlandse eenvoudige gemeenschap van Boek 3 titel 7 BW.

30. 282 U.S. 101 (1930). Tegelijkertijd werden 3 vergelijkbare zaken uit andere staten met een
‘community of property law’ gewezen. Poe vs Seaborn wordt in de literatuur echter aange-
haald als het standaardarrest.

31. Vgl. Gann 1980, p. 14.

Splitsingsstelsel 7.4.3

257



het ‘community of property’- en het ‘seperate property’-systeem. Veruit de
meeste staten kennen het ‘seperate property’-systeem.32 In Poe vs Seabornwas
het huwelijksvermogensrecht uit Washington van toepassing, waar het ‘com-
munity of property’-systeem geldt. Voor de echtgenoten uit Poe vs Seaborn,
betekende dat, dat alle goederen gemeenschappelijk eigendomwaren en dat er
geen privévermogen was. Door de beslissing dat in dat geval de inkomsten aan
iedere echtgenoot voor de helft moesten worden toegerekend, werd het split-
singsstelsel toegankelijk voor alle echtgenoten die waren gehuwd in een staat
waarin het ‘community of property’-regime gold. Zij betaalden hierdoor
minder belasting dan echtgenoten die waren gehuwd in ‘seperate property’-
staten. Om te bereiken dat de echtgenoten in hun staat hetzelfde belasting-
voordeel konden krijgen, wijzigde een aantal ‘seperate property’ staten hun
huwelijksgoederenregime naar een ‘community of property’-systeem.33 Als
reactie hierop werd het splitsingsstelsel geïntroduceerd voor alle gehuwden,
ongeacht het toepasselijke huwelijksgoederenregime.34

In de Nederlandse inkomstenbelasting wordt voor de vraag wie het inkomen
geniet aangeknoopt bij de juridische rechthebbende. Met de indirecte of
economische gerechtigdheid, via de huwelijksgemeenschap of anderszins,
wordt geen rekening gehouden. De inkomsten moeten eerst door de sluis
van de belastingheffing voordat ze in de gemeenschap vallen. Zoals Scheltens
hierover schrijft:

“Inkomsten moeten immers eerst worden genoten alvorens zij in enige
gemeenschap kunnen vallen. Het genieten is nu naar mijn mening de
relevante factor en wat er verder met de inkomsten gebeurt is voor de
inkomstenbelasting niet van belang.”35

Hierin komt ook het aan onze inkomstenbelasting ten grondslag liggende
verschil tussen inkomensverwerving en inkomensbesteding terug. De inko-
mensverwerving is het relevante feit waarbij de belastingheffing aansluit, de

32. Vgl. Vegter 1995.
33. In Oklahoma werd het ‘community of property’-stelsel niet ingevoerd als het hoofdstelsel

dat van rechtswege geldt als men in het huwelijk treedt, maar als een stelsel waarvoor men
kon kiezen bij huwelijkse voorwaarden. In Commissionar vs Harmon (323 U.S. 44 (1944))
besliste de Supreme Court echter dat daarop het regime van Lucas vs Earl van toepassing
was en dus niet Poe vs Seaborn. Zie voor een kritische reactie van een rechter met een
‘dissenting opinion’, Gann 1980, p. 16-18.

34. Hiermee werd ook een einde gemaakt aan de fiscaal gunstigere behandeling van echt-
scheiding. Ex-echtgenoten konden hun inkomen wel splitsen omdat de alimentatiebetaling
aftrekbaar was bij de alimentatieplichtige en belast bij de alimentatiegerechtigde. Vgl.
Moran 1989, p. 136: “As a result, from a tax standpoint, divorce was better than marriage. In
1948, this anamoly was eliminated when the joint return became available to all married
couples. From a tax standpoint, the joint return makes the choice of marriage versus divorce
almost tax neutral (…).”

35. Scheltens 1966, p. 25.
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inkomensbesteding wordt voor de inkomstenbelasting in het algemeen ge-
negeerd. Het inkomen moet dus worden toegerekend aan degene die het
inkomen heeft ‘verworven’. Ook bij partners in een huwelijksgemeenschap kan
worden bepaald wie van beiden tot de schuldenaar van de inkomst in een
rechtstreekse relatie staat. Dit is de partner die de bestuursbevoegdheid over
de inkomst heeft. De inkomst is bij deze belastingplichtige ‘opgekomen’ en hij
kan deze vervolgens, eventueel samen met zijn partner, besteden.

Het aansluiten bij de juridische beschikkingsmacht binnen het samenlevings-
verband past in een individueel stelsel. Daarbij moet worden opgemerkt dat
zowel in het individuele stelsel als het splitsingsstelsel de draagkracht van het
individu centraal staat en dat het individu ook de belastingplichtige is.36 Beide
stelsels verschillen echter wezenlijk van elkaar als het gaat om de vraag op
welke wijze de draagkracht van het individu dat deel uitmaakt van een
samenlevingsverband, moet worden bepaald. Dit hangt samen met de vraag
op welke wijze het inkomen aan het individu moet worden toegerekend. Zoals
opgemerkt, is om een gezamenlijke toerekening te rechtvaardigen niet alleen
noodzakelijk dat men het inkomen gezamenlijk consumeert, maar ook dat
beide partners feitelijk in gelijke mate over het inkomen kunnen beschikken.
De werknemer heeft weliswaar de bestuursbevoegdheid, dus de juridische
beschikkingsmacht, over zijn salaris, maar als feitelijk gezamenlijk wordt
beslist over de aanwending daarvan, hebben partners gezamenlijk de feitelijke
beschikkingsmacht. Hierna ga ik in op de vraag of partners binnen het samen-
levingsverband gezamenlijk de beschikkingsmacht hebben over de diverse
inkomsten.

7.4.4 Beschikkingsmacht binnen het samenlevingsverband

7.4.4.1 Arbeidsinkomsten

De werknemer die inkomen ontvangt uit dienstbetrekking, is bestuursbevoegd
over dit inkomen.37 Dit betekent dat de werknemer in juridische zin zelf kan
beslissen of en zo ja, waaraan hij het salaris besteedt. Zoals al eerder opge-
merkt, hoeft de juridische bestuursbevoegdheid niet parallel te lopen met de
feitelijke beschikkingsmacht. Dat de werknemer in juridische zin kan beslissen

36. In tegenstelling tot de ‘gezinsbelasting’, waarbij het samenlevingsverband belastingplichtig is
voor het totale gezamenlijke inkomen. Zie ook Stevens 2001, onderdeel 123, in Duitsland
Scherf 2000, p. 274 en in de VS Cain 1991, p. 101. Een individuele heffing leidt niet
noodzakelijkerwijs tot het negeren van het samenlevingsverband. Zoals Cain opmerkt:
“Individual responsibility to one’s government, both as to reporting and paying taxes, is a
principle that reflects the liberal premises upon which this country was founded. I disagree,
however, with the way in which tax law has been influenced by the focus on the individual.”

37. Dit geldt ook als de werknemer is getrouwd in gemeenschap van goederen. Daarnaast is
evenmin relevant of het salaris al dan niet rechtstreeks op een gezamenlijke rekening wordt
gestort.
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over de aanwending van zijn salaris, verhindert niet dat echtgenoten dat
feitelijk gezamenlijk kunnen doen.

In zowel de literatuur als de parlementaire behandeling wordt vooral ten
aanzien van arbeidsinkomsten de vraag opgeworpen of partners daarover
feitelijk gezamenlijk beschikken. In de tijd dat het inkomen van de man en
vrouw nog samen werd gevoegd en in zijn geheel werd belast bij de man, werd
begin jaren 60 van de vorige eeuw een wetsvoorstel ingediend om een
belastingaftrek te verlenen als de gehuwde vrouw aan het betaalde arbeids-
proces deelnam. Ter verdediging van de voorgestelde aftrek werd onder meer
gewezen op de meer zelfstandige positie die de gehuwde vrouw door haar
arbeid verkrijgt:

“Deze grotere zelfstandigheid uit zich in wijziging van haar levenssfeer en
behoeftenpatroon, in toeneming van haar financiële zeggenschap en in
nieuwe of hogere uitgaven, welke van huishoudelijke doch ook van andere
aard kunnen zijn.”38

Hierover merkt Detiger op:

“Vrij vertaald komen de regeringsargumenten met betrekking tot het
gewijzigde levens- en behoeftenpatroon van de werkende gehuwde vrouw
hierop neer dat haar arbeidsinkomen een wat losser bestanddeel in het
gezinsinkomen zou vormen dan vermogensinkomsten van haar kant. De
sterke claim van de vrouw op haar zelfverdiende inkomsten zou in feite
ertoe hebben geleid dat zij over een groter deel van het gezinsinkomen
beschikt met name ter bevrediging niet van gemeenschappelijke, maar van
eigen individuele behoeften (...).”39

Het (impliciete) standpunt dat feitelijk over het arbeidsinkomen (meer)
individueel wordt beschikt, komt in de jaren daarna in de parlementaire
behandeling niet meer terug. Integendeel, in de nota Grapperhaus uit 1970
wordt de vergelijking met het kind dat zelfstandig wordt belast voor arbeids-
inkomsten afgewezen, onder andere omdat man en vrouw een economische
eenheid vormen en de positie van de vrouw in die eenheid niet wezenlijk
verandert als zij gaat meeverdienen.40

In de Nederlandse literatuur wordt wel nog opgemerkt dat de beschikkings-
macht over het arbeidsinkomen wijzigt als de vrouw aan het betaalde arbeids-
proces gaat deelnemen. Giele schrijft daarover in 1986:

38. Kamerstukken II 1961/62, 6534, nr. 3, p. 4. Zie ook par. 8.4.1.
39. Detiger 1965, p. 427-428.
40. Grapperhaus 1970, p. 21-22.
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“Indien men met mij aanneemt dat het bestedingspatroon van een echtpaar
wezenlijk wordt beïnvloed zodra de gehuwde vrouw in het maatschappelijk
verkeer een betaalde functie aanvaardt, is er alle aanleiding om de daarmee
samenhangende inkomsten bij de vrouw zelf te belasten en niet bij de
man.”41

Dat het bestedingspatroon van het echtpaar wijzigt als de vrouw een betaalde
functie aanvaardt, impliceert dat de vrouw (deels) zelf beslist waaraan ze het
geld dat ze zelf heeft verdiend, uitgeeft. De opmerking in de parlementaire
behandeling en van Giele omtrent het gewijzigde bestedingspatroon wordt
bevestigd in onderzoeken uitgevoerd in Canada, de VS en de UK.42 Uit die
onderzoeken blijkt dat het voor het bestedingspatroon verschil uitmaakt of de
man of de vrouw het inkomen aanbrengt. Als het inkomen van de vrouw
toeneemt, wordt bijvoorbeeld meer geld besteed aan persoonlijke verzorging,
uit eten, kleding voor haar en aan de kinderen. Als het inkomen van de
man toeneemt, wordt meer geld uitgegeven aan tabak en alcohol en kleding
voor hem.

Het ligt voor de hand dat de ongelijkwaardigheid in financiële beschikkings-
macht in de loop der tijd is afgenomen. De opmerking van de regering en Giele
moet dan ook worden geplaatst in de toenmalige tijd: (meer dan) 25 jaar geleden
was de alleenverdiener de norm terwijl in de huidige tijd het ‘anderhalfver-
dienermodel’ de norm is. Ook de hiervoor genoemde onderzoeken hebben
betrekking op de periode eind jaren 70 en beginjaren 80 van de vorige eeuw.
Inmiddels is de werkende gehuwde vrouw geen zeldzaamheid meer maar
juist een veelvoorkomend verschijnsel. Naarmate het gebruikelijker is dat beide
echtgenoten arbeidsinkomsten verwerven, zal de ‘financiële apartheid’ van
de echtgenote met een eigen arbeidsinkomen afnemen. Het arbeidsinkomen
van de vrouw zal dan minder worden beschouwd als ‘een persoonlijk zakcentje’,
maar meer een normaal onderdeel vormen van het gezinsinkomen.43

41. Giele 1986, p. 22.
42. Zie het overzicht in Grossbard-Shechtman 2003, p. 109 en de onderzoeken aangehaald door

Kornhauser 1993, p. 88-91.
43. Zie ook Detiger 1965, p. 428, die reeds in het jaar 1965 een vergelijkbare opmerking maakte:

“Deze gedachtengang volgende, kan men zich afvragen of aan de aftrekregeling niet een
nogal patriarchale visie op het huwelijk ten grondslag ligt, waarin normaliter de vrouw
financieel ondergeschikt is en door de man uit het gezinsinkomen wordt onderhouden. Men
kan er dan toe komen in de verzelfstandiging van de vrouw, welke zich het meest duidelijk
manifesteert in het verwerven van een eigen arbeidsinkomen, een symptoom van desin-
tegratie van de huwelijkseenheid te zien. Tot een andere fiscale uitkomst geraakt men echter,
indien men van een meer optimistisch-evolutionaire zienswijze uitgaat, nl. dat de grotere
zelfstandigheid van de vrouw het huwelijk op het cultureel hogere plan brengt van een
tweeëenheid van gelijkgerechtigde personen. In die zienswijze welke, naar het mij
voorkomt, beantwoordt aan de civielrechtelijke en feitelijke werkelijkheid van het heden,
is er geen sprake van een zekere financiële apartheid van de echtgenote met eigen !
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Echter ook in de meer recente internationale literatuur worden bij de geza-
menlijke beschikkingsmacht vraagtekens geplaatst. Zo merkt de Amerikaan
Zelenak in 2000 op:

“There is also strong evidence that the earner spouse in a one-earner
marriage retains considerable control over how the income is used. Even
if the result is technically shared consumption, it may be skewed toward the
earner’s consumption preferences. A nonearning wife may share an earning
husband’s ski vacation, but if it were up to her, they would have taken a
cruise.”44

Ook deze opmerking is echter gebaseerd op een onderzoek uit 1983, dus van
meer dan 25 jaar geleden. Inmiddels is de emancipatie van de vrouw verder
toegenomen en daarmee naar verwachting de financiële/economische onzelf-
standigheid afgenomen. Dat de financiële onzelfstandigheid is afgenomen
wordt bevestigd in een empirisch onderzoek uit de VS uit 2000 over de vraag
“who controls the money in the marriage”.45 De onderzoekster concludeert
“(...) the ideal of marriage as an equal partnership is strong”. In dat onderzoek,
uitgevoerd onder driehonderd stellen in Canada, antwoordde 56% van de
mannen en 48% van de vrouwen dat ze gezamenlijk over het geld beschikten.
Het vaakst werd geantwoord dat de ‘day to day spending decisions’ gezamen-
lijk worden genomen (43%), gevolgd door het antwoord dat de vrouw daarvoor
voornamelijk verantwoordelijk is (38%). Slechts 7% van de ondervraagden
wezen de man aan als verantwoordelijk voor de dagelijkse huishoudelijke
uitgaven. Als het echter gaat over de beslissing waaraan het geld wordt
uitgegeven, “who (...) does the overall planning of money matters in this
house”, wordt wederom in de meeste gevallen geantwoord dat dit gezamenlijk
gebeurt (49%). Nu wordt dit echter gevolgd door het antwoord dat vooral de
man daarvoor verantwoordelijk is (25%) en tot slot dat vooral de vrouw
daarvoor verantwoordelijk is (17%). De onderzoekster trekt de betrouwbaar-
heid van deze subjectieve opvattingen over de beschikkingsmacht echter in
twijfel:

“ideals of equality are so strong that we are overwhelmed with joint
responses, and it is hard to know exactly what these joint responses
mean”.46

! arbeidsinkomsten. (...) De sterkere persoonlijke beschikkingsclaim op zelfverdiend arbeids-
inkomen houdt niet dwingend in dat de arbeidsinkomsten van de vrouw een andere functie
in het gezinsinkomen hebben dan bijv. de vermogensinkomsten van haar kant of de
inkomsten welke van de zijde van de man opkomen.”

44. Zelenak 2000, p. 11. Zie ook Schwartz 1999, p. 137.
45. F. Woolley, ‘Control over Money in Marriage’, in: Grossbard-Shechtman 2003, p. 105-129.
46. F. Woolley, ‘Control over Money in Marriage’, in: Grossbard-Shechtman 2003, p. 113.
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Om de antwoorden te objectiveren is in het hiervoor aangehaalde onderzoek
ook gevraagd naar feitelijke beschikkingshandelingen van partners ten aanzien
van bankrekeningen. De beschikkingsmacht over de bankrekeningen is in dat
onderzoek gedefinieerd in vijf categorieën, waaronder wie van beide partners
contant geld opneemt, cheques uitschrijft en de uitgaven bijhoudt. Vrouwen
blijken zich iets meer bezig te houden met ‘day to day financial management’
dan mannen. Daarmee is echter nog niet de vraag beantwoord of dit ook leidt
tot meer feitelijke beschikkingsmacht (‘orchestration power’) of dat het slechts
een uitvoerende huishoudelijke taak is. Om dat te beoordelen voert de onder-
zoekster een regressie-analyse uit waarbij de variabelen worden gevormd door
onder andere de hoogte van het inkomen, het opleidingsniveau, leeftijd en
burgerlijke staat. Haar onderzoek bevestigt de economische theorie dat degene
met een hoger inkomen meer controle heeft over het inkomen. Daarnaast
blijken mensen die al eens getrouwd zijn geweest hun financiën meer ge-
scheiden te houden. Het onderzoek blijft echter beperkt tot de feitelijke
beschikkingshandelingen met betrekking tot de bankrekeningen. Dat een van
beide partners meer overzicht houdt over de uitgaven of vaker cheques
uitschrijft, wil niet zeggen dat de beslissing om het geld te besteden en zo ja
waaraan, ook uitsluitend door deze persoon wordt gemaakt.

In Nederland is in 2007 door het NIBUD een onderzoek uitgevoerd onder
gehuwden en samenwoners over ‘geld en relatie’.47 Uit dat onderzoek blijkt
eveneens dat in een meerderheid de vrouwen zich bezighouden met de
financiële administratie. Belangrijker is echter dat is aangegeven dat over de
meeste uitgaven gezamenlijk wordt beslist. Daarnaast is in dat onderzoek ook
expliciet gevraagd naar de financiële gelijkwaardigheid. Hierna is tabel 4.8 uit
dat onderzoek overgenomen:

Tabel 4.8 Stellingen gelijkwaardigheid

Eens (%)

Ik voel mij niet gelijkwaardig in mijn relatie wat betreft
financiën

24

Mijn partner beslist hoeveel ik uitgeef en waaraan 6

Toegang tot geld zou mijn positie in de relatie versterken 11

Een eigen inkomen is van belang voor mijn onafhankelijkheid 64

Hieruit blijkt dat slechts 24% van de ondervraagden zich niet gelijkwaardig
voelt in de relatie wat betreft financiën. Een zeer ruime meerderheid van 76%
voelt zich dus in financieel opzicht gelijkwaardig in de relatie.

47. Geld en relatie, NIBUD-onderzoek, Utrecht 2007.
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De resultaten uit het NIBUD-onderzoek komen overeen met de bevindingen uit
het eigen enquêteonderzoek. Ook hierin zijn vragen gesteld die verband
houden met de feitelijke beschikkingsmacht. Dat over arbeidsinkomen feitelijk
gezamenlijk wordt beschikt, kan worden afgeleid uit het antwoord op de vraag
of het verschil uitmaakt wie van de partners een loonsverhoging krijgt: 95%
van de gehuwden en 84% van de ongehuwd samenwonenden antwoordt dat
dit geen verschil uitmaakt. Bovendien overlegt men in een ruime meerderheid
altijd of meestal over grote uitgaven voor de privéhobby van een der partners:
van de gehuwden 85% en van de ongehuwd samenwonenden 63%.

Het NIBUD-onderzoek en het eigen enquêteonderzoek geven dus een sterke
aanwijzing dat in de Nederlandse huishoudens over de inkomsten gezamenlijk
wordt beschikt. Niettemin blijkt uit het NIBUD-onderzoek ook dat een eigen
inkomen van belang wordt geacht voor de onafhankelijkheid. Het ligt dan voor
de hand dat het ook in de huidige tijd voor de besteding van het inkomen enig
verschil uitmaakt wie van beide partners het inkomen op zijn rekening
ontvangt. Partners behouden immers ook in enige mate de beschikking over
hun eigen inkomen; de meeste partners zullen niet over alle inkomsten
gezamenlijk beslissen en een deel van de uitgaven zal worden gedaan op basis
van persoonlijke voorkeuren. Uit het NIBUD-onderzoek en het enquêteonder-
zoek kan echter wel worden afgeleid dat feitelijk vaak samenwordt beslist over
inkomsten waarvan de juridische beschikkingsmacht bij een van de partners
berust. Hierbij kan de kanttekening worden gemaakt, zoals in het hiervoor
aangehaalde onderzoek onder Canadese partners, dat dit vooral de perceptie
van belastingplichtigen betreft (“ideals of equality are so strong that we
are overwhelmed with joint responses, and it is hard to know exactly what
these joint responses mean”). Dit argument kan echter niet overtuigen. De
feitelijke beschikkingsmacht kan nauwelijks objectief worden beoordeeld. De
feitelijke aanwending van het geld, wie doet wat met betrekking tot bijvoor-
beeld bankzaken of wie doet de boodschappen, zegt weinig over de vraag wie
daadwerkelijk beslist over de aanwending daarvan. Het beslissen over
een uitgave vindt altijd binnen de relatie plaats en is voor de buitenwereld
zelden zichtbaar. Bovendien hoeft ook binnen de relatie niet uitdrukkelijk
gesproken te zijn over de uitgave. Over veel uitgaven zal impliciet consensus
bestaan. Omdat de feitelijke beschikkingsmacht niet objectief te meten is (of
zelfs te benaderen), is er geen reden om het antwoord van de ruimemeerderheid
van partners, dat ze meestal of altijd gezamenlijk beslissen over (grote) uitgaven,
in twijfel te trekken. Als bovendien de feitelijke beschikkingsmacht al objectief
vast te stellen zou zijn en deze zou in belangrijke mate afwijken van de subjectief
ervaren beschikkingsmacht, is niet op voorhand gezegd dat voor de belasting-
heffing moet worden aangesloten bij de objectief vastgestelde beschikkings-
macht.48 Als belastingplichtigen zelf geloven in de gezamenlijkheid van de

48. Vgl. Zelenak 1994, p. 394.
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beschikkingsmacht, zal men een belastingheffing die daarbij aansluit, als recht-
vaardig ervaren.

7.4.4.2 Vermogensinkomsten

Het is lastig om ten aanzien van de beschikkingsmacht een strikt onderscheid
te maken tussen arbeidsinkomsten en vermogensinkomsten. De uitgaven voor
de dure aanschaf voor de privéhobby van een der partners kunnen immers
zowel uit arbeidsinkomsten als uit vermogensinkomsten worden betaald.

Ook op de privébetaal- en spaarrekening kunnen zowel arbeidsinkomsten als
vermogensinkomsten worden gestort. Naar de herkomst van de inkomsten op
deze rekeningen zijn in het enquêteonderzoek echter wel vragen gesteld. Op de
privébetaalrekening worden bij 12% van de gehuwden die over een eigen
betaalrekening beschikken en bij 30% van de ongehuwd samenwonenden
rente- en dividendinkomsten ontvangen. Zoals in paragraaf 6.2.3 opgemerkt,
wijken de bestuursbevoegdheid en feitelijke beschikkingsmacht ten aanzien
van de betaalrekening op eigen naam in een belangrijk aantal gevallen van
elkaar af. Over de bankrekening die op naam van de ene partner staat wordt
in een belangrijk aantal gevallen ook beschikt door de andere partner. Ten
aanzien van de eigen betaalrekening antwoordt van de gehuwden respectie-
velijk 53,5% (gvg), 39,6% (verr. beding) en 34,0% (k.u.) dat ze soms of altijd
gezamenlijk beslissen of van deze privérekening geld wordt opgenomen en zo
ja, waarvoor. Voor ongehuwd samenwonenden is dat 25% en bij een samen-
woonperiode vanaf vijf jaar 39%.

Ook op de gezamenlijke betaalrekening worden rente- en dividendinkomsten
ontvangen. Dat is het geval bij 35% van de gehuwden en 19% van de ongehuwd
samenwonenden. Over deze gezamenlijke betaalrekening wordt in een zeer
ruime meerderheid gezamenlijk beslist: van de gehuwden antwoordde 78,9%
(gvg), 59,4% (verr. beding) en 66,0% (k.u.) dat ze altijd gezamenlijk beslissen en
van de ongehuwd samenwonenden 84%.

Hoewel, zoals blijkt uit het enquêteonderzoek, ook op de privé- en gezamen-
lijke betaalrekening rente- en dividendinkomstenworden ontvangen, zullen de
meeste vermogensinkomsten voortspruiten uit de privéspaarrekening. In alle
gevallen wordt over de privéspaarrekening vaker gezamenlijk beslist dan over
de privébetaalrekening: van de gehuwden met een eigen spaarrekening
antwoordt 65,4% (gvg), 54,8% (verr. beding) en 37,0% (k.u.) dat ze altijd of
soms gezamenlijk beslissen of en zo ja, waarvoor ze geld opnemen. Van de
samenwoners beslist 28% soms of altijd gezamenlijk en bij een samenwoonpe-
riode vanaf vijf jaar is dit percentage 41. Het verschil in beschikkingsmacht
tussen de privébetaalrekening en privéspaarrekening kan worden verklaard
doordat de betaalrekening vaker wordt aangewend voor lopende/dagelijkse
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uitgaven waarover minder (expliciet) wordt overlegd. De privéspaarrekening
zal daarentegen over het algemeen worden aangewend voor grotere uitgaven
waarover wel vaker gezamenlijk zal worden beslist.

Als uitsluitend wordt gekeken naar de bestuursbevoegdheid en de feitelijke
beschikkingsmacht ten aanzien van de diverse rekeningen, dan geldt ook hier
dat deze in een belangrijk aantal gevallen van elkaar afwijken. Voor de
gehuwden in gemeenschap van goederen en met een verrekenbeding is deze
afwijking het grootst: daar beslist een meerderheid altijd of soms gezamenlijk
over de privébetaal- en spaarrekening. Echter ook bij de gehuwden in koude
uitsluiting en de samenwoners wijkt de feitelijke beschikkingsmacht in een
belangrijk aantal gevallen af van de bestuursbevoegdheid. Bij samenwoners
geldt dat vooral bij een samenwoonperiode vanaf vijf jaar. Dat partners altijd of
meestal overleggen over een dure aanschaf voor de privéhobby van een der
partners (gehuwden 85% en ongehuwd samenwonenden 63%), duidt er even-
eens op dat over vermogensinkomsten meestal gezamenlijk wordt beschikt.

7.4.5 Consumptie binnen het samenlevingsverband

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat in zijn algemeenheid geldt dat
partners gezamenlijk over de inkomsten beschikken. Dit lijkt het sterkst het
geval te zijn ten aanzien van de arbeidsinkomsten en in iets mindere mate ten
aanzien van de vermogensinkomsten.

Dat een grote meerderheid van de partners het inkomen ook hoofdzakelijk
gezamenlijk besteedt, staat vrijwel niet ter discussie.49 Het feit dat partners
een gezamenlijke huishouding voeren, impliceert al dat een groot deel van de
gezamenlijke inkomsten aan gezamenlijke uitgaven, zoals huisvesting, eten en
vervoer, zal worden besteed. 50 Zelenak heeft deze veronderstelling getoetst
met behulp van data van het Bureau of Labor Statistics. Hij merkt hierover op:

49. Zie echter Kornhauser 1993, p. 84-88. Haar conclusie (p. 86): “Couples do not universally
share or pool finances, let alone universally believe in such a system. In fact, a significant
percentage (ranging from thirty percent to approximately fifty percent) do not share all their
income”, wordt mijns inziens niet gestaafd met de feiten. Zij haalt aan dat ‘slechts 70%’ van de
ondervraagden hun inkomsten uitsluitend op een gezamenlijke rekening stort. Als het gaat
om gehuwden én ongehuwd samenwonenden bedraagt dat percentage 55,6. Met Zelenak
1994, p. 350-351, ben ik van mening dat dit sterke aanwijzingen zijn voor gezamenlijke
consumptie. Het ligt immers meer voor de hand dat gehuwden met afzonderlijke bank-
rekeningen toch feitelijk hun inkomsten ‘poolen’, dan dat gehuwden met slechts een
gezamenlijke bankrekening hun inkomsten gescheiden houden.

50. Zoals hiervoor in par. 7.4.4 aangegeven, worden in de literatuur de subjectieve opvattingen
over de gezamenlijkheid van de beschikkingsmacht in twijfel getrokken. Hetzelfde geldt voor
de opvattingen over de gezamenlijkheid van consumptie in de onderzoeken aangehaald door
Smith 1998. Hij concludeert daaruit (p. 161): “There is also evidence that people typically !
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“This data strongly suggests that the vast majority of households spend the
vast majority of their income in ways which would make it difficult or
impossible not to pool the income.”51

Ook in de Duitse literatuur wordt opgemerkt dat de gezamenlijke consumptie
uit de aard van het samenlevingsverband voortvloeit:

“Een typischer Ehehaushalt verbraucht dat Gros seines Einkommens für das
Haus oder die Wohnung, das Auto, den gemeinsamen Urlaub, gemeinsame
Besuche von Aufführungen oder Restaurants, Versicherungen, Strom (...);
nur der verbleibende rest kann den Eheleuten als individuell nutzbares
‘Taschengeld’ zugeordnet werden. Bei all diesen Dingen liegt die eheliche
Halbteilung in der Natur der Sache: Das (...) Restaurantbesuch kan nicht
in der Weise erworben werden, daß einer der Eheleute ins Vier-
Sterne-Restaurant und der andere an die Würstchenbude geht.”52

Hetzelfde geldt dan voor ongehuwd samenwonenden die immers evenzeer een
gezamenlijke huishouding voeren.

Uit het enquêteonderzoek blijkt echter dat uitgesplitst naar de bron van de
inkomsten, toch een groot verschil bestaat in de gezamenlijkheid. Arbeidsin-
komsten blijkt een zeer kleine minderheid van de ondervraagden overwegend
gescheiden te houden; van de gehuwden 2% en van de ongehuwd samen-
wonenden 8%. Ook de beschikkingsmacht lijkt in een ruime meerderheid
gezamenlijk plaats te vinden.

De vermogensinkomsten laten een ander beeld zien. Bij gehuwden in gemeen-
schap van goederen en met een verrekenbeding antwoordt 4% respectievelijk
28% dat ze overwegend gescheiden worden gehouden, tegenover 51% van de
gehuwden in koude uitsluiting en 49% van de ongehuwd samenwonenden.
Toch blijkt een meerderheid van alle ondervraagden het geld op zowel de
betaal- als spaarrekening ook aan te wenden voor uitgaven ten behoeve van de
partner. Ten aanzien van de betaalrekening is dat een zeer ruime meerderheid:
van de gehuwden 86% en van de ongehuwd samenwonenden 80%. Ten aanzien
van de spaarrekening is dat nauwelijks minder: van de gehuwden in gemeen-
schap van goederen en met een verrekenbeding respectievelijk 82% en 83% en
van de gehuwden in koude uitsluiting 72% en de ongehuwd samenwonenden
63%. Ook de vermogensinkomsten lijken dus zowel bij gehuwden als bij

! overstate the amount of sharing that goes on in their own marriage.” Anders dan bij de
beschikkingsmacht is de gezamenlijke consumptie wel enigszins objectief te benaderen. Het
feit dat een groot deel van het inkomen wordt besteed aan uitgaven die niet of nauwelijks
individueel toerekenbaar zijn, bevestigt het idee van de gezamenlijke consumptie.

51. Vgl. Zelenak 1994, p. 352.
52. Homburg 2000, p. 265.
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ongehuwd samenwonenden in een meerderheid gezamenlijk te worden ge-
consumeerd.

7.4.6 Toepassingsbereik splitsingsstelsel

7.4.6.1 Inleiding

In de voorafgaande paragrafen is aangegeven dat in een ruime meerderheid
over het arbeidsinkomen gezamenlijk wordt beschikt en dat het gezamenlijk
wordt geconsumeerd. In mindere mate, maar toch nog in een meerderheid,
lijkt dit ook te gelden voor vermogensinkomen. Tevens is duidelijk geworden
dat de beschikkingsmacht en de consumptie ook niet volledig gezamenlijk zijn.
Uit oudere onderzoeken blijkt dat het voor het bestedingspatroon uitmaakt wie
het inkomen verdient. Hoewel dit verschil naar verwachting in de huidige tijd
minder groot is, partners zijn vaker financieel gelijkwaardiger, zal het niet
volledig verdwenen zijn.

Daarnaast bestaat er zowel juridisch als ook feitelijk een verschil in gezamen-
lijkheid tussen met name gehuwden in gemeenschap van goederen en ge-
huwden met een verrekenbeding aan de ene kant en de gehuwden in koude
uitsluiting en samenwonenden aan de andere kant. Dit alles roept de vraag op
naar het toepassingsbereik van het splitsingsstelsel. Met andere woorden,
dient het splitsingsstelsel te gelden voor alle samenlevingsverbanden, onge-
acht de juridische verdeling van de goederen en het inkomen?

In zowel de VS als Duitsland staat het splitsingsstelsel open voor alle huwe-
lijken, ongeacht het toepasselijke huwelijksvermogensregime.53 Zoals reeds
opgemerkt hebben verreweg de meeste staten in Amerika het ‘seperate-
property’-stelsel als wettelijke hoofdvorm.54 In Duitsland is de zogenoemde
‘Zugewinngemeinschaft’ het wettelijke huwelijksvermogensstelsel. Anders dan
de term doet vermoeden, bestaat in de ‘Zugewinngemeinschaft’ geen gemeen-
schap. Tijdens het huwelijk is er sprake van een strikte scheiding van de
vermogens van echtgenoten. Pas bij het einde van het huwelijk ontstaat er een
verdeling van het inkomen dat tijdens het huwelijk is aangegroeid. De aangroei
bestaat grosso modo uit het eindvermogen minus het beginvermogen ver-
meerderd met erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.55 Tijdens het
huwelijk geldt slechts dat beide echtgenoten verplicht zijn in het levensonder-
houd van het gezin bij te dragen. Het voeren van de huishouding en de

53. In beide landen wordt aan gehuwden wel de mogelijkheid geboden om te kiezen voor
individuele toerekening. In de VS betekent de individuele toerekening niet dat de gehuwden
hetzelfde worden belast als alleenstaanden, in Duitsland is dat wel het geval.

54. Voor 41 van de 50 staten is dit het wettelijke hoofdstelsel, vgl. Motro 2006, p. 1519.
55. De ‘Zugewinnausgleich’ vertegenwoordigt echter lang niet altijd de aangroei van het ver-

mogen tijdens het huwelijk. In de eerste plaats omdat het beginvermogen niet negatief !
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verzorging van de kinderen wordt aangemerkt als een bijdrage in het levens-
onderhoud. Daarnaast hebben echtgenoten echter geen aanspraak op elkaars
vermogen. De zogenoemde ‘Taschengeldanspruch’ waar de niet-verdienende
echtgenoot aanspraak op kan maken bedraagt 5 tot 7% van het netto-inkomen
van de buitenshuis werkende echtgenoot. In de literatuur wordt echter opge-
merkt dat de echtgenoot in werkelijkheid een dergelijke aanspraak helemaal
niet heeft; de betreffende uitspraken waarin een dergelijke aanspraak werd
erkend betroffen slechts schuldeisers die het vermogen van de man wilden
uitwinnen voor een schuld van de vrouw.56

In zowel de VS als in Duitsland is het splitsingsstelsel dus in eenmeerderheid van
toepassing op huwelijken waarin de echtgenoten juridisch geen gelijkwaardige
aanspraak hebben op elkaars inkomen en vermogen. In de Amerikaanse litera-
tuur wordt wel verdedigd dat het onjuist is om het splitsingsstelsel, ongeacht het
huwelijksvermogensrecht, toe te passen op alle huwelijken:

“However, though marriage does create minimal support obligations, no
necessary connection exists between shared ownership over income and
marriage.”57

Ook in Duitsland is een belangrijk punt van kritiek dat de aanname die aan het
splitsingsstelsel ten grondslag ligt, namelijk dat het huwelijk een ‘Erwerbs- und
Verbrauchsgemeinschaft’ is, niet overeen zou komen met de juridische werke-
lijkheid.58 Binnen het raamwerk van het splitsingsstelsel, worden in para-
graaf 7.4.6.2 twee alternatieven aangedragen om aan deze kritiek tegemoet te
komen. Enerzijds kan voor de belastingheffing worden aangesloten bij de
juridische verdeling van de eigendom tussen partners en anderzijds kan worden
aangesloten bij de juridische verdeling van de inkomsten tussen partners. Deze
komen hierna in paragraaf 7.4.2.6.1 respectievelijk 7.4.2.6.2 aan bod. In de laatste
subparagraaf besteed ik aandacht aan de vraag of het splitsingsstelsel ook moet
gelden voor ongehuwd samenwonenden (par. 7.4.6.3).

! kan zijn. De schulden worden dus niet meegenomen bij de berekening van het beginver-
mogen. Daarnaast blijkt het eindvermogen in geval van echtscheiding vaak lager te zijn dan
het in werkelijkheid is: de onderliggende vermogensbestanddelen worden verzwegen. Vgl.
Heinke 2003, p. 170.

56. Heinke 2003, p. 167: “Dass der Taschengeldanspruch zur Befriedigung persönlicher Bedürf-
nisse bestimmt ist, is demnach reine Ideologie. In Wahrheit ist dieser Anspruch nichts
anderes als ein Vehikel für die Gläubiger, um an das Vermögen und den Verdienst des
erwerbstätigen Ehegatten heranzukommen.”

57. Motro 2006, p. 1519. Vgl. ook Gann 1980.
58. Vollmer 2004, p. 430-431.
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7.4.6.2 Civielrechtelijke splitsing

7.4.6.2.1 Aansluiting bij juridische verdeling van de eigendom
In de eerste plaats wordt wel opgemerkt dat het splitsingsstelsel aan moet
sluiten bij de juridisch overeengekomen verdeling van de onderliggende ver-
mogensbestanddelen. Het splitsingsstelsel waarin het inkomen fiftyfifty wordt
verdeeld zou in die visie alleen open moeten staan voor personen die zijn
getrouwd in gemeenschap van goederen.59 Homburg vraagt zich echter terecht
af wat de goederengemeenschap te maken heeft met een inkomstenbelasting.60

Ook als er geen goederengemeenschap bestaat, en dus de diverse vermogens-
bestanddelen privé zijn, kunnen de uit het privévermogen voortvloeiende
inkomsten gemeenschappelijk zijn. Als men hiermee geen rekening wil hou-
den omdat het onderliggende vermogensbestanddeel privé is, zou hetzelfde
moeten gelden voor de arbeidsinkomsten in een gemeenschap van goederen.
Het onderliggende vermogensbestanddeel, het ‘human capital’ of de ‘verdien-
capaciteit’, valt immers evenmin in de huwelijksgemeenschap, terwijl de
daaruit voortvloeiende arbeidsinkomsten wel in de huwelijksgemeenschap
vallen. Als het splitsingsstelsel dus slechts van toepassing zou moeten zijn op
de inkomsten uit vermogensbestanddelen die gemeenschappelijk zijn, dan
zouden de arbeidsinkomsten individueel toegerekend moeten worden. De
voorstanders van het beperken van het splitsingsstelsel tot de gemeenschap
van goederen, gaan er daarentegen van uit dat de arbeidsinkomsten ook
fiftyfifty worden verdeeld. Dit zou echter alleen consequent zijn als ook het
‘human capital’ gemeenschappelijke eigendom zou worden.

Dit is niet het geval in onze wettelijke gemeenschap van goederen. Om dit als
voorwaarde te stellen voor toepassing van het splitsingsstelsel is niet reëel,
noch wenselijk. Als belastingplichtigen uit fiscale overwegingen besluiten het
‘human capital’ ook gemeenschappelijk te maken, in die zin dat de partners
een gelijke aanspraak krijgen op elkaars toekomstige verdiencapaciteit, leidt de
verdeling daarvan bij echtscheiding tot onrechtvaardig grote financiële aan-
spraken en haast onoverkomelijke financiële problemen.61

59. O.a. Vogel 1999, p. 2006. Ook Kanzler 2004, p. 74, merkt op dat het splitsingsstelsel alleen kan
worden gerechtvaardigd in geval van een goederengemeenschap.

60. Homburg 2000, p. 265-266.
61. Zie hierover Smith 1998, p. 146-245 en de reactie van Zelenak 2000, p. 41-44. Smith stelt o.a.

voor om het arbeidsinkomen fiscaal alleen te splitsen (conform een zelfgekozen splitsings-
factor) als het ‘human capital’ dat is aangegroeid tijdens het huwelijk bij echtscheiding ook
wordt verdeeld. Dat is echter inconsequent. Ten aanzien van andere vermogensbestanddelen
maakt hij geen onderscheid tussen voor-huwelijkse en na-huwelijkse waardeaangroei. De
inkomsten uit deze vermogensbestanddelen worden voor de belastingheffing toegerekend
conform de splitsingsfactor, terwijl ook bij echtscheiding het volledige vermogensbestand-
deel wordt verdeeld. Het zou dus alleen rechtvaardig zijn om arbeidsinkomsten fiscaal te
splitsen als het volledige ‘human capital’, ongeacht wanneer dit is aangegroeid, zal worden
verdeeld bij echtscheiding. Zoals in de hoofdtekst opgemerkt, is dit niet reëel, noch wenselijk.
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Als de arbeidsinkomsten dus aan iedere echtgenoot voor de helft toegerekend
moeten worden omdat ze juridisch gemeenschappelijk zijn, geldt dat ook voor
de gemeenschappelijke kapitaalinkomsten van privévermogensbestanddelen.
Beslissend dient dan in beide gevallen niet te zijn wie het onderliggende
vermogensbestanddeel bezit, maar of de daaruit voortvloeiende inkomsten
gezamenlijk zijn.

7.4.6.2.2 Aansluiting bij juridische verdeling van de inkomsten
Dit is het tweede alternatief dat in de VS wordt verdedigd door o.a. Motro en
Cain.62 Het splitsingsstelsel dient slechts open te staan voor de partners die de
inkomsten ook juridisch delen. Dit betekent voor de Nederlandse situatie dat
het splitsingsstelsel openstaat voor gehuwden in gemeenschap van goederen
en gehuwden met een verrekenbeding ten aanzien van inkomsten uit arbeid
en vermogen. De overige kwalificerende samenwoners, zouden het splitsings-
stelsel toe kunnen passen als ze contractueel overeenkomen deze inkomsten te
delen.

Hierna zal ik de wenselijkheid van dit stelsel analyseren, waarbij ik de volgende
voor- en tegenargumenten onderscheid.

Vóór dit systeem kunnen de volgende argumenten worden aangevoerd:
1. Het fiscale recht volgt het civiele recht.
2. Bevordering financiële gelijkwaardigheid.
3. Bevordering rechtszekerheid.

Tegen het systeem kunnen de volgende bezwaren worden aangevoerd:
4. Het stelsel is ‘underinclusive’.
5. Het fiscale recht staat op gespannen voet met de juridisch wenselijke

vormgeving.

Ad 1. Het fiscale recht volgt het civiele recht
In het voorstel wordt de fiscale verdeling van het inkomen alleen toegestaan
als deze verdeling in alle gevallen ook juridisch plaatsvindt. In dit stelsel is het
dus niet mogelijk dat fiscaal inkomen aan een van beide partners wordt
toegerekend, waarover deze niet de bestuursbevoegdheid heeft of kan verkrij-
gen. Een splitsingsstelsel dat kan worden toegepast door alle (kwalificerende)
samenlevingsverbanden, ongeacht de vraag of ze ook juridisch of feitelijk
gezamenlijk over de inkomsten beschikken, is haast per definitie ‘overinclu-
sive’. Er zullen dan ook samenlevingsverbanden onder vallen, die gelet op de
juridische en feitelijke inrichting van het samenlevingsverband daar niet voor

62. Motro 2006. Cain 2008 stelt voor om aan te sluiten bij de juridische verdeling, ook als deze
afwijkt van de fiftyfifty-verhouding.
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in aanmerking behoren te komen. Het aansluiten bij het civiele recht heeft dus
als voordeel dat het niet ‘overinclusive’ is.63

Een ander mogelijk voordeel is dat in een dergelijk stelsel slechts inkomsten
aan een belastingplichtige worden toegerekend, als hij ook werkelijk, niet
alleen tijdens de relatie maar ook bij de beëindiging ervan, recht heeft op deze
inkomsten. In een splitsingsstelsel dat kan worden toegepast door alle (kwa-
lificerende) samenlevingsverbanden, wordt geen rekening gehouden met het
feit dat een deel van de gehuwden en de ongehuwd samenwonenden in
principe hun vermogens gescheiden houden. In een stelsel waarin het split-
singsstelsel slechts openstaat als de inkomsten ook juridisch worden verdeeld,
correspondeert de belastingheffing wel met de uiteindelijke vermogenstoe-
name door deze inkomsten.

Een ander bezwaar – waarop Motro wijst – is dat een splitsingsstelsel dat geldt
ongeacht het toepasselijke (huwelijks)vermogensregime, bij echtgenoten ten
onrechte de suggestie kan wekken dat zij niet alleen fiscaal maar ook juridisch
de inkomsten delen.64

Ad 2. Bevordering financiële gelijkwaardigheid
De fiscaal voordelige behandeling van de samenlevingsverbanden waarin de
inkomsten wettelijk worden gedeeld, is wellicht aanleiding voor gehuwden in
koude uitsluiting en ongehuwd samenwonenden om een deling van het
inkomen dat is ontstaan tijdens het samenlevingsverband overeen te komen.
Dit leidt tot een gelijkwaardigere verdeling van het inkomen tijdens het
samenlevingsverband.

63. Zie voor de definitie van de begrippen ‘over-’ en ‘underinclusive’ en de gevolgen van deze
classificatie voor het gelijkheidsbeginsel Tussman & tenBroek 1949, met name p. 348-353.
Daarbij moet worden opgemerkt dat zij uitgaan van een regeling met een strafkarakter. In dat
geval kan een regeling die ‘underinclusive’ is (niet iedereen die gestraft zou moeten worden
op grond van de doelstelling van de wettelijke regeling, wordt gestraft) uit doelmatig-
heidsoverwegingen gerechtvaardigd zijn, terwijl een regeling die ‘overinclusive’ is (er
worden meer mensen gestraft dan op grond van de doelstelling van de wettelijke regeling
gerechtvaardigd is) slechts onder zwaarwegende omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn
(“the circumstances are those of emergency, which must be grave and imminent if the
impositions are harsh and onerous (…) and less grave but still ‘emergency’ if the impositions
are relatively mild”). Een faciliterende belastingmaatregel zoals het splitsingsstelsel heeft
daarentegen een hybride karakter; het is enerzijds ‘begunstigend’ voor de belastingplichtigen
die van de maatregel gebruik kunnen maken, terwijl de budgettaire gevolgen van de
maatregel voor rekening komen van alle belastingplichtigen. Het zal duidelijk zijn dat de
afweging tussen ‘underinclusive’ en ‘overinclusive’ in dat geval anders ligt dan bij een
maatregel met (alleen) een strafkarakter.

64. Motro 2006, p. 1533.
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Dit argument wordt vooral in de Amerikaanse literatuur aangehaald.65 Hier
kan echter tegen in worden gebracht dat het bevorderen van gelijkwaardigere
aanspraken van partners binnen het samenlevingsverband geen doelstelling
moet zijn van een belastingheffing. De belastingheffing moet de feitelijke of
juridische ontwikkelingen volgen en niet sturen. Het bewerkstelligen van
gelijkwaardigere financiële aanspraken tijdens het huwelijk of buitenhuwe-
lijkse samenlevingsverband moet in het civiele recht plaatsvinden en niet in
het fiscale recht.66

Ad 3. Bevordering rechtszekerheid
Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de feitelijke financiële verwevenheid
tijdens de relatie ook bij gehuwden in koude uitsluiting en ongehuwd samen-
wonenden groot is. De juridische onzekerheid over het bestaan en de omvang
van de onderlinge financiële aanspraken, die vooral tot uitdrukking komen in
geval van echtscheiding, is daarentegen groot. De juridische vastlegging van de
feitelijke gang van zaken leidt in zo’n geval tot meer rechtszekerheid voor
beide partners.

Als feitelijk de verdeling van het inkomen al plaatsvindt, is de belastingheffing
in dit geval niet sturend maar volgend. De schriftelijke vastlegging van derge-
lijke aanspraken vergroot slechts de rechtszekerheid.

Hier kan tegen in worden gebracht dat er weliswaar in de meerderheid van de
gevallen tijdens de relatie een grote mate van financiële verstrengeling aan-
wezig is, maar dat dit zeker niet impliceert dat partijen ook bij echtscheiding
hun overgespaarde inkomsten bij helften wensen te delen. Een dergelijke
verregaande juridische deling van het inkomen moet niet fiscaal maar juridisch
geïndiceerd zijn.

Zoals hiervoor opgemerkt, kunnen tegen het stelsel de volgende bezwaren
worden aangevoerd:

65. O.a. Gann 1980, p. 59-67 wijst op dit voordeel (met name p. 61). Zij kiest echter niet voor de
mogelijkheid om het splitsingsstelsel toe te staan als wettelijk wordt overeengekomen om
het inkomen te delen, omdat dit naar haar mening slechts dan gerechtvaardigd is als dit ook
geldt voor ongehuwd samenwonenden. Een dergelijke uitbreiding acht zij politiek gezien
haast onhaalbaar. Zie ook Smith 1998, p. 186, die ook nog een studie aanhaalt waaruit blijkt
dat een juridische deling van het inkomen de arbeidsparticipatie van vrouwen zou bevor-
deren (p. 201).

66. In de juridische literatuur wordt al geruime tijd gepleit voor een wettelijke vermogens-
rechtelijke regeling voor samenwoners, zie voor een overzicht in de Nederlandse literatuur
Schrama 2004, p. 549-550. In het kader van het wetsvoorstel Modernisering huwelijksver-
mogensrecht, is toegezegd dat zal worden onderzocht of het wettelijk mogelijk moet worden
gemaakt voor de rechter om een correctie aan te brengen op het vermogensregime tussen (in
koude uitsluiting) gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Zie daarover uitvoeriger
Verstappen 2010.
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4. Het stelsel is ‘underinclusive’. En
5. Het fiscale recht staat op gespannen voet met de juridisch wenselijke

vormgeving.

Ad 4. Het stelsel is ‘underinclusive’
Het aansluiten bij de wettelijke deling van het inkomen is ‘underinclusive’. Dat
wil zeggen dat samenlevingsverbanden waarin partners (een groot deel van)
het inkomen wel feitelijk of juridisch delen, toch geen toegang krijgen tot het
splitsingsstelsel. Met andere woorden, het stelsel sluit samenlevingsverbanden
uit die op grond van de feitelijke en juridische kenmerken niet uitgesloten
behoren te worden.

De voorwaarde van een juridische deling van het inkomen betekent namelijk
dat de Belastingdienst huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten
moet gaan beoordelen. De inhoud van deze overeenkomsten is vaak moeilijk
te duiden. Uit uitvoeringstechnisch oogpunt zou alleen bij een fiftyfifty-deling
van het totale inkomen, het splitsingsstelsel toegestaan moeten worden.
Bovendien past dit ook het beste binnen de grondslag van het splitsingsstelsel.
De grondslag is immers dat de partners een inkomensbestedende en inko-
mensverwervende eenheid zijn, waarbij de individuele draagkracht niet afzon-
derlijk, los van het samenlevingsverband, kan worden bepaald. Beide partners
beslissen samen over de verdeling van de arbeidstaken en kunnen tijdens het
samenlevingsverband in (vrijwel) gelijke mate over het inkomen beschikken,
zodat een fiftyfifty-verdeling gerechtvaardigd is. Een andere (juridische) deling
van het inkomen, staat daarmee op gespannen voet.

Dit betekent dat de geringste inbreuk op de fiftyfifty-deling al meebrengt dat het
splitsingsstelsel niet van toepassing is. Partners die weliswaar een groot deel van
hun inkomen delen, bijvoorbeeld wel de arbeidsinkomsten maar niet de over-
gespaarde vermogensinkomsten, komen dus niet voor het splitsingsstelsel in
aanmerking. Hoewel heel goed denkbaar is dat niet alleen de arbeids- maar ook
de vermogensinkomsten in het belastingjaar feitelijk aan beide echtgenoten ter
beschikking hebben gestaan en door hen beiden zijn geconsumeerd. Ook als ze
feitelijk geen vermogensinkomsten hebben in dat jaar, en dus juridisch wel alle
inkomsten delen die ze dat jaar hebben genoten, stuit het splitsingsstelsel toch af
op het feit dat de wettelijk overeengekomen deling niet alle inkomsten betreft.
Hetzelfde geldt voor de situaties waarin alleen de inkomsten uit giften en
erfrechtelijke verkrijgingen privé worden gehouden. Hoewel vrijwel alle inkom-
sten gezamenlijk zijn, of alle inkomsten omdat de echtgenoten (nog) geen
inkomsten uit erfrechtelijke verkrijgingen of schenkingen hebben, kan het split-
singsstelsel toch niet worden toegepast. Het belastingstelsel kan immers uit
uitvoeringstechnisch oogpunt niet jaarlijks met iedere afzonderlijke situatie
rekening houden.
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Uit het feit dat de inkomstenbelasting een jaarlijkse draagkrachtheffing is, vloeit
bovendien voort dat de fiftyfifty-verdeling jaarlijks moet plaatsvinden. Alleen in
dat geval verkrijgt de partner ook werkelijk de bestuursbevoegdheid, en dus
zeggenschap, over het inkomen. De partner kan dan zelf beslissen of en zo ja,
waarvoor hij het inkomen aanwendt. Uitsluitend een verrekening bij het einde
van het huwelijk (‘finaal verrekenbeding’) volstaat niet. Dit betekent dat ook geen
rekening kanworden gehoudenmet de situatie dat oorspronkelijk juridisch geen
fiftyfifty-deling is overeengekomen, maar later alsnog wordt overeengekomen
dat alle bestaande en toekomstige inkomsten gezamenlijk zullen zijn. Juridisch is
als het ware met terugwerkende kracht alsnog een deling van het inkomen
overeengekomen, waar fiscaal echter geen rekening mee kan worden gehouden.

Het voorgaande zou echter ook betekenen dat uitsluitend een algehele ge-
meenschap van goederen niet volstaat. Ook in de gemeenschap van goederen
berust de bestuursbevoegdheid over het inkomen bij degene die het inkomen
‘aanbrengt’. De echtgenoot die geen inkomen aanbrengt heeft staande het
huwelijk slechts uitzicht op de helft van dat inkomen bij beëindiging daar-
van.67 Ook bij de gemeenschap van goederen zouden derhalve aanvullende
afspraken nodig zijn om te bewerkstelligen dat beide echtgenoten de bestuurs-
bevoegdheid krijgen over alle inkomsten.

Ad 5. Fiscaal recht staat op gespannen voet met juridisch wenselijke vormgeving
Als een bepaalde juridische vormgeving fiscaal voordelig is, kan dat voor
belastingplichtigen een reden zijn om voor die vormgeving te kiezen. De fiscaal
gunstige behandeling van de wettelijke deling van het inkomen, kan dus voor
gehuwden en samenwonenden de reden zijn om hun inkomsten ook juridisch
fiftyfifty te delen. Het is echter de vraag of ze niet zwichten voor het directe
financiële voordeel, zonder voldoende stil te hebben gestaan bij de juridische
gevolgen van een dergelijke deling, bijvoorbeeld in geval van (echt)scheiding.
Het laat zich heel goed denken dat partners tijdens het samenlevingsverband
bereid zijn om alle inkomsten samen te delen, maar dat ze dit gevolg niet
wenselijk achten bij echtscheiding.68 Ook andere civielrechtelijke redenen om

67. Afgezien van de wettelijke verplichting van art. 1:81 BW die voor alle gehuwden geldt. Als het
wetsvoorstel Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Kamerstukken 28 867),
tot wet wordt verheven, wijzigt de bestuursregeling en zullen echtgenoten vaker allebei
bestuursbevoegd zijn. Anders dan in de huidige regeling is ten aanzien van de goederen die
niet op naam staan, namelijk ieder der echtgenoten bestuursbevoegd. De bestuursbevoegd-
heid ten aanzien van op naam gestelde goederen en van de gemeenschapsgoederen die
dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf, wijzigt echter niet.

68. Dit blijkt ook uit het enquêteonderzoek. Op de vragen naar de gezamenlijkheid tijdens het
samenlevingsverband antwoorden veel meer ondervraagden bevestigend dan op de vragen
die zijn opgevat als de gezamenlijkheid in geval van (echt)scheiding. Dat geldt zelfs voor de
gehuwden in gemeenschap van goederen waarin juridisch in principe geen onderscheid
bestaat tussen de gezamenlijkheid tijdens het samenlevingsverband en bij echtscheiding. Zie
hfdst. 5 en met name par. 5.3.2.
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te kiezen voor het juridisch gescheiden houden van inkomen en vermogen,
zoals het zeker stellen van vermogen tegen schuldeisers, kunnen worden
doorkruist als alle inkomsten jaarlijks wettelijk moeten worden gedeeld.69

Afweging
Het dilemma is dat het toepassen van het splitsingsstelsel op alle samenle-
vingsverbanden ‘overinclusive’ kan zijn; het kan ook worden toegepast door
samenlevingsverbanden die zowel juridisch als feitelijk hun inkomsten vol-
ledig of overwegend gescheiden houden. Het belangrijkste bezwaar tegen het
uitsluitend volgen van de civielrechtelijke deling van het inkomen is daarente-
gen dat het ‘underinclusive’ zal zijn. Veel samenwoners en ook gehuwden in
koude uitsluiting zullen wellicht huiverig zijn om al hun inkomsten jaarlijks
wettelijk te delen. Vooral de uit wetssystematisch en uitvoeringstechnisch
oogpunt noodzakelijke voorwaarde dat alle inkomsten jaarlijks bij helften
moeten worden gedeeld, kan een probleem opleveren. Dit klemt temeer omdat
belastingplichtigen zeer waarschijnlijk over een groot deel van hun inkomsten
feitelijk gezamenlijk beschikken en dit gezamenlijk consumeren. Sterker nog,
de gehuwden in koude uitsluiting hebben ook juridisch al de verplichting
elkaar te laten delen in hun eigen voorspoed, conform art. 1:81 BW. Dit
impliceert al dat over een belangrijk deel van het inkomen gezamenlijk zal
worden beschikt en dat dit gezamenlijk wordt geconsumeerd.

Hoewel aan het beperken van het splitsingsstelsel tot de samenlevingsver-
banden waarin het inkomen juridisch wordt gedeeld onmiskenbare voordelen
zijn verbonden, heeft deze variant vanwege de daaraan verbonden bezwaren
toch niet mijn voorkeur. Mijn voorkeur is om het splitsingsstelsel toe te passen
op alle samenlevingsverbanden die feitelijk in een grote meerderheid geza-
menlijk over hun inkomsten beschikken en dit gezamenlijk consumeren. Zoals
in hoofdstuk 6 aangegeven, voldoen zowel gehuwden als ongehuwd samen-
wonenden daaraan. Wel moet naar mijn mening worden voorkomen dat
samenlevingsverbanden die hun inkomen en vermogen bewust strikt geschei-
den houden tegen hun wil als een ‘economische eenheid’ worden bestempeld.
Aan deze samenlevingsverbanden kan een ‘uitstapmogelijkheid’, oftewel ‘op-
ting-out’, worden geboden waardoor ze individueel aangifte kunnen doen.70

Dit stelsel zal mijns inziens minder ‘overinclusive’ zijn, dan het beperken

69. Zie ook Scherf 2000, p. 269. De jaarlijkse verrekening van het inkomen kan echter ook juist
bewerkstelligen dat het inkomen uit de risicosfeer wordt gehaald, zie par. 5.4.1.

70. Deze mogelijkheid zou alleen open moeten staan voor samenlevingsverbanden die hun
inkomsten ook juridisch gescheiden houden zoals gehuwden buiten gemeenschap van
goederen en ongehuwd samenwonenden. Om ongewenst planningsgedrag zo veel mogelijk
uit te sluiten, zou daarbij moeten worden bepaald dat op een eenmaal gemaakte keuze
tussen individuele toerekening of het splitsingsstelsel, gedurende het bestaan van het
samenlevingsverband niet meer terug gekomen kan worden. De keuze kan dus eenmalig
worden uitgebracht.
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daarvan tot de samenlevingsverbanden waarin alle inkomsten juridisch wor-
den gedeeld ‘underinclusive’ zal zijn.

Ter onderbouwing van deze stelling kan in de eerste plaats worden gewezen op
het feit dat in Nederland de gemeenschap van goederen het wettelijke hoofd-
stelsel is. Circa 75% van de huwelijken vindt plaats in gemeenschap van
goederen terwijl slechts 3% van de huwelijken plaatsvindt met een strikte
scheiding van inkomen en vermogen.71 Dit is een belangrijk verschil met
Duitsland en de VS, waar het wettelijke hoofdstelsel juist wordt gekenmerkt
door een scheiding van goederen.72 Ook uit het enquêteonderzoek blijkt dat in
een zeer ruime meerderheid gezamenlijk wordt beschikt over het arbeidsin-
komen en in een meerderheid ook over het vermogensinkomen.

Dat de belastingheffing in een dergelijk voorgesteld stelsel niet altijd corres-
pondeert met de werkelijke vermogenstoename bij het einde van het huwelijk,
is niet van belang. De inkomstenbelasting, die jaarlijks wordt geheven, hoeft
ook geen rekening te houden met de uiteindelijke vermogenstoename. Het is
slechts van belang of de jaarlijkse inkomsten gezamenlijk kunnen worden
gebruikt. Dit blijkt zowel bij de gehuwden in gemeenschap van goederen als
bij de gehuwden in koude uitsluiting en de ongehuwd samenwonenden in een
ruime meerderheid het geval te zijn.

Of het vermogen gezamenlijk is of gescheiden wordt gehouden, en op welke
wijze dit moet worden verdeeld bij de beëindiging van het samenlevingsver-
band, is voor de inkomstenbelasting naar mijn mening dus niet relevant. Een
heffing van inkomstenbelasting die nauwkeurig rekening houdt met de verde-
ling van het inkomen zoals dat uiteindelijk ook bij echtscheiding wordt
overeengekomen, is bovendien niet uitvoerbaar. Immers ook bij gehuwden in
koude uitsluiting en de ongehuwde samenwoners blijken vaak op stilzwij-
gende afspraken berustende financiële aanspraken te zijn ontstaan (zie par. 5.5
en 5.6). Hierna ga ik in op de eventuele aanvullende voorwaarden die in dat
kader moeten worden gesteld aan samenwonenden.

7.4.6.3 Samenwoners

In paragraaf 6.3.8 heb ik al opgemerkt dat er geen goede reden is om ongehuwd
samenwonenden bij voorbaat uit te sluiten van het kwalificerende partnerbegrip,
mits uiteraard een meerderheid van de ongehuwd samenwonenden dezelfde
relevante – juridische en/of feitelijke – kenmerken vertonen als gehuwden.

71. Zie par. 5.2.
72. Ook Moltmaker merkt hierover op in zijn conclusie bij BNB 1990/61, punt 6.2.3: “Een

belastingstelsel, waarin met gezinsomstandigheden rekening wordt gehouden, vindt naar
mijn mening in Nederland, meer dan in de BRD of in Italië, aansluiting bij ons huwelijks-
vermogensrecht.”
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Dit geldt ook voor het splitsingsstelsel. Het splitsingsstelsel bewerkstelligt dat
partners in een kwalificerend samenlevingsverband anders worden behandeld
dan belastingplichtigen die niet deel uitmaken van zo’n samenlevingsverband.
De uit het splitsingsstelsel voortvloeiende gunstigere of ongunstigere behande-
ling is alleen dan te rechtvaardigen als deze geldt voor iedereen die in
vergelijkbare omstandigheden verkeert.73 Een bijkomend voordeel van het
openstellen van het splitsingsstelsel voor ongehuwd samenwonenden is de
‘fiscale neutraliteit’; de belastingheffing beïnvloedt niet de beslissing om al dan
niet in het huwelijk te treden.

Gelet op de specifieke doelstelling van de regeling kunnen echter wel aan-
vullende voorwaarden worden gesteld aan het (buitenhuwelijkse) samenle-
vingsverband. Aan het splitsingsstelsel ligt de gedachte ten grondslag dat
partners een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn.
Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de financiële verwevenheid toeneemt
met de samenwoonperiode. Bij een samenwoonperiode vanaf vijf jaar evenaart
of overstijgt de financiële verwevenheid van samenwoners die van gehuwden
in koude uitsluiting. Vanuit die optiek kan het stellen van de eis van een
samenwoonperiode van vijf jaar ten aanzien van de gezamenlijke toerekening
van het inkomen gerechtvaardigd zijn. Daarbij moet wel de kanttekening
worden geplaatst dat de cijfers die betrekking hebben op de samenleefperiode
berusten op een kleine ‘sample-size’.74 Een andere optie om de wettelijke
gelijkstelling met gehuwden te vergroten, zou zijn om de eis te stellen van een
notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.

Het feit dat in de VS en Duitsland het splitsingsstelsel alleen openstaat voor
gehuwden, roept tot slot nog de vraag op of er specifieke bezwaren zijn
verbonden aan het openstellen van het splitsingsstelsel voor ongehuwd sa-
menwonenden. Zoals Mobach opmerkt:

“Van de bij een deel van de commissie levende gedachte dat ook wel-
varende samenwonende ongehuwden de mogelijkheid zouden moeten
krijgen om het belastingvoordeel van splitsing binnen te halen, heb ik
met verbazing kennis genomen. Er is bij mijn weten geen land ter wereld
waar een optioneel splitsingstelsel voor ongehuwden bestaat. Vermoedelijk

73. Dat deze fiscale neutraliteit bijzonder belangrijk is voor de acceptatie van het splitsings-
stelsel, blijkt ook uit de kritiek op het splitsingsstelsel in de VS. Een belangrijk deel van deze
kritiek is terug te voeren op het feit dat het splitsingsstelsel alleen geldt voor gehuwden en
niet voor ongehuwd samenwonenden die overigens in vergelijkbare omstandigheden ver-
keren. Zie par. 7.5.4 hierna.

74. Zie par. 4.2.3.
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betreft het hier een opleving van de uit de jaren zeventig bekende gedachte:
‘Nederland Gidsland’.”75

Zoals ik hierna zal aangeven, loopt Nederland inderdaad – in ieder geval in
vergelijking met de VS en Duitsland – voorop als het gaat om de gelijkstelling
van gehuwden met ongehuwd samenwonenden. Mede vanwege de ruime
ervaring met deze gelijkstelling in de fiscale wetgeving, bestaan er voor de
Nederlandse situatie geen overtuigende bezwaren tegen het openstellen van
het splitsingsstelsel voor ongehuwd samenwonenden die aan bepaalde voor-
waarden voldoen.

De auteurs uit de VS die menen dat ongehuwd samenwonenden in verge-
lijkbare omstandigheden verkeren als gehuwden, wijzen een gelijkstelling toch
af vanwege de uitvoeringstechnische bezwaren en de budgettaire gevolgen van
een dergelijke uitbreiding.76 Zoals in paragraaf 6.3.8 opgemerkt, kunnen de
uitvoeringstechnische bezwaren worden ondervangen doordat de wetgever in
staat moet worden geacht om objectieve criteria te formuleren voor een
kwalificerend partnerschap. Daarnaast kan men zoals hiervoor opgemerkt,
gelet op de specifieke doelstelling van de regeling, aanvullende eisen stellen
zoals een samenwoonperiode of de eis van een notarieel samenlevingscontract
met een wederzijdse zorgverplichting.77

In Duitsland stuit een gelijke behandeling reeds af op het feit dat men meent
dat gehuwden en ongehuwd samenwonenden geen gelijke gevallen zijn. Een
belangrijk, ook door het BverfG aangehaald, argument om het splitsingsstelsel
te beperken tot gehuwden zijn de juridische verschillen die bestaan ten

75. Mobach 1992, p. 16. Sillevis pleit er daarentegen in de Mobach-bundel voor om de samen-
woner fiscaal juist te erkennen: “In dat verband zal de fiscale wetgever zich in de toekomst
dienen aan te sluiten bij ontwikkelingen in de civielrechtelijke jurisprudentie, waarin de
zorgplicht tussen samenwoners wordt erkend. Ik acht het namelijk zeer waarschijnlijk dat
ook de burgerlijke rechter zich geleidelijk zal aansluiten bij de realiteit dat vele ongehuwd
samenwonenden zich moreel gebonden achten elkander van het nodige te voorzien.” Dit
betekent echter niet dat hij een voorstander is van het splitsingsstelsel. Als nadeel van een
dergelijk stelsel noemt hij dat er ook andere samenlevingsvormen zijn, zoals tussen ouders
en kinderen, “wier relatie in de verste verte niets te maken heeft met een ‘huwelijk’”. L.W.
Sillevis, ‘De opmars van de samenwoners in de inkomstenbelasting’, in: Sillevis & de Vries,
Mobach-bundel 1985, p. 175.

76. O.a. Wolk 1979-1980. Over het opheffen van de ongelijkheid tussen gehuwden en ongehuwd
samenwonenden die bestaat doordat eerstgenoemden het splitsingsstelsel kunnen toepas-
sen, merkt hij op (p. 1274): “Unfortunately, curing this inequity would raise some serious
administrative problems. One of these problems would result from the great temptation for
individuals to enter sham cohabitation relationships solely to gain the benefits of the joint
return.”

77. Vgl. ook H.J. Hofstra, ‘Het splitsingstelsel’, in: Albregtse, Van Arendonk & Stevens, Christi-
aanse-bundel 1989, p. 77.
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opzichte van ongehuwd samenwonenden. Als rechtvaardiging voor het split-
singsstelsel overwoog het BverfG:

“Diese Ehegattenbesteuerung steht auch in Einklang mit den Grundwertun-
gen des Familienrechts. Die Institute des Zugewinnausgleichs und (...) des
Versorgungsausgleichs lassen den Grundsatz erkennen, daß das während
der Ehe erworbene gemeinschaftlich erwirtschaftet ist.”78

Juridisch zijn beide samenlevingsverbanden naar Duits recht niet op een lijn te
stellen. Of ze vervolgens wel feitelijk een ‘economische eenheid’ zijn, laat zich
volgens Tipke niet vaststellen zonder een te grote inbreuk te maken op de
privacy van belastingplichtigen. Het überhaupt vaststellen van een niet-
commercieel samenlevingsverband, nog los van de vraag of een economische
eenheid bestaat, zou uit controleoogpunt bovendien niet uitvoerbaar zijn.79

Veelzeggend over de positie van ongehuwd samenwonenden in het Duitse
belastingrecht is de opmerking van Streck:

“Wer das Splittingverfahren abschaffen will, (...) weil er die Differenzierung
zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft niet einzusehen vermag oder nicht
einsehenwill, rüttelt an noch härteren Gattern des BverfG. Im Erbschaftsteuer
hat man sich die Zähne ausgebissen. Das Grundgesetz verweigert kategorisch,
die Erbschaft- und Schenkungsbesteuerung der Ehepartner auf nichteheliche
Lebensgemeinschaften auszudehnen. Neben die grundsetzliche Wertung
tritt im Übrigen ein weiteres, pragmatisches Argument: Eingentlich will im
Steuerrecht niemand einer Steuerinspektorin (...) Ermittlungen dazu erlauben,
ob denn nun in concreto eine nichteheliche Lebensgemeinschaft oder nur ein
Wochendverhältnis vorliegt.”80

Richter & Steinmüller merken op dat ook al zouden enige buitenhuwelijkse
samenlevingsverbanden een ‘Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft’ zijn, men
dit niet juridisch bindend kan generaliseren.81

78. BverfG 3 november 1982, BverfGE 61, 319, p. 345.
79. Vgl. o.a. Tipke 2000, p. 387-388.
80. Streck 2000, p. 335. Inmiddels heeft het BFH bevestigd dat het onderscheid tussen gehuwden

en ‘Lebenspartners’ niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, zie BFH 20.6.2007 II R 56/05.
Hierin overwoog het BFH: “Beide Aussagen zusammengenommen bedeuten, dass der Ge-
setzgeber den eingetragenen Lebenspartnern zwar ungeachtet des Schutzes der Ehe aus
Art. 6 Abs. 1 GG dieselben Vergünstigungen einräumen kann wie Ehegatten, dass er dies aber
ungeachtet des Art. 3 Abs. 1 GG nicht muss. Nur die Ehe und Familie stehen nach Art. 6 Abs. 1
GG unter dem besonderen Schutz des Staates. Diese unterschiedliche Verfassungsrechtslage
bezüglich der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft hat auch vor Art. 3 Abs. 1 GG
Bestand.”

81. Richter & Steinmüller, p. 816.
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Voor de Nederlandse situatie zijn bovenstaande bezwaren niet overtuigend. Uit
het enquêteonderzoek blijkt dat in Nederland ook ongehuwd samenwonenden
in een (ruime) meerderheid over hun inkomsten gezamenlijk beschikken en dit
gezamenlijk consumeren. Voor wat betreft de uitvoeringstechnische argumen-
ten, verwijs ik naar het hiervoor opgemerkte. Uit het hiervoor aangehaalde
citaat van Streck blijkt echter dat in Duitsland nog een ander bezwaar tegen de
gelijkstelling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden een rol speelt,
namelijk de ‘grundsetzliche Wertung’ van het huwelijk. Het huwelijk wordt
gezien als een bijzonder instituut dat onder bescherming staat van de grond-
wet. Dit geldt niet voor andere samenlevingsvormen. Het openstellen van het
splitsingsstelsel voor ongehuwd samenwonenden zou volgens Richter & Stein-
müller “der eindeutigen Wertentscheidung des Art. 6 (...) GG widersprechen,
der ausdrücklich nur Ehe und Familie schützt”.82

De ongelijke behandeling wordt door sommige auteurs en politici in Duitsland
niet alleen als gerechtvaardigd, maar zelfs als een noodzakelijke voorwaarde
beschouwd ter bescherming van het bijzondere instituut huwelijk.83 Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het feit dat het splitsingsstelsel niet toegankelijk is voor de
zogenoemde ‘Eingetragene Lebenspartnerschaft’.84 Dit is een rechtsverhouding
voor personen van gelijk geslacht, die een grote gelijkenis vertoont met het
huwelijk. Huwelijksvermogensrechtelijk bestaan er zelfs helemaal geen verschil-
len tussen het huwelijk en de ‘Eingetragene Lebenspartnerschaft’. Dat voor
partners van een ‘Eingetragene Lebenspartnerschaft’ het splitsingsstelsel niet
toegankelijk is, kan dus niet worden verklaard door de juridische verschillen. Het
kan slechts worden verklaard doordat de wetgever beide rechtsverhoudingen
uitdrukkelijk niet op een lijn heeft willen stellen.85 Zoals opgemerkt is de

82. Richter & Steinmüller, p. 816.
83. Vgl. ook Winhard 2006, p. 1733, die meent dat het openstellen van het splitsingsstelsel voor

ongehuwd samenwonenden, die bewust hebben afgezien van het huwelijk, uit maatschap-
pelijk en grondwettelijk oogpunt gevaarlijk is. Het zou de bijzondere positie van het huwelijk
(“die allgemein anerkannte und gewollte Partnerschaftsform für das Zusammenleben von
Mann und Frau”) doen verwateren.

84. In plaats daarvan kunnen de partners wel een forfaitair bepaalde onderhoudsverplichting in
aanmerking nemen. Dit wordt ook wel de ‘Realsplitting’ genoemd.

85. Zoals hiervoor opgemerkt is Winhard 2006 een tegenstander van openstelling van het
splitsingsstelsel voor ongehuwd samenwonenden. Omdat het huwelijk echter niet openstaat
voor personen van gelijk geslacht, heeft hij er geen bezwaar tegen als zij wel toegang krijgen
tot het splitsingsstelsel, omdat dit geen afbreuk doet aan de bijzondere positie van het
huwelijk als samenlevingsverband van personen van verschillend geslacht. Vgl. ook Kanzler
2000, p. 863. In 2008 bevestigde de Duitse regering dat men niet het voornemen heeft om
het huwelijk en het ‘Lebenspartnerschaft’ voor de inkomstenbelasting en de Successiewet
1956 hetzelfde te behandelen. Vgl. het antwoord door de Duitse regering op vraag 16.a in de
Deutscher Bundestag, ‘Stand der rechtlichen Gleichstellung homosexueller Lebenspartners-
chaften’, Drucksache 16/10432, 29. 09. 2008.
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ongelijkheid die daaruit voortvloeit niet in strijd met de Grondwet, omdat het
huwelijk wordt beschermd door art. 6 Duitse Grondwet.86

De reden voor de ongelijke behandeling is de angst dat een ‘quasihuwelijk’
schade zou berokkenen aan het instituut huwelijk:

“Den befürchteten Auflösungstendenzen werden schließlich nicht nur die
leicht widerlegbare Behauptung von ‘der aus unvordenklichen Zeiten über-
kommenen Institution’ und ‘in ihrem Kern unverändert gebliebenen’ Ehe,
sondern auch horrorszenarien entgegengesetzt, wonach ‘uns noch ganz
andere Lebensformen ins Haus stehen, gegen die es dann den überkom-
menen institutionellen Schutz nicht mehr gibt’.”87

Het zal duidelijk zijn dat ook deze laatste visie op andere samenlevingsvormen
dan het huwelijk, voor de Nederlandse situatie geen overtuigend bezwaar
oplevert tegen een gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met ge-
huwden.88

7.4.7 Conclusie wenselijkheid splitsingsstelsel

Over het arbeidsinkomen wordt door zowel gehuwden als ongehuwd samen-
wonenden in een overgrote meerderheid gezamenlijk beschikt en het wordt
gezamenlijk geconsumeerd. Inminderemate, maar toch nog in eenmeerderheid,

86. Dat de verschillende behandeling niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel van art. 3 Duitse
Grondwet is door het BFH bevestigd (BFH 26.1.2006 III R 51/05): “Nach der Rechtsprechung
des BVerfG verpflichtet Art. 6 Abs. 1 GG als wertentscheidende Grundsatznorm den Staat, die
Ehe zu schützen und zu fördern. Das gilt nur für die Ehe als Institut, nicht dagegen für andere
Lebensformen (...). Soweit der Gesetzgeber Ehe und Familie steuerlich besser gestellt hat als
nichteheliche Lebensgemeinschaften, hat das BVerfG dies durch Art. 6 Abs. 1 GG für ge-
rechtfertigt gehalten (...). Eine unterschiedliche Förderung von Ehe und Familie im Vergleich
zu anderen Formen gemeinschaftlichen Zusammenlebens verstößt daher nicht gegen den
insoweit nachrangigen Art. 3 Abs. 1 GG."

87. Kanzler 2001, p. 922 en 1044 (erratum). Ook in de VS wordt in de literatuur volop
gediscussieerd over de wenselijkheid van een fiscaal gelijke behandeling van homoseksuele
echtparen met heteroseksuele echtparen. Hoewel het homohuwelijk in steeds meer staten is
gelegaliseerd, verbiedt de Defense of Marriage Act federale instituten, zoals de Internal
Revenue Service, om het homohuwelijk te erkennen. Knauer 1998-1999, p. 187 haalt
presidentskandidaat Alan Keyes aan die opmerkt dat het erkennen van het homohuwelijk:
“will destroy the integrity of the marriage-based family” en “destroy family life, the
innocence of childhood and the very fabric of American life”.

88. Ook in Duitsland staat overigens de ‘hoge verfassungsrechtliche Stellenwert der Ehe’ onder
druk. Het zou in contrast staan met de realiteit dat er steeds meer buitenhuwelijkse
samenlevingsvormen zijn, dat er steeds meer alleenstaanden en echtscheidingen zijn en
steeds minder huwelijken. Ook enige politici grijpen deze ontwikkelingen aan om een
afname te bepleiten van de wettelijke bescherming van het huwelijk. In dat kader wordt ook
voorgesteld om het splitsingsstelsel af te schaffen ten gunste van een fiscale bevoordeling
van echtgenoten met kinderen. Vgl. Kirchhof 2007, p. 241.
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lijkt dit ook te gelden voor vermogensinkomen. In de huidige tijd overleggen
partners bovendien onderling wie gedurende welke tijd betaalde en onbetaalde
arbeid voor zijn rekening neemt. Het individueel toerekenen van het inkomen
binnen het samenlevingsverband aan degene die de juridische beschikkings-
macht daarover heeft is in zo’n geval dus willekeurig.

De inkomstenbelasting wil de individuele draagkrachtvermeerdering belasten.
De individuele draagkrachtvermeerdering kan binnen het samenlevingsver-
band echter nooit met enige nauwkeurigheid worden bepaald. Omdat partners
binnen het samenlevingsverband in een meerderheid gezamenlijk over het
inkomen beschikken en dit gezamenlijk consumeren is een toerekening aan
ieder voor de helft, het meest accuraat. Het splitsingsstelsel sluit daarmee het
beste aan bij de huidige maatschappelijke realiteit.

7.5 Bezwaren tegen het splitsingsstelsel

7.5.1 Inleiding

In vooral de Amerikaanse en Duitse literatuur is een aantal belangrijke bez-
waren geopperd tegen het splitsingsstelsel. Hierna besteed ik aandacht aan
deze bezwaren. In de volgende subparagraaf ga ik eerst in op een principieel
argument tegen het splitsingsstelsel, namelijk dat het aangaan van een huwe-
lijk of ander samenlevingsverband inkomensbesteding is en dus fiscaal irrele-
vant (par. 7.5.2). In de daaropvolgende subparagrafen komen vooral bezwaren
aan bod tegen de uitwerking van het splitsingsstelsel. In paragraaf 7.5.3 besteed
ik aandacht aan de arbeidsparticipatie en in paragraaf 7.5.4 aan het argument
dat het splitsingsstelsel samenlevingsverbanden zou bevoordelen boven in-
dividuele belastingplichtigen. Met name de vraag of met de schaalvoordelen
binnen het samenlevingsverband fiscaal rekening moet worden gehouden en
zo ja, op welke wijze, komt daarin aan bod. In paragraaf 7.5.5 komt het
probleem van de fiscaal voordelige behandeling van de alleenverdiener ten
opzichte van de tweeverdiener aan de orde. Dit betreft dan vooral de vraag of
met ‘imputed income’ rekening moet worden gehouden. Nadat ik in paragraaf
7.5.6 ben ingegaan op een tweetal uitvoeringstechnische bezwaren, sluit ik
deze paragraaf af met een conclusie in paragraaf 7.5.7.

7.5.2 Het (buitenhuwelijkse) samenlevingsverband is inkomensbesteding

De voorstanders van een individuele heffing menen dat het hebben van een
partner een persoonlijke keuze is. Als de persoonlijke keuze om een samen-
levingsverband aan te gaan leidt tot uitgaven, is dit inkomensbesteding en dus
voor de belastingheffing irrelevant. Wijle stelt zich in dat kader de – in zijn
ogen retorische – vraag waarom het gezin wel iemands fiscale draagkracht zou
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mogen beïnvloeden, en een huishoudster, een huisdier,89 een auto90 of een
andere vorm van inkomensbesteding, niet.91

Het argument van de voorstanders van een individuele toerekening, dat het
hebben van een partner inkomensbesteding is en dus fiscaal irrelevant, is naar
mijn mening niet alleen onjuist maar ook uit wetssystematisch oogpunt
onhoudbaar. Het is slechts juist vanuit het perspectief van de belastingplichtige
die het inkomen overhevelt. In dat geval kan worden verdedigd dat de
inkomensoverheveling inkomensbesteding is en als zodanig fiscaal irrelevant.
Het argument is echter onhoudbaar vanuit de positie van degene die het
inkomen ontvangt. Bij de ontvanger kan immers een draagkrachtvermeerde-
ring worden geconstateerd. Een deel van de inkomensoverheveling heeft
wellicht betrekking op huishoudelijke werkzaamheden of de zorg voor de
kinderen. In onze inkomstenbelasting is deze arbeid niet belast (‘bovenbron-
nelijk’) als de arbeid de gebruikelijke hulp en bijstand niet te boven gaat.92 Het
is echter de vraag of in een zuiver individuele heffing, waarin de draagkracht
van iedere partner op individuele basis wordt bepaald, nog wel plaats is voor
een dergelijk criterium.93 Als de partner aan de ander een zakelijke vergoeding
betaalt voor de verrichte werkzaamheden, is er geen (principiële) reden om in
een individuele heffing deze betaling te negeren. De gedachte dat dergelijke
werkzaamheden fiscaal irrelevant zouden zijn, stamt uit de periode dat de
belastingheffing nog gebaseerd was op de gezinsdraagkracht. In 1961 werd het
wetsvoorstel besproken om aan de gehuwde man met een werkende vrouw
een belastingaftrek te verlenen. Als reactie op de vraag van Kamerleden of de
aftrek niet zou moeten worden uitgebreid tot de situatie waarin de vrouw
meewerkt aan de beroepsactiviteiten van de man, antwoordde de staats-
secretaris:

“Afgezien van de hiervoren gesignaleerde wettechnische bezwaren acht de
ondergetekende het ook niet juist in deze gevallen waarin de vrouw, veelal
in de beslotenheid van de gezinssfeer, de man in zijn werkzaamheden helpt
of steunt, een vermindering van draagkracht van het echtpaar aan te nemen
welke met een belastingverlichting behoort te worden gehonoreerd. De
realiteit gebiedt de aftrek te beperken tot die gevallen waarin de vrouw met
haar arbeid duidelijk waarneembaar en in belangrijke mate buiten de
gezinssfeer treedt.”94

89. Vgl. Hofstra 1973, par. 6 en Schendstok 1972, onderdeel IV.
90. Vgl. Wijle 1972/2.
91. Wijle 1972, p. 3. Zie voor de VS o.a. Bittker 1975, p. 1421 en Knauer 1998-1999, p. 158-159 en

voor Duitsland Bareis 2000, p. 84.
92. Zie bijv. HR 16 september 1981, BNB 1981/296 (Hoogleraarsarrest). Zie hierover uitvoeriger

par. 10.2.
93. Zie hierover uitvoeriger par. 10.2.3.
94. Kamerstukken II 1961/62, 6534, nr. 6, p. 5-6.
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In een geïndividualiseerde heffing ligt het veel minder voor de hand om de
draagkrachtvermeerdering die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden van
de echtgenoot fiscaal buiten aanmerking te laten. Dit betekent dat een deel van
het totale gezinsinkomen dubbel zal worden belast. De inkomensoverheveling
voor bijvoorbeeld de werkzaamheden in de huishouding is voor de betaler
immers te karakteriseren als (niet-aftrekbare) inkomensbesteding, terwijl bij
de ontvanger daarvan sprake is van (belaste) inkomensverwerving.

De inkomensoverheveling die plaatsvindt zonder directe tegenprestatie zou
eveneens fiscaal geduid moetenworden. De inkomensoverheveling die uitstijgt
boven datgene waartoe men op grond van het samenlevingscontract of het
huwelijk verplicht is, zou dan kwalificeren als een gift, tenzij er sprake is van
een natuurlijke verbintenis.

Het zal duidelijk zijn dat het in aanmerking nemen van deze inkomensover-
heveling op uitvoeringstechnische bezwaren stuit. Los van de uitvoerings-
technische problemen van deze toerekening, zullen wellicht ook de
voorstanders van een individuele toerekening de mogelijke dubbele heffing
die daardoor zou ontstaan binnen het samenlevingsverband onwenselijk
vinden.95 Het maakt echter wel duidelijk dat het samenlevingsverband niet
alleen leidt tot (fiscaal irrelevante) inkomensbesteding maar ook tot (in
beginsel fiscaal relevante) inkomensverwerving.

7.5.3 Arbeidsparticipatie

Als een van de belangrijkste nadelige effecten van het splitsingsstelsel wordt
wel genoemd dat het de arbeidsparticipatie van de ‘tweede’ verdiener, meestal
de vrouw, zou belemmeren. Een belangrijke doelstelling van het emancipatie-
beleid is het bevorderen van (meer) betaalde arbeid van vrouwen. In een stelsel
met een progressief tarief waarin het arbeidsinkomen individueel wordt toege-
rekend, houdt de vrouw netto meer over met betaalde arbeid en zou de
arbeidsparticipatie worden bevorderd. Op grond hiervan zou dus in ieder geval
het arbeidsinkomen individueel toegerekend moeten worden. In paragraaf 2.6.4
heb ik enkele afwegingen gegeven met betrekking tot de vraag of de arbeids-
participatie wel moet worden bevorderd en zo ja, of de fiscaliteit daarvoor het
geschikte instrument is.

In Duitsland en de VS, is de veronderstelde belemmerende werking van de
arbeidsparticipatie een van de belangrijkste argumenten van de critici van dit
stelsel.96 De veronderstelde belemmerende werking kan in twijfel worden
getrokken gelet op het feit dat in de VS miljoenen Amerikanen toch voor het

95. Vgl. Zelenak 1994, p. 356 en voetnoot 85 van zijn bijdrage.
96. Vgl. voor de VS Zelenak 1994, p. 365-372 en voor Duitsland Vollmer 2004, p. 427.
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tweeverdienermodel hebben gekozen. De arbeidsparticipatie van de vrouw is
(veel) hoger dan in Nederland.97 Over het vermeende effect van het splitsings-
stelsel op de arbeidsparticipatie merkt de Amerikaanse Staudt dan ook op:

“Thus, although the Tax Code theoretically discourages women’s waged
labor, empirical evidence does not establish that the Code has actually
caused most women to leave the waged labor force. Indeed, in addition to
currently available data, historical trends in the labor supply indicate that
the tax structure has had only a marginal effect upon women’s labor supply.
Although the joint return provisions impose costs upon women and provide
tax benefits to men, labor trends since the adoption of the provisions are
exactly the opposite of what we would predict. The labor force participation
rate of men has decreased, while the rate for women has sharply risen.”98

Ook in de Duitse literatuur wordt de vraag opgeworpen of het splitsingsstelsel
inderdaad een remmende werking heeft op de arbeidsparticipatie. Zo merkt
Kirchhof op dat kinderloze echtelieden, ondanks het splitsingsstelsel, in vrijwel
alle gevallen wel beiden deelnemen aan het arbeidsproces:

“Frau und Mann richten ihre Lebensplanung kaum auf Steuererleichterun-
gen aus, sondern wählen ihre persönlichen Weg der Selbstverwirklichung.
So kann heute die Wirkung des Ehegattensplittings auf die Arbeitsteilung
dauerhaft kinderloser Paare vernachlässigt werden. Derzeit sind – bis auf
ganz seltene Ausnahmefälle – in diesen Paaren regelmäßig beide Partner
berufstätig.”

De beslissing om niet of minder te gaan werken hangt volgens Kirchhof dan
ook niet samen met het splitsingsstelsel, maar met de mogelijkheid om arbeid
en zorg voor het kind te combineren:

“Die Entscheidung insbesondere der Frau, nach der Geburt eines Kindes
wieder eine Erwerbestätigkeit aufzunehmen, wird ingesammt nicht durch
dat Ehegattensplitting gehemmt – hier sind die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zentral, auf das Kindeswohl ausgerichtete Betreuungsmöglich-
keiten der Kinder durch Dritte, die Aussichten auf dem Arbeidsmarkt.”99

Vogel merkt daarnaast op dat de kritiek dat het splitsingsstelsel de arbeids-
participatie zou belemmeren, de huidige gang van zaken bij de ‘jüngere ehen’
miskent. Vooral in de huidige tijd zijn vrouwen niet meer bereid “nach der

97. Zie ook par. 2.6.4.3.3.
98. Staudt 1995-1996, p. 1613.
99. Kirchhof 2007, p. 243-244. Zie over de vraag of het splitsingsstelsel de arbeidsparticipatie

belemmert ook Homburg 2000, p. 264-265.
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Eheschließung, sich auf das Sofa zu legen und den Tag einen guten Mann sein
zu lassen”.100

Voor de Nederlandse situatie moet nogmaals worden benadrukt dat het
bezwaar van de mogelijke negatieve effecten op de arbeidsparticipatie door
de sterk verminderde progressie in Nederland veel minder groot is dan in de
jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. In het splitsingsstelsel wordt vooral het
alleenverdienerschap uit fiscaal oogpunt aantrekkelijker dan nu. Het ander-
halfverdienermodel is nu echter de norm. De belastingplichtigen in dit model
bevinden zich al in (minimaal) de eerste tariefschijf.101 Bij de invoering van een
splitsingsstelsel neemt de marginale belastingdruk bij deze belastingplichtigen
(veel) minder sterk toe dan bij de echtgenoten van de alleenverdieners.

In het enquêteonderzoek is gevraagd of men overweegt te stoppen met
werken als het splitsingsstelsel wordt ingevoerd. Van de gehuwden ant-
woordt daarop 4% bevestigend en van de ongehuwd samenwonenden 1%.
Het percentage van de ondervraagden dat overweegt minder te gaan werken
is hoger; van de gehuwden 9% en van de ongehuwd samenwonenden 13%.
Dit percentage ligt lager als gevraagd wordt of de partner zou overwegen
minder te gaan werken; dan antwoordt 7% van de gehuwden en 8% van de
ongehuwd samenwonenden bevestigend. Een beduidend kleiner percentage
antwoordt dat men zelf, of de partner, zou overwegen meer te gaan werken.

Grafiek 7.2 Arbeidsparticipatie splitsingsstelsel
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De arbeidsparticipatie wordt dus naar verwachting per saldo wel negatief
beïnvloed, maar dan vooral in het aantal uren dat men wil gaan werken. Zoals

100. Vogel 1999, p. 207.
101. Ervan uitgaande dat de inkomsten het bedrag van de heffingskortingen overschrijden. Vgl.

ook Mobach 1992, p. 16, die opmerkt dat 75% van de belastingplichtigen in de eerste schijf
valt, zodat het splitsingsstelsel slechts voor een beperkte groep belastingplichtigen van
belang is.
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in paragraaf 2.6.4.3 opgemerkt, kan de arbeidsparticipatie ook met niet-fiscale
instrumenten worden bevorderd. Vooral goede ouderschapsverlofregelingen
en kinderopvangfaciliteiten zijn daarvoor cruciaal. Als het echter gaat om de
fiscaliteit, kan aan het bezwaar van de remmende invloed op de arbeidsparti-
cipatie ook in een stelsel met progressieve tarieven deels tegemoet worden
gekomen door de eerste tariefschijf op te rekken, waardoor in een groot aantal
gevallen de vrouw ook in een splitsingsstelsel in de laagste tariefschijf zal
vallen. Daarnaast kan ook de arbeidskorting worden ingezet om ervoor te
zorgen dat de arbeidsparticipatie van de tweede verdiener niet zal afnemen.
Zie hierover ook paragraaf 7.5.5.

Individuele toerekening van arbeidsinkomen bevordert eveneens de arbeids-
participatie, maar daar staat tegenover dat de individuele toerekening van het
arbeidsinkomen in strijd is met zowel de draagkrachtgedachte als de herverde-
lingsfunctie van de belastingen. Uit het enquêteonderzoek blijkt duidelijk dat
vooral de arbeidsinkomsten als gezamenlijk worden ervaren. Partners beslis-
sen samen wie gedurende welke tijd buitenshuis arbeid verricht. De indivi-
duele toerekening van het inkomen uit arbeid is dan willekeurig. Voor de
draagkracht van de partners onderling is immers veelal irrelevant wie van
beiden dat inkomen heeft verdiend. Niettemin ontstaan door het progressieve
tarief aanzienlijke verschillen tussen de samenlevingsverbanden bij verschil-
lende inkomensaanbreng. Het progressieve tarief wordt verdedigd vanuit de
draagkrachtgedachte óf vanuit de herverdelingsfunctie.102 Als het progressieve
tarief vervolgens wordt toegepast op de individuele belastingplichtige, terwijl
de draagkracht wordt bepaald door het samenlevingsverband, worden beide
doelstellingen – een herverdelende heffing of een heffing naar draagkracht –
niet bereikt. Een vlaktaks kan – evenals een progressief tarief – eveneens
worden verdedigd vanuit de draagkrachtgedachte. Een belangrijk voordeel
daarvan is echter dat de heffing wel op het samenlevingsverband kan worden
toegepast, waarbij de arbeidsparticipatie wellicht minder wordt belemmerd.103

102. De draagkrachtgedachte is een verdelingsbeginsel. Als men vanuit de draagkrachtgedachte
een progressief tarief voorstaat, gaat men ervan uit dat de draagkracht meer dan propor-
tioneel toeneemt met de stijging van het inkomen. Meent men echter dat de draagkracht-
gedachte een proportioneel tarief vereist, dan kan een progressief tarief niettemin de
voorkeur verdienen door de herverdelingsfunctie. Omdat de draagkrachtgedachte uitgaat
van neutraliteit met betrekking tot inkomensvorming en het herverdelingsmotief daar juist
bewust een inbreuk op maakt, sluiten de doelstellingen elkaar uit. Zie hierover uitvoeriger
Ydema 2005.

103. De Kam 2010 weerlegt tal van argumenten die tegen de huidige progressieve tariefstruc-
tuur – en dus vóór de vlaktaks – worden aangevoerd. Het wordt echter niet duidelijk
waarom een progressieve heffing de voorkeur zou verdienen boven een vlaktaks. Bovendien
weerlegt hij niet het bezwaar dat de gemiddelde druk van de inkomensheffing varieert met
de leefvorm en inkomensaanbreng en dat een vlaktaks dus neutraler is ten aanzien van de
verdeling van betaalde arbeidstijd tussen twee partners.
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Het argument van de arbeidsparticipatie, als dit al fiscaal moet worden
gehonoreerd, zal op een andere manier in de inkomstenbelasting tot uitdruk-
king moetenworden gebracht. Bijvoorbeeld door een proportioneel tarief en/of
een arbeidskorting. In een op draagkracht gebaseerde heffing met een pro-
gressieve tariefstructuur, past het echter niet om het arbeidsinkomen indivi-
dueel, en dus willekeurig, toe te rekenen.

7.5.4 Fiscale neutraliteit en schaalvoordelen

Een ander veelgemaakt bezwaar tegen het splitsingsstelsel, is dat het het samen-
levingsverband zou bevoordelen boven individuele belastingplichtigen. Een
samenlevingsverband waarin de alleenverdiener € 100.000 verdient betaalt in
een splitsingsstelsel (veel)minder belasting dan de individuele belastingplichtige
die € 100.000 verdient. Het inkomen van de alleenverdiener wordt in het
splitsingsstelsel immers voor de helft aan de andere echtgenoot toegerekend.
Het progressievoordeel dat hierdoor optreedt wordt ook wel de ‘marriage bonus’
of ‘Splittingvorteil’ genoemd.104 Zoals hiervoor aangegeven, is dit echter geen
bevoordeling van het samenlevingsverband. Als het samenlevingsverband func-
tioneert als een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid, dient
ook het inkomen dat wordt verdiend met betaalde arbeid, bij beiden in gelijke
mate in aanmerking te worden genomen. Het bezwaar kan vanuit die optiek
alleen zijn gelegen in het feit dat het splitsingsstelsel wel rekening houdtmet het
feit dat het inkomen dient voor de behoeftebevrediging van twee belasting-
plichtigen, maar dat het geen rekening houdt met de besparende werking van
het samenlevingsverband. De besparende werking betreft de schaalvoordelen
met betrekking tot bijvoorbeeld huisvesting, voeding en vervoer.105

Het verschil in belastingdruk tussen partners in een kwalificerend samenle-
vingsverband en alleenstaanden in een splitsingsstelsel wordt veroorzaakt
door de progressieve tariefstructuur. Een vlaktaks zou ook aan dit bezwaar
tegemoetkomen.106 Een minder vergaande oplossing zou zijn om de progressie

104. De in de VS en Duitsland gebruikte termen ‘bonus’ en ‘Vorteil’ moeten hier puur rekenkundig
worden opgevat. Het houdt slechts in dat de belastingdruk van 2 echtgenoten lager is dan de
belastingdruk van 2 alleenstaanden. De vraag of dit ook een ‘bevoordeling’ oplevert, is
afhankelijk van de visie die men heeft. In de ogen van de tegenstanders van het splitsings-
stelsel is de ‘marriage bonus’ een bevoordeling. Als er echter van uit wordt gegaan dat de
draagkracht op het niveau van het samenlevingsverband moet worden bepaald en dat dit
vervolgens aan beide echtgenoten in gelijke mate moet worden toegerekend, is er geen
sprake van een bevoordeling Het op andere wijze belasten zou juist een (niet-gerecht-
vaardigd) nadeel zijn. Vgl. ook Vogel 1999, p. 201 en 203-204.

105. De besparende werking kan ook verband houden met het ‘imputed income’. Hieraan besteed
ik in par. 7.5.5 aandacht.

106. Dit wordt ook in de Amerikaanse literatuur voorgesteld als de oplossing om zowel ‘marriage
neutrality’ als ‘couples neutrality’ te bereiken. Zoals bijv. door G. Becker, aangehaald door
Langlotz 2001, p. 356.
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(nog verder) te matigen; als de tariefschijven langer worden, vallen meer
samenlevingsverbanden en individuele belastingplichtigen in dezelfde tarief-
schijf. Er zijn daarnaast diverse andere mogelijke oplossingen denkbaar, zoals
andere tariefschijven voor samenlevingsverbanden en individuele belasting-
plichtigen. De VS heeft voor deze benadering gekozen.107 Het splitsingsstelsel
is in het Amerikaanse belastingstelsel tot uitdrukking gebracht door de
tariefschijven voor gehuwden twee keer zo lang te maken als voor individuele
belastingplichtigen. Om vervolgens echter rekening te houden met de schaal-
voordelen van het samenlevingsverband ten opzichte van individuele belas-
tingplichtigen, zijn de tariefschijven voor gehuwden weer iets verkort. Het
effect daarvan is vergelijkbaar met een splitsingsfactor die kleiner is dan
twee.108 In beide varianten wordt het totale inkomen van beide partners
weliswaar over beide partners verdeeld waardoor een progressievoordeel
optreedt, maar er vindt een correctie plaats. Hierdoor is de belastingdruk per
partner hoger dan de belastingdruk van een individuele belastingplichtige met
hetzelfde inkomen als iedere partner binnen het samenlevingsverband. Stel dat
binnen het samenlevingsverband de gezamenlijke inkomsten € 100.000
bedragen. De splitsingsfactor bedraagt 1,9. Het inkomen van iedere partner
waarover belasting moet worden betaald bedraagt dan circa € 52.600. De
belastingdruk is dan dus hoger dan de individuele belastingplichtige met een
inkomen van € 50.000. Dit wordt in de VS ook wel de ‘marriage penalty’
genoemd. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze ‘marriage penalty’ niet
beperkt is tot de andere tariefschijven voor gehuwden. Ook in diverse
inkomensafhankelijke regelingen treedt het verschijnsel op dat een gehuwde
meer belasting is verschuldigd dan een niet-gehuwde. Het inkomen van
gehuwden wordt voor de berekening van diverse inkomensafhankelijke
aftrekregelingen namelijk samengeteld. Omdat het bedrag dat in aftrek komt
afneemt als het inkomen stijgt, en vanaf een bepaald inkomen vaak zelfs
verdwijnt, is deze samenvoeging nadelig voor gehuwden. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de ‘Earned Income Tax Credit’. Dit is een soort inkomensafhanke-
lijke kinderkorting die ook wordt uitbetaald als de korting de te betalen
belasting overschrijdt. Ook voor andere inkomensafhankelijke credits, zoals
de ‘child-care credit’ en de ‘medical care benefits’, is het gezamenlijke inkomen
maatgevend voor de aftrek.109

107. In Duitsland wordt daarentegen met de economische schaalvoordelen van het samenle-
vingsverband geen rekening gehouden. De splitsingsfactor bedraagt daar dus 2. De vraag of
met deze voordelen in de belastingheffing rekening moet worden gehouden, bijv. door
middel van een lagere splitsingsfactor, is in de Duitse literatuur wel onderwerp van discussie.
Vgl. Homburg 2000, p. 266.

108. Ook in de Nederlandse literatuur wordt de mogelijkheid geopperd om de splitsingsfactor aan
te passen om met de besparende werking van het samenlevingsverband rekening te houden,
vgl. Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 76.

109. Vgl. Hoffer 2007, p. 72-76.
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Uit het voorgaande volgt dat de ‘marriage penalty’ kan leiden tot een fiscaal
nadeligere behandeling van gehuwde belastingplichtigen ten opzichte van
niet-gehuwde belastingplichtigen. Niettemin kan ook met een splitsingsfactor
die lager is dan twee, het samenlevingsverband per saldo minder belasting
verschuldigd zijn dan de niet-gehuwde belastingplichtige. Dit is vooral het
geval als de aanbreng van iedere partner sterker afwijkt van de fiftyfifty-
verhouding in een stelsel met een (behoorlijk) progressief tarief. Als in het
hiervoor gegeven voorbeeld het inkomen volledig wordt aangebracht door een
van beide partners, kan de alleenverdiener door de progressiematiging
die ontstaat door de verdeling van het inkomen over twee belastingplichtigen
(de ‘marriage bonus’), per saldo minder belasting betalen dan de niet-gehuwde
belastingplichtige met een inkomen van € 100.000.

Anders dan in de Duitse inkomstenbelasting, waar geen rekening wordt
gehouden met de besparende werking van het huwelijk, bestaat in de VS dus
een (complex) stelsel van ‘marriage bonus’, de progressiematiging die optreedt
door het splitsingsstelsel, en een ‘marriage penalty’ in de vorm van andere (per
saldo hogere) tarieven voor gehuwden en de samenvoeging van de inkomens
voor inkomensafhankelijke regelingen. De alleenverdiener profiteert van de
‘marriage bonus’, terwijl de tweeverdieners met een ongeveer gelijk inkomen
juist meer belasting betalen dan de individuele belastingplichtigen met het-
zelfde inkomen.

De ‘marriage penalty’ ligt in de VS zowel in het parlement als in de literatuur
sterk onder vuur.110 Om aan deze kritiek tegemoet te komen wordt in de
literatuur naar diverse ‘oplossingen’ gekeken, waarbij aan de ene kant van het
spectrum het (vrijwillig of verplicht) individueel toerekenen staat en aan de
andere kant het toerekenen op basis van het gezin.111 De kern van het probleem
ligt mijns inziens echter vooral in het feit dat in de VS het splitsingsstelsel

110. Ryznar 2009 merkt op dat zowel de Democraten als de Republikeinen, zij het op andere
gronden, voorstander zijn van een ‘marriage penalty relief’. Zie ook het overzicht van Thomas
1999. Zij bespreekt de wetsvoorstellen en amendementen die in de jaren 1996-1998 zijn
ingediend met betrekking tot de ‘marriage penalty relief’. Zij merkt op (p. 113): “The forty-
seven bills and amendments discussed above all claim to reduce or eliminate the marriage
penalty. The attachment of the term marriage penalty to all of these proposals indicates the
political potency of the issue (…). Yet it remains a striking feature of the discourse that there
appears to have been little interest in the most obvious solution to the problem of the
marriage penalties created by the joint return system. Not a single bill proposing the repeal of
the joint return or mandatory individual filing for married couples was introduced in these
three sessions.” Zie voor critici in de literatuur o.a. Zelenak 2000 en Richards 2008.

111. Voor de voorstanders van individuele toerekening zie Richards 2008, noot 31. De meeste van
de daar genoemde voorstanders wijzen vooral op de arbeidsparticipatie van de vrouw als
argument voor individuele toerekening. Zie ook Kornberg 2008. Vanuit het perspectief van
de arbeidsparticipatie stelt ze een individuele toerekening voor in combinatie met lagere
tarieven voor werkende moeders. Zelenak 2003 zet ook vraagtekens bij de onderliggende !
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slechts geldt voor gehuwden.112 Ongehuwd samenwonende tweeverdieners –

die in veel opzichten in vergelijkbare omstandigheden verkeren als gehuwden –

worden hoger of lager belast dan de gehuwde tweeverdieners. Ook in de
Amerikaanse literatuur wordt regelmatig op dit verschijnsel gewezen, zonder
dat overigens daaraan de conclusie wordt verbonden dat het splitsingsstelsel
ook moet gelden voor ongehuwd samenwonenden.113 Zo merkt Caputo op:

“However, a two-earner couple with children and $ 35,000 of combined
income was ineligible for the EITC if married, but eligible for a sizable credit
if they did not marry, live together, and raise a family. Although these two
latter couples had similar income and family responsibilities, they were not
treated the same under the tax code, violating the principle of horizontal
equity.”114

En Zelenak merkt op:

“Any marriage penalty complaint is based on counterfactual analysis. It is a
complaint that a husband and wife would be paying less tax if their lives
were somehow different. Under the standard view of marriage penalties, a
two-earner couple’s complaint is that the spouses could pay less tax simply
by destroying their marriage license, without changing anything else about
their lives together. This version of the marriage penalty complaint is

! argumenten voor de gezamenlijke toerekening. Hij stelt zich op p. 358-363 de vraag wat
belastingplichtigen rechtvaardiger vinden: dat samenlevingsverbanden met een gelijk in-
komen een verschillend bedrag aan belasting moeten betalen (de ‘non-neutrality of seperate
returns’) of het systeem van ‘marriage penalties and marriage bonuses’ (de ‘non-neutrality of
joint returns’). Hij meent dat belastingplichtigen de ‘marriage neutrality’ belangrijker vinden
dan de ‘couples neutrality’: “they simply believe that it is more important for the tax system
not to encourage or discourage marriage (especially the latter) than it is for equal-income
couples to pay equal taxes.” Ook Gann 1980 en Langlotz 2001 kiezen voor ‘marriage
neutrality’ en stellen op grond daarvan een individuele toerekening voor. Kornhauser 1993
meent dat de individuele toerekening op basis van diverse redenen superieur is. O.a. Hoffer
2007 en Lari 1999 stellen voor om het gezin als belastingsubject aan te merken.

112. Het openstellen van het splitsingsstelsel voor ongehuwd samenwonenden wordt voorgesteld
door o.a. Yoder 1997, Motro 2005 (mits ongehuwd samenwonenden contractueel zijn
overeengekomen het inkomen te splitsen) en Cain 2008 (het splitsingsstelsel zou de
contractueel overeengekomen deling van het inkomen moeten volgen).

113. Vgl. Pilzner 1993-1994, met de veelbelovende titel: Tax Liability Differences between Married
and Unmarried Couples: Do the Married Filing Statuses Violate Equal Protection. Ze beperkt zich
tot de vraag of gehuwden worden gediscrimineerd ten opzichte van ongehuwd samen-
wonenden (vanwege de ‘marriage penalty’) en draagt daar oplossingen voor aan. De situatie
dat ook ongehuwd samenwonenden fiscaal worden gediscrimineerd (vanwege de ‘marriage
bonus’) laat ze buiten beschouwing, evenals de oplossing om gehuwden en ongehuwd
samenwonenden fiscaal gelijk te behandelen. Gann 1980, p. 26, 59-62 en 64, besteedt wel
uitdrukkelijk aandacht aan de ongelijkheid tussen gehuwden en ongehuwd samenwonen-
den. Vanwege uitvoeringstechnische problemen kiest ze echter voor ‘marriage neutrality’ in
de vorm van een individuele toerekening.

114. Caputo 2009, p. 138.
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powerful because the counterfactual is plausible – the spouses really could
get divorced but otherwise go on as before, and hardly notice the diffe-
rence.”115

Juist omdat gehuwden en ongehuwd samenwonenden zo vergelijkbaar zijn, is
deze ongelijkheid niet te rechtvaardigen. Deze ongelijkheid verdwijnt indien
het splitsingsstelsel zowel voor gehuwden als ongehuwd samenwonenden
geldt. De samenlevingsverbanden onderling zijn vergelijkbaar en betalen bij
een gelijk inkomen per samenlevingsverband evenveel belasting. De ‘marriage
bonus’ en ‘marriage penalty’ manifesteren zich dan nog slechts in vergelijking
met individuele belastingplichtigen. Het samenlevingsverband en de indivi-
duele belastingplichtigen zijn minder vergelijkbaar. Ook hier geldt echter dat
ze ongelijk moeten worden behandeld naar de mate van hun ongelijkheid. Het
splitsingsstelsel houdt wel rekening met het feit dat het inkomen dient voor de
behoeftebevrediging van twee belastingplichtigen, maar houdt geen rekening
met de besparende werking van het samenlevingsverband. Een splitsingsfactor
die lager is dan twee houdt daar wel rekening mee. Dat de tweeverdieners met
een ongeveer gelijk inkomen meer belasting betalen dan de individuele
belastingplichtige is vanuit die optiek terecht omdat het samenlevingsverband
ook allerlei financiële (schaal)voordelen met zich meebrengt. Dat de alleen-
verdiener door het progressievoordeel per saldo minder belasting betaalt dan
de alleenstaande, is gerechtvaardigd omdat het inkomen de draagkracht van
twee belastingplichtigen beïnvloedt.

Hoewel, zoals opgemerkt, de kritiek in de VS op de ‘marriage penalty’ voor een
groot deel is terug te voeren op het feit dat deze slechts van toepassing is op
gehuwden en niet op ongehuwd samenwonenden die dezelfde schaalvoor-
delen (kunnen) genieten, is daarmee nog niet de vraag beantwoord of in de
inkomstenbelasting rekening moet worden gehouden met dergelijke schaal-
voordelen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst worden
beoordeeld of een dergelijke heffing wel past in het systeem van onze inkom-
stenbelasting. De inkomstenbelasting knoopt aan bij de verwerving van het
inkomen en houdt in principe geen rekening met de vraag op welke wijze
het inkomen wordt besteed. Dat in de bestedingssfeer synergie-effecten
optreden, is vanuit die optiek in een inkomstenbelasting niet relevant.116 Niet-
temin zitten in onze inkomstenbelasting ook elementen waaruit blijkt dat met
de subjectieve besteding van het inkomen wel rekening wordt gehouden, denk

115. Zelenak 2000, p. 25.
116. Vgl. Homburg 2000, p. 266. Vgl. ook Rijkers & Van Vijfeijken in het rapport voor de Studie-

commissie Belastingstelsel, die opmerken dat het fiscale inkomensbegrip uit hoort te gaan van
het inkomenwaaruit belasting kanworden betaald. Uit besparingen kan geen belasting worden
betaald, zodat hiermee in een fiscaal inkomensbegrip (anders dan wellicht in een economisch
inkomensbegrip) geen rekening behoort te worden gehouden (p. 252-253).
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bijvoorbeeld aan de persoonsgebonden aftrekposten. Deze aftrekposten wor-
den juist vaak verdedigd vanuit de draagkrachtgedachte. Het rekening houden
met de economische schaalvoordelen vanuit de draagkrachtgedachte, is dus
niet helemaal ‘systemfremd’.117

De vraag of het wenselijk is om in onze inkomstenbelasting rekening te houden
met de economische schaalvoordelen van het samenwonen, is weer een andere –
en in de Nederlandse inkomstenbelasting geen nieuwe – vraag. Tot de invoering
van de voorstellen van de commissie-Oort in 1990 werd met de extra kosten die
werden opgeroepen door het alleen voeren van een huishouding, rekening
gehouden via een alleenstaandetoeslag. In het wetsvoorstel Oort I werd echter
voorgesteld deze alleenstaandetoeslag te schrappen. De reden daarvoor was
gelegen in de controlemogelijkheden. Het was niet goedmogelijk om, zonder een
(te) ingrijpende inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer, te controleren
of iemand werkelijk alleen woonde. Daar kwam bij dat het budgettaire voordeel
dat afschaffing opleverde, niet gemist kon worden. Dit voorstel leidde echter tot
forse kritiek. Zo vonden de leden van de VVD-fractie:

“de voorgestelde afschaffing van de alleenstaande-toeslag zonder twijfel
een van de meest controversiële onderdelen van de Oort-I voorstellen.”118

Ook de leden van de PvdA-fractie waren tegen:

“Immers de vraag of de toeslag al dan niet gehandhaafd wordt, is een
onderdeel van een afweging van prioriteiten, waarbij niet alleen budgettaire
aspecten een rol dienen te spelen maar in de eerste plaats overwegingen
met betrekking tot onder meer de draagkrachtgedachte in de belasting-
heffing. Juist vanuit die gedachte is deze toeslag in het verleden ingevoerd
en ook door de regering vol overtuiging verdedigd.”119

Uit het antwoord komt duidelijk naar voren dat de alleenstaandetoeslag
weliswaar rechtvaardig wordt gevonden, maar dat uit doelmatigheidsoverwe-
gingen is gekozen voor afschaffing daarvan:

“Dit alles overziende en een afweging makende tussen rechtvaardigheid en
doelmatigheid slaat voor ons de balans door naar de meer doelmatige
oplossing waarvoor in het wetsvoorstel is gekozen overeenkomstig het
voorstel dat de commissie Oort heeft gedaan op dit punt.”120

117. Zoals het BverfG in Duitsland opmerkte; vgl. Scherf 2000, voetnoot 31 en Richter &
Steinmüller 2002, p. 816.

118. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 7, p. 33.
119. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 7, p. 31.
120. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 8, p. 28.
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Het probleem dat mensen op niet-commerciële basis kunnen samenwonen, en
dus schaalvoordelen genieten, zonder dat dit voor de overheid kenbaar is,
bestaat nog steeds. Niettemin is het de vraag of dit probleem zo groot is dat het
de weegschaal van rechtvaardigheid laat doorslaan naar doelmatigheid. Zoals
in paragraaf 6.3.8 opgemerkt, wordt in het per 1 januari 2011 in te voeren
partnerbegrip een aantal objectieve kenmerken opgesomd om te beoordelen of
sprake is van een kwalificerend partnerschap. Per 1 januari 2011 kwalificeren
als partners degenen die op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en een
notarieel samenlevingscontract òf een gezamenlijk kind òf een gezamenlijke
eigen woning hebben òf de partner hebben aangemeld voor de pen-
sioenregeling. Hoewel de meerderheid van de samenwoners naar verwachting
onder deze definitie zullen vallen, geldt dat niet voor alle samenwoners. Deze
mogelijk relatief kleine groep, zal echter nog kleiner worden doordat de kwali-
ficatie als partner doorwerkt naar andere – fiscaal aantrekkelijke – regelingen.

Het controleargument is mijns inziens thans dus niet sterk genoeg om de
schaalvoordelen buiten beschouwing te laten. Er is echter wel een ander
(uitvoeringstechnisch) probleem: is het wel mogelijk om op een adequate
wijze rekening te houden met de schaalvoordelen die het samenwonen met
zich meebrengt? Wat zijn precies de schaalvoordelen en hoe groot zijn deze?
Zijn de schaalvoordelen hetzelfde voor belastingplichtigen met een laag en een
hoog inkomen?121 Hoewel het onmogelijk is om de schaalvoordelen met enige
nauwkeurigheid vast te stellen, kan mijns inziens wel worden vastgesteld dat
het alleen voeren van een huishouding duurder is dan het gezamenlijk voeren
van een huishouding.122 Met deze kosten zou op een – per definitie – globale
wijze rekening gehouden kunnen worden. De vraag is dan welke methode
daarvoor in de inkomstenbelasting het meest geschikt is. De hiervoor geop-
perde mogelijkheid om de splitsingsfactor op een waarde kleiner dan twee te
stellen, lijkt minder geschikt. Deze oplossing suggereert namelijk dat de
schaalvoordelen toenemen met het inkomen.123 In een proportioneel of pro-
gressief tarief neemt de totale belastingdruk immers toe met het inkomen. Als
daarop iedere keer dezelfde correctie wordt toegepast, namelijk een splitsings-
factor die bijvoorbeeld 0,2 kleiner is, neemt de correctie eveneens toe met het
inkomen. Stel dat het inkomen € 50.000 bedraagt. Het belastingtarief bedraagt
20% tot € 50.000 en 30% over het meerdere. Bij een splitsingsfactor van twee is
iedere echtgenoot over € 25.000, dus € 5.000, belasting verschuldigd. De totale
belastingdruk bedraagt dan € 10.000. Als de splitsingsfactor 1,8 bedraagt, is
iedere echtgenoot over € 27.778 belasting verschuldigd, dit bedraagt € 5.556. De

121. Zie hierover Bittker 1975, p. 1423-1425 en Gann 1980, p. 8-9.
122. Vgl. ook de Kamervragen over de financiële voordelen van samenwonen, waarin wordt

verwezen naar een onderzoek van het CBS en de Katholieke Hogeschool Kempen waaruit
blijkt dat samenwonen ‘een stuk goedkoper is’ dan alleen wonen. Handelingen II 2009/10,
p. 3351.

123. Vgl. ook Scherf 2000, p. 275-276.
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totale belastingdruk bedraagt dan € 11.112, dus € 1.112 meer dan bij een split-
singsfactor van twee. Als het inkomen echter € 100.000 bedraagt, is bij een
splitsingsfactor van twee iedere echtgenoot over € 50.000, dus € 10.000, belas-
ting verschuldigd. In totaal dus € 20.000. Bij een splitsingsfactor van 1,8 is iedere
echtgenoot over € 55.556 belasting verschuldigd. Dat is € 11.666 per echtgenoot
en in totaal € 23.333. Dit is € 3.333 meer dan bij een splitsingsfactor van twee.

Het is echter niet waarschijnlijk dat de schaalvoordelen evenredig of zelfs
progressief toenemen met het inkomen. Integendeel, de schaalvoordelen lijken
juist het grootst te zijn bij de lagere en middeninkomens.124 Een betere oplos-
sing zou dan ook zijn om met de economische schaalvoordelen rekening te
houden bij de vaststelling van de heffingskorting. De heffingskorting waarop
iedere partner binnen het samenlevingsverband recht heeft, zou dan op een
lager bedrag moetenworden gesteld dan de heffingskorting van een individuele,
niet-samenwonende, belastingplichtige. De economische schaalvoordelen wor-
den dan voor iedereen op hetzelfde bedrag gesteld.

Daarbij past dan meteen de laatste opmerking. De omstandigheid dat in een
samenlevingsverband schaalvoordelen optreden die zich niet manifesteren bij
individuele belastingplichtigen, is niet inherent aan het splitsingsstelsel. Het
verschil tussen een splitsingsstelsel en een ‘individueel stelsel’ zit in de heffing
ten aanzien van belastingplichtigen die deel uitmaken van samenlevingsver-
banden. Met andere woorden, als het onrechtvaardig wordt gevonden dat met
de schaalvoordelen van het samenlevingsverband geen rekening wordt ge-
houden in de belastingheffing, geldt dit zowel in een individueel stelsel als in
een splitsingsstelsel.125

7.5.5 ‘Imputed income’ en arbeidskosten

Een ander belangrijk bezwaar tegen het splitsingsstelsel is de fiscaal voordelige
behandeling van de alleenverdiener. Een groot deel van de kritiek in
de Amerikaanse en Duitse literatuur op het splitsingsstelsel richt zich op de
fiscale bevoordeling van de alleenverdiener ten opzichte van de tweeverdie-
ner.126 De alleenverdiener of de tweeverdieners betalen bij een gelijk inkomen
per samenlevingsverband evenveel belasting. De alleenverdiener met een

124. Tipke 2000, p. 385 en Gann, p. 9.
125. Dat dit ook in een individueel stelsel speelt, blijkt uit de Kamervragen van D66 over het feit

dat samenwonen een stuk goedkoper is dan alleen wonen. De vraag wordt gesteld of men de
oorzaken van het verschil wil aanpakken zodat het beleid meer ‘leefvormneutraal’ wordt.
Handelingen II 2009/10, p. 3351. In onze inkomstenbelasting wordt met alleenstaanden
rekening gehouden door middel van een heffingskorting indien het een alleenstaande ouder
of een alleenstaande oudere betreft (2010: art. 8.2 Wet IB 2001).

126. Bijv. in de VS Ryznar 2009, Richards 2008, met name p. 649-650 en Gann 1980, p. 30-31 en in
Duitsland Vollmer p. 432.
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inkomen van € 100.000 betaalt evenveel belasting als de tweeverdieners die
met een vijfdaagse werkweek samen ook € 100.000 verdienen. De alleen-
verdiener en de tweeverdiener verkeren echter niet in een gelijke situatie
omdat de alleenverdiener een partner heeft die de huishoudelijke en zorgtaken
voor zijn rekening kan nemen. De geldelijke waarde van deze ‘privéwerkzaam-
heden’ (hierna: ‘imputed income’)127 wordt in de belastingheffing buiten
beschouwing gelaten. De tweede verdiener die deelneemt aan het arbeids-
proces zal voor (een deel van) deze werkzaamheden echter een derde moeten
inhuren. Daarnaast wordt de tweede verdiener die deel gaat nemen aan het
arbeidsproces geconfronteerd met extra kosten voor bijvoorbeeld woon-werk-
verkeer en kleding. Dit zijn deels ‘gemengde kosten’, die zowel een privéka-
rakter als een zakelijk karakter hebben. Ook met deze kosten wordt fiscaal niet
of niet volledig rekening gehouden.

Zoals in hoofdstuk 2 opgemerkt, is het niet (kunnen) belasten van het ‘imputed
income’ een universeel ‘probleem’ binnen de belastingheffing. Niettemin
manifesteert dit verschijnsel zich wel heel duidelijk als het gaat om werk-
zaamheden binnen het samenlevingsverband. Dat de ene belastingplichtige
handiger is dan de andere en dus kosten kan besparen door doe-het-zelf-
activiteiten is betrekkelijk marginaal. Binnen het samenlevingsverband kunnen
de werkzaamheden echter omvangrijk zijn. De kosten die men bijvoorbeeld
bespaart door vijf dagen in de week op de kinderen te passen, zijn aanzienlijk.
Alleen binnen het samenlevingsverband is men bereid om zulke omvangrijke
diensten gratis te verrichten.

Daarnaast zou men op kunnen merken dat het verschijnsel van het ‘imputed
income’ en de extra kosten die worden opgeroepen door het aanvaarden van
betaalde arbeid, ook niet worden veroorzaakt door het splitsingsstelsel.128 Ook

127. Zoals Smith 1998, p. 155, opmerkt is de term ‘imputed income’ in deze context niet
waardevrij. ‘Imputed income’ betreft immers het inkomen dat wordt gegenereerd door
privégoederen of privédiensten. In een samenlevingsverband worden deze werkzaamheden
echter niet slechts voor zichzelf verricht, maar ook voor de partner. Aan het gebruiken van de
term ‘imputed income’ voor deze werkzaamheden ligt impliciet de veronderstelling ten
grondslag dat het samenlevingsverband een economische eenheid is. De werkzaamheden
worden ten behoeve van het samenlevingsverband verricht en de besparing is dus ‘imputed
income’. Bezien vanuit de individuele belastingplichtigen binnen het samenlevingsverband
kan men echter een ruilverhouding constateren; de partner verricht de werkzaamheden
thuis in ruil waarvoor deze partner recht krijgt op (een deel van) de inkomsten die de partner
met zijn arbeid buitenshuis verdient. De term ‘imputed income’ dekt in dat geval de lading
niet. Bij gebrek aan een betere benaming voor de onbelastbaarheid van de voordelen die
voortvloeien uit de werkzaamheden die men voor elkaar verricht binnen het samenle-
vingsverband en omdat de term ‘imputed income’ in het algemeen ook wordt gebruikt als
het gaat om werkzaamheden binnen het samenlevingsverband, houd ik deze term hierna
echter aan voor de privégoederen en privédiensten die binnen het huishouden worden
verricht.

128. Vgl. Zelenak 1994, p. 374.
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in een stelsel met individuele toerekening wordt het ‘imputed income’ niet
belast en worden de extra kosten die worden opgeroepen door het aanvaarden
van betaalde arbeid niet of niet volledig verdisconteerd. Omdat de alleen-
verdiener in een individuele toerekening echter al zwaarder wordt belast dan
de tweeverdieners, terwijl in een splitsingsstelsel zoals opgemerkt de alleen-
verdiener en de tweeverdieners hetzelfde bedrag aan belasting betalen, zijn de
bezwaren binnen het splitsingsstelsel wel pregnanter.129

Een laatste kanttekening die men zou kunnen plaatsen bij de stelling dat met
‘imputed income’ fiscaal rekening moet worden gehouden, is dat de huidige
deelname aan het arbeidsproces voor de tweede verdiener een investering
oplevert in zijn of haar toekomstige verdiencapaciteit. De inkomsten uit de
toekomstige verdiencapaciteit worden echter pas belast als uit de potentiële
verdiencapaciteit ook werkelijk inkomsten voortvloeien. Met andere woorden,
de deelname aan het arbeidsproces levert niet alleen huidige inkomsten op,
maar het vergroot ook de toekomstige inkomsten. Deze blijven vooralsnog
echter onbelast. Daar staat tegenover dat de huidige deelname aan het arbeids-
proces zoals gezegd ook extra kosten oproept, doordat voor werkzaamheden
die voorheen zelf werden verricht (‘imputed income’) een derde moet worden
ingehuurd en door andere kosten die door de arbeid worden opgeroepen, zoals
de kosten voor woon-werkverkeer. Volgens Zelenak is de toename van de
verdiencapaciteit ongeveer gelijk aan de extra kosten die worden opgeroepen
door de huidige arbeid.130 Met andere woorden, de verdiencapaciteit van
iemand die deel blijft uitmaken van het arbeidsproces neemt met ongeveer
hetzelfde bedrag toe als het ‘imputed income’ dat de echtgenote van de
alleenverdiener genereert. Zowel met de toekomstige verdiencapaciteit als
met het ‘imputed income’ wordt in de belastingheffing echter geen rekening
gehouden.

Zelenak baseert zijn veronderstelling op data uit 1976. Voor de huidige tijd zou
gekeken moeten worden of deze veronderstelling nog accuraat is. Een reden
waarom de cijfers in de huidige tijd een ander beeld zouden kunnen laten zien
is dat de arbeidsdeelname van de partner is veranderd. In het onderzoek wordt
uitgegaan van de situatie alleenverdiener versus tweeverdieners met ieder een
full-time baan. In de huidige tijd is het beeld echter veel geschakeerder. De
anderhalfverdiener is de norm, terwijl uiteraard ook fulltime tweeverdieners
en alleenverdieners voor een deel het arbeidsaanbod bepalen. Het is de vraag
of de verdiencapaciteit van de ‘halfverdiener’ gelijke tred houdt met het
‘imputed income’ dat – in de regel – zij inlevert door aan het arbeidsproces

129. Vgl. over de – in zijn ogen ongerechtvaardigde – zwaardere belasting van de alleenverdiener
ten op zichte van de tweeverdiener in een stelsel met individuele toerekening J.M.H.F.
Teunissen, ‘Belasting, vrijheid en gelijkheid’, in: Bovend’Eert e.a. 2009, met name p. 304-305.

130. Zelenak 1994, p. 376-377.
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deel te nemen. Daarnaast zou moeten worden bezien in hoeverre deze uit-
komst ook voor de Nederlandse situatie – met een andere arbeidsmarkt dan in
de VS – geldt. Niettemin is het onbelast blijven van de toekomstige verdienca-
paciteit, een belangrijk punt in de discussie of – en zo ja tot welk bedrag – met
‘imputed income’ rekening moet worden gehouden.

Gelet echter op het feit dat het bevorderen van de arbeidsparticipatie van
vrouwen zeer hoog op de politieke – en dus ook fiscale – agenda staat, lijkt het
toch zeer wenselijk om met de kosten die direct verband houden met het
aanvaarden van betaalde arbeid, rekening te houden.131 Naast de belasting-
heffing over het inkomen, zal de beslissing om te gaan werken immers mede
afhangen van de kosten die gepaard gaan met het uitbesteden van de werk-
zaamheden die voorheen zelf werden verricht. Hiertoe zou men deze kosten
aftrekbaar kunnen maken.132 In Nederland geldt al een redelijk ruime tege-
moetkoming in de kosten voor kinderopvang. Dit is thans geregeld via een
toeslagsysteem. Afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van beide partners
en het aantal kinderen waarvoor men toeslag aanvraagt, krijgt men een toeslag
in de kosten voor de kinderopvang. De omvang van de bijdrage neemt af bij
iedere stijging van het gezamenlijke inkomen met circa € 1.200. De ondergrens
van de bijdrage is bereikt bij een gezamenlijk inkomen vanaf circa € 165.000
(2010). Als dit stelsel wordt gehandhaafd, zal het probleem van het ‘imputed
income’ hier minder pregnant zijn.133

Overige duidelijk identificeerbare kosten die direct verband houden met het
aanvaarden van betaalde arbeid, zoals de kosten voor woon-werkverkeer,
zouden voor het werkelijke (al dan niet forfaitair bepaalde) bedrag in aftrek
moeten kunnen komen. Voor de andere kosten die gepaard gaan met het
aanvaarden van (meer) betaalde arbeid, zoals de kosten voor huishoudelijke
hulp en kleding, ligt het niet voor de hand om de werkelijke kosten aftrekbaar
te maken. Deze kosten zijn te divers en per persoon verschillend. Het is ook de
vraag of men met deze kosten, waaraan ook een duidelijk privé-element kleeft,
fiscaal rekening moet houden. Niettemin zou men ook met deze kosten
rekening kunnen houden in het licht van het bevorderen van de arbeidsparti-
cipatie van de tweede verdiener. Deze kosten zouden verdisconteerd kunnen

131. Dit zou echter niet alleen moeten gelden in het splitsingsstelsel maar ook in een individueel
stelsel. Zoals opgemerkt komt het probleem bij het splitsingsstelsel wel nadrukkelijker aan
de oppervlakte.

132. Zie ook Vollmer 2004, p. 432. Als het in aftrek toestaan van de werkelijke kosten op
uitvoeringstechnische problemen zou stuiten, zou ook volstaan kunnen worden met een
accurate forfaitaire benadering van deze kosten.

133. Niettemin kan men opmerken dat de hoogte van de toeslag in het geheel niet correspondeert
met de progressieve tariefschijven in de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen zal de
tegemoetkoming ruimer zijn dan het geval is bij het in aftrek toelaten van de werkelijke
kosten. Zeker bij samenlevingsverbanden met een hoog gezinsinkomen, hoeft dat echter niet
altijd het geval te zijn.
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worden in een (hogere) arbeidskorting. Om rekening te houden met ‘imputed
income’, zou men de arbeidskorting afhankelijk kunnen maken van het aantal
gewerkte uren. De arbeidskorting zou dan maximaal zijn als fulltime wordt
gewerkt en neemt verder af naarmate minder wordt gewerkt.134

Met het aftrekbaar maken van de kosten die onlosmakelijk verband houden
met het aanvaarden van betaalde arbeid, is het ‘imputed income’-probleem
voor het grootste deel opgelost. Het ‘imputed income’ wordt weliswaar niet
belast, maar het gemis aan ‘imputed income’ is aftrekbaar. Het verschil in
financiële positie tussen de alleen- en tweeverdiener is daarmee echter zeker
niet volledig verdwenen. De alleenverdiener heeft immers geen kosten voor
bijvoorbeeld kinderopvang, terwijl de tweeverdieners deze, weliswaar aftrek-
bare, kosten wel moeten maken. Als de kosten voor kinderopvang per week
€ 1.000 bedragen, heeft de alleenverdiener geen voor- of nadeel, terwijl de
tweeverdieners een nettonadeel hebben van € 1.000 minus de belastingen van
stel 50%, is € 500. De kosten voor kinderopvang vormen een substantieel
onderdeel van de totale extra kosten die worden opgeroepen door het aan-
vaarden van betaalde arbeid. Als de kosten voor kinderopvang volledig vergoed
zouden worden,135 zouden deze kosten geen invloed (meer) hebben op de
beslissing om betaalde arbeid te gaan verrichten. Vanuit het oogpunt van het
bevorderen van de arbeidsparticipatie kan een dergelijke ruimere tegemoetko-
ming dus wenselijk zijn.136

Een alternatief om binnen het splitsingsstelsel tegemoet te komen aan het
verschil tussen de alleenverdiener en tweeverdiener, is om voor de alleenver-
diener een lagere splitsingsfactor te hanteren dan voor de tweeverdieners.137

Hiermee belast men dan forfaitair de alleenverdiener voor het ‘imputed income’.
Met de omvang van het ‘imputed income’-voordeel zou men – op een globale
wijze – rekening kunnen houden door de splitsingsfactor afhankelijk te maken
van het aantal dagen dat binnen het samenlevingsverband wordt besteed aan
betaalde arbeid. In een alleenverdienersituatie zou bijvoorbeeld de splitsings-
factor op 1,7 kunnen worden gesteld, terwijl bij ‘anderhalfverdieners’ de split-
singsfactor op bijvoorbeeld 1,9 zou kunnen worden gesteld.138

134. Vgl. Gann, p. 36-37.
135. Vanzelfsprekend alleen voor zover men voor de uren van kinderopvang ook beiden betaalde

arbeid verricht.
136. Daarbij komt wel de vraag op of de kosten van het bevorderen van de arbeidsparticipatie nog

wel opwegen tegen de baten daarvan. Zie daarover Borghans 2009 en par. 2.6.4.3.
137. Stevens 2006, p. 56-57.
138. In de VS pleit vooral Staudt ervoor om de onbetaalde huishoudelijke arbeid te belasten,

vooral met het oog op de vergroting van de economische onafhankelijkheid van vrouwen
(Staudt 1995-1996, p. 1571-1647). Door de huishoudelijke arbeid te belasten, zouden de
vrouwen toegang krijgen tot belangrijke sociale voorzieningen zoals verzekeringen voor
arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Bovendien zou de financiële en fiscale erkenning
aangeven dat de huishoudelijke arbeid waardevol en economisch relevant is.
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De vraag of met het ‘imputed income’ rekening moet worden gehouden en zo
ja, op welke wijze, houdt echter slechts zijdelings verband met de keuze voor
een individuele of gezamenlijke toerekening. Los van de uiteindelijke uit-
werking, is relevanter dat met het verschil in de financiële positie tussen de
alleenverdiener en tweeverdiener rekening wordt gehouden. Of in dat verband
al dan niet wordt gekozen voor een volledige tegemoetkoming in de kosten
voor kinderopvang of een lagere splitsingsfactor voor alleen- en anderhalfver-
dieners, zal vooral een politieke (en budgettaire) afweging zijn. Vanuit het
perspectief dat in de inkomstenbelasting de draagkrachtvermeerdering wordt
belast, dienen naar mijn mening wel de werkelijke (al dan niet forfaitair
bepaalde) kosten (of als die niet identificeerbaar zijn de forfaitaire kosten)
die onlosmakelijk verband houden met het aanvaarden van betaalde arbeid, in
aftrek toegelaten te worden. Het verschil in draagkracht tussen de alleen- en
tweeverdiener wordt immers direct veroorzaakt door de extra kosten die
worden opgeroepen door het aanvaarden van betaalde arbeid buitenshuis.
Omdat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen de arbeid en deze kosten,
ligt het voor de hand om deze (forfaitaire of werkelijke) kosten aftrekbaar te
maken. Bovendien is deze laatste maatregel niet slechts beperkt tot samenle-
vingsverbanden, maar geldt deze voor alle belastingplichtigen. Een alleen-
staande die € 50.000 verdient met vier dagen werken, heeft immers eveneens
een ‘imputed income’-voordeel boven de belastingplichtige die € 50.000 ver-
dient met vijf dagen werken. Tot slot kan worden opgemerkt dat het in aftrek
toelaten van de werkelijke of forfaitaire kosten die worden opgeroepen door
het aanvaarden van betaalde arbeid niet alleen tot een rechtvaardigere
belastingheffing leidt, maar ook een belangrijk instrument kan zijn als men
(met fiscale maatregelen) de arbeidsparticipatie wil bevorderen.

7.5.6 Uitvoeringstechnische bezwaren

7.5.6.1 Loonheffing is geen eindheffing

Een van de uitvoeringstechnische bezwaren die in het verleden zijn geopperd
tegen een splitsingsstelsel is dat in een dergelijk stelsel de loonheffing geen
eindheffing meer kan zijn. Met Stevens ben ik van mening dat dit argument
thans geen overtuigingskracht meer heeft:

“Vanwege de AWIR-toeslagen en de voorlopige toekenning van heffingskor-
tingen is loonbelasting nog slechts in uitzonderingsgevallen eindheffing.”139

Stevens wijst er bovendien op dat het vanwege de verbetering van de controle
op de deugdelijkheid van het bestand van belastingbetalers verdedigbaar en
efficiënter is om iedereen een jaarlijkse aanslag inkomstenbelasting op te

139. Stevens 2006, p. 55.

Bezwaren tegen het splitsingsstelsel 7.5.6

301



leggen. Zoals hiervoor in paragraaf 7.5.5 aangegeven, heeft het ook mijn
voorkeur om de kosten voor kinderopvang niet te regelen via een toeslag-
systeem maar in de inkomstenbelasting. De kosten voor kinderopvang hangen
immers direct samen met de arbeid, waarvan de opbrengst eveneens in de
inkomstenbelasting wordt belast.

7.5.6.2 Aansprakelijkheid voor de belastingschuld

Een ander uitvoeringstechnisch bezwaar dat in de VS wordt geopperd tegen
het splitsingsstelsel, is de daaruit voortvloeiende gezamenlijke aansprakelijk-
heid voor de belastingschuld.140

In de VS moet degene met het hoogste inkomen, om van het voordeel van het
splitsingsstelsel gebruik te kunnen maken, aangifte doen met zijn echtgenote
waarbij ze gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden voor de schuld. Als
degene met het hoogste inkomen – meestal de man – vervolgens onjuist
aangifte doet, brengt de aansprakelijkheidsregeling met zich mee dat de
Belastingdienst zich niet tot de man hoeft te wenden om de belastingschuld
in te vorderen. De Belastingdienst kan zelf beslissen op welke echtgenoot hij
de belastingschuld verhaalt. In de regel doet hij dit bij de echtgenoot met een
vast – en dus eenvoudig te verhalen – inkomen, zoals loon. In de meeste
gevallen is dat de vrouw.141 Dit betekent dat de man als meestverdiener het
meeste profiteert van het splitsingsstelsel, terwijl de vrouw een grotere
aansprakelijkheid heeft:

“The cost of joint liability usually is paid by the wrong person. The husband
ordinarily benefits most (…) from income splitting as the higher or sole
earner, but it is the wife who incurs the larger additional liability for his
taxes.”142

Omdat de wetgever dit in sommige gevallen onwenselijk vond, werd in 1971 de
zogenoemde ‘innocent spouse’-regeling ingevoerd. De belastingplichtige die
wordt aangesproken voor de belastingschuld die is opgekomen bij de andere
partner, kan onder voorwaarden daarvan worden vrijgesteld.143 De tegemoet-
koming is gebonden aan een aantal voorwaarden.144 Een van deze voorwaar-
den is dat de echtgenote zelf haar onwetendheid moet aantonen: de

140. Zie hierover met name Beck 1990 en 2006-2007.
141. De aansprakelijkheid voor de belastingschuld van de partner treft in ruim 90% van de

gevallen de vrouw, Beck 1990, p. 320. Zie ook p. 376-377.
142. Beck 1990, p. 376.
143. In het hiernavolgende ga ik ervan uit dat de belastingplichtige die onjuist aangifte heeft

gedaan de echtgenoot is en de ‘innocent spouse’ de echtgenote. Dit is in de praktijk de meest
voorkomende situatie.

144. Beck 2006-2007, p. 946-954.
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aangesproken echtgenote moet bewijzen dat zij niet wist en ook niet kon
weten dat de echtgenoot onjuist aangifte had gedaan. Bovendien moet de
echtgenote bewijzen dat zij geen voordeel heeft genoten uit het onjuist
aangegeven inkomensbestanddeel. Als de ‘innocent spouse’-status wordt ver-
leend ten aanzien van het inkomensbestanddeel waarvan de echtgenoot
onjuist aangifte heeft gedaan, blijft de echtgenote wel aansprakelijk voor de
resterende belastingschuld.

De gezamenlijke aansprakelijkheid is vooral een probleem als echtgenoten uit
elkaar gaan. In het geval dat echtgenoten duurzaam gescheiden gaan leven, kan
de echtgenoot worden geconfronteerd met de belastingschuld van de ‘ex’. Dit is
extra bezwaarlijk omdat de belastingclaim vaak pas wordt ingevorderd bij de
vrouw als het vermogen is verdeeld en de uit het huwelijk voortvloeiende
financiële aanspraken zijn afgewikkeld. De vrouw kan de belastingclaim ver-
volgens niet meer op de man verhalen. Daarbij komt dat zij ook niet als
procespartij kan optreden om de belastingclaim te verminderen.145 Sinds 1998
is in de ‘innocent-spouse’-regeling een speciale tegemoetkoming getroffen
voor echtgenoten die juridisch gescheiden zijn of die al minimaal een jaar
apart wonen. Deze echtgenoten kunnen een (vrijwel) volledige tegemoetko-
ming krijgen zodat ze slechts aansprakelijk zijn voor hun eigen belastingschuld.
Niettemin wordt in de Amerikaanse literatuur ook de gezamenlijke aansprake-
lijkheid die tijdens het huwelijk bestaat, als een bezwaar gezien tegen het
splitsingsstelsel.146 De reden hiervoor is dat aan het splitsingsstelsel wel de
gedachte ten grondslag ligt dat echtgenoten een economische eenheid zijn,
maar dat dit in de praktijk niet het geval hoeft te zijn. De gezamenlijke
aansprakelijkheid leidt er dan toe dat iemand belasting is verschuldigd over
inkomen waartoe hij niet gerechtigd is of wordt.

Dit probleem bestaat in Duitsland niet. De echtgenoten zijn in Duitsland
weliswaar gezamenlijk schuldenaar van de volledige belastingschuld, maar
zij kunnen voordat de aanslag is voldaan kiezen voor een beperkte aansprake-
lijkheid (‘Beschränkung der Haftung’). Door te kiezen voor de beperkte aan-
sprakelijkheid, is de echtgenoot slechts aansprakelijk voor de belastingschuld
die betrekking heeft op zijn eigen inkomen.147 De Belastingdienst kan in dat

145. Beck 1990, p. 328. Voor de Nederlandse situatie gold tot 1990 dat de meestverdiener werd
aangeslagen voor de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. De minstverdiener kon
niet in bezwaar of beroep komen tegen de aangifte, die ook op zijn/haar inkomensbe-
standdelen betrekking had. De HR oordeelde in BNB 1990/61 dat dit in strijd was met ‘de
verdragsbepalingen’ (art. 26 en 3 IVBPR).

146. Vgl. Beck 1990, p. 330 en Beck 2006-2007, p. 947 en met name voetnoot 83.
147. De individuele belastingschuld wordt berekend door voor iedere echtgenoot een fictieve

individuele aangifte op te stellen en de belasting daarover te bereken. Vervolgens wordt
ieders aandeel in de gezamenlijke – individueel berekende – belastingschuld vastgesteld. De
werkelijke belastingschuld die voortvloeit uit het splitsingsstelsel wordt verdeeld overeen-
komstig ieders aandeel in de fictieve totale belastingschuld.
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geval niet naar eigen keuze de belastingschuld bij een van de echtgenoten
invorderen. Tipke is over dit stelsel echter kritisch:

“Daher lassen die §§ 267 ff. AO es zu, daß die Einkünfte der Eheleute für
Zwecke der Erhebung und Vollstreckung der Steuerschuld wieder separiert
werden. Dieses Zugeständnis entspricht jedoch nicht der Auffassung, die
Eheleute bildeten eine Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft mit der Folge,
daß den Eheleuten je die Hälfte des Gesamteinkommens wirtschaftlich und
steuerrechtlich zuzurechnen sei. (…). Dem guten Tropfen des Splitting folgt –
inkonsequenterweise – nicht der entsprechende schlechte Tropfen im Erhe-
bungsverfahren; und dies, obwohl die Eheleute auch getrennte Veranlagen
wählen können mit der Folge, daß sie Einzelschulldner nur hinsichtlich ihres
eigenen Einkommes sind und bleiben.”148

In de visie van Tipke is het dus van tweeën een: of men kiest voor het
splitsingsstelsel en men is gezamenlijk aansprakelijk voor de daaruit voort-
vloeiende belastingschuld, of men kiest voor de individuele toerekening en
ieder is slechts aansprakelijk voor zijn eigen belastingschuld.

In deze kritiek kan ik mij gedeeltelijk vinden. Tijdens het bestaan van het
samenlevingsverband is de gedachte dat partners een inkomensverwervende
en inkomensbestedende eenheid zijn. Daarin past het niet om dit voor de
vaststelling van de aansprakelijkheid van de belastingschuld terug te draaien
en uit te gaan van een individuele toerekening. Als men deze aansprakelijkheid
niet wenst, omdat er geen sprake is van een inkomensverwervende en
inkomensbestedende eenheid, kan men in Duitsland kiezen voor een indivi-
duele toerekening en aangifte (‘Getrennte Veranlagung’).

Hierbij passen echter twee kanttekeningen. Het splitsingsstelsel gaat ervan uit
dat partners een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn,
maar het houdt ook rekening met het feit dat het twee afzonderlijke belasting-
plichtigen betreft. De inkomensbestanddelen van de echtgenoten worden
immers samengeteld en vervolgens door twee gedeeld. Het is dan niet van-
zelfsprekend dat iedere echtgenoot aansprakelijk is voor de volledige belasting-
schuld. Vanuit de gedachte van het splitsingsstelsel ligt het meer voor de hand
dat iedere partner aansprakelijk wordt voor de helft van de volledige belasting-
schuld. De tweede kanttekening is dat de kritiek niet opgaat als echtgenoten
uit elkaar gaan. In dat geval is een individuele toerekening voor het vaststellen
van ieders aansprakelijkheid wel gerechtvaardigd omdat de ‘economische
eenheid’ is verbroken. In dat geval bestaat er naar mijn mening een goede
reden om inbreuk te maken op de gezamenlijke aansprakelijkheid voor de
belastingschuld die betrekking heeft op de periode dat partners nog bij elkaar

148. Tipke 2000, p. 380.
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waren. Het risico van een wanbetalende belastingplichtige moet in dat geval
niet bij de ex-echtgenoot worden gelegd. Zoals Beck opmerkt:

“If the IRS cannot collect the tax from the husband with all the resources at
its disposal, it seems very unlikely that the wife will be able to do so.”

Uit het voorgaande blijkt dat de aansprakelijkheidskwestie binnen het split-
singsstelsel redelijk eenvoudig kan worden opgelost. Mijn voorkeur heeft het
om de partners die kiezen voor het splitsingsstelsel,149 ieder aansprakelijk te
stellen voor hun eigen belastingschuld (wat overeenkomt met de helft van de
volledige belastingschuld). Een aansprakelijkstelling voor de belastingschuld
van de ander past niet in een belastingheffing waarin het individu centraal
staat, hetgeen zoals opgemerkt ook in een splitsingsstelsel het geval is.150

Alleen als de economische eenheid is verbroken, en partners dus niet meer
samenwonen, dient op verzoek van belastingplichtigen de aansprakelijkheid
voor de belastingschuld te corresponderen met ieders werkelijk genoten
inkomen.151

7.5.7 Conclusie bezwaren splitsingsstelsel

De bezwaren die worden aangevoerd tegen het splitsingsstelsel zijn naar mijn
mening niet van dien aard dat daardoor dit stelsel alsnog moet worden
verlaten. Het principiële argument dat het hebben van een partner inkomens-
besteding is, is onjuist. Binnen het samenlevingsverband vindt een wissel-
werking plaats van inkomensbesteding en inkomensverwerving. De
inkomensverwerving is het fiscale aanknopingspunt in de inkomstenbelasting.
Het is wetssystematisch onjuist om in een individuele heffing zowel de

149. Om ongewenst planningsgedrag te voorkomen, zou dit een eenmalige keuze moeten zijn. Zie
par. 7.4.6.2.2.

150. Vgl. de opmerking van de Raad van State hierover. Kamerstukken II 1998/99, 26 728,
nr. A, p. 34.

151. Ook in onze huidige inkomstenbelasting bestaat een gezamenlijke aansprakelijkheid voor
inkomensbestanddelen die zijn toegerekend aan de partner (art. 44 IW 1990). Dit betekent
dat voor dat deel van de belasting beide echtgenoten aansprakelijk kunnen worden gesteld:
de echtgenoot in wiens aangifte het inkomensbestanddeel is begrepen en de echtgenoot van
wie het inkomensbestanddeel is toegerekend aan de ander. Ook in onze inkomstenbelasting
kan zich dus de situatie voordoen dat de belastingplichtige aansprakelijk wordt voor de
belastingschuld die betrekking heeft op een inkomensbestanddeel van zijn (ex-)echtgenoot.
Omdat belastingplichtigen zelf voor deze toerekening kunnen kiezen, vond de wetgever het
niet nodig hiervoor een speciale (verhaals)regeling te treffen. Een dergelijk verhaalsrecht
bestond wel onder de Wet IB 1964 waar het inkomen verplicht werd toegerekend aan de
meestverdiener (art. 66 Wet IB 1964). Hoewel het, anders dan in de VS, niet bekend is of deze
regeling in de praktijk problemen oplevert vind ik het geen wenselijke situatie dat beide
echtgenoten voor hetzelfde inkomensbestanddeel aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat
er geen problemen bekend zijn, kan overigens ook komen door het feit dat de Belastingdienst
zeer weinig gebruikmaakt van de mogelijkheid om de partner aansprakelijk te stellen, terwijl
toch in zeer veel situaties de inkomstenbelastingschuld onbetaald blijft. Zie Kop 2006.
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inkomensbesteding als de inkomensverwerving binnen het samenlevingsver-
band fiscaal te negeren.

Van de bezwaren die de uitwerking van het splitsingsstelsel betreffen zijn twee
van de drie belangrijkste bezwaren niet typisch een gevolg van het splitsings-
stelsel, maar zouden ook in een stelsel met individuele toerekening een rol
moeten spelen. Om te komen tot een rechtvaardige heffing van samenlevings-
verbanden onderling maar ook van samenlevingsverbanden in vergelijking
met individuele belastingplichtigen, dienen de bezwaren wel zo veel mogelijk
bij de uitwerking van het splitsingsstelsel te worden meegenomen. Met de
economische schaalvoordelen zou rekening kunnen worden gehouden bij de
vaststelling van de heffingskortingen van partners binnen het samenleefver-
band. Met het verschil dat bestaat tussen de alleenverdiener en tweeverdiener
voor wat betreft de (on)mogelijkheid om huishoudelijke en zorgtaken onder-
ling te verdelen, moet rekening worden gehouden. Of in dat verband al dan
niet wordt gekozen voor een volledige tegemoetkoming in de kosten voor
kinderopvang of een lagere splitsingsfactor voor alleen- en anderhalfverdie-
ners, zal vooral een politieke (en ook budgettaire) afweging zijn. Vanuit het
perspectief dat in de inkomstenbelasting de draagkrachtvermeerdering wordt
belast, dienen naar mijn mening in ieder geval de werkelijke (al dan niet
forfaitair bepaalde) kosten (of als die niet identificeerbaar zijn de forfaitaire
kosten) die onlosmakelijk verband houden met het aanvaarden van betaalde
arbeid, in aftrek toegelaten te worden. Een belangrijk voordeel hiervan is dat
daarmee ook voor een deel aan het laatste belangrijke bezwaar tegen het
splitsingsstelsel tegemoet wordt gekomen, namelijk de arbeidsparticipatie. Het
invoeren van een splitsingsstelsel zal de arbeidsparticipatie van de tweede
verdiener naar verwachting negatief beïnvloeden. Als dit probleem in de
fiscaliteit moet worden opgelost (zie par. 2.6.4 en 2.6.5), is de individuele
toerekening daarvoor alleen de aangewezen weg als men het bevorderen van
de arbeidsparticipatie als doelstelling van de inkomstenbelasting belangrijker
vindt dan de draagkrachtgedachte.152 In een splitsingsstelsel kan recht worden
gedaan aan de draagkrachtgedachte, terwijl ook via langere tariefschijven en
de arbeidskorting, die eventueel afhankelijk is van het werkelijke aantal
gewerkte uren, de arbeidsparticipatie van de tweede verdiener kan worden
gestimuleerd.

7.6 Conclusie splitsingsstelsel

Een belastingstelsel met een progressieve heffing kan worden verdedigd vanuit
de draagkrachtgedachte of vanuit de herverdelingsfunctie van belastingen. In

152. In dat geval zou men dit ook consequent in de inkomstenbelasting moeten uitwerken door
bijv. de tariefschijven voor de tweede verdiener te verlagen. Zie hierover uitgebreid
Mc Caffery 1992-1993, met name p. 1035-1053. Zie ook Kornberg 2008, p. 208-214.

7.6 Hoofdstuk 7 /Wenselijk recht inkomenstoerekening

306



beide gevallen is het van groot belang om binnen het samenlevingsverband
vast te stellen waardoor de draagkracht wordt bepaald; wordt dit bepaald door
ieders individuele inkomen of door het gezamenlijke inkomen? Heeft de
echtgenote van de alleenverdiener geen draagkracht, of wordt de draagkracht
van de echtgenote mede bepaald door het inkomen van haar echtgenoot? Als
de belastingheffing bij het verkeerde feitencomplex aansluit, wordt de
gedachte waarop de progressieve heffing is gebaseerd niet gerealiseerd. In
dat geval is de vlaktaks de betere oplossing. De vlaktaks houdt ook (in enige
mate) rekening met de draagkracht van belastingplichtigen, zonder dat het
risico bestaat dat de draagkracht niet juist wordt vastgesteld waardoor in
vergelijkbare situaties een onevenredig verschil in belastingdruk ontstaat.

Als de progressieve heffing echter gehandhaafd blijft, verdient vanuit de
draagkrachtgedachte het splitsingsstelsel de voorkeur. Zoals uit de vorige
hoofdstukken blijkt, zijn partners in een ruime meerderheid een inkomens-
verwervende en inkomensbestedende eenheid; men verdeelt onderling de
arbeids- en zorgtaken, men beschikt overwegend gezamenlijk over de inkom-
sten en deze inkomsten worden ook overwegend gezamenlijk geconsumeerd.
De draagkracht wordt in dat geval bepaald door het gezamenlijke inkomen. Het
splitsingsstelsel houdt daar rekening mee. Het splitsingsstelsel is toegankelijk
voor gehuwden en moet in ieder geval ook openstaan voor ongehuwd samen-
wonenden die qua financiële verwevenheid de gehuwden evenaren. Uit het
enquêteonderzoek kan worden afgeleid dat dit het geval is bij een samen-
woonperiode vanaf vijf jaar. Echter ook bij een kortere samenwoonperiode is
een grote mate van financiële verwevenheid aanwezig. Als aanvullende voor-
waarde zou in zo’n geval gedacht kunnen worden aan het samenlevings-
contract met een wederzijdse zorgverplichting conform art. 1:81 BW.

De voorwaarde dat echtgenoten en ongehuwd samenwonenden ook juridisch
de inkomsten moeten delen, moet niet worden gesteld. Dit kan ertoe leiden dat
veel samenlevingsverbanden niet voor het splitsingsstelsel in aanmerking
komen omdat ze (nog) niet willen overeenkomen dat alle inkomsten jaarlijks
gelijk worden gedeeld. Dit leidt tot een niet gerechtvaardigd verschil met de
samenlevingsverbanden die dit wel wettelijk zijn overeengekomen, terwijl
overigens beide samenlevingsverbanden qua feitelijke financiële verweven-
heid een zeer sterke gelijkenis (kunnen) vertonen. Voor de inkomstenbelasting
is maatgevend de jaarlijkse beschikkingsmacht over het inkomen en niet de
mogelijke beschikking over het (overgespaarde) inkomen bij een eventuele
echtscheiding. Samenlevingsverbanden die hun inkomen en vermogen juri-
disch gescheiden houden, krijgen een ‘uitstapmogelijkheid’, waardoor ze
individueel aangifte kunnen doen.

De partners binnen het samenlevingsverband worden individueel belasting-
plichtig voor de aan hen toegerekende helft van het totale gezamenlijke
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inkomen. Hiervoor is men ook alleen aansprakelijk. Indien partners uit elkaar
gaan wordt op verzoek van belastingplichtigen de aansprakelijkheid beperkt
tot de belasting over het individueel toerekenbare inkomen.

De bezwaren die worden aangevoerd tegen het splitsingsstelsel zijn niet van
dien aard dat daardoor dit stelsel alsnog moet worden verlaten. Integendeel,
twee van de drie belangrijkste bezwaren zijn niet typisch een gevolg van het
splitsingsstelsel, maar zouden ook in een stelsel met individuele toerekening
een rol moeten spelen. Met de economische schaalvoordelen zou rekening
kunnen worden gehouden bij de vaststelling van de heffingskortingen van
partners binnen het samenleefverband. Het ‘imputed income’ hoeft niet nood-
zakelijkerwijs te worden belast, maar het gemis aan ‘imputed income’ moet in
ieder geval aftrekbaar zijn. Dit betekent dat de kosten die door het aanvaarden
van betaalde arbeid worden opgeroepen, zoals de kosten van kinderopvang, zo
veel mogelijk voor het werkelijke bedrag in aftrek moeten komen. De overige
kosten zouden forfaitair in aftrek kunnen komen, waarbij de arbeidskorting
afneemt met het aantal gewerkte arbeidsuren. Een groot voordeel hiervan is
dat daarmee ook voor een deel aan het laatste belangrijke bezwaar tegen het
splitsingsstelsel tegemoet wordt gekomen, namelijk de arbeidsparticipatie. De
individuele toerekening bevordert weliswaar de arbeidsparticipatie, maar dit
leidt tot een willekeurige heffing van belastingplichtigen die deel uitmaken van
een kwalificerend samenlevingsverband. De individuele toerekening dient
daarom alleen als instrument te worden gebruikt om de arbeidsparticipatie
te bevorderen, als men deze (instrumentele) doelstelling belangrijker vindt dan
de draagkrachtgedachte.153 In een splitsingsstelsel kan recht worden gedaan
aan de draagkrachtgedachte, terwijl ook via andere maatregelen de arbeids-
participatie van de tweede verdiener kan worden gestimuleerd.

7.7 Inkomenstoerekening Successiewet 1956

In tegenstelling tot de inkomstenbelasting, waarin het individuele stelsel
nadrukkelijk op de voorgrond staat, geldt in de huidige Successiewet 1956
voor de toerekening van het vermogen dat door partners wordt geschonken of
dat door partners wordt verkregen krachtens erfrecht of schenking het ‘samen-
voegingsprincipe’ (art. 25 en 26 SW 1956). Voor de berekening van de
verschuldigde erf- of schenkbelasting worden partners als een eenheid gezien:
de schenkingen door de partners c.q. de verkrijgingen van partners worden bij
elkaar geteld. Voor de bepaling van de tariefgroep is evenmin van belang wie
van beide partners de schenking heeft gedaan of de schenking of erfrechtelijke
verkrijging heeft ontvangen. Daarvoor is geregeld dat wordt aangesloten bij de
partner die de begiftigde, de schenker of erflater het naast verwant is.

153. Bovendien zou men dit dan ook consequent in de inkomstenbelasting moeten uitwerken. Zie
vorige voetnoot.
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De samenvoegingsbepaling bewerkstelligt dus in afwijking van het civiele
recht dat de verkrijgingen van de individuele partners worden samengeteld.
Vanwege de vrijstellingen en de progressie, is dit een nadeel voor belasting-
plichtigen.

De omstandigheid dat zoals hiervoor aangegeven partners naar mijn mening een
inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn, betekent niet dat
partners per definitie ook vermogensrechtelijk een eenheid zijn. Bij gehuwden
buiten gemeenschap van goederen en ongehuwd samenwonenden is er geen
enkele aanwijzing om een dergelijke eenheid op voorhand aanwezig te ach-
ten.154 Het gaat dan te ver om op voorhand aan te nemen dat de schenking c.q.
verkrijging door beide partners gezamenlijk heeft plaatsgevonden.

Indien ook op vermogensrechtelijk gebied het bestaan van een economische
eenheid zou worden verondersteld, rechtvaardigt dit naar mijn mening boven-
dien niet het thans geldende samenvoegingsprincipe. Het bestaan van een
economische eenheid zou naar mijn mening met zich meebrengen dat, evenals
in de VS, de verkrijging van of door de partner juist in alle gevallen gesplitst zou
moeten worden.155 Crawford merkt daarover op:

“Gift-splitting is consistent with the treatment of a married couple as a
single economic unit for wealth transfer tax purposes. Theoretically the
identity of the actual transferor is immaterial if all property held by either
spouse is treated for wealth transfer tax purposes as belonging equally to
both. If both spouses agree, the transferor-spouse acts for tax purposes as a
quasi-agent, and the gratuitous transfer is treated as made one-half by each
taxpayer.”

Zoals hiervoor opgemerkt, is dat niet aan de orde omdat partners vermogens-
rechtelijk niet per definitie een eenheid zijn. Dit is anders voor gehuwden in
gemeenschap van goederen. De schenking wordt immers gedaan ten laste van
de huwelijksgemeenschap c.q. de verkrijging valt op grond van het wettelijke
stelsel in de gemeenschap. Hierdoor dient de schenking die wordt gedaan door
gehuwden in gemeenschap van goederen respectievelijk de verkrijging door
een van de echtgenoten, aan iedere echtgenoot bij helfte te worden toege-
rekend. Dit is alleen anders indien de verkrijging heeft plaatsgevonden onder
een zogenoemde ‘uitsluitingsclausule’.156 In dat geval gaat de verkrijging tot

154. Zoals blijkt uit het enquêteonderzoek, vgl. de par. 5.3.2, 5.4.2, 5.5.4, en 5.6.4.
155. Crawford 2004, p. 781.
156. De uitzondering op een toerekening bij helfte bij in gemeenschap van goederen gehuwde

echtgenoten dient uit uitvoeringstechnisch oogpunt zo beperkt mogelijk te zijn. Het feit dat
de uitsluitingsclausule in de praktijk regelmatig wordt toegepast – en in de notariële praktijk
meer hoofdregel is dan uitzondering – rechtvaardigt in dit geval een uitzondering. Vgl.
Stollenwerck 2010, par. 2.
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het privévermogen behoren van de verkrijgende echtgenoot en dient ook
alleen deze echtgenoot daarvoor te worden belast.

Ook voor gehuwden buiten gemeenschap van goederen en ongehuwd samen-
wonenden dient voor de heffing van de schenk- en erfbelasting aangesloten te
worden bij degene ten laste c.q. ten gunste van wiens vermogen de verkrijging
plaatsvindt. In principe betekent dit dat de schenking of erfrechtelijke verkrij-
ging niet wordt gesplitst.157 Alleen als ieder een gelijk deel van de schenking of
erfenis verkrijgt, worden zij voor de schenk- en erfbelasting hetzelfde be-
handeld als de gehuwden in gemeenschap van goederen. Als partners echter
afzonderlijk schenken of verkrijgen, dient daarbij voor de Successiewet 1956 te
worden aangesloten. Dit geldt ook voor schenkingen die partners doen. Indien
de partners ieder de helft van de schenking verrichten, wordt daarbij voor de
Successiewet 1956 aangesloten.158

7.8 Conclusie inkomstenbelasting en Successiewet 1956

Voor de inkomstenbelasting zijn partners een inkomensverwervende en
inkomensbestedende eenheid. Dit rechtvaardigt niet de huidige individuele
toerekening maar juist een splitsingsstelsel.

Voor de Successiewet 1956 kan echter niet op voorhand worden aangenomen
dat partners ook vermogensrechtelijk een eenheid zijn. Alleen gehuwden in
gemeenschap van goederen kunnen worden beschouwd als een vermogens-
rechtelijke eenheid. Dit rechtvaardigt echter niet een samenvoegingsstelsel,
maar juist een ‘splitsingsstelsel’. De schenking is door iedere echtgenoot voor
de helft verricht en de schenking of erfrechtelijke verkrijging is door iedere
echtgenoot voor de helft ontvangen.

Voor alle andere partners geldt als hoofdregel dat zij hun vermogens geschei-
den gehouden. Daarbij dient voor de Successiewet 1956 te worden aangesloten.

157. Voor gehuwden met een periodiek of finaal verrekenbeding geldt de hoofdregel dat de
schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen niet in de verrekening worden betrokken (art.
1:133 lid 2 BW). In de huwelijkse voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. Omdat ik
ervan uitga dat slechts zelden uitdrukkelijk wordt bepaald dat schenkingen en erfrechtelijke
verkrijgingen wel in de verrekening worden betrokken, dient voor deze situatie naar mijn
mening geen uitzondering te worden opgenomen.

158. Alleen voor schenkingen door ouders aan kinderen zou een uitzondering gerechtvaardigd
zijn. Dit is thans geregeld in art. 28 SW 1956. Zonder deze bepaling zouden ouders hun
schenking kunnen splitsen, waardoor een tariefsvoordeel kan worden behaald en twee keer
gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling.
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HOOFDSTUK 8

Parlementaire behandeling
inkomenstoerekening

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de inko-
menstoerekening binnen het samenlevingsverband. In de inkomstenbelasting
uit 1892 werd het inkomen en vermogen van beide echtgenoten aan de
gehuwde man toegerekend. De man was voor de daaruit voortvloeiende
belastingschuld ook alleen belastingplichtig. Daarna werd niet alleen de vrouw
zelfstandig belastingplichtig, maar werd ook de inkomenstoerekening steeds
‘individueler’. In dit hoofdstuk wordt deze ontwikkeling geschetst en wordt
onderzocht wat de argumenten van de wetgever zijn geweest voor de oor-
spronkelijke samenvoeging en de daaropvolgende verdergaande individualise-
ring. Het overzicht van de parlementaire geschiedenis wordt afgesloten met
een samenvatting. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag
of de parlementaire behandeling aanleiding geeft om de wenselijkheid van het
splitsingsstelsel te heroverwegen.

In dit hoofdstuk wordt geen aandacht besteed aan de parlementaire behande-
ling van de samenvoegingsbepalingen in de Successiewet 1956. De summiere
parlementaire behandeling komt aan bod bij de beschrijving en beoordeling
van het positieve recht in hoofdstuk 9.

8.2 De Wet IB en VB 1892/1893 en de Wet IB 1914

In 1892/1893 werd een ‘gesplitste inkomstenbelasting’ ingevoerd. Daartoe
werd in 1892 eerst de wet ‘tot heffing eener belasting op de inkomsten uit
vermogen’ ingevoerd.1 Ten aanzien van de vraag wie de belasting verschuldigd
was, heeft de wetgever zich destijds sterk laten leiden door de civielrechtelijke
gevolgen van het huwelijk. Volgens het toen geldende huwelijksvermogens-
recht had de man in beginsel het beheer over het gemeenschapsvermogen én
over het privévermogen van de vrouw (art. 179 en 201 BW (oud)). Hierbij sloot
art. 4 Fiscale wet uit 1892 aan. De vrouw was niet zelfstandig belastingplichtig;
haar vermogen werd geacht geheel deel uit te maken van dat van de man.

1. Wet van 27 september 1892, Stb. 1892, 223.
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Bij huwelijkse voorwaarden, die vóór het aangaan van het huwelijk verleden
dienden te worden, kon de gemeenschap echter worden beperkt of worden
uitgesloten waarbij de vrouw zich “het beheer harer roerende en onroerende
goederen en het vrije genot harer inkomsten” kon voorbehouden (art. 195 BW
(oud)). Tijdens het huwelijk kon de vrouw in twee uitzonderlijke situaties
scheiding van goederen vragen, waardoor de eventuele gemeenschap werd
verdeeld en de vrouw het vrije beheer van haar goederen terugkreeg (art. 241
BW (oud)).2 In de fiscale wettekst werd daarbij aangesloten door de bepaling
dat de vrouw in deze gevallen wel zelfstandig belastingplichtig was. De zelf-
standige belastingplicht bracht echter niet mee dat de verschuldigde belasting
ook gesplitst moest worden berekend. De belasting werd in deze gevallen toch
berekend over het gezamenlijke vermogen. Slechts de te betalen belasting
werd naar evenredigheid van ieders vermogen omgeslagen. In de parlemen-
taire behandeling werd hierover opgemerkt dat het voor de fiscus onverschillig
mag zijn:

“(…) welke regelen de echtgenooten onderling stelden. Al heeft de vrouw
bij huwelijkse voorwaarden haar eigen vermogen geheel van dat van den
man gescheiden, dan is er toch een gezamenlijk inkomen, dat zij gezamen-
lijk gebruiken”.

Daarbij werd gewezen op art. 248 BW (oud) op grond waarvan de vrouw bij
volledige scheiding van goederen toch verplicht was om naar evenredigheid
van haar vermogen bij te dragen in de kosten van de huishouding en de
opvoeding van de kinderen. Ook uit dit artikel bleek volgens de fiscale
wetgever “eene feitelijke confusie van inkomen en daarop komt het aan”.3

Toch achtten sommige Kamerleden het onjuist om het vermogen van de vrouw
als deel van het vermogen van de man te beschouwen wanneer de vrouw
krachtens scheiding van de goederen het beheer over haar eigen vermogen
had. Zij zagen in die situatie volstrekt geen reden om het vermogen van man en
vrouw als één geheel te beschouwen.4 De wetgever antwoordde hierop dat ook
in dat geval de beide echtgenoten één huishouden hebben en dat hun draag-
kracht wordt bepaald door het gezamenlijke vermogen. Daarom zou het
rechtmatig zijn om de beide vermogens als één geheel te belasten.5 Dit was
volgens de wetgever slechts anders bij de scheiding van tafel en bed:

2. Dit was het geval wanneer – kort gezegd – de man door wangedrag de goederen der
gemeenschap verspilt en het huisgezin aan ondergang blootstelt dan wel de man door grof
verzuim in beheer van het huwelijksgoed of zijn eigen zaken, het huwelijksgoed van de
vrouw in gevaar brengt.

3. Kamerstukken II 1891/92, 125, nr. 3, p. 9.
4. Kamerstukken II 1891/92, 125, nr. 4, p. 32-33.
5. Kamerstukken II 1891/92, 125, nr. 7, p. 55.
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“De band is dan verbroken en bestaat alleen nominaal, opdat een ander
huwelijk onmogelijk zij en de gelegenheid worde gelaten voor eene
verzoening.”6

De vrouw was in die situatie fiscaal niet alleen zelfstandig belastingplichtig,
maar de belasting werd ook slechts berekend over haar eigen inkomen.

In 1893 werd van hetzelfde principe uitgegaan in de wet ‘tot heffing eener
belasting op bedrijfs- en andere inkomsten’.7 Ook in de parlementaire be-
handeling bij de enige jaren daarna ingediende wetsvoorstellen De Meester,
Kolkman en Bertling werd het fiscale beginsel dat tussen echtgenoten een
fiscale eenheid bestaat en dat de man in beginsel de belastingplichtige is,
onderschreven en verwezen naar de basis daarvan in het BW. Zo werd onder
andere opgemerkt:8

“(…) als grondregel is te recht aangenomen dat man en vrouw (behoudens
bij scheiding van tafel en bed (...)) eene fiscale eenheid vormen, die
vertegenwoordigd wordt door den man (...)”.

En voorts:

“(...) dan ontbreekt ook een motief om inbreuk te maken op de fiscale
eenheid die in het algemeen op grond van het huwelijk wordt aangenomen,
in overeenstemming overigens met art. 201 BW”.

De regeling werd vervolgens nagenoeg woordelijk overgenomen in de Wet IB
1914.

8.3 Besluit IB 1941

Ook in het Besluit IB 1941 was de vrouw niet zelfstandig belastingplichtig. Daarin
gold echter een uitzondering indien de echtgenoten duurzaam gescheiden
leefden.9 Daarnaast werden in het Besluit IB 1941 verschillende tarieven inge-
voerd voor (onder andere) gehuwden en ongehuwden. De ongehuwden kregen
een kleiner belastingvrij minimum en een steilere tariefsprogressie. Hiermee
beoogde men rekening te houden met het aantal personen dat van elk inkomen
moest leven.10 Dit betekende het eerste scheurtje in het samenvoegingsstelsel.

6. Kamerstukken II 1891/92, 125, nr. 3, p. 9.
7. Wet van 2 oktober 1893, Stb. 1893, 149. Kamerstukken II 1892/93, 71, nr. 3, p. 16.
8. Kamerstukken II 1911/12, 144, nr. 3, p. 37.
9. De motivering waarom de vrouw niet zelfstandig belastingplichtig was indien zij zelfstandig

het beheer over haar roerende en onroerende goederen had, zoals onder de Wet IB 1892/
1893, ontbreekt.

10. Par. 1 van de leidraad bij het Besluit IB 1941.
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De gedachte dat de draagkracht door het gezamenlijke inkomen werd bepaald
werd echter niet losgelaten. Het scheurtje in het samenvoegingsstelsel wees niet
in de richting van een individuele toerekening maar in de richting van een
splitsingsstelsel.11

Dit was echter van korte duur. Per 1 januari 1960 werd het tarief voor
ongehuwden verlaagd en werd het tarief weer gelijk aan dat van gehuwden.12

De reden hiervoor was dat bij gehuwden ook een drietal draagkrachtverho-
gende factoren werd onderkend, te weten (1) een besparing op de uitgaven
zoals huisvesting, (2) de huishoudelijke arbeid van de gehuwde vrouw en (3)
de immateriële behoeften die voor ongehuwden tot hogere uitgaven leidden.
Met het feit dat bij gehuwden meer personen van hetzelfde inkomen moeten
leven, werd wel nog enigszins rekening gehouden. Dit werd tot uitdrukking
gebracht in een hoger variabel inkomensbedrag dat gehuwden op het inkomen
in mindering konden brengen. Ook hier wordt in de parlementaire behande-
ling ingegaan op de rechtsgrond voor de samenvoeging van inkomens van
gehuwden:

“Het samenvoegen van de inkomens van echtelieden voor de belasting-
heffing vindt zijn grond in de juridische en maatschappelijke duurzame
gebondenheid in het huwelijk, dat ook in financieel opzicht een eenheid
tussen man en vrouw tot stand brengt. In alle andere gevallen (...) bestaat
die eenheid niet en is er sprake van een louter feitelijke situatie, die op elk
ogenblik weder, ter keuze van de betrokkenen, gemakkelijk kan worden
beëindigd.”13

De inkomstenbelasting in de periode eind negentiende tot halverwege de
twintigste eeuw, weerspiegelt de maatschappelijke situatie in die tijd. De
gehuwde vrouw was handelingsonbekwaam en de gehuwde man voerde het
beheer over het gemeenschappelijke vermogen én het privévermogen van de
vrouw. Daarbij sloot de fiscale wetgeving aan met de bepaling dat alleen de
man belastingplichtig was. De samenvoeging van het inkomen van de man en
vrouw, dat vooral nadelige effecten had als beiden aan het betaalde arbeids-
proces deelnamen, stuitte ook nog niet op bezwaren. De verklaring daarvoor is
tweeërlei: het verrichten van betaalde arbeid door de gehuwde vrouw was nog
redelijk zeldzaam en bovendien werd dit door de regering ook zeer onwense-
lijk geacht.14 In 1910 werd er zelfs een wetsontwerp ingediend om het ontslag

11. Ook in de VS is het splitsingsstelsel vormgegeven door middel van andere tariefschijven voor
gehuwden en ongehuwden, zie par. 7.5.4.

12. Wet van 24 december 1959 (Stb. 1959, 497).
13. Kamerstukken I 1959/60, 5701, nr. 9, p. 3.
14. Vgl. Schilthuis 2007, p. 7-9. Niet alleen uit principiële overwegingen, omdat de vrouw voor

het (bij voorkeur grote) gezin diende te zorgen, maar ook omdat de jaren 30 een crisistijd was
waarin de werkloosheid hoog was.
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bij huwelijk dwingend voor te schrijven, dat echter in 1913 weer werd
ingetrokken. Jaren later kwamen er echter alsnog wettelijke maatregelen die
voorschreven dat vrouwelijke rijksambtenaren, ambtenaren bij gemeenten en
provincies en onderwijzeressen moesten worden ontslagen zodra zij in het
huwelijk traden. In 1937 stelde minister Romme van Sociale Zaken zelfs een
algeheel verbod op het verrichten van betaalde arbeid door de gehuwde vrouw,
voor. Dit verbod leidde echter tot zo veel protest dat het toch weer werd
ingetrokken. Aan de discussie kwam echter pas een einde toen in 1955 een
motie werd aangenomen die was ingediend door PvdA-Kamerlid Corry
Tendeloo die de regering vroeg het arbeidsverbod voor getrouwde vrouwen
in overheidsdienst op te heffen. De confessionele partijen, die een Kamermeer-
derheid hadden, waren tegen. De motie werd toch aangenomen (met 46 tegen
44 stemmen) omdat alle vrouwen in de Kamer vóór stemden. De regering
besloot de motie uit te voeren dat het, misstanden daargelaten, niet op de weg
van de staat ligt de arbeid van de gehuwde vrouw te verbieden.15

8.4 Wet IB 1964

8.4.1 Invoering Wet IB 1964

In dezelfde tijd als de motie-Tendeloo werd aangenomen om het arbeidsverbod
voor gehuwde vrouwen op te heffen, werd ook het huwelijksvermogensrecht
herzien. In dat kader kwam ook uitdrukkelijk de (ondergeschikte) positie van
de gehuwde vrouw aan bod. Ook bij deze wijziging speelde Tendeloo een
belangrijke rol. Ze verdedigde de opheffing van de handelingsonbekwaamheid
in de Tweede Kamer met:

“de inspirerende gedachte (...) dat er geen meerdere en geen mindere meer
zal zijn. Er zal niet meer zijn een heer en een slavin, een baas en een onder
geschikte”.16

In het wetsvoorstel werd niet alleen voorgesteld om de handelingsonbekwaam-
heid van de gehuwde vrouw op te heffen, maar werd ook voorgesteld een
belangrijk deel van de maritale macht van de man af te schaffen.17 Het betrof
met name de bestuursregeling met betrekking tot gemeenschapsgoederen.

15. De regeling dat ambtenaren werden ontslagen als ze in het huwelijk traden heeft echter nog
langer voortbestaan. In 1969 was deze regeling nog in 55 gemeenten van kracht. Zie
Schilthuis 1970, p. 9.

16. Ontleend aan Hellendoorn 2010, p. 180.
17. De maritale macht verdween niet volledig. Zo bleef na uitvoerige discussie de bepaling

bestaan dat de man ‘het hoofd der echtvereniging’ was. Deze bepaling verdween pas in 1970.
De laatste restanten van de maritale macht zijn per 1 januari 1985 verdwenen, met de
wijziging van art. 83 (keuze plaats van samenwoning), art. 85 en 86 (verschaffing van
huishoudgeld) BW. Vgl. Van Mourik 1998, p. 15-20.

Wet IB 1964 8.4.1

315



Voorgesteld werd om de bepaling dat de man het bestuur daarover heeft, te
vervangen door de regelingwaarin ieder der echtgenoten zelfstandig het bestuur
heeft over de van zijn zijde in de gemeenschap vallende goederen. Dit wetsvoor-
stel werd per 1 januari 1957 ingevoerd (Lex van Oven).18

In lijn met de hiervoor beschreven wetswijziging, werd in de Wet IB 1964 de
gehuwde vrouw zelfstandig belastingplichtig. In de parlementaire behandeling
werd daarover opgemerkt dat deze wijziging samenhing met “maatschappe-
lijke ontwikkelingen welke ook in de nieuwe huwelijkswetgeving uitdrukking
hebben gevonden”.19 De zelfstandige belastingplicht hield slechts in dat op
verzoek van (een van)20 beide echtgenoten de belasting werd omgeslagen over
de echtgenoten naar verhouding van hun belastbare inkomens.

Ook in de Wet IB 1964 bleef echter, ondanks de zelfstandige belastingplicht van
de gehuwde vrouw, aanvankelijk het principe gehandhaafd dat de inkomens
van de man en vrouw dienden te worden samengeteld. De gewijzigde huwe-
lijkswetgeving gaf ook geen aanleiding om hiervan af te wijken. Zoals in de
vorige paragrafen aangegeven, was het samenvoegingsprincipe niet zozeer
gebaseerd op het huwelijksvermogensrecht maar op het feit dat beide echt-
genoten één huishouden hadden en dat hun draagkracht werd bepaald door
het gezamenlijke inkomen. Slechts voor de uitwerking van de vraag wie werd
aangeslagen voor het inkomen of vermogen, werd aangesloten bij het huwe-
lijksvermogensrecht. Toch werd het samenvoegingsprincipe nu wel ter dis-
cussie gesteld. Verschillende Kamerleden meenden dat art. 5, waarin het
samenvoegingsprincipe was neergelegd, in strijd was met de moderne huwe-
lijkswetgeving welke aan elk der echtgenoten de eigen inkomsten en het
bestuur daarover laat. Principieel meenden deze leden dan ook, dat belasting-
heffing naar gescheiden inkomens mogelijk moest worden gemaakt.21 In lijn
met de parlementaire behandeling bij onder andere de Wet VB en IB 1892/1893
merkte de regering daarover op:

“De ondergetekenden kunnen met deze zienswijze niet instemmen. Zij
menen dat de met het huwelijk verbonden draagkrachtbepalende factoren
door de nieuwe huwelijkswetgeving nauwelijks zijn beïnvloed. Naar de

18. Wet van 14 juni 1956, Stb. 1956, 343, in werking getreden per 1 januari 1957.
19. Kamerstukken II 1985/59, 5380, nr. 19, p. 18. De wijziging was wel in overeenstemming met de

ontwikkeling op wetgevend gebied, maar liep achter op de maatschappelijke ontwikkeling.
Vgl. Hellendoorn 2010, p. 180: “De opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de
gehuwde vrouw was al in 1927 door Van Oven voorgesteld; zij kwam allang niet meer
overeen met het recht in de werkelijkheid: ‘Gehuwde vrouwen sloten dag in dag uit
overeenkomsten waarvan de geldigheid niet werd betwijfeld en de meesten wisten zelfs op
hun sterfbed niet dat zij sinds hun huwelijk onbekwaam waren geweest’”.

20. Alleen indien tussen de echtgenoten geen enkele gemeenschap bestond, was het verzoek van
een van beide echtgenoten voldoende.

21. Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 16, p. 7-8.

8.4.1 Hoofdstuk 8 / Parlementaire behandeling inkomenstoerekening

316



actuele maatschappelijke realiteit is het nog steeds zo dat er uit een oogpunt
van draagkracht een zodanige onderlinge wisselwerking bestaat tussen de
beide echtgenoten, dat de draagkracht van het echtpaar het beste wordt
benaderd door uit te gaan van het totale inkomen, en dat ook nog steeds
een besparende werking van het huwelijk uitgaat. Een geheel ander punt is
de praktische uitwerking van de samentellingsgedachte. De voorgestelde
wijziging op dit stuk hangt mede samen met maatschappelijke ontwikke-
lingen welke ook in de nieuwe huwelijkswetgeving uitdrukking hebben
gevonden.”22

Verderop in de parlementaire behandeling wordt erop gewezen dat ook ver-
mogensrechtelijke zelfstandigheid geen afbreuk doet aan het feit dat in de
realiteit van de samenleving de draagkracht van een echtpaar wordt bepaald
door de gezamenlijke inkomsten. Tevens wordt gewezen op enkele andere
voordelen van het samenvoegingsprincipe zoals de beperking van het aantal
aangiftebiljetten en de op te leggen aanslagen en dat de samentelling voorkomt
dat man en vrouw door onderlinge ‘onwaarachtige’ verschuivingen van in-
komen trachten de totale belastingschuld te verkleinen.23

Ondanks het feit dat op dat moment het samenvoegingsstelsel nog uit
principieel oogpunt wordt verdedigd, nemen de bezwaren tegen dit stelsel
wel toe. Het bezwaar betreft vooral de fiscale positie van de gehuwde vrouw
die inkomsten uit dienstbetrekking verwerft. Daarover wordt opgemerkt dat
deze bezwaren voor een belangrijk deel hun oorzaak vinden in het feit, dat
“ons hoogste rechtscollege geen ruimte laat voor een aftrek van de extra-
uitgaven voor huishoudelijke hulp en kinderverzorging”.24 De wetgever vond
een “heroriëntering met betrekking tot de fiscale positie van de werkende
gehuwde vrouw geboden”. Hierbij werd gedacht aan een tariefsreductie door
middel van een forfaitaire inkomensaftrek. De wetgever stelde daarbij voorop:

“dat er naar zijn mening geen sprake kan zijn van een inbreuk op het ook in
de thans ingediende ontwerpen aanvaarde beginsel van de samenvoeging
van inkomens en vermogens van echtgenoten. Bezien vanuit het oogpunt
van de financiële draagkracht welke het verworven inkomen voor het gezin
representeert, maakt het toch geen verschil of dit inkomen wordt verkregen
doordat de man bijvoorbeeld twee dienstbetrekkingen vervult, dan wel
doordat beide echtgenoten ieder één dienstbetrekking vervullen”.25

22. Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 19, p. 18.
23. Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 19, p. 19.
24. Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 27.
25. Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 28.
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De wetgever wilde met de inkomensaftrek echter niet wachten tot de invoe-
ring van de algehele belastingherziening. Zowel binnen als buiten de Staten-
Generaal leefde namelijk de wens om de totstandkoming van een voorziening
met betrekking tot de werkende gehuwde vrouw te bespoedigen, waarbij
tevens de aandacht werd gevestigd op de ‘huidige economische situatie’.26

De regeling werd uit de algemene herziening gelicht en ondergebracht in een
afzonderlijk wetsvoorstel, dat reeds per 1 januari 1962 werd ingevoerd.27 In
dat wetsvoorstel werd ter rechtvaardiging van de aftrek niet alleen aangevoerd
de extra kosten van huishoudelijke hulp en kinderverzorging, die werden
opgeroepen door het aanvaarden van betaalde arbeid door de vrouw, maar
ook de meer zelfstandige positie die de gehuwde vrouw door haar arbeid
verkrijgt:

“Deze grotere zelfstandigheid uit zich in wijziging van haar levenssfeer en
behoeftenpatroon, in toeneming van haar financiële zeggenschap en in
nieuwe of hogere uitgaven, welke van huishoudelijke doch ook van andere
aard kunnen zijn.”28

Verschillende Kamerleden hadden met deze motivering moeite en vroegen
zich af waarom typisch persoonlijke omstandigheden invloed moeten hebben
op de belastingheffing. Vervolgens werd in de parlementaire behandeling weer
volledig de nadruk gelegd op de draagkrachtgedachte. Op de suggestie van
enkele parlementsleden dat het ‘huidige tekort aan arbeidskrachten’ de aan-
leiding zou vormen voor de nieuwe regeling,29 antwoordde de wetgever dat de
regeling niet was ingegeven door economische motieven, maar dat het wets-
voorstel er slechts toe strekt recht te doen aan:

“(…) het verschil in draagkracht tussen het gezin waarin de vrouw buitens-
huis werkt en het gezin waarvan de vrouw zich uitsluitend aan haar
huishoudelijke taak wijdt”.

Het voorstel diende derhalve slechts gezien te worden als een versterking van
het draagkrachtprincipe.30

In de parlementaire behandeling bij de Wet IB 1964 werd tot slot nog aandacht
besteed aan het splitsingsstelsel.31 Een belangrijke vooronderstelling was een

26. Kamerstukken II 1961/62, 6534, nr. 3, p. 1.
27. Wet nr. 6534, Wet houdende fiscale voorzieningen ten gunste van de werkende gehuwde

vrouw.
28. Kamerstukken II 1961/62, 6534, nr. 3, p. 4.
29. Kamerstukken I 1961/62, 6534, nr. 42, p. 3.
30. Kamerstukken I 1961/62, 6534, nr. 42a, p. 4. Anders dan enkele jaren daarvoor meende men

nu dus wel dat er een verschil bestond tussen de situatie dat de man bijv. 2 dienstbetrek-
kingen vervulde dan wel dat beide echtgenoten ieder 1 dienstbetrekking vervulde.

31. Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 19, p. 76-78.
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gelijkblijvende belastingopbrengst. Bij die vooronderstelling zou het splitsings-
stelsel leiden tot een verzwaring van de belastingdruk voor ongehuwden.32 Dit
terwijl enige jaren daarvoor het tarief voor ongehuwden was verlaagd ten
opzichte van gehuwden. Louter op basis van deze argumenten werd het
splitsingsstelsel van de hand gewezen.

8.4.2 Rapport commissie-Hofstra en nota Grapperhaus

Na de invoering van de Wet IB 1964 bleef de fiscale positie van de werkende
gehuwde vrouw onderwerp van discussie. In het rapport van de commissie-
Hofstra uit 1969 en de daaropvolgende nota van staatssecretaris Grapperhaus
uit 1970 wordt slechts ingegaan op deze positie vanuit de draagkrachtge-
dachte. Vooropgesteld wordt dat een eventuele maatregel niet wordt voorge-
steld om te bevorderen dat gehuwde vrouwen meer aan het arbeidsproces
gaan deelnemen. Er wordt slechts ingegaan op de vraag of vanuit het oogpunt
van fiscale rechtvaardigheid een tegemoetkoming aan de werkende gehuwde
vrouw zou moeten worden verleend.33 Daarbij wordt nog steeds uitgegaan van
het principe dat de man en vrouw maatschappelijk en economisch als een
eenheid optreden. Door de onderlinge verbondenheid, die niet alleen in ideële
maar ook in materiële zin tot uitdrukking komt,34 zijn de totale inkomsten
bepalend voor hun financiële draagkracht.

Herhaald wordt dat met de werkende gehuwde vrouw fiscaal rekening dient te
worden gehouden omdat de draagkrachtverhogende factor die in het tarief is
verwerkt, namelijk het kostenbesparende effect van de huishoudelijke arbeid
van de gehuwde vrouw, niet onverkort geldt indien de gehuwde vrouw werkt.
Het verschil in draagkracht dat hieruit voortvloeit, dient gecorrigeerd te
worden door de gehuwde werkende vrouw een aftrek van het inkomen te
verlenen.35 De mogelijkheid om de vrouw zelfstandig te belasten voor haar
arbeidsinkomsten wordt voornamelijk op grond van technische problemen
afgewezen. De vergelijking met het kind dat voor arbeidsinkomsten ook zelf-
standig wordt aangeslagen wordt afgewezen met de opmerking dat de samen-
telling niet berust op ondergeschiktheid van de vrouw, maar op de
economische eenheid die man en vrouw samen vormen. Kinderen maken
slechts tijdelijk deel uit van deze eenheid en de losmaking begint zodra het
kind gaat verdienen. De positie van de vrouw in die eenheid is veel meer van

32. Dit zou het gevolg zijn van het feit dat het tarief voor ongehuwden zou worden afgeleid van
het tarief voor gehuwden, dan wel – indien het ongehuwdentarief als uitgangspunt zou
worden genomen – van het feit dat het belastingvoordeel voor gehuwden zou leiden tot een
dalende belastingopbrengst welke gecompenseerd zou moeten worden met een algemene
tariefsverhoging.

33. Grapperhaus 1970, p. 4-5.
34. In de plicht tot samenwoning en de plicht elkaar ‘het nodige te verschaffen’.
35. Grapperhaus 1970, p. 7-10.
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blijvende aard en verandert niet wezenlijk als zij gaat meeverdienen.36 Ook het
splitsingsstelsel en een volstrekt individuele heffing worden in de nota van de
hand gewezen. Ten aanzien van het splitsingsstelsel werd opgemerkt dat dit
zou leiden tot een (ongewenste) lastenverzwaring voor ongehuwden. Hieraan
werd toegevoegd dat het splitsingsstelsel:

“(…) past bij de situatie waarin het echtpaar als economische eenheid wordt
ervaren (hetgeen de samentelling van de inkomens rechtvaardigt) en
waarin tegelijk de meeverdienende vrouw het normale beeld vormt (...)”.37

Het individuele stelsel past daarentegen “typisch bij een maatschappelijke
situatie waarin een echtpaar niet als economische eenheid wordt ervaren”. Een
dergelijk stelsel zou pas denkbaar zijn:

“(…) als mocht blijken dat volgens de algemene rechtsopvatting de huwe-
lijksband niet langer wordt beleefd alsmede inhoudende een financiële
lotsverbondenheid met de daaruit voortvloeiende wederzijdse onderhouds-
plicht”.38

Eén van de in de nota uitgewerkte varianten, een forfaitaire aftrek bij de man
op basis van het arbeidsinkomen van de vrouw, is uiteindelijk met ingang van
1 januari 1971 tot wet verheven.39 Nog geen jaar later wordt in een ander
wetsvoorstel geopperd de vrouw voor haar (tegenwoordige) arbeidsinkomsten
en winst uit onderneming zelfstandig te belasten. De technische problemen op
grond waarvan een dergelijke zelfstandige heffing in de nota Grapperhaus
werd afgewezen, werden in dit wetsvoorstel weggenomen. Bovendien beston-
den tegen de per 1 januari 1971 ingevoerde regeling onder andere de bezwaren
dat de belasting over het arbeidsinkomen van de vrouw in belangrijke mate
werd bepaald door de hoogte van het inkomen van de man en dat de regeling
vrouwen er waarschijnlijk van zou weerhouden om betaalde arbeid te ver-
richten omdat ze zouden worden geconfronteerd met een aangifte en aanslag
inkomstenbelasting.40 Met de voorgestelde regeling wenste de wetgever te
voorkomen dat betaalde arbeid buitenshuis door de gehuwde vrouw door het
fiscale systeem wordt afgeremd. Volgens de wetgever was de nieuwe regeling
bovendien niet in strijd met het karakter van het huwelijk en evenmin met de
draagkrachtgedachte. Ook in deze regeling wenste men rekening te houden
met het wegvallen van (een belangrijk deel van) de besparende werking van
het huwelijk indien de gehuwde vrouw buitenshuis werkt. Ook hier werd het

36. Grapperhaus 1970, p. 21-22.
37. Kamerstukken II 1969/70, 10 515, nr. 3, p. 10.
38. Kamerstukken II 1969/70, 10 515, nr. 3, p. 10.
39. Wetsvoorstel 10 790, Stb. 1970, 604.
40. Kamerstukken II 1971/72, 11 879, nr. 3, p. 7.
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splitsingsstelsel afgewezen onder andere vanwege de relatieve verzwaring van
de belastingheffing van ongehuwden.41

Deze wetgeving is een keerpunt in de belastingheffing van gehuwden. Waar tot
dan het uitgangspunt was dat de draagkracht van de echtgenoten wordt
bepaald door het gezamenlijke inkomen, is dit uitgangspunt in de daaropvol-
gende wetsvoorstellen (geleidelijk) verdwenen. Dit werd in gang gezet door
het belangrijkste bezwaar tegen het samenvoegingsstelsel: het nadelige effect
daarvan op het aanvaarden van betaalde arbeid door de gehuwde vrouw. Dat
daarover discussie ontstond, past bij de gewijzigde maatschappelijke ontwik-
kelingen: de ideologische bezwaren tegen het aanvaarden van betaalde arbeid
waren bij een meerderheid van de Kamerleden verdwenen en bovendien was
de arbeidsmarkt drastisch veranderd; het werken van de gehuwde vrouw werd
nu zelfs economisch wenselijk geacht. De wetgever had twee mogelijkheden
om de erkenning van de zelfstandige fiscale positie van de (werkende) ge-
huwde vrouw in de inkomstenbelasting vorm te geven: via het splitsingsstelsel
of via een individuele toerekening. Omdat het splitsingsstelsel uit budgettair
oogpunt niet haalbaar was, werd gekozen voor een individuele toerekening
van de inkomsten uit arbeid. De ‘roep om individualisering’ wordt in de
hiernavolgende wetsvoorstellen almaar luider. De draagkrachtgedachte ver-
dwijnt in de discussie over de toerekening van het inkomen steeds meer uit
beeld. Alleen om een inbreuk op de individuele toerekening te rechtvaardigen,
wordt de draagkrachtgedachte nog af en toe van stal gehaald.

8.4.3 Nota op weg

In 1979 verschijnt de Nota op weg naar gelijke fiscale behandeling van de
(werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van
samenleving en samenwonen (hierna: Nota).42 In de Nota wordt bij de analyse
van het huidige wettelijke stelsel gewezen op de praktische kanten van de tot
dan nog geldende toerekening:

“Nu gehuwden behalve een ideële gemeenschap in zeer vele gevallen een
economische eenheid vormen, heeft een vaste toerekening van inkomens-
bestanddelen (...) onmiskenbaar voordelen. Weliswaar is het arbeidsin-
komen van elk der echtgenoten zonder bezwaar persoonlijk toerekenbaar,
de vermogensrechtelijke basis van de meeste huwelijken laat individualise-
ring van de overige vruchten (en de lasten) van de gemeenschap niet of
nauwelijks toe. Ook kan individuele toerekening aanzienlijke problemen
meebrengen met betrekking tot fiscaal relevante gezinsuitgaven zoals bij-
voorbeeld een gezinspremie, welke als uitgaaf ter zake van ziekte tot de

41. Kamerstukken II 1971/72, 11 879, nr. 3, p. 12-14.
42. Kamerstukken II 1979/80, 15 835.
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buitengewone lasten kan behoren. (...). Die onweerlegbare toerekening
voorkomt ook dat weer maatregelen zouden moeten worden getroffen om
kunstmatige inkomensverschuivingen tussen echtelieden – die daarmee
belasting zouden willen besparen – te beteugelen.”43

Het in de Nota voorgestelde stelsel heeft (onder andere) als doel om de fiscale
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heffen, rekening houdend met
de huidige maatschappelijke situatie en toekomstige maatschappelijke ont-
wikkelingen, en om de individuele benadering van belastingplichtigen –

zonder volledige verzelfstandiging – te bereiken. Hiertoe wordt in de Nota
onder andere voorgesteld om de overheveling van de belastingvrije som van de
vrouw naar de man of vice versa mogelijk te maken. Tevens wordt voorgesteld
om op verzoek ‘integrale rolwisseling’ mogelijk te maken. Hierdoor wordt de
belastingheffing neutraler en zou deze beter kunnen aansluiten bij de realiteit.
De toerekening aan de partner met het hoogste arbeidsinkomen van bijvoor-
beeld de ziektekosten sluit ook beter aan bij het draagkrachtbeginsel.44 Tot slot
wordt voorgesteld de individualisering door te trekken naar inkomsten uit
vroegere arbeid. Het feit dat hiermee een verdere inbreuk werd gemaakt op de
gezinsdraagkracht, werd gepareerd met de stelling dat met ingang van 1976
door aanneming van het amendement-Dolman de arbeidsongeschiktheidsuit-
keringen alsmede WW-uitkeringen ook reeds verzelfstandigd zijn.45 Uit het
oogpunt van de gezinsdraagkracht was er geen reden om voor deze uitke-
ringen, evenals pensioenen, een inbreuk toe te staan op het beginsel van de
samentelling van inkomens. De inbreuk die was gemaakt voor de inkomsten
uit tegenwoordige arbeid werd immers gerechtvaardigd door het feit dat de
werkende gehuwde vrouw niet de huishouding kon verzorgen en zo een
belangrijk deel van de besparende werking van het huwelijk ontbrak. Zowel
de individuele toerekening van de WW-uitkeringen, de arbeidsongeschikt-
heidsuitkering als de pensioenen, kon niet meer met (principiële) draagkracht-
argumenten worden onderbouwd. De individuele toerekening van de
pensioenen werd dan ook gerechtvaardigd door de voortschrijdende maat-
schappelijke ontwikkeling (de ‘roep’ om individualisering).46

Voor wat betreft de overige inkomensbestanddelen, zoals inkomsten uit ver-
mogen, persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten e.d., wordt de tijd
voor verzelfstandiging nog niet rijp geacht. Daarbij wordt gewezen op de
praktische gevolgen van de individuele toerekening. In de situatie dat een
van beide partners geen of slechts een gering inkomen aanbrengt, zou deze
geconfronteerd kunnen worden met bijvoorbeeld een negatief inkomen uit

43. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1-2, p. 27.
44. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1-2, p. 33-36.
45. Wet van 18 december 1975, Stb. 1975, 705 (wijziging inkomsten- en loonbelasting in kader

belastingplan 1976).
46. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1-2, p. 40-42.
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vermogen, waarvoor een regeling getroffen zou moeten worden. Bovendien
zou de individuele toerekening problemen kunnen oproepen rondom de
verdeling van de overige inkomensbestanddelen, wat zou kunnen leiden tot
ongewenste manipulatie met inkomenselementen met het oog op de belas-
tingheffing. Tot slot wordt gewezen op het probleem van de toerekening van de
gezinsuitgaven zoals ziektekosten en giften. Het kan onduidelijk zijn aan wie
deze uitgaven dienen te worden toegerekend.47

Het splitsingsstelsel wordt in de Nota van de hand gewezen omdat het geen
bijdrage levert aan de fiscale zelfstandigheid van de gehuwde vrouw die
arbeidsinkomsten geniet en vanwege de relatieve lastenverzwaring voor on-
gehuwden.48

8.4.4 Tweeverdienerswetgeving

Als vervolg op de Nota wordt in 1983 en 1984 een drietal wetsvoorstellen
ingediend, die tot doel hebben een evenwichtigere behandeling tot stand te
brengen van tweeverdieners ten opzichte van alleenverdieners, van gehuwden
en ongehuwden die in vergelijkbare omstandigheden verkeren en van de
gehuwde vrouw en haar man. De voorlaatste doelstelling voegt een extra
reden toe om verder te individualiseren. Ongehuwd samenwonenden worden
immers ook volledig individueel belast, zodat een zo veel mogelijke individuele
toerekening van gehuwden tot meer gelijkheid leidt.49

In de tweede fase van de tweeverdienerswetgeving (wetsvoorstel 18 121)
wordt onder andere het voorstel overgenomen uit de Nota inzake de uitbrei-
ding van de beperkte verzelfstandiging van de gehuwde vrouw tot uitkeringen
die samenhangen met vroeger door haarzelf verrichte arbeid. Volgens de
wetgever wordt hiermee “tegemoet gekomen aan het in de maatschappij
levende verlangen naar (...) fiscale verzelfstandiging van de gehuwde vrouw
(...)”.50 In dit wetsvoorstel wordt de trend die al langer zichtbaar was, expliciet
uitgesproken. De gedachte dat de draagkracht wordt bepaald door het samen-
levingsverband, wordt definitief losgelaten. Er wordt nadrukkelijk voor ge-
kozen om het aspect van de gezinsdraagkracht niet tot uitdrukking te brengen
in de toerekening van het inkomen. Hierover wordt opgemerkt dat:51

47. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1-2, p. 43-46 en p. 74-75.
48. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1-2, p. 54-55.
49. De gelijkheid kan ook worden bereikt door de inkomensbestanddelen van ongehuwd

samenwonenden samen te voegen, maar dat zou ‘onhaalbaar’ en ook ‘volstrekt onjuist’ zijn.
Kamerstukken II 1984/85, 18 519, nr. 5, p. 34. Zie voor de parlementaire behandeling met
betrekking tot de fiscale gelijkstelling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden ook
par. 6.3.2.

50. Kamerstukken II 1982/83, 18 121, nr. 3, p. 9.
51. Kamerstukken II 1982/83, 18 121, nr. 3, p. 16.
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1. Aan de in het verleden aangevoerde argumentatie voor het beperken van de
verzelfstandiging van de gehuwde vrouw tot inkomsten uit tegenwoordige
arbeid, te weten die van de gezinsdraagkracht, geen goede inhoud meer kan
worden gegeven door samentelling van de inkomensbestanddelen van de
gehuwde vrouw en die van haar man.

2. Het aspect van de gezinsdraagkracht daarom tot uitdrukking dient te
worden gebracht in de horizontale tariefstructuur (belastingvrije som) en
de verticale tariefstructuur (dit zal in de derde fase aan de orde komen).

3. Ook uit het streven naar zo veel mogelijk gelijke behandeling van gehuwden
en ongehuwd samenwonenden blijkt dat het aspect van gezinsdraagkracht
niet langer op de juiste wijze tot uitdrukking kan worden gebracht door een
beperkte fiscale verzelfstandiging van de gehuwde vrouw. Ten aanzien van
ongehuwden vindt de meting van de objectieve draagkracht thans plaats op
volstrekt individuele basis en het laat zich moeilijk indenken daarin wijzi-
ging te brengen.

Op grond van deze overwegingen wordt voorgesteld de fiscale verzelfstandi-
ging te verruimen tot alle inkomensbestanddelen waarvoor de belastingplich-
tige echtgenoot feitelijk arbeid verricht of in het verleden heeft verricht. Deze
inkomensbestanddelen zijn bovendien gemakkelijk persoonlijk bepaalbaar
zodat er geen problemen te verwachten zijn op het uitvoeringsvlak en op het
gebied van ‘oneigenlijk gebruik’. Een verdergaande verzelfstandiging wordt
van de hand gewezen omdat in dat geval de situatie zich kan voordoen dat het
inkomen van de niet werkende partner negatief is waardoor toch weer een
soort toerekening aan de partner noodzakelijk zou zijn. Voornamelijk op grond
van doelmatigheidsoverwegingen worden de overige inkomensbestanddelen
derhalve niet in de verzelfstandiging betrokken. Tevens voorkomt dit “pro-
blemen met betrekking tot deze inkomensbestanddelen van echtgenoten die
het voor hen geldende huwelijksgoederenregime niet naleven”. Ik ga ervan uit
dat de wetgever hiermee doelt op het probleem dat bij een individuele
toerekening moeilijk te achterhalen zou kunnen zijn tot wiens vermogen een
bepaald goed behoort. De mogelijkheden van een verdergaande verzelfstandi-
ging zullen wel in de derde fase opnieuw worden overwogen.

In de derde fase wordt opgemerkt dat een heroverweging ten aanzien van de
inkomenstoerekening bij gehuwden de overtuiging heeft gebracht dat niet
moet worden overgegaan tot een verdergaande verzelfstandiging. In de tweede
fase:

“(…) zijn de inkomensbestanddelen verzelfstandigd waarvoor dat zonder
ernstige complicaties in de uitvoeringssfeer en in de wetgeving mogelijk is.
Voor de thans nog gesaldeerd te behandelen inkomensbestanddelen zouden
deels ingewikkelde en gecompliceerde, deels gewrongen oplossingen moe-
ten worden gevonden. (…) Het moge aldus duidelijk zijn dat aan deze keuze
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geen principiële doch uitsluitend praktische argumenten ten grondslag
liggen”.52

Tevens wordt opgemerkt dat de huidige niet-verzelfstandigde inkomensbe-
standdelen met elkaar gemeen hebben dat zij niet gemakkelijk persoonlijk
bepaalbaar zijn:

“Het maken van een onderscheid in deze inkomensbestanddelen door
slechts voor één of meer posten verdergaande verzelfstandiging te over-
wegen – in de tweede fase is met name de winst uit aanmerkelijk belang
aan de orde geweest – is ons niet zinvol gebleken. (...) Bij het bestuderen van
de mogelijkheden tot algehele verzelfstandiging is ons gebleken dat het
criterium van de civielrechtelijke bestuursbevoegdheid of het criterium van
de feitelijke bestuursuitoefening slechts bij uitzondering een goed aankno-
pingspunt kan vormen voor de toerekening (...). Het is derhalve nood-
zakelijk dat voor de toerekening aansluiting wordt gezocht bij de
gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap of – in gevallen van niet
duidelijke of niet nageleefde huwelijksevoorwaarden – bij een autonome
verdeling bij helfte. Vervolgens ontstaat dan het (...) probleem van de
nadelige inkomenseffecten in de zeer veelvuldig voorkomende situatie
waarin het gehele of nagenoeg gehele gezinsinkomen door één van de
partners wordt aangebracht, uit welk inkomen alle of nagenoeg alle lasten
worden gefinancierd.”53

In die situatie zou de verzelfstandiging ertoe kunnen leiden dat het inkomen
van de echtgenoot die geen inkomen aanbrengt negatief zou worden. “De
consequenties daarvan gaan aan de realiteit voorbij en zullen daarom maat-
schappelijk niet aanvaardbaar zijn.”54 Dit lijkt inconsequent. De gezinsdraag-
kracht wordt expliciet losgelaten als het gaat om de toerekening van
inkomensbestanddelen, maar als door de individuele toerekening het inkomen
negatief wordt gaan de consequenties ‘aan de realiteit voorbij’ en zijn ze
‘maatschappelijk onaanvaardbaar’. Tevens wordt opgemerkt dat:

“(…) een volledige verzelfstandiging pas in overweging kan worden ge-
nomen wanneer de maatschappelijke situatie zo veranderd is dat de door
ons geschetste methode voor zo’n verzelfstandiging – forfaitaire verdeling
bij helfte om uitvoeringsproblemen en manipulatie te voorkomen, tenzij het
huwelijksgoederenregime ondubbelzinnig is en gevolgd wordt – in het
algemeen geen nadelige inkomenseffecten meer heeft die via kunstgrepen
zouden moeten worden hersteld. Dat wil zeggen dat een situatie moet zijn

52. Kamerstukken II 1983/84, 18 519, nr. 3, p. 3.
53. Kamerstukken II 1983/84, 18 519, nr. 3, p. 20.
54. Kamerstukken II 1983/84, 18 519, nr. 3, p. 20.
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ontstaan waarin het gezinsinkomen door de beide huwelijkspartners geza-
menlijk in zodanige onderlinge verhouding wordt gebracht dat van twee
‘zelfstandige’ inkomens kan worden gesproken”.55

8.4.5 Wijziging van de vermogensbelasting

Zoals hiervoor aangegeven, is de toerekening van inkomsten voor gehuwden in
de tweede fase van de tweeverdienerswetgeving gewijzigd. Naar aanleiding
hiervan wordt in 1985 ook een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de
toerekening van het vermogen bij gehuwden in de vermogensbelasting. In dit
wetsvoorstel wordt beoogd de aansluiting bij de inkomstenbelasting op het
gebied van de toerekening te herstellen. In de inkomstenbelasting zijn de
vermogensinkomsten uit praktische overwegingen niet geïndividualiseerd. De
verplichte toerekening aan de man is echter wel vervangen door de sexe-
neutrale toerekening aan de echtgenoot met het hoogste persoonlijke inko-
men. Dit wordt ook voorgesteld voor de vermogensbelasting. Hierdoor wordt
bij de echtgenoot die ook wordt belast voor de vermogensinkomsten in de
inkomstenbelasting, vermogensbelasting geheven over het gezamenlijke ver-
mogen. Het bezwaar dat de echtgenoot aan wie de aanslag vermogensbelasting
wordt opgelegd niet altijd de gerechtigde tot het vermogen behoeft te zijn, is
volgens de wetgever niet van zodanig gewicht om de aansluiting bij de wijze
van toerekening van vermogensinkomsten niet te herstellen.56

Evenals in de tweeverdienerswetgeving, wordt ook hier uitdrukkelijk aange-
tekend dat de wetgever een geïndividualiseerd heffingssysteem principieel
wenselijk vindt, maar daarvan toch heeft afgezien in verband met de verzwa-
ring van de uitvoeringslast die met de invoering van een dergelijk stelsel
gepaard zou gaan. Daarbij wordt onder meer gewezen op de moeilijkheden
indien echtgenoten niet in gemeenschap van goederen gehuwd zijn en bij
herstel van een onjuiste toerekening, het feit dat er twee aangiftes moeten
worden verwerkt en twee aanslagen opgelegd en de praktische problemen die
zouden worden veroorzaakt doordat bij een echtpaar de belastingheffing over
enerzijds vermogen en anderzijds de inkomsten uit het vermogen niet altijd bij
een en dezelfde persoon plaatsvindt. Op grond van deze argumenten heeft de
wetgever besloten voor de heffing van vermogensbelasting te blijven uitgaan
van het gezamenlijke vermogen van de echtgenoten.57

Tot slot kan worden opgemerkt dat voor samenwonende ongehuwden –

evenals voor duurzaam gescheiden levende echtgenoten – het individuele

55. Kamerstukken II 1984/85, 18 519, nr. 5, p. 34.
56. Kamerstukken II 1984/85, 19 078, nr. 1-3, p. 8.
57. Kamerstukken II 1984/85, 19 078, nr. A-C, p. 5 en nr. 1-3, p. 6-8. Overigens wordt het

individuele systeem – evenals in de inkomstenbelasting – wel voorgesteld voor buitenlands
belastingplichtigen.
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heffingssysteem gehandhaafd blijft. Een samenvoegingssysteem voor onge-
huwden zou volgens de wetgever niet alleen botsen met de individualiserings-
gedachte, maar ook in strijd zijn met de werkelijkheid omdat ongehuwden
vermogensrechtelijk geen binding met elkaar hebben zodat zij vanuit die
optiek veeleer te vergelijken zijn met alleenstaanden.58 De vraag van de
SGP-fractie of de positie van gehuwden die hun vermogens gescheiden houden
vermogensrechtelijk niet te vergelijken is met de positie van duurzaam samen-
wonende ongehuwden, beantwoordt de wetgever bevestigend in de situatie
dat de huwelijkse voorwaarden worden nageleefd. Omdat het slechts om een
beperkte groep belastingplichtigen gaat, acht de wetgever het echter niet
opportuun om voor deze groep tot individualisering over te gaan.59

8.4.6 Oort-wetgeving

In 1985 hebben de Minister en Staatssecretaris van Financiën een Commissie
tot vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting ingesteld (de ‘com-
missie-Oort’). Deze Commissie brengt in mei 1986 haar rapport uit.

Ten aanzien van de inkomenstoerekening merkt de Commissie op dat zij
onvoldoende mogelijkheden ziet om uit een oogpunt van vereenvoudiging de
bestaande inkomenstoerekening te wijzigen. Ongehuwden blijven dus alle eigen
inkomensbestanddelen aangeven en gehuwden worden slechts zelfstandig be-
last voor de eigen inkomsten uit arbeid en onderneming. Aansluiting bij het
burgerlijk recht voor wat betreft de toerekening wijst de Commissie van de hand
omdat dit geen vereenvoudiging zou betekenen en omdat er nieuwe ongelijk-
heden tussen de behandeling van partners en gehuwden zouden ontstaan.60

Het voorstel om geen wijziging te brengen in de toerekening van inkomens-
bestanddelen wordt door de wetgever overgenomen.61 In de parlementaire
behandeling informeerden de leden van de VVD-fractie wanneer de regering
de tijd gekomen acht om de in de tweeverdienerswetgeving gedane toezegging
naar de studie van de toerekening van inkomsten uit vermogen bij gehuwden
na te komen.62 Hierop antwoordt de wetgever dat de studie zal worden hervat,
maar dat wel thans reeds duidelijk is geworden:

“(…) dat bij individualisering van vermogensinkomsten op een tweetal
gebieden grote problemen opdoemen, namelijk wat betreft de praktische

58. Kamerstukken II 1984/85, 19 078, nr. 1-3, p. 9.
59. Kamerstukken II 1985/86, 19 078, nr. 4, p. 4 en nr. 5, p. 4.
60. Zicht op eenvoud, rapport van de Commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de

inkomstenbelasting, mei 1986, p. 52-53. De Commissie geeft niet aan welke nieuwe onge-
lijkheden er zouden ontstaan.

61. Wetsvoorstel nr. 20 595 en 20 873.
62. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 7, p. 75.
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uitvoerbaarheid en wat betreft de inkomenseffecten. Naar onze stellige
indruk lopen bij de meeste gehuwden de vermogensinkomsten volledig
door elkaar. Zulks geldt onafhankelijk van het huwelijksgoederenregime
(…). Voorts wijzen wij erop dat, in het bijzonder ten aanzien van eigenaren
van een met vreemd vermogen gefinancierde eigen woning, de inkomens-
effecten van het individualiseren van vermogensinkomsten onoverkomelijk
lijken”.63

Ten aanzien van de suggestie om de toerekening ook te laten gelden voor
duurzaam samenwonenden wordt opgemerkt dat de vermogensrechtelijke
relatie die ongehuwd samenwonenden ten opzichte van elkaar kunnen hebben
zo divers is dat de wetgever het onwenselijk en onjuist acht hen in de fiscale
sfeer aan elkaar te koppelen. Indien de inkomenstoerekening ook zou gelden
voor ongehuwd samenwonenden zou er sprake zijn van “gelijke behandeling
van (uit vermogensrechtelijk oogpunt bezien) ongelijke gevallen”.64

8.4.7 Brede Herwaardering I

In het wetsvoorstel Wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzie-
ningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en
directiepensioenlichamen (Brede Herwaardering I) wordt kort aandacht be-
steed aan de verzelfstandiging van de belastingheffing van gehuwden. Opge-
merkt wordt dat met de invoering van de tweeverdienerswetgeving een
aanzienlijke verzelfstandiging heeft plaatsgevonden en dat een verdergaande
verzelfstandiging weliswaar pleitbaar is, doch afstuit op fiscaal-technische
belemmeringen zoals uitvoeringstechnische problemen en oneigenlijk-
gebruikmotieven. Bovendien spelen volgens de wetgever ook budgettaire
aspecten en inkomenseffecten een rol. Toch heeft de wetgever in onderhavig
wetsvoorstel gemeend “te moeten streven naar een zodanige vormgeving van
de bepalingen met betrekking tot de onderhoudsvoorzieningen dat een ver-
dergaande verzelfstandiging mogelijk is”.65 In dat kader wordt voorgesteld om
de premies en de ontvangen termijnen van lijfrenten te individualiseren.
Hierdoor wordt op dit punt tevens een gelijke fiscale behandeling bereikt
van gehuwden en ongehuwden. Bovengenoemde wijziging in de inkomens-
toerekening is per 1 januari 1992 in werking getreden.

8.4.8 Bouwstenennotitie

De Bouwstenennotitie is geen ‘kant-en-klaar’-advies zoals de rapporten van de
commissie-Oort en -Stevens, maar het beoogt het kader aan te geven voor

63. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 8, p. 69.
64. Kamerstukken II 1988/89, 20 595, nr. 13, p. 45 en 79.
65. Kamerstukken II 1988/89, 21 198, nr. 3, p. 24 en 46.
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afstemming van het fiscale beleid op toekomstige ontwikkelingen. De inhoud is
samengesteld aan de hand van onderwerpen die in de afgelopen jaren in de
politieke belangstelling hebben gestaan, evenals op belangrijke vraagstukken
die op termijn om een antwoord vragen. Als voorbeeld van het laatste wordt
onder andere de graad van arbeidsparticipatie en de toenemende individu-
alisering van de Nederlandse samenleving genoemd.66 Deze twee aspecten
komen in de belastingwetgeving mede tot uitdrukking in de mogelijkheid om
de basisaftrek over te dragen en in de toerekening van bepaalde inkomsten aan
de meestverdienende echtgenoot. Ten aanzien van de inkomenstoerekening
wordt opgemerkt dat individualisering van aftrekposten zelden een positief
inkomenseffect oplevert terwijl de individuele toerekening van positieve in-
komensbestanddelen een progressievoordeel kan opleveren. Tevens wordt
gewezen op het feit dat individuele toerekening ‘bepaald niet eenvoudig’ zal
zijn. In het rapport wordt dan ook geconcludeerd dat de “thans geleidelijk
bereikte systematiek zo gek nog niet is”. Wel zou volgens het rapport een
onderzoek zinvol zijn naar een optieregeling in die gevallen waarin civiel-
rechtelijk meer inkomensbestanddelen zijn geïndividualiseerd dan fiscaal.

8.4.9 Samenvatting

Het samenvoegingsstelsel bleek onhoudbaar toen de gehuwde vrouw aan het
arbeidsproces ging deelnemen. De wetgever had twee mogelijkheden om de
erkenning van de zelfstandige fiscale positie van de (werkende) gehuwde
vrouw in de inkomstenbelasting vorm te geven: via het splitsingsstelsel of
via een individuele toerekening. Omdat het splitsingsstelsel uit budgettair
oogpunt niet haalbaar was, werd gekozen voor de individuele toerekening.
Toen eenmaal deze weg was ingeslagen, kon (vanwege budgettaire overwe-
gingen) en wilde (vanwege de individualisering, de verzelfstandiging en de
arbeidsparticipatie van de gehuwde vrouw) men niet meer terug. In de twee-
verdienerswetgeving werden de inkomenstoerekening en draagkrachtge-
dachte definitief losgekoppeld. Vanaf dat moment vond men een individueel
stelsel ‘uit principieel oogpunt’ wenselijk, maar de volledige individualisering
stuitte nog af op praktische bezwaren. Een bijkomend voordeel van de
individualisering was dat gehuwden steeds meer hetzelfde werden behandeld
als ongehuwd samenwonenden.

8.5 Wet IB 2001

8.5.1 Vrije toerekening gemeenschappelijke inkomensbestanddelen

In de Wet IB 2001 is de verplichte toerekening van de gemeenschappelijke
inkomensbestanddelen aan de partner met het hoogste arbeidsinkomen

66. Bouwstenennotitie, Ministerie van Financiën, juli 1994, p. 8-9.
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vervangen door een vrije toerekening. De kwalificatie van de gemeenschappelijke
inkomens- en vermogensbestanddelen is echter gelijk gebleven. Het gaat daarbij
om:
1. belastbare inkomsten uit de eigen woning;
2. het inkomen uit aanmerkelijk belang vóór vermindering met de persoons-

gebonden aftrek;
3. de persoonsgebonden aftrekposten; en
4. de bestanddelen van de rendementsgrondslag (het box 3-vermogen).

De vrije toerekeningsmogelijkheid geldt dus niet voor de belastbare winst uit
onderneming, loon, resultaat uit overige werkzaamheden, de uitgaven voor
inkomensvoorzieningen en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrek-
kingen. Deze inkomsten moeten worden aangegeven bij de belastingplichtige
die de genieter is van de inkomsten. De in verband met deze inkomsten gedane
uitgaven komen in aftrek bij de belastingplichtige op wie deze drukken (art.
2.17 lid 1 Wet IB 2001).

De vrije toerekening houdt in dat belastingplichtigen zelf kunnen bepalen aan
wie de gemeenschappelijke inkomens- en vermogensbestanddelen worden
toegerekend. Bovendien kunnen zij zelf bepalen in welke verhouding de
toerekening plaatsvindt, mits het inkomens- of vermogensbestanddeel uitein-
delijk bij beide partners gezamenlijk volledig wordt aangegeven. Indien dit niet
gebeurt wordt het gemeenschappelijke inkomensbestanddeel en het bestand-
deel van de rendementsgrondslag geacht bij iedere partner voor de helft op te
komen dan wel voor de helft tot zijn bezit te horen (art. 2.17 lid 4 Wet IB 2001).

8.5.2 Parlementaire behandeling Wet IB 2001

8.5.2.1 Algemeen

In de parlementaire behandeling wordt opgemerkt dat met de Wet inkom-
stenbelasting 2001 een stap wordt gezet:

“(…) op de weg naar verdere individualisering van het belastingstelsel,
waarbij draagkrachtbepalende factoren zoals het hebben van een partner
zonder inkomen, niet worden veronachtzaamd”.67

Op het gebied van de inkomenstoerekening wordt volgens dewetgever demoge-
lijkheid geboden “maximaal te individualiseren”.68 De geboden keuzevrijheid is

67. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 24.
68. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 103.
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de ‘meest praktische oplossing’ om deze maximale individualisering te realise-
ren:69

“Voor de nog niet geïndividualiseerde inkomensbestanddelen is het uit-
gangspunt dat belastingplichtigen die dit wensen de mogelijkheid krijgen
om hun eigen inkomsten en aftrekposten aan te geven (...). Daarnaast is het
echter wenselijk dat belastingplichtigen ook de mogelijkheid hebben om
alle gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten op de aangifte van een
van beide aan te geven. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bereikt dat de
andere partner niet in de heffing van inkomstenbelasting wordt betrokken.
Aan belastingplichtigen wordt derhalve de keuze gelaten bij wie de ge-
meenschappelijke inkomsten en aftrekposten voor welk deel worden aan-
gegeven. (...) De toerekening tussen partners zou, wanneer geen
keuzevrijheid wordt geboden, een juridisch complexe problematiek mee-
brengen, die de uitvoering zowel voor belastingplichtigen als voor de
belastingdienst onnodig zwaar belast.”70

Dit is volgens de wetgever de reden dat geen andere wijze van individualise-
ring op het gebied van de toerekening van gemeenschappelijke inkomens-
bestanddelen is overwogen.

De toerekeningsproblemen doen zich volgens de wetgever voor bij de inko-
mens- en vermogensbestanddelen die naar hun aard niet aan de persoon van
de belastingplichtige zijn verbonden, maar evenzeer aan de persoon van de
partner zijn verbonden.71 De toerekeningsproblemen worden als volgt toege-
licht:

“Bij een wettelijk voorgeschreven toerekening, waarbij inkomsten worden
belast bij de partner die genieter is van de inkomsten en aftrekbare uitgaven in
aanmerking worden genomen bij de partner die de uitgaven (verschuldigd)
betaalt c.q. op wie de uitgaven drukken, zou het geldende huwelijksgoede-
renregime, de eventuele huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscon-
tract alsmede de niet schriftelijk vastgestelde afspraken tussen partners van
belang zijn om te bepalen bij welke partner een inkomst of aftrekpost in
aanmerking genomen moet worden. Daarbij hebben de partners feitelijk de
mogelijkheid om afspraken te maken over de onderlinge verdeling van
inkomensbestanddelen en aftrekposten. Controle van niet schriftelijk vast-
gelegde afspraken tussen partners door de belastingdienst is vrijwel ondoen-
lijk. Toetsing van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten door
de belastingdienst zou er toe leiden dat deze in ieder individueel geval

69. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 109.
70. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 25.
71. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 87.
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moeten worden beoordeeld; dit zou vervolgens aanleiding kunnen geven tot
geschillen met de belastingplichtigen. Huwelijkse voorwaarden en samenle-
vingscontracten zijn namelijk niet altijd eenduidig.”72

Volgens de wetgever wordt ook bij de inkomenstoerekening met de ‘gedachte
van huishoudensdraagkracht’ rekening gehouden doordat de mogelijkheid
blijft bestaan om in de alleenverdienersituatie de heffingskorting van de
partner te benutten en om de aftrekposten toe te rekenen aan de meestver-
dienende partner.73

Uit de hiervoor aangehaalde passages uit de parlementaire behandeling blijkt,
dat het uitgangspunt in de Wet IB 2001 is dat de toerekening van inkomens-
bestanddelen zo veel mogelijk wordt geïndividualiseerd. Omwille van de uit-
voerbaarheid is gekozen voor een praktische regeling voor bepaalde
gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de bestanddelen van de rende-
mentsgrondslag. Op grond hiervan zou verwacht mogen worden dat de
inkomens- en vermogensbestanddelen slechts vrij toerekenbaar zijn indien
de individuele toerekening bewijsproblemen oplevert. Zo antwoordt de wet-
gever op de vraag van de SGP-fractie waarom de vrije toerekeningsmogelijk-
heid niet is uitgebreid:

“Het uitbreiden van de inkomensbestanddelen waarvoor deze regeling geldt
achten wij niet opportuun. Immers, een vrije toerekening van inkomens-
bestanddelen die opkomen bij een van de partners en waarbij toerekening
geen problemen oplevert zou strijdig zijn met de individualiseringsge-
dachte.”74

Toch is de vrije toerekeningsmogelijkheid niet beperkt tot inkomensbestand-
delen waarbij toerekening bewijsproblemen zou opleveren. Bij diverse ge-
meenschappelijke inkomens- en vermogensbestanddelen heeft de wetgever
aanvullende of andere argumenten genoemd voor de vrije toerekening. Daar-
aan besteed ik hierna aandacht.

72. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 107-108.
73. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 104-105. De mogelijkheid om de heffingskorting te

benutten terwijl men zelf onvoldoende inkomen heeft maar de partner wel, wordt met
ingang van 1 januari 2009 geleidelijk afgebouwd (wet van 20 december 2007, belastingplan
2008, Stb. 2007, 562).

74. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 104.
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8.5.2.2 Eigen woning

De Raad van State merkt op dat de individuele toerekening van het inkomen uit
eigen woning geen bewijsproblemen oplevert.75 De eigendoms- en schuldver-
houdingen dienen immers schriftelijk te zijn vastgelegd en kunnen zonder
problemen door de Belastingdienst of belastingplichtigen worden opgevraagd.
De Raad van State meent dat het:

“(…) keuzerecht kennelijk is opgenomen om de niet of minstverdienende
partner niet te bezwaren met een negatief inkomensbestanddeel”.

De regering merkt daarover op dat de eigen woning partners gewoonlijk in
gelijke mate als hoofdverblijf ter beschikking staat en daarom bij uitstek
geschikt is om te worden aangemerkt als een vermogensbestanddeel ter
zake waarvan de inkomsten een gemeenschappelijk karakter hebben. Dat
partners zelf kunnen bepalen aan wie het saldo van de inkomsten uit de eigen
woning wordt toegerekend, ook als de woning slechts tot het vermogen van
een van beiden behoort, brengt volgens de wetgever het gemeenschappelijke
karakter van de eigenwoning beter tot uitdrukking dan in de Wet IB 1964. Daar
werd immers het inkomensbestanddeel altijd toegerekend aan de echtgenoot
met het hoogste persoonlijke inkomen, “ongeacht de feitelijke situatie dat de
eigen woning aan beide partners het woongenot verschaft”.76

In de memorie van toelichting wordt tevens opgemerkt dat de toerekenings-
problemen zich vooral zullen voordoen bij de inkomsten uit vermogen waarop
het forfaitaire rendement van toepassing is en de inkomsten uit de eigen
woning. Omwille van de eenvoud en uitvoerbaarheid wordt niet aangesloten
bij de juridische eigendomsverhouding.77

8.5.2.3 Inkomen uit aanmerkelijk belang

De wetgever merkt op dat de vrije toerekeningsmogelijkheid niet strikt nood-
zakelijk is voor het inkomen uit aanmerkelijk belang. De aandelen zijn namelijk
meestal op naam gesteld zodat de toerekening van dit inkomen veelal niet tot
problemen aanleiding zal geven. Als redenen om dit inkomen toch vrij toe te
kunnen rekenen noemt de wetgever het voorkomen van toerekeningsproble-
matiek van het inkomen uit aanmerkelijk belang van minderjarige kinderen
dat aan de ouders wordt toegerekend, de eenvoud en eenduidige wetssyste-
matiek voor alle inkomsten en inkomens uit vermogen, het feit dat door het

75. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, p. 12. Dit is echter onjuist. Vooral de toerekening van
de renteaftrek kan problematisch zijn. Zie daarover uitvoeriger par. 9.2.6.

76. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, p. 13.
77. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 87-88 en Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7,

p. 451.
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vaste tarief de geboden vrijheid niet tot budgettaire of inkomenseffecten leidt
en het voorkomen dat de partner alleen voor het inkomen uit aanmerkelijk
belang aangifteplichtig wordt.78 De Raad van State weerlegt het argument dat
de toerekening van het inkomen van minderjarige kinderen aan de ouders een
probleem oplevert en wijst erop dat de vrije toerekeningsmogelijkheid wel
materiële betekenis heeft.79 Voorts kan volgens de Raad ook op een andere
wijze geregeld worden dat de partner ‘meelift’ op de aangifte van zijn partner
voor het inkomen uit aanmerkelijk belang. De wetgever reageert hierop met de
opmerking dat het materiële belang beperkt is en dat het op andere wijze
meeliften van de partner voor het inkomen uit aanmerkelijk belang te zeer zou
ingrijpen in de aangiftesystematiek. Tot slot merkt de wetgever op dat zich ook
bij het inkomen uit aanmerkelijk belang toerekeningsproblemen kunnen
voordoen:

“(…) onder omstandigheden kan voor een juiste toerekening interpretatie
van het van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime van belang zijn,
hetgeen aanleiding kan geven tot gecompliceerde toerekeningsproblema-
tiek”.80

8.5.2.4 Onderhoudsverplichtingen en verliezen op beleggingen in durfkapitaal

De uitgaven voor onderhoudsverplichtingen waren evenals de beleggingen in
durfkapitaal oorspronkelijk niet als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel
aangemerkt. Bij het belastingplan 2001 werd echter:

“(…) geconcludeerd dat er geen aanleiding (meer) is om de verliezen op
directe durfkapitaal-leningen niet als gemeenschappelijk inkomensbe-
standdeel aan te merken. Tegen die achtergrond worden in het vijfde lid,
onderdeel d, van artikel 2.17 alle categorieën persoonsgebonden aftrek
onder een noemer geplaatst en als gemeenschappelijk inkomensbestand-
deel aangemerkt, inclusief de onderhoudsverplichtingen”.81

78. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 89.
79. De situatie waarop de Raad van State doelt is aangepast (en dus achterhaald) in de verdere

parlementaire behandeling.
80. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, p. 12-13.
81. Kamerstukken II 2000/01, 27 431, nr. 3, p. 33-34. Zie over de eventuele toerekeningspro-

blemen par. 9.2.7 en 9.3.7.
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8.5.2.5 Levensonderhoud kinderen en weekenduitgaven gehandicapte
kinderen82

De wetgever merkt op dat de uitgaven die verband houden met de kinderen
van de partners in beginsel op beide partners drukken. Omdat de verdeling
over beide partners tot toerekeningsproblemen kan leiden, zijn deze uitgaven
vrij toerekenbaar.83

8.5.2.6 Buitengewone uitgaven

De buitengewone uitgavenregeling is per 1 januari 2009 vervallen en vervan-
gen door een regeling die thans is opgenomen in afdeling 6.5 van de Wet IB
2001, uitgaven voor specifieke zorgkosten. De regeling is vooral inhoudelijk
gewijzigd, zij is meer toegespitst op de chronisch zieken en gehandicapten.
Wat betreft doelstelling en systematiek sluit de regeling echter wel aan bij de
in het jaar 2008 geldende regeling voor buitengewone uitgaven.84 De opmer-
kingen hierover in de parlementaire behandeling bij de Wet IB 2001 gelden
daarom ook voor deze ‘nieuwe’ regeling.

In de parlementaire behandeling bij de Wet IB 2001 werd opgemerkt dat de
uitgaven die verband houden met ziekte wel zijn toe te rekenen aan een van
beide partners. Omdat dit echter tot ongewenste inkomenseffecten leidt indien
de uitgave drukt op de niet of weinig verdienende partner, is ook voor deze
uitgaven gekozen voor de vrije keuzemogelijkheid.85 In reactie op de opmer-
king van de Raad van State dat deze motivering ontoereikend is om overheve-
ling van toerekenbare kosten en lasten naar de meestverdienende partner te
rechtvaardigen, merkt de wetgever op dat een eenpersoonshuishouden op het
gebied van de buitengewone uitgaven anders functioneert dan een huishouden
waarvan twee partners en eventueel kinderen deel uitmaken. Met betrekking
tot de buitengewone uitgaven worden de laatstbedoelde huishoudens als een
economische eenheid beschouwd:

“Het is namelijk kenmerkend voor deze huishoudens dat over en weer
bepaalde zorg wordt geboden. Een uitvloeisel van deze zorg zijn buiten-
gewone uitgaven. De draagkracht van dergelijke huishoudens vermindert
als gevolg van buitengewone uitgaven.”86

82. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de uitgaven ook aftrekbaar indien ze zijn gedaan voor
broer, zus of onder ‘mentorschap gestelde persoon’.

83. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 89.
84. Kamerstukken II 2008/09, 31 706, nr. 3, p. 15.
85. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 89-90.
86. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, p. 14.
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Daarnaast wordt ook gewezen op de uitvoeringsproblemen:

“Voorts wordt met de voorgestelde benadering op het punt van dergelijke
huishoudens beoogd bewijsproblemen te voorkomen omtrent de vraag
welke partner wat heeft betaald. Doktersrekeningen etc. worden namelijk
vaak uit gezamenlijke middelen betaald of het is slechts ten koste van grote
administratieve inspanningen na te gaan door wie ze zijn betaald.”87

8.5.2.7 Scholingsuitgaven

De scholingsuitgaven zijn duidelijk aan de persoon van een van beide partners
verbonden. De toerekening daarvan levert derhalve geen problemen op.
Individualisering zou volgens de wetgever echter tot:

“(…) het ongewenste resultaat leiden dat bij scholingsuitgaven in verband
met een studie van de niet verdienende partner, de aftrekmogelijkheid van
deze uitgaven slechts zou leiden tot een te verrekenen verlies van de niet
verdienende partner. Tevens zou de stimulerende werking van de regeling
minder zijn”.88

8.5.2.8 Uitgaven voor monumentenpanden en giften

Volgens de wetgever kan ook de toerekening van de uitgaven voor monumen-
tenwoningen die tot het vermogen van beide partners behoren, en de giften die
veelal (deels) uit de gezamenlijke rekening worden betaald, tot toerekenings-
problemen leiden.89

8.5.2.9 Verliesverrekening

Indien een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel negatief is, geldt ook
daarvoor de vrije toerekeningsmogelijkheid. Dit is echter anders indien het
negatieve inkomensbestanddeel niet onmiddellijk wordt toegerekend aan de
partner maar tot een verrekenbaar verlies lijdt. Dit verrekenbare verlies kan in
dat geval niet meer worden toegerekend aan de partner. In de parlementaire
behandeling wordt opgemerkt dat er geen behoefte meer bestaat aan een
dergelijke verliesverrekeningsmogelijkheid gelet op het uitgangspunt van
individuele belastingheffing.90 De Raad van State wijst erop dat de toerekening
van het verlies aan de partner die vervolgens overlijdt zonder dat het verlies is
verrekend, tot gevolg heeft dat het verlies definitief verloren gaat. De Raad

87. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, p. 14. Zie over de eventuele toerekeningsproblemen
uitvoeriger par. 9.2.10 en 9.3.10.

88. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 90.
89. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 89.
90. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 189 en 224.
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merkt op dat achteraf bezien de keuze die de partners gemaakt hebben dus
‘fout’ is geweest, omdat een niet-verrekenbaar verlies ontstaat dat bij een
andere keuze aan de overblijvende partner was opgekomen. Het voorstel van
de Raad om voor dat geval wel een verliesverrekeningsmogelijkheid te bieden
wordt overgenomen.91

8.6 Samenvatting parlementaire behandeling inkomstenbelasting

De vraag op welke wijze in de inkomstenbelasting rekening moet worden
gehouden met leefvormen, heeft de wetgever sinds de invoering van de
inkomstenbelasting bezig gehouden. Daarbij lag de nadruk in het bijzonder
op twee aspecten: de inkomenstoerekening en –met name in de jaren 80 en 90
van de vorige eeuw toen de draagkrachtgedachte was losgekoppeld van de
inkomenstoerekening – de overdracht van de belastingvrije som.

De keuze om het belastbare inkomen oorspronkelijk per leefeenheid te
berekenen, blijkt niet zozeer te zijn ingegeven vanuit de juridische gevolgen
van bepaalde leefvormen zoals het huwelijk, maar veeleer door de maatschap-
pelijke realiteit. Tot en met de invoering van de Wet IB 1964 was de inkomens-
toerekening gebaseerd op de gedachte dat echtgenoten één huishouden
hebben en dat hun draagkracht wordt bepaald door het gezamenlijke ver-
mogen en het inkomen daaruit. Het feit dat echtgenoten zelf het bestuur
konden voeren over hun eigen inkomsten en vermogen en dat de echtgenoten
vermogensrechtelijk volkomen zelfstandig konden zijn, speelde in die optiek
geen rol. De nadruk lag op de ‘maatschappelijke realiteit’ waarin tussen echt-
genoten een zodanige wisselwerking bestond dat de draagkracht het beste
werd benaderd door uit te gaan van het totale inkomen.

De maatschappelijke realiteit werd in de jaren 70 van de vorige eeuw echter
opzijgezet door een wenselijk geachte maatschappelijke (en economische)
ontwikkeling, namelijk de wens om de gehuwde vrouw de toegang tot de
arbeidsmarkt niet te belemmeren. Hierdoor werd het eerste gat geslagen in de
gezamenlijke belastingheffing. Toen bij de mogelijkheden om aan dit bezwaar
tegemoet te komen – vanwege budgettaire argumenten – niet werd gekozen
voor het splitsingsstelsel maar voor een individuele toerekening van het
arbeidsinkomen, raakte de draagkrachtgedachte al snel uit beeld. De indivi-
duele toerekening van arbeidsinkomsten kon volgens de wetgever overigens
nog wel in overeenstemming worden gebracht met het draagkrachtbeginsel
doordat de werkende gehuwde vrouw niet de huishouding kon verzorgen
waardoor een belangrijk deel van de besparende werking van het huwelijk

91. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, p. 69.
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ontbrak. Dit verschil in draagkracht diende gecompenseerd te worden. Het
draagkrachtbeginsel raakte echter in de parlementaire stukken volledig uit
beeld toen ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en pensioenen werden
geïndividualiseerd. De individuele toerekening daarvan werd slechts gerecht-
vaardigd door de (vermeende) ‘voortschrijdende maatschappelijke ontwikke-
lingen’ en de ‘roep om individualisering’. Vanaf dat moment was de wens om
de inkomenstoerekening zo veel mogelijk te individualiseren een feit en werd
slechts gekeken of dit vanuit praktisch oogpunt realiseerbaar was. De gezins-
draagkracht speelde geen rol meer bij de inkomenstoerekening maar diende
tot uitdrukking te worden gebracht in de horizontale tariefstructuur (de
belastingvrije som) en de verticale tariefstructuur.

Toen eenmaal met de individuele toerekening van de arbeidsinkomsten de
individualisering in gang was gezet, bleken andere toerekeningsstelsels, zoals
het splitsingsstelsel maar ook de volledig individuele toerekening, veelal af te
ketsen op de arbeidsmarktgevolgen, de inkomenseffecten voor de diverse
categorieën belastingplichtigen (de gehuwde of ongehuwde alleen- en twee-
verdieners), de (on)gelijkheid tussen ongehuwd samenwonenden en gehuw-
den, de uitvoeringsproblemen en de budgettaire gevolgen voor zowel de
belastingplichtigen als de schatkist.

Met deWet IB 2001 heeft de wetgever naar eigen zeggen een stap gezet op weg
naar de verdere individualisering van het belastingstelsel. De individualise-
ringsgedachte wordt echter niet alleen losgelaten bij bewijsproblemen maar
ook bijvoorbeeld vanwege het (gemeenschappelijke) karakter van een vermo-
gensbestanddeel (de eigen woning), de ongewenste inkomenseffecten (scho-
lingsuitgaven) en het feit dat samenwonenden als een economische eenheid
worden beschouwd (buitengewone uitgaven).

8.7 Slotopmerking: wenselijkheid splitsingsstelsel?

De parlementaire behandeling geeft geen aanleiding om de wenselijkheid van
het splitsingsstelsel te heroverwegen. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven,
strookt de individualiseringstendens namelijk nauwelijks met de feitelijke
maatschappelijke ontwikkelingen. Zeker de afgelopen 25 jaar, waarin de
‘roep om individualisering’ in fiscalibus steeds sterker werd, bleek de maat-
schappelijke individualisering op relatiegebied juist steeds meer af te zwakken.

Ook de in de parlementaire behandeling genoemde bezwaren tegen het split-
singsstelsel, leiden niet tot een ander inzicht. In het vorige hoofdstuk heb ik
aandacht besteed aan de arbeidsparticipatie van de vrouw (veelal de tweede
verdiener) en de ongelijkheid tussen gehuwden en ongehuwd samenwonen-
den. Daar heb ik aangegeven dat de arbeidsmarktparticipatie zowel buiten als
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binnen het huidige fiscale stelsel op andere wijzen kan worden gestimuleerd.92

Het bezwaar rechtvaardigt alleen een individuele toerekening als men de
arbeidsparticipatie als doelstelling van de inkomstenbelasting belangrijker
vindt dan de draagkrachtgedachte. De ongelijke behandeling van gehuwden
en ongehuwd samenwonenden doet zich in mijn voorstel niet voor, omdat
beiden in aanmerking komen voor het splitsingsstelsel. Er resteert dan nog één
argument waaraan ik geen aandacht heb besteed: de budgettaire gevolgen.
Daarover kan worden opgemerkt dat de budgettaire gevolgen thans naar
verwachting (veel) minder groot zijn dan in de jaren 70 en 80 van de vorige
eeuw. De progressie is veel minder steil en in veel huishoudens nemen beide
echtgenoten reeds deel aan het arbeidsproces. Bovendien zullen de budgettaire
gevolgen minder zijn als rekening wordt gehouden met de schaalvoordelen
van het samenlevingsverband en men voor (bijna) alleenverdieners een klei-
nere splitsingsfactor hanteert.93 Niettemin zal invoering van het splitsings-
stelsel waarschijnlijk tot negatieve budgettaire gevolgen leiden. Hierover kan ik
echter kort zijn en me aansluiten bij Hofstra die daarover opmerkt:

“Principieel kan worden gesteld dat de invoering van een rechtvaardig en
doelmatig systeem niet op budgettaire overwegingen mag afstuiten.”94

92. Als het al wenselijk is om de arbeidsparticipatie (via de fiscaliteit) te bevorderen, zie hierover
par. 2.6.4.3.2.

93. Zie par. 7.5.4 en 7.5.5.
94. H.J. Hofstra, ‘Het splitsingstelsel’, in: Albregtse, Van Arendonk & Stevens, Christiaanse-bundel

1989, p. 78.
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HOOFDSTUK 9

Positief recht
inkomenstoerekening

9.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de ontwikkeling geschetst van de inkomenstoe-
rekening in de inkomstenbelasting. Oorspronkelijk was de inkomstenbelasting
een ‘gezinsbelasting’, gebaseerd op het samenvoegingsprincipe; voor de be-
rekening van de belasting werd het inkomen van de man en vrouw samenge-
voegd. Aangewakkerd door de maatschappelijk en economisch wenselijke
arbeidsparticipatie van de (gehuwde) vrouw, werd per 1 januari 1973 het
arbeidsinkomen zelfstandig belast. Vanaf dat moment werd het op draagkracht
gebaseerde samenvoegingsprincipe voor steeds meer inkomensbestanddelen
losgelaten. De individuele toerekening wordt anno 2010 ‘principieel wenselijk’
geacht. De individuele toerekening is echter (nog) niet volledig voltooid; het
laatste inkomensbestanddeel dat werd geïndividualiseerd is de lijfrenteuitke-
ring in 1992. In de Wet IB 2001 is de verplichte toerekening aan de meestver-
diener wel vervangen door een vrije toerekening, maar de gemeenschappelijke
inkomensbestanddelen zijn hetzelfde gebleven. Het hoofdargument in de Wet
IB 2001 om af te wijken van het uitgangspunt van de individuele toerekening is
de uitvoeringstechnische problemen die zouden ontstaan omdat:

“(...) het geldende huwelijksgoederenregime, de eventuele huwelijkse voor-
waarden of het samenlevingscontract alsmede de niet schriftelijk vastge-
stelde afspraken tussen partners van belang zijn om te bepalen bij welke
partner een inkomst of aftrekpost in aanmerking genomen moet worden”.1

Zoals in hoofdstuk 7 aangegeven, dient naar mijn mening voor gehuwden en
(kwalificerende) ongehuwd samenwonenden het splitsingsstelsel te worden
ingevoerd. Alle inkomens- en vermogensbestanddelen worden daarbij samen-
gevoegd en aan de hand van een bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de
partners. Een individuele toerekening van de inkomensbestanddelen kan in dat
stelsel achterwege blijven. In dit hoofdstuk staat echter niet het wenselijke
maar het positieve recht centraal. Voor de beoordeling van het positieve recht,

1. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 107.
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wordt aangesloten bij het uitgangspunt van individualisering. Daarbij komen
de volgende vragen aan bod:
– Op welke wijze worden in de huidige inkomstenbelasting de inkomens- en

vermogensbestanddelen toegerekend bij partners?
• Wat is de invloed van aanspraken die voortvloeien uit bijvoorbeeld het

samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden? Hieraan wordt in
paragraaf 9.2 aandacht besteed.

• Wat is de invloed van het bestaan van een huwelijksgemeenschap? Dit
komt in paragraaf 9.3 aan bod.

– Is de huidige toerekening in overeenstemming met het uitgangspunt dat de
individuele draagkrachtvermeerdering wordt belast?

– Is de huidige toerekening in overeenstemming met de eisen die de rechts-
beginselen daaraan stellen? In het bijzonder is daarbij de rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid van belang.
• De rechtszekerheid houdt onder andere in dat het voor de belasting-

plichtigen en Belastingdienst mogelijk moet zijn om zonder een te grote
inbreuk te maken op de privacy van belastingplichtigen, vast te stellen
aan wie de inkomst moet worden toegerekend. Daarnaast betekent dit
dat de toerekening niet eenvoudig te manipuleren moet zijn, dat wil
zeggen dat partners zelf – zonder noemenswaardige juridische ge-
volgen – de inkomenstoerekening kunnen beïnvloeden.

• De rechtsgelijkheid vereist dat situaties die vergelijkbaar zijn ook zo
veel mogelijk gelijk worden behandeld. Dit betekent onder andere dat
de toerekening zo veel mogelijk op eenzelfde wijze moet plaatsvinden.

Op de laatste twee hoofdvragen wordt in de paragrafen 9.4 en 9.5 ingegaan. De
behandeling van de inkomenstoerekening in de inkomstenbelasting wordt
afgesloten met de vraag of de beoordeling van het positieve recht een nieuw
licht werpt op het wenselijke recht (par. 9.6). In paragraaf 9.7 wordt aandacht
besteed aan de samenvoegingsbepalingen in de Successiewet 1956. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie in paragraaf 9.8.

9.2 Invloed huwelijkse voorwaarden of andere (schriftelijke)
afspraken in de inkomstenbelasting

9.2.1 Verrekenbeding en samenlevingscontract

In de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract kan worden be-
paald dat de inkomsten uit alle of bepaalde vermogensbestanddelen, aan het
einde van de afgesproken periode worden verrekend met de partner. De
uiteindelijke verrekeningsvordering hangt in dat geval dus ook af van de
inkomsten van de partner. Een periodiek of finaal verrekenbeding heeft echter
geen goedenrechtelijke werking. De niet-geconsumeerde inkomsten dienen
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slechts als rekengrootheid om de waarde van de verrekeningsvordering vast te
stellen.

Een algemeen verrekeningsbeding kan dus niet de inkomsten zelf doen
overgaan van de rechthebbende naar zijn/haar partner. Het verrekeningsbe-
ding of samenlevingscontract kan wel betekenen dat bepaalde uitgaven die de
ene belastingplichtige doet, per saldo voor rekening van beide belastingplichti-
gen of zelfs helemaal voor rekening van de andere partner komen. Als de
belastingheffing aansluit bij degene ten laste van wiens vermogen de uitgave
komt, zijn de huwelijksvoorwaarden of het samenlevingscontract relevant om
te bepalen of en zo ja bij wie, de uitgave in aftrek komt. In dit hoofdstuk zal
worden onderzocht of dit het geval is bij een of meer inkomensbestanddelen.

Voor de toerekening van de inkomsten kan het tot slot van belang zijn aan wie
het vermogensbestanddeel waaruit de inkomsten voortvloeien of waarmee de
opbrengst wordt behaald, moet worden toegerekend. Onder omstandigheden
wordt in de inkomstenbelasting het vermogensbestanddeel niet alleen toege-
rekend aan de juridische eigenaar, maar ook aan de economische eigenaar.2

Hierna wordt daarom tevens aandacht besteed aan de vraag of de economische
(indirecte) gerechtigdheid tot het vermogensbestanddeel, voldoende is om het
vermogensbestanddeel – en daarmee wellicht de inkomsten – (ook) aan de
verrekeningsgerechtigde toe te rekenen.

9.2.2 Loon

Het loon is sterk persoonsgebonden en wordt slechts genoten door de werk-
nemer.3 De werknemer wordt derhalve voor alle voordelen die voortvloeien uit

2. Hierna wordt het belang c.q. de gerechtigdheid van de economische eigenaar aangeduid
met de termen ‘economisch belang’ en ‘economische gerechtigdheid’. Beide termen worden
door elkaar gebruikt. Voor dit onderzoek is naar mijn mening slechts het onderscheid tussen
een direct economisch belang c.q. economische gerechtigdheid en een indirect (oftewel
afgeleid) economisch belang of economische gerechtigdheid relevant. Zie o.a. ook par. 9.2.7.

3. HR 3 april 1968, BNB 1968/133, alwaar de belastingplichtige zijn vakantiegeld vóór het
genietingsmoment had gecedeerd aan een vereniging op het gebied van het openbaar
onderwijs. Dit wordt niet anders indien de werknemer verplicht is om zijn loon – of een deel
daarvan – aan een derde uit te keren. Zie HR 2 juli 1984, BNB 1984/241 (inzake de
kinderbijslag; belanghebbende moest de kinderbijslag waarop hij recht had op grond van een
uitspraak van de burgerlijke rechter doorbetalen aan zijn gewezen echtgenote) en HR
21 maart 2001, BNB 2001/203 waarin het hof oordeelde dat het lid van een congregatie, dat
verplicht was een deel van zijn loon af te staan daarover niet meer kon beschikken. A-G
Wattel merkt naar mijn mening terecht op dat dit oordeel onjuist is. De HR hoefde zich over
de (on)juistheid niet uit te spreken. Ook indien de werkgever, op verzoek van de werknemer
of uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, de uitkering rechtstreeks aan de derde verricht,
wordt dit toch bij de werknemer belast. Zie bijv. HR 16 april 1969, BNB 1969/115, HR 18 juni
1969, BNB 1969/221, HR 25 juni 1980, BNB 1980/227 en HR 18 december 1991, BNB 1992/145.
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zijn dienstbetrekking belast.4 Aan het feit dat deze voordelen middels even-
tuele afspraken (periodieke of finale verrekening) in huwelijkse voorwaarden
of samenlevingscontract uiteindelijk feitelijk (mede) worden genoten door de
partner, komt fiscaal geen betekenis toe. Ook indien partners het loon anders-
zins overdragen voordat het wordt genoten, wordt daarmee voor de inkom-
stenbelasting geen rekening gehouden.

Voor de inkomsten uit vroegere arbeid geldt hetzelfde. De overdracht van een
deel van de pensioenaanspraak tijdens het bestaan van het huwelijk aan de
echtgenoot, waardoor deze echtgenoot een eigen aanspraak krijgt op het
pensioen, verhindert niet dat het volledige pensioen in fiscale zin door de
belastingplichtige wordt genoten.5 Voor de overdracht van pensioenaanspra-
ken in het kader van (echt)scheiding (middels verevening of conversie van de
pensioenrechten), geldt een uitzondering. Deze overdracht wordt fiscaal ge-
volgd, waardoor het pensioen niet meer wordt belast bij de werknemer maar
bij de ontvanger van de pensioenuitkeringen (zijn ex-partner, art. 19b lid 3 Wet
LB 1964).

9.2.3 Winst uit onderneming

De winst uit de subjectieve onderneming kan alleen door de ondernemer
worden genoten; het is niet mogelijk dat een ander dan de ondernemer de
opbrengst van zijn subjectieve onderneming geniet. De opbrengst van de
objectieve onderneming kan wel toevloeien aan anderen. Indien de onder-
nemer of medegerechtigde (een deel van) de winst van de objectieve onderne-
ming afstaat aan derden, beïnvloedt dit de winst alleen indien deze derden in
een zakelijke verhouding tot de onderneming staan, zoals medeondernemers,
schuldeisers en werknemers.6 Indien hiervan geen sprake is, besteedt de
ondernemer zijn winst en raakt dit zijn inkomen niet.

Hieruit vloeit voort dat het huwelijk en de eventuele verplichting op grond van
de huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst om de onderne-
mingswinst te verrekenen, geen invloed heeft op dewinstgenieter en de omvang
van zijn winst.7 Ook indien de partner-ondernemer de winst anderszins doet
toekomen aan zijn partner, heeft dit geen gevolgen voor de verschuldigdheid van

4. Tenzij de derde een uitkering ontvangt buiten de arbeidsvoorwaarden van de werknemer om.
In dat geval vindt belastingheffing plaats bij de derde (art. 2 lid 1 Wet LB 1964). Vgl. HR
18 juni 1969, BNB 1969/221.

5. HR 22 november 2000, BNB 2001/49. De procedure betrof het jaar 1992. Met ingang van
1 januari 1995 is expliciet bepaald dat de vervreemding van pensioenaanspraken in beginsel
tot loonheffing leidt (art. 19b Wet LB 1964).

6. J.E.A.M. van Dijck, ‘Wie geniet het inkomen’, in: Van Dijck & Geppaart, Smeets-bundel 1967,
p. 169.

7. Het voorgaande geldt ook voor degene die een zelfstandig beroep uitoefent, art. 3.5 Wet IB
2001.
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de inkomstenbelasting over de winst. De mogelijkheid bestaat wel dat de
partners een zogenoemde ‘man-vrouwfirma’ aangaan. Indien partners uit hoofde
van hetmaatschaps- of vennootschapscontract beiden rechtstreeks aansprakelijk
zijn tegenover zakelijke crediteuren, kwalificeren zij beiden als ondernemer. Om
in aanmerking te komen voor de ondernemersfaciliteiten, dienen ze wel nog te
voldoen aan het urencriterium en de gebruikelijkheidstoets (art. 3.6 Wet IB
2001). Tot slot geldt dat het winstaandeel van de partner zakelijk moet zijn. Als
de partner kapitaal inbrengt of arbeid verricht, kan alleen een zakelijke vergoe-
ding daarvoor ten laste van de winst worden gebracht.8

De ondernemer drijft zijn onderneming met zijn eigen vermogen. Voor zover
hij goederen in de onderneming gebruikt die tot het privévermogen van zijn
partner behoren, kunnen deze in principe niet tot zijn ondernemingsvermogen
worden gerekend. De partner stelt dit vermogensbestanddeel ter beschikking
aan de onderneming van een verbonden persoon, zodat daarop in beginsel de
terbeschikkingstellingsregeling van toepassing is.9

Toch is de juridische gerechtigdheid niet altijd doorslaggevend voor de toe-
rekening van het (ondernemings)vermogen. In het (uitzonderlijke) geval dat
uit de feiten kan worden afgeleid dat de juridische eigendom bij de partner
berust en de economische eigendom bij de ondernemende echtgenoot, wordt
het vermogensbestanddeel toegerekend aan de ondernemende echtgenoot. In
HR 30 maart 1955, BNB 1957/16, dreef de man de onderneming met onroe-
rende zaken die tijdens het huwelijk waren gekocht door en ten name stonden
van zijn echtgenote, met wie hij buiten iedere gemeenschap van goederen is
gehuwd. De Hoge Raad overweegt:

“(...) dat de eerste grief niet tot cassatie kan leiden, wijl de omstandigheid,
dat de onroerende goederen waren gekocht door en stonden ten name van
belanghebbendes echtgenote, die naar ’s Raads feitelijke vaststelling slechts
een normale hoeveelheid meubilair ten huwelijk aanbracht, zelf geen
inkomsten had en derhalve geen middelen bezat om in onroerend goed te
beleggen, geenszins uitsluit dat het belang daarbij belanghebbende aan-
ging”.

Ook Rb. ’s-Gravenhage van 7 september 2009, V-N 2009/61.2.1, oordeelde dat
de ondernemer economisch eigenaar was van het pand waarvan zijn echt-
genote, met wie hij buiten gemeenschap van goederen was gehuwd, de
juridische eigendom bezat. De echtgenoot/ondernemer had de onderneming
in 1964 van zijn schoonvader gekocht. De echtgenote kocht het pand waarin
gedeeltelijk de onderneming werd gedreven in 1966 van haar vader. Voor het

8. Zie hierover uitvoeriger par. 11.2.
9. Zie par. 9.2.5.
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gebruik van een deel van het pand in de onderneming was geen vergoeding
overeengekomen. De ondernemer nam het pand vanaf dat moment op in zijn
fiscale balans. Toen de ondernemer zijn onderneming in 2002 staakte rees de
vraag of het pand geheel of voor een deel tot het ondernemingsvermogen van
de ondernemer behoorde. De Rechtbank overwoog dat aannemelijk was dat de
ondernemer vanaf de aankoop van het pand de economische eigendom bezat,
zodat het pand terecht tot zijn ondernemingsvermogen was gerekend.10

Tot slot is ook de belastingplichtige die een voordeel geniet ‘uit hoofde van een
schuldvordering op een ondernemer ten behoeve van een voor zijn rekening
gedreven onderneming’, onder bepaalde voorwaarden onder het winstregime
gebracht. Uit het feit dat het voordeel moet worden bepaald alsof de schuld-
vordering een onderneming vormt, volgt dat de vordering en de inkomsten
daaruit niet zonder gevolgen voor de belastingheffing kunnen worden over-
gedragen aan de partner. De belastingplichtige die de lening juridisch heeft
verstrekt wordt belast voor de voordelen daaruit en de eventuele afspraken in
huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract of anderszins hebben daarop
geen invloed.

9.2.4 Andere inkomsten uit arbeid (resultaat uit overige werkzaamheid)

De vroegere bron inkomsten uit andere arbeid is thans ondergebracht in
afdeling 3.4 van de Wet IB 2001, het belastbaar resultaat uit overige werk-
zaamheden. Omdat hieronder ook de terbeschikkingstellingsregeling valt, ge-
bruik ik hierna de term ‘andere inkomsten uit arbeid’ voor het resultaat uit een
werkzaamheid anders dan bedoeld in art. 3.91 lid 1 onderdeel a en b en art. 3.92
Wet IB 2001 (hierna aangeduid als ‘de terbeschikkingstellingsregeling’).

Onder de Wet IB 1964 was het onduidelijk of het mogelijk was de opbrengst die
werd behaald met het vermogensbestanddeel over te dragen aan een derde.11

10. De auteur van de Cursus Belastingrecht vraagt zich af of deze uitspraak juist is (L.W. Sillevis,
M.L.M. van Kempen & G.W.B. van Westen (inkomstenbelasting), onderdeel 3.2.7.A.f2.II). De
belangrijkste motivering van de rechtbank is het gedrag van de ondernemer tegenover de
Belastingdienst. Volgens de auteur zijn er geen feiten gesteld waaruit blijkt dat de vrouw de
bedoeling heeft gehad onmiddellijk de economische eigendom aan haar echtgenoot te
schenken. Auteur is van mening dat de echtgenote in geval van echtscheiding aanspraak had
kunnen maken op het volledige pand, zodat zij zowel de juridische als de economische
eigendom bezat. Het is echter de vraag of dit juist is. Uit het feit dat het pand om niet ter
beschikking is gesteld van de onderneming van de echtgenoot, die daarmee gedurende vele
jaren zijn onderneming heeft gedreven, kan wellicht worden afgeleid dat de echtgenoot een
economisch belang heeft bij het pand (zie Modehuis Nolly en par. 5.5.3).

11. In HR 14 mei 1952, B. 9224, werd de overdracht aan de derde fiscaal niet gevolgd omdat er
geen sprake was van een rechtsgeldige levering. Zie ook Ganzeveld 1994, par. IV.2.2.B.
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Wel leek het mogelijk te zijn dat degene die de ‘arbeid’ verrichtte het daarmee
te behalen voordeel liet neerslaan bij een ander door de overdracht van het
vermogensbestanddeel waaraan de arbeid was verricht. In HR 16 juli 1984, BNB
1984/245 had vader werkzaamheden verricht aan een stuk grond waarvan
vervolgens verschillende gedeelten aan verschillende partijen werden ver-
kocht. Het daarmee behaalde voordeel werd aangemerkt als een belast voor-
deel in de zin van art. 22 lid 1 onderdeel b Wet IB 1964. Een deel van deze
grond werd echter niet verkocht maar geschonken aan de zoon. De Hoge Raad
besliste dat het voordeel niet bij de vader in aanmerking kon worden genomen
omdat hij niets had genoten.

Onder de Wet IB 2001 zou deze beslissing anders luiden. Het resultaat dat
wordt behaald met de ‘inkomsten uit andere arbeid’ dient te worden bepaald
alsof de werkzaamheid een onderneming vormt (art. 3.95 Wet IB 2001). Als
belastingplichtige het vermogensbestanddeel om niet overdraagt, wordt de
onzakelijke verkoopprijs op basis van de totaalwinstgedachte gecorrigeerd
naar een zakelijke verkoopprijs. In dat geval vindt de belastingheffing dus
plaats bij de juridische eigenaar van het vermogensbestanddeel.

Vanwege het toepasselijke winstregime, is het onder de Wet IB 2001 ook niet
(meer) mogelijk om de opbrengst over te dragen aan een derde zonder
daarvoor te worden belast. Als de belastingplichtige (een deel van) zijn
opbrengst afstaat aan derden, beïnvloedt dit zijn resultaat alleen indien de
derden in een zakelijke verhouding tot hem staan, zoals schuldeisers. Indien
dat niet het geval is, is sprake van inkomensbesteding en raakt dit zijn inkomen
niet.

Hieruit vloeit voort dat degene die de arbeid verricht, wordt belast voor het
daarmee behaalde voordeel en dat het huwelijk en de eventuele verplichting
op grond van de huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst om de
met de arbeid behaalde opbrengst te verrekenen, geen invloed heeft op de
belasting over het resultaat. Hetzelfde geldt voor andere afspraken om de met
de arbeid behaalde opbrengst over te dragen.

Een andere vraag is, hoe moet worden omgegaan met de situatie dat de
belastingplichtige die de (soms zeer minimale) arbeid verricht aan een ver-
mogensbestanddeel, niet de eigenaar van dat vermogensbestanddeel is. Stel
dat echtgenoot A de woning koopt. Echtgenoot B verricht daaraan – zonder
tegenprestatie – werkzaamheden die uitstijgen boven normaal vermogens-
beheer. Echtgenoot A verkoopt de woning met winst. Bij wie moet dit voordeel
in de belastingheffing worden betrokken? In de huidige wetssystematiek
wordt het voordeel in principe in aanmerking genomen bij de eigenaar van
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het vermogensbestanddeel.12 Het vermogensbestanddeel staat op zijn werk-
zaamheidsbalans, zodat hij voor het eventuele voor- of nadeel in de belasting-
heffing wordt betrokken. Echtgenoot B kan naar mijn mening niet worden
belast omdat hij geen voordeel heeft genoten.13 Op deze hoofdregel dient naar
mijn mening een uitzondering te worden gemaakt als sprake is van een
zogenoemde ‘stroman’. In dat geval zou moeten worden betoogd dat de
echtgenoot/eigenaar slechts in schijn als eigenaar maar in feite als stroman
fungeerde. Daarvoor is naar mijn mening wel vereist dat het voordeel uit-
eindelijk wordt doorgesluisd naar de partner die de arbeid heeft verricht. Als
dat niet het geval is, kan het voordeel naar mijn mening slechts worden belast
bij de eigenaar.14

12. Hetzelfde geldt tussen onafhankelijke derden. Stel dat A voorkennis heeft ten aanzien van
bepaalde aandelen. Hij vertelt dit aan zijn vriend B, die met de aan- en verkoop van deze
aandelen een aanzienlijke winst realiseert. Hiervoor wordt B in de belastingheffing betrok-
ken, ook al was A degene met de voorkennis. De voorkennis van A wordt aan B toegerekend.
Op de vraag aan wie het vermogensbestanddeel dat tot de huwelijksgemeenschap behoort
moet worden toegerekend, wordt in par. 9.3.4 ingegaan.

13. Als de man een arbeidsvergoeding ontvangt wordt hij daarvoor wel belast ex art. 3.90, mits
de werkzaamheden de gebruikelijke hulp en bijstand overtreffen. In dat geval is hetzelfde
bedrag bij de vrouw aftrekbaar. Als de arbeidsvergoeding niet zakelijk is, is er naar mijn
mening geen mogelijkheid om het voordeel bij de man te corrigeren naar een zakelijke
arbeidsvergoeding. Dit verandert naar mijn mening niet doordat het winstregime van
toepassing is. Naar mijn mening is geen sprake van een onttrekking aan zijn ‘onderneming’.
Zie L.W. Sillevis, M.L.M. van Kempen & G.W.B. van Westen (inkomstenbelasting), onderdeel
3.2.8: “Anderzijds kan de ondernemer niet worden belast voor een voordeel dat hij niet heeft
behaald, ook al zou het behalen van dat voordeel voor de hand hebben gelegen.” Een
onttrekking bewerkstelligt dat een uitgave of kosten die men maakt vanwege privéredenen,
geen invloed hebben op de winst. De winst moet in dat geval worden verhoogd met het
bedrag van de onttrekking. In dit geval onttrekt de man zijn eigen ‘arbeid’. Van een
onttrekking in de zin dat privékosten of uitgaven de winst beïnvloeden, waardoor deze winst
moet worden gecorrigeerd, is in dat geval geen sprake. De winst neemt in dit geval om
privéredenen niet af, maar slechts niet toe. In uitzonderlijke gevallen zou sprake kunnen zijn
van ‘winstoverheveling’, maar ook daaraan wordt naar mijn mening in dit voorbeeld niet
toegekomen. Zie voetnoot hierna.

14. In het winstregime lijkt het onder hoge uitzondering eveneens mogelijk te zijn om de winst
te belasten bij iemand anders dan de ‘genieter’ daarvan. Dit lijkt mogelijk te zijn in het geval
de ondernemer louter vanwege de familierelatie het voordeel uit zijn onderneming laat
toekomen aan een ander. In HR 27 maart 1968, BNB 1968/112 dreef de man een onderneming
die in onroerend goed handelde. De man kocht alle aandelen van een NV met een
compenseerbaar verlies. Vervolgens liet hij zijn echtgenote met haar eigen geld een vorde-
ring op de NV kopen voor de werkelijke waarde die ver beneden de nominale waarde lag. Hij
ging vervolgens op naam van de NV handelen in onroerend goed waardoor de vordering van
de echtgenoot volwaardig werd. In dat geval werd de waardestijging aangemerkt als
onttrekking aan belanghebbende bedrijfswinst en bij hem belast. Een dergelijke correctie
werd niet mogelijk geacht in de situatie dat de schoonzoon die makelaar was zijn schoon-
vader een voordeel liet halen met de aan- en verkoop van onroerend goed (HR 30 oktober
1968, BNB 1969/5). De HR overweegt: “dat als beginsel geldt, dat in de belasting slechts
worden betrokken opbrengsten en inkomsten, die de belastingplichtige werkelijk heeft !
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9.2.5 Terbeschikkingstellingsregeling

Op grond van de terbeschikkingstellingsregeling wordt belasting geheven
indien vermogensbestanddelen ter beschikking worden gesteld aan een ver-
bonden persoon die dit gebruikt in zijn onderneming of aan een vennootschap
waarin de belastingplichtige of een verbonden persoon een aanmerkelijk
belang houdt of een samenwerkingsverband waarin de ondernemer of de
vennootschap participeert.

De terbeschikkingstelling aan de ondernemer is geregeld in art. 3.91 Wet IB
2001 en de terbeschikkingstelling aan de vennootschap van de aanmerke-
lijkbelanghouder in art. 3.92 Wet IB 2001. Voor beide regelingen geldt dat het
resultaat moet worden bepaald aan de hand van de regels van het winstregime.
Hieruit volgt dat het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel of het
voordeel dat daarmee wordt behaald, niet zonder gevolgen voor de belasting-
heffing kan worden overgedragen aan de partner.

Door de zeer ruime formulering, kan wel nog de vraag worden gesteld wie het
vermogensbestanddeel ter beschikking stelt. Is dit de belastingplichtige die de
juridische eigenaar is van het vermogensbestanddeel of stelt (ook) de partner
die een verrekeningsrecht heeft op het vermogensbestanddeel dit ‘indirect’ ter
beschikking? Evenals voor de aanmerkelijkbelangregeling (zie hierna
par. 9.2.7), dient het eventuele verrekenbeding mijns inziens te worden
genegeerd. De echtgenoot die juridisch eigenaar is van het vermogensbestand-
deel, stelt dit zowel ‘rechtens’ als ‘direct’ ter beschikking aan de vennootschap.
Deze directe ter beschikkingstelling sluit mijns uit dat hetzelfde vermogens-
bestanddeel door de andere echtgenoot uit hoofde van het verrekenbeding

! genoten, en niet ook opbrengsten en inkomsten, die hij desgewenst zou hebben kunnen
genieten;dat dan ook, indien een ondernemer om persoonlijke redenen een mogelijkheid tot
het behalen van een voordeel in zijn bedrijf onbenut laat en een ander de gelegenheid geeft
dit voordeel te behalen, in het algemeen het door die ander genoten voordeel niet tot de
belastbare bedrijfswinst van de ondernemer kan worden gerekend.” Vervolgens overweegt
de HR dat dit in bijzondere omstandigheden anders kan zijn, maar dat deze bijzondere
omstandigheden zich in casu niet voordoen. Een verklaring voor het verschil tussen beide
arresten kan liggen in de familieband. Zoals annotator Lancee opmerkt is de band tussen man
en vrouw in het algemeen hechter dan tussen schoonvader en schoonzoon. Ook het motief
kan een rol daarin spelen. In het eerste arrest was belastingbesparing het doorslaggevende
motief, terwijl in het tweede arrest de schoonzoon zijn schoonvader een financieel voordeel
wilde laten toekomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat beide arresten zich afspelen in de
tijd dat het samenvoegingsstelsel nog van toepassing was. Het is de vraag of de HR in de
huidige tijd, waarin beide echtgenoten zelfstandig belastingplichtig zijn, hetzelfde zou
oordelen. Bovendien is in beide arresten duidelijk sprake van een onderneming, waarin een
incidenteel voordeel aan iemand anders wordt gelaten. Dit is ook een verschil met de
hiervoor door mij aangehaalde casus. In dat geval vindt eenmalig een transactie met een
onroerende zaak plaats. Het is dan veel moeilijker om te veronderstellen dat de man het
voordeel aan zijn vrouw laat.
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indirect ter beschikking zou worden gesteld. Dat de indirecte terbeschikking-
stelling niet aan de orde komt in een dergelijke situatie, is bevestigd in HR
18 december 2009, BNB 2010/98. In dat arrest waren belastingplichtigen op
huwelijkse voorwaarden gehuwd. In de huwelijkse voorwaarden was een
zogenoemd Amsterdams verrekenbeding met vervalbeding opgenomen. De
echtgenote van belanghebbende had een vordering op de BV waarvan de
aandelen (middellijk) voor 50% eigendom waren van belanghebbende. In
geschil is of belanghebbende rechthebbende op de vorderingen is en daardoor
resultaat uit overige werkzaamheden (terbeschikkingstelling) geniet. De Hoge
Raad beantwoordt deze vraag ontkennend:

“’s Hofs oordeel dat het verrekenbeding geen goederenrechtelijke werking
heeft is juist. De verplichting tot verrekening van overgespaarde inkomsten
kan de goederenrechtelijke werking van het gekozen stelsel van huwelijkse
voorwaarden – uitsluiting van elke gemeenschap – niet wijzigen (...). Als zou
moeten worden aangenomen dat er voor verrekening in aanmerking ko-
mende inkomsten (...) zouden zijn, dan zou belanghebbende uit hoofde van
het verrekenbeding slechts een obligatoir recht jegens de echtgenote heb-
ben (...). Uit laatstbedoeld vorderingsrecht vloeit echter niet voort dat
belanghebbende voor het geheel of voor een gedeelte gerechtigd is tot de
vordering die de echtgenote op de BV heeft. Die vordering (lening) is
derhalve niet, ook niet voor een deel, aan te merken als een door belang-
hebbende ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel.”

Uit het bovenstaande volgt dat voor de belastingheffing dient te worden
beoordeeld wie van beide partners de juridische eigendom heeft van het
vermogensbestanddeel. Deze belastingplichtige wordt belast voor het voordeel
dat daarmee wordt behaald. Eventuele afspraken in huwelijkse voorwaarden,
samenlevingscontract of anderszins hebben daarop geen invloed.15

9.2.6 Eigen woning

9.2.6.1 Voordelen uit de eigen woning

De voordelen uit de eigen woning worden bepaald naar rato van de juridische
gerechtigdheid tot de woning.16 Het feitelijke woongenot, het louter ontvangen

15. De juridische eigenaar heeft ook de bestuursmacht. Op de invloed van de bestuursmacht als
belastingplichtigen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, ga ik in par. 9.3 in.

16. Aanvankelijk legde de HR het begrip woongenot steeds uit als feitelijk woongenot (o.a. HR
3 november 1982, BNB 1983/21). In HR 4 maart 1987, BNB 1987/134 leek het erop dat de
HR het feitelijk woongenot losliet en de gerechtigdheid tot de woning relevant achtte. Dit
werd per 1 januari 1988 gecodificeerd in art. 42a Wet IB 1964. Zie hierover I.J.F.A. van
Vijfeijken, ‘Duurzaam gescheiden leven en het huurwaardeforfait’, in: Geppaart e.a., Van
Dijck-Bundel 1988.
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van de inkomst, is niet voldoende om als fiscale genieter te worden aange-
merkt.

Het voorgaande betekent dat indien een van beide partners de eigendom heeft
van de woning die als hoofdverblijf dient, deze belastingplichtige de genieter is
van de inkomsten daaruit. Daaraan doet niet af dat zijn partner ook in de
woning woont. Dit geldt ook voor echtgenoten die op grond van art. 1:81 BW
verplicht zijn elkaar het nodige te verschaffen. Uit dit artikel vloeit niet voort
dat de echtgenoot een recht krijgt om in de woning te wonen. Bovendien is ook
een (tijdens leven gevestigd) persoonlijk of zakelijk recht niet voldoende om in
fiscale zin de inkomsten uit de woning te genieten. De woning dient immers
aan de belastingplichtige ter beschikking te staan op grond van eigendom.
Tevens is mijns inziens niet relevant dat de woning onder bepaalde voorwaar-
den ook voor de partner als eigenwoning kwalificeert.17 Hiermee wordt slechts
bereikt dat het voor de toepassing van de eigenwoningregeling niet van belang
is of de woning tot het vermogen van de ene partner dan wel de andere
behoort.18 De uitbreiding betreft derhalve slechts de kwalificatie als ‘eigen
woning’ en heeft geen invloed op de vraag wie de genieter is van de inkomst.

Onder eigendom wordt op grond van art. 3.111 Wet IB 2001 ook verstaan de
economische eigendom. In de parlementaire behandeling is opgemerkt dat het
begrip economisch eigendom volgens de ‘gangbare juridische definitie’ dient te
worden geïnterpreteerd en dat het doel van de gelijkstelling is om ook:

“(...) gevallen waarin de belastingplichtige alle risico’s loopt en kosten voor
zijn rekening neemt doch niet de juridische eigendom heeft, onder de
eigenwoningregeling te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan een wo-
ning op erfpachtgrond of een appartementsrecht van een woning.”19

De belastingplichtige die slechts een verrekeningsvordering heeft op de echt-
genoot die de juridische eigendom van de woning heeft, voldoet niet aan deze
omschrijving. De echtgenoot heeft wel belang bij de waardeontwikkeling van
de woning, maar dit is slechts een indirect belang. Het directe belang bij de
waardeontwikkeling van de woning berust volledig bij de juridische eigenaar.
Zolang de juridische eigenaar een volledig belang heeft bij de waardeontwikke-
ling van de woning, is er geen reden om naast de juridische eigenaar die tevens
het economische belang heeft bij de woning, een andere belastingplichtige als
economisch eigenaar te bestempelen. Pas zodra de juridische eigenaar niet het

17. Het feit dat de woning voor de partner ook kwalificeert als een eigen woning, is slechts
relevant indien de partner een geldlening is aangegaan voor de woning die uitstijgt boven
zijn aandeel in de woning. In dat geval is de rente die de partner betaalt uit hoofde van zijn
eigen schuldverhouding aftrekbaar als eigenwoningrente.

18. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 145.
19. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 191.
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volledige belang heeft bij de waardeontwikkeling van de woning, zoals in de
hiervoor genoemde voorbeelden van een woning op erfpachtgrond of een
appartementsrecht van de woning, komt de economische eigenaar in beeld.
Ook indien sprake is van een (finaal of periodiek) verrekenbeding, worden de
inkomsten uit de eigenwoning derhalve genoten door de belastingplichtige die
de juridische en/of economische eigendom van de woning heeft.20

9.2.6.2 Kosten met betrekking tot de eigen woning

Indien de schuld kwalificeert als een eigenwoningschuld (art. 3.120 Wet IB
2001) is de rente aftrekbaar bij de belastingplichtige die in een rechtstreekse
relatie staat tot de schuldeiser. De feitelijke of juridische gerechtigdheid tot de
woning is niet relevant.21

De rente is dus aftrekbaar bij degene die juridisch de lening is aangegaan, de
schuldenaar. De vraag is echter of het voor de aftrek nog relevant is dat over de
betaling van de rentekosten onderlinge afspraken zijn gemaakt. De rente is
namelijk slechts aftrekbaar bij de belastingplichtige, voor zover de rente op de
belastingplichtige drukt.

Als de partner/niet-schuldenaar de rente aan de bank voldoet, is volgens oude
jurisprudentie de interne financiële verhouding beslissend voor de vraag of en
bij wie de rente kan worden afgetrokken.22 De staatssecretaris keurde echter
voor de toepassing van de Wet IB 1964 mede uit doelmatigheidsoverwegingen
goed dat een onderzoek naar de wijze waarop echtgenoten of partners onder-
ling hun financiële situatie hebben geregeld in deze gevallen achterwege blijft
en dat de eigenwoningrente steeds geacht wordt te zijn betaald door de
schuldenaar. Dit besluit is met de invoering van de Wet IB 2001 niet opnieuw
uitgebracht. In het meest recente besluit over de eigenwoningrente lijkt even-
eens belang te worden gehecht aan de interne financiële verhouding.23 Opge-
merkt wordt:

“Er kan dus niet altijd vanuit worden gegaan dat bij de betaling door een
ander, de draagplichtige fiscaal ook heeft betaald. Als die ander dat niet
verhaalt of verrekent, drukt de betaling niet op de draagplichtige.”

20. Zie ook par. 9.2.7. Anders J.E. van den Berg & T.C. Hoogwout, ‘Economisch eigendom op grond
van het huwelijkse vermogensrecht’, in: Albregtse & Kavelaars, Stevens-bundel 2006, p. 63-66.

21. Als de schuld is aangegaan ter verwerving van een eigen woning, is de rente niet
aftrekbaar voor zover de schuld van de belastingplichtige uitgaat boven zijn aandeel in de
eigen woning. Voor partners geldt dat de schuld altijd als eigenwoningschuld kwalificeert
indien de woning als hoofdverblijf ter beschikking staat en ten minste een van beide partners
de eigendom daarvan heeft.

22. Zie het jurisprudentie overzicht bij aant. 388 van art. 35 in de Inkomstenbelasting 1964, Fiscale
Encyclopedie De Vakstudie.

23. Besluit van 10 juni 2010, V-N 2010/28.19, onderdeel 7.
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Het standpunt dat de interne financiële verhouding beslissend is voor de aftrek
als de partner/niet-schuldenaar de rente aan de bank voldoet, is naar mijn
mening onjuist. De interne financiële verhouding behoort niet relevant te zijn.
De betaling door de niet-schuldenaar kan immers worden gezien als een
betaling aan de schuldenaar gevolgd door een betaling van de schuldenaar
aan de bank.24 Dit is alleen anders indien de betaling door de niet-schuldenaar
voortspruit uit zijn eigen rechtsbetrekking tot de bank. Hierbij kan worden
gedacht aan de betaling die de borg moet doen vanwege betalingsonmacht bij
de schuldenaar. Indien de derde echter niet zelfstandig aangesproken kan
worden op de rentebetaling door de schuldeiser, voldoet hij nimmer zijn eigen
schuld maar altijd die van een ander. De reden waarom hij deze schuld voldoet,
uit vrijgevigheid of omdat hij zelf een schuld had aan de schuldenaar, is in dat
geval voor de inkomstenbelasting mijns inziens niet relevant. De juridische
schuldenaar kan naar mijn mening derhalve ook de rente in aftrek brengen
indien de partner (onverplicht) de rente rechtstreeks aan de schuldeiser
betaalt.25 Omdat alleen de juridische schuldenaar in een relatie staat tot de
bank – en dus in juridische zin verplicht is de rente te betalen – drukken de
kosten ook op hem. Dat iemand anders feitelijk de rente betaalt, doet daar niet
aan af.26

Het voorgaande is anders indien beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn en
de partner de volledige rente betaalt omdat hij daartoe wordt aangesproken
door de bank of om te voorkomen dat hij daartoe wordt aangesproken door de
bank. Indien de schuldenaar uit hoofde van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid
meer voldoet dan waartoe hij gehouden is op grond van zijn bijdrageplicht, kan
hij voor het meerdere verhaal nemen op de ander (art. 6:10 BW). De Hoge Raad
heeft in zijn arrest van 18 mei 1977, BNB 1977/152 geoordeeld dat de kosten
niet aftrekbaar zijn voor zover ze met vrucht verhaald hadden kunnen worden
op een derde. Dit is slechts anders indien het afzien van het verhaal berust op

24. Vgl. Van Dijck & Van Vijfeijken 2006, p. 83-84. Zij verwijzen naar de Duitse literatuur waarin
eveneens wordt aangenomen dat een aftrek bij de belastingplichtige mogelijk is indien de
rechtstreekse betaling door de derde aan de crediteur gezien kanworden als een betaling aan
de belastingplichtige gevolgd door een betaling door de belastingplichtige aan de crediteur
(‘Abkürzung des Zahlungsweges’).

25. In gelijke zin Van Dijck 1998, p. 25 en Hof Amsterdam 14 maart 1989, FED 1990/200. Van
Dijck gaat ervan uit dat in Hof Amsterdam wordt aangenomen dat de aftrek bij het kind
wegens betaling door de vader ‘buitenwettelijk’ is. Naar mijn mening is dat niet het geval. De
buitenwettelijkheid betrof slechts de mogelijkheid om de rente in aftrek te brengen in een
jaar waarin de rente nog niet formeel werd betaald maar slechts op een depotrekening was
gestort.

26. Vgl. HR 6 maart 1991, BNB 1991/146. Het hof had geoordeeld dat de kosten niet op de
belastingplichtige drukten omdat deze konden worden bestreden uit van een familielid
ontvangen bedragen welke niet tot het belastbare inkomen behoorden. Hierop overwoog de
HR: “Die opvatting is echter in haar algemeenheid niet juist, aangezien kosten niet ophouden
op de inkomsten te drukken, en mitsdien hun karakter van aftrekbare kosten niet verliezen,
indien zij kunnen worden bestreden uit in de persoonlijke sfeer ontvangen bedragen.”.
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zakelijke gronden.27 Aan het feit dat de belastingplichtige op persoonlijke
gronden geen kosten wenst te verhalen, dient voor de inkomstenbelasting
derhalve voorbij te worden gegaan.2829 Hieruit volgt dat de rentekosten die
verhaald kunnen worden op de schuldenaar, niet in aftrek kunnen worden
gebracht bij de belastingplichtige die de rente feitelijk heeft betaald.30 De vraag
is vervolgens of de schuldenaar die de rente niet feitelijk betaalt aan de bank,
de rentekosten in aftrek kan brengen. Naar mijn mening is dat het geval op het
moment dat de belastingplichtige de rente aan de partner die de rente feitelijk
heeft voldaan, betaalt, verrekent, ter beschikking stelt of indien de regres-
vordering rentedragend is geworden.31 In dat geval zou in samenwoonsituaties
een onderzoek plaats dienen te vinden naar de interne financiële verhouding

27. In een situatie dat sprake was van overlijdenskosten, werd aangenomen dat de kosten ook op
belastingplichtige drukten indien het verhaal op derden achterwege was gebleven vanwege
een dringende morele verplichting, HR 22 juli 1983, BNB 1983/289.

28. Dat de belastingplichtige afziet van verhaal ligt in de bestedingssfeer en raakt het fiscale
inkomen niet. De kosten kunnen in dat geval zelf wel zakelijk zijn, maar ze kunnen niet aan
de belastingplichtige die de uitgaaf gedaan heeft worden toegerekend. Zie ook Hof ’s-
Hertogenbosch 6 juli 1992, V-N 1992, p. 3595 en Hof ’s-Gravenhage 5 april 1994, V-N 1994,
p. 2315. Van Dijck 1978 acht deze uitspraken in strijd met het reële stelsel. Indien de kosten
zakelijk zijn geweest, dienen deze naar zijn mening ook aftrekbaar te zijn indien het
verhaal daarvan, al dan niet op grond van persoonlijke motieven, achterwege is gebleven.
Naar mijn mening is dit echter niet juist. In de huidige inkomstenbelasting dient voor de
vraag of de belastingplichtige een inkomst heeft genoten, dan wel of bepaalde kosten op hem
drukken, aan persoonlijke omstandigheden voorbij te worden gegaan.

29. Voorts is ook niet van belang dat de belastingplichtige op grond van zijn hoofdelijke
aansprakelijkheid verplicht was om de volledige rente te betalen. Zie HR 5 november 1980,
BNB 1980/337. In deze zaak waren belanghebbende en een van haar familieleden voor 4/5
respectievelijk 1/5 deel mede-eigenaren van een woning. Belanghebbende had aan onder-
houdskosten meer betaald dan waartoe zij tegenover haar mede-eigenaren verplicht was. De
HR volgt de feitelijke vaststelling van het hof dat belanghebbende heeft afgezien van verhaal
vanwege persoonlijke redenen, onder meer verband houdend met de familierelatie. De HR
overweegt dat onder deze omstandigheden de door belanghebbende gedane uitgaven niet
tot de aftrekbare kosten kunnen worden gerekend omdat deze uitgaven verhaald hadden
kunnen worden. Hierdoor drukten de uitgaven niet op haar. Vervolgens overweegt de HR:
“dat hieraan te dezen niet afdoet hetgeen de erven hebben aangevoerd, te weten dat men als
mede-eigenaar in een onroerend goed wel verplicht is kosten van herstel te betalen als de
andere mede-eigenaar dit niet doet”.

30. De rente kan wel worden afgetrokken indien het feitelijk onmogelijk is om de rente op de
schuldenaar te verhalen. Zie voor de niet-verhaalbare buitengewone lasten HR 19 mei
1965, BNB 1965/189 en HR 12 januari 1972, BNB 1972/45. Indien in het jaar na de feitelijke
betaling van de rente aan de bank pas blijkt dat de rente niet kan worden verhaald, is op dat
moment geen aftrek meer mogelijk. De eigenwoningrente is immers slechts aftrekbaar op het
moment dat deze wordt betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend is
geworden (art. 3.147 Wet IB 2001).

31. Renteaftrek is echter niet mogelijk als de vordering uit hoofde van het verhaalsrecht wordt
kwijtgescholden. Als de rente wordt kwijtgescholden, heeft de schuldenaar de rente niet
betaald of ter beschikking gesteld. De HR heeft in zijn arrest van 8 juni 1994, BNB 1994/238
beslist dat kwijtschelding ook niet kan worden gezien als een vorm van verrekening. De
renteschuld gaat derhalve niet door voldoening daarvan teniet. Indien de rente echter eerst
zou worden geschonken en met het geschonken bedrag de renteschuld wordt voldaan
(eventueel middels verrekening), bestaat er wel recht op renteaftrek. In beide gevallen !

9.2.6 Hoofdstuk 9 / Positief recht inkomenstoerekening

354



om te beoordelen of en zo ja, in hoeverre, de rente door verrekening teniet is
gegaan. In het besluit van 10 juni 2010, V-N 2010/28.19, wordt opgemerkt dat
de betaling door de partner tot renteaftrek leidt bij de schuldenaar, tenzij
sprake is van subrogatie of de rente niet wordt verrekend.

9.2.7 Inkomen uit aanmerkelijk belang

De genieter van de winst uit aanmerkelijk belang, is degene die kwalificeert als
aandeelhouder in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling. Dit is de belasting-
plichtige die het economische belang heeft bij de aandelen. Het is dus niet vereist
dat de belastingplichtige juridisch eigenaar is van de aandelen. Het economische
belang berust bij de belastingplichtige voor wiens rekening en risico de aandelen
komen. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 16 februari 1976, BNB 1976/251. In
deze procedure hadden drie broers – zonder dat een overdrachtsprijs werd
overeengekomen – de aandelen van hun zusters overgenomen, uitsluitend
omdat de zusters ingevolge de statuten geen aandeelhouder van de vennoot-
schap mochten zijn. In hun onderlinge verhouding bleven zij er echter van
uitgaan dat de overdracht niet had plaatsgevonden. De zusters bleven de
opbrengsten van de aandelen genieten en het stemrecht uitoefenen alsof zij de
aandelen niet hadden overgedragen. De zusters bleven derhalve in financieel
opzicht in dezelfde positie verkeren als wanneer zij ook volledig rechthebbende
van de aandelen zouden zijn gebleven. Op grond van deze omstandigheden
overweegt de Hoge Raad dat de broers geen aandeelhouder zijn geworden maar
dat de zusters aandeelhouder zijn gebleven in de zin van de aanmerkelijkbe-
langregeling. Uit latere jurisprudentie blijkt dat voor economisch belang niet is
vereist dat belastingplichtige ook het stemrecht over de aandelen kan uitoefenen.
Voldoende is dat belastingplichtige het volledige belang heeft bij de waardeont-
wikkeling van de aandelen. Op grond hiervan heeft de Hoge Raad ook de
certificaathouder als aanmerkelijkbelanghouder aangemerkt.32

Het vorenstaande betekent naar mijn mening echter niet dat de belasting-
plichtige die belang heeft bij de waardeontwikkeling van de aandelen middels
een in het samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden opgenomen
periodiek of finaal verrekenbeding, kan worden aangemerkt als aanmerke-
lijkbelanghouder.33 De verrekeningsvordering roept immers slechts een

! vindt er (fiscaal) een schenking plaats en gaat de renteschuld teniet. Er bestaat naar mijn
mening geen goede reden om in deze situaties een onderscheid te maken. In beide gevallen
hoort de renteaftrek plaats te kunnen vinden bij de schuldenaar die van zijn verplichting
wordt bevrijd. Zie hierover ook Van Dijck & Van Vijfeijken 2006, p. 30.

32. HR 18 maart 1987, BNB 1987/229. Zie ook HR 30 juni 1999, BNB 1999/301.
33. Anders Van Dijck 1995, p. 194. Hij meent dat de verrekeningsgerechtigde de economische

eigendom van de aandelen heeft en uit dien hoofde aanmerkelijkbelanghouder is. Labohm &
Kavelaars-Niekoop 1997, par. 6, sluiten zich bij deze economische benadering aan. Ook
Heithuis 1998, p. 57-58 spreekt deze benadering aan, gelet op de ratio van de aanmerke-
lijkbelangregeling die doordrenkt is van het economische belang.

Invloed huwelijkse voorwaarden of andere 9.2.7

355



verbintenisrechtelijke aanspraak in het leven. De verrekeningsgerechtigde kan
nimmer afgifte van de onderliggende aandelen vorderen.34 Bovendien heeft de
verrekeningsgerechtigde ook niet het exclusieve economische belang bij de
waardeontwikkeling van de aandelen zoals in de casus van het hiervoor
aangehaalde arrest. Een deel van deze waardeontwikkeling berust immers bij
de juridische eigenaar. In dat geval ben ik met Rijkers van mening dat er geen
reden is om naast de juridische eigenaar die tevens het economische belang
heeft bij de aandelen, een andere belastingplichtige als aanmerkelijkbelang-
houder te bestempelen.35

Dit is naar mijn mening niet anders indien het verrekenbeding specifiek is
beperkt tot de waardeontwikkeling van de aanmerkelijkbelangaandelen.36 Van
den Berg & Hoogwout zijn een andere mening toegedaan en verwijzen daartoe
onder meer naar de uitspraak van Hof ’s-Gravenhage 24 februari 1993, V-N
1993/1966. In deze casus voert belanghebbende al geruime tijd een gezamen-
lijke huishouding met zijn partner Y. Op enig moment verwerft belangheb-
bende 12,5% van de aandelen in BV X. Het op de aandelen te storten bedrag van
ƒ 5.000 is betaald door de partner van belanghebbende. De juridische eigen-
dom van dit pakket is van het moment van de verkrijging in handen gebleven
van belanghebbende. Belanghebbende stelt dat zij al vóór de verkrijging van
het aandelenpakket zijn overeengekomen om ten aanzien van dit aandelen-
bezit een situatie te scheppen die overeenkomt met de algemene gemeenschap
van goederen. Omdat de juridische overdracht van de helft van het aanmerke-
lijkbelangpakket afstuitte op bezwaren van de andere aandeelhouders, heeft
belanghebbende alleen de economische eigendom aan zijn partner kunnen
overdragen. Zij hebben deze overeenkomst vastgelegd in een onderhandse
akte, die luidt als volgt: “Hierbij draag ik, 50% van mijn aandelenbezit in X BV
over (50% van ƒ 5.000) aan Y, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende
rechten en plichten.” De partner van belanghebbende heeft hem steeds volmacht
gegeven om op de aandeelhoudersvergaderingen het stemrecht uit te oefenen.
Het Hof overweegt dat belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat:

“(...) hij de helft van het door hem verworven pakket aandelen ter grootte
van nominaal f 5000 nooit voor eigen rekening en risico heeft gehouden en
dat hij bij dat deel van die aandelen ook nooit het economische belang heeft

34. Zie ook Blokland 1999, p. 216. Hij meent eveneens dat de verrekeningsgerechtigde geen
aanmerkelijkbelanghouder wordt omdat bij overlijden, boedelscheiding en bij faillissement,
de situatie niet overeenkomt met die van de gemeenschap van goederen. Bij een gemeen-
schap van goederen vallen de aandelen immers in de nalatenschap en het faillissement van
beide echtgenoten. Dit is niet het geval bij een verrekenbeding.

35. Van Dijck & Rijkers 2000, p. 234.
36. In gelijke zin Van Dijck & Rijkers 2000, p. 234-236.
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gehad, maar dat dit belang op het moment dat belanghebbende het pakket
heeft verworven terstond is overgegaan op de partner van belanghebbende.
Het Hof heeft in dit verband vooral betekenis toegekend aan het aanneme-
lijk geachte feit dat belanghebbende uitsluitend de economische eigendom
aan zijn partner heeft kunnen overgedragen omdat de andere aandeel-
houders ertegen bezwaar hadden dat de partner van belanghebbende
aandeelhouder van de vennootschap zou worden en aan de omstandigheid
dat belanghebbende en zijn partner, zowel wat de uitoefening van het
stemrecht betreft, als wat de rendementen en de mogelijke verkoopop-
brengst betreft, steeds wilden handelen alsof belanghebbendes partner
zowel in juridische zin als in economische zin eigenaar van de helft van
het pakket aandelen was geworden, en wel vanaf het moment van ver-
werving van de aandelen door belanghebbende”.

In deze casus leidde het Hof uit de feiten af dat belanghebbende niet alleen
belang had bij de waardeontwikkeling van de aandelen, zoals bij een verreken-
beding, maar dat partijen steeds hebben gehandeld alsof belanghebbende ook
juridisch eigenaar was geworden. Dit is een duidelijk andere situatie dan bij
een verrekenbeding, waarbij het belang van de partner expliciet is beperkt tot
de waardeontwikkeling van de aandelen.

Het vorenstaande betekent dat de belastingplichtige die de juridische en
(eventueel gedeeltelijk) economische eigendom heeft van de aanmerkelijkbe-
langaandelen wordt belast voor de daarmee behaalde voordelen. Hierin wordt
naar mijn mening geen verandering gebracht door de eventuele verplichting
op grond van de huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst om de
met de aandelen behaalde opbrengst te verrekenen.37

Tot slot kan de aanmerkelijkbelanghouder de dividendbewijzen niet zonder
gevolgen voor de belastingheffing overdragen aan zijn partner. De overdracht
van het dividendbewijs is namelijk de vervreemding van het in het aandeel
besloten liggende recht (art. 4.12 Wet IB 2001). De vervreemding van losse
dividendbewijzen is dus een vervreemdingsvoordeel dat, voor zover het de
verkrijgingsprijs overtreft, wordt belast bij de aanmerkelijkbelanghouder.

9.2.8 Periodieke uitkeringen en verstrekkingen

9.2.8.1 Heffingszijde

De belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen zijn ondergebracht in
afdeling 3.5 Wet IB 2001. In deze afdeling zijn alle periodieke uitkeringen

37. Ook de staatssecretaris is van mening dat de verrekeningsgerechtigde geen aanmerke-
lijkbelanghouder wordt. Besluit van 23 november 2006, V-N 2006/65.14, onderdeel 6.5.
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ondergebracht waarvan naar de mening van de wetgever het inkomenskarak-
ter vooropstaat. De periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarbij volgens
de wetgever het vermogenskarakter op de voorgrond staat, zijn ondergebracht
in box 3. Hierna ga ik slechts in op de periodieke uitkeringen en verstrekkingen
met een inkomenskarakter. De vermogensrechtelijke periodieke uitkeringen en
verstrekkingen komen in paragraaf 9.2.9 aan bod.

De genieter van het inkomen uit de periodieke uitkering is de belasting-
plichtige die gerechtigd is de uitkering te ontvangen. Indien er geen recht
bestaat op de uitkering, is de genieter degene die de uitkering ontvangt. Voor
de vraag of de tussen partners gemaakte – en eventueel in huwelijkse voor-
waarden of samenlevingscontract vastgelegde – afspraken over de periodieke
uitkering relevant zijn voor de belastingheffing, dient ook hier beoordeeld te
worden of de uitkering fiscaal kan worden overgedragen zodat een andere
belastingplichtige dan de oorspronkelijke gerechtigde belast kan worden voor
de uitkering. In de literatuur bestond onder de Wet IB 1964 geen consensus
over de vraag of de uitkering fiscaal kon worden overgedragen aan een
derde.38 In de literatuur bestaat wel overeenstemming over het feit dat
alimentatie-uitkeringen vanwege het hoogstpersoonlijke karakter, fiscaal niet
voor overdracht vatbaar zijn.

In de jurisprudentie heeft de Hoge Raad alleen ten aanzien van de afkoopsom
van alimentatie-uitkeringen uitdrukkelijk beslist dat deze voor overdracht
vatbaar is. In HR 11 juni 1975, BNB 1975/188, had de alimentatiegerechtigde
de afkoopsom voordat het genietingstijdstip was aangebroken, gecedeerd aan
haar broer als koopsom voor een lijfrente. De Hoge Raad besliste dat de
alimentatiegerechtigde de afkoopsom niet had genoten. Zij had een stamrecht
van een lijfrente genoten dat echter ingevolge het toen geldende art. 32 lid 1
Wet IB 1964 niet tot het inkomen kon worden gerekend.39

38. Zwemmer 1975, p. 79 meent dat het niet mogelijk is vanwege de sterke band tussen bron en
gerechtigde. Van Dijck 1996, p. 51 en Van Soest in zijn conclusie bij BNB 1975/188 menen dat
dit wel mogelijk moet zijn, omdat rechtshistorische en systematische aanwijzingen voor de
tegengestelde opvatting ontbreken. Ganzeveld 1994, p. 319, meent dat beide tegengestelde
opvattingen te algemeen zijn en dat voor iedere termijn afzonderlijk beoordeeld moet
worden of de vervreemding het regime van de inkomsten uit vermogen dan wel het regime
van de inkomsten uit dienstbetrekking volgt. Volgens haar zijn de ‘bijdragen eigen woning’,
de afkoopsom van alimentatie, de ‘anderszins in rechte vorderbare periodieke uitkeringen’ en
het recht op termijnen van de ‘niet in rechte vorderbare periodieke uitkeringen door
rechtspersonen’ fiscaal te vervreemden (Ganzeveld 1994, par. VII.2.3).

39. De HR lijkt de visie van Zwemmer, dat de overdracht van de inkomst niet leidt tot een fiscaal
andere genieter, daarentegen wel te volgen ten aanzien van de publiekrechtelijke periodieke
uitkeringen. In HR 12 februari 1975, BNB 1975/93 cedeerde belanghebbende zijn bijdragen
krachtens de Beschikking geldelijke steun eigen woningen aan een bouwbedrijf. De HR
besliste dat de uitkeringen telkens aan de eigenaar werden verstrekt en derhalve ook zijn aan
te merken als een aan deze ten goede komende periodieke uitkering van publiekrechtelijke
aard welke bij hem belastbaar is. In de literatuur wordt echter aangenomen dat uit dit !
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Uit het voorgaande blijkt dat het niet duidelijk is of de periodieke uitkering
fiscaal kan worden overgedragen zodat de partner van de belastingplichtige
voor de uitkering wordt belast. Indien dit mogelijk is, is een algemene bepaling
daarover in het samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden echter niet
voldoende om de genieter te wijzigen. Dit kan in dat geval alleen indien de
periodieke uitkering wordt gecedeerd.

9.2.8.2 Aftrekzijde

De aftrekzijde van de periodieke uitkeringen en verstrekkingen viel onder deWet
IB 1964 onder de ‘persoonlijke verplichtingen’ (art. 45 t/m 45c). In deWet IB 2001
is de aftrek op twee verschillende plaatsen geregeld. Allereerst zijn de uitgaven
voor inkomensvoorzieningen ondergebracht in afdeling 3.7 van de Wet IB 2001.
Hierin is geregeld dat de premies voor lijfrentevoorzieningen in een aantal
gevallen in aftrek kunnen worden gebracht. De uitgaven die kwalificeren als
‘onderhoudsverplichtingen’ zijn ondergebracht bij de persoonsgebonden aftrek,
in afdeling 6.2 van de Wet IB 2001.

Ten aanzien van aftrekbaarheid van de lijfrentetermijnen is in de parlementaire
behandeling bij de Brede Herwaardering I, het volgende opgemerkt:40

“Zoals uiteengezet (...) zijn alle zuivere inkomsten in de vorm van periodieke
uitkeringen en verstrekkingen alsmede de premies voor aanspraken op
dergelijke uitkeringen – in hoofdzaak betreft het termijnen van lijfrenten en
daarvoor betaalde premies – volledig verzelfstandigd voor de inkomens-
toerekening tussen echtgenoten. Voor die toerekening geldt dat voortaan de
lijfrentepremies aftrekbaar zijn (...) bij degene die deze op grond van het
lijfrentecontract is verschuldigd (...).”

Omdat de zelfstandige inkomenstoerekening niet alleen geldt voor lijfrenten
maar ook voor de ‘onderhoudsuitkeringen’, ga ik ervan uit dat daarvoor
hetzelfde geldt. Zoals hiervoor in paragraaf 9.2.6.2 is opgemerkt, is niet van
belang of de lijfrentepremies of onderhoudsuitkeringen mede voor rekening
komen van de partner. De premie of onderhoudsverplichting blijft drukken op

! arrest niet de conclusie kan worden getrokken dat de HR hier het regime van de inkomsten
uit dienstbetrekking volgt, vgl. Scheltens in zijn noot onder BNB 1975/93, Ganzeveld 1994,
p. 315, Van Dijck 1996, p. 52 en Oranje 1975. De HR overweegt namelijk dat er geen sprake is
van een eenmalig toegekend recht, maar dat ieder jaar opnieuw wordt beoordeeld of aan de
voorwaarden van de subsidie wordt voldaan. De jaarlijkse termijnen kunnen in dat geval
slechts worden overgedragen nadat de beslissing van de bevoegde publiekrechtelijke
instantie is genomen en de vordering van de woningbezitter is ontstaan. In dat geval heeft de
woningbezitter de termijn al genoten voordat hij tot overdracht daarvan kan overgaan.

40. Kamerstukken II 1988/89, 21 198, nr. 3, p. 45.
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de schuldenaar. Ook is niet relevant of de partner de premies of onderhouds-
uitkering feitelijk voldoet. Omdat de partner niet in een rechtsbetrekking staat
tot de schuldeiser, moet in dat geval worden aangenomen dat hij de premie of
onderhoudsuitkering voor zijn partner betaalt.41 Dit betekent dat bijvoorbeeld
de alimentatie-uitkeringen of afkoopsommen aftrekbaar zijn bij degene op wie
de juridische verplichting rust (de alimentatieplichtige). De eventuele afwij-
kende onderlinge afspraken hebben daarop geen invloed.

9.2.9 Inkomen uit sparen en beleggen

Onder de Wet IB 1964 was de genieter van de inkomsten uit vermogen degene
die een eigendoms- of beperkt recht had op de inkomst dan wel een persoon-
lijk recht van vruchtgenot. Dat de inkomsten uit vermogen konden worden
vervreemd voordat het genietingsmoment optrad, bleek reeds uit de art. 27 en
31 Wet IB 1964. Hierin was geregeld dat de vervreemder belast werd voor de
tegenprestatie dan wel de bij hem gerijpte inkomsten indien de vermogens-
inkomsten voor het genietingsmoment werden vervreemd aan een derde.42

In de Wet IB 2001 is de genieter van de inkomsten uit vermogen degene die de
eigendom heeft van, of een recht heeft op, de in art. 5.3 Wet IB 2001
opgesomde bezittingen. De schulden kunnen daarop, voor zover zij een
bepaalde drempel overschrijden, in mindering worden gebracht. Voor de
belastingheffing is slechts relevant dat de bezittingen op de peildatum tot
het vermogen van de belastingplichtige behoren. Alleen de belastingplichtige
die de eigendom heeft van of een recht heeft op de in art. 5.3 Wet IB 2001
opgesomde bezittingen, wordt belast voor het forfaitaire rendement. De toe-
rekening op basis van eigendom zal in het algemeen voor goederen op naam
geen problemen opleveren. Dit is echter anders voor gezamenlijke bankreke-
ningen. Deze zijn wel op beider naam gesteld, maar dat is slechts relevant in de
verhouding tot de bank en zegt niets over de juridische gerechtigdheid.43 In de
interne verhouding tussen partners, blijft de partner gerechtigd tot het geld dat
hij op de bankrekening heeft gestort.44 Ook voor roerende zaken zal de
toerekening bewijsproblemen op kunnen leveren.

41. Zie par. 9.2.6.2.
42. Van Vijfeijken 1993, p. 26-27.
43. Zie bijv. Hof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2010, LJN BN1351.
44. Vgl. Rb. Amsterdam 15 juli 2010, LJN BN1997. De HR acht voor de gerechtigdheid tot het

banksaldo ook de bedoeling van partijen van belang. De tenaamstelling van een bank-
rekening zegt vooral iets over de verhouding van de rekeninghouders met de bank. Over
de rechten en plichten van de rekeninghouders onderling met betrekking tot (een saldo van)
de bankrekening zijn, geeft de tenaamstelling op zichzelf nog geen uitsluitsel. In dit geval
stond de bankrekening op naam van de een, maar meende iemand anders ook aanspraak te
kunnen maken op het saldo. Voor het antwoord op de vraag of dit inderdaad mogelijk is, is de
bedoeling van partijen relevant. Zie HR 9 februari 2007, LJN AZ6525.
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Het is niet mogelijk om het rendement over te dragen aan de partner zodat
deze daarvoor wordt belast. Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om de
vermogensbestanddelen over te dragen aan de partner. Indien de vermogens-
bestanddelen voor de peildatum worden overgedragen aan de partner, wordt
de partner belastingplichtig voor deze vermogensbestanddelen. Een dergelijke
overdracht kan voor bepaalde vermogensbestanddelen plaatsvinden middels
(voor de Belastingdienst wellicht moeilijk controleerbare) schriftelijke of
mondelinge afspraken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de roerende zaken en de
rechten daarop. De onroerende zaken kunnen daarentegen slechts bij notariële
akte worden overgedragen aan de partner.

Een andere vraag is of de eventuele (verrekenings)schulden en vorderingen die
voortvloeien uit de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract in een
individuele heffing tot uitdrukking dienen te komen in box 3. De Hoge Raad heeft
voor de vermogensbelasting beslist dat de vordering uit hoofde van een niet
uitgevoerd Amsterdams verrekenbedingmoet worden aangegeven.45 Dewaarde
daarvan moet worden geschat. Met de invoering van de Wet IB 2001 is de
vermogensbelasting afgeschaft. De vormgeving van box 3 is gebaseerd op de
vermogensbelasting. Daarmee ligt het voor de hand dat het voor de vermogens-
belasting gewezen arrest ook geldt voor box 3. In een individuele belasting-
heffing betekent dit dat de geschatte waarde van de vordering en schuld moet
worden aangegeven in box 3. Bij de waardering van het vorderingsrecht moet
volgens het hof rekening worden gehouden met tal van onzekere factoren, zoals
de kans dat de vrouw uiteindelijk niet overgaat tot het indienen van een
vordering en de kans dat de man een beroep doet op het vervalbeding.46

Het hoeft geen betoog dat de schatting in de aangifte, voordat een en ander
juridisch is afgewikkeld, in de praktijk tot grote problemen kan leiden.47 Volgens
het hof geldt het vorenstaande slechts voor het periodieke verrekenbeding.
Indien echtgenoten enkel een finaal verrekenbeding in hun huwelijkse voor-
waarden hebben opgenomen, ontstaat de vordering en schuld – aldus het hof –
pas als gevolg van de ontbinding van het huwelijk. Pas vanaf dat moment
kunnen ze in box 3 bij de ex-echtgenoten tot uitdrukking komen. Van Vijfeijken
merkt in haar noot bij BNB 2007/126 echter op dat uit een arrest van de Hoge
Raad met betrekking tot art. 9 SW 1956 kan worden afgeleid dat vanaf het

45. HR 26 januari 2007, BNB 2007/126.
46. De andere onzekere factoren waarmee volgens het hof rekening moet worden gehouden zijn

de kans dat van een gerechtelijke procedure wordt afgezien; de kans dat een gerechtelijke
procedure wordt begonnen maar wordt verloren; de kans dat alsnog van ontbinding van het
huwelijk wordt afgezien; de kans dat dan een beroep op het vervalbeding wordt gehonoreerd
omdat dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is en
de schatting van de waarde van de overgespaarde inkomsten c.q. het daarmee belegde
vermogen dat verrekend moet worden.

47. Zie ook het commentaar van Vrenegoor in NTFR 2007/240.
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moment dat het verrekenbeding wordt overeengekomen, al een vorderingsrecht
bestaat.48 De schatting van de waarde van dergelijke vorderingen zal nog meer
moeilijkheden opleveren dan schatting van de vordering uit hoofde van het
Amsterdamse verrekenbeding.49

9.2.10 Persoonsgebonden aftrekposten

9.2.10.1 Specifieke zorgkosten, uitgaven voor levensonderhoud en
scholingsuitgaven

Onder de Wet IB 1964 waren de buitengewone uitgaven die een belasting-
plichtige deed ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenoot, (onder bepaalde
voorwaarden) zijn samenwonende partner en/of ten behoeve van bepaalde
naaste verwanten, aftrekbaar voor zover ze op hem drukten. Onder de Wet IB
2001 is dit regime aanvankelijk grotendeels ongewijzigd overgenomen, met
dien verstande dat de kring van verwanten voor een aantal categorieën
behoorlijk is ingeperkt. Evenals onder de Wet IB 1964 waren echter nog
aftrekbaar de buitengewone lasten die de partner betroffen en betrekking
hadden op ziekte, invaliditeit, bevalling, overlijden en adoptie. Per 1 januari
2009 is deze regeling echter vervallen en is daarvoor in de plaats in afdeling 6.5
Wet IB 2001 de aftrek geregeld voor ‘specifieke zorgkosten’.50 De ‘specifieke
zorgkosten’, die zijn gedefinieerd in art. 6.17 Wet IB 2001, zijn aftrekbaar als ze
worden gedaan voor de belastingplichtige, zijn partner, zijn kinderen jonger dan
27 jaar, tot het huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar
of ouder en inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zusters. Daarnaast is
aftrek mogelijk voor uitgaven ter zake van opleiding of studie voor een beroep
van de belastingplichtige of zijn partner en zijn de uitgaven voor levensonder-
houd kinderen en weekenduitgaven voor gehandicapten aftrekbaar.

Deze uitgaven vallen thans onder de persoonsgebonden aftrekpost. Een belang-
rijke voorwaarde voor aftrekbaarheid is dat de uitgaven op de belastingplichtige

48. HR 22 april 1981, BNB 1981/159 en HR 9 mei 1984, BNB 1984/210. De HR besliste dat een
facultatief respectievelijk verplicht eenzijdig verrekenbeding onder art. 9 SW 1956 (oud) valt
omdat sprake is van een schuldigerkenning onder voorwaarde van overleving. Als bij het
aangaan van de huwelijkse voorwaarden sprake is van een schuldigerkenning, is er op dat
moment ook een vordering.

49. In de parlementaire behandeling is uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de fiscale be-
handeling van de vorderingen krachtens huwelijksvermogensrecht. Kamerstukken II 2008/09,
30 375, nr. 7, p. 8. De staatssecretaris antwoordt dat hij in een brief zeker nog zal ingaan op
vorderingen uit het huwelijksvermogensrecht (Kamerstukken II 2008/09, 30 375, nr. 7, p. 25).
In de betreffende brief (14 september 2010, kenmerk DB/2010/176 M) merkt de minister
echter op dat hem niet bekend is dat er een problematiek is met betrekking tot vorderingen
krachtens huwelijksvermogensrecht in box 3 (p. 8).

50. Wetsvoorstel nr. 31 706, Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en
gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).
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drukken. Dit houdt in dat op de belastingplichtige een juridische verplichting
moet rusten om de uitgaven uit eigen middelen te doen.51 Voor de beoordeling
van de invloed van de afspraken in huwelijkse voorwaarden en samenlevings-
contracten, dient daarom eerst vastgesteld te worden in welke situaties de
uitgaven op de belastingplichtige drukken. Drukken de uitgaven op de belasting-
plichtige indien hij uit eigen hoofde tot betaling aangesproken kan worden of
dienen daarnaast ook de kosten werkelijk voor zijn rekening te komen? Voor de
aftrekbaarheid van de rentekosten voor de eigen woning en de premie voor
lijfrente- uitkeringen, heb ik aangegeven dat mijns inziens voldoende is dat de
belastingplichtige uit eigen hoofde tot betaling kanworden aangesproken. Dat de
partner van de belastingplichtige de rente of premie eventueel betaalt dan wel
vergoedt, is niet relevant. De kosten blijven op de belastingplichtige drukken die
de schuld is aangegaan.52 Bij de rentekosten en de premiebetaling is sprake van
op de bron drukkende kosten, waardoor van drukken alleen geen sprake meer is
indien deze specifieke kosten om zakelijke redenen worden vergoed. De bedra-
gen die in de persoonlijke sfeer worden ontvangen zijn niet relevant. Dit is echter
anders bij de onderhavige uitgaven. Deze uitgaven liggen niet in de verwer-
vingssfeer maar in de bestedingssfeer. Van op de belastingplichtige drukkende
lasten is in dat geval geen sprake meer indien zij door anderen worden betaald.
Dit heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk beslist in de situatie dat een kloosterorde
alle ziektekosten voor belanghebbende betaalde:53

“(...) dat het Hof feitelijk heeft vastgesteld, dat tussen belanghebbende en de
Orde een geheel van rechten en verplichtingen bestaat, hetwelk mede-
brengt, dat belanghebbende haar inkomen afdraagt aan de Orde en dat de
Orde haar het benodigde voor haar levensonderhoud verschaft en de kosten
betaalt van ziekte van belanghebbende;
dat uit die tussen belanghebbende en de Orde bestaande rechtsverhouding
voortvloeit, dat ziektekosten zijn voor risico en rekening van de Orde en niet
van belanghebbende, zodat niet gezegd kan worden, dat hier aanwezig is
een (buitengewone) last, die op laatstgenoemde drukt”.

Deze zienswijze blijkt ook uit het feit dat de specifieke zorgkosten die de
belastingplichtige doet ten behoeve van zijn partner, ook kwalificeren als
persoonsgebonden aftrekpost voor de belastingplichtige zelf (art. 6.16 Wet IB
2001).54 Deze toevoeging zou overbodig zijn geweest als de kosten aftrekbaar
zouden zijn bij de belastingplichtige die de kosten heeft veroorzaakt ongeacht

51. Albregtse 1998, p. 105.
52. Zie par. 9.2.6.2 (rentekosten eigen woning) en 9.2.8.2 (premies voor lijfrente-uitkeringen).
53. O.a. HR 19 maart 1958, BNB 1958/162 en HR 21 september 1960, BNB 1960/267.
54. Dit is niet geregeld voor de uitgaven voor levensonderhoud kinderen en weekenduitgaven

voor gehandicapten. Dit kan een probleem zijn voor de weekenduitgaven die worden
gedaan ten behoeve van de broer of zus van de belastingplichtige. De broer of zus van de
belastingplichtige is immers niet de broer of zus van de partner van de belastingplichtige. !
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de vraag wie de betaling voor zijn rekening neemt. De kosten zouden dan via
de vrije toerekeningsmogelijkheid aan de partner toegerekend kunnenworden.
Uit het feit dat de wetgever de categorie ‘partner’ heeft toegevoegd blijkt dat hij
ervan uitgaat dat de kosten niet meer op de belastingplichtige drukken indien
deze worden vergoed door zijn partner. De uitgaven worden immers niet uit
eigen middelen voldaan. In dat geval zou de uitgave voor de belastingplichtige
zelf niet meer als persoonsgebonden aftrekpost kwalificeren zodat aan de
toerekening aan de echtgenoot/partner niet meer wordt toegekomen. Om te
voorkomen dat dergelijke uitgaven bij geen van beide belastingplichtigen in
aanmerking kunnen worden genomen is de partner opgenomen.

Ook bij de invoering van de Wet IB 2001 gaf de wetgever duidelijk aan dat voor
de aftrekbaarheid van belang is wie de uitgave betaalt:55

“Voorts wordt met de voorgestelde benadering op het punt van dergelijke
huishoudens beoogd bewijsproblemen te voorkomen omtrent de vraag
welke partner wat heeft betaald. Doktersrekeningen etc. worden namelijk
vaak uit gezamenlijke middelen betaald of het is slechts ten koste van grote
administratieve inspanningen na te gaan door wie ze zijn betaald.”

In de Wet IB 2001 is dit eveneens bevestigd voor de scholingsuitgaven.56

Nu is vastgesteld dat de betaling relevant is, dient de vraag te worden beant-
woord of de wijze van betaling nog van betekenis is. Mijns inziens is dat niet
het geval. Het mag naar mijn mening voor de vraag of de kosten op de
belastingplichtige drukken geen verschil maken of de belastingplichtige de
kosten rechtstreeks betaalt aan de schuldeiser dan wel vergoedt aan zijn

! Dit betekent dat als deze kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening komen van de partner,
ze in zoverre niet aftrekbaar zijn (zie ook HR 28 september 1960, BNB 1960/287 inzake de
uitgaven gedaan voor het levensonderhoud van de stiefvader van de echtgenote). Dit zou
betekenen dat niet alleen voor de vraag bij wie de kosten aftrekbaar zijn, de huwelijkse
voorwaarden of het samenlevingscontract van belang is, maar ook voor de vraag òf de kosten
wel aftrekbaar zijn. Dat ten aanzien van deze kosten niet expliciet is bepaald dat ze ook
aftrekbaar zijn als ze worden gedaan door de partner, lijkt een omissie te zijn. Tot 1 januari
2005 was een specifieke bepaling voor de partner overbodig omdat de partner zelfstandig
kwalificeerde als aanverwant van het kind. Met de uitbreiding van de kring van personen per
1 januari 2005, is de werkingssfeer ten onrechte niet uitgebreid tot de partner van de
belastingplichtige.

55. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. A, punt 12.
56. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 368. Opgemerkt wordt: “Artikel 2.4.4 van de Wet

inkomstenbelasting 2001 ziet alleen op de toerekening van inkomensbestanddelen. Toe-
rekening kan pas aan de orde zijn indien elders in de wet is bepaald dat inkomens-
bestanddelen in aanmerking worden genomen. Zonder artikel 6.7.1 van die wet zouden
uitgaven voor scholing van de belastingplichtige die worden gedaan door de partner van die
belastingplichtige geen scholingsuitgaven zijn in de zin van artikel 6.7.1 van de Wet in-
komstenbelasting 2001. Dat zou betekenen dat deze uitgaven niet in aanmerking kunnen
worden genomen.”
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partner. In beide gevallen drukken de uitgaven niet op de partner maar op de
belastingplichtige, zodat deze de kosten in aftrek mag brengen.

Uit het voorgaande volgt dat mijns inziens voor de vraag bij wie de aftrek moet
plaatsvinden, rekening wordt gehouden met de onderlinge financiële afspra-
ken die kunnen voortvloeien uit huwelijkse voorwaarden of het samenlevings-
contract.57

9.2.10.2 Giften

De giften waren in de Wet IB 1964 geregeld in art. 47 en zijn thans onder-
gebracht bij de persoonsgebonden aftrek. De belastingplichtige die in relatie
staat tot de instelling en uit wiens vermogen de gift afkomstig is, komt in
aanmerking voor de giftenaftrek.58

In HR 3 november 1993, BNB 1994/14, voerden belanghebbende en zijn partner
een duurzame gezamenlijke huishouding. De partner verricht vrijwilligerswerk
en ziet ervan af om de daarvoor gemaakte kosten bij de betrokken instellingen
te declareren. De kostenworden, wegens gebrek aan inkomsten van de partner,
betaald door belanghebbende. In geschil is de vraag of de giften die de
instellingen hebben ontvangen doordat van vergoeding van de gemaakte
kosten is afgezien, door belanghebbende zijn gedaan. Het hof beantwoordt
deze vraag bevestigend omdat de kosten op belanghebbendes inkomen heb-
ben gedrukt en het hof aannemelijk acht dat belanghebbende, evenzeer als zijn
partner, de kosten had kunnen declareren bij de betrokken instellingen. De
staatssecretaris merkt hierover in zijn beroepschrift in cassatie op: “Op welke
wijze de partner de middelen verkrijgt om de giften te doen is niet van belang.”
Voorts merkt hij op:

“In het onderhavige geval is sprake van het afzien van een kostenvergoe-
ding. Indien sprake geweest zou zijn van een gift in contanten, zou hetzelfde
probleem gespeeld hebben. Belanghebbende kan zijn partner de middelen
verstrekken om giften in contanten te doen. Aannemelijk is dat de instelling
de gift, zo deze door belanghebbende zou zijn gedaan, zou hebben aanvaard.
Desondanks is naar mijn mening voor belanghebbende niet sprake van een
aftrekbare gift. Het verschaffen van de middelen aan degene die de gift doet
is onvoldoende om van aftrekbare giften te kunnen spreken.”

57. Voor gehuwden geldt dat de ziektekosten tot de kosten van de huishouding worden
gerekend, zie par. 4.3.2.1. De ziektekosten kunnen dan (in theorie) in aftrek worden gebracht
naar rato de echtgenoten bijdragen in de kosten van de huishouding.

58. Van Dijck & Van Vijfeijken 2005, p. 73.
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De Hoge Raad verwerpt echter het beroep en laat het oordeel in stand. Van
Dijck & Van Vijfeijken merken mijns inziens terecht op dat het oordeel van het
hof, dat belanghebbende ook de kosten kon declareren bij de betrokken
instelling, verbaast. Het feit dat belanghebbende de kosten heeft gedragen
mag geen rol spelen voor de vraag wie in de relatie tot de instelling afstand van
een kostenvergoeding kan doen. Zij achten de uitspraak dan ook meer wel-
willend dan juist.59

Mijns inziens kan uit dit arrest niet worden afgeleid dat de Hoge Raad voor de
aftrekbaarheid van de gift (enkel) waarde hecht aan de vraag uit wiens
vermogen de gift afkomstig is. Het hof en in navolging daarvan de Hoge
Raad, houden ook vast aan het criterium dat de belastingplichtige in een
relatie dient te staan tot de instelling. Dat het hof en de Hoge Raad deze
relatie – mijns inziens ten onrechte – aanwezig achten, kan inderdaad slechts
worden verklaard uit welwillendheid. Hieruit kan niet de conclusie worden
getrokken dat de interne financiële afspraken tussen partners invloed hebben
op de vraag bij wie de gift in aftrek kan worden gebracht. De gift blijft slechts
aftrekbaar bij de belastingplichtige die deze heeft verstrekt en daardoor in een
bepaalde relatie tot de instelling staat. Uit welke middelen de gift wordt
voldaan, is mijns inziens niet van belang als partners ongehuwd samenwonen
of zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen.

9.2.10.3 Verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Verliezen op beleggingen in durfkapitaal zijn tot een bepaald bedrag aftrekbaar
als persoonsgebonden aftrekpost (art. 6.1 lid 2 jo. art. 6.8 Wet IB 2001). Deze
regeling is een voortzetting van de regeling in de Wet IB 1964, alwaar de
verliezen in aanmerking konden worden genomen als persoonlijke verplich-
ting (art. 45 Wet IB 1964).

Zowel onder deWet IB 1964 als de Wet IB 2001 is de vraag aan de orde geweest
op welke wijze het maximale in aanmerking te nemen verlies bij gehuwden
respectievelijk partners berekend moet worden.60 De vraag luidde of het
maximaal aftrekbare verlies kan worden verdubbeld als men gehuwd respec-
tievelijk elkaars partner is. In beide gevallen heeft de staatssecretaris aange-
geven dat het verlies wordt berekend per belastingplichtige die een lening
heeft verstrekt. De staatssecretaris gaat er derhalve van uit dat het verlies
aftrekbaar is bij degene die de lening heeft verstrekt. Het verlies vermindert in
eerste instantie ook het vermogen van deze belastingplichtige. Door afspraken

59. Van Dijck & Van Vijfeijken 2005, p. 73-74.
60. Besluit van 24 februari 1997, nr. DB97/808M, V-N 1997, p. 1074, punt 13 en besluit van

13 maart 2001, nr. CPP2000/2306M, punt 17.
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in huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract bestaat de mogelijk-
heid dat dit verlies uiteindelijk (mede) voor rekening van de partner komt. Er
zijn echter geen aanknopingspunten te vinden voor het standpunt dat hiermee
rekening moet worden gehouden. Onderlinge afspraken over de draagplicht
brengen geen verandering in de persoon die het verlies in aanmerking mag
nemen. Dit blijft de belastingplichtige die de lening heeft verstrekt.

9.2.10.4 Uitgaven voor monumentenpanden

De uitgaven voor monumentenpanden vormden onder de Wet IB 1964 aftrek-
bare kosten. Hiervoor geldt naar mijn mening hetzelfde als is opgemerkt ten
aanzien van de voordelen en kosten van de eigen woning. Dit betekent dat de
uitgaven in aftrek kunnen worden gebracht bij de belastingplichtige die de
(betalings)verplichting is aangegaan. Dat de kosten geheel of gedeeltelijk voor
rekening komen van de partner, doet niet af aan het feit dat de kosten op
belastingplichtige drukken. Als de partner de uitgaven betaalt, moet worden
aangenomen dat hij ze voor de belastingplichtige heeft betaald. Afspraken in
huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst hebben dus geen in-
vloed op degene die de uitgaven in aftrek kan brengen. Dit is alleen anders
indien partners hoofdelijk aansprakelijk zijn en een van beide partners meer
betaalt dan uit zijn schuldverhouding voortvloeit. Zie paragraaf 9.2.6.2.

9.2.11 Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat algemene (verrekenings)bepalingen in huwelijkse
voorwaarden of samenlevingsovereenkomst relevant (kunnen) zijn voor de
aftrek van de eigenwoningrente, de uitgaven voor monumentenpanden en de
persoonsgebonden aftrekposten die in de Wet IB 1964 werden aangeduid als
‘buitengewone lasten’ (de specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en uitgaven
voor levensonderhoud kinderen en de weekenduitgaven voor gehandicapten).
Voor deze aftrekposten kan de individuele toerekening bewijsproblemen
opleveren. Om tot een juiste toerekening van deze uitgaven te komen, zouden
de huwelijkse voorwaarden, de samenlevingsovereenkomst of andere schrifte-
lijke afspraken beoordeeld moeten worden.

De individuele toerekening levert ook voor box 3 bewijsproblemen op met
betrekking tot de roerende zaken en gezamenlijke bankrekeningen. Bovendien
levert de waardering van de vordering en schuld uit hoofde van een periodiek
of finaal verrekenbeding grote uitvoeringsproblemen op.

In de literatuur wordt wel verdedigd dat de inkomsten uit de eigen woning en
aanmerkelijk belang niet uitsluitend moeten worden toegerekend aan de
juridische eigenaar of rechthebbende, maar ook aan de partner die middels
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de verrekeningsvordering een afgeleid economisch belang heeft bij de waar-
deontwikkeling van het vermogensbestanddeel. Naar mijn mening is dat
echter onjuist. De inkomsten uit het vermogensbestanddeel vloeien toe aan
de juridische eigenaar. Aan het feit dat hij een deel van deze inkomsten moet
verrekenen, dient in de huidige inkomstenbelasting voorbij te worden gegaan.
De juridische eigenaar heeft de beschikkingsmacht over het vermogensbe-
standdeel en de daaruit voortvloeiende inkomsten. De wijze waarop hij de
inkomsten besteedt, is voor de inkomstenbelasting niet van belang. De echt-
genoot die de eigendom heeft van een vermogensbestanddeel en is gehuwd
onder huwelijkse voorwaarden waarin is bepaald dat de overgespaarde in-
komsten moeten worden verrekend, is niet alleen juridisch rechthebbende
maar heeft ook nog het directe economische belang bij het onderliggende
vermogensbestanddeel. Er is dan geen reden om het vermogensbestanddeel
aan de echtgenoot toe te rekenen die slechts een indirect economisch belang
daarbij heeft.

Dit is echter anders indien de juridische gerechtigdheid (gedeeltelijk) bij een
ander berust dan de economische gerechtigdheid. De ander heeft dan geen
afgeleid economisch belang, maar een eigen – direct – economisch belang.
Vooral bij de bronnen aanmerkelijk belang, winst uit onderneming en eigen
woning, kan dit het geval zijn. Als de economische gerechtigdheid bij een ander
berust dan de juridische gerechtigdheid, wordt voor de toerekening van de
vermogensbestanddelen aangesloten bij deze directe economische gerechtigd-
heid. Als echtgenoten zijn gehuwd in koude uitsluiting en bepaalde in de
onderneming gebruikte vermogensbestanddelen of de aanmerkelijkbelang-
aandelen louter uit civielrechtelijke (aansprakelijkheids)overwegingen op
‘naam worden gezet’ van de echtgenoot/niet-ondernemer, wordt onder om-
standigheden voorbijgegaan aan de juridische gerechtigdheid en aangesloten
bij de economische gerechtigdheid. Ten aanzien van de eigen woning kan dit
zich voordoen in de situatie dat de eigen woning uitsluitend uit aansprakelijk-
heidsoverwegingen is aangekocht door de echtgenoot/niet-ondernemer. In
Modehuis Nolly heeft de Hoge Raad overwogen dat de vrouw/ondernemer
een direct economisch belang had bij de door de man aangeschafte onroerende
zaken.61 Hoewel dit nog niet in de jurisprudentie is beslist, zou ook in dit geval
voor de toerekening van het inkomensbestanddeel aangesloten dienen te
worden bij degene die het directe economische belang daarbij heeft.

Daarnaast is de mogelijkheid onderzocht om de inkomsten uit de bronnen over
te dragen aan de partner zodat de partner daarvoor wordt belast. Dit is over het
algemeen niet mogelijk. Alleen voor (bepaalde) periodieke uitkeringen zou
deze mogelijkheid kunnen bestaan.62

61. Zie par. 5.5.3.
62. Dit is in ieder geval mogelijk voor de afkoopsom alimentatie.
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Met uitzondering van wellicht bepaalde periodieke uitkeringen, is het dus niet
mogelijk om via schriftelijke overeenkomsten te bewerkstelligen dat de op-
brengst van een bepaalde ‘bron’ bij de partner wordt belast, zonder dat de bron
zelf wordt overgedragen. De overdracht van de ‘bron’ zelf om de (toekomstige)
belastingheffing bij de partner te laten plaatsvinden, kan zich voordoen bij de
eigen woning, het aanmerkelijk belang, de periodieke uitkeringen en verstrek-
kingen, de terbeschikkingstellingsregeling en box 3. Ook bij de bron winst uit
onderneming kan de partner participeren als ondernemer63 of medegerech-
tigde. Hetzelfde geldt onder omstandigheden voor de ‘andere inkomsten uit
arbeid’; de minimale arbeid die is vereist zou wellicht uitgevoerd kunnen
worden door de partner, waardoor in beginsel ook het daarmee behaalde
resultaat rechtstreeks aan deze partner zou toevloeien. Een dergelijke over-
dracht is derhalve alleen niet mogelijk indien voor de opbrengst arbeid nodig is
die sterk aan de persoon van de belastingplichtige verbonden is. Dat de bron
kan worden overgedragen, betekent echter niet dat de toerekening gemanipu-
leerd kan worden. Van manipulatie is naar mijn mening slechts sprake als de
bron zonder noemenswaardige juridische en financiële gevolgen kan worden
overgedragen. Daarvan is geen sprake als partners zijn gehuwd buiten ge-
meenschap van goederen of ongehuwd samenwonen.64

Tot slot moet de vraag worden beantwoord of de vrije toerekening van de
gemeenschappelijke inkomensbestanddelen gerechtvaardigd is omdat de in-
dividuele toerekening in partnersituaties bewijsproblemen oplevert. Zoals
hiervoor aangegeven kan dit inderdaad het geval zijn voor de aftrek van de
eigenwoningrente, de uitgaven voor monumentenpanden en de persoonsge-
bonden aftrekposten die in de Wet IB 1964 werden aangeduid als ‘buiten-
gewone lasten’ (de specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en uitgaven voor
levensonderhoud kinderen en de weekenduitgaven voor gehandicapten). De
individuele toerekening levert ook voor box 3 bewijsproblemen op met be-
trekking tot de roerende zaken en gezamenlijke bankrekeningen. Bovendien
levert de waardering van de vordering en schuld uit hoofde van een periodiek
of finaal verrekenbeding grote uitvoeringsproblemen op.

63. Vervolgens is wel de vraag of de partner voldoet aan het urencriterium. De werkzaamheden
die worden verricht in het kader van een ‘ongebruikelijk samenwerkingsverband’ met een
verbonden persoon, tellen niet mee voor het urencriterium (art. 3.6 lid 2 Wet IB 2001). Dit
laat onverlet dat de partner wel kan kwalificeren als ondernemer als hij rechtstreeks wordt
verbonden voor verbintenissen van de onderneming.

64. Als partners in hun huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract echter hebben bepaald
dat de waarde van het vermogensbestanddeel bij het einde van de relatie zal worden
verrekend, heeft de juridische overdracht van het vermogensbestanddeel geen financiële
gevolgen. De overdracht van het vermogensbestanddeel heeft daarentegen wel juridische
gevolgen, zoals de overgang van de bestuursmacht. Van manipulatie is daarom naar mijn
mening geen sprake.
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Bij de overige gemeenschappelijke inkomensbestanddelen zijn de uitvoe-
rings- en bewijsproblemen niet anders dan voor de persoonlijke inkomens-
bestanddelen. Voor al deze bronnen, met uitzondering van de bron inkomen
uit dienstbetrekking, dient vastgesteld te worden wie de juridische eigenaar is
van een bepaald vermogensbestanddeel dan wel wie een juridische verplich-
ting is aangegaan. Bij de bron andere inkomsten uit arbeid kan de individuele
toerekening wellicht bewijsproblemen opleveren. Bij de bronnen winst uit
onderneming, aanmerkelijk belang en de eigen woning is een complicerende
factor dat de toerekening plaatsvindt aan degene die het economische belang
heeft, indien dit belang bij een ander berust dan de juridische rechthebbende.

9.3 Invloed huwelijksgoederengemeenschap
in de inkomstenbelasting

9.3.1 Inleiding

Met het feit dat een inkomst in de huwelijksgemeenschap valt, wordt voor de
inkomstenbelasting geen rekening gehouden. Zo wordt het loon uit tegen-
woordige of vroegere arbeid genoten door de (oud-)werknemer. Aan het feit
dat dit voordeel middels de huwelijksgemeenschap uiteindelijk (mede) wordt
genoten door de partner, komt fiscaal geen betekenis toe. Het is echter de vraag
of en zo ja, op welke wijze, voor de inkomstenbelasting rekening wordt
gehouden met het feit dat het vermogensbestanddeel waarmee de opbrengst
wordt behaald in de huwelijksgemeenschap valt. In dat geval kan enerzijds de
inkomst worden toegerekend aan degene die het bestuur heeft over het
vermogensbestanddeel en/of de arbeid heeft verricht met het vermogens-
bestanddeel, anderzijds kan worden aangesloten bij de juridische gerechtigd-
heid tot de inkomst zodat de inkomst aan beide echtgenoten in gelijke mate
moet worden toegerekend.

In 1965 is een arrest gewezenwaarin de vraag werd beantwoord aan wie de tot
de huwelijksgemeenschap behorende inkomsten uit vermogen moesten wor-
den toegerekend. In HR 17 februari 1965, BNB 1965/112 waren belasting-
plichtigen in gemeenschap van goederen gehuwd. Omdat de vrouw werd
verpleegd in een psychiatrische inrichting en er geen uitzicht bestond op
hervatting van de samenwoning, leefden belastingplichtigen duurzaam ge-
scheiden. Tijdens deze periode waren – voor zover hier van belang – inkomsten
uit onroerende zaken en effecten in de huwelijksgemeenschap gevloeid. Een
van de rechtsvragen was wie deze inkomsten had genoten. De Hoge Raad
overweegt:

“(...) dat evenwel ook ten aanzien van deze inkomsten voor het antwoord op
de vraag, wie deze in de zin van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941
geniet, niet beslissend is, wie de eigendom daarvan verkrijgt, doch wie
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gerechtigd is over die inkomsten te beschikken; dat het Hof, na te hebben
vastgesteld, dat het onroerend goed en de effecten, deel uitmakende van de
gemeenschap van goederen, onder het bestuur van belanghebbende staan,
dan ook terecht op grond hiervan de daaruit genoten inkomsten voor het
geheel heeft gerekend tot het onzuiver inkomen van belanghebbende; dat
immers belanghebbende krachtens zijn recht van bestuur bij uitsluiting
gerechtigd is over die inkomsten door inning of anderszins te beschikken,
zoals hij bevoegd is tot beheer en beschikking over de vermogensbestand-
delen, waarvan zij de opbrengst vormen”.

In latere jurisprudentie wordt door belastingplichtigen, de A-G of hoven nog
wel naar de beslissing in dit arrest verwezen. Over het toepassingsbereik van
dit arrest bestaat in de literatuur discussie. Door een aantal auteurs wordt dit
arrest van de Hoge Raad gezien als heersende leer. Zo merkt Van Dijck
bijvoorbeeld op:65

“Hoezeer verdedigbaar is dat een inkomst aan beide echtgenoten gezamen-
lijk toegerekend moet worden (...), uit de rechtspraak valt af te leiden dat de
inkomst moet worden toegerekend aan de rechthebbende. (...) Ten aanzien
van inkomsten uit vermogen is dit degene die gerechtigd is de inkomst te
vorderen. In het algemeen zal dit zijn degene van wiens zijde de inkomst-
gevende zaak in de gemeenschap is gevallen, behoudens een anders-
luidende bestuursopdracht.”

Ook Niessen meent dat deze conclusie uit de rechtspraak kan worden afgeleid.
Hij stemt bovendien uitdrukkelijk in met deze ‘leer’ omdat de gerechtigdheid
tot de boedel volgens hem niet meer inhoudt dan de verkrijging van een
waardevermeerdering, hetgeen nog niet een genieten in de zin van het kas-
stelsel inhoudt.66 Ook de staatssecretaris neemt het arrest BNB 1965/112 als
leidraad.67 Snijders-Borst gaat er ook van uit dat dit arrest het uitgangspunt
vormt voor de individuele toerekening van inkomsten die voortvloeien uit tot
de huwelijksgemeenschap behorende vermogensbestanddelen. Een dergelijke
individuele toerekening acht zij echter onwenselijk vanwege het feit dat het
aansluiten bij de bestuursmacht zou kunnen leiden tot het heen en weer
schuiven tussen de echtgenoten van tot de gemeenschap behorende vermo-
gensbestanddelen.68

65. Van Dijck 1996, p. 56. Zie voorts Ganzeveld 2004, p. 330, en Blokland 1989, p. 24 (in 1992
meent Blokland daarentegen dat de inkomsten uit vermogen bij in gemeenschap van
goederen gehuwde echtgenoten aan ieder voor de helft moeten worden toegerekend,
Blokland 1992, p. 1391).

66. Niessen 1987, p. 651.
67. Zie de beleidsmededeling van 14 oktober 1988, Infobulletin 1989/440 en zijn reactie bij de

uitspraak van Hof Amsterdam 7 januari 1971, BNB 1971/206.
68. Snijders-Borst 1983, onderdeel II.3a en Verslag van het symposiumMan Vrouw Fiscus 1975, p. 59-61.
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De redactie van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie meent daarentegen dat
BNB 1965/112 een zeer bijzonder geval betrof waarin de Hoge Raad afweek van
de hoofdregel dat indien beide echtgenoten gerechtigd zijn tot de inkomsten
uit de boedel, de inkomsten daaruit naar evenredigheid aan beide echtelieden
worden toegerekend.69 Ook Roemers & Spek gaan er, evenals Leemreis, van uit
dat het arrest op een zeer specifieke situatie betrekking heeft en daarom geen
algemene werking heeft.70 Tot slot wordt ook in de beleidsnota Op weg naar
gelijke fiscale behandeling van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en
van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen, ervan uitgegaan
dat zonder nadere regeling de toerekening van de vermogensinkomsten van in
algehele gemeenschap gehuwde echtgenoten bij helften moet plaatsvinden.71

Hierna onderzoek ik per bron, aan de hand van jurisprudentie die is gewezen
voor de toepassing van de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001, wat de invloed is van
de huwelijksgemeenschap op de toerekening van het inkomen. Zoals hierna zal
blijken, is het arrest BNB 1965/112 inderdaad de heersende leer, maar wordt
het toch niet voor alle inkomensbronnen toegepast.

9.3.2 Winst uit onderneming

De ondernemer is belastingplichtig voor de winst die hij behaalt met zijn
onderneming. Het feit dat de ondernemer is gehuwd in gemeenschap van
goederen heeft geen invloed op de omvang van de winst. Dit heeft de Hoge
Raad meerdere malen beslist. In het arrest van 15 november 1950 was de
ondernemer in gemeenschap van goederen gehuwd. De echtgenote van de
ondernemer overlijdt op 27 februari 1940. De ondernemer liquideert het
bedrijf op 11 september 1940. De boedelbeschrijving is op 15 oktober 1940
opgemaakt. Belanghebbende was met zijn vijf kinderen in gelijke delen tot de
nalatenschap gerechtigd. Op grond van art. 182 BW (oud) duurde de gemeen-
schap van goederen voort met en ten voordele van de kinderen. Belangheb-
bende is het niet eens met de stelling van de inspecteur dat de (liquidatie)winst
volledig aan belanghebbende moet worden toegerekend. Hij stelt primair dat
de kinderen winst uit onderneming hebben genoten en subsidiair dat ze
opbrengst van roerend kapitaal (inkomsten uit vermogen) hebben genoten.
De Hoge Raad overweegt:72

“(...) dat, wil een belastingsubject wegens de opbrengst van een bron van
inkomen belastingplichtig zijn, die opbrengst hem rechtstreeks moet toe-
vloeien; dat het feit, dat tussen een belastingplichtige en diens echtgenote

69. Wet op de inkomstenbelasting 1964, Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, art. 24, aant. 28.
70. Roemers & Spek 2000, par. 4.d. en Leemreis, in: Geschriften van de Vereniging voor

Belastingwetenschap nr. 162, p. 79-80.
71. Kamerstukken II 1979/80, 15 835, nr. 1-2.
72. HR 15 november 1950, B. 8888.
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of, na haar dood, diens kinderen een gemeenschap van goederen bestaat,
wel ten gevolge heeft dat de opbrengst van eigen onderneming en van
arbeid van die belastingplichtige het gemeenschapsvermogen vermeerdert,
doch dat niet gezegd kan worden dat dientengevolge die opbrengst recht-
streeks ten dele aan zijn echtgenote of aan deze kinderen toevloeit”.

Hieruit vloeit voort dat de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot
van de ondernemer, geen ondernemer wordt. Tevens overweegt de Hoge Raad:

“(...) dat mitsdien – anders dan de erven van A uit de aanwezigheid van een
gemeenschap van goederen afleiden – ten aanzien van de opbrengst van
zijn bedrijf voor zijn kinderen noch van opbrengst van eigen onderneming
(...) noch van opbrengst van roerend kapitaal (...) sprake kan zijn”.

Uit deze overweging blijkt dat de gemeenschap van goederen zelfs niet
meebrengt dat de echtgenoot inkomsten uit vermogen geniet. Dit impliceert
dat het volledige (huwelijksgemeenschaps)vermogenwaarmee de ondernemer
zijn onderneming drijft, wordt toegerekend aan de ondernemer. Dit is uitdruk-
kelijk bevestigd in HR 27 oktober 1954, BNB 1955/2, waarin de Hoge Raad
overweegt:

“(...) dat de omstandigheid, dat belanghebbende in algehele gemeenschap
van goederen was gehuwd, niet wegnam, dat in fiscalen zin het bedrijf
uitsluitend voor zijn rekening werd gevoerd en het tot het bedrijf behorende
vermogen voor het geheel zijn vermogen was”.73

In de lijn van deze jurisprudentie heeft de Hoge Raad beslist dat de echtgenoot
ook niet medegerechtigd is tot het ondernemingsvermogen.74

Een dergelijke toerekening van het ondernemingsvermogen aan de onder-
nemer vindt alleen plaats indien sprake is van een huwelijksgemeenschap.75 In
alle andere gevallen wordt het (ondernemings)vermogen toegerekend aan

73. Zie ook de overweging van het Hof Amsterdam in HR 17 februari 1995, BNB 1965/112. Het Hof
besliste dat de in de huwelijksgemeenschap gevloeide winst ook niet voor de helft voor de
(duurzaam gescheiden levende) echtgenote als opbrengst van vermogen kan gelden.

74. HR 20 maart 1963, BNB 1963/205.
75. Ook in HR 15 november 1950, B. 8888, waren de fiscale gevolgen van het tot een

huwelijksgemeenschap behorend ondernemingsvermogen aan de orde. De huwelijksge-
meenschap was blijkbaar door het overlijden van een van beide echtgenoten niet ontbonden
maar gecontinueerd, waardoor “al hetgeen ouders of kinderen krijgen in de gemeenschap
valt”. De HR baseert zijn beslissing ook uitdrukkelijk op het bestaan van een gemeenschap
van goederen “tussen (...) belastingplichtige en diens echtgenote of na haar dood, diens
kinderen”.
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degene die het belang daarbij heeft.76 In de situatie dat de erfgenamen
gerechtigd waren tot een aandeel in een onverdeeldheid waartoe onderne-
mingsvermogen behoort, besliste de Hoge Raad weliswaar eveneens dat de
indirecte gerechtigdheid van de erfgenamen tot het ondernemingsvermogen
hen niet tot ondernemer of medegerechtigde bestempelde, maar dat hun
aandeel in het ondernemingsvermogen ook niet aan de ondernemer kon
worden toegerekend. Het aandeel in het ondernemingsvermogen is na het
overlijden tot het privévermogen van de kinderen gaan behoren. De Hoge Raad
overweegt:77

“Dat het Hof heeft vastgesteld, dat tussen belanghebbende en zijn kinderen
geen afspraken zijn gemaakt, welke medebrachten, dat waardeveranderin-
gen van die zaken na het overlijden voor het geheel ten bate of ten schade
van belanghebbende zouden komen, waaruit volgt, dat van dat tijdstip af
die zaken voor het deel der kinderen ook economisch niet meer tot zijn
bedrijfsvermogen behoorden.”

De reden waarom bij een huwelijksgemeenschap het ondernemingsvermogen
volledig aan de ondernemende echtgenoot wordt toegerekend, ligt in de
specifiek voor een huwelijksgemeenschap geldende civielrechtelijke regels.
Van Kempen wijst in dit verband op de volgende twee specifieke kenmerken
van de huwelijksgemeenschap:78

1. De echtgenoten hebben geen afzonderlijk aandeel in de bestanddelen van
de gemeenschap. Hieruit vloeit voort dat de echtgenoot, anders dan de
ondernemer die gerechtigd is tot een aandeel in een onverdeelde nalaten-
schap, economisch wel belang heeft bij het volledige ondernemingsver-
mogen. Dit is ook van belang voor de verhaalsmogelijkheden van
crediteuren (art. 1:96 lid 1 BW). De goederen uit de huwelijksgemeenschap
bieden volledig verhaal voor de zakelijke crediteuren van de ondernemende
echtgenoot.

2. De bestuursregeling van art. 1:97 lid 2 BW op grond waarvan de onderne-
mende echtgenoot bestuursbevoegd is over de goederen uit de huwelijks-
goederengemeenschap die dienstbaar zijn aan zijn onderneming. Voor
goederen die voordien onder het bestuur van de andere echtgenoot stonden
en die met diens toestemming dienstbaar worden gemaakt aan de onderne-
ming geldt dat de ondernemende echtgenoot bestuursbevoegd wordt voor
handelingen die als normale uitoefening van de onderneming zijn te be-
schouwen. De echtgenoten zijn voor het overige gezamenlijk bestuursbe-
voegd.

76. De belastingplichtige hoeft niet juridisch eigenaar te zijn, zie HR 30 maart 1975, BNB 1957/16
en Rb. ’s-Gravenhage 7 september 2009, V-N 2009/61.2.1 en par. 9.2.3.

77. Zie HR 5 maart 1958, BNB 1958/148. Zie ook HR 10 oktober 1956, BNB 1956/310.
78. Zie ook Van Kempen 2003, par. 4.2.1.
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In het bijzonder de bestuursregeling als hiervoor onder 2. bedoeld, lijkt in de
jurisprudentie de beslissende factor te zijn om het volledige ondernemingsver-
mogen toe te rekenen aan de ondernemende echtgenoot.79 In HR 15 december
1965, BNB 1966/54, overweegt de Hoge Raad ten aanzien van een man-
vrouwfirma:

“(...) dat immers bij bevestigende beantwoording van deze vragen (...)
vorenbedoeld bedrijfsvermogen, als van weerszijden in de gemeenschap
gevallen, onder het bestuur van de beide echtelieden kwam te staan, met
het gevolg dat niet alleen belanghebbende, maar ook zijn echtgenote de
bedrijfswinst rechtstreeks bleef genieten en mitsdien ook na het huwelijk
het bedrijf voor de helft voor rekening van de vrouw werd uitgeoefend”.

Meer recentelijk kan worden gewezen op Hoge Raad 9 mei 2003, BNB 2003/
288. In dat arrest waren de echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd
en waren zij beiden ondernemer met een winstaandeel van 50% in een VOF. De
man koopt een woonwinkelpand en stelt het bedrijfsgedeelte daarvan tegen
vergoeding ter beschikking aan de VOF. In geschil is de vraag of belasting-
plichtige het volledige pand tot zijn buitenvennootschappelijk ondernemings-
vermogen mag rekenen. De A-G overweegt dat de man de bestuursmacht had
over het pand omdat hij het had gekocht. Op grond van deze omstandigheid
concludeert hij dat de man het volledige pand tot zijn buitenvennootschap-
pelijk ondernemingsvermogen mag rekenen. De Hoge Raad volgt deze con-
clusie met de overweging dat de echtgenote alleen zeggenschap krijgt over het
gebruik van het pand in de onderneming, niet over het pand zelf. Hiermee
geeft de Hoge Raad impliciet aan dat beslissend is dat de man de zeggenschap,
dus de bestuursmacht, heeft over het pand omdat hij het pand had gekocht.

9.3.3 De inkomsten uit een winstafhankelijke schuldvordering

De belastingplichtige die een voordeel geniet “uit hoofde van een schuldvorde-
ring op een ondernemer ten behoeve van een voor zijn rekening gedreven
onderneming”, is onder bepaalde voorwaarden ook onder het winstregime
gebracht. Ook hier doet zich de vraag voor wie de winst geniet indien de
schuldvordering tot een huwelijksgemeenschap behoort. Als wordt aange-
sloten bij degene die de beschikkingsmacht heeft over de schuldvordering, is
de verstrekker van de lening de genieter van de winst. Indien dat niet het geval

79. Zie Wisselink in zijn noot bij BNB 1954/333, E. Aardema, ‘Enkele saillante firmaproblemen’,
in: Van Raad & Frank, Giele-bundel 1990, p. 42-43, L.W. Sillevis, ‘Nieuw BW, fiscaal onder-
nemingsvermogen en de scheiding van een civielrechtelijke gemeenschap’, in: Vries e.a., Nico
de Vries-bundel 1995, p. 271-272 en J.F.M. Giele, ‘Enige gezichtspunten bij toerekening aan
echtelieden van inkomensbestanddelen, in het bijzonder aan de gehuwde vrouw’, in:
Albregtse, Van Arendonk & Stevens, Christiaanse-bundel 1989, p. 84-91.
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is, dient de tot de huwelijksgemeenschap behorende vordering in gelijke mate
aan beide echtgenoten te worden toegerekend.

De wetgever heeft de plaatsing van de schuldvordering onder het winstregime
als volgt gemotiveerd:80

“Op grond van het eerste lid, onderdeel b, in verbinding met het derde lid,
worden ook de voordelen uit geldleningen die onder zodanige voorwaarden
zijn aangegaan dat zij in feite functioneren als eigen vermogen van een
onderneming en voordelen uit geldleningen waarbij de vergoeding in grote
mate winstafhankelijk is, als winst uit onderneming belast. Dit heeft als doel
te voorkomen dat met het oog op het verschil in belastingdruk een ver-
schuiving zou optreden naar vormen van vermogen die formeel vreemd
vermogen zijn, maar materieel weinig verschillen van eigen vermogen.”

Hoewel de regeling een antiarbitrageregeling is, heeft de wetgever, gelet op de
sterke gelijkenis van deze vordering met eigen vermogen, goede redenen
gehad om dergelijke vorderingen onder het winstregime te brengen. De
schuldvordering wordt als een onderneming aangemerkt (art. 3.3 lid 6 Wet
IB 2001). Dit zou met zich meebrengen dat voor deze categorie winstgenieters
ook de jurisprudentie van de Hoge Raad geldt dat het huwelijksgoederenre-
gime geen invloed heeft op de kwalificatie als winstgenieter. Dit zou beteke-
nen, dat alleen de juridische verstrekker van de schuldvordering als
winstgenieter wordt aangemerkt en niet de echtgenoot waarmee hij in alge-
hele gemeenschap van goederen is gehuwd. Bovendien dient in dat geval mijns
inziens ook de volledige vordering tot het vermogen van de verstrekker van de
geldlening te worden gerekend.

9.3.4 Andere inkomsten uit arbeid

Onder de inkomensbron andere inkomsten uit arbeid (het huidige resultaat uit
overige werkzaamheden, art. 3.90 Wet IB 2001) valt het resultaat dat met
werkzaamheden is behaald, dat niet is belast als winst uit onderneming of
loon. De arbeid kan in verschillende soorten worden onderverdeeld. Hier is
slechts het onderscheid van belang tussen ‘diensten’ en werkzaamheden of
rechtshandelingen met betrekking tot vermogensbestanddelen (bijv. het cree-
ren van meerwaarde aan een onroerende zaak of de handel met voorkennis). In
deze subparagraaf gaat het niet om de toerekening van het resultaat dat wordt
behaald met de ‘diensten’, zoals de inkomsten die een ‘freelancer’ geniet. Deze
inkomsten zijn zonder twijfel aan de freelancer zelf toe te rekenen: hij heeft de
arbeid verricht en de inkomsten die daaruit voortvloeien staan onder zijn
bestuur.

80. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 19, p. 28-29.
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In deze subparagraaf staat de vraag centraal aan wie het resultaat dat wordt
behaald met werkzaamheden die worden verricht met een tot de huwelijks-
gemeenschap behorend vermogensbestanddeel, moet worden toegerekend. De
invloed van de huwelijksgemeenschap bij de categorie andere inkomsten uit
arbeid is bij mijn weten slechts een keer expliciet in de jurisprudentie aan de
orde geweest. In Hof Amsterdam 19 april 1994 waren belastingplichtigen in
gemeenschap van goederen gehuwd.81 Zij bewoonden gezamenlijk een huur-
woning. Nadat zij duurzaam gescheiden leefden, stelde een van beide echtge-
noten, A, de huiseigenaar ervan in kennis dat zij geïnteresseerd waren de
voormalige echtelijke woning te kopen. De verhuurder bleek daartoe bereid. A
verkoopt het pand dezelfde dag met winst door aan een derde. Het Hof besliste
dat het daarmee behaalde voordeel belast was op grond van art. 22 lid 1
onderdeel b Wet IB 1964. De volgende vraag die het Hof diende te beant-
woorden was tot wiens belastbare inkomen het voordeel moest worden
gerekend. Het Hof achtte aannemelijk dat A het initiatief heeft genomen een
makelaar te benaderen. Pas nadat de makelaar de verkooptransactie had
voorgesteld, werd belanghebbende bij de transactie betrokken. Op grond
hiervan overweegt het Hof dat:

“(...) de voor de toepassing van art. 22, eerste lid, letter b, van de Wet IB 1964
benodigde – minimale – arbeid door de echtgenote (en de door haar
ingeschakelde makelaar) is verricht. Het uit die arbeid voortspruitende
voordeel, dat ook op haar bankrekening is gestort, moet dan ook volledig
aan A worden toegerekend. De omstandigheid dat belanghebbende aan die
transactie zijn fiat heeft gegeven en daaraan, voor zover nodig, heeft mee-
gewerkt, brengt niet mee dat belanghebbende te dezer zake inkomsten uit
arbeid heeft genoten.”82

Het is de vraag of uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het voordeel dat
wordt behaald met een tot de huwelijksgemeenschap behorend vermogens-
bestanddeel, wordt belast bij degene die (hoofdzakelijk) de arbeid verricht. Het
Hof hecht in het onderhavige geval veel waarde aan het feit dat de echtgenoten
reeds duurzaam gescheiden leefden en dat het de bedoeling was dat het
voordeel slechts aan een van beide echtgenoten ten goede zou komen.
Daarover overweegt het Hof nog het volgende:

“Voor zover belanghebbende al aanspraak heeft kunnen maken op de helft
van het transactievoordeel (...) en die helft als door hem genoten belastbare
inkomsten uit arbeid zouden moeten worden beschouwd, overweegt het

81. V-N 1994, p. 2677, punt 7.
82. Aan de overweging van het Hof dat de verkoopprijs ook is gestort op de bankrekening van A

moet naar mijn mening geen zelfstandige betekenis worden toegekend. Het transactie-
voordeel behoorde immers tot de ontbonden huwelijksgemeenschap waartoe ook A’s echt-
genoot was gerechtigd.
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Hof het volgende. In het licht van de overgelegde stukken uit het echtschei-
dingsdossier is aannemelijk dat belanghebbende heeft afgezien van het in
de onverdeelde boedel vallende verkoopresultaat teneinde A af te brengen
van haar eis tot het verkrijgen van bijdragen in haar levensonderhoud
(alimentatie). (...) Voor dat geval dient tegenover een eventuele bij belang-
hebbende belaste bate een even groot bedrag in aanmerking te worden
genomen als afkoopsom in de zin van artikel 45, eerste lid, letter j, van de
Wet IB 1964, zodat het belastbare inkomen per saldo geen wijziging
ondergaat.”

Naast de vraag wat de werkelijke reden was van het Hof om in dit concrete
geval het resultaat aan een van beide echtgenoten toe te rekenen, is de vraag
hoe deze Hof-uitspraak in de bestaande jurisprudentie past. Het toerekenen
van het resultaat op basis van de verrichte arbeid, is door de Hoge Raad nog
nooit expliciet aangenomen. In het algemeen wordt aangenomen dat de toe-
rekening van de winst uit onderneming – en het ondernemingsvermogen – aan
de ondernemer, haar grond vindt in het feit dat de ondernemer de bestuurs-
macht daarover heeft. Bij het inkomen uit dienstbetrekking kan geen onder-
scheid worden gemaakt tussen degene die de arbeid verricht en degene die
rechthebbende is op de inkomst (en dus de bestuursmacht daarover heeft); dit
is per definitie dezelfde belastingplichtige. De werknemer staat in een rechts-
betrekking tot zijn werkgever. Hieruit vloeit niet alleen voort dat hij persoonlijk
de arbeid verricht maar ook dat hij de beschikkingsmacht krijgt over het
daaruit voortvloeiende inkomen. Op grond waarvan de toerekening aan de
werknemer plaatsvindt is dus fiscaal niet van belang; in beide gevallen moet de
inkomst aan de werknemer worden toegerekend. Dit is anders bij de bron
andere inkomsten uit arbeid. Omdat het voordeel kan worden behaald met een
vermogensbestanddeel dat tot de huwelijksgemeenschap behoort, lopen bij
deze bron de beschikkingsmacht en de arbeid niet noodzakelijkerwijs parallel.
In de zaak voor Hof Amsterdam verrichtte één echtgenoot hoofdzakelijk de
arbeid. Als het pand op naam staat van beide echtgenoten, hebben ze echter
beiden de bestuursmacht over het pand.

Zoals gezegd lijkt het erop dat het Hof de verrichte arbeid van doorslaggevend
belang acht voor de toerekening. Omdat dit een zeer specifieke casus betreft en
de Hoge Raad nog nooit expliciet het arbeidscriterium heeft gebruikt in zijn
motivering om de inkomsten toe te rekenen, meen ik dat hieruit geen
algemene conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de toe-
rekening van de inkomsten uit andere arbeid bij in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten.

In de literatuur zijn de meningen over de toerekening van de ‘andere inkom-
sten uit arbeid’ verdeeld. Giele meent dat de bestuursregeling moet worden
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gevolgd.83 Ganzeveld gaat er daarentegen van uit dat “degene die de arbeid
verricht, het inkomen geniet”.84 Het arbeidscriterium past goed bij de bron
andere inkomsten uit arbeid; arbeid is immers de verklarende factor om de
meerwaarde te belasten. Het arbeidscriterium is echter sterk feitelijk, terwijl de
eigendoms- en bestuursmachttoerekening juridische begrippen zijn. Het feite-
lijke karakter van arbeid maakt dat het lastig kan zijn om na te gaan wie in een
specifieke casus de arbeid heeft verricht. Zeker bij de andere inkomsten uit
arbeid, waarbij de vereiste arbeid minimaal kan zijn, zal lastig te controleren
zijn – en bovendien eenvoudig te manipuleren – welke echtgenoot de arbeid
heeft verricht. Ter onderbouwing van haar standpunt dat moet worden aange-
sloten bij degene die de arbeid verricht, wijst Ganzeveld erop dat vanaf 2001
het resultaat moet worden bepaald overeenkomstig de regels van het winst-
regime. Dat zie ik echter niet. Als de toerekeningsregels van het winstregime
moeten worden gevolgd, dient de toerekening aan te sluiten bij degene die de
bestuursmacht over de inkomst heeft. Ook overigens wijst de jurisprudentie
voor de inkomensbronnenwaarin arbeid wordt verricht met betrekking tot een
tot de huwelijksgemeenschap behorend vermogensbestanddeel, in de richting
van de bestuursmachttoerekening; dit geldt voor zowel de bron winst uit
onderneming als de hierna te bespreken terbeschikkingstellingsregeling.

Omdat de Hoge Raad zich over deze kwestie nog nooit heeft hoeven uit te
spreken, is niet duidelijk of de Hoge Raad voor de toerekening van de andere
inkomsten uit arbeid tussen in gemeenschap van goederen gehuwde echtge-
noten, zal aansluiten bij de bestuursmacht, de arbeid of de eigendom. Zoals
hiervoor opgemerkt, wijst de jurisprudentie in de richting van de bestuurs-
machttoerekening.

9.3.5 De terbeschikkingstellingsregeling

Op grond van de terbeschikkingstellingsregeling wordt belasting geheven
indien vermogensbestanddelen ter beschikking worden gesteld aan een ver-
bonden persoon die deze gebruikt in zijn onderneming of aan een vennoot-
schap waarin de belastingplichtige of een verbonden persoon een aanmerkelijk
belang houdt of een samenwerkingsverband waarin de ondernemer of de
vennootschap participeert.

83. Zie ook J.F.M. Giele, ‘Enige gezichtspunten bij toerekening aan echtelieden van inkomens-
bestanddelen, in het bijzonder aan de gehuwde vrouw’, in: Albregtse, Van Arendonk &
Stevens, Christiaanse-bundel 1989, p. 92-93.

84. Ganzeveld 2007, p. 3. Ook A-G Overgaauw lijkt in zijn conclusie bij BNB 2007/15 ervan uit te
gaan dat het inkomen moet worden toegerekend aan degene die de arbeid verricht
(punt 2.28). Het is echter niet duidelijk of hij dit standpunt ook volgt indien de inkomst wordt
behaald met een tot de huwelijksgemeenschap behorend vermogensbestanddeel.
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De terbeschikkingstelling aan de ondernemer is geregeld in art. 3.91 Wet IB
2001 en de terbeschikkingstelling aan de vennootschap van de aanmerke-
lijkbelanghouder in art. 3.92 Wet IB 2001. Uit de tekst van art. 3.91 en 3.92
volgt dat de genieter van het resultaat degene is die het vermogensbestanddeel
ter beschikking stelt. Voor beide regelingen geldt dat het resultaat moet
worden bepaald aan de hand van de regels van het winstregime. Voor de
winstsfeer (art. 3.91) is de terbeschikkingstellingsregeling niet van toepassing
als het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel tot een huwelijksge-
meenschap behoort.85 De reden daarvoor is dat het ondernemingsvermogen
fiscaal volledig aan de ondernemer wordt toegerekend. Over deze (bestuurs-
macht)toerekening bestaat geen discussie. Dit was anders voor art. 3.92 Wet
IB 2001.

Over de vraag op welke wijze de toerekening ex art. 3.92 moet plaatsvinden
tussen in (algehele of beperkte) gemeenschap van goederen gehuwden, heeft
tot 2010 onduidelijkheid bestaan. De staatssecretaris stelde zich op het stand-
punt dat de toerekening moet plaatsvinden conform ieders gerechtigdheid in
de huwelijksgemeenschap.86 De Hoge Raad heeft inmiddels geoordeeld dat dit
standpunt onjuist is en sluit voor de toerekening aan bij de bestuursmacht:87

“De omstandigheid dat echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen
zijn gehuwd, brengt niet mee dat de helft van het resultaat uit een door de
ene echtgenoot verstrekte geldlening – al beïnvloedt dat resultaat het
gemeenschapsvermogen – rechtstreeks (mede) aan de andere echtgenoot
toevloeit (...). De rechtbank heeft – in cassatie onbestreden – vastgesteld dat
de vordering bij hem berustte en heeft gelet op het vorenoverwogene
daaraan met juistheid de gevolgtrekking verbonden dat het resultaat van
het rendabel maken van de vordering genoten wordt door belangheb-
bende.”

Voor de toerekening van art. 3.92 is een wetswijziging voorgesteld welke op
1 januari 2011 in werking treedt. Omdat de toerekening op grond van
bestuursmacht gemakkelijk te manipuleren zou zijn, wordt voorgesteld wette-
lijk te bepalen dat het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel in geval
van een algehele of beperkte gemeenschap van goederen moet worden toe-
gerekend aan beide partners, ieder voor de helft. Deze toerekening geldt alleen
voor art. 3.92. Voor art. 3.91 wil men blijven aansluiten bij de bestuursmacht-
toerekening, omdat door de toerekening van de helft aan de echtgenoot van de

85. Bij een man-vrouwfirma zou art. 3.91 Wet IB 2001van toepassing kunnen zijn. In dat geval
volgt uit de jurisprudentie van de HR en het systeem van de wet reeds dat toerekening moet
plaatsvinden op grond van de bestuursmacht. Zie par. 11.3.1.

86. Besluit Staatssecretaris van Financiën van 30 november 2001, BNB 2002/50, V-N 2001/65.2,
vraag B.3.4.

87. HR 15 januari 2010, BNB 2010/100.
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ondernemer, het keuzerecht van de ib-ondernemer voor de helft zou worden
gefrustreerd.88

Aan de manipulatiemogelijkheid van een toerekening op grond van bestuurs-
macht, besteed ik in paragraaf 9.4.3 uitvoerig aandacht.

9.3.6 Eigen woning

In paragraaf 9.2.6.1 is aangegeven dat belastingheffing plaatsvindt bij degene
die gerechtigd is tot de inkomst op grond van de eigendom of het vruchtge-
bruik dat is ontstaan krachtens erfrecht. In HR 17 februari 1965, BNB 1965/112,
is dit ‘gerechtigdheidscriterium’ bij in gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenoten aldus uitgelegd dat de toerekening van de inkomsten uit ver-
mogen diende plaats te vinden aan de echtgenoot die gerechtigd was over de
inkomsten te beschikken.89 Dit was in dat arrest de echtgenoot die het bestuur
uitoefende over de inkomensbestanddelen. Dit arrest betrof echter niet de
toerekening van inkomsten ter zake van de echtelijke woning. De echtelijke
woning wijkt in zoverre af van andere onroerende zaken en effecten dat de aan
het bestuur verbonden bevoegdheden, zoals vruchttrekking en de (‘zakenrech-
telijke’) beschikkingsbevoegdheid, niet of niet volledig exclusief door de be-
stuursbevoegde echtgenoot kunnen worden uitgeoefend. Dat de echtelijke
woning onder het bestuur staat van een van de echtgenoten, betekent namelijk
niet dat deze echtgenoot ook het alleengebruik en genot van de zaak heeft. Bij
gemeenschapsgoederen zijn de echtgenoten daartoe gelijkelijk gerechtigd.90

Uit hoofde daarvan vloeien de inkomsten uit de woning rechtstreeks toe aan de
niet-bestuursbevoegde echtgenoot die de woning bewoont. De bestuursbe-
voegde echtgenoot kan niet meer over deze vruchten beschikken. Ook ten
aanzien van de ‘zakenrechtelijke’ beschikkingsbevoegdheid is de bestuurs-
bevoegde echtgenoot beperkt indien het de echtelijke woning betreft. Op
grond van art. 1:88 lid 1 onderdeel a BW heeft de echtgenoot namelijk
toestemming nodig voor de “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”.
Dit geldt ook als de woning niet tot de huwelijksgemeenschap behoort.

88. Kamerstukken II 2009/10, 32 401, nr. 3, p. 11. Het keuzevermogen dat de ondernemer tot het
privévermogen rekent, zou dan voor de helft bij de echtgenoot in de terbeschikkingstel-
lingsregeling vallen.

89. Onder de Wet IB 1964 kwalificeerde de woning ook als eigen woning indien de woning ter
beschikking stond krachtens een tijdens leven gevestigd vruchtgebruik (art. 42a Wet IB
1964). In de Wet IB 2001 worden aan de kwalificatie als eigen woning zwaardere eisen
gesteld. Het begrip ‘gerechtigd’, dat relevant is voor de aanwijzing van de genieter van de
inkomst uit de eigen woning, is echter inhoudelijk niet gewijzigd. De jurisprudentie die is
gewezen voor de toepassing van de Wet IB 1964 blijft daarvoor dus van belang.

90. Asser, Personen- en familierecht, nr. 328.
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Gelet op de verschillen die bestaan tussen de overige inkomsten uit vermogen
en de echtelijke woning, is het derhalve de vraag of BNB 1965/112 ook kan
worden toegepast bij de toerekening van de inkomsten uit de echtelijke
woning. In zijn conclusie bij HR 3 december 1986, BNB 1987/57, meent A-G
Van Soest dat dit wel het geval is. In dit arrest was de situatie aan de orde dat
de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten duurzaam gescheiden
leefden. De vrouw kon krachtens rechterlijke beschikking in de echtelijke
woning blijven wonen. De vraag was aan de orde wie in dit geval de inkomsten
uit de echtelijke woning had genoten. A-G Van Soest wijst op het hiervoor
vermelde arrest, BNB 1965/112, en concludeert dat van belang is wie over de
inkomsten kan beschikken en dat toerekening bij helften in strijd is met het
rechtskarakter van de gemeenschap. Omdat de vrouw gerechtigd was tot het
woongenot, diende zij alle inkomsten uit de eigen woning in haar inkomen te
begrijpen. De Hoge Raad verwijst niet naar BNB 1965/112 maar volstaat met de
constatering dat ingevolge de rechtelijke beschikking belanghebbende bij
uitsluiting van haar echtgenoot tot het gebruik van de echtelijke woning
gerechtigd was en dat haar echtgenoot gedurende deze periode niet meer
over de woning kon beschikken. Hieruit volgt dat belanghebbende de huur-
waarde van de woning geheel als inkomsten uit vermogen heeft genoten. Uit
deze beslissing kan niet worden afgeleid dat de Hoge Raad aansluit bij de
civielrechtelijke bestuursbevoegdheid.91 De vrouw was in dit specifieke geval
immers bij uitsluiting gerechtigd tot het gebruik van de echtelijke woning,
waardoor ook kan worden verdedigd dat de Hoge Raad aansluit bij de
juridische gerechtigdheid tot het gebruik van de woning.

De wetsgeschiedenis bevat een aanwijzing dat de toerekening van de inkom-
sten dient te geschieden naar rato van de (juridische) gerechtigdheid. Met
ingang van 1 januari 1988 is art. 30 lid 2 Wet IB 1964 ingevoerd (thans
art. 3.101 lid 2 Wet IB 2001). Bij de invoering van deze bepaling is in de
parlementaire behandeling een voorbeeld uitgewerkt waarin twee in algehele
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten duurzaam gescheiden gaan
leven en een van beide echtgenoten in de woning blijft wonen. Uit het
voorbeeld blijkt dat laatstbedoelde echtgenoot voor het deel waarvan hij de
eigendom heeft het eigenwoningforfait moet aangeven, derhalve voor 50%.
Voor de andere helft van de woning is sprake van alimentatie in de vorm van
woongenot. Uit dit voorbeeld blijkt dat de wetgever aansluit bij de juridische
gerechtigdheid.

Heithuis leidt daarentegen uit de beslissing uit BNB 2007/15 (die hetzelfde
luidt als de beslissing in BNB 1965/112, zie par. 9.3.7) af, dat voor de toe-
rekening van het inkomen uit de eigenwoning moet worden aangesloten bij de
bestuursregeling. Hij baseert zijn visie op het feit dat de eigen woning onder de

91. In gelijke zin Niessen 1987, par. 3.
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Wet IB 1964 onderdeel was van de bron inkomsten uit vermogen en dat de
Hoge Raad voor deze bron de bestuursregeling volgt.92

Uit het voorgaande volgt dat vooralsnog geen duidelijkheid bestaat over de
toerekening van de inkomsten uit een tot de gemeenschap behorende echtelijke
woning. Omdat op de echtelijke woning bijzondere civielrechtelijke bepalingen
van toepassing zijn, waardoor de bestuursbevoegde echtgenoot aanzienlijk
wordt beperkt in zijn bestuursbevoegdheid, en beide echtgenoten in gelijke
mate gerechtigd zijn tot het gebruik van de tot de huwelijksgemeenschap
behorende echtelijke woning, is het naar mijn mening niet vanzelfsprekend
dat de Hoge Raad ook in dit geval zal aansluiten bij de bestuursbevoegdheid.
Beide echtgenoten hebben op grond van de huwelijksgemeenschap een gelijk
(onverdeeld) aandeel in de eigendom. Bovendien zijn ze op grond van de
huwelijksgemeenschap gezamenlijk gerechtigd tot het gebruik en het genot
van de woning. Hieruit vloeit naar mijn mening voort dat iedere echtgenoot,
mits gerechtigd tot het gebruik van de woning, de helft van het eigenwoning-
forfait in aanmerking moet nemen.

Ten aanzien van de rentelast kan eveneens worden gewezen op de civiel-
rechtelijke bepaling dat de echtgenoot de echtelijke woning alleen mag bez-
waren met toestemming van de andere echtgenoot. Omdat het belastbaar
inkomen uit de eigen woning bovendien een saldobegrip is van de voor- en
nadelen van de eigen woning, ligt het niet voor de hand om ten aanzien van de
rentekosten een andere toerekeningsregel te hanteren dan voor de voordelen
uit de eigen woning. De rentekosten dienen naar mijn mening dus aan iedere
echtgenoot voor de helft te worden toegerekend.93

9.3.7 Inkomen uit aanmerkelijk belang

Indien de aandelen in de huwelijksgemeenschap vallen, kwalificeren beide
echtgenoten als aanmerkelijkbelanghouder. In HR 5 november 1958, BNB 1958/
345 besliste de Hoge Raad dat de aandelen die tot een huwelijksgemeenschap
behoren zowel de man als de vrouw aangaan. In HR 26 juni 1963, BNB 1963/313
overweegt de Hoge Raad expliciet dat de echtgenoten gezamenlijk gerechtigd
zijn tot de aandelen:

92. Heithuis 2009.
93. Anders Heithuis 2009. Hij meent dat ook voor de aftrekbaarheid van de rente bepalend is wie

de leningsovereenkomst is aangegaan. Als echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van
goederen en zij leven duurzaam gescheiden, is naar zijn mening de rente volledig aftrekbaar
bij de echtgenoot die in de woning blijft wonen mits deze ook volledig de geldlening is
aangegaan.
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“(...) dat indien een man, bezitter van aandelen, welke een aanmerkelijk
belang vertegenwoordigen, zonder huwelijksvoorwaarden te hebben ge-
maakt in het huwelijk treedt, de wet tussen man en vrouw algehele
gemeenschap van goederen doet ontstaan, hetgeen ten gevolge heeft dat
mans aandelen gezamenlijke eigendom van man en vrouw worden en dat
het aan de aandelen verbonden aanmerkelijk belang voortaan zowel de
vrouw als den man aangaat”.

De Hoge Raad bevestigt in HR 25 november 1992, BNB 1993/103, dat de
echtgenoten ieder voor de (onverdeelde) helft gerechtigd zijn tot de aandelen.
Dit houdt in dat de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot voor de
(onverdeelde) helft van het aandelenpakket aanmerkelijkbelanghouder is.

Hof Arnhem trekt uit deze jurisprudentie niet de conclusie dat de aanmerke-
lijkbelangwinst dan ook door beide in gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenoten in gelijke mate wordt genoten.94 In de door het Hof berechte
casus leefden de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten duur-
zaam gescheiden. Tot de huwelijksgemeenschap behoorden aanmerkelijkbe-
langaandelen, welke op naam en onder bestuur van de echtgenoot van
belanghebbende stonden. De echtgenoot van belanghebbende verkoopt de
aandelen. In geschil is de vraag of belanghebbende de helft van de aanmerke-
lijkbelangwinst heeft genoten. Hof Arnhem overweegt dat de aandelen op
naam en onder bestuur van de echtgenoot stonden en dat hij de aandelen heeft
verkocht en geleverd en de koopsom tot zijn beschikking heeft gekregen.
Onder verwijzing naar HR 17 februari 1965, BNB 1965/112 concludeert het
Hof dat de aanmerkelijkbelangwinst volledig door de echtgenoot is genoten.
Daaraan doet volgens het Hof niet af dat de verkochte aandelen en de koopsom
deel uitmaakten van de huwelijksgemeenschap en dat het met de aandelen
verbonden aanmerkelijk belang beide echtgenoten aanging.

Hof Amsterdam komt in een vergelijkbare zaak echter tot een andere con-
clusie.95 In deze zaak was eveneens de vraag aan de orde wie van de duurzaam
gescheiden levende echtgenoten de aanmerkelijkbelangwinst had genoten ter
zake van tot de huwelijksgemeenschap behorende aanmerkelijkbelangaande-
len. Het Hof vangt aan met de overweging dat in de memorie van toelichting
over art. 3 Wet IB 1964 is opgemerkt dat het woord ‘genieten’ geen andere
betekenis heeft dan dat het inkomen of zijn bestanddelen de belastingplichtige
moeten zijn toegevloeid. Omdat in de aanmerkelijkbelangregeling geen spe-
ciale bepaling is opgenomen over de vraag wie geacht wordt de winst te

94. Hof Arnhem 19 april 1996, FED 1996/717.
95. Hof Amsterdam 13 februari 2002, V-N 2002/19.1.6.

9.3.7 Hoofdstuk 9 / Positief recht inkomenstoerekening

384



genieten, dient het begrip te worden uitgelegd zoals hiervoor aangegeven.
Door de huwelijksgemeenschap is de opbrengst aan beide echtgenoten toege-
vloeid zodat beiden de helft van de opbrengst hebben genoten. Verder wijst het
Hof op de systematiek van de wet. Uit art. 39 lid 9 Wet IB 1964 (het huidige
art. 4.17Wet IB 2001) kanworden afgeleid dat de wetgever ervan uitgaat dat de
belastingplichtige die in algehele gemeenschap van goederen huwt met een
aanmerkelijkbelanghouder, voor de toepassing van de aanmerkelijkbelang-
regeling als gerechtigde tot de (onverdeelde) helft van de aandelen moet
worden beschouwd en derhalve als aanmerkelijkbelanghouder. Hierbij is het
niet van belang op wiens naam de aandelen zijn gesteld.

De Hoge Raad bevestigt dit oordeel:96

“Ook de echtgenoot die niet over de aandelen kan beschikken wordt der-
halve geacht – voor de helft – aanmerkelijkbelanghouder te zijn en voor de
helft gerechtigd te zijn in de verkoopopbrengst van de aandelen. Nu voorts
ingevolge artikel 41 van de Wet de winst uit aanmerkelijk belang wordt
beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop de aandelen zijn ver-
vreemd – en derhalve niet van belang is of daadwerkelijk over de winst uit
aanmerkelijk belang kan worden beschikt –, moet bij een vervreemding
ieder der duurzaam gescheiden levende echtgenoten worden geacht de
helft van de gemaakte winst uit aanmerkelijk belang te hebben genoten.”

De uitspraak vindt haar grond in de bestaande jurisprudentie dat de echtge-
noten beide aanmerkelijkbelanghouder zijn. Uit het systeem van de wet vloeit
voort dat de voordelen die worden behaald met de aanmerkelijkbelangaan-
delen, toevloeien aan de aanmerkelijkbelanghouder. Als de tot de huwelijks-
gemeenschap behorende aandelen dan worden vervreemd, genieten beide
echtgenoten aanmerkelijkbelangwinst.

Deze systematiek is echter anders voor het dividend dat wordt ontvangen op
de aanmerkelijkbelangaandelen. Dit is geen vervreemdingsvoordeel, waarvan
in BNB 2007/15 sprake was, maar een regulier voordeel. De vraag aan wie de
dividendinkomsten worden toegerekend wordt in het arrest niet beant-
woord. Wel in geschil was de toerekening van de rente op een vordering.
De rente moet volgens de Hoge Raad worden belast bij de bestuursbevoegde
echtgenoot:

“Voorzover de belastingheffing met betrekking tot inkomsten uit vermogen
is gebaseerd op het bepaalde in artikel 33 van de Wet kan de civielrechte-
lijke gerechtigdheid van deze echtgenoten tot de gemeenschap geen aan-
knopingspunt bieden voor de heffing. Weliswaar zijn de echtgenoten

96. HR 10 maart 2006, BNB 2007/15.
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gezamenlijk gerechtigd tot het geheel van de goederen die tot die gemeen-
schap behoren, doch aan die omstandigheid is geen argument te ontlenen
ter beantwoording van de vraag wie van de echtgenoten de eventuele
inkomsten uit die goederen geniet. Bij de beoordeling of inkomsten zijn
genoten in de zin van voornoemd wetsartikel is doorslaggevend of daad-
werkelijk over de inkomsten kan worden beschikt. In de regel zal dit
criterium aansluiten bij de bestuursbevoegdheid ter zake van de goederen
die deze inkomsten opleveren.”

Voor de dividendinkomsten geldt hetzelfde genietingstijdstip als voor de
hiervoor genoemde rente.97 Omdat de Hoge Raad voor die inkomsten meent
dat de gemeenschap geen aanknopingspunt kan bieden voor de toerekening,
lijkt het erop dat het dividend moet worden toegerekend aan de echtgenoot die
over het dividend kan beschikken.98 Het verschil in fiscale behandeling tussen
reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen, wordt veroorzaakt door de –

op de jurisprudentie van de Hoge Raad gebaseerde – wetssystematiek. Omdat
beide echtgenoten aanmerkelijkbelanghouder zijn en het vervreemdingsvoor-
deel wordt genoten op het tijdstip van de vervreemding, werd de Hoge Raad
voor de toerekening van de vervreemdingsvoordelen min of meer dwingend
naar de ‘eigendomstoerekening’ gestuurd. Dit is niet het geval voor de reguliere
inkomsten; deze worden genoten door degene die over de inkomst kan
beschikken.

9.3.8 Inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen

9.3.8.1 Heffingszijde

Bij wet van 12 december 1991 zijn de zuivere inkomsten in de vorm van
periodieke uitkeringen en verstrekkingen verzelfstandigd voor de inkomens-
toerekening tussen echtgenoten. In de parlementaire behandeling werd hier-
over onder andere opgemerkt dat dit betekent dat de “lijfrentetermijnen
voortaan worden belast bij degene die daartoe de gerechtigde is”.99 Dit
betekent mijns inziens dat de lijfrentetermijnen worden belast bij de begun-
stigde. Voor de ‘onderhoudsverplichtingen’ betekent dit dat de belastingheffing
plaatsvindt bij degene die juridisch op de onderhoudsverplichting aanspraak
kan maken. De begunstigde zal in het algemeen ook de bestuursmacht hebben
over de uitkering. Hierdoor geldt in wezen hetzelfde regime als door de Hoge
Raad voor de inkomsten uit vermogen wordt gehanteerd. De periodieke

97. Het genietingstijdstip van art. 4.43, dat een voortzetting is van het genietingstijdstip van
art. 33 Wet IB 1964.

98. Aldus o.a. ook Heithuis in zijn noot bij BNB 2007/15 en Ganzeveld 2007, p. 3 en A-G Niessen in
zijn conclusie bij HR 15 januari 2010, BNB 2010/100, onderdeel 8.7.

99. Kamerstukken II 1988/89, 21 198, nr. 3, p. 45.
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uitkeringen worden belast bij de belastingplichtige die daarover de beschik-
kingsmacht krijgt.100

Ten aanzien van de periodieke rijksbijdragen voor bezitters van eigen wonin-
gen is de vraag wie gerechtigd is tot de periodieke uitkering indien de echt-
genoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, in de jurisprudentie aan
de orde geweest.101 De Hoge Raad verwerpt het standpunt van de staats-
secretaris dat de periodieke rijksbijdrage wordt genoten door degene die in de
beschikking wordt genoemd. In de casus van dat arrest was in de toekennings-
beschikking belanghebbende “als eigenaar en daarmee rechthebbende op de
subsidie” genoemd en zijn echtgenote als “medebelanghebbende”. De Hoge
Raad vangt aan met de constatering dat belanghebbende en zijn echtgenote
ieder voor de helft eigenaar zijn van een perceel bouwgrond en daarop in
aanbouw zijnde woning en dat zij beiden de aanvraag voor de subsidie hebben
gedaan. Uitgaande van het feit dat zij beiden voor 50% eigenaar zijn van de
woning, heeft het hof volgens de Hoge Raad terecht geoordeeld dat aan
belanghebbendes echtgenote 50% van de op grond van de beschikking te
verstrekken bijdrage toekomt. Het oordeel van het hof dat de beschikking
aldus moet worden opgevat dat daarin aan belanghebbende en zijn echtgenote
ieder het hun toekomende deel in de bijdrage is toegekend, is van feitelijke
aard en niet onbegrijpelijk.

In dit arrest wordt mijns inziens bevestigd dat de periodieke uitkeringen in
aanmerking moeten worden genomen bij de bestuursbevoegde. Voor de vraag
wie bestuursbevoegd is, is mijns inziens terecht niet de beschikking zelf be-
slissendmaar de onderliggende regelgeving waarop de beschikking is gebaseerd.

9.3.8.2 Aftrekzijde

De aftrekzijde van de periodieke uitkeringen en verstrekkingen viel onder deWet
IB 1964 onder de ‘persoonlijke verplichtingen’ (art. 45 t/m 45c). In deWet IB 2001
is de aftrek op twee verschillende plaatsen geregeld. Allereerst zijn de uitgaven
voor inkomensvoorzieningen ondergebracht in afdeling 3.7. Hierin is geregeld
dat de premies voor lijfrentevoorzieningen in een aantal gevallen in aftrek
kunnen worden gebracht. De uitgaven die kwalificeren als ‘onderhoudsverplich-
tingen’ zijn ondergebracht bij de persoonsgebonden aftrek, in afdeling 6.2.

Ten aanzien van aftrekbaarheid van de lijfrentetermijnen is in de parlementaire
behandeling bij de Brede Herwaardering I, het volgende opgemerkt:102

100. Blokland 1989, p. 34-35 en Ganzeveld 1994, p. 330. Zie ook HR 23 januari 1974, BNB 1974/55.
101. HR 4 mei 1994, BNB 1994/197.
102. Kamerstukken II 1988/89, 21 198, nr. 3, p. 45.
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“Zoals uiteengezet (...) zijn alle zuivere inkomsten in de vorm van periodieke
uitkeringen en verstrekkingen alsmede de premies voor aanspraken op
dergelijke uitkeringen – in hoofdzaak betreft het termijnen van lijfrenten en
daarvoor betaalde premies – volledig verzelfstandigd voor de inkomens-
toerekening tussen echtgenoten. Voor die toerekening geldt dat voortaan de
lijfrentepremies aftrekbaar zijn (...) bij degene die deze op grond van het
lijfrentecontract is verschuldigd (...).”

Omdat de zelfstandige inkomenstoerekening onder de Wet IB 1964 niet alleen
gold voor lijfrenten maar ook voor de ‘onderhoudsuitkeringen’, ga ik ervan uit
dat voor de toepassing van de Wet IB 2001 hetzelfde geldt. Dit betekent dat ook
de alimentatie-uitkeringen of afkoopsommen aftrekbaar zijn bij degene op wie
de juridische verplichting rust (de alimentatieplichtige). Het huwelijksvermo-
gensregime heeft daarop geen invloed. Ook op de omvang van het aftrekbare
bedrag heeft het huwelijksvermogensregime geen invloed. In HR 23 januari
1974, BNB 1974/55, was een gedeelte van de door belanghebbende aan zijn
duurzaam gescheiden levende echtgenote gedane uitkeringen onttrokken aan
het gemeenschappelijke vermogen. Het hof concludeerde dat de uitkeringen
niet aftrekbaar waren voor zover deze onttrokken waren aan het gemeen-
schappelijke vermogen. Deze uitkeringen ontbeerde voor de vrouw het karak-
ter van inkomsten nu de echtelieden gelijkelijk op het vermogen inteerden. De
Hoge Raad casseert echter deze beslissing met de overweging:

“(...) dat dit oordeel echter niet juist is, daar voor de vraag, of de uitkering
voor belanghebbende aan de van hem duurzaam gescheiden levende echt-
genote een persoonlijke verplichting in voormelde zin oplevert, niet van
belang is, uit welke middelen belanghebbende de uitkeringen heeft
gedaan”.

Annotator P. den Boer merkt terecht op dat uit de beslissing van de Hoge Raad
ook volgt dat de echtgenote ten volle belastingplichtig zal zijn voor de door
haar ontvangen alimentatiebetalingen. Het bestaan van een huwelijksgemeen-
schap heeft derhalve geen invloed op de genieter of aftrekgerechtigde, noch op
de omvang van de aftrek.

9.3.9 Inkomen uit sparen en beleggen

Voor de bepaling van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is niet
meer van belang of, en zo ja wanneer, de inkomsten worden genoten, maar is
slechts de waarde van de bezittingen en de schulden van belastingplichtige
relevant. Als belastingplichtigen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd
gaan de bezittingen en schulden beide echtgenoten in gelijke mate aan. De
huwelijksgemeenschap heeft derhalve invloed op de ‘genieter’ van de (forfai-
taire) inkomst. Dit is een trendbreuk met de Wet IB 1964. Zoals hiervoor
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opgemerkt, hanteerde de Hoge Raad voor de toerekening van inkomsten uit
vermogen het beschikkingsmachtcriterium. Door de gewijzigde wetssystema-
tiek, is nu niet meer van belang wie over de inkomst kan beschikken maar
wie de rechthebbende is van de diverse vermogensbestanddelen.103 Het –

sterk bekritiseerde – robuuste karakter van box 3 heeft de toerekening van
vermogensinkomsten tussen in gemeenschap van goederen gehuwde echtge-
noten vereenvoudigd.104 Ook hier geldt echter dat de prijs voor die robuustheid
werd betaald bij de terbeschikkingstellingsregeling, waar de toerekenings-
problemen nadrukkelijk de kop op hebben gestoken.105

9.3.10 Persoonsgebonden aftrekposten

9.3.10.1 Specifieke zorgkosten, uitgaven voor levensonderhoud
en scholingsuitgaven

Een belangrijke voorwaarde voor aftrekbaarheid is dat de uitgaven op de
belastingplichtige moeten drukken. Dit houdt in dat op de belastingplichtige
een juridische verplichting moet rusten om de uitgaven uit eigen middelen te
doen.106 Indien belastingplichtigen zijn gehuwd in gemeenschap van goede-
ren, zou gesteld kunnen worden dat de uitgaven slechts voor de helft op de
belastingplichtige zelf drukken. De andere helft drukt op zijn echtgenoot. In
deze zin Hof ’s-Gravenhage, 1 maart 1965, BNB 1966/25:

“(...) dat, nu de belangh. met haar overleden echtgenoot in algehele ge-
meenschap van goederen was gehuwd, de kosten van de laatste ziekte van
haar echtgenoot, in totaal groot fl. 931,43, een schuld van die gemeenschap
vormden en derhalve voor de helft de belangh. uit eigen hoofde betroffen;
dat deze helft of fl. 465,72 mitsdien voor de belangh. een uitgave terzake
van ziekte was, welke behoorde tot de buitengewone lasten, welke in het
belastingtijdvak waarover zij is aangeslagen op haar hebben gedrukt”.

Als echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, drukken de
kosten slechts voor de helft op de belastingplichtige zelf. Omdat de specifieke
zorgkosten en de scholingsuitgaven ook aftrekbaar zijn als ze voor de partner
worden gedaan, heeft dit geen invloed op de vraag of de uitgave aftrekbaar is.

103. In gelijke zin Ganzeveld 2007, p. 4.
104. Zie voor kritiek op de robuustheid van box 3 o.a. Zwemmer 2000 en Freudenthal 2006. Zie

voor kritiek in meer algemene zin over de ‘vervlakking’ waarvan box 3 toch wel het meest in
het oog springende voorbeeld is Freudenthal 2004 (oratie).

105. Die inmiddels ook weer de kop in zijn gedrukt door middel van een wetswijziging die op
1 januari 2011 in werking treedt. Zie par. 9.3.5.

106. Albregtse 1998, p. 105.
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Deze uitgaven kunnen bij iedere echtgenoot voor de helft in aftrek worden
gebracht, ongeacht de vraag ten behoeve van wie de uitgave is gedaan.107

9.3.10.2 Giften

De belastingplichtige die in relatie staat tot de instelling en uit wiens vermogen
de gift afkomstig is, komt in aanmerking voor de giftenaftrek.108 Indien de
belastingplichtige een gift verstrekt uit het gemeenschapsvermogen, komt de
gift niet alleen uit zijn eigen vermogen maar ook uit dat van zijn partner. In dat
geval kan worden gesteld dat de gift beide echtgenoten in gelijke mate aangaat
en dat daarom de gift bij beide belastingplichtigen in aanmerking moet worden
genomen. Anderzijds kan worden gesteld dat de giften aftrekbaar behoren te
zijn bij de echtgenoot die de verplichting is aangegaan. Het bestaan van een
huwelijksgemeenschap is in dat geval niet relevant. Deze zienswijze sluit
aan bij BNB 1965/112, BNB 2007/15 en BNB 2010/100. In de jurisprudentie is
geen van beide zienswijzen expliciet terug te vinden. Zoals in paragraaf 9.2.10.2
aan de orde is gekomen, hecht de Hoge Raad echter ook belang aan de
omstandigheid uit wiens vermogen de gift afkomstig is. Dit pleit ervoor dat
de gift die wordt gedaan uit een huwelijksgemeenschap bij beide echtgenoten
in gelijke mate in aanmerking kan worden genomen.

9.3.10.3 Verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Zoals in paragraaf 9.2.10.3 aangegeven, is zowel onder de Wet IB 1964 als de
Wet IB 2001 de vraag aan de orde geweest op welke wijze het maximale in
aanmerking te nemen verlies bij gehuwden respectievelijk partners berekend
moet worden.109 De vraag luidde of het maximaal aftrekbare verlies kan
worden verdubbeld als men gehuwd respectievelijk elkaars partner is. In beide
gevallen heeft de staatssecretaris aangegeven dat het verlies wordt berekend

107. Zoals in voetnoot 54 opgemerkt, is dit anders voor de uitgaven voor levensonderhoud
kinderen en weekenduitgaven voor gehandicapten. In deze artikelen is niet uitdrukkelijk
bepaald dat de kosten ook kwalificeren als ze worden gedaan door de partner. De kosten voor
het levensonderhoud van het kind, dat niet het kind van de partner is, kunnen toch bij iedere
echtgenoot voor de helft in aftrek worden gebracht omdat het kind van de partner voor de
belastingwetgeving gelijk is gesteld met een eigen kind. Dit geldt ook voor weekenduitgaven
voor het gehandicapte kind. De weekenduitgaven zijn echter ook aftrekbaar als ze zijn
gedaan om de broer, zus of onder het mentorschap van de belastingplichtige gestelde
persoon te verzorgen. De broer of zus van de belastingplichtige is niet de broer of zus van de
partner van de belastingplichtige. Als echtgenoten zijn getrouwd in gemeenschap van
goederen, betekent dit dat de kosten voor de helft niet in aftrek komen. Gelet op de
omstandigheid dat de wetgever het toepassingsbereik voor de specifieke zorgkosten en
scholingsuitgaven wel heeft uitgebreid tot de partner, ligt het voor de hand dat dat ook in dit
geval de bedoeling is.

108. Van Dijck & Van Vijfeijken 2005, p. 73.
109. Besluit van 24 februari 1997, nr. DB97/808M, V-N 1997, p. 1074, punt 13 en besluit van

13 maart 2001, nr. CPP2000/2306M, punt 17.
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per belastingplichtige die een lening heeft verstrekt. Daarmee wordt echter
niet de vraag beantwoord hoe moet worden omgegaan met een lening die
wordt verstrekt uit het gemeenschapsvermogen. In dat geval kan worden
gesteld dat de lening beide echtgenoten in gelijke mate aangaat en dat daarom
het verlies bij beide belastingplichtigen in aanmerking moet worden genomen.
Anderzijds kan worden gesteld dat de verliezen aftrekbaar behoren te zijn bij
de echtgenoot die de lening heeft verstrekt. Het bestaan van een huwelijks-
gemeenschap is in dat geval niet relevant. Deze zienswijze sluit aan bij BNB
1965/112, BNB 2007/15 en BNB 2010/100. In de jurisprudentie is geen van beide
zienswijzen terug te vinden.

9.3.10.4 Uitgaven voor monumentenpanden

De uitgaven voor monumentenpanden vormden onder de Wet IB 1964 aftrek-
bare kosten. In principe dient voor de aftrekbaarheid daarvan te worden
aangesloten bij de belastingplichtige die de (betalings)verplichting is aange-
gaan. Dat de kosten via de huwelijksgemeenschap gedeeltelijk voor rekening
komen van de partner, doet niet af aan het feit dat de kosten op belasting-
plichtige drukken. Aan de andere kant is gelet op de specifieke kenmerken van
de echtelijke woning in paragraaf 9.3.6 geconcludeerd dat de voor- en nadelen
uit de eigen woning voor de helft aan iedere echtgenoot moeten worden
toegerekend. Het monumentenpand kan echter zowel een echtelijke (box 1-)
woning als een box 3-woning betreffen. Gelet op het feit dat de uitgaven ook
zijn ondergebracht in een afzonderlijke afdeling, en niet bij de eigenwoning-
regeling, meen ik dat de afwijkende toerekeningsmethode in dit geval niet op
bezwaren stuit.

9.3.11 Conclusie toerekening inkomsten huwelijksgemeenschap

Voor de hiervoor onderzochte inkomenscategorieën blijkt dat niet voor alle
inkomsten de invloed van de huwelijksgemeenschap duidelijk is. Hoewel tot
voor kort nog werd gediscussieerd over de reikwijdte van de beslissing van de
Hoge Raad in BNB 1965/112, waarin voor de inkomsten uit vermogen werd
aangesloten bij de belastingplichtige die de bestuursmacht had, is na de
arresten BNB 2007/15 en BNB 2010/100 duidelijk dat de bestuursmachttoe-
rekening het uitgangspunt is als het gaat om de toerekening van inkomsten die
voortvloeien uit vermogensbestanddelen die tot de huwelijksgemeenschap
behoren. Voor de categorie winst uit onderneming, de inkomsten uit vermogen
(waarschijnlijk inclusief het dividend dat wordt uitgekeerd op aanmerkelijkbe-
langaandelen) en het terbeschikkingstellingsresultaat heeft de Hoge Raad
inmiddels geoordeeld dat het inkomen moet worden toegerekend aan de
belastingplichtige die de bestuursmacht heeft van het onderliggende vermo-
gensbestanddeel. Ik ga ervan uit dat de bestuursmachttoerekening ook moet
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plaatsvinden bij de winstafhankelijke schuldvordering en de periodieke uitke-
ring. Hoewel er een tegengestelde hof-uitspraak ligt, ga ik er op grond van de
hiervoor genoemde jurisprudentie van uit dat hetzelfde geldt voor de ‘andere
inkomsten uit arbeid’.

Voor de vervreemdingswinst die wordt behaald met aanmerkelijkbelangaan-
delen, heeft de Hoge Raad, gelet op de wetssystematiek, een uitzondering
gemaakt op deze toerekeningsregel. In dat geval vindt de toerekening plaats
naar rato van de juridische gerechtigdheid tot de aandelen. Uit de wetssys-
tematiek volgt ook dat het inkomen uit sparen en beleggen, anders dan onder
de Wet IB 1964, niet moet worden toegerekend aan de bestuursbevoegde maar
aan de juridische gerechtigde tot de onderliggende vermogensbestanddelen.
Als de aanmerkelijkbelangaandelen en de bestanddelen van de rendements-
grondslag tot de huwelijksgemeenschap behoren, betekent dit dat het inkomen
aan iedere echtgenoot voor de helft moet worden toegerekend.

Onduidelijkheid bestaat nog over de toerekening van het belastbaar inkomen
uit eigen woning en de persoonsgebonden aftrekposten. Voor het inkomen uit
de eigen woning is er op grond van de civielrechtelijke regeling een goede
reden om inbreuk te maken op de bestuursmachttoerekening. Het bestuur met
betrekking tot de echtelijke woning is namelijk beperkt. Ook het bijzondere
karakter van deze inkomensbronwijst in die richting: het inkomen uit de eigen
woning dat wordt belast is het gebruik van de eigen woning (de huurwaarde).
Het gebruik en genot van gemeenschapsgoederen komt aan beide echtgenoten
toe. Tot slot kan ook uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid dat moet worden
aangesloten bij de juridische gerechtigdheid tot de woning. Voor de persoons-
gebonden aftrekposten is er slechts een hof-uitspraak die erop wijst dat de
lasten in gelijke mate aan beide echtgenoten moeten worden toegerekend.
Omdat het ‘uitgaven’ betreft en voor de aftrekbaarheid de betaling ervan
relevant is, lijkt het erop dat cruciaal is uit wiens vermogen de ‘uitgave’ heeft
plaatsgevonden. Dit betekent dat de persoonsgebonden aftrekpost voor de
helft aan iedere in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot moet
worden toegerekend.110

110. Met uitzondering van de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen en de uitgaven voor
monumentenpanden. Deze komen in aftrek bij de juridische schuldenaar. Zie par. 9.3.8.2 en
9.3.10.4.
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9.4 Conclusie individuele toerekening in de inkomstenbelasting

9.4.1 Bewijsproblemen

9.4.1.1 Individuele toerekening gemeenschappelijke inkomensbestanddelen

Het hoofdargument in de Wet IB 2001 om af te wijken van het uitgangspunt
van de individuele toerekening zijn de uitvoeringstechnische problemen die
zouden ontstaan omdat:

“(...) het geldende huwelijksgoederenregime, de eventuele huwelijkse voor-
waarden of het samenlevingscontract alsmede de niet schriftelijk vastge-
stelde afspraken tussen partners van belang zijn om te bepalen bij welke
partner een inkomst of aftrekpost in aanmerking genomen moet wor-
den”.111

Of dit inderdaad voor de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen de vrije
toerekening rechtvaardigt, is onderzocht in de paragrafen 9.2 en 9.3. In
paragraaf 9.2 is gebleken dat algemene (verrekenings)bepalingen in huwelijkse
voorwaarden of samenlevingsovereenkomst relevant (kunnen) zijn voor de
aftrek van de eigenwoningrente, de uitgaven voor monumentenpanden en de
persoonsgebonden aftrekposten die in de Wet IB 1964 werden aangeduid als
‘buitengewone lasten’ (de specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en uitgaven
voor levensonderhoud kinderen en de weekenduitgaven voor gehandicapten).
Voor deze aftrekposten kan de individuele toerekening bewijsproblemen
opleveren. Om tot een juiste toerekening van deze uitgaven te komen, zouden
de huwelijkse voorwaarden, de samenlevingsovereenkomst of andere schrifte-
lijke afspraken beoordeeld moeten worden. Ook voor box 3 kan een bewijs-
probleem optreden bij de toerekening van de gezamenlijke bankrekening en
roerende goederen. Het probleem bij deze laatste categorie moet worden
gerelativeerd omdat de meeste roerende goederen inboedelgoederen zullen
zijn, die zijn vrijgesteld in box 3 (art. 5.3 lid 2 onderdeel c Wet IB 2001). De
vorderingen en schulden uit hoofde van een periodiek of finaal verrekenbeding
kunnen vanwege uitvoeringstechnische problemen niet worden meegenomen
in box 3.

Een complicerende factor is voorts dat in de inkomstenbelasting ook de
economische gerechtigdheid relevant is.112 Naar mijn mening dient met de
indirecte economische gerechtigdheid die voortvloeit uit een verrekenbeding

111. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 107.
112. Zoals in voetnoot 845 opgemerkt, worden de termen economische gerechtigdheid en

economisch belang door elkaar gebruikt.
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voor de inkomstenbelasting geen rekening te worden gehouden. De economi-
sche gerechtigdheid is voor de toerekening naar mijn mening slechts van
belang als het een direct economisch belang betreft, dat wil zeggen dat het
economische belang bij een ander berust dan de juridische rechthebbende. Of
hiervan sprake is, dient onder omstandigheden te worden beoordeeld voor het
inkomen uit aanmerkelijk belang en de eigen woning.

Voor de gehuwden in gemeenschap van goederen, treden er zoals blijkt uit
paragraaf 9.3 ten aanzien van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen
geen bijzondere bewijsproblemen op. De inkomensbestanddelen die vrij toege-
rekend kunnenworden, zijn in een individuele toerekening juist eenvoudig toe te
rekenen. Het belastbaar inkomen uit eigen woning, het vervreemdingsvoordeel
dat wordt behaaldmet de aanmerkelijkbelangaandelen en de persoonsgebonden
aftrekposten dienen aan iedere echtgenoot voor de helft te worden toegerekend.
Alleen het reguliere voordeel uit aanmerkelijk belang zou aan de echtgenoot
moeten worden toegerekend die de bestuursmacht over de aandelen heeft. Dit
levert echter geen bewijsproblemen op. Ook de toerekening in box 3 levert geen
problemen op bij gehuwden in gemeenschap van goederen.

De vraag of de afwijking van de individuele toerekening gerechtvaardigd is
vanwege de grotere uitvoeringsproblemen van de gemeenschappelijke inko-
mensbestanddelen, is hiermee beantwoord. Dit blijkt het geval te zijn voor de
eigen woning, een aantal persoonsgebonden aftrekposten en bepaalde box 3-
bestanddelen. Het beoordelen van het al dan niet bestaan van een (directe)
economische gerechtigdheid tot de eigen woning en de aanmerkelijkbelang-
aandelen, kan ook lastig zijn. Dit zal echter slechts in vrij uitzonderlijke situaties
aan de orde zijn, zodat de vraag kanworden gesteld of daarvoor een uitzondering
op de hoofdregel van individuele toerekening is gerechtvaardigd.

9.4.1.2 Individuele toerekening persoonlijke inkomensbestanddelen

In de paragrafen 9.2 en 9.3 is ook onderzocht of toerekening van persoonlijke
inkomensbestanddelen tot toerekeningsproblemen leidt binnen het samenle-
vingsverband. Voor een juiste toerekening van deze inkomensbestanddelen
dient, met uitzondering van de bron inkomen uit dienstbetrekking, vastgesteld
te worden wie het bestuur heeft over de vermogensbestanddelen. Dit geldt
mijns inziens voor de winst uit onderneming, de winstafhankelijke schuldvor-
dering, andere inkomsten uit arbeid en de terbeschikkingstellingsregeling.
Voor de periodieke uitkeringen en verstrekkingen dient te worden vastgesteld
wie de begunstigde is. De aftrek van de lijfrentetermijnen vindt plaats bij
degene op wie de juridische verplichting rust.
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Als echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, zal dus moeten
worden beoordeeld wie van de belastingplichtigen de juridische beschikkings-
macht heeft over het goed. Hoewel echtgenoten zelf vaak niet zullen beseffen
wie van de echtgenoten beschikkingsbevoegd is,113 is dit voor de meeste
vermogensbestanddelen wel redelijk eenvoudig te achterhalen. De op naam
gestelde goederen, zoals onroerende zaken, aandelen op naam, vorderingen en
lijfrenten, staan immers onder bestuur van degene op wiens naam ze zijn
gesteld. Ten aanzien van niet op naam gestelde vermogensbestanddelen, zal
moeten worden achterhaald van wiens zijde het goed in de gemeenschap is
gevallen. Dit is zowel voor de belastingplichtigen zelf als voor de Belasting-
dienst vaak een ondoenlijke zaak. Omdat de terbeschikkingstellingsregeling
vrijwel altijd op vermogensbestanddelen betrekking heeft die op naam staan,
zal dit probleem zich daar niet snel voordoen.114 Daarbij kan nog worden
gewezen op wetsvoorstel Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goede-
ren’ (Kamerstukken 28 867). Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de
toerekening op grond van de bestuursmacht een stuk eenvoudiger. Anders dan
in de huidige regeling is voor de goederen die niet op naam staan, niet meer
relevant van wiens zijde de goederen in de gemeenschap zijn gevallen. Ten
aanzien van deze gemeenschapsgoederen is namelijk ieder der echtgenoten
bestuursbevoegd. Dit zou betekenen dat deze vermogensbestanddelen aan
ieder van de echtgenoten voor de helft moeten worden toegerekend.

Als partners samenwonen of zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen,
kan een complicerende factor zijn dat in de inkomstenbelasting ook de
economische gerechtigdheid relevant is. Naar mijn mening dient met de
indirecte economische gerechtigdheid die voortvloeit uit een verrekenbeding
voor de inkomstenbelasting geen rekening te worden gehouden. Het econo-
mische belang is voor de toerekening naar mijn mening slechts van belang als
het (directe) economische belang bij een ander berust dan de juridische
rechthebbende. Of hiervan sprake is, dient onder omstandigheden te worden
beoordeeld voor de bron winst uit onderneming (zie par. 9.2.3).

9.4.2 Manipulatiemogelijkheden

Uit de paragrafen 9.2 en 9.3 volgt tot slot ook of belastingplichtigen de
toerekening zelf – zonder noemenswaardige juridische gevolgen – kunnen
beïnvloeden.

113. Omdat de bestuursregeling voor ‘normale mensen’ een terra incognita is, vgl. A-G Overgaauw
in zijn conclusie bij HR 10 maart 2006, BNB 2007/15, punt 2.29.

114. De meeste vermogensbestanddelen die niet op naam staan, zullen tot de rendements-
grondslag van box 3 behoren. Omdat voor de toerekening van het belastbaar inkomen uit
sparen en beleggen wordt aangesloten bij de eigendomsverhouding, is de individuele toe-
rekening bij gehuwden in gemeenschap van goederen daar ook geen probleem. Zie
par. 9.4.1.1.
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De toerekening kan worden beïnvloed als voor ongehuwd samenwonenden en
echtgenoten de mogelijkheid bestaat om de inkomst fiscaal over te dragen aan
de partner. Als men civielrechtelijk toch al is overeengekomen de overge-
spaarde inkomsten te verrekenen, heeft een dergelijke overdracht geen finan-
ciële gevolgen. Het blijkt echter, met uitzondering van wellicht de periodieke
uitkering, niet mogelijk te zijn om via schriftelijke overeenkomsten te bewerk-
stelligen dat de opbrengst van een bepaalde ‘bron’ bij de partner wordt belast,
zonder dat de bron zelf wordt overgedragen. De overdracht van de ‘bron’ zelf
om de (toekomstige) belastingheffing bij de partner te laten plaatsvinden, kan
zich voordoen bij de eigen woning, het aanmerkelijk belang, de periodieke
uitkeringen en verstrekkingen, de terbeschikkingstellingsregeling en box 3.
Ook bij de bron winst uit onderneming kan de partner participeren als onder-
nemer115 of medegerechtigde. Hetzelfde geldt onder omstandigheden voor de
‘andere inkomsten uit arbeid’; de minimale arbeid die is vereist zou wellicht
uitgevoerd kunnen worden door de partner terwijl het daarmee behaalde
resultaat zou toevloeien aan de juridische eigenaar. Een dergelijke overdracht
is derhalve alleen niet mogelijk indien voor de opbrengst arbeid nodig is die
sterk aan de persoon van de belastingplichtige verbonden is. Dat de bron kan
worden overgedragen, betekent echter niet dat de toerekening gemanipuleerd
kan worden. Van manipulatie is naar mijn mening slechts sprake als de bron
zonder noemenswaardige juridische en financiële gevolgen kan worden over-
gedragen. Daarvan is geen sprake als partners zijn gehuwd buiten gemeen-
schap van goederen of ongehuwd samenwonen. Alleen voor de bron andere
inkomsten uit arbeid kan dat in specifieke situaties naar mijn mening anders
zijn (zie par. 9.2.4).

De toerekening kan echter wel eenvoudig worden beïnvloed door de echtge-
noten die zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zoals in paragraaf 5.3.4.2
aangegeven, kan door het opnemen van een bestuursovereenkomst in de
huwelijkse voorwaarden worden afgeweken van de wettelijke bestuursrege-
ling. De bestuursovereenkomst kan inhouden dat een van de echtgenoten de
exclusieve beschikkingsmacht krijgt, dat beide echtgenoten gezamenlijk
bestuursbevoegd zijn of dat beide echtgenoten onafhankelijk van elkaar be-
stuursbevoegd zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat de bestuurs-
bevoegde echtgenoot, het bestuur overlaat aan de andere echtgenoot (art. 1:90
lid 3 BW). De echtgenoot die het bestuur overlaat aan de andere echtgenoot,
vindt het goed dat de goederen die wettelijk onder zijn bestuur staan, in feite
geheel of ten dele door de andere echtgenoot worden bestuurd. Dit overlaten is

115. Vervolgens is wel de vraag of de partner voldoet aan het urencriterium. De werkzaamheden
die worden verricht in het kader van een ‘ongebruikelijk samenwerkingsverband’ met
een verbonden persoon, tellen niet mee voor het urencriterium (art. 3.6 lid 2 Wet IB 2001).
Dit laat onverlet dat de partner wel kan kwalificeren als ondernemer als hij rechtstreeks
wordt verbonden voor verbintenissen van de onderneming.
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vormvrij. Deze figuur wijkt af van de hiervoor genoemde figuur, omdat de
echtgenoot aanwie het bestuurwordt overgelaten niet zelf dewettelijke bestuur-
der wordt. Evenmin verliest de echtgenoot zijn eigen bestuursbevoegdheid.116

De mogelijkheid om af te wijken van de wettelijke bestuursregeling, maakt het
niet alleen lastig om te beoordelen (en te controleren) wie bestuursbevoegd is,
maar het maakt de toerekening ook gevoelig voor manipulatie. Door het bestuur
te wijzigen, hebben gehuwden in gemeenschap van goederen zelf in de hand bij
wie het vermogensbestanddeel fiscaal in aanmerking wordt genomen. Zo heeft
Giele onderzocht of de Nederlandse wetgeving voor gehuwden in gemeenschap
van goederen, ondanks de individuele toerekening, mogelijkheden biedt om het
splitsingsstelsel te benaderen. Tot zijn eigen verbazing kunnen de volgende
inkomensbestanddelen naar zijn mening op eenvoudige wijze worden gesplitst:
de winst uit onderneming, andere inkomsten uit arbeid en de meeste periodieke
uitkeringen die onder de loonbelasting zijn gebracht.117

De toerekening kan niet alleen worden gewijzigd (of ‘gemanipuleerd’) door de
bestuursverdeling te wijzigen, maar ook door het goed op naam van de andere
partner te stellen. Voor vermogensbestanddelen die op naam staan, kan zo op
eenvoudige wijze de bestuursbevoegdheid overgeheveld worden tussen echtge-
noten.118 Omdat echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, ver-
andert hierdoor niet de eigendomsverhouding, maar alleen de bestuursmacht.
Hier wijst ook de staatssecretaris op in de notitie Fiscale positie directeur-
grootaandeelhouder.119 Als voorbeeld van een manipulatiemogelijkheid noemt
hij de situatie dat sprake is van een afwaardering van een vordering op de BV bij
de partner met het hoogste inkomen (aftrekbaar naar het 52%-tarief). Als daarna

116. In de literatuur is de vraag opgeworpen of het ‘overlaten van bestuur’ fiscaal moet worden
gevolgd. In Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 162, p. 40, wordt
opgemerkt dat dat niet het geval is: “het feit dat de beschikking aan de andere echtgenoot
wordt overgelaten, laat immers de beschikkingsmacht als zodanig onverlet”. A-G Overgaauw
deelt dit standpunt in zijn conclusie bij HR 10 maart 2006, BNB 2007/15. Dit standpunt is
mijns inziens wetssystematisch niet zuiver. Het gaat erom of de echtgenoot beschikkings-
macht heeft over de inkomst. Als de echtgenoot het bestuur overlaat aan de andere
echtgenoot, hebben beide echtgenoten de beschikkingsmacht van dat vermogensbestand-
deel. Een toerekening aan iedere echtgenoot voor de helft ligt dan voor de hand. Uit
uitvoeringstechnisch oogpunt kan het echter wel gerechtvaardigd zijn om hiervan af te
wijken; het overlaten van bestuur is immers vooral een feitelijke kwestie.

117. J.F.M. Giele ‘enige gezichtspunten bij toerekening aan echtelieden van inkomensbestandde-
len, in het bijzonder aan de gehuwde vrouw’, in: Albregtse, Van Arendonk & Stevens,
Christiaanse-bundel 1989, p. 95-96.

118. Zie bijv. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 226, p. 42, waarin wordt
opgemerkt dat de wijziging van de tenaamstelling van een vermogensbestanddeel net zo
eenvoudig is als het overschrijven van een kentekenbewijs van een auto.

119. Kamerstukken II 2008/09, 31 705, nr. 19, p. 6. Gelet op de manipulatiemogelijkheden kondigt
hij het voornemen aan om in de wet op te nemen dat de toerekening moet geschieden naar
rato van de eigendomsverhouding van het onderliggende vermogensbestanddeel. Het wets-
voorstel dat daarvoor is ingediend treedt op 1 januari 2011 in werking (wetsvoorstel 32 401).
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de vordering op naam van de partner met het laagste inkomen wordt gesteld,
wordt de latere opwaardering bij het vollopen van de vordering naar een lager
tarief belast.

Ook Moltmaker wijst op de onwenselijkheid van het aanknopen bij de be-
stuursregeling voor de toerekening van het inkomen:

“Nog afgezien van de complicaties die het wettelijk bestuursstelsel zelf al
heeft, m.n. de mogelijkheid van bestuursopdracht door de rechter, overla-
ting van bestuur, bestuursovereenkomsten, de bijzondere regeling voor
ondernemingsvermogen, overschrijding van de bestuursmacht, enz. enz.
en de verschillen die in dit opzicht kunnen voortvloeien uit het bij huwe-
lijksvoorwaarden gekozen huwelijksvermogensregime, zijn er verschillende
mogelijkheden voor de echtgenoten om feitelijk met de bestuursmacht te
manoeuvreren (...).”120

In de procedure over de toerekening van het vervreemdingsvoordeel uit
aanmerkelijk belang en de rente op de schuldvordering, wijst ook A-G Over-
gaauw op het willekeurige karakter van een dergelijke toerekening, de prak-
tische problemen en manipulatiemogelijkheden:

“Dat de tenaamstelling van een vermogensbestanddeel (...) kan worden
gewijzigd, zodat het bestuur komt te berusten bij de (andere, aanvankelijk
niet bestuursbevoegde) echtgenoot, heeft wat willekeurigs (...). Het probleem
van de praktische uitvoerbaarheid, dat bij een individueel stelsel opdoemt,
(...), en manipulatie (...), kan weliswaar een andere toerekening van (vermo-
gens)inkomsten wenselijk maken, maar dat is aan de wetgever.”121

Hieruit blijkt dat de individuele toerekening bij in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten manipuleerbaar is als daarvoor wordt aangesloten bij de
bestuursbevoegdheid. De manipulatiemogelijkheid leidt tot een rechtsongelijk-
heid: gehuwden in gemeenschap van goederen kunnen voor een belangrijk
deel zelf bepalen aan wie het vermogensbestanddeel fiscaal wordt toege-
rekend, terwijl andere samenlevingsverbanden deze mogelijkheid niet hebben.
Bovendien ontstaat zo een onderscheid tussen inkomsten die alleen voort-
vloeien uit de verrichte arbeid en inkomsten die worden behaald met vermo-
gensbestanddelen (eventueel in combinatie met arbeid). De inkomsten uit
arbeid worden altijd toegerekend aan degene die de arbeid verricht en dus het
bestuur heeft over de inkomst, terwijl de inkomsten die worden behaald met
vermogensbestanddelen naar willekeur kunnen worden toegerekend. Het zal

120. Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 77.
121. BNB 2007/15, onderdeel 2.46.
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duidelijk zijn dat in een progressief belastingstelsel een toerekening die men
zelf kan ‘kiezen’ niet strookt met de draagkrachtgedachte.122

9.5 Beoordeling positief recht in het licht van de individualisering

Vanwege uitvoeringstechnische problemen, kan volledige individualisering
op het gebied van toerekening van de inkomsten en uitgaven, niet worden
gerealiseerd. De inkomsten uit eigen woning, een aantal persoonsgebonden
aftrekposten, de roerende goederen en de gezamenlijke bankrekening in box 3
kunnen niet individueel toegerekend worden. De vorderingen en schulden uit
hoofde van een periodiek of finaal verrekenbeding kunnen vanwege de
uitvoeringstechnische bezwaren evenmin worden meegenomen in box 3.
De onderlinge financiële verwevenheid verhindert een juiste individuele
toerekening.

Dat een individuele toerekening voor deze inkomens- en vermogensbestand-
delen niet mogelijk is, rechtvaardigt naar mijn mening niet de in de huidige
wet opgenomen vrije toerekeningsmogelijkheid.

Ook in het privaatrecht is het van belang om vast te stellen wie van beide
partners gerechtigd is tot de vermogensbestanddelen. Zoals in paragraaf 5.5.2
aangegeven, zijn in het BW bewijsregels opgesteld voor goederen die niet op
naam zijn gesteld. In art. 1:130 BW is een bewijsregel opgenomen voor de
verhouding tussen echtgenoten en derden. De echtgenoot kan tegen derden
zijn aanbreng van bij huwelijkse voorwaarden buiten de gemeenschap ge-
houden goederen, slechts bewijzen door vermelding in de akte van huwelijkse
voorwaarden of de daaraan vastgehechte beschrijving. Als het goed tijdens het
bestaan van de huwelijkse voorwaarden is verkregen, kan het bewijs met alle
middelen worden geleverd.123 Het enkele feit dat de echtgenoot het goed
onder zich heeft – en dus de feitelijke macht over het goed heeft – is
onvoldoende om het bewijs te leveren.124 Als niemand zijn recht op het
goed kan bewijzen, biedt art. 1:131 BW uitkomst: het goed wordt dan geacht
aan ieder van de echtgenoten voor de helft toe te behoren.125

122. In het door mij voorgestelde splitsingsstelsel wordt het inkomen verplicht in gelijke delen
aan de partners toegerekend. Deze toerekening is juist gebaseerd op de draagkrachtgedachte.
Omdat de partners in grote mate een inkomensverwervende en inkomensbestedende
eenheid zijn, dient het inkomen in gelijke mate aan ieder van hen te worden toegerekend. Zie
hierover uitvoeriger hfdst. 7.

123. De echtgenoten zijn in hun onderlinge verhouding niet gebonden aan art. 1:130 BW. Zij
kunnen het bewijs rechthebbende te zijn, op alle mogelijke manieren leveren, ongeacht of de
goederen reeds in hun bezit waren ten tijde van de aanbreng.

124. Asser/De Boer 2006/439.
125. Tenzij er sprake is van een gemeenschap die het goed kan omvatten. In dat geval valt het goed

in de gemeenschap. Deze toevoeging geldt niet in het voorgestelde art. 1:131 BW.
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Voor de toerekening van inkomsten en uitgaven die lastig individueel toere-
kenbaar zijn, zou ook in de inkomstenbelasting uitgegaan kunnen worden van
het uitgangspunt dat de inkomsten en uitgaven gemeenschappelijk zijn. Voor
gehuwden in gemeenschap van goederen zal dat in vrijwel alle gevallen
overeenkomen met de werkelijkheid. Ook voor gehuwden buiten gemeen-
schap van goederen en ongehuwd samenwonenden ligt een toerekening bij
helfte voor de hand als het gaat om het belastbaar inkomen uit eigen woning en
de lastig toerekenbare persoonsgebonden aftrekposten. Beide partners hebben
het recht om in de woning te wonen en de eigenwoningrente zal in de meeste
gevallen tot de kosten van de huishouding behoren en gezamenlijk worden
voldaan. Hetzelfde geldt voor de persoonsgebonden aftrekposten die lastig
individueel toerekenbaar zijn. Omdat in vrijwel alle gevallen deze toerekening
in overeenstemming is met de werkelijkheid, zou voor deze inkomensbestand-
delen en uitgaven naar mijn mening geen tegenbewijsmogelijkheid geboden
moetenworden. Dat in enkele gevallen deze toerekening niet juist is, kanworden
gerechtvaardigd door de uitvoeringsproblemen en demanipulatiemogelijkheden
die zouden ontstaan bij een tegenbewijsmogelijkheid.

Dit is naar mijn mening anders voor de toerekening van de roerende, niet op
naam gestelde, zaken in box 3. Zoals reeds opgemerkt, zullen de toerekenings-
problemen gering zijn omdat de meeste roerende zaken zijn vrijgesteld. Dit is
het geval als de roerende zaken voor persoonlijke doeleinden worden ge- of
verbruikt en niet hoofdzakelijk als belegging dienen. De roerende zaken die
dan niet zijn vrijgesteld betreffen bijvoorbeeld de kunstwerken die als beleg-
ging worden aangehouden. Voor dit soort gevallen dient een tegenbewijs-
mogelijkheid te worden geboden. Als belastingplichtige met schriftelijke
stukken de eigendom kan bewijzen, dient de toerekening daarbij aan te sluiten.
Voor de gezamenlijke bankrekening is een tegenbewijsmogelijkheid naar mijn
mening niet geboden. Partners zullen zelf veelal niet weten wie in welke mate
gerechtigd is tot het onderliggende saldo. Als zij belang hechten aan een –

fiscaal en civielrechtelijk – juiste toerekening, kunnen zij gescheiden bank-
rekeningen aanhouden. Als de bankrekening van de partners die een gemeen-
schappelijke huishouding voeren echter op beider naam is gesteld, dient de
toerekening bij helften plaats te vinden.

In de parlementaire behandeling is de vrije toerekeningsmogelijkheid, in plaats
van een verplicht voorgeschreven toerekening, als volgt gemotiveerd:

“Voor de nog niet geïndividualiseerde inkomensbestanddelen is het uit-
gangspunt dat belastingplichtigen die dit wensen de mogelijkheid krijgen
om hun eigen inkomsten en aftrekposten aan te geven, zonder op basis van
een wettelijke toerekeningsregel gedwongen te zijn om bepaalde bestand-
delen van het inkomen over te brengen naar de aangifte van de meestver-
diener. Daarnaast is het echter wenselijk dat belastingplichtigen ook de
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mogelijkheid hebben om alle gemeenschappelijke inkomsten en aftrek-
posten op de aangifte van een van beide aan te geven. Hiermee kan
bijvoorbeeld worden bereikt dat de andere partner niet in de heffing van
inkomstenbelasting wordt betrokken. Aan belastingplichtigen wordt der-
halve de keuze gelaten bij wie de gemeenschappelijke inkomsten en aftrek-
posten voor welk deel worden aangegeven. Beide partners kunnen volledig
individueel aangifte doen van hun eigen inkomsten en hun eigen aftrek-
posten, maar zij hebben ook de mogelijkheid om de gemeenschappelijke
bestanddelen op de aangifte van een van beiden te vermelden.”126

De motivering is tweeërlei. Enerzijds wordt de mogelijkheid geboden om
volledig individueel toe te rekenen en anderzijds biedt de vrije toerekening
een mogelijkheid om te voorkomen dat de partner in de inkomstenbelasting
wordt betrokken.

Dat de argumenten niet overtuigen, is naar mijn mening nog te zwak uitge-
drukt. Dat de mogelijkheid bestaat om individueel toe te rekenen is theoretisch
juist, maar daarvan zal in de praktijk zelden of nooit gebruik worden gemaakt.
De vrije toerekening biedt de mogelijkheid om het fiscale optimum te kiezen
om zo de totale belastingdruk te verlagen. Dit financiële voordeel zal zwaarder
wegen dan de mogelijkheid om op een correcte manier volledig individueel
aangifte te doen. Partners hebben geen enkel civielrechtelijk of fiscaalrechtelijk
belang bij een juridisch juiste individuele toerekening.127 De mogelijkheid om
te voorkomen dat de partner in de inkomstenbelasting wordt betrokken,
rechtvaardigt naar mijn mening evenmin een vrije toerekening. Door de vrije
toerekeningsmogelijkheid wordt de aansluiting bij de individuele draagkracht-
vermeerdering volledig losgelaten. Dat dit eenvoudiger is voor belastingplich-
tigen is daarvoor naar mijn mening onvoldoende rechtvaardiging.

Een (verplichte) toerekening bij helften van de lastig toerekenbare inkomens-
bestanddelen en uitgaven, zal in de meeste gevallen overeenkomen met de
civielrechtelijke realiteit (of economische werkelijkheid).128 Het benadert de
werkelijkheid in elk geval beter dan de vrije toerekening, die in de praktijk
slechts wordt gebruikt om het fiscale optimum te kiezen en daarom niet past in
een belastingheffing naar draagkracht. Een argument tegen een verplichte
toerekening bij helfte, is dat in zo’n geval de partner zonder inkomen de aftrek

126. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 25.
127. Het enige belang zou de aansprakelijkheid voor de belastingschuld kunnen zijn (art. 44 IW

1990). Los van de vraag of belastingplichtigen met deze regeling bekend zijn – en dus op
grond daarvan zouden kiezen voor een individuele toerekening – kan worden opgemerkt dat
de Belastingdienst maar zeer weinig gebruik maakt van de mogelijkheid om de partner
aansprakelijk te stellen. Zie Kop 2006.

128. Als partners een periodiek of finaal verrekenbeding hebben, zijn ze veelal in economische zin
eveneens ieder tot het halve vermogen gerechtigd.
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van bepaalde uitgaven, zoals de eigenwoningrente, niet kan effectueren. Dit
argument past echter niet in een belastingheffing die is gebaseerd op de
individuele draagkracht zonder rekening te houden met het samenlevingsver-
band. De renteaftrek beïnvloedt in een dergelijk stelsel slechts de draagkracht
van de individuele belastingplichtige. Een eventueel negatief belastbaar in-
komen volgt dan de gewone verliesverrekeningsregels van art. 3.150 Wet IB
2001. Er is in een dergelijk individueel stelsel geen reden om het verlies bij – of
met behulp van het inkomen van – de partner te verrekenen.

Tot slot blijkt voor in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten de
bestuursbevoegdheid geen goed criterium om de individuele draagkracht te
bepalen vanwege de hiervoor in paragraaf 9.4.3 genoemde manipulatiemoge-
lijkheden. Een alternatief is dan dat bij gehuwden in gemeenschap van
goederen ten aanzien van de vermogensbestanddelen die nu worden toege-
rekend op basis van beschikkingsmacht wordt overgestapt naar een toereke-
ning op basis van de juridische eigendom van het onderliggende
vermogensbestanddeel.129 Dit systeem is naar mijn mening niet alleen minder
manipuleerbaar, maar ook meer in overeenstemming met een individuele
draagkrachtheffing. De in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot is
immers zowel juridisch als economisch tot het onderliggende vermogens-
bestanddeel gerechtigd. In een individuele belastingheffing past het niet om
daaraan voorbij te gaan. Een toerekening op basis van juridische eigendoms-
verhouding verdient in een individuele belasting de voorkeur boven een
toerekening op basis van juridische beschikkingsmacht.130

9.6 Slotopmerking: wenselijkheid splitsingsstelsel

Werpt het positieve recht met betrekking tot de inkomenstoerekening nieuw
licht op de wenselijkheid van het splitsingsstelsel?

Naar mijn mening is dat niet het geval. Integendeel, het bevestigt juist de
wenselijkheid van het splitsingsstelsel. Daarvoor kan op het volgende worden
gewezen:
1. Volledige individualisering is geen optie, zodat het systeem een – vanuit de

draagkrachtgedachte – nogal willekeurige mix is van individueel toe te
rekenen inkomensbestanddelen en gemeenschappelijke inkomensbestand-
delen.

2. De individuele toerekening is voor de gehuwden in gemeenschap van
goederen niet consistent, in het ene geval wordt aangesloten bij de be-
stuursmacht terwijl in het andere geval wordt aangesloten bij de juridische
eigendom. Dit leidt tot een niet gerechtvaardigd verschil tussen echtgenoten

129. Vgl. Hellema in zijn noot bij BNB 1965/112.
130. Zie ook par. 11.6.
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die zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, met een even hoog in-
komen, maar dit verkrijgen uit andere inkomensbronnen. Hiervoor laten
zich twee oplossingen denken. De eerste oplossing is om bij gehuwden in
gemeenschap van goederen altijd aan te sluiten bij de juridische beschik-
kingsmacht. De tweede oplossing is om in alle gevallen aan te sluiten bij de
juridische eigendom.
– In alle gevallen aansluiten bij beschikkingsmacht is geen optie vanwege

de manipulatiemogelijkheden en het houdt ook geen rekening met de
juridische en economische gerechtigdheid van de partner die is ge-
trouwd in gemeenschap van goederen.

– In alle gevallen aansluiten bij de juridische eigendom leidt tot:
i. een ongerechtvaardigd verschil met de fiscale behandeling van

arbeidsinkomsten;
ii. een ongerechtvaardigd verschil met de fiscale behandeling van

gehuwden buiten gemeenschap van goederen en ongehuwd samen-
wonenden die hun inkomsten ook delen.

Ad 1 Volledige individualisering is geen optie
In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat gelet op de uitvoerings-

technische problemen volledige individualisering geen optie is voor belasting-
plichtigen die een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit geldt voor de
inkomsten uit eigen woning en een aantal persoonsgebonden aftrekposten.
Individualisering van deze inkomensbestanddelen is ook overigens minder
wenselijk. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat deze inkomsten en uitgaven
door de meeste ondervraagden als gemeenschappelijk worden beschouwd.131

Dit zal in het algemeen ook gelden voor de roerende zaken voor zover het
inboedelgoederen betreft en de gezamenlijke bankrekening. Vanuit de draag-
krachtgedachte is niet in te zien waarom arbeidsinkomsten bij de echtgenoot
die de arbeid verricht in aanmerking moeten worden genomen, terwijl het
inkomen uit de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen aan iedere echt-
genoot voor de helft wordt toegerekend (of zoals in de huidige systematiek
zelfs ‘vrij toegerekend’). Als beide inkomsten tegen hetzelfde progressieve
tarief worden belast, betaalt het echtpaar dat vermogensinkomsten geniet
van € 100.000 beduidend minder belasting dan het echtpaar dat uitsluitend
arbeidsinkomsten geniet van € 100.000. Dat dit probleem zich in de huidige
inkomstenbelasting vanwege het proportionele tarief van box 3 niet in die
mate voordoet, neemt het principiële bezwaar niet weg. In de huidige inkom-
stenbelasting is dit echter geen (groot) bezwaar.132

131. Zie grafiek 5.7. Ook de inkomsten uit arbeid behoren tot de vermogensbestanddelen die men
het meest als gemeenschappelijk ervaart.

132. Het doet zich wel voor. Denk bijv. aan de situatie dat een verlies uit aanmerkelijk belang of
een negatief inkomen uit de eigen woning kan worden toegerekend aan de partner terwijl dit
niet geldt voor een verlies dat de ondernemer lijdt.
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Ad 2 Toerekening bij gehuwden in gemeenschap van goederen is niet con-
sistent

Ten tweede kan worden geconstateerd dat de toerekening bij de in gemeen-
schap van goederen gehuwde echtgenoten niet op een consistente wijze
gebeurt. De winst uit onderneming wordt aan de ondernemer toegerekend,
terwijl met ingang van 1 januari 2011 het resultaat uit de terbeschikkingstel-
ling ex art. 3.92 aan iedere echtgenoot voor de helft wordt toegerekend. Niet
valt in te zien waarom de gehuwde ondernemer met een winst van € 100.000
door de progressie zwaarder wordt belast dan de terbeschikkingsteller die het
resultaat voor de helft aan zijn echtgenoot kan toerekenen. Wat is de recht-
vaardiging voor dit onderscheid? In het splitsingsstelsel geldt de toerekening
aan beide echtgenoten voor alle inkomenscategorieën.

Zoals in paragraaf 9.4.2 aangegeven, is de bestuursbevoegdheid, vanwege de
manipulatiemogelijkheden, niet geschikt om te bewerkstelligen dat de inkom-
sten ook bij de juiste persoon worden belast. Bovendien kan in een belasting-
heffing waarin de individuele draagkrachtvermeerdering centraal staat, niet
voorbij worden gegaan aan de juridische en economische gerechtigdheid van
de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot.

Een toerekening op basis van juridische eigendomsverhouding verdient naar
mijn mening de voorkeur boven een toerekening op basis van juridische
beschikkingsmacht. Niettemin is hieraan hetzelfde bezwaar verbonden als
hiervoor genoemd. De gezamenlijke toerekening geldt niet voor de inkom-
sten uit arbeid: het in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar waarvan
een van beide echtgenoten inkomsten uit dienstbetrekking geniet van
€ 60.000 is meer belasting verschuldigd dan het echtpaar dat resultaat uit
terbeschikkingstelling geniet ex. art. 3.92 Wet IB 2001 van € 60.000. In het
laatste geval wordt immers het terbeschikkingstellingsresultaat voor de helft
aan iedere echtgenoot toegerekend. Door het progressievoordeel is dit echt-
paar in totaal minder belasting verschuldigd. Er is geen goede rechtvaardi-
ging om de inkomsten uit vermogensbestanddelen naar rato van de
juridische eigendomsverhouding toe te rekenen en de inkomsten uit arbeid
aan de bestuursbevoegde echtgenoot.

Daarnaast wordt in een systeem waarbij voor in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten een toerekening plaatsvindt op basis van de eigen-
domsverhouding, een niet gerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen sa-
menlevingsverbanden die in vergelijkbare omstandigheden verkeren. Zoals in
paragraaf 7.4.6.2.2 opgemerkt, is het voor de inkomstenbelasting niet relevant
of het vermogen gezamenlijk is of gescheiden wordt gehouden, en op welke
wijze dit moet worden verdeeld bij de beëindiging van het samenlevingsver-
band. Om een gezamenlijke toerekening te rechtvaardigen dient men over de
inkomsten gezamenlijk te (kunnen) beschikken en deze ook gezamenlijk te
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consumeren. Nu kan worden gesteld dat als het vermogen gemeenschappelijk
is, de inkomsten dit ook zijn. Dit rechtvaardigt een toerekening van de helft van
het inkomen aan iedere echtgenoot Maar dit geldt dan ook voor de andere
samenlevingsverbanden waarvan de partners de inkomsten verrekenen. Het is
dan niet gerechtvaardigd om gehuwden in gemeenschap van goederen anders
te behandelen dan gehuwden met een periodiek en/of finaal verrekenbeding
en andere samenlevingsverbanden waarvan de partners (een belangrijk deel
van) de inkomsten verrekenen. Bovendien treedt dan de vraag aan het licht of
beslissend dient te zijn dat de inkomsten juridisch gezamenlijk zijn of dat ze
feitelijk gezamenlijk zijn. Zoals in paragraaf 7.4.6.2.2 opgemerkt, dient mijns
inziens de feitelijke situatie het uitgangspunt te zijn. Met andere woorden, als
de beschikkingsmachttoerekening wordt losgelaten en wordt overgestapt naar
een toerekening op basis van de juridische eigendomsverhouding, dient dit te
leiden tot een splitsingsstelsel voor alle inkomsten uit vermogensbestanddelen
en voor alle kwalificerende samenlevingsverbanden. Er is dan bovendien geen
goede rechtvaardiging om de arbeidsinkomsten individueel te belasten.133

Het feit dat de individuele toerekening niet op een bevredigende wijze kan
worden vormgegeven, is een aanvullend argument vóór het splitsingsstelsel. Als
men vindt dat men voor de draagkrachtbepaling behoort aan te sluiten bij de
individuele belastingplichtige zonder rekening te houdenmet het samenlevings-
verband, kan dat vanwege uitvoeringstechnische problemen en manipulatiemo-
gelijkheden niet op een consistente wijze worden gerealiseerd binnen een
individuele toerekening. Een voordeel van het splitsingsstelsel is dan dat de
toerekening voor alle inkomensbestanddelen én voor alle (kwalificerende)
samenlevingsverbanden hetzelfde is. Over het antwoord op de vraag of de
draagkracht wordt bepaald door het samenlevingsverband of de individuele
belastingplichtige kan men van mening verschillen. Een willekeurige toereke-
ning van de inkomensbestanddelen in een stelsel met een progressieve heffing is
echter per definitie in strijdmet de draagkrachtgedachte; het belast immers noch
individuele belastingplichtigen hetzelfde als individuele belastingplichtigen die
deel uitmaken van een samenlevingsverband noch samenlevingsverbanden
onderling die in vergelijkbare omstandigheden verkeren hetzelfde.

9.7 Inkomenstoerekening in de Successiewet 1956

9.7.1 Positief recht: art. 25 en 26 SW 1956

In art. 25 SW 1956 wordt de verkrijging krachtens erfrecht door partners voor
de berekening van de verschuldigde erfbelasting samengeteld. Deze bepaling

133. De enige reden om arbeidsinkomsten individueel te belasten zou de arbeidsparticipatie zijn.
Zoals in par. 7.5.3 opgemerkt is dat naar mijn mening onvoldoende rechtvaardiging voor een
individuele toerekening.
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bewerkstelligt dus in afwijking van het civiele recht dat de verkrijgingen van de
individuele partners worden samengeteld. Vanwege de vrijstellingen en de
progressie, is dit een nadeel voor belastingplichtigen. Daarnaast bepaalt art. 25
SW 1956 dat voor de bepaling van de verwantschap, de verkrijging in aanmer-
king wordt genomen bij de echtgenoot die de erflater het naast verwant is.134

Oorspronkelijk was dit wetsartikel opgenomen in art. 66 SW 1956. Ten aanzien
van de reden van deze bepaling, citeert Moltmaker in zijn conclusie bij HR
17 november 1993, BNB 1994/24, punt 2.1.3 uit de wetsgeschiedenis:

“De thans voorgestelde bepaling is noodig om te voorkomen, dat een
erflater, met hetzelfde resultaat, aan echtgenooten vermaakt, wat hij één
hunner heeft toegedacht; er zouden dan twee verkrijgingen zijn, waardoor
in vele gevallen minder belasting zoude worden betaald.”

De bepaling leidt er dus toe dat men voor de omvang van de verkrijging – en
daarmee voor het toepasselijke tarief en de vrijstelling – de echtgenoten als
een fiscale eenheid ziet. Vgl. Schuttevâer/Zwemmer:

“Deze bepaling ziet op de situatie waarin een erflater aan twee echtgenoten
A en B (of slechts aan één van hen, bijv. A) een making doet. Civiliter is er (in
het eerstbedoelde geval) sprake van twee makingen (c.q. van een ‘geza-
menlijke making’); er zijn dan twee verkrijgers. Het fiscale voordeel dat van
deze splitsing het gevolg zou kunnen zijn (verzwakking van de progressie;
tweemaal werking van een eventuele vrijstelling) wordt voorkomen door
art. 25, dat het – niet van tafel en bed gescheiden – echtpaar als ‘fiscale
eenheid’ ziet.”

De bepaling heeft tot 1 januari 2002 geen toepassing gevonden op ongehuwd
samenwonenden.135 Zoals in paragraaf 6.3.5 aangegeven, is een beroep op het
gelijkheidsbeginsel door gehuwden afgewezen. Ook in dat kader werd door de
Hoge Raad gerefereerd aan de economische eenheid. De verschillende be-
handeling tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden was gerechtvaar-
digd gelet op:

134. Van Vijfeijken merkt terecht op dat deze bepaling in veel gevallen overbodig is door de
gelijkstelling van aanverwantschap met bloedverwantschap in art. 19 lid 1 onderdeel a SW
1956. Dit is alleen anders als wordt verkregen door de partner van de aanverwant. I.J.F.A. van
Vijfeijken 2010, T&C Erfrecht Relatievermogensrecht, commentaar op art. 25 SW 1956.

135. Eerst in wetsvoorstel nr. 28 015, Wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2002-IV –

herziening successie- en schenkingsrecht, btw-maatregelen, artiesten- en sportersregeling,
alsmede overige aanpassingen), is voorgesteld de werking van art. 25 en 26 SW 1956 uit te
breiden naar ongehuwd samenwonenden (wet van 14 december 2001, Stb. 2001, 643).
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“(...) de mate waarin evenbedoelde verhoudingen en verplichtingen bij
gehuwd samenwonenden – bij wie gelet op die verhoudingen en verplich-
tingen van een economische eenheid kan worden gesproken – in het
algemeen verschillen van die tussen niet gehuwd samenwonenden.”

Het beginsel dat partners als een fiscale eenheid worden beschouwd, ligt ook
ten grondslag aan art. 26 SW 1956. Op grond van deze bepaling worden
partners voor de schenkbelasting als een en dezelfde persoon aangemerkt.
Dit betekent dat zowel voor schenkingen aan partners als schenkingen door
partners de verkrijgingen moeten worden samengeteld.

9.7.2 Beoordeling positief recht

Bij de beoordeling van het positieve recht is een belangrijk criterium de
rechtseenheid. Uit hoofdstuk 8 blijkt dat in de inkomstenbelasting de indivi-
dualiseringsgedachte een belangrijk uitgangspunt is. In de Successiewet 1956
is dit echter nog nooit een doelstelling geweest.136 Gelet op het bijzondere
karakter van de Successiewet 1956, waar van oudsher de familierechtelijke
rechtsbetrekkingen een bijzondere plaats innemen, kan binnen de Successie-
wet 1956 de individualiseringsgedachte (vooralsnog) ook niet zover gaan dat
met het samenlevingsverband in het geheel geen rekening wordt gehouden.
Omdat de individualiseringsgedachte wel ten grondslag ligt aan de inkom-
stenbelasting, ga ik bij de beoordeling van het positieve recht wel in op de
vraag op welke wijze binnen de huidige kaders van de Successiewet 1956
(meer) recht kan worden gedaan aan de individualiseringsgedachte.

Hoewel in de literatuur geen eensgezindheid bestaat over de rechtsgrond van
de Successiewet 1956, meen ik dat de draagkrachtvermeerdering van de
verkrijger de belangrijkste rechtvaardigingsgrond daarvoor is.137 De samen-
voeging van erfrechtelijke verkrijgingen door partners en schenkingen van en
door partners, past niet in een belastingstelsel waarin de individuele draag-
krachtvermeerdering centraal staat.

In een zuivere individueel belastingstelsel zou de heffing moeten plaatsvinden
overeenkomstig de juridische verkrijging van iedere partner. Zoals hierna in
paragraaf 12.3.4.2 zal worden aangegeven, is het praktisch onuitvoerbaar om
iedere vermogens- en inkomensverschuivingen binnen het samenlevingsverband
te belasten. In de situaties die art. 25 en 26 SW 1956 bestrijken, zullen er over het
algemeen geen grote problemen zijn om vast te stellen van welke partner wordt
verkregen of aan welke partner wordt geschonken of nagelaten. Aansluiting bij de
individuele juridische gerechtigdheid is in dit geval dus mogelijk.

136. Zie hierover uitgebreider par. 12.1.
137. Zie ook par. 10.1.

Inkomenstoerekening in de Successiewet 1956 9.7.2

407



9.8 Tot slot

De beoordeling van het positieve recht ten aanzien van de inkomenstoereke-
ning in de inkomstenbelasting, leidt tot de aanbeveling om de gemeenschap-
pelijke inkomensbestanddelen te beperken tot de inkomsten uit eigen woning,
een aantal persoonsgebonden aftrekposten, de roerende goederen en de
gezamenlijke bankrekening in box 3. Deze inkomens- en vermogensbestand-
delen zouden verplicht bij helfte toegerekend moeten worden.138 De huidige
vrije toerekeningsmogelijkheid moet worden geschrapt. Daarnaast bevestigt de
beoordeling van het positieve recht de wenselijkheid van het splitsingsstelsel.
Zie paragrafen 9.5 en 9.6.

De beoordeling van het positieve recht ten aanzien van de inkomenstoereke-
ning in de Successiewet 1956, leidt tot de aanbeveling om de samentelbepalin-
gen van art. 25 en 26 SW 1956 te schrappen. Zie paragraaf 9.7.

138. Met uitzondering van de niet-vrijgestelde roerende goederen. Zie par. 9.5.
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DEEL III

(Interne) Inkomens- en
vermogensverschuivingen





HOOFDSTUK 10

Inkomensverschuivingen
binnen het
samenlevingsverband

10.1 Uitgangspunten

In de vorige hoofdstukken heb ik aandacht besteed aan de toerekening van het
inkomen dat van een derde wordt ontvangen (externe inkomenstoerekening).
In dit deel, dat bestaat uit drie hoofdstukken, besteed ik aandacht aan
de inkomens- en vermogensverschuivingen tussen partners onderling (interne
inkomens- en vermogensverschuivingen).

In de eerste plaats kunnen er tijdens het bestaan van het samenlevingsverband of
ten gevolge van de beëindiging van het samenlevingsverband inkomensverschui-
vingen optreden. De gevolgen daarvan voor de inkomstenbelasting en de schenk-
en erfbelasting komen in dit hoofdstuk aan bod. Daarnaast kunnen er bij het
ontstaan van het samenlevingsverband, tijdens het bestaan van het samenle-
vingsverband of ten gevolge van de beëindiging van het samenlevingsverband
vermogensverschuivingen optreden. Aan de gevolgen daarvan voor de inkom-
stenbelasting besteed ik in hoofdstuk 11 aandacht, terwijl ik in hoofdstuk 12
aandacht besteed aan de gevolgen daarvan voor de schenk- en erfbelasting.

In dit en de volgende twee hoofdstukken wordt naast een beschrijving van het
positieve recht, het positieve recht beoordeeld in het licht van het uitgangspunt
dat ten grondslag ligt aan de inkomstenbelasting, namelijk de ‘individualisering’.
Ook het wenselijke recht komt in deze hoofdstukken aan bod.1 Voor het
wenselijke recht wordt niet aangesloten bij het uitgangspunt van ‘individualise-
ring’, maar wordt aangesloten bij de in deel I geformuleerde uitgangspunten.2

Voor de volledigheid wordt hierna eerst kort aandacht besteed aan de voor deze

1. Zoals in par. 1.3 opgemerkt, kan uit de omstandigheid dat een onderverdeling wordt gemaakt
in het wenselijke en positieve recht, niet worden afgeleid dat beide volstrekt losstaan van
elkaar. Integendeel, bij het wenselijke recht zal ook positief recht aan bod komen en bij het
positieve recht zal ook aandacht worden geschonken aan het wenselijke recht. Het verschil
zit in het vertrekpunt. Dat staat vast bij het positieve recht en bij het wenselijke recht niet.

2. Zoals in par. 1.3 opgemerkt, is niet een volstrekt nieuw stelsel bedacht dat losstaat van het
bestaande positieve recht in Nederland of het buitenland. Het wenselijke recht is vorm-
gegeven met het bestaande positieve recht, en de ervaringen daarmee in Nederland en het
buitenland en de argumenten pro en contra in de wetenschappelijke (internationale)
literatuur als leidraad.
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hoofdstukken belangrijkste uitgangspunten. Voor een uitgebreidere beschrijving
wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

In de eerste plaats is in de afweging van de relevante rechtsbeginselen ook hier
een belangrijke plaats ingeruimd voor het draagkrachtbeginsel. Zowel de
inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting zijn gebaseerd op het
draagkrachtbeginsel. Beide belastingen pogen de draagkrachtvermeerdering
van de verkrijger van de inkomst of het vermogen te belasten.3 Daarmee is nog
niet duidelijk hoe de verkrijger gedefinieerd moet worden: is dit de individuele
belastingplichtige of moet ook hier rekening worden gehouden met het
eventuele samenlevingsverband waarvan de individuele belastingplichtige
deel uitmaakt. Het antwoord op deze vraag wordt mede bepaald door de
politiek-maatschappelijke opvattingen daarover. Daaraan is in deel I aandacht
besteed. Tijdens het bestaan van het samenlevingsverband zijn partners in
een ruime meerderheid een inkomensverwervende en inkomensbestedende
eenheid.

De vraag of de individuele belastingplichtige centraal moet staan of dat reke-
ning moet worden gehouden met het samenlevingsverband hangt ook nauw
samen met het (horizontale) gelijkheidsbeginsel. In dat kader zal aandacht

3. Hoewel in de literatuur geen eensgezindheid bestaat over de rechtsgrond van de Succes-
siewet 1956, meen ik dat de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger de belangrijkste
rechtvaardigingsgrond daarvoor is. De regering is anno 2009 dezelfde mening toegedaan,
getuige de opmerking in de parlementaire behandeling bij de Wijziging van de Successiewet
1956 en enige andere belastingwetten: “De weergegeven kritiek neemt echter niet weg dat
het legitiem kan zijn belasting te heffen over vermogen dat iemand zonder inspanning
toevalt. Niet is gebleken dat het uitgangspunt dat de erfrechtelijke verkrijging een draag-
krachtvermeerderende omstandigheid is, niet langer juist is.” Kamerstukken II 2008/09, 31
930, nr. 3, p. 2. De discussie over de rechtvaardigingsgrond kan gedeeltelijk worden verklaard
door het hybride karakter van de Successiewet 1956; enerzijds vertoont de Successiewet
1956 nog trekken van een boedelbelasting, anderzijds kan de Successiewet 1956 op onder-
delen als een verkrijgingsbelasting worden getypeerd. Vgl. Van Vijfeijken 2004, par. 2.
Daarnaast wordt ook wel gewezen op het feit dat de Successiewet 1956 in de tariefstelling
geen onderscheid maakt tussen rijke en arme erfgenamen. Een arme die een grote erfenis
ontvangt moet meer belasting daarover betalen dan de rijke die een kleinere erfenis
ontvangt. Ydema merkt daarover op: “Als draagkracht het argument is, dan klopt daarin iets
niet.” O.I.M. Ydema, ‘De Successiebelasting van Herckenrath’, in: Albregtse & Kavelaars,
Stevens-bundel 2006, p. 645. Dit is mijns inziens geen steekhoudend argument. Ook in de
inkomstenbelasting wordt slechts de draagkrachtvermeerdering (de inkomsten) belast,
ongeacht (de omvang van) het aanwezige vermogen. Bovendien bestaat ook discussie over de
vraag of het progressieve tarief, en dus de gedachte dat procentueel meer kan worden
afgestaan naarmate de verkrijging groter is, voortvloeit uit de draagkrachtgedachte. Vanuit
de draagkrachtgedachte kan evenzeer een proportioneel (of zelfs degressief) tarief worden
verdedigd. Met andere woorden, de progressieve of proportionele tariefstelling staat los van
de rechtsgrond; zowel bij een progressief als proportioneel tarief vindt de heffing plaats
vanwege de draagkrachtvermeerdering bij de verkrijger. Zie voor een overzicht van de
discussie in de (recente) literatuur voorts Van Arendonk 2009, par. 5 en Zwemmer 2001,
p. 11–14.
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worden besteed aan de vraag welke situaties voldoende vergelijkbaar zijn om
ze hetzelfde te behandelen c.q. voldoende verschillend zijn om ze verschillend
te behandelen. In deel I heb ik aangegeven dat naar mijn mening situaties die
juridisch weliswaar verschillen maar in financieel-economisch opzicht verge-
lijkbaar zijn, zo veel mogelijk hetzelfde moeten worden behandeld.

In verband met het voorgaande, speelt ook het consistentiebeginsel een rol. De
consistentie vereist dat een keuze voor een bepaald stelsel zo veel mogelijk ook
overigens in de wet en in andere wetten tot uitdrukking komt. Voor de in-
komenstoerekening is in hoofdstuk 7 aangegeven dat vanuit de draagkrachtge-
dachte en het gelijkheidsbeginsel met het samenlevingsverband rekening moet
worden gehouden. Dit betekent niet per definitie dat ook voor de onderhavige
onderwerpen, de inkomens- en vermogensverschuivingen, met het samenle-
vingsverband rekening moet worden gehouden. Als er voldoende verschillen
bestaan tussen de regelingen, kan een ander uitgangspunt gerechtvaardigd zijn.
Ook hieraan wordt in dit hoofdstuk en de volgende twee aandacht besteed.

Het neutraliteitsprincipe dient eveneens in de afweging te worden betrokken.
De keuze voor een bepaalde fiscale behandeling moet de privébeslissingen van
belastingplichtigen, om bijvoorbeeld te gaan trouwen (in gemeenschap van
goederen) of samenwonen, zo min mogelijk verstoren.

Tot slot dient ook rekening te worden gehouden met de rechtszekerheid en de
daaruit voortvloeiende doelmatigheid. De wetgeving moet uitvoerbaar zijn. Dit
betekent onder andere dat een juiste naleving zo veel mogelijk moet zijn
gewaarborgd, zonder dat de Belastingdienst daarvoor te diep in het persoon-
lijke leven van de belastingplichtige moet ingrijpen.

10.2 Opzet hoofdstuk

Het is haast onmogelijk dat er tijdens het samenlevingsverband geen inkomens-
verschuivingen optreden. Zoals in hoofdstuk 4 aangegeven, bestaat tijdens het
samenlevingsverband een grote mate van financiële verstrengeling. In een
meerderheid van de gevallenwordt het geld op de eigen betaal- of spaarrekening
ook aangewend ten behoeve van de partner (anders dan cadeaus).4 Ook de
arbeidsinkomsten worden zelden overwegend gescheiden gehouden.5

Om te kunnen beoordelen of de inkomensverschuiving fiscaal relevant is, dient
deze te worden geduid. De inkomensverschuiving kan grofweg worden on-
derverdeeld in twee categorieën, namelijk de inkomensverschuiving die als

4. Zie grafiek 4.15.
5. Zie grafiek 4.13.
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een vergoeding kan worden beschouwd voor verrichte werkzaamheden en de
inkomensverschuiving waar geen (directe) (arbeids)prestatie tegenover staat.6

Het onderscheid is echter niet eenvoudig te maken binnen samenlevings-
verbanden. In iedere gemeenschappelijke huishouding zal een taakverdeling
bestaan. In de meeste gemeenschappelijke huishoudingen zal daarnaast
een financiële verwevenheid bestaan die op enigerlei wijze resulteert in een
inkomensoverheveling. Als partners zijn overeengekomen om de inkomsten te
delen en ze een taakverdeling zijn overeengekomen die luidt dat de vrouw de
betaalde arbeid verricht en de man de huishoudelijke werkzaamheden, kan
worden verdedigd dat de inkomsten die de man verkrijgt en de huishoudelijke
werkzaamheden die hij (daarvoor?) verricht met elkaar verband houden. Echter
ook als een dergelijke strikte taakverdeling niet bestaat, en bijvoorbeeld beide
partners betaalde arbeid verrichten, laat het zich heel goed denken dat een van
de partners meer huishoudelijke werkzaamheden voor zijn of haar rekening
neemt. Het zal duidelijk zijn dat een onderscheid tussen de inkomensoverheve-
ling waarvoor wel en geen arbeidsprestatie wordt verricht in een dergelijk geval
niet te maken is. In onze huidige inkomstenbelasting hoeft het onderscheid in
veel gevallen ook niet te worden gemaakt: met de werkzaamheden wordt voor
de inkomstenbelasting slechts rekening gehouden indien ze de ‘gebruikelijke
hulp en bijstand’ te boven gaan én voor de werkzaamheden een beloning is
overeengekomen en/of de beloning daadwerkelijk wordt betaald. Aan deze twee
voorwaarden besteed ik in paragraaf 10.3 aandacht. De subparagraaf wordt
afgesloten met een beoordeling van het positieve recht.

In paragraaf 10.4 ga ik in op de mogelijke fiscale gevolgen van de inkomens-
overheveling waar geen (directe) arbeidsprestatie tegenover staat. In deze
paragraaf behandel ik de fiscale gevolgen van de ‘onderhoudsverplichting’ en
van de inkomensoverheveling die de onderhoudsverplichting overstijgt. Ook
deze subparagraaf wordt afgesloten met een beoordeling van het positieve
recht in het licht van de individualisering. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
het wenselijke recht (par. 10.5).

10.3 Werkzaamheden

10.3.1 Deelname aan het economische verkeer

De werkzaamheden tussen echtgenoten zijn voor de inkomstenbelasting alleen
relevant indien ze zijn verricht in het economische verkeer. Voorwerkzaamheden

6. In de VS is de vraag naar de fiscale duiding van de inkomensoverheveling tijdens het
samenlevingsverband alleen relevant voor ongehuwd samenwonenden. Voor gehuwden
geldt immers het splitsingsstelsel, waardoor onderlinge inkomensoverhevelingen fiscaal
irrelevant zijn. Vgl. Cain 1991, p. 108 en Dodge 1977–1978, p. 1202. Zie voor de fiscale duiding
van de inkomensoverheveling tussen ongehuwd samenwonenden Wolk 1979–1980.
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tussen echtgenoten onderling, heeft de Hoge Raad dit vereiste nader geconcreti-
seerd door te stellen dat de door de partner verrichte werkzaamheden ‘de tussen
echtgenoten gebruikelijke hulp en bijstand’ te bovenmoeten gaan.7 Dit criterium
lijkt te verwijzen naar het voor gehuwden geldende vereiste om elkaar het nodige
te verschaffen ex art. 1:81 BW. Deze civielrechtelijke bepaling geldt echter niet
voor ongehuwd samenwonenden.8 Dit roept de vraag op of voor ongehuwd
samenwonenden andere criteria moeten worden aangelegd om te beoordelen of
bepaalde activiteiten al dan niet in het economische verkeer plaatsvinden dan
voor gehuwden. Zwemmer beantwoordt deze vraag bevestigend.9 Als onge-
huwde partners een vergoeding overeenkomen voor de onderlinge hulp en
bijstand, is dat volgens hem reeds een aanwijzing dat sprake is van deelname
aan het economische verkeer.

Naar mijn mening kan een dergelijk onderscheid echter niet op voorhand
worden aangebracht. De afbakening van de gezinssfeer ten opzichte van de
economische – en dus fiscaal relevante – sfeer is niet vastomlijnd. Zowel de
huwelijkse als de niet-huwelijkse samenlevingsvormen kunnen zich in zo veel
variëteiten voordoen dat niet op voorhand kan worden gesteld dat voor
gehuwden andere maatstaven aangelegd moeten worden dan voor ongehuwd
samenwonenden. Per situatie zal bezien moeten worden of in concreto de
werkzaamheden uitstijgen boven ‘de gebruikelijke hulp en bijstand’ tussen
ongehuwd samenwonenden. De duurzaamheid van de relatie, eventueel tot
uitdrukking komend in een samenlevingscontract, en de overige onderlinge –

financiële – verhoudingen kunnen een aanwijzing vormen voor de omvang van
de gezinssfeer. Indien belastingplichtigen ongehuwd samenwonen maar in
financieel opzicht volkomen gescheiden leven, laat het zich denken dat de
gezinssfeer beperkter is dan in de situatie dat belastingplichtigen gehuwd zijn.
In HR 10 oktober 1990, BNB 1991/30, was een dergelijke situatie aan de orde.
Belanghebbende was gescheiden. In het onderhavige jaar woonde gedurende
meer dan zes maanden Y bij hem. Y betaalde geen huur. In plaats daarvan
fungeerde zij als oppas van belanghebbendes kind gedurende twee avonden
per week. De oppaswerkzaamheden omvatten geen verzorging; zij hielden
voornamelijk in dat Y aanwezig was. Voor het overige hadden zij in de geza-
menlijke woning een eigen leefruimte en waren ook de financiën, alsmede de
abonnementen en verzekeringen gescheiden. Het hof is van oordeel dat de
diensten die Y verrichte (de oppaswerkzaamheden) qua inhoud en omvang
niet uitgaan boven de onder mensen, die in elkaars directe nabijheid wonen,
gebruikelijke wederzijdse hulp en bijstand. Dus ook hier wordt de toets aange-
legd of de werkzaamheden uitstijgen boven de gebruikelijke hulp en bijstand.
Hier is echter niet het huwelijk of buitenhuwelijks samenlevingsverband de

7. HR 16 september 1981, BNB 1981/296.
8. Zie par. 4.4.2.1 en de daar vermelde jurisprudentie.
9. Zwemmer & Lutjens, Koninklijke Notariële Broederschap 1991, p. 31.
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norm, maar de gebruikelijke hulp en bijstand onder mensen die ‘in elkaars
directe nabijheid wonen’. Gelet op de in deze procedure vermelde feiten, was dit
ook juist. Zoals in de voorafgaande hoofdstukken aangegeven, benadert (of soms
zelfs overstijgt) eenmeerderheid van de ongehuwd samenwonenden die hebben
deelgenomen aan het enquêteonderzoek de financiële verwevenheid van de
gehuwden in koude uitsluiting uit het enquêteonderzoek. In dat geval dient voor
de beoordeling van de vraag of de werkzaamheden de ‘gebruikelijke hulp en
bijstand’ te boven gaan, voor ongehuwd samenwonenden dezelfde maatstaf te
worden aangelegd als voor gehuwden.10

Nu is vastgesteld dat de werkzaamheden van zowel gehuwden als ongehuwd
samenwonenden fiscaal alleen relevant zijn, indien ze de ‘gebruikelijke hulp en
bijstand’ te boven gaan, is de volgende vraag wanneer hiervan sprake is.
Hoewel het begrip is afgeleid van art. 1:81 BW, is in de civielrechtelijke
jurisprudentie en literatuur niets terug te vinden over de vraag welke werk-
zaamheden tussen echtgenoten ‘gebruikelijk’ zouden zijn. Uit de fiscale juris-
prudentie blijkt dat de volgende factoren van belang kunnen zijn.

1. De aard van de werkzaamheden
Eén van de criteria om te beoordelen of de werkzaamheden in het economische
verkeer plaatsvinden, is of het gebruikelijk is dat de werkzaamheid aan derden
wordt opgedragen en of deze derden de werkzaamheid ook tegen betaling in het
economischeverkeerplegenteverrichten.11 InHof ’s-Hertogenbosch13september
2002, V-N 2002/51.3.3, bestonden de werkzaamheden van de vrouw van de
burgemeester onder andere uit het vergezellen van haar echtgenoot naar officiële
gelegenheden, zoals de nieuwjaarsreceptie. Het Hof overweegt (r.o. 4.9):

“Het is maatschappelijk gebruikelijk dat de ene echtgenoot de andere
binnen en buiten de werksfeer bij officiële gelegenheden vergezelt. Boven-
dien is de onderhavige activiteit van belanghebbendes echtgenote per
definitie niet een werkzaamheid welke anderen aan derden plegen op te
dragen en welke deze derden ook tegen betaling in het economische
verkeer plegen te verrichten.”

Zie in dit verband ook Hof ’s-Gravenhage, 4 september 1985 FED 1986/1008. In
geschil is of de werkzaamheden die de vrouw van de predikant verrichtte in
het kader van het ambt van haar echtgenoot, zoals het bijhouden van de
administratie, de gebruikelijke hulp en bijstand overstijgen. Om dit te beoor-
delen, vult het Hof de norm negatief in. Het Hof stelt de vraag of door het
weigeren van deze werkzaamheden de echtgenote zou tekortschieten in de
wederzijdse hulp- en bijstandverplichting:

10. Vgl. ook Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 94.
11. Vgl. Kamerstukken II 1988/89, 20 873, nr. 5, p. 52.
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“(...) dat immers niet gezegd kan worden dat de echtgenote van belang-
hebbende tekort zou schieten in de onder echtgenoten gebruikelijke weder-
zijdse hulp en bijstand indien zij zou weigeren evenbedoelde
administratieve arbeid te verrichten, nu het hier werkzaamheden betreft
welke nauw verband houden met het ambt van belanghebbende, niet
samenhangen met werkzaamheden waarvan aannemelijk is dat de echt-
genote van belanghebbende die overigens pleegt te verrichten binnen het
kader als hiervoor bedoeld, en ook tegen vergoeding door derden kunnen
worden verricht, gelijk belanghebbende desgevraagd ter zitting onweer-
sproken heeft gesteld.”

De negatieve invulling van het Hof leidt tot een vrij beperkte invulling van het
begrip ‘gebruikelijke hulp en bijstand’. Het gaat er dan niet om wat ‘gebruike-
lijk’ is, maar om de vraag of de echtgenote zich in redelijkheid aan het
verrichten van de werkzaamheden kan onttrekken. Omdat deze negatieve
formulering nog niet door de Hoge Raad is gebruikt, is niet duidelijk of de
Hoge Raad deze invulling ondersteunt. In deze casus zou naar mijn mening
echter hetzelfde resultaat zijn bereikt met de ‘positieve’ formulering.12 De
constatering dat de werkzaamheden ook tegen vergoeding door derden kun-
nen en plegen te worden verricht is een belangrijke aanwijzing dat wordt
deelgenomen aan het economische verkeer.

2. De met de werkzaamheden gemoeide tijdsduur
Dat ook de met de werkzaamheden gemoeide tijdsduur van belang is, blijkt uit
HR 8 januari 1997, BNB 1997/65. In deze procedure diende belanghebbende van
zijn werkgever gedurende een bepaalde periode beschikbaar te blijven voor
spoedeisende werkzaamheden (‘consignatiedienst’). Belanghebbende had met
zijn echtgenote een overeenkomst gesloten op grond waarvan de echtgenote
gedurende deze periode beschikbaar bleef voor het ontvangen van meldingen
en oproepen, welke oproepen zij aan belanghebbende diende door te geven.
Hof Leeuwarden oordeelde dat sprake was van wederzijdse hulp die niet
uitgaat boven hetgeen echtgenoten elkaar krachtens de huwelijksverhouding
schuldig zijn. De Hoge Raad overweegt:

“Voor zover in ’s Hofs gevolgtrekking ligt besloten dat een aanwezigheids-
verplichting als waarvan hier sprake is – ongeacht de daarmee gemoeide
werkelijke tijdsduur – de wederzijdse hulp die echtgenoten krachtens de

12. Dit zou wellicht anders zijn in de casus die speelde in HR 4 december 1985, BNB 1986/39
inzake de gediplomeerde verpleegster die minder ging werken om haar ernstig zieke
echtgenoot te verzorgen (besproken in de hoofdtekst onder punt 3). In die zaak oordeelde de
HR dat niet werd deelgenomen aan het economische verkeer. In de door het hof gebruikte
negatieve formulering zou vastgesteld moeten worden dat de verpleegster tekort zou
schieten in de wederzijdse hulp en bijstand indien zij haar baan niet (gedeeltelijk) op zou
zeggen om haar echtgenoot te verzorgen.
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huwelijksverhouding jegens elkander verschuldigd zijn nimmer te boven
gaat, berust die gevolgtrekking op een onjuiste rechtsopvatting.”

De Hoge Raad verwijst de zaak om te onderzoeken of de tijdsduur een
dergelijke omvang heeft dat de verrichte arbeid in het economische verkeer
heeft plaatsgevonden.

3. Specifieke deskundigheid
Daarnaast wordt in de jurisprudentie ook belang gehecht aan de omstandig-
heid of voor de werkzaamheden een specifieke deskundigheid is vereist. In HR
4 december 1985, BNB 1986/39 leed de man aan multiple sclerosis. In verband
daarmee werd hij door zijn echtgenote verzorgd, die gekwalificeerd verpleeg-
ster was. De echtgenote ging minder werken om haar echtgenoot te kunnen
verzorgen. Voor deze verzorging betaalde de man aan zijn echtgenote een
vergoeding welke overeenkwammet hetgeen aan een particuliere verpleegster
werd betaald. De echtgenoten waren buiten iedere gemeenschap van goederen
gehuwd. De vraag was of de man deze kosten kon aanmerken als buiten-
gewone lasten. Het hof overweegt:

“(...) dat het gebruikelijk is en geheel in overeenstemming met hier te lande
algemeen geldende opvattingen dat de echtgenoot van een ernstig zieke
zich op grond van zijn persoonlijke relatie met die zieke gedrongen voelt
hem zoveel dat in zijn vermogen ligt te verplegen en te verzorgen; dat de
aldus verleende hulp, naar welhaast een ieder uit de praktijk des levens
bekend is, in het bijzonder bij thuis verpleegde ongeneeslijk zieke of oudere
en hulpbehoevende personen zeer intensief kan zijn en ook eenvoudige
verrichtingen in de medische sfeer kan omvatten; dat tegen deze achter-
grond bezien het Hof van oordeel is dat ook in het onderhavige geval de
door belanghebbendes echtgenote verleende verpleging en verzorging is
gebleven binnen het kader van de tussen echtgenoten gebruikelijke weder-
zijdse hulp en bijstand.”

Uit het feit dat het hof spreekt over ‘eenvoudige medische verrichtingen’, lijkt
te kunnen worden afgeleid dat het hof van oordeel is dat de echtgenote in de
periode waarop de beloning betrekking heeft, geen werkzaamheden heeft
verricht waarvoor een specifieke deskundigheid is vereist. Ook Hof ’s-
Hertogenbosch hecht in de procedure die leidt tot HR 26 april 1989, BNB
1989/233, waarde aan de omstandigheid dat voor de werkzaamheden geen
specifieke deskundigheid is vereist:

“(...) dat het Hof aan deze feiten en de ervaring dat in het algemeen weinig
tijd vergende werkzaamheden als de onderhavige, welke geen bijzondere
opleiding vergen, tot de onder echtgenoten gebruikelijke wederzijdse hulp
en bijstand worden gerekend, het niet-ontzenuwde vermoeden ontleent,
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dat de echtgenote met haar werkzaamheden niet duidelijk waarneembaar
en in belangrijke mate buiten de gezinssfeer is getreden.”

Omdat in casu geen beloning was overeengekomen noch feitelijk was betaald,
kon de Hoge Raad de juistheid van dit oordeel in het midden laten.

4. De plaats en functie in de samenleving van de echtgenoot voor wie de werk-
zaamheden worden verricht
Dit criteriumwordt onder andere genoemd door Hof Arnhem in de procedure die
leidde tot HR 24 januari 2001, BNB 2001/10413 en door Hof ’s-Hertogenbosch in
zijn verwijzingsuitspraak van deze procedure.14 Het laatstgenoemde Hof leidt uit
een passage uit de memorie van toelichting af dat voor de vraag wat onder
echtgenoten gebruikelijk is, rekeningmoet worden gehoudenmet de plaats in de
samenleving van de echtgenoot voor wie dewerkzaamhedenworden verricht. In
bedoelde passage wordt opgemerkt dat:

“Met betrekking tot de aard van de te verrichten werkzaamheden van de
assisterende echtgenoot merken wij nog het volgende op. Voor de toepas-
sing van het nieuwe zesde en zevende lid van artikel 5 moet onderscheid
worden gemaakt tussen werkzaamheden van de belastingplichtige als ge-
volg van de plaats van zijn of haar echtgenoot in de samenleving en
werkzaamheden ten dienste van het verwerven van inkomsten. Alleen in
laatstbedoeld geval zijn de genoemde bepalingen van toepassing en dan nog
alleen voorzover de werkzaamheden liggen buiten het kader van de onder
echtgenoten gebruikelijke hulp en bijstand en zij tegen beloning zijn ver-
richt. Alleen wanneer aan die voorwaarden wordt voldaan, kan worden
aangenomen dat de werkzaamheden zijn verricht in het economische
verkeer en vormen zij voor degene die de werkzaamheden verricht een
bron van inkomen.”15

In deze passage heeft de wetgever naar mijn mening slechts zijn conclusie willen
onderbouwen dat “het bijstaan van de echtgenoot of echtgenote in de vervulling
van diens representatieve verplichtingen” niet kan worden gezien als in het
economische verkeer verrichte werkzaamheden. Hof ’s-Hertogenbosch leidt
hieruit naar mijn mening ten onrechte af dat ook andere werkzaamheden, zoals
het beantwoorden van de telefoon, moeten worden afgezet tegen de omvang
van de werkzaamheden die gelet op de functie van de echtgenoot gebruikelijk
zijn. Met Freudenthal ben ik van mening dat slechts relevant dient te zijn of de

13. Hof Arnhem 9 juni 1999, FED 1999/519, r.o. 4.3.
14. Hof ’s-Hertogenbosch 13 september 2002, V-N 2002/51.3.3, r.o. 4.5.
15. Hof ’s-Hertogenbosch 13 september 2002, V-N 2002/51.3.3, r.o. 4.3.
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(omvang van de) werkzaamheden in relatie tot de gemiddelde belastingplichtige
gebruikelijk zijn.16

Indien de echtgeno(o)t(e) verschillende soorten werkzaamheden verricht, die
niet als één werkzaamheid zijn te kwalificeren, dient de toets of de werkzaam-
heden de gebruikelijke hulp en bijstand te boven gaan, per activiteit te worden
aangelegd.17 Indien is vastgesteld dat de werkzaamheden de gebruikelijke hulp
en bijstand te boven gaan, is de volgende vraag of in dat geval alleen de
beloning die betrekking heeft op de werkzaamheden die de gebruikelijke hulp
en bijstand overstijgen in aanmerking kan worden genomen. De jurisprudentie
die is gewezen door de gerechtshoven lijkt wel in die richting te wijzen.18

Hoewel deze vraag nog niet expliciet door de Hoge Raad is beantwoord, lijkt
ook de Hoge Raad ervan uit te gaan dat de werkzaamheden moeten worden
gesplitst. In BNB 1981/296 overwoog de Hoge Raad:

“(...) de tegen beloning verrichte werkzaamheden moeten, voor zover zij (...)
de onder echtgenoten gebruikelijke wederzijdse hulp en bijstand te buiten
gingen, worden aangemerkt als in het economische verkeer te zijn verricht.”

Uit het gebruik van de woorden ‘voor zover’ kan worden afgeleid dat alleen de
beloning die betrekking heeft op de niet-gebruikelijke werkzaamheden fiscaal
in aanmerking kan worden genomen. Het is echter de vraag of dit juist is.
Freudenthal verdedigt het standpunt dat zodra de gebruikelijke hulp en
bijstand wordt overtroffen, de persoonlijke sfeer wordt verlaten waardoor de
werkzaamheden volledig plaatsvinden in het economische verkeer.19

Tot slot blijkt uit de jurisprudentie dat de werkzaamheden alleen buiten de
gezinssfeer kunnen plaatsvinden indien voor de werkzaamheden een beloning
is overeengekomen en/of de beloning daadwerkelijk wordt betaald.20 Aan deze
voorwaarde besteed ik hierna aandacht.

10.3.2 Beloning tussen partners

10.3.2.1 Partners zonder gemeenschap van goederen

Hiervoor heb ik aangegeven dat de werkzaamheden fiscaal alleen in aanmerking
worden genomen indien voor de werkzaamheden een beloning is overeenge-
komen en/of de beloning daadwerkelijk wordt betaald. Indien de beloning niet is

16. Aant. bij HR 24 januari 2001, FED 2001/462.
17. HR 16 september 1981, BNB 1981/296.
18. Hof ’s-Hertogenbosch 13 september 2002, V-N 2002/51.3.3, r.o. 4.4 en Hof ’s-Hertogenbosch

11 maart 2003, V-N 2003/37.1.8, r.o. 5.3.
19. Aant. bij HR 24 januari 2001, FED 2001/462.
20. HR 26 april 1989, V-N 1989, p. 1485.
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toegekend, noch feitelijk betaald, wordt met de werkzaamheden fiscaal
geen rekening gehouden. Zie HR 26 april 1989, BNB 1989/233.21 Belanghebbende
en zijn echtgenote waren buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd,
tussen hen gold het zogeheten ‘wettelijke deelgenootschap’. De echtgenote
verrichtte een aantal werkzaamheden voor belanghebbende. Uit hoofde hiervan
wenste belanghebbende ƒ 1.500 als aftrekbare kosten in aanmerking te nemen.
Het hof stelde feitelijk vast dat belanghebbende met zijn echtgenote geen
vergoeding voor deze werkzaamheden was overeengekomen. De Hoge Raad
overweegt:

“Voor de beantwoording van de vraag of het (...) bedrag van fl. 1.500 voor
belanghebbende tot de aftrekbare kosten in de zin van artikel 35 van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 en alsdan voor belanghebbendes echtgenote
tot de inkomsten in de zin van artikel 22, lid 1, letter b, van die wet kan
worden gerekend, is dan – afgezien van het vereiste dat de werkzaamheden
in het economische verkeer moeten zijn verricht – van belang of terzake
van die werkzaamheden in het onderhavige jaar een beloning is toegekend.
Het laatste is blijkens ’s Hofs – in cassatie niet bestreden – vaststelling (...)
niet het geval.”

Indien derhalve geen beloning is overeengekomen, noch feitelijk is betaald, kan
met de werkzaamheden fiscaal geen rekening worden gehouden. De volgende
vraag is of cumulatief aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Uit HR
16 september 1981, BNB 1981/296, blijkt dat voldoende is dat de beloning
werkelijk is betaald. Het is niet vereist dat de werkzaamheden, en daarmee ook
de beloning, een contractuele basis heeft. De Hoge Raad overweegt:

“(...) dat immers – in aanmerking genomen het door de inspecteur gevoerde
verweer – voor de aftrekbaarheid van meerbedoelde uitgaven beslissend is
niet of de werkzaamheden zijn verricht op grond van een tussen belang-
hebbende en zijn echtgenote gesloten overeenkomst, maar of zij door de
echtgenote zijn verricht in het economische verkeer; dat, voor zover die

21. Zie ook HR 21 juni 1995, BNB 1995/269 waarin tijdens leven de vrouw aanzienlijke werk-
zaamheden verrichtte in de onderneming van haar echtgenoot, maar daarvoor geen beloning
was overeengekomen, noch was betaald. Na het overlijden wensten de kinderen van de
vrouw alsnog een vergoedingsaanspraak op te voeren voor de door haar verrichte werk-
zaamheden. Het fiscale belang was gelegen in de aftrekpost voor de Successiewet 1956.
Omdat echtgenoten waren gehuwd in koude uitsluiting en het hof feitelijk vaststelde dat er
geen vergoedingsrecht bestond op grond van de redelijkheid en billijkheid c.q. onvoorziene
omstandigheden, werd de aanspraak niet toegekend. Indien in dit geval wel alsnog een
vergoeding zou zijn toegekend, zou dit naar mijn mening geen gevolgen hebben voor de
inkomstenbelasting. Los van het feit dat in de onderhavige casus voor de inkomstenbelasting
al rekening was gehouden met de onbetaalde arbeid van de echtgenote, vloeit de ver-
goedingsaanspraak voort uit het huwelijksvermogensrecht. Voor de verrichte arbeidspres-
taties waren de echtgenoten geen vergoeding overeengekomen en deze was ook niet betaald.
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werkzaamheden – welke naar ’s Hofs vaststelling tegen beloning zijn ver-
richt – het kader van de onder echtgenoten gebruikelijke wederzijdse hulp
en bijstand te buiten gingen, zij als in het economische verkeer verricht
moeten worden aangemerkt.”

Ook de tegenovergestelde situatie is mogelijk, namelijk dat de beloning wel is
overeengekomen maar (nog) niet feitelijk is betaald. Ook in dat geval kan naar
mijn mening met de werkzaamheden fiscaal rekening worden gehouden.
Indien de werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de onderneming,
kan de ondernemer op grond van goed koopmansgebruik met de overeen-
gekomen en opeisbare beloning rekening houden ook al is deze feitelijk (nog)
niet betaald. De beloning is op dat moment bij de (meewerkende) echtgenoot
belast indien deze te kwalificeren is als resultaat uit overige werkzaamheden.
Dit is naar mijn mening niet anders indien de (meewerkende) echtgenoot in
dienstbetrekking staat. In dat geval kan bij de echtgenoot met de beloning
rekening worden gehouden op het genietingstijdstip als bedoeld in art. 3.146
Wet IB 2001. Indien het loon niet feitelijk wordt betaald maar wel is overeen-
gekomen, ontstaat een loonvordering die oftewel vorderbaar en inbaar is dan
wel rentedragend is geworden. In beide gevallen is sprake van een genieting-
stijdstip ex art. 3.146 Wet IB 2001.22

10.3.2.2 Partners gehuwd in gemeenschap van goederen

De vraag is of met de toegekende en/of feitelijk betaalde beloning fiscaal ook
rekening kan worden gehouden indien belastingplichtigen zijn gehuwd in
gemeenschap van goederen. In de literatuur wordt daarover verschillend
gedacht. De auteurs die menen dat dit niet mogelijk is, wijzen erop dat bij in
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten geen reële vermogensver-
schuiving plaatsvindt.23 De draagkracht van de partner die de werkzaamheden
verricht voor de andere partner, neemt door de beloning niet toe. De beloning
verdwijnt niet uit het vermogen van de echtgenoot die tot de betaling verplicht
is en het vergroot evenmin het vermogen van de echtgenoot die de beloning
ontvangt. Zwemmer meent daarom dat met dergelijke ‘betalingen’ fiscaal geen
rekening kan worden gehouden, tenzij “de fiscale wetgever aangeeft voor de
inkomenstoerekening van de civielrechtelijke situatie te willen afwijken.”24

Dit zou mijns inziens betekenen dat alleen met de reële arbeidsbeloning van
art. 3.16 lid 4 Wet IB 2001, rekening kan worden gehouden bij in gemeenschap

22. Indien is overeengekomen dat het loon op een ongebruikelijk tijdstip zal worden genoten,
wordt het ongebruikelijke genietingstijdstip overboord gezet en wordt het loon geacht op
een gebruikelijk tijdstip te zijn genoten. Art. 13a lid 2 Wet LB 1964.

23. Zwemmer & Lutjens, Koninklijke Notariële Broederschap 1991, p. 38–40. Zie ook Van Dijck &
Van Vijfeijken 2006, p. 25.

24. Zwemmer & Lutjens, Koninklijke Notariële Broederschap 1991, p. 40.
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van goederen gehuwde echtgenoten. Daar is uitdrukkelijk de mogelijkheid
erkend dat partners werkzaamheden voor elkaar verrichten.

Naar mijn mening heeft de fiscale wetgever niet uitdrukkelijk aangegeven ook
ten aanzien van alimentatiebetalingen af te willen wijken van de civielrechte-
lijke uitgangssituatie.25 In de wet is geregeld dat de alimentatiebetaling
aftrekbaar is en de ontvangst daarvan belast. Dergelijke alimentatiebetalingen
vinden plaats in het kader van de beëindiging van de relatie. De betalingen die
worden gedaan tijdens de relatie zijn niet aftrekbaar, noch belast.26 Toch komt
het regelmatig voor dat de eerste betalingen al plaatsvinden voordat het
huwelijk en daarmee de gemeenschap van goederen formeel is ontbonden.
In HR 23 januari 1974, BNB 1975/44 speelde de vraag of de door man gedane
alimentatiebetaling, waarvan de middelen afkomstig waren uit de gemeenschap
van goederen, bij hem volledig aftrekbaar was als persoonlijke verplichting. De
Hoge Raad overwoog:

“(...) dat het Hof heeft geoordeeld, dat het in het middel bedoelde gedeelte,
groot f 6200, van de door belanghebbende aan zijn vrouw gedane uitke-
ringen niet tot de persoonlijke verplichtingen in de zin van artikel 45, lid 1,
letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 kan worden gerekend
enkel omdat dat gedeelte onttrokken was aan het gemeenschappelijk ver-
mogen en voor de vrouw het karakter van inkomsten ontbeerde, nu de
echtelieden gelijkelijk op het vermogen inteerden; dat dit oordeel echter
niet juist is, daar voor de vraag, of de uitkering door belanghebbende aan de
van hem duurzaam gescheiden levende echtgenote een persoonlijke ver-
plichting in voormelde zin oplevert, niet van belang is, uit welke middelen
belanghebbende de uitkeringen heeft gedaan.”27

De Hoge Raad beslist dus dat de huwelijksgemeenschap niet verhindert om
onderlinge betalingen fiscaal in aanmerking te nemen. Naar mijn mening kan
hieruit worden afgeleid dat de huwelijksgemeenschap niet verhindert om

25. Anders Van Dijck & VanVijfeijken 2006, p. 25. Zij menen dat de fiscale wet uitdrukkelijk de
mogelijkheid biedt om dergelijke betalingen ook bij in gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenoten in aanmerking te nemen. Dit is mijns inziens niet het geval. De fiscale
alimentatiebepalingen stammen reeds uit het Besluit IB 1941. Het is onwaarschijnlijk dat de
wetgever destijds rekening heeft gehouden met het feit dat dergelijke betalingen ook
plaatsvinden als de gemeenschap van goederen nog niet is ontbonden. De wetgever heeft
slechts een voorziening willen treffen voor dergelijke betalingen na beëindiging van het
huwelijk. Deze situatie verschilt van de reële arbeidsbeloning voor partners. Deze regeling
heeft uitdrukkelijk betrekking op de situatie tijdens het huwelijk (of buitenhuwelijks
samenlevingsverband).

26. Zie par. 10.3 hierna.
27. Zie over de gevolgen voor de inkomenstoerekening par. 9.3.8.1 en 9.3.8.2.
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onderlinge betalingen tussen in gemeenschap van goederen gehuwde echtge-
noten fiscaal in aanmerking te nemen.

Ook in HR 23 juni 1999, BNB 1999/297, wordt de mogelijkheid opengelaten dat
met een betaling aan de in algehele gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenoot, fiscaal rekening wordt gehouden. In het onderhavige arrest wilde
de echtgenoot de meewerkbeloning die hij aan zijn echtgenote had toegekend
voor de door haar verrichte werkzaamheden ten behoeve van de verhuur van
onroerende zaken, in aftrek brengen op zijn inkomsten uit vermogen. De Hoge
Raad laat de mogelijkheid open dat dit bedrag aftrekbaar is maar verwijst de
zaak voor (o.a.) het onderzoek of de werkzaamheden de gebruikelijke hulp en
bijstand te boven gaan.28

De auteurs die menen dat met dergelijke betalingen tussen in gemeenschap van
goederen gehuwde echtgenoten fiscaal wel rekening kan worden gehouden,
wijzen er bovendien op dat door de betaling de juridische beschikkingsmacht
over dat bedrag is overgegaan naar de echtgenoot. Het overgaan van de beschik-
kingsmacht zou voldoende reden zijn om de beloning fiscaal in aanmerking te
kunnen nemen.29

Ik sluit me aan bij de auteurs die menen met onderlinge ‘betalingen’ tussen in
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten fiscaal rekening moet
worden gehouden. Dit past naar mijn mening het beste binnen het huidige
systeem van de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting belast de beloning
die aan het subject is toegekend voor de door hem of haar persoonlijk verrichte
werkzaamheden. De arbeidskracht waarvoor de beloning wordt toegekend is
individueel en valt niet in de huwelijksgemeenschap. Dat de beloning ver-
volgens wel in de huwelijksgemeenschap valt is in de huidige inkomsten-
belasting niet relevant. Indien een van beide echtgenoten een arbeidsbeloning
ontvangt van een derde, is deze beloning ook belast bij de belastingplichtige
die de werkzaamheden heeft verricht. Ofschoon ook in dat geval de beloning in
de huwelijksgemeenschap valt. Hetzelfde geldt voor de aftrekbaarheid van de
beloning bij de betalende echtgenoot. Naar mijn mening is slechts relevant of
de belastingplichtige werkzaamheden in het economische verkeer heeft ver-
richt waarvoor een beloning is overeengekomen. Het huwelijksgoederenre-
gime behoort daarbij naar mijn mening geen rol te spelen. Dit is niet in strijd
met HR 25 januari 1981, BNB 1981/92. Echtgenoten waren in gemeenschap van
goederen gehuwd. De man was arts en liet zich bij de vervulling van diverse

28. Het Verwijzingshof oordeelt dat dit niet het geval is, zie Hof Arnhem, 29 juni 2000, nr. 99/
1514, te kennen uit HR 2 november 2001, V-N 2001/60.14.

29. Zie bijv. Rijkers 1982, p. 574 en Niessen in zijn aant. onder FED 1986/1008.
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functies en activiteiten, gemiddeld dertig uur per week bijstaan door zijn
echtgenote die een opleiding als arts had genoten. In verband daarmee wenste
hij een bedrag van ƒ 40.000 aan zijn echtgenote toe te rekenen. Tussen de
echtgenoten bestond geen contractuele relatie. De beloning voor de werk-
zaamheden was niet feitelijk betaald. Belanghebbende stelde zich op het
standpunt dat vanwege de algehele gemeenschap van goederen, de vergoeding
met gesloten beurzen was verrekend. De Hoge Raad nam het oordeel van het
hof over dat geen sprake was van een beloning en dat de inkomsten niet door
de echtgenote zijn genoten in de zin van art. 38 Wet IB 1964. In dit arrest is de
beloning noch overeengekomen, noch feitelijk betaald. Indien echtgenoten in
deze casus de beloning feitelijk waren overeengekomen, zou naar mijn mening
met de beloning fiscaal wel rekening moeten worden gehouden.30

In het verlengde hiervan ligt de vraag of bij in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten ook een daadwerkelijke betaling is vereist, gelet op het
feit dat een dergelijke betaling niet leidt tot een vermogensverschuiving. De
staatssecretaris heeft voor de toepassing van de Wet IB 1964 in deze kwestie
het standpunt ingenomen dat, indien echtgenoten hun financiële zaken via
een gemeenschappelijke rekening afwikkelen, betaling heeft plaatsgevonden
indien sprake is van een reële daadwerkelijk overeengekomen arbeidsbelo-
ning.31 Voor de toepassing van de Wet IB 2001 heeft de staatssecretaris het
standpunt ingenomen dat de schuldig gebleven meewerkbeloning aan de in
algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot, aangemerkt wordt
als een behaald voordeel in de zin van art. 3.96 onderdeel b Wet IB 2001.32 Een
daadwerkelijke betaling is dus niet vereist. Het is de vraag of deze zienswijze
uit de wet volgt.

Indien de reden om de beloning fiscaal in aanmerking te nemen is gelegen in
het feit dat de juridische beschikkingsmacht van dat bedrag overgaat op de
echtgenoot, zou men kunnen menen dat een feitelijke betaling is vereist.
Zonder deze betaling gaat er immers geen beschikkingsmacht over. Dit is
echter niet juist. De werknemer die zijn salaris rechtstreeks op iemand anders
zijn bankrekening laat storten, heeft over het salaris zelf ook geen beschik-
kingsmacht meer. Door te bedingen dat het salaris op een andere rekening
wordt overgemaakt, heeft hij echter al over het salaris beschikt. Hetzelfde heeft
te gelden voor de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten. Indien

30. Zie ook Hof Amsterdam 16 februari 2001, V-N 2001/29.10.
31. Kamerstukken II 1984/85, 19 022, nr. 6. De brief van de staatssecretaris had betrekking op de

arbeidsinkomstensfeer. Hof Amsterdam 30 mei 1997, V-N 1997, p. 3032, heeft dit door-
getrokken naar de winstsfeer.

32. Besluit Staatssecretaris van Financiën van 19 januari 2006, nr. CPP 2006/73M, V-N 2006/9.10.
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echtgenoten een zakelijke beloning zijn overeengekomen voor de in het
economische verkeer verrichte werkzaamheden, is niet van belang op welke
wijze de betaling plaatsvindt. Het salaris is belast op het moment dat het
feitelijk wordt genoten, ter beschikking wordt gesteld, verrekend of vorderbaar
en inbaar is.33 Voor in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten geldt
dus naar mijn mening hetzelfde als voor partners die niet zijn gehuwd in
gemeenschap van goederen. In het algemeen zal dit betekenen dat de inkomst
is genoten op het moment dat de vergoeding conform het contract moet
worden voldaan. Op dat moment ontstaat een (loon)vordering die oftewel
vorderbaar en inbaar is dan wel rentedragend is geworden.

10.3.3 Beoordeling positief recht in het licht van de individualisering

In een belastingstelsel dat steeds verder individualiseert, en waarin dus steeds
meer de nadruk wordt gelegd op het individu zonder rekening te houden met
het samenlevingsverband, ligt het voor de hand dat de werkzaamheden die
worden verricht ten behoeve van de partner ook eerder de gebruikelijke hulp
en bijstand tussen echtgenoten zullen overschrijden. De werkzaamheden
zullen dan fiscaal eerder in aanmerking genomen moeten worden. Naar mijn
mening is voor een ‘gebruikelijke hulp en bijstand’-toets in een zo veel
mogelijk geïndividualiseerde inkomstenbelasting geen plaats meer. Als men
aanvaardt dat arbeidsinkomen een persoonlijk inkomensbestanddeel is van de
partner die de werkzaamheden verricht, zie ik geen reden om aan arbeid die
wordt verricht ten behoeve van de partner bijzondere voorwaarden te stellen.
Naar mijn mening zou voor partners het enige criterium behoren te zijn of het
gebruikelijk is om de onderhavige werkzaamheden aan derden op te dragen en
de werkzaamheden ook tegen betaling door derden plegen te worden verricht.
Indien dat het geval is, en er is een beloning overeengekomen of er vindt een
betaling plaats, zou de zakelijke beloning voor de werkzaamheden fiscaal in

33. Van Dijck & Van Vijfeijken 2006, p. 25–26, menen dat het genietingsmoment vorderbaar en
inbaar zich bij in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten niet kan voordoen,
omdat er geen schuld/vordering-verhouding kan bestaan. Ook de staatssecretaris neemt in
het besluit van 19 januari 2006, V-N 2006/9.10 aan dat tussen echtgenoten geen schuld/
vordering-verhouding kan bestaan. Dit is mijns inziens onjuist. Vgl. Zwemmer & Lutjens
1991, p. 18 en Rijkers 1982, p. 574. Dat het civielrechtelijk mogelijk is dat tussen echtgenoten
in gemeenschap van goederen een schuld/vordering-verhouding bestaat kan o.a. worden
afgeleid uit HR 23 december 1960, NJ 1961, 86. Hierin ging het om een dwangsom die de ene
echtgenoot jegens de andere echtgenoot verbeurde. De HR oordeelde dat dit verhaal ook
mogelijk is als echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, ook al heeft dat
verhaal slechts tot gevolg dat het bestuur over die middelen van de veroordeelde echtgenoot
overgaat op de andere echtgenoot. Zie hierover ook Van Mourik & Verstappen 2006, p. 180,
Klaassen/Eggens/Luijten/Meijer 1999, p. 119–120 en Asser/De Boer 2006/323.

10.3.3 Hoofdstuk 10 / Inkomensverschuivingen binnen het samenlevingsverband

426



aanmerking moeten worden genomen.34 Het is dan niet meer van belang of de
onderhavige werkzaamheden door de derde of de partner worden verricht.

Het is de vraag of men een uitzondering hierop zou moeten maken voor de
werkzaamheden die aan het gehele gezin ten goede komen en waarvan de
betreffende partner dus zelf meeprofiteert. Hierbij kan men denken aan huis-
houdelijke werkzaamheden en het zorgen voor de (eigen) kinderen. Bij deze
werkzaamheden staat mede het eigenbelang van de partner voorop zodat de
vraag kan worden gesteld of deze werkzaamheden in het economische verkeer
worden verricht. Naar mijn mening zou in een individuele heffing ook met
deze werkzaamheden fiscaal rekening moeten worden gehouden. De partner
die de werkzaamheden verricht kan immers kiezen tussen betaalde en onbe-
taalde arbeid. Het feit dat een partner kiest voor het verrichten van minder of
geen betaalde en meer onbetaalde arbeid, vloeit voort uit de onderlinge
taakverdeling en de vooronderstelling dat de partner die de onbetaalde arbeid
verricht daarvoor toch financieel zal worden gecompenseerd. In een zuiver
individueel stelsel zou met deze ‘vergoeding’ voor het verrichten van onbe-
taalde arbeid fiscaal rekening moeten worden gehouden.

Het fiscaal negeren van dergelijke huishoudelijke werkzaamheden kan wellicht
worden gerechtvaardigd door uitvoeringstechnische moeilijkheden bij het
vaststellen van de omvang en de waarde van dergelijke werkzaamheden.
Daarnaast levert het verrichten van onbetaalde arbeid geen feitelijk (nieuw)

34. Zoals hierna nog zal worden aangegeven, dient naar mijn mening een onderscheid te worden
gemaakt tussen de werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van de dienstbetrek-
king, overige werkzaamheden of de onderneming van de partner en de werkzaamheden
binnen de gezinssfeer. In het eerste geval dient naar mijn mening wel de voorwaarde te
worden gesteld dat er een betaling moet hebben plaatsgevonden of zijn overeengekomen.
Hier kan men tegenin brengen dat door deze voorwaarde te stellen, de fiscale gevolgen van
dergelijke werkzaamheden afhankelijk worden van de – manipuleerbare – betaalmoraal van
partners. In de eerste plaats kan hierover worden opgemerkt dat in deze kanttekening ligt
besloten dat tussen de partners een grote mate van financiële verwevenheid bestaat. In dat
geval is de feitelijke betaling immers niet relevant en kan men de beslissing om een
vergoeding overeen te komen of tot betaling over te gaan (uitsluitend) laten afhangen van
fiscale overwegingen. Aan de individuele belastingheffing ligt echter de gedachte ten
grondslag dat partners elkaars draagkracht niet (in belangrijke mate) beïnvloeden en dat de
financiële verwevenheid dus niet (in belangrijke mate) aanwezig is. In de tweede plaats is het
zonder de voorwaarde van een overeengekomen of feitelijke betaling uit uitvoeringstech-
nisch oogpunt lastig om met deze werkzaamheden fiscaal rekening te houden. De Be-
lastingdienst dient immers wel bekend te zijn met het feit dat dergelijke werkzaamheden
worden verricht ten behoeve van de dienstbetrekking, de overige werkzaamheden of
onderneming van de partner. Dit dient te blijken uit een schriftelijk stuk waaruit de aard en
omvang van de werkzaamheden en de overeengekomen beloning blijkt. Vervolgens kan dan
(in enige mate) worden getoetst of de omvang van de werkzaamheden en de daarvoor
overeengekomen beloning reëel is. In de tweede situatie, de werkzaamheden ten behoeve
van de gezinssfeer, kan de omvang van de werkzaamheden forfaitair worden benaderd. In dat
geval is een overeengekomen of feitelijke beloning niet vereist. Zie ook voetnoot 38.
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gezinsinkomen op, waaruit de belasting zou kunnen worden betaald. Het
laatstgenoemde argument kan in een individueel belastingstelsel geen recht-
vaardiging zijn. In een individueel belastingstelsel is slechts de individuele
draagkrachtvermeerdering relevant en is niet van belang of de huishoudens-
draagkracht door de werkzaamheden is toegenomen. De vergoeding die de
partner die de werkzaamheden verricht ontvangt, is wel ‘nieuw’ inkomen voor
deze partner. Het uitvoeringstechnische aspect is de belangrijkste rechtvaardi-
ging om de privésfeer af te bakenen van het economische verkeer en op die
manier buiten de belastingheffing te houden. Het uitvoeringstechnische aspect
rechtvaardigt dat de werkzaamheden die men voor zichzelf verricht buiten de
heffing blijven.35 Het rechtvaardigt tot op zekere hoogte ook dat de werkzaam-
heden die men voor zijn naasten verricht buiten de heffing blijven. De werk-
zaamheden die de ene echtgenoot mede ten behoeve van de ander verricht,
kunnen echter omvangrijk zijn. De omvang en de waarde van de huishoudelijke
arbeid kan men weliswaar niet exact vaststellen maar wel globaal benaderen,
gebaseerd op het aantal zorgafhankelijken in het huishouden en het aantal uren
dat men betaalde arbeid verricht.36

Het uitvoeringstechnische aspect is de expliciete rechtvaardiging om de werk-
zaamheden die binnen het gezinsverband plaatsvinden buiten de heffing te
houden. Zoals hiervoor opgemerkt zou men door middel van een globale
(forfaitaire) benadering met de belangrijkste werkzaamheden, die ook door
derden plegen te worden verricht, fiscaal wel rekening kunnen – en in een
individueel belastingstelsel: moeten – houden. Een impliciete rechtvaardiging
in onze huidige inkomstenbelasting om de binnen het gezinsverband verrichte
werkzaamheden buiten beschouwing te laten, kan zijn gelegen in het feit dat
de vergoeding voor deze werkzaamheden veelal niet aftrekbaar is. Een be-
lastingheffing bij degene die de werkzaamheden verricht, leidt dan tot een
dubbele heffing binnen het samenlevingsverband.37 Dit is echter de conse-
quentie van een zuiver individuele heffing waarin voorbij wordt gegaan aan de

35. Daaraan gaat de meer principiële vraag vooraf of deze werkzaamheden, als dit uitvoering-
stechnisch al mogelijk zou zijn, in de belastingheffing zouden moeten worden betrokken. De
werkzaamheden leveren immers geen inkomen op waaruit de belasting zou kunnen worden
betaald. Vgl. de bijdrage van I.J.F.A. van Vijfeijken & A.C. Rijkers, ‘Fiscaliteit en vermogens-
vorming in een inkomstenbelasting’ aan de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en
vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel (bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 32 140, nr. 4,
p. 253).

36. Vgl. Staudt 1995–1996, p. 1623–1627.
37. Vgl. Wolk 1979–1980, p. 1240–1275. Een belangrijke ongelijkheid tussen gehuwden en

ongehuwd samenwonenden is volgens hem “the probable treatment of wealth transfers as
the receipt of gross income, especially if domestic services are performed by the recipient,
without any corresponding deduction to the transferor”. Daarnaast wijst hij op de ongelijk-
heid die ontstaat doordat ongehuwd samenwonenden niet gebruik kunnen maken van het
splitsingsstelsel. Hij merkt echter op: “The first inequity seems by far the more serious, since
it creates ‘new’ income to be taxed in addition to the actual income earned by the
cohabitants.” (p. 1274). In Nederland wijst Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker !
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eventuele invloed van het samenlevingsverband op de draagkracht van
het individu. Alleen als men het samenlevingsverband beschouwt als een
(economische) eenheid, is een dergelijke dubbele heffing niet op haar plaats.
Als men het samenlevingsverband echter beschouwt als een eenheid, is het
arbitrair om de arbeidsinkomsten volledig te belasten bij degene die de arbeid
verricht. Deze inkomsten komen immers ten goede aan het samenlevingsver-
band als zodanig en dus ook (in ieder geval gedeeltelijk) aan de partner die
(het merendeel van) de onbetaalde arbeid verricht.

Als men de inkomstenbelasting zo veel mogelijk wil individualiseren, is er geen
goede reden om de ‘gebruikelijke hulp en bijstand’-toets aan te leggen voor de
werkzaamheden die de ene partner verricht ten behoeve van de dienstbetrek-
king, onderneming of overige werkzaamheden van de andere partner. Boven-
dien dient ook met de werkzaamheden binnen gezinsverband die ook door
derden plegen te worden verricht, zoals huishoudelijke hulp en kinderopvang,
fiscaal rekening te worden gehouden.38 In een zuiver individuele inkomsten-
belasting dient de privésfeer in beginsel beperkt te blijven tot de individuele
belastingplichtige en niet te worden uitgebreid tot de partner.39

10.4 Fiscale gevolgen onderhoudsverplichting tijdens de relatie

10.4.1 Inkomstenbelasting gehuwden

Voor gehuwden is de uit art. 1:81 BW voortvloeiende onderhoudsverplichting
die plaatsvindt tijdens het huwelijk, gedefiscaliseerd. In art. 3.101 lid 1 onder-
deel b en art. 6.3 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 is weliswaar geregeld dat de
‘rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende’ periodieke uitkeringen zijn
belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler, maar dit ziet slechts op de
uitkeringen die plaatsvinden in het kader van de beëindiging van het huwelijk.
Aldus uitdrukkelijk HR 15 december 1976, BNB 1977/21:

! 1977, op de mogelijke dubbele heffing (p. 91): “Het zal in het algemeen fiscaal gezien geen
aanbeveling verdienen te stellen dat er tussen de partners een arbeidsovereenkomst is
gesloten. De beloning – eventueel gedeeltelijk in natura – van de werknemer vormt bij deze
belastbaar inkomen, terwijl dit bij de werkgever niet aftrekbaar is.”

38. In principe dient dit slechts te gelden als voor de werkzaamheden een beloning is over-
eengekomen of betaald. Zoals hiervoor opgemerkt zal de keuze om geen of minder betaalde
arbeid te verrichten berusten op de veronderstelling dat men daarvoor toch financieel wordt
gecompenseerd. In het veronderstelde ‘economische verkeer’ verricht men dergelijke werk-
zaamheden niet gratis. Dit kan een rechtvaardiging zijn om toch met de (forfaitair vast-
gestelde) beloning rekening te houden, ook al is deze niet overeengekomen noch expliciet
betaald.

39. De afbakening van de privésfeer ten opzichte van het economische verkeer zou dan alleen
nog een functie hebben als het werkzaamheden betreft die men verricht ten behoeve van zijn
(minderjarige of zorgafhankelijke) kinderen.
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“(...) dat immers in artikel 16, derde lid, van het Besluit op de Inkomsten-
belasting 1941 uitdrukkelijk was bepaald, dat geen aftrek was toegelaten ter
zake van onderhoud van de echtgenote van de belastingplichtige, tenzij zij
duurzaam gescheiden van hem leeft; dat in artikel 45 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 een dergelijke bepaling niet is overgenomen, doch
uit de geschiedenis van de totstandkoming van dit artikel (...) niet blijkt dat
de wetgever hiermede een verandering heeft beoogd.”

De onderhoudsuitkeringen tussen gehuwden tijdens de relatie is dus gedefis-
caliseerd. Hierna besteed ik aandacht aan de fiscale behandeling van onder-
houdsuitkeringen staande de relatie tussen ongehuwd samenwonenden.

10.4.2 Inkomstenbelasting ongehuwd samenwonenden

Voor ongehuwd samenwonenden dient de vraag zich aan of de bijdrage in het
levensonderhoud die tijdens de relatie wordt gedaan, kan worden gezien als
een periodieke uitkering die bij de ontvanger belast is op grond van art. 3.101
lid 1 onderdeel c en bij de verstrekker aftrekbaar is op grond van art. 6.3 lid 1
onderdeel f Wet IB 2001: in rechte vorderbare periodieke uitkeringen die
berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levens-
onderhoud. Zoals hierna opgemerkt, meen ik dat dergelijke uitkeringen inder-
daad berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het
levensonderhoud. Indien partijen deze verplichting schriftelijk hebben vast-
gelegd – bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst – is de uitkering ook
in rechte vorderbaar. De heffing c.q. aftrek van de uitkeringen die worden
gedaan tijdens de samenleving stuit echter reeds af op het wettelijke vereiste
dat de genieter niet mag behoren tot het huishouden van belastingplichtige.

De voorwaarde dat de genieter niet mag behoren tot het huishouden van
belastingplichtige, is in dit geval echter overbodig. Van een periodieke uitke-
ring is, voor zover hier relevant, namelijk slechts sprake indien het recht niet
een onderdeel vormt van een complex van rechten en verplichtingen, welke bij
voortduring tegenover elkaar staan.40 De verplichting van een kloosterling om
zijn gehele inkomen aan de orde af te staan, ziet de Hoge Raad als een
onderdeel van een geheel van rechten en plichten tussen de congregatie en
de kloosterling.41 Dit heeft ook te gelden voor ongehuwd samenwonenden. De
onderhoudsverplichting wordt gedaan binnen en vanwege het samenlevings-
verband. Ook de niet-huwelijkse samenleving wordt beheerst door rechten en
plichten die bij voortduring tegenover elkaar staan.42

40. Giele 1989, p. 20.
41. O.a. HR 29 februari 1956, BNB 1965/133.
42. Vgl. ook Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 95–96.
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Het is de vraag of de conclusie ten aanzien van de (on)belastbaarheid anders
luidt indien de ongehuwden een latrelatie hebben. In HR 8 november 2002,
BNB 2003/19, betaalde belanghebbende onder andere alimentatie aan een in
Frankrijk wonende lerares waarmee hij een latrelatie had. Ten aanzien van het
jaar waarin belanghebbende aftrek claimt als persoonlijke verplichting, is niet
duidelijk of de latrelatie al is beëindigd.

A-G Groeneveld stelt zich uitdrukkelijk de vraag:

“(...) kan een dringende morele verplichting tot voorziening in het levens-
onderhoud alleen ontstaan in verband met (de beëindiging van) een niet-
huwelijkse samenleving of kan deze ook voortvloeien uit een zogenoemde
LAT-relatie, waarbij de ex-partners niet hebben samengewoond? Hier kan
onmiddellijk de vraag worden toegevoegd of het einde van een relatie een
voorwaarde is voor het ontstaan van een verplichting als voormeld. In de
onderhavige casus is namelijk niet duidelijk of de derde relatie – met de in
Frankrijk wonende vrouw – geëindigd is of niet.”43

De A-G beantwoordt deze vraag bevestigend onder verwijzing naar het civiele
recht, de wetsgeschiedenis en het draagkrachtbeginsel:

“-4.2 Mede op grond van de voor de aanwezigheid van een natuurlijke
verbintenis gestelde eisen (…) is er naar mijn mening civielrechtelijk ruimte
voor de opvatting dat een natuurlijke verbintenis kan voortvloeien uit (de
beëindiging van) een relatie waarbinnen geen samenleving plaatsvindt,
zoals de LAT-relatie.
-4.3. Uit de hiervóór aangehaalde gedeelten van de wetsgeschiedenis (…) valt
af te leiden dat de beëindiging van niet-huwelijkse samenlevingsvormen
alleen als voorbeeld wordt genoemd. Aangezien het belastingrecht naar
mijn mening beoogt aan te sluiten bij het civiele recht, kan de dringende
morele verplichting mijns inziens ook voortvloeien uit (de beëindiging van)
een LAT-relatie. Deze mening kan verder worden onderbouwd aan de hand
van de wetsgeschiedenis. Meermalen wordt daarin het draagkrachtbeginsel
ten tonele gevoerd (…). De gebruikelijke betekenis van het begrip draagkracht
in het belastingrecht is de hoeveelheidmiddelen die een belastingplichtige ter
beschikking staan voor zijn behoeftenbevrediging. Het fiscale draagkrachtbe-
ginsel brengt mee dat de betalingen die iemand doet (draagkrachtverminde-
rend) aan een gewezen partner of aan een al of niet gewezen LAT-partner
(draagkrachtvermeerderend) bij de verstrekker tot vermindering van de be-
lastingheffing dienen te leiden. Dit beginsel, dat door de wetgever sterk naar
voren is geschoven, verdraagt zich met toepassing van de aftrekregeling op
periodieke betalingen aan een (gewezen) LAT-partner. Verder valt het ver-
schaffen van levensonderhoud in de vormvan periodieke betalingen eerder te

43. Onderdeel 4.1 van de conclusie.
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bestempelen als een inkomensoverdracht dan als een inkomensbesteding.
Een onderscheid dat de wetgever in deze materie van belang acht (…).”

De Hoge Raad besteedt niet expliciet aandacht aan de betalingen die worden
verricht staande de latrelatie. De Hoge Raad overweegt dat ook “(...) andere
behoeften aan voorzieningen in het levensonderhoud dan die welke direct
verband houden met de beëindiging van een niet-huwelijkse samenleving
voorwerp van een dringende morele verplichting (...) kunnen zijn”. Vervolgens
overweegt de Hoge Raad uitdrukkelijk dat tussen ex-partners die een latrelatie
hebben gehad een dringende morele verplichting kan bestaan tot voorziening
in het levensonderhoud. Dergelijke betalingen zijn ook fiscaal aftrekbaar
omdat de tekst noch de wetsgeschiedenis steun biedt aan de opvatting
dat ten aanzien van aan alimentatie verwante verzorgingsuitkeringen tussen
ex-partners slechts sprake kan zijn in situaties waarin een niet-huwelijkse
samenlevingsvorm is beëindigd. Laatstgenoemde situatie wordt blijkens de
conclusie van de A-G slechts als voorbeeld genoemd.

De Hoge Raad laat in het midden of het voor de fiscale behandeling van belang is
dat de latrelatie was beëindigd. In zijn oordeel lijkt hij zich te beperken tot de ex-
partners. De vraag blijft dan nog of de conclusie van Groeneveld juist is dat ook de
betalingen staande de latrelatie in de belastingheffing worden betrokken, mits ze
voortvloeien uit een in rechte vorderbare dringende morele verplichting.

Vooropgesteld moet worden dat de wettekst aan deze uitleg niet in deweg staat.
Omdat bij een latrelatie de genieter van de uitkering niet tot het huishouden van
de betaler behoort, vormt de wettekst geen belemmering om de uitkeringen in
de belastingheffing te betrekken. Ook de veronderstelling dat er geen sprake is
van een periodieke uitkering omdat deze onderdeel uitmaakt van een complex
van rechten en plichten die bij voortduring tegenover elkaar staan, is bij een
latrelatie minder vanzelfsprekend. Toch meen ik dat het in de belastingheffing
betrekken van de uitkeringen die tijdens de relatie worden gedaan niet juist is.

De A-G voert het draagkrachtbeginsel aan ter ondersteuning van zijn visie dat
de betalingen tussen partners in een latrelatie in de belastingheffing betrokken
moeten worden. De periodieke betalingen zouden bovendien eerder te kwa-
lificeren zijn als inkomensoverdracht dan als inkomensbesteding. Dit stand-
punt is in de huidige inkomstenbelasting mijns inziens onjuist. De kosten die
de belastingplichtige maakt voor zijn eigen levensonderhoud, raken het fiscale
inkomen (vanzelfsprekend) niet. Hetzelfde geldt voor de uitgaven die de
belastingplichtige doet voor zijn echtgenoot of samenwonende partner.
Dergelijke betalingen worden fiscaal pas relevant nadat de ‘gezinssfeer’ wordt
doorbroken en partijen als ‘willekeurige derden’ tegenover elkaar staan.44

44. Van Vijfeijken 2003, par. 2.1.
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Partners in een latrelatie zijn echter geen willekeurige derden. De oorzaak van
de onderhoudsverplichting ligt in de bestaande wederzijdse affectieve relatie.
De partijen zijn geen zakelijk handelende contractspartijen. De persoonlijke
relatie – waaruit een dringende morele verplichting tot voorziening in het
levensonderhoud voortspruit – staat op de voorgrond. Dergelijke betalingen
die plaatsvinden tijdens de relatie blijven buiten het bereik van onze huidige
inkomstenbelasting. Een ander belangrijk argument is dat het in de belasting-
heffing betrekken van dergelijke betalingen kan leiden tot ongewenste in-
komensmanipulatie.45

Uit het voorgaande blijkt dat de betalingen die worden gedaan om te voorzien
in het levensonderhoud tussen samenwoners, en naar mijn mening ook tussen
partners in een latrelatie, geen gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting.
Evenals voor de onderhoudsuitkeringen tussen gehuwden, zijn deze gedefis-
caliseerd. Hierna ga ik in op de vraag of dergelijke betalingen wel getroffen
kunnen worden met schenkbelasting.

10.4.3 Schenkbelasting gehuwden en ongehuwd samenwonenden

De vraag of de betalingen tot voorziening in het levensonderhoud tussen
gehuwden in koude uitsluiting en samenwoners getroffen kunnen worden met
schenkbelasting, wordt in de Successiewet 1956 niet beantwoord. Ten aanzien
van ongehuwd samenwonenden is de vraag wel in de rechtspraak aan de orde
geweest en uiteenlopend beantwoord.

Hof ’s-Gravenhage beantwoordt de vraag of de inkomensoverheveling een
belaste schenking is bevestigend, althans voor zover de grotere bijdrage in de
kosten van de huishouding leidt tot een vermogensvooruitgang bij de andere
partner.46 In die zaak had belanghebbende in de jaren 1972–1976 een gemeen-
schappelijke huishouding gevoerd met A. Over de bijdragen van A aan de
huishouding heft de inspecteur schenkingsrecht na. Het Hof overweegt:

“(...) dat zij aldus in die jaren een gemeenschappelijke huishouding hebben
gehad; (…) dat A zijnerzijds in de financiering van de aankoop van dat huis,
zomede in de kosten van het opknappen en inrichten daarvan bijdroeg; dat
kan worden aangenomen, dat toen ter tijde die samenleving als duurzaam
was bedoeld, zodat de bedoelde uitgaven kunnen worden geacht in beider
belang te zijn gedaan; dat het mede bekostigen van een dergelijke gemeen-
schappelijke huishouding in beginsel niet kan worden aangemerkt als een

45. Van Vijfeijken 2003, par. 2.1. In HR 14 november 2008, BNB 2010/3, inzake de aftrekbaarheid
van een afkoopsom tussen gewezen samenwoners, was dit het belangrijkste argument om de
aftrek te weigeren.

46. Hof ’s-Gravenhage 22 februari 1979, BNB 1980/147.
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schenking door de ene partner aan de andere, ook al wordt door de een
meer bijgedragen dan door de ander; dat dit althans geldt voor zover
bedoelde bijdragen zijn verstrekt tot het financieren van uitgaven met een
bestedingskarakter; (…) dat echter anders moet worden geoordeeld voor
zover de bedoelde bijdragen er toe leiden, dat bij een van de partners
vermogensvooruitgang optreedt, welke rechtstreeks is terug te voeren op
bijdragen van de wederpartij in uitgaven vallende in de vermogenssfeer; dat
in zulke gevallen als regel aanleiding zal bestaan overeen te komen, dat bij
het eindigen van de samenleving, door welke oorzaak dan ook, te dier zake
een bedrag moet worden verrekend; dat, zo dit niet de bedoeling is van de
betrokkenen (…); dat in zulk een geval is voldaan aan de vereisten voor het
aanwezig achten van een materiële schenking (…), tenzij hiervoor een
andere oorzaak valt aan te wijzen; dat van zulk een andere oorzaak hier
niet is gebleken; dat met name niet kan worden gezegd, dat uit hoofde van
de aanwezige verhouding in de jaren 1972 en 1973 op de belanghebbende
een verplichting van moraal of fatsoen rustte de belanghebbende in het
bezit van enig vermogen te stellen;”

Het Hof oordeelt dat van de totale uitgaven ad ƒ 79.579 een bedrag van
ƒ 20.000, onder meer voor een bijdrage ter zake van de aankoop van een
woning, de aflossing van een hypotheek en de aanleg van een cv-installatie, als
schenking moet worden aangemerkt.

Het Hof geeft dus aan dat betalingen tussen ongehuwd samenwonenden voor
zover zij zijn bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud, en dus worden
geconsumeerd, geen belaste schenkingen zijn. Alleen voor zover bij de andere
partner een vermogensvooruitgang kan worden geconstateerd, is sprake van
een belaste schenking. Het Hof trekt dus de grens bij de inkomensoverheveling
die leidt tot vermogensvorming.

Het Hof hanteert een vergelijkbare maatstaf als het American Law Institute, in
een studie naar de Amerikaanse schenk- en erfbelasting. Ten aanzien van de
inkomensoverheveling ter voorziening in het levensonderhoud van degene
met wie men een gemeenschappelijke huishouding voert, werd de resolutie
aangenomen dat een dergelijke uitgave geen belaste schenking is mits:

“(…) such expenditure does not result in such person acquiring property
which will retain significant value after the passage of one year from date of
such expenditure.”47

47. Hetzelfde geldt voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar. Zie Cain
1991, p. 127. Ook uitgaven voor onderwijs, medische en tandartskosten en uitgaven voor eten,
kleding en huisvesting, mits binnen redelijke grenzen, zijn geen belaste schenkingen. Het
Congres heeft in 1981 een deel van dit voorstel overgenomen, inhoudende dat de uitgaven
voor onderwijs en medische kosten geen schenking zijn.
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Dat iedere vermogensvooruitgang resulteert in een belaste schenking, is naar
mijn mening onjuist. Van een schenking is pas sprake als de inkomensover-
heveling geschiedt uit vrijgevigheid. Als de inkomensoverheveling berust op de
afspraken die zijn gedaan in het samenlevingscontract, kan de nakoming van
deze afspraak op het moment van de inkomensoverheveling geen schenking
opleveren.48 Echter ook als deze afspraak niet schriftelijk is vastgelegd, vloeit
de ongelijke bijdrage in de kosten van de huishouding voort uit de onder-
houdsplicht die wellicht juridisch niet kan worden afgedwongen, maar feitelijk
wel degelijk kan bestaan. Deze onderhoudsplicht moet dan gezien worden als
een dringende verplichting van moraal en fatsoen. Degene die meer bijdraagt
aan de kosten van de huishouding voldoet daarmee aan een (voor de Succes-
siewet 1956 vrijgestelde) natuurlijke verbintenis.49 Moltmaker merkt mijns
inziens terecht op dat deze verbintenis zover strekt,

“(...) dat men gedurende het bestaan van de relatie de partner qua in-
komenspositie op hetzelfde niveau brengt als waarop men zich zelf be-
weegt.”50

Indien partners derhalve in gelijke mate delen in de inkomensoverschotten,
kan dit niet als een schenking worden gezien, ongeacht het feit dat de een
aanzienlijk meer heeft bijgedragen dan de ander. De inkomensoverheveling is
de nakoming van een morele verplichting en geschiedt niet uit vrijgevigheid.
Het voorgaande betekent dat slechts in bijzondere omstandigheden, de in-
komensoverheveling als een schenking kan worden gekwalificeerd.

In lijn hiermee is de uitspraak van Rechtbank Breda.51 In die zaak voerden
partijen een gezamenlijke huishouding. Uit de relatie is een kind geboren.
Belanghebbende had geen eigen inkomen. Een (belangrijk) deel van de samen-
woonperiode was de man gedetineerd. Op de bankrekening van de vrouw zijn
in de jaren 1999 en 2000 contante stortingen gedaan van ƒ 81.787 en ƒ 192.000.
Nadat de inspecteur tevergeefs heeft geprobeerd genoemde bedragen bij be-
langhebbende in de heffing te betrekken als inkomsten uit andere arbeid,52

heeft de inspecteur voor deze bedragen aanslagen schenkingsrecht opgelegd.
De Rechtbank overweegt mijns inziens terecht:

“Aannemelijk is (…) dat [de heer] deze gelden heeft verstrekt om belang-
hebbende in staat te stellen omde gezamenlijke huishouding overeenkomstig

48. Aan de vraag of het aangaan van een samenlevingsverband of huwelijk, dat de onder-
houdsverplichting of natuurlijke verbintenis in het leven roept, een belaste schenking is,
besteed ik in hfdst. 12 aandacht.

49. Vgl. Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 68.
50. Cohen Henriquez & Moltmaker 1977, p. 101 en in dezelfde zin Asser/De Boer, nr. 576.
51. Rb. Breda 1 april 2009, NTFR 2009/2380.
52. Hof ’s-Hertogenbosch 8 april 2008, nr. 06/00160 en 06/00161, NTFR 2008/1126.
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hun plaats in de samenleving te kunnen voeren. Uit niets is gebleken dat
[de heer] met die gelden belanghebbende heeft willen bevoordelen. De
inspecteur heeft dit ook op geen enkele manier aannemelijk gemaakt. Het
feit dat de bedragen in de ogen van de inspecteur hoog zijn en het gegeven dat
belanghebbende eraan overhield, acht de rechtbank onvoldoende voor de
conclusie dat sprake is geweest van een bevoordelingsbedoeling.”

Tot slot oordeelde Hof ’s-Hertogenbosch 8 februari 1985, BNB 1987/37, dat
sprake was van een voldoening aan een natuurlijke verbintenis in de situatie
dat de man vlak voor zijn overlijden ƒ 27.000 schuldig erkende aan zijn partner
met wie hij zeven jaar had samengewoond. De man voldeed volgens het Hof
aan een verplichting van moraal en fatsoen om ook na zijn overlijden in de
kosten van levensonderhoud van zijn partner te voorzien.

De vraag of dergelijke betalingen tussen gehuwden in koude uitsluiting ge-
troffen kunnen worden met schenkbelasting, is in de rechtspraak (nog) niet
aan de orde geweest. Op grond van art. 1:81 BW geldt voor gehuwden dat ze
elkaar moeten laten delen in hun eigen welvaart. Omdat in dat geval uit de wet
voortvloeit dat echtgenoten hun inkomensoverschotten in gelijke mate kunnen
delen, kan daarin naar mijn mening geen schenking besloten liggen. Als men
inderdaad zo ver gaat dat men gelijk deelt in de inkomensoverschotten,
voldoet men aan de onderhoudsverplichting die uit art. 1:81 BW voortvloeit
en is van vrijgevigheid geen sprake. Voor zowel gehuwden buiten gemeen-
schap van goederen als ongehuwd samenwonenden geldt derhalve naar mijn
mening dat een gelijke deling in de inkomensoverschotten geen belaste schen-
king is. Alleen een onverplichte betaling van het meerdere, zou een belaste
schenking kunnen zijn.

10.4.4 Beoordeling positief recht in het licht van de individualisering

In de inkomstenbelasting is de onderhoudsverplichting tijdens de relatie zowel
voor gehuwden als ongehuwd samenwonenden gedefiscaliseerd. Naar mijn
mening is dit ook het geval voor partners in een latrelatie.

De vraag is of deze fiscale behandeling past binnen een op de draagkracht van
het individu gebaseerde belastingheffing. Vanuit de draagkrachtgedachte
wordt met onderhoudsuitkeringen die worden gedaan na beëindiging van de
relatie, immers wel rekening gehouden. De verschillende fiscale behandeling
van onderhoudsverplichtingen tijdens en na het huwelijk stamt uit het Besluit
IB 1941. Onder het Besluit IB 1941 gold het samenvoegingsstelsel: alle inkom-
sten van echtgenoten werden samengeteld en bij de man belast.53 Echtgenoten
werden beschouwd als een economische eenheid, waardoor aftrekbaarheid

53. Zie par. 8.3.
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van de onderhoudsverplichting bij de betaler en heffing daarover bij de
ontvanger tijdens het huwelijk reeds was uitgesloten. Het was volgens de
wetgever ook niet nodig om aftrek te verlenen voor het onderhoud van
de echtgenote omdat met het gehuwd zijn al in de tariefstelling rekening
was gehouden: voor gehuwden golden lagere tarieven en een hoger belasting-
vrij minimum dan voor ongehuwden. Alleen in het geval echtgenoten duur-
zaam gescheiden leefden, was de vrouw wel zelfstandig belastingplichtig.
Omdat de economische eenheid werd verbroken, diende in dat geval wel
rekening te worden gehouden met de onderhoudsverplichting.

Zie ook de conclusie van A-G Van Soest bij HR 28 september 1977, BNB 1978/16:

“Ook naar de fiscaalrechtelijke kwalificatie is er een belangrijk verschil
tussen de toestand voor en die na echtscheiding. Tijdens het huwelijk heeft
de onderhoudsverplichting tussen de echtgenoten als zodanig geen invloed
op het belastbare inkomen; haar invloed op de draagkracht van de echtge-
noten is uitgewerkt in bepalingen, betreffende de samenstelling van de
inkomensbestanddelen (art. 5 IB ‘64) en betreffende de hoogte van de
belastingvrije som (art. 54, lid 3, IB ‘64 jo. art. 55 IB ‘64), en dergelijke. Na
de echtscheiding vormen de alimentatie-uitkeringen voor de gerechtigde
inkomsten in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen (art. 30, letter b,
IB ‘64) en voor de alimentatieplichtige persoonlijke verplichtingen (art. 45,
lid 1, letter b, IB ‘64). In rechte agerende ter verkrijging van alimentatie,
tracht de van echt scheidende echtgenoot dus inkomsten te verwerven die
hij voordien niet genoot; hij tracht zijn inkomen in fiscaalrechtelijke zin uit
te breiden.”

Alleen als echtgenoten duurzaam gescheiden leefden, werd de economische
eenheid verbroken en werden de betalingen fiscaal relevant. Inmiddels is de
fiscale behandeling van echtgenoten drastisch gewijzigd. In een heffing waarin
de draagkracht individueel wordt bepaald zonder rekening te houden met het
samenlevingsverband, zijn er andere redenen nodig om het verschil in fiscale
behandeling tussen betalingen die plaatsvinden tijdens de relatie (gedefiscali-
seerd) en in het kader van de beëindiging van de relatie (gefiscaliseerd) te
rechtvaardigen. Ook Langereis merkt op dat sinds de fiscale verzelfstandiging
van de gehuwde vrouw de fiscale behandeling van de onderhoudsverplichting
een nadere overweging zou verdienen. Hij heeft daarbij het oog op defiscalise-
ring van onderhoudsverplichtingen in het kader van de beëindiging van het
huwelijk (alimentatie-uitkeringen).54 Hij besteedt geen aandacht aan de vraag
of de defiscalisering van de onderhoudsverplichtingen tijdens de relatie wel
gehandhaafd moet blijven. Van Vijfeijken doet dit wel en beantwoordt deze
vraag bevestigend. Hiertoe wijst ze in de eerste plaats op de omstandigheid dat

54. Langereis 1981, par. 3.
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fiscalisering zou kunnen leiden tot ongewenste inkomensmanipulatie. Boven-
dien zou fiscalisering, vanwege de vele verrekeningsmogelijkheden van de
kosten van levensonderhoud, onuitvoerbaar en oncontroleerbaar zijn.55

In een zuiver individuele heffing overtuigt het argument dat sprake zou
zijn van ‘ongewenste inkomensmanipulatie’ niet. Als er daadwerkelijk inko-
men wordt overgeheveld uit hoofde van de onderhoudsverplichting, is er van
een ongewenste inkomensmanipulatie geen sprake. Het enige aspect dat dan
overblijft is de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid. Hoe kan worden vast-
gesteld (en gecontroleerd) hoeveel inkomen is overgeheveld en of dit reëel is?
Gelet op de vrijwel altijd aanwezige financiële verstrengeling, waardoor de
inkomens niet zuiver gescheiden worden gehouden en de inkomensstromen
dus ook niet eenvoudig kunnen worden getraceerd, is dit ondoenlijk. Het feit
dat partners in de meeste gevallen een economische eenheid zijn, verhindert
dus een zuiver individuele bepaling van de draagkracht.

Abstraherend van de uitvoeringstechnische problemen, zou een consistente
benadering van de onderhoudsverplichtingen ertoe moeten leiden dat het
geen verschil maakt of de betaling is gedaan tijdens de relatie of in het kader
van de beëindiging van de relatie. Als de alimentatieontvangst en -betaling
geacht worden invloed te hebben op de draagkracht welke bij de ontvanger is
belast (als inkomen in box 1) en bij de betaler aftrekbaar is (als persoonsge-
bonden aftrekpost), zou dit ook moeten gelden voor dergelijke betalingen
tijdens de relatie.56 Als de afspraken tussen gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden zouden inhouden dat het inkomen gelijk wordt gedeeld, zou
fiscalisering van deze afspraken de facto leiden tot een splitsingsstelsel. De
fiscale behandeling van onderhoudsbetalingen tijdens de relatie is dan con-
sistent met de fiscale behandeling van alimentatie-uitkeringen: bij de ont-
vanger zijn de betalingen belast en bij de betaler zijn deze aftrekbaar. Bij
minder vergaande afspraken tussen partners – bijvoorbeeld een deling van de
inkomensoverschotten – zou een deel van het inkomen gesplitst worden. Dus

55. Van Vijfeijken 2003, par. 2.1.
56. Over deze fiscale behandeling van alimentatiebetalingen bestaat overigens discussie. Som-

mige auteurs menen dat de alimentatiebetaling en -ontvangst gedefiscaliseerd moeten
worden. Hiervoor worden dan voornamelijk praktische argumenten aangedragen, zie bijv.
Langereis 1981, par. 3 en Spek 2003. Van Vijfeijken 2003 wijst er mijns inziens terecht op dat
het uit theoretisch oogpunt onjuist is om de draagkrachtvermeerdering van degene die de
alimentatie ontvangt, buiten beschouwing te laten. De vraag of de alimentatiebetaling
aftrekbaar moet zijn, hangt af van de invulling van de subjectieve draagkracht. Omdat in onze
inkomstenbelasting ook met persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden, is het
zeer pleitbaar om de alimentatieverplichting waaraan de alimentatieplichtige zich niet kan
onttrekken in aftrek toe te laten. In de VS geldt een overeenkomstige fiscale behandeling van
alimentatie als in Nederland. Evenals in Nederland wordt deze fiscale behandeling in de
literatuur ter discussie gesteld. Moran 1989 pleit voor defiscalisering, Bigler 2000 pleit
daarentegen voor fiscalisering, ook voor kindalimentatie.
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ook in een zuiver op de draagkracht van het individu gebaseerde heffing, zou
enige mate van inkomenssplitsing uit theoretisch oogpunt verdedigbaar zijn.57

Het feit dat partners geen zakelijk handelende derden zijn maar veeleer een
economische eenheid, verhindert een exacte vaststelling van de individuele
draagkracht. Omdat de werkelijke omvang van de onderhoudsuitkeringen niet
is vast te stellen zouden de onderhoudsverplichtingen in een individueel stelsel
forfaitair vastgesteld kunnen worden.

Voor de schenkbelasting is de niet uit een schriftelijke afspraak58 voortvloei-
ende inkomensoverheveling die zover gaat dat men gelijk deelt in de in-
komensoverschotten geen belaste schenking, omdat deze voor gehuwden
voortvloeit uit de wet (art. 1:81 BW) en voor ongehuwd samenwonenden
voortvloeit uit een natuurlijke verbintenis. Alleen als meer dan de helft van het
(gezamenlijke) inkomen wordt overgeheveld, zou schenkbelasting aan de orde
kunnen komen. Als in de Successiewet 1956 iedere individuele draagkrachtver-
meerdering bij de verkrijger zou worden belast, zou iedere inkomensoverheve-
ling tussen partners moeten worden belast met schenkbelasting. Omdat het
praktisch onmogelijk is om iedere inkomensverschuiving te belasten, is deze
strikte individuele benadering binnen de Successiewet 1956 onmogelijk.

10.5 Wenselijk recht

Zoals in hoofdstuk 7 aangegeven, dient naar mijn mening voor gehuwden en
kwalificerende ongehuwd samenwonenden het splitsingsstelsel te worden
ingevoerd. De hiervoor besproken problematiek voor de inkomstenbelasting
bestaat dan niet. Partners zijn een inkomensverwervende en inkomensbeste-
dende eenheid en beslissen in onderling overleg wie en in welke mate de
betaalde en de onbetaalde arbeid verricht. Het splitsingsstelsel staat neutraal

57. In Duitsland wordt het splitsingsstelsel ter discussie gesteld en wordt (o.a.) voorgesteld om
over te stappen naar een ‘Individualbesteuerung’. Echter ook in een individuele belasting-
heffing gaat men er (in de juridische wetenschap) in het algemeen van uit dat met de
werkelijke of forfaitaire onderhoudsverplichting rekening moet worden gehouden (‘echte
Realsplitting’ en het ‘begrentzte Realsplitting’). Vgl. de opmerking van Kirchhof 2007, p. 244:
“Das Benachteilungsverbot aus Art. 6 I GG untersagt, gänzlich auf die Individualbesteuerung
der Ehegatten umzustellen. Verheiratete würden sonst im Vergleich zu Geschiedenen
steuerrechtlich schlechter gestellt und folglich benachteiligt. Die Unterhaltspflichten in der
Ehe würden steuerrechtlich unter den Tisch fallen, nach einer Scheiding könnten sie
hingegen – nach dem sog. Realsplitting – weiterhin als Sonderausgaben geltend gemacht
werden.” Zie hierover o.a. ook Vogel 1999. Voor de ‘nicht-eheliche Lebenspartnerschaft’ geldt
reeds de ‘Individualbesteuerung’ met inachtneming van een gemaximeerde onderhouds-
verplichting. Vgl. Kanzler 2000.

58. Als de inkomensoverheveling voortvloeit uit de huwelijkse voorwaarden of de samenle-
vingsovereenkomst, kan de nakoming daarvan op dat moment geen schenking zijn. In dat
geval dient de vraag te worden beantwoord of het aangaan van de huwelijkse voorwaarden
of het samenlevingscontract een belaste schenking is. Op deze vraag wordt in hfdst. 12
ingegaan.
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ten aanzien van de gekozen taakverdeling.59 Het maakt voor de inkomsten-
belasting geen verschil of bijvoorbeeld de ene echtgenoot fulltime werkt en de
ander drie dagen of dat beide partners vier dagen werken. Ongeacht de
gekozen taakverdeling, wordt het inkomen van beide partners voor de inkom-
stenbelasting samengevoegd en in gelijke delen aan iedere echtgenoot toege-
rekend. De huishoudelijke werkzaamheden kunnen in dat verband nog slechts
een rol spelen voor het vraagstuk van het ‘imputed income’.60 Om met de
besparende werking van de huishoudelijke werkzaamheden rekening te hou-
den, kan worden overwogen om in situaties waarin echtgenoten niet fulltime
werken, een lagere splitsingsfactor te hanteren. Doordat in het splitsingsstelsel
geen rekening wordt gehouden met de werkelijk verrichte (betaalde) werk-
zaamheden die men voor de (dienstbetrekking, onderneming of overige werk-
zaamheden van de) ander verricht, wordt bovendien de rechtszekerheid en
doelmatigheid bevorderd. De vraag of de werkzaamheden werkelijk worden
verricht in de omvang die door belastingplichtigen wordt aangegeven, is
immers voor de Belastingdienst lastig te controleren (zonder te diep in het
persoonlijke leven van de belastingplichtige in te grijpen).

In het splitsingsstelsel bestaat bovendien een consistentere behandeling van
onderhoudsverplichtingen tijdens en na beëindiging van de relatie. Met beide
onderhoudsverplichtingen wordt fiscaal rekening gehouden. Met de juridisch
afdwingbare of feitelijk aanwezige wederzijdse onderhoudsverplichting tijdens
de relatie wordt rekening gehouden door de toerekening bij helften van het
totale inkomen. In niet alle gevallen zal de onderhoudsverplichting zodanig
zijn dat een toerekening bij helften is gerechtvaardigd. Omdat een nauw-
keurige afstemming op de civielrechtelijke verwevenheid niet uitvoerbaar is en
bij een (ruime) meerderheid van de gehuwden en ongehuwd samenwonenden
een grote mate van financiële verstrengeling aanwezig is, waardoor over de
inkomsten gezamenlijk wordt beschikt en deze gezamenlijk worden geconsu-
meerd, is een toerekening bij helften naar mijn mening gerechtvaardigd.61

Naar mijn mening zouden partners voor de Successiewet 1956 hun inkomen in
gelijke mate moeten kunnen delen zonder dat dit leidt tot schenk- of erf-
belasting. In hoofdstuk 12 besteed ik daaraan uitvoeriger aandacht.

59. Zie par. 2.5.3.4 ad 3.
60. Zie par. 7.5.5.
61. Zie par. 7.4.6.2.2.
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HOOFDSTUK 11

Vermogensverschuivingen in
de inkomstenbelasting

11.1 Inleiding

In dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan de gevolgen voor de inkomsten-
belasting van vermogensverschuivingen tussen echtgenoten en tussen onge-
huwd samenwonenden. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal bepalingen in
de inkomstenbelasting waaraan, zoals hierna nog zal blijken, de veronderstel-
ling ten grondslag ligt dat partners vermogensrechtelijk een eenheid zijn.

Voor de inkomstenbelasting is een vermogensovergang slechts relevant indien
er belasting wordt geheven ter zake van de overgang van vermogensbestand-
delen. In de huidige inkomstenbelasting kennen we een dergelijke vermogens-
winstbelasting voor de ondernemer, de ‘terbeschikkingsteller’ en de
aanmerkelijkbelanghouder. In de paragrafen 11.2 tot en met 11.4 besteed ik
aandacht aan de fiscale gevolgen voor de hiervoor genoemde inkomenscate-
gorieën van de vermogensverschuiving die ontstaat doordat het vermogens-
bestanddeel gaat behoren tot een (algehele of beperkte) gemeenschap van
goederen en die kan ontstaan tussen gehuwden buiten gemeenschap van
goederen en ongehuwd samenwonenden. Na de beschrijving van het positieve
recht, eindigt iedere paragraaf met een beoordeling van het positieve recht in
het licht van de individualisering.

Daarnaast wordt in de huidige inkomstenbelasting op een aantal plaatsen
verondersteld dat partners een vermogensrechtelijke eenheid zijn. Aan deze
bepalingen besteed ik aandacht in paragraaf 11.5. In paragraaf 11.6 wordt een
samenvatting gegeven van de beoordeling van het positieve recht in het licht
van het aan de inkomstenbelasting ten grondslag liggende uitgangspunt van
individualisering. In paragraaf 11.7 staat het wenselijke recht centraal.1

1. Zie voor het verschil tussen het positieve en het wenselijke recht en de wijze waarop ik
daaraan invulling heb gegeven, de toelichting in par. 1.3 en het (beknopte) toetsingskader in
par. 10.1.
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11.2 Winst uit onderneming

11.2.1 Civielrechtelijke uitgangssituatie

Voordat de fiscale behandeling aan bod kan komen, dient eerst kort aandacht te
worden besteed aan de civielrechtelijke uitgangssituatie.2 In dit kader is de vraag
van belang, of de onderneming goederenrechtelijk in de huwelijksgemeenschap
valt. Het antwoord daarop luidt bevestigend voor de onderneming die wordt
gedreven in de vorm van een eenmanszaak en – volgens oude jurisprudentie van
de Hoge Raad – ontkennend voor het aandeel in een vennootschap onder firma.
Het aandeel in een vennootschap onder firma is goederenrechtelijk verknocht
aan de vennoot.3 De goederenrechtelijke verknochtheid betekent in dit geval dat
de tot de onderneming behorende vermogensbestanddelen en schulden welis-
waar juridisch niet in de gemeenschap vallen, maar economisch wel. De
economische gerechtigdheid van de echtgenoot/vennoot in het vermogen van
de vennootschap valt dus wel in de gemeenschap waarin hij is gehuwd. Dit
betekent dat met de waarde van het vennootschapsaandeel bij de ontbinding en
verdeling van de gemeenschap rekening moet worden gehouden.

Omdat het aandeel in de eenmanszaak juridisch in de huwelijksgemeenschap
valt en het firma-aandeel economisch, ontstaat de vraag of het aangaan van
een huwelijk in gemeenschap van goederen fiscale gevolgen heeft. Hierop ga ik
hierna in. In de daaropvolgende paragraaf besteed ik aandacht aan de eventu-
ele gevolgen van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap.

11.2.2 De onderneming en de huwelijksgemeenschap

Reeds in 1950 heeft de Hoge Raad beslist dat de juridische gerechtigdheid tot
de huwelijksgemeenschap waartoe het ondernemingsvermogen behoort,
onvoldoende is om in fiscale zin als ondernemer of als medegerechtigde te
kwalificeren. De eerste jurisprudentie waarin dit werd beslist had betrekking
op het Besluit IB 1941.

In art. 17 Besluit IB 1941 werd als ondernemer aangemerkt: “(…) degenen, voor
wier rekening het bedrijf wordt uitgeoefend, daaronder begrepen degenen, die,
anders dan als aandeelhouder, medegerechtigd zijn tot het bedrijfsvermogen,

2. Zie hierover uitvoeriger mijn bijdrage in Van Vijfeijken 2007, par. 4.3.2.
3. Zie o.a. HR 15 december 1961, NJ 1962, 48 (Terneuzense vennootschap) en HR 3 mei 1968,

NJ 1968, 267 (Otten-Otten). Dit standpunt van de HR is in de literatuur kritisch ontvangen.
Thans is echter in het wetsvoorstel Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het BW
(Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nr. 3, V-N 2003/5.13) in art. 7:808 BW voorgesteld deze
rechtspraak voor de openbare vennootschap die geen rechtspersoon is, te codificeren. De
vraag is in dat geval of het aandeel in de maatschap wel in de huwelijksgemeenschap valt. Zie
hierover Van Mourik 2003 II, p. 242.
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ook al nemen zij niet deel aan de feitelijke uitoefening van het bedrijf”.4 De
echtgenoot die in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd met de
ondernemer, is – via de huwelijksgemeenschap – gerechtigd tot het onderne-
mingsvermogen en loopt als zodanig ook ondernemersrisico. In die zin kan
worden gesteld dat de onderneming mede ‘voor rekening van’ de echtgenote
wordt uitgeoefend. Zoals reeds opgemerkt, besliste de Hoge Raad in 1950
evenwel anders. Volgens de Hoge Raad brengt het bestaan van een gemeen-
schap van goederen niet met zich mee dat de echtgenoot van de ondernemer
eveneens ondernemer wordt.5 De Hoge Raad overwoog daartoe:

“(…) dat, wil een belastingsubject wegens de opbrengst van een bron van
inkomen belastingplichtig zijn, die opbrengst hem rechtstreeks moet toe-
vloeien; dat het feit, dat tussen een belastingplichtige en diens echtgenote
of, na haar dood, diens kinderen een gemeenschap van goederen bestaat,
wel ten gevolge heeft dat de opbrengst van eigen onderneming en van
arbeid van dien belastingplichtige het gemeenschapsvermogen vermeer-
dert, doch dat niet gezegd kan worden dat dientengevolge die opbrengst
rechtstreeks ten dele aan zijn echtgenote of aan deze kinderen toevloeit.”

De Hoge Raad besliste vervolgens dat ook het volledige tot de huwelijksgemeen-
schap behorende ondernemingsvermogen aan de ondernemer moet worden
toegerekend. In HR 27 oktober 1954, BNB 1955/2 overwoog de Hoge Raad:

“(…) dat de omstandigheid, dat belanghebbende in algehele gemeenschap
van goederen was gehuwd, niet wegnam, dat in fiscalen zin het bedrijf
uitsluitend voor zijn rekening werd gevoerd en het tot het bedrijf behorende
vermogen voor het geheel zijn vermogen was.”

Dat de in algehele gemeenschap gehuwde echtgenoot van de ondernemer, zelf
geen ondernemer wordt, geldt ook indien de echtgenote van de ondernemer
wel feitelijk deelneemt aan de bedrijfsuitoefening.6 De Hoge Raad overwoog:

“Dat ook al neemt een in algehele gemeenschap van goederen gehuwde
vrouw met haar man deel aan de uitoefening van het tot de gemeenschap
behorende bedrijf, dit bedrijf niet voor de helft voor rekening van de vrouw
wordt uitgeoefend, doch rechtens niet anders is dan het bedrijf van de man.”

Vervolgens besliste de Hoge Raad in 1963 uitdrukkelijk dat de echtgenoot van de
ondernemer ook niet medegerechtigd wordt tot het ondernemingsvermogen.7

De Hoge Raad overwoog dat de op het eerste gezicht toepasselijke bepaling voor

4. Ontleend aan Nijman 1964, p. 309.
5. HR 15 november 1950, B. 8888.
6. HR 29 september 1954, BNB 1954/333.
7. HR 20 maart 1963, BNB 1963/205.
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de echtgenoot niet geldt, omdat ook de medegerechtigdheid tot het bedrijfsver-
mogen moet worden verstaan in de enge zin van rechtstreekse gerechtigdheid
tot dat vermogen als bedrijfsvermogen – gelijk die van de commanditaire
vennoot – zodat de gerechtigdheid langs de omweg van de huwelijksgemeen-
schap erbuiten valt.8

Het huwelijk in (algehele of beperkte) gemeenschap van goederen van een
ondernemer wordt voor de bron winst uit onderneming dus genegeerd. De
Hoge Raad vereist zowel voor het ondernemerschap als voor de medegerech-
tigdheid, dat de belastingplichtige rechtstreeks gerechtigd is tot de winst dan
wel het ondernemingsvermogen. In de literatuur wordt geopperd dat de Hoge
Raad hiermee tot uitdrukking heeft willen brengen, dat de belastingplichtige
om als ondernemer of medegerechtigde te kwalificeren de intentie moet
hebben om ondernemer of medegerechtigde te zijn. Rijkers merkt daarover op:

“De intentie van de huwelijksovereenkomst is niet gericht op de verwerving
van de fiscale ondernemersstatus.”9

Het ontbreken van de intentie om ondernemer of medegerechtigde te worden
lijkt dus de reden te zijn waarom de echtgenoot niet als medegerechtigde of als
ondernemer kwalificeert.10 De volgende vraag is in dat geval waaruit die intentie
moet blijken. Naar mijn mening is het antwoord op die vraag afhankelijk van de
uitgangspositie. Indien beide echtgenoten tegelijkertijd en onder gezamenlijke
naam de onderneming gaan drijven met het tot de huwelijksgemeenschap
behorend vermogen, kan uit de feitelijke gedragingen worden afgeleid dat
beide echtgenoten de intentie hebben om ondernemer te zijn en dat een
stilzwijgende maatschap tot stand is gekomen. Indien echter oorspronkelijk
een van beide echtgenoten de feitelijke ondernemingswerkzaamheden verricht,
kan uit de jurisprudentie worden afgeleid dat de intentie van de andere echtge-
noot om medeondernemer te worden niet alleen uit feitelijke gedragingen kan
worden afgeleid maar dat hiervoor mede een contractuele basis is vereist.
Illustratief in dit verband is HR 17 oktober 1979, BNB 1979/294. In dit arrest
waren de feiten als volgt. Man en vrouw zijn gehuwd in algehele gemeenschap
van goederen. De man drijft een fysiotherapiepraktijk. Zijn echtgenote behaalt
het diploma en werkt daarna ook in dit bedrijf. Uit dien hoofde declareert de
echtgenote op eigen naam bij ziekenfondsen en treedt zij ook overigens naar

8. In par. 9.3.2 is aangegeven dat de civielrechtelijke regels van de huwelijksgemeenschap, zoals
het feit dat echtgenoten geen afzonderlijk aandeel hebben in de gemeenschap en de
bestuursregeling, doorslaggevend lijken te zijn voor de volledige toerekening van de tot de
huwelijksgemeenschap behorende onderneming aan de ondernemende echtgenoot.

9. A.C. Rijkers, ‘De subjectieve onderneming in de inkomstenbelasting’, in: Van Dijck, Meeles-
bundel 1985, p. 131.

10. De intentie blijkt in juridische zin uit het feit dat de echtgenoot (mede) het bestuur heeft over
het ondernemingsvermogen. Zie ook par. 9.3.2.
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buiten toe zelfstandig op. De man en vrouw stellen zich op het standpunt dat er
een stilzwijgende maatschap is ontstaan. Het hof verwerpt dit standpunt met de
overweging dat:

“(…) uit niets blijkt dat de man en vrouw een maatschap of ander samen-
werkingsverband wilden aangaan.”

De Hoge Raad overweegt:

“Dat immers te dezen voor het antwoord op de vraag, voor wiens rekening
de onderneming werd gedreven, de interne financiële verhouding tussen
belanghebbende en zijn echtgenote beslissend is.”

Volgens Essers dient de door de Hoge Raad geïntroduceerde ‘interne financiële
verhouding’ ertoe om de doorgaans in een vennootschapscontract neergelegde
intentie om ondernemer te zijn, te toetsen.

In de Wet IB 2001 is het intentievereiste naar mijn mening nog steeds van
belang. Ook onder de Wet IB 2001 is de enkele gerechtigdheid tot de huwe-
lijksgemeenschap niet voldoende om als ondernemer te kwalificeren.11 Dit
betekent dat het ondernemerschap ook bij in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten dient te worden afgeleid uit de feitelijke gedragingen.
Indien de belastingplichtige het gemeenschapsvermogen aanwendt voor zijn
onderneming, en hij naar buiten toe zelfstandig optreedt onder eigen naam
waardoor hij ten opzichte van derden verbintenissen aangaat betreffende de
onderneming, kwalificeert deze belastingplichtige als ondernemer. Dit geldt
niet voor de echtgenoot, tenzij ook deze echtgenoot zich feitelijk gedraagt als
ondernemer (naar buiten zelfstandig optreedt) én, indien de onderneming in
eerste instantie alleen door de partner werd gedreven, de intentie om mede-
ondernemer te worden blijkt uit bijvoorbeeld een vennootschapscontract.12

11. Als ondernemer wordt aangemerkt de belastingplichtige voor wiens rekening een onder-
neming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betref-
fende die onderneming (art. 3.4 Wet IB 2001). Net als in de Wet IB 1964 wordt de voorwaarde
gesteld dat de onderneming ‘voor rekening van’ de ondernemer moet worden gedreven. De
uitleg van de HR voert dan reeds tot de conclusie dat de in algehele gemeenschap gehuwde
echtgenoot van de ondernemer niet als ondernemer kwalificeert. De in de Wet IB 2001
opgenomen toevoeging dat de ondernemer rechtstreeks moet worden verbonden voor de
verbintenissen van de onderneming, bevestigt dit slechts. Hiermee heeft de wetgever
expliciet tot uitdrukking willen brengen dat alleen een eigen verbondenheid voldoende is. De
belastingplichtige die enkel medeverbonden is uit andere hoofde, zoals bijv. een medever-
bondenheid betreffende de onderneming die voortvloeit uit de deelgerechtigdheid in een
huwelijksgoederengemeenschap, wordt niet rechtstreeks verbonden en kwalificeert der-
halve niet als ondernemer (Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 98).

12. Zie HR 17 oktober 1979, BNB 1979/294.
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Voor wat betreft de term ‘medegerechtigdheid’, die ook al voorkwam in de Wet
IB 1964, wordt in de memorie van toelichting opgemerkt dat moet worden
aangesloten bij de uitleg die dit begrip heeft gekregen in de jurisprudentie met
betrekking tot art. 6 Wet IB 1964.13 Nadat aanvankelijk een belangrijk deel van
de belastingplichtigen die slechts medegerechtigd waren tot het onderne-
mingsvermogen niet als winstgenieter werd gekwalificeerd maar in box 3
werd geplaatst, is de wetgever in het vervolg van het wetgevingstraject op deze
keuze teruggekomen. Thans wordt iedere belastingplichtige die medegerech-
tigd is tot het ondernemingsvermogen als winstgenieter aangemerkt en als
zodanig in box 1 in de belastingheffing betrokken. Om te voorkomen dat de
belastingplichtigen de verplichte kwalificatie als medegerechtigde zouden
kunnen omzeilen door de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo uit te sluiten,
is tevens bepaald dat de medegerechtigheid zich niet behoeft uit te strekken
tot een eventueel liquidatiesaldo (art. 3.3 lid 2 Wet IB 2001). In de parlemen-
taire behandeling wordt daarbij opgemerkt dat uitdrukkelijk afstand wordt
genomen van de jurisprudentie op dat punt.14 Naar aanleiding hiervan, is in de
literatuur de vraag opgeworpen of deze uitbreiding van het vereiste om als
medegerechtigde te kwalificeren, tevens tot gevolg heeft dat de wetgever de
‘intentie’ om als medegerechtigde te worden aangemerkt niet meer van belang
vindt. Voor het ‘intentievereiste’ zou geen ruimte meer zijn vanwege het feit
dat de wetgever iedere belastingplichtige die medegerechtigd is tot onderne-
mingsvermogen dwingend in box 1 heeft willen plaatsen. Naar mijn mening is
dit echter niet juist. Het gevolg daarvan zou namelijk zijn dat ook de in algehele
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot van de ondernemer enkel uit
dien hoofde reeds als winstgenieter zou worden aangemerkt. Hoogeveen
meent dat dit niet het geval is omdat het ondernemingsvermogen fiscaal reeds
volledig aan de ondernemer wordt toegerekend.15 Aan deze fiscale toerekening
wordt naar mijn mening echter pas toegekomen nadat is vastgesteld wie van
beide echtgenoten ondernemer is. Daarvoor blijft naar mijn mening het
intentievereiste van belang. Pas nadat is vastgesteld wie de ondernemer is,
vindt de fiscale toerekening van het ondernemingsvermogen plaats. Zoals
hiervoor opgemerkt, zou het vervallen van het intentievereiste betekenen dat
ook de in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot van de
ondernemer te allen tijde als winstgenieter zou worden aangemerkt. Stevens
merkt mijns inziens terecht op, dat indien een dergelijke omslag gewenst zou
zijn, hieraan ongetwijfeld aandacht zou zijn besteed in de parlementaire
behandeling.16 Ik ga er dan ook van uit dat het niet de bedoeling van de
wetgever is om terug te komen op de door de Hoge Raad gewezen jurispru-
dentie op dit punt. Hieruit volgt dat ook bij in gemeenschap van goederen

13. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 96.
14. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 19, p. 28.
15. Hoogeveen 2002, voetnoot 28 van haar bijdrage.
16. A.J.A. Stevens 2002, p. 52.
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gehuwde echtgenoten, de kwalificatie als medegerechtigde moet plaatsvinden
aan de hand van juridische omstandigheden, zoals contracten waaruit blijkt
welke belastingplichtige rechtstreeks is gerechtigd tot het ondernemingsver-
mogen. De echtgenoot van deze belastingplichtige wordt geenmedegerechtigde,
tenzij de intentie daartoe blijkt uit bijvoorbeeld een vennootschapscontract.

Ondanks het feit dat het ondernemingsvermogen in de huwelijksgemeenschap
valt, wordt de in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot van
de ondernemer zelf geen ondernemer of medegerechtigde. Dit betekent dat
het huwen in een algehele gemeenschap, of een beperkte gemeenschap waar-
toe het ondernemingsvermogen behoort, geen staking inhoudt door de oor-
spronkelijke ondernemer. Ook de economische gerechtigdheid die ontstaat
doordat het aandeel in een vennootschap onder firma in de huwelijksgemeen-
schap valt, leidt niet tot ondernemerschap of medegerechtigdheid. Het aan-
gaan van een huwelijk in algehele of beperkte gemeenschap van goederen is
voor de bron winst uit onderneming derhalve zonder betekenis.

11.2.3 Ontbinding en verdeling van de gemeenschap van goederen

11.2.3.1 Doorschuiving fiscale claim

In beginsel zou de ontbinding van de huwelijksgemeenschap waartoe een
eenmanszaak behoort, voor de toepassing van de Wet IB 2001 geen fiscale
gevolgen behoren te hebben. Aan het feit dat de ondernemer in gemeenschap
van goederen is gehuwd, wordt immers voor het fiscale ondernemerschap
voorbijgegaan. Alleen degene die feitelijk de onderneming drijft is ondernemer.
De ontbinding van de huwelijksgemeenschap als zodanig is dan geen relevant
feit voor de belastingheffing. Alleen voor zover de onderneming na de ontbin-
ding van de huwelijksgemeenschap door de echtgenoot van de oorspronkelijke
ondernemer zou worden voortgezet, zou er een staking plaatsvinden.17 Dit
betekent dat zou moeten worden afgerekend over de meerwaarde op grond
van art. 3.8 en 3.25 Wet IB 2001.18

Een aantal arresten van de Hoge Raad, gewezen eind jaren 50 van de vorige
eeuw,19 wierp echter de vraag op of er desalniettemin sprake was van een

17. Of als de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden door het overlijden van de ondernemer,
eventueel door de erfgenamen.

18. Zie ook A.C. Rijkers, ‘De art. 12, 13, 14 en 15 Wet IB 1964 kunnen vervallen’, in: Geppaart e.a.,
Van Dijck-bundel 1988, p. 339-340 en L.W. Sillevis, ‘Nieuw BW, fiscaal ondernemingsver-
mogen en de scheiding van een civielrechtelijke gemeenschap’, in: Mobach, Sillevis & Van
Westen, Nico de Vries-bundel 1995, p. 276-278.

19. Zie o.a. HR 10 oktober 1956, BNB 1956/310, HR 5 maart 1958, BNB 1958/148 en HR 14 mei
1958, BNB 1958/250.
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heffingslek.20 Dit was voor de wetgever aanleiding om inbreuk te maken op de
hoofdregel dat het huwelijksvermogensregime geen invloed heeft op de fiscale
status van de ondernemer. Art. 3.59 lid 1 Wet IB 2001 bewerkstelligt thans
dat de ondernemer bij wege van fictie zijn aandeel in het ondernemingsver-
mogen dat krachtens huwelijksvermogensrecht toekomt aan zijn echtgenoot,
overdraagt aan degene(n) aan wie het krachtens huwelijksvermogensrecht of
erfrecht toekomt. Dit betekent dat in principe moet worden afgerekend over
het aandeel van de echtgenoot in de onderneming. Op grond van art. 3.59 lid 2
Wet IB 2001 blijft afrekening echter achterwege indien het aandeel in de
onderneming toekomt aan de opvolgers krachtens huwelijksvermogensrecht
of erfrecht en deze de onderneming rechtstreeks voortzetten. In dat geval vindt
automatisch (en dus verplicht) doorschuiving plaats.21

Echtgenoten bepalen zelf op welke wijze het ondernemingsvermogen wordt
verdeeld. Op grond van art. 3.59 Wet IB 2001 kan de ondernemende echtge-
noot de helft van het ondernemingsvermogen fiscaal geruisloos overdragen
aan de niet-ondernemende echtgenoot, mits deze de onderneming recht-
streeks gaat voortzetten. Als meer wordt overgedragen, dient over de daarin
besloten liggende meerwaarde te worden afgerekend. In vrijwel alle gevallen
zal de onderneming echter volledig worden toegedeeld aan de oorspronkelijke
ondernemer.22 De ondernemer verkrijgt het volledige ondernemingsvermogen
krachtens huwelijksvermogensrecht. Indien hij de onderneming voortzet,
wordt hij op grond van art. 3.59 Wet IB 2001 voor het bepalen van de winst
geacht in de plaats te zijn getreden van degene van wie hij de onderneming
rechtstreeks voortzet. De fiscale gevolgen zijn in dat geval dus gelijk aan
de situatie dat art. 3.59 Wet IB 2001 niet in de wet zou zijn opgenomen: de
ondernemer zet de onderneming voort zonder afrekening en op basis van de
bestaande boekwaarden. Dat de ondernemer met zijn echtgenoot afrekent op
basis van de werkelijke waarde van de onderneming, doet daaraan niet af.23 De
fiscale gevolgen verschillen echter als na de ontbinding van het huwelijk de
echtgenoot van de ondernemer de onderneming voortzet. Zonder art. 3.59 Wet

20. Dit heffingslek zou kunnen ontstaan op het moment dat de echtgenoot van de ondernemer
overlijdt. Zie hierover o.a. Spaanstra 1961 en 1964, Ranitz 1961 en Brüll 1960.

21. Onder de Wet IB 1964 konworden verzocht om doorschuiving (art. 15 lid 2 en 3Wet IB 1964).
De wetgever verdedigt het vervallen van de keuzemogelijkheid met het argument dat de
bijzondere tarieven en de stakingsvrijstelling zijn vervallen. Hierdoor zouden de belasting-
plichtigen slechts in uitzonderlijke gevallen belang hebben bij afrekening. Om de admini-
stratieve lasten te verminderen is gekozen voor de automatische doorschuiving
(Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 116).

22. Op grond van art. 1:101 BW heeft de ondernemer recht op toedeling van het onderne-
mingsvermogen tegen de ‘geschatte prijs’.

23. Vanzelfsprekend dienen (ex-)echtgenoten in hun onderlinge verhouding wel rekening te
houden met de latente belastingclaim over de werkelijke waarde. Indien dit niet (juist) wordt
gedaan, kan dit worden aangemerkt als een gift (waarover schenkbelasting is verschuldigd)
dan wel als een alimentatiebetaling. Vgl. Stevens 1982, par. 5.4.
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IB 2001 zou over de meerwaarde in het volledige ondernemingsvermogen
moeten worden afgerekend. Op grond van art. 3.59 Wet IB 2001 kan echter de
helft fiscaal geruisloos worden doorgeschoven. Het voorgaande betekent dat
art. 3.59 Wet IB 2001 slechts een doorschuiffaciliteit creëert voor de helft van
het ondernemingsvermogen naar de (ex-)echtgenoot.

11.2.3.2 Onderbedelingsvordering

De toedeling van het gehele ondernemingsvermogen aan de echtgenoot/
ondernemer terwijl deze via de huwelijksgoederengemeenschap slechts
gerechtigd was tot de helft, kan ertoe leiden dat de voortzettende ondernemer
een overbedelingsschuld krijgt aan zijn (ex-)echtgenoot. Het is de vraag of deze
overbedelingsschuld een ondernemings- of privéschuld is. Het belang van het
antwoord op deze vraag schuilt in de verschillende fiscale behandeling.

Indien de overbedelingsschuld kwalificeert als een ondernemingsschuld, is de
rente bij de ondernemer aftrekbaar in box 1 tegen het progressieve tarief. De
vordering valt bij de echtgenoot in beginsel in box 3.24 Indien de overbede-
lingsschuld niet kan worden aangemerkt als een ondernemingsschuld maar als
een privéschuld, is de rente bij de ondernemer niet aftrekbaar in box 1 maar
vermindert de schuld slechts zijn rendementsgrondslag in box 3. De vordering
van de echtgenoot behoort in dat geval altijd tot de rendementsgrondslag van
box 3.25

Omdat de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd, is de
overbedelingsschuld vanuit civielrechtelijk oogpunt een ondernemingsschuld.
De ondernemer is immers civielrechtelijk slechts tot de helft van het onderne-
mingsvermogen gerechtigd. De andere helft moet hij verwerven van zijn
echtgenoot. De schuld die wordt aangegaan ter verwerving van (een deel
van) de onderneming is fiscaal in beginsel een ondernemingsschuld. De Hoge
Raad heeft op 4 mei 1966, BNB 1966/153 echter geoordeeld dat een overbede-
lingsschuld die ontstaat doordat het tot de huwelijksgemeenschap behorende
ondernemingsvermogen volledig aan de ondernemer wordt toegedeeld, een
privéschuld is. In de casus van dat arrest was de echtgenoot met wie de onder-
nemer in gemeenschap van goederen was gehuwd, overleden. Als erfgenamen

24. Dit kan onder omstandigheden echter anders zijn. Dit is het geval indien – kort gezegd – de
lening bij de debiteur in feite functioneert als eigen vermogen dan wel de vergoeding over
de lening grotendeels afhankelijk is van de winst van de onderneming (art. 3.3 lid 1
onderdeel b jo. art. 3.3 lid 3 Wet IB 2001). Indien hiervan sprake is, kan de rente bij de
crediteur in box 1 worden belast.

25. De uitzondering van art. 3.3 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001, kan zich in dit geval niet
voordoen. Op grond van de wettekst moet immers sprake zijn van een schuld van de
ondernemer ‘ten behoeve van een voor zijn rekening gedreven onderneming’. Zie ook
Beukers-Van Dooren & Stijger 2001, p. 16.
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had de vrouw haar man en kinderen aangewezen. De onderneming werd echter
volledig aan de man toegedeeld. Omdat de man hierdoor werd overbedeeld,
kreeg hij een overbedelingsschuld aan zijn kinderen. In geschil was de vraag of
deze overbedelingsschuld kwalificeerde als een ondernemingsschuld. De Hoge
Raad overwoog:

“(…) dat het bedrijf, dat bij leven van de echtgenote in fiscale zin uitsluitend
voor rekening van belanghebbende werd gevoerd, na haar dood in fiscale
zin uitsluitend voor zijn rekening werd voortgezet en dat het tot het bedrijf
behorende vermogen, hetwelk tijdens het bestaan van de gemeenschap van
goederen voor het geheel bedrijfsvermogen van belanghebbende was, na de
ontbinding der gemeenschap van goederen door het overlijden van belang-
hebbendes echtgenote zijn bedrijfsvermogen is gebleven (…) dat gelet op
het voorgaande, ’s Hofs beslissing dat de schuld aan de kinderen (…) niet is
aangegaan ter verwerving van bedrijfsvermogen, juist is.”

De Hoge Raad besliste in dat arrest dus dat de overbedelingsschuld een privé-
schuld is omdat de fiscale positie van de man ten opzichte van de onderneming
door het overlijden in het geheel niet was gewijzigd.26 De man dreef zowel vóór
als na het overlijden met het volledige ondernemingsvermogen zijn onderne-
ming. Naarmijnmening geldt dit arrest nog steeds. Ook het feit dat sindsdien een
verplicht afrekenmoment in de inkomstenbelasting is opgenomen, waardoor de
ondernemer bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap wordt geacht de
helft van zijn ondernemingsvermogen aan zijn echtgenoot met wie hij in
gemeenschap van goederen is gehuwd te hebben overgedragen, brengt hierin
geen verandering. Deze overdracht wordt immers automatisch teruggenomen
indien de onderneming wordt voortgezet door de ondernemer. De fiscale positie
van de man ten opzichte van de onderneming is dan niet gewijzigd.27

In de literatuur is de vraag opgeworpen of de fiscale gevolgen hetzelfde zijn
bij de overgang van een firma-aandeel. Zoals hiervoor in paragraaf 11.2.1

26. In de omgekeerde situatie, waarin de man die de onderneming drijft overlijdt en de vrouw de
volledige onderneming krijgt toegedeeld onder schuldigerkenning, wijzigt de fiscale positie
van de vrouw wel. De man was immers ondernemer en het ondernemingsvermogen werd in
fiscale zin volledig aan de man toegerekend. Omdat zij in fiscale zin geen ondernemings-
vermogen had, verwerft zij in fiscale zin de volledige onderneming zodat de schuld die zij
daarvoor aangaat volledig als ondernemingsschuld kwalificeert.

27. Dit was anders onder de Wet IB 1964. Daar werd de overdracht alleen teruggenomen indien
belastingplichtigen daarom verzochten (art. 15 lid 2 Wet IB 1964). Indien zij dat niet deden,
werd de ondernemer geacht het op grond van het huwelijksvermogensrecht aan zijn
echtgenoot toekomende deel van de onderneming aan haar te hebben overgedragen en
diende hierover te worden afgerekend. Als de man dan uiteindelijk toch de volledige
onderneming voortzette, verwierf hij wel een deel van de onderneming. De schuld die hij
daarvoor aanging kwalificeerde in dat geval wel als een ondernemingsschuld. Zie D. Brüll,
FED IB: art. 6(1) (1950):250 en Zwemmer 1981, p. 29, letter f. en eveneens Zwemmer in
Zwemmer & Lutjens, Koninklijke Notariële Broederschap 1991, p. 27 en 28.
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aangegeven, valt het firma-aandeel juridisch niet, maar economisch wel, in de
huwelijksgemeenschap. Het is dan ook de vraag of het firma-aandeel krachtens
huwelijksvermogensrecht toekomt aan de echtgenoot met wie hij in gemeen-
schap van goederen is gehuwd. Indien men aansluit bij de juridische eigendom
van het firma-aandeel is dat niet het geval. Indien men daarentegen aansluit bij
de economische eigendom wel. Vanwege deze economische gerechtigdheid
concludeert een aantal auteurs, en ook het Ministerie van Financiën, dat
art. 3.59 Wet IB 2001 ook van toepassing is bij de ontbinding van de huwelijks-
gemeenschap waartoe in economische zin het firma-aandeel behoort.28 Ik sluit
me daarbij aan. Van Dijck merkt terecht op dat de zakenrechtelijke eigendom
vrijwel nimmer van betekenis is maar dat de economische eigendom een
beslissende rol speelt. Bovendien wordt op die manier voorkomen, dat een
ongemotiveerd verschil ontstaat tussen de overigens identieke fiscale behande-
ling van ondernemers, die hun onderneming al dan niet in maatschapsverband
uitoefenen.29 Voor echtgenoten die een zogenoemdeman-vrouwfirma drijven, is
de doorschuifregeling van art. 3.59Wet IB 2001 inmiddels overigens overbodig.30

Zij kunnen het firma-aandeel fiscaal geruisloos overdragen op grond van art. 3.63
Wet IB 2001.31 De in dat artikel gestelde driejaarstermijn geldt niet als het

28. Zie voor een overzicht van de diverse standpunten, Inkomstenbelasting 1964, Fiscale Ency-
clopedie De Vakstudie, aant. 29 op art. 15. Het belangrijkste argument van de tegenstanders
van de opvatting dat art. 3.59 Wet IB 2001 ook van toepassing is op het firma-aandeel, is, dat
dit niet zou passen in de ratio van de regeling. Bij een firma-aandeel, dat juridisch niet in de
huwelijksgemeenschap valt, zou geen sprake zijn van een ‘lek’ (zogenoemde ‘ontglijbaten’).
Hierbij kan worden opgemerkt dat ook bij de eenmanszaak die wel in de huwelijksge-
meenschap valt, de vraag gerechtvaardigd is of er wel sprake is van een lek (zie ook
A.C. Rijkers, ‘De artikelen 12, 13, 14 en 15 van de Wet IB ’64 kunnen vervallen’, in: Geppaart
e.a., Van Dijck-bundel 1988 en L.W. Sillevis, ‘Nieuw BW, fiscaal ondernemingsvermogen en
de scheiding van een civielrechtelijke gemeenschap’, in: Mobach, Sillevis & Van Westen, Nico
de Vries-bundel 1995. Indien er bovendien sprake zou zijn van een ‘lek’ indien de juridische
eigendom van de onderneming in de gemeenschap valt, geeft Remie aan dat daarvan
evenzeer sprake kan zijn indien slechts de economische eigendom van de onderneming of
het firma-aandeel tot de gemeenschap behoort (Remie 1986, par. 4.2.1).

29. Van Dijck 1965, p. 27.
30. De doorschuifregeling van art. 3.59 Wet IB 2001 biedt overigens geen volledige tegemoet-

koming in de situatie dat de ene echtgenoot zijn firma-aandeel overdraagt aan de andere
echtgenoot. De helft van het firma-aandeel van de niet-voortzettende echtgenoot valt
namelijk niet onder art. 3.59 Wet IB 2001. Slechts de helft van zijn firma-aandeel behoort
immers krachtens huwelijksvermogensrecht toe aan de andere echtgenoot en valt dus onder
de verplichte doorschuiving van art. 3.59 Wet IB 2001. De overgang van de andere helft is een
gewone staking, waarover de niet-voortzettende echtgenoot in beginsel dient af te rekenen.
De doorschuifregeling van art. 3.63 Wet IB 2001 voorkomt in dat geval echter afrekening.

31. Naar mijn mening is het niet van belang of de overdracht van het firma-aandeel plaatsvindt
voor of na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Jansen meent daarentegen dat
alleen bij ontbinding van de firma vóór de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, de
belastingclaim volledig kanworden doorgeschoven op grond van art. 3.63 Wet IB 2001. Als de
overdracht plaatsvindt na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, meent hij dat de
niet-voortzettende vennoot dient af te rekenen over de helft van zijn firma-aandeel. Jansen,
2000, par. 3.4, onderdeel b.
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samenwerkingsverband eindigt door verbreking van het samenlevingsverband.32

De eventuele (overbedelings)schuld die ontstaat door de toedeling van het
aandeel in de man-vrouwfirma, kwalificeert wel als ondernemingsschuld.33

11.2.4 De onderneming behoort niet tot een gemeenschap van goederen

Het aangaan van het huwelijk buiten gemeenschap van goederen of het
aangaan van een ander samenlevingsverband en de ontbinding van het
(buitenhuwelijkse) samenlevingsverband, heeft geen gevolgen voor de bron
winst uit onderneming. De belastingplichtige die vermogensbestanddelen ter
beschikking stelt aan de onderneming van de partner, wordt daarvoor in
principe in de terbeschikkingstellingsregeling betrokken. Als partners samen
een onderneming drijven, kan het firma-aandeel bij ontbinding van het
huwelijk of samenlevingsverband onbelast aan de (ex-)partner worden over-
gedragen op grond van art. 3.63 Wet IB 2001.

Als partners op grond van de huwelijkse voorwaarden bij het einde van het
huwelijk afrekenen alsof ze in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, is de
eventuele verrekenschuld die betrekking heeft op de waarde van het onderne-
mingsvermogen geen ondernemingsschuld. Zowel fiscaal als juridisch be-
hoorde het volledige ondernemingsvermogen hem reeds toe, zodat de schuld
daarvoor niet is aangegaan ter verwerving van dat vermogen.

11.2.5 Beoordeling fiscale gevolgen in het licht van individualisering

De Hoge Raad heeft meer dan vijftig jaar geleden overwogen dat de echtgenoot
die via de huwelijksgoederengemeenschap mede-eigenaar is van het onderne-
mingsvermogen, fiscaal niet als ondernemer of als medegerechtigde kan
worden beschouwd. De uitspraak van de Hoge Raad was zeker niet vanzelf-
sprekend en leidde ook tot de nodige kritiek.34 Vrij snel daarna heeft de
wetgever deze rechtspraak echter (indirect) gecodificeerd in art. 15 lid 2 Wet IB
1964 (het huidige art. 3.59 lid 1 Wet IB 2001). De leer van de Hoge Raad is
daarna nauwelijks meer inhoudelijk ter discussie gesteld, hoewel deze leer
stamt uit een periode dat de vrouw nog handelingsonbekwaamwas en ook niet

32. Art. 13a lid 2 onderdeel e Uitvoeringsregeling Wet IB 2001.
33. Anders dan bij de eenmanszaak het geval is, zijn in dit geval beide echtgenoten ondernemer.

Indien de ene vennoot zijn firma-aandeel overdraagt aan de andere vennoot, vóór of na
de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, verkrijgt deze vennoot ondernemingsver-
mogen. De eventuele schuld die hierdoor ontstaat kwalificeert naar mijn mening als een
ondernemingsschuld. Dat de eventuele belastingclaim kan worden doorgeschoven op grond
van art. 3.63 Wet IB 2001 doet daar niet aan af. Zie ook Van Dijck 1965, p. 47 en Van der
Linde 1971.

34. Zie o.a. H.J. Hellema in zijn annotatie bij BNB 1964/81 en Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap nr. 124, p. 26-32.
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zelfstandig in de belastingheffing werd betrokken.35 Giele merkt daarover op
dat in een inkomstenbelasting waarin een ‘verdergaande individualisering’
wordt nagestreefd, een herbezinning op zijn plaats zou zijn geweest.36 De leer
past echter wel in een individuele inkomstenbelasting waarin het inkomen
wordt belast bij de bestuursbevoegde.

Zoals in paragraaf 9.4.2 opgemerkt, is de bestuursbevoegdheid vanwege de
manipulatiemogelijkheden naar mijn mening echter geen goed criterium om
het inkomen toe te rekenen. Een ander bezwaar van de toerekening aan de
bestuursbevoegde is dat het niet aansluit bij de individuele draagkrachtver-
meerdering. De in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot is immers
zowel juridisch als economisch tot de helft van het volledige ondernemings-
vermogen gerechtigd. In een individuele belastingheffing past het niet om
daaraan voorbij te gaan. De winst die wordt behaald met dit vermogen en die
niet is toe te rekenen aan de persoonlijke arbeid van de ondernemer, zou aan
de echtgenote moeten worden toegerekend. Zij stelt haar aandeel in dit ver-
mogen als het ware ter beschikking aan de onderneming van haar echtgenoot.

Met de gerechtigdheid van de echtgenoot/niet-ondernemer kan binnen de
ondernemingssfeer op twee verschillende manieren rekening worden gehou-
den, namelijk door de echtgenoot als ondernemer of als medegerechtigde aan
te merken. In onze huidige inkomstenbelasting ligt het niet voor de hand om
de echtgenoot die uitsluitend via de huwelijksgemeenschap tot het onderne-
mingsvermogen is gerechtigd, als ondernemer te bestempelen. De wetgever
heeft in de Wet IB 2001 namelijk het ‘rechtstreeks verbonden’-criterium
geïntroduceerd. Hiermee stelt de wetgever kwalitatieve eisen aan het onder-
nemerschap. In de memorie van toelichting is hierover opgemerkt:

“Het vereiste van rechtstreekse verbondenheid voor verbintenissen betref-
fende de onderneming is nieuw. Dit criterium is opgenomen om tot uit-
drukking te brengen dat ondernemerschap meer betekent dan het ter
beschikking stellen van kapitaal aan een onderneming. Vereist is dat de
belastingplichtige tegenover zakelijke crediteuren aansprakelijk is voor de
schulden betreffende de onderneming. Hierdoor zullen onder de Wet IB
2001 commanditaire vennoten in de regel niet langer als ondernemer

35. Zie echter L.W. Sillevis, ‘Nieuw BW, fiscaal ondernemingsvermogen en de scheiding van een
civielrechtelijke gemeenschap’, in: Mobach, Sillevis & Van Westen, Nico de Vries-bundel 1995.
Hij beargumenteert dat een andere benadering dan die van de HR zeer wel denkbaar en
wenselijk zou zijn geweest (p. 270-272). In vergelijkbare zin E. Aardema, ‘Enkele saillante
firmaproblemen’, in: Van Raad & Frank, Giele-bundel 1990, p. 43.

36. J.F.M. Giele, ‘De fiscale contra-emancipatie van de ondernemersvrouw in polderland’, in:
Kortmann, Van Mourik-bundel 2000, p. 27-32. Hij pleit ervoor om de echtgenoot die via de
huwelijksgemeenschap tot het ondernemingsvermogen is gerechtigd als ondernemer te
laten kwalificeren. Gelet op de financiële gerechtigdheid ligt het naar mijn mening echter
meer voor de hand om de echtgenoot als medegerechtigde aan te merken.
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worden aangemerkt. In beginsel zijn zij immers niet aansprakelijk voor
schulden betreffende de vennootschap. Het gegeven dat verliezen van de
vennootschap op grond van de vennootschapsovereenkomst intern (tot het
bedrag van hun inbreng) voor hun rekening kunnen komen, maakt hen in
economisch en maatschappelijk opzicht nog geen ondernemers. Tegenover
zakelijke crediteuren staan zij namelijk niet in voor de schulden van de
onderneming. Hetzelfde geldt voor vennoten in een stille maatschap of stille
ondermaatschap die zelf geen verbintenissen betreffende de onderneming
aangaan.”37

In de Wet IB 2001 waarin kwalitatieve eisen worden gesteld aan de onder-
nemer, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om de echtgenoot die uitsluitend
via de huwelijksgemeenschap tot het ondernemingsvermogen is gerechtigd,
als ondernemer te bestempelen. Ook als de echtgenoot feitelijk (ondernemers)
werkzaamheden verricht, kwalificeert de echtgenoot slechts als ondernemer
indien hij/zij rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen van de onder-
neming. Of dit het geval is dient te blijken uit objectieve omstandigheden zoals
een firmacontract.38

De in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot vertoont wel een
parallel met de medegerechtigde. De echtgenoot stelt vermogen ter beschik-
king aan de onderneming en is – via de huwelijksgemeenschap – zowel
gerechtigd tot de jaarwinst als het liquidatieoverschot. De echtgenoot heeft
een duidelijk financieel-economisch belang bij de onderneming en zou daarom
als medegerechtigde zelfstandig in de belastingheffing kunnen worden be-
trokken. Een zakelijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde onderne-
mingsvermogen (de helft van het totale ondernemingsvermogen), dient bij

37. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 97-98.
38. Vgl. HR 17 oktober 1979, BNB 1979/294. Hieruit blijkt dat de feitelijke activiteiten, zoals het

naar buiten zelfstandig optreden als ‘ondernemer’, niet voldoende zijn voor de in algehele
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot om als ondernemer te kunnen worden
aangemerkt. De intentie van echtelieden is van doorslaggevende betekenis. In dit geval
hadden echtelieden middels de gedane aangiften, waarin o.a. in het verleden een beroep was
gedaan op de meewerkaftrek voor de echtgenote, en de voorovereenkomst de intentie tot
uitdrukking gebracht dat de onderneming uitsluitend voor rekening van belanghebbende
werd gedreven. Het hof hechtte hier meer waarde aan dan de nadien andersluidende
verklaring van partijen omtrent hun intentie. Dat de feitelijke werkzaamheden slechts
relevant zijn indien ze worden ondersteund door objectieve c.q. formele omstandigheden,
blijkt ook uit de uitspraak van Hof Leeuwarden 12 januari 2010, V-N 2010/31.9. In die zaak
waren belanghebbende en zijn echtgenoot in gemeenschap van goederen gehuwd. Ze
bewoonden een woonboerderij waarop een camping wordt geëxploiteerd. Alhoewel de
echtgenoot hoofdzakelijk de feitelijke werkzaamheden verricht, wordt belanghebbende toch
als ondernemer aangemerkt omdat (1) aan hem de vergunning is verleend om de camping te
exploiteren, (2) hij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en (3) hij zich voor de
inkomsten- en omzetbelasting als ondernemer heeft gepresenteerd. Het Hof overweegt dat
belanghebbende terecht als ondernemer is aangemerkt omdat uit deze feiten voortvloeit dat
belanghebbende rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen van de onderneming.
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aanvaarding van dat principe bij de ondernemer aftrekbaar te zijn en bij de
medegerechtigde te worden belast.39

Een alternatief is om de echtgenoot/niet-ondernemer als terbeschikkingsteller
aan temerken. De echtgenoot stelt immers het halve ondernemingsvermogen ter
beschikking aan de echtgenoot/ondernemer. De ondernemer neemt het halve
ondernemingsvermogen op in de balans van zijn/haar onderneming en de
echtgenoot van de ondernemer neemt de andere helft op in de balans van zijn/
haar werkzaamheid. Omdat het aangaan van het huwelijk in gemeenschap van
goederen de fiscale gevolgen veroorzaakt, zou voor het aangaan van de huwe-
lijksgemeenschap een doorschuiffaciliteit kunnen worden gecreëerd. Het is
onwenselijk als het huwen in gemeenschap van goederen, hetgeen van rechts-
wege geschiedt als men trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden,
fiscaal tot een afrekening leidt.40 Ook bij de beëindiging van de relatie is een
doorschuifmogelijkheid gerechtvaardigd. De oorzaak dat men als medegerech-
tigde of terbeschikkingsteller kwalificeert vindt zijn oorzaak in de huwelijks-
gemeenschap. Als de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden en verdeeld, zal
het in de regel wenselijk zijn dat het volledige ondernemingsvermogen aan de
ondernemer wordt toegedeeld.41 Dit rechtvaardigt een doorschuifregeling voor
deze situatie. Dit leidt niet tot een inbreuk op de individuele belastingheffing. De
doorschuifregeling bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap leidt er slechts
toe dat de belastingclaimwordt verschoven naar de oorspronkelijke ondernemer.

Beide varianten, het aanmerken van de echtgenoot als medegerechtigde of als
terbeschikkingsteller, passen in een individuele heffing waarin de individuele
draagkrachtvermeerdering wordt belast. Bovendien worden situaties die eco-
nomisch gelijk zijn, fiscaal (zo veel mogelijk) hetzelfde behandeld.42 De in
gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot en de partners die niet zijn
gehuwd (in gemeenschap van goederen), worden dan beiden in de belasting-
heffing betrokken voor zover ze vermogen(sbestanddelen) ter beschikking
stellen aan de onderneming van de partner. De benadering leidt er bovendien
toe dat de eventuele (overbedelings)schuld van de partner/ondernemer die

39. De zakelijke vergoeding zou forfaitair vastgesteld kunnen worden op 4%. Vgl. het rapport van
de Studiecommissie Belastingstelsel, Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belasting-
stelsel (Kamerstukken II 2009/10, 32 140, nr. 4, p. 97) waarin wordt voorgesteld om voor de ib-
onderneming een onderscheid te maken tussen kapitaalinkomen, arbeidsinkomen en over-
winst. Voorgesteld wordt om het kapitaalinkomen voor de ib-onderneming forfaitair vast te
stellen op 4% van het fiscale ondernemingsvermogen. Dit rendement zou niet moeten
worden belast in box 1 (via een vermogensaftrek) maar tegen het lagere tarief in box 2. Zie
over dit voorstel Essers 2011, p. 129.

40. Zie par. 11.4.4.
41. Zie ook art. 1:101 BW waarin de ondernemer het recht wordt verleend om de tot de

onderneming behorende goederen tegen de geschatte prijs over te nemen.
42. Een volledig gelijke behandeling wordt alleen bereikt als de echtgenoot als terbeschik-

kingsteller wordt aangemerkt.
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betrekking heeft op de verwerving van ondernemingsvermogen, ongeacht het
(huwelijks)vermogensregime, kwalificeert als een ondernemingsschuld.43

Indien de leer van de Hoge Raad niettemin als uitgangspunt wordt genomen,
dient het daarmee strijdige art. 3.59 Wet IB 2001 te vervallen voor zover het de
ontbinding van de huwelijksgemeenschap betreft.44 Hierdoor wordt beter aan-
gesloten bij de fiscalewerkelijkheid enwordt slechts belasting geheven indien de
onderneming wordt voortgezet door anderen dan de oorspronkelijke onder-
nemer. Het handhaven van de doorschuifregeling van art. 3.59 Wet IB 2001 leidt
slechts tot een doorschuifmogelijkheid naar de echtgenoot/niet-ondernemer. In
een dergelijke situatie bestaat echter geen goede reden voor een doorschuif-
mogelijkheid. De onderneming gaat bij ontbinding van het huwelijk over naar
een ander dan de oorspronkelijke ondernemer. Bij een dergelijke overgang past
een fiscale afrekening. Voor de situatie dat de echtgenoten of ongehuwd samen-
wonenden gezamenlijk de onderneming drijven, die bij ontbinding van het
samenlevingsverband veelal noodgedwongen wordt voortgezet door een van
beide partners, bewerkstelligt art. 3.63 Wet IB 2001 dat fiscaal geruisloos het
firma-aandeel kan worden overgedragen aan de (ex-)partner.

11.3 Terbeschikkingstellingsregeling

11.3.1 Terbeschikkingstelling aan de ondernemer/verbonden persoon
(art. 3.91)

11.3.1.1 Ter beschikking gesteld vermogen en huwelijksgemeenschap

11.3.1.1.1 Eenmanszaak
Als het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel tot een huwelijksge-
meenschap behoort, is de terbeschikkingstellingsregeling niet van toepassing.
In de parlementaire behandeling is daarover het volgende opgemerkt:

“Bij een algehele gemeenschap van goederen is het ter beschikking stellen van
vermogen tussen de echtgenoten zonder betekenis.(…) Indien een vermo-
gensbestanddeel wordt aangewend voor een onderneming van een van de

43. De gelijkstelling is niet optimaal. Als echtgenoten zijn gehuwd in koude uitsluiting met een
verrekenbeding op grond waarvan ze bij het einde van het huwelijk afrekenen alsof ze in
gemeenschap van goederen zijn gehuwd, is de schuld die betrekking heeft op de waarde van
de onderneming geen ondernemingsschuld. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat wordt
aangesloten bij de juridische eigendomsverhouding. Naar mijn mening zou de economische
werkelijkheid gevolgd moeten worden en zou ook deze schuld moeten kwalificeren als een
ondernemingsschuld. Zie par. 11.7 over het wenselijke recht.

44. Zie A.C. Rijkers, ‘De artikelen 12, 13, 14 en 15 van de Wet IB ’64 kunnen vervallen’, in:
Geppaart e.a., Van Dijck-bundel 1988 en L.W. Sillevis, ‘Nieuw BW, fiscaal ondernemingsver-
mogen en de scheiding van een civielrechtelijke gemeenschap’, in: Mobach, Sillevis & Van
Westen, Nico de Vries-bundel 1995.
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echtgenoten, kan deze echtgenoot op dit vermogensbestanddeel de normale
regels van vermogensetikettering van toepassing (lees toepassen; NG).”45

Voorts wordt in de parlementaire behandeling opgemerkt dat nauwelijks arbi-
trage mogelijk is in de situatie waarin de ondernemer zelf aan zijn onderneming
vermogen ter beschikking stelt of dat laat doen door de partner met wie hij in
gemeenschap van goederen is gehuwd. Het toekennen van een vergoeding
binnen een gemeenschap van goederen zou namelijk civielrechtelijk niet moge-
lijk zijn.46 Tot slot voert de wetgever als argument aan dat van een terbeschik-
kingstelling geen sprake kan zijn, omdat er bij een algehele gemeenschap van
goederen geen afgescheiden (eigen) vermogen van de verschillende echtgenoten
bestaat.47 De wetgever gaat ervan uit dat hetzelfde geldt indien het ter beschik-
king gestelde vermogensbestanddeel tot een beperkte gemeenschap behoort.48

De hiervoor aangehaalde argumenten van de wetgever blinken niet uit in
helderheid en verklaren onder andere niet waarom de beperkte gemeenschap
voor de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling hetzelfde wordt
behandeld als de algehele gemeenschap van goederen. In de literatuur wordt
aangenomen dat de terbeschikkingstellingsregeling niet aan de orde kan
komen omdat fiscaal het volledige ondernemingsvermogen aan de onder-
nemer wordt toegerekend.49 Indien dat het geval is, kan bij de ondernemer
de terbeschikkingstellingsregeling niet aan de orde komen voor zover hij dit
vermogensbestanddeel in zijn eigen onderneming gebruikt. Hij kan het ver-
mogensbestanddeel immers niet aan zichzelf ter beschikking stellen.50

Als een van beide partners een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt
aan de onderneming van de andere partner en de belastingplichtigen trouwen
in gemeenschap van goederen, gaat het vermogensbestanddeel tot het onderne-
mingsvermogen van de ondernemende echtgenoot behoren. Als belastingplich-
tigen vóór het huwelijk in gemeenschap van goederen reeds samenwoonden
(of anderszins kwalificeerden als verbonden persoon in de zin van art. 3.91
Wet IB 2001),51 was de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing. De

45. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 192.
46. Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 17, p. 77-78.
47. Kamerstukken I 1999/00, 26 727, nr. 202a, p. 112.
48. Kamerstukken II 2000/01, 27 466, nr. 6, p. 6-7.
49. Zie o.a. Van Kempen 2003. De staatssecretaris deelt deze mening, zie besluit van 1 december

2008, V-N 2009/2.7, onderdeel 7.1.
50. In par. 11.2.5 heb ik aangegeven dat naar mijn mening in een individueel stelsel de in algehele

gemeenschap van goederen gehuwde partner van de ib-ondernemer als medegerechtigde of
terbeschikkingsteller zou moeten kwalificeren. In dat geval zou slechts de helft van het
ondernemingsvermogen aan de ondernemende echtgenoot worden toegerekend. De andere
helft van het ondernemingsvermogen wordt in die visie toegerekend aan de medegerech-
tigde of ter beschikking stellende partner.

51. Of met ingang van 1 januari 2011 als partner in de zin van art. 1.2 Wet IB 2001.
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terbeschikkingstelling eindigt dan zodra belastingplichtigen gaan trouwen in
gemeenschap van goederen en het betreffende vermogensbestanddeel tot een
(beperkte) gemeenschap gaat behoren. Het aangaan van een huwelijk in ge-
meenschap van goederen of de overgang naar een algehele of beperkte gemeen-
schap staande huwelijk, kan dus leiden tot een verplichte afrekening van de
terbeschikkingstellingsclaim. Vanaf dat moment zijn de regels van het winst-
regime van toepassing op het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel.52

11.3.1.1.2 Man-vrouwfirma
Indien echtgenoten samen de onderneming drijven (man-vrouwfirma) kan de
terbeschikkingstellingsregeling wel aan de orde komen. Voor de toerekening
van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel hanteert de Hoge Raad
het ‘bestuursmacht-criterium’: het vermogensbestanddeel wordt fiscaal toe-
gerekend aan de echtgenoot die het bestuur daarover heeft.53 Dit heeft geen
gevolgen als de echtgenoot het vermogensbestanddeel etiketteert als onderne-
mingsvermogen. Als de echtgenoot het vermogensbestanddeel echter als
privévermogen etiketteert, is de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing
voor zover het vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld aan de
andere echtgenoot binnen de man-vrouwfirma.54 De staatssecretaris keurt
echter goed dat art. 3.91 Wet IB 2001 geen toepassing vindt indien het ter
beschikking gestelde vermogensbestanddeel tot een (beperkte) huwelijksge-
meenschap behoort en het vermogensbestanddeel ter beschikking wordt
gesteld aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één van de echt-
genoten, die daarbij belastbare winst uit onderneming of belastbaar resultaat
uit overige werkzaamheden geniet, deel uitmaakt.55 Als gebruik wordt
gemaakt van het goedkeurend beleid, is de terbeschikkingstellingsregeling
dus niet van toepassing. De echtgenoot die de bestuursmacht heeft van het
pand dat tot zijn keuzevermogen behoort, kan dit volledig tot zijn privéver-
mogen rekenen. Omdat vóór het huwelijk in (een beperkte) gemeenschap van
goederen de terbeschikkingstellingsregeling wel van toepassing is, leidt de
overgang van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel naar een

52. Voor de fiscale gevolgen van de overgang van het tot het ondernemingsvermogen behorende
vermogensbestanddeel in het kader van de verdeling van de huwelijksgemeenschap verwijs
ik naar par. 11.2.3.1 hiervoor.

53. HR 9 mei 2003, BNB 2003/288.
54. Voor de beoordeling van de mate waarin het vermogensbestanddeel ter beschikking wordt

gesteld aan de andere echtgenoot, dient te worden aangesloten bij de winstverdeling. Zie
besluit van 1 december 2008, V-N 2009/2.7, onderdeel 7.3.

55. De goedkeuring geldt slechts voor het aandeel in het samenwerkingsverband waartoe de
echtgenoot gerechtigd is. Indien een andere verbonden persoon deel uitmaakt van het
samenwerkingsverband, wordt het vermogensbestanddeel voor zijn aandeel in het samen-
werkingsverband wel ter beschikking gesteld. Tot slot geldt de voorwaarde dat tijdens de
gehele periode waarin het vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld, gebruik
wordt gemaakt van het goedkeurende beleid. De keuze voor het goedkeurende beleid leidt
de staatssecretaris af uit het niet in de aangifte betrekken van het vermogensbestanddeel in
de zin van art. 3.91. Besluit van 1 december 2008, V-N 2009/2.7, onderdeel 7.3.
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(algehele of beperkte) gemeenschap in dat geval wel tot afrekening van de
terbeschikkingstellingsclaim (zie hiervoor). Op de ontbinding en verdeling van
de huwelijksgemeenschap zijn de regels van het winstregime van toepassing.

Als geen gebruik wordt gemaakt van het goedkeurend besluit, is er geen
afrekenmoment als het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel tot
een gemeenschap gaat behoren. De partner die het pand ter beschikking stelde
blijft dit ook daarna ter beschikking stellen. Fiscaal wordt het vermogens-
bestanddeel dan nog steeds volledig toegerekend aan de echtgenoot die het
bestuur daarover heeft en verandert er dus niets. Als partners echter duurzaam
gescheiden gaan leven zijn de echtgenoten geen verbonden personen meer en
eindigt de terbeschikkingstelling.56 De echtgenoot die het vermogensbestand-
deel ter beschikking stelt dient in dat geval af te rekenen over de terbeschik-
kingstellingsclaim in box 1. De echtgenoot kan in dat geval wel verzoeken om
uitstel van betaling op grond van art. 25 lid 14 IW 1990.

11.3.1.2 Ter beschikking gesteld vermogen behoort niet tot een
huwelijksgemeenschap

Indien de belastingplichtigen ongehuwd samenwonen of zijn gehuwd in koude
uitsluiting en één van beide echtgenoten stelt uit zijn privévermogen een
vermogensbestanddeel ter beschikking aan de onderneming van de andere
echtgenoot, is de terbeschikkingstellingsregeling daarop van toepassing.57 Dit
geldt ook indien de echtgenoten een man-vrouwfirma drijven.58

56. Met ingang van 1 januari 2011 eindigt het partnerschap als een verzoek tot ontbinding van
het huwelijk als bedoeld in art. 1:150 of 169 BW is ingediend.

57. De terbeschikkingstellingsregeling komt zoals opgemerkt alleen aan de orde indien het
desbetreffende vermogensbestanddeel fiscaal niet aan de ondernemer wordt toegerekend.
Het vermogensbestanddeel kan fiscaal niet alleen aan de ondernemer worden toegerekend
indien deze de juridische eigendom heeft, maar ook indien deze de economische eigendom
daarvan heeft. Van Lint meent dat hiervan sprake is indien de echtgenoten in de huwelijkse
voorwaarden een finaal verrekenbeding hebben opgenomen, op grond waarvan de waarde
van de privévermogens bij het einde van het huwelijk moet worden verrekend alsof de
echtgenoten in een gemeenschap van goederen waren gehuwd (Van Lint 2000, p. 274,
voetnoot 3). In dat geval zou het door de echtgenoot van de ondernemer ter beschikking
gestelde vermogensbestanddeel toch tot het ondernemingsvermogen van de ondernemende
echtgenoot kunnen worden gerekend. Hierdoor zou de terbeschikkingstellingsregeling
buiten beeld blijven. Naar mijn mening is dat echter niet juist. De echtgenoot/ondernemer
heeft uit hoofde van het finale verrekenbeding slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak.
Het finaal verrekenbeding bewerkstelligt niet dat de economische eigendom van het ver-
mogensbestanddeel bij de ondernemer berust. In gelijke zin Van Houte 2001, par. 2.3.2. Zie
ook par. 9.2.5 en 9.2.7 (inzake een verrekenbeding bij aanmerkelijkbelangaandelen).

58. Bij een man-vrouwfirma is de terbeschikkingstellingsregeling slechts van toepassing voor
zover het vermogensbestanddeel in de onderneming van de echtgenoot wordt gebruikt. De
mate waarin het vermogensbestanddeel in de onderneming van de echtgenoot wordt
gebruikt, wordt bepaald aan de hand van het winstaandeel van de echtgenoten.
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Als het partnerschap eindigt zijn ze geen verbonden persoon meer en volgt een
fiscale afrekening over de terbeschikkingstellingsclaim in box 1. Hiervoor geldt
geen doorschuifregeling. De belastingplichtige kan eventueel wel verzoeken
om uitstel van betaling ex art. 25 lid 14 IW 1990.

De mogelijkheid bestaat dat partners bepaalde vermogensbestanddelen geza-
menlijk hebben gekocht. Indien deze vermogensbestanddelen worden gebruikt
in de onderneming van een van beide echtgenoten, rijst de vraag of daarop de
terbeschikkingstellingsregeling van toepassing is. Zoals hiervoor opgemerkt,
komt de terbeschikkingstellingsregeling bij de in algehele of beperkte huwe-
lijksgoederengemeenschap gehuwde echtgenoten niet aan de orde omdat het
vermogensbestanddeel fiscaal reeds volledig aan de ondernemer wordt toege-
rekend. Dit is bij vermogensbestanddelen die belastingplichtigen in mede-
eigendom bezitten in beginsel niet het geval.59 Hierop is derhalve in de regel
de terbeschikkingstellingsregeling wel van toepassing.60 Indien de partners
bijvoorbeeld een pand in mede-eigendom bezitten dat wordt gebruikt in de
onderneming van één van beide partners, dient het pand te worden gesplitst.
Op het deel van het pand dat aan de ondernemer kan worden toegerekend, zijn
de normale regels van vermogensetikettering van toepassing. Het deel van het
pand dat in eigendom is van de partner, valt onder de terbeschikkingstellings-
regeling. Op het moment dat belastingplichtigen niet meer als verbonden
persoon kwalificeren (of met ingang van 1 januari 2011 als partner), dient de
ter beschikking stellende partner af te rekenen over zijn deel van het vermo-
gensbestanddeel dat hij ter beschikking stelt aan de partner/ondernemer.

Hetzelfde geldt voor de situatie dat partners een vermogensbestanddeel in
mede-eigendom bezitten dat ter beschikking wordt gesteld aan de man-
vrouwfirma.61 De staatssecretaris stelt zich in die situatie op het standpunt
dat partners het pand kruislings aan elkaar ter beschikking stellen. Bij een
situatie van mede-eigendom en een winstaandeel van 50%-50%, betekent dit

59. De fiscale toerekening aan de ondernemer van tot een algehele of beperkte huwelijksge-
meenschap behorende vermogensbestanddelen die in de onderneming worden gebruikt, kan
in belangrijke mate worden verklaard vanuit de bestuursregeling (art. 1:97 BW). Vgl. HR
9 mei 2003, BNB 2003/288. Deze bestuursregeling wijkt af van de regeling bij mede-
eigendom (art. 3:168 en 3:169 BW). Voorts kan het verschil tussen de toerekening bij een
algehele of beperkte gemeenschap en mede-eigendom worden verklaard vanuit de positie
van schuldeisers van de ondernemer. De goederen die tot een algehele of beperkte ge-
meenschap behoren bieden volledig verhaal (art. 63 Fw). Dit is niet het geval bij mede-
eigendom. Zie ook M.J.J.R. van Mourik 2002, p. 6 en 7. Vgl. ook Van Kempen 2003, die in
par. 6.3 ook aandacht besteedt aan de gewijzigde verhaalspositie van crediteuren in het
wetsvoorstel personenvennootschappen.

60. Nadat de wetgever in de parlementaire behandeling aanvankelijk een ander standpunt leek
te hebben ingenomen (Kamerstukken II 2000/01, 27 466, nr. 6, p. 6-7) heeft de staatssecretaris
dit in een besluit bevestigd (besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 1 december
2008, V-N 2009/2.7, onderdeel 7.1).

61. Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 1 december 2008, V-N 2009/2.7, onderdeel 7.3.
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dat A het pand voor 50% × 50% = 25% gebruikt in zijn eigen onderneming en
voor 50% × 50% = 25% van het hele pand ter beschikking stelt aan de partner.
Voor B geldt hetzelfde. Indien zij niet meer kwalificeren als verbonden persoon
(of met ingang van 1 januari 2011 als partners), dienen beiden – in de visie van
de staatssecretaris – over een kwart van het volledige pand af te rekenen.62

11.3.1.3 Beoordeling fiscale gevolgen in het licht van individualisering

De fiscale gevolgen van de terbeschikkingstellingsregeling zijn in partner-
schapsituaties complex.63 Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door het feit dat de fiscale gevolgen afhankelijk zijn van het huwelijksgoede-
renregime. Art. 3.91 komt niet aan de orde als de ondernemer is gehuwd in
gemeenschap van goederen. Zijn echtgenoten echter buiten gemeenschap van
goederen gehuwd en stelt de ene echtgenoot een vermogensbestanddeel ter
beschikking aan de ondernemende echtgenoot, dan is de terbeschikkingstel-
lingsregeling wel van toepassing. Hetzelfde geldt voor samenwoners. Het
onderscheid is terug te voeren op het systeem van de wet waarin de in
gemeenschap van goederen gehuwde ondernemer met het volledige tot de
huwelijksgemeenschap behorende ondernemingsvermogen zijn onderneming
drijft. De echtgenoot/niet-ondernemer heeft geen beschikkingsmacht over de
tot de huwelijksgemeenschap behorende ‘ter beschikking gestelde’ vermo-
gensbestanddelen. De gehuwden buiten gemeenschap van goederen en de
ongehuwd samenwonenden hebben wel de beschikkingsmacht over de ter
beschikking gestelde vermogensbestanddelen. Binnen een individuele heffing
die is gebaseerd op de juridische bestuursbevoegdheid, is het onderscheid dat
bestaat al naar gelang het (huwelijks)vermogensregime dus gerechtvaardigd.64

Niettemin hebben verschillende auteurs, mede vanwege de complexiteit,
ervoor gepleit om de terbeschikkingstellingsregeling aan te passen en niet
meer afhankelijk te laten zijn van het huwelijksgoederenregime. Stevens pleit
in dat kader voor een ‘gemeenschapsfictie’.65 Voor alle gehuwden geldt dan dat

62. Zie voor kritiek hierop Van Kempen 2005. Volgens haar is deze kruislingse terbeschikking-
stelling onnodig complex en vindt zij geen steun in de wet. Het past volgens haar beter bij de
ratio van de regeling aan te nemen dat iedere echtgenoot zijn eigendomsaandeel in het goed
ter beschikking stelt aan zijn eigen subjectieve onderneming, voor zover de winstverhouding
niet afwijkt van de eigendomsverhouding. In dat geval komt de terbeschikkingstellings-
regeling dus slechts aan de orde indien en voor zover het eigendomsaandeel van een
echtgenoot zijn winstaandeel in de man-vrouwvennootschap overtreft.

63. Zie ook het rapport Breder, lager, eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001. In
het rapport wordt over de invloed van het huwelijksvermogensrecht op art. 3.91 opgemerkt
dat “uit de enquête onder medewerkers van de Belastingdienst blijkt dat dit element relatief
bewerkelijk is.” Kamerstukken II 2005/06, 30 375, nr. 2, p. 256.

64. Zoals ik hierna nog zal motiveren, is de sterk juridisch georiënteerde bestuursbevoegheid
naar mijn mening echter geen goed criterium.

65. Stevens 2004, p. 45-46.
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de terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.91 Wet IB 2001 niet meer aan de
orde komt. Voor art. 3.92 Wet IB 2001 betekent dit dat het ter beschikking
gestelde vermogen aan de echtgenoten voor de helft moet worden toege-
rekend. Van Kempen stelt voor om echtgenoten zelf te laten kiezen op welke
wijze zij de vermogensbestanddelen wensen toe te rekenen.66 Zij schrijft
daarover:

“Weliswaar lijkt een dergelijke keuzemogelijkheid strijdig met de individu-
aliseringsgedachte van de Wet IB 2001, maar dat geldt ook voor de vrije
toerekening van inkomensbestanddelen van art. 2.17 Wet IB 2001. De
achtergrond van deze laatste bepaling is erin gelegen dat de toerekening
tussen partners zonder keuzevrijheid ‘een juridisch complexe problematiek’
zou meebrengen, ‘die de uitvoering zowel voor belastingplichtige als voor
de belastingdienst onnodig zwaar’ zou belasten. Als dat argument ergens
opgaat, is het wel waar het betreft de toerekening van vermogensbestand-
delen die in een onderneming worden gebruikt of ter beschikking worden
gesteld.”

Als voordeel van de vrije keuzemogelijkheid noemt zij ook dat het huwelijks-
goederenregime niet meer relevant is voor de beoordeling of sprake is van
een terbeschikkingstelling. Partners kunnen in haar voorstel de terbeschik-
kingstelling voorkomen door te kiezen voor toerekening aan de onderne-
mer.67 Ook Stevens pleit ervoor om vooruitlopend op een verderstrekkend
voorstel tot de hervorming van de inkomstenbelasting, de door hem geop-
perde gemeenschapsfictie, de resultaten uit het ter beschikking stellen van
vermogensbestanddelen aan te merken als gemeenschappelijk – en dus vrij
toerekenbaar – inkomen.68 Hij merkt daarover op dat deze toerekenings-
wijze minstens evenveel overtuigingskracht heeft als de huidige kwalificatie
tot persoonsgebonden inkomen, maar veel flexibeler is in de uitvoering.

Deze in de literatuur geopperde alternatieven zijn, zoals Van Kempen terecht
constateert, in strijd met de individualiseringsgedachte. Zoals in paragraaf 9.4.1
opgemerkt, is de complexiteit van de invloed van het huwelijksgoederenre-
gime binnen de terbeschikkingstellingsregeling niet van dien aard dat dit
alleen voor deze inkomenscategorie een inbreuk op de huidige systematiek
rechtvaardigt. Het onderscheid naar gelang het huwelijksgoederenregime, past
zoals gezegd in een individuele heffing waarin wordt aangeknoopt bij de
juridische beschikkingsmacht.

66. Van Kempen 2005. In overeenkomstige zin Ganzeveld 2007, p. 5.
67. Haar voorstel ziet slechts op echtgenoten. Ze vindt het echter wenselijk dat hetzelfde geldt

voor ongehuwd samenwonende partners, mits het jaarlijkse keuzerecht zou worden afge-
schaft. De keuze om het vermogensbestanddeel toe te rekenen zou slechts eenmalig gemaakt
kunnen worden.

68. Stevens 2009, par. 6.4.

11.3.1 Hoofdstuk 11 /Vermogensverschuivingen in de inkomstenbelasting

462



Zoals opgemerkt in paragrafen 9.4.2 en 9.5 en in paragraaf 11.2.5 hiervoor, is –
mede vanwege de manipulatiemogelijkheden – de juridische beschikkings-
macht echter geen goed criterium om de individuele draagkracht te bepalen. In
een zuiver individueel stelsel kan voor de bepaling van de individuele draag-
krachtvermeerdering beter worden aangesloten bij de eigendom van het
onderliggende vermogensbestanddeel. De huidige systematiek binnen de
bron winst uit onderneming en het daarbij aansluitende art. 3.91 Wet
IB 2001, verdient in een individuele belastingheffing heroverweging. Als de
in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot van de ondernemer als
terbeschikkingsteller wordt aangemerkt, wordt recht gedaan aan de individu-
aliseringsgedachte en is het verschil tussen de huwelijksgoederenregimes voor
een belangrijk deel verdwenen.69 Ongeacht het huwelijksgoederenregime of
de samenlevingsvorm, is de terbeschikkingstellingsregeling dan van toepassing
voor zover de partner/niet-ondernemer juridisch gerechtigd is tot vermogens-
bestanddelen die ter beschikking worden gesteld aan de partner/ondernemer.
Een bijkomend voordeel van de toerekening op basis van de juridische eigen-
domsverhouding, is dat er geen verschil in toerekening bestaat tussen art. 3.91
en (het per 1 januari 2011 in te voeren) art. 3.92 Wet IB 2001. Naar mijn mening
zou in een individueel stelsel voor de terbeschikkingstellingsregeling ex
art. 3.91 Wet IB 2001 dus niet meer aangesloten dienen te worden bij de
bestuursbevoegdheid maar bij de juridische eigendomsverhouding.

Voor de vermogensverschuiving die het gevolg is van de omstandigheid dat het
vermogensbestanddeel tot een huwelijksgemeenschap gaat behoren – en dus
(in mijn voorstel voor de helft, maar op grond van de huidige wet volledig) tot
de onderneming van de ondernemende echtgenoot gaat behoren – dient naar
mijn mening een doorschuifregeling te worden ingevoerd.70 Het is onwenselijk
dat het huwen in gemeenschap van goederen, hetgeen van rechtswege
geschiedt als men trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden,
fiscaal tot een afrekening leidt.71

69. Er blijft nog steeds een verschil in behandeling bestaan tussen gehuwden in gemeenschap
van goederen en bijv. gehuwden buiten gemeenschap van goederen met een finaal ver-
rekenbeding op grond waarvan ze bij het einde van het huwelijk afrekenen alsof ze in
gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Deze situaties zijn in economisch opzicht verge-
lijkbaar, maar worden in bepaalde situaties toch verschillend behandeld. De in gemeenschap
van goederen gehuwde echtgenoot stelt de helft van het ondernemingsvermogen ter
beschikking aan de echtgenoot, terwijl de buiten gemeenschap gehuwde echtgenoot met een
finaal verrekenbeding geen vermogen ter beschikking stelt indien hij daartoe juridisch niet is
gerechtigd (maar in economische zin wel). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat wordt
aangesloten bij de juridische eigendomsverhouding. In het door mij voorgestelde wenselijke
recht doet dit verschil zich niet voor omdat de terbeschikkingstellingsregeling ex art. 3.91
niet aan de orde komt bij gehuwden en samenwonenden. Zie par. 11.7 over het wenselijke
recht.

70. In gelijke zin Van Kempen 2010, par. 3.2.
71. Zie par. 11.4.4.
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Ook bij de beëindiging van de relatie kan een (ongeclausuleerde) doorschuif-
mogelijkheid gerechtvaardigd zijn, ongeacht het (huwelijks)vermogensregime.
Een dergelijke doorschuifmogelijkheid leidt ertoe dat de belastingclaim wordt
verschoven naar een ander belastingsubject en maakt dus inbreuk op het
principe dat wordt geheven over de individuele draagkrachtvermeerdering.
Mijns inziens is voor de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling een
dergelijke inbreuk gerechtvaardigd. De oorzaak dat men in de terbeschikkings-
tellingsregeling valt, is immers gelegen in de omstandigheid dat men partner is
van elkaar.72 De beëindiging van de relatie betekent dan automatisch de
beëindiging van de terbeschikkingstelling. Omdat men ophoudt een verbonden
persoon te zijn,73 kan men de terbeschikkingstelling niet continueren. Als men
in het kader van de beëindiging van de relatie het ter beschikking gestelde
vermogensbestanddeel, dat zeer nauw verbonden is met de onderneming van
de partner, overdraagt aan de ondernemende partner, is een doorschuifrege-
ling gerechtvaardigd mits het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel
tot het ondernemingsvermogen gaat behoren.74 De doorschuiffaciliteit dient
dus te gelden bij het aangaan van de relatie en bij beëindiging daarvan,
ongeacht het (huwelijks)vermogensregime.75

11.3.2 Terbeschikkingstelling aan de BV van een verbonden persoon
(art. 3.92)

11.3.2.1 Het ontstaan van een gemeenschap van goederen

In de vorige paragraaf is besproken dat de terbeschikkingstellingsregeling niet
aan de orde komt bij de in (algehele of beperkte) gemeenschap gehuwde
ondernemer. Dit vloeit voort uit het feit dat deze vermogensbestanddelen
reeds tot de winstsfeer van de ondernemer worden gerekend.

Dit is anders bij de aanmerkelijkbelanghouder. De onderneming wordt voor
rekening en risico van de BV gedreven. Het ondernemingsvermogen behoort dan
ook toe aan de BV. Het vermogen dat de aanmerkelijkbelanghouder in privé
houdt en eventueel aan de vennootschap ter beschikking stelt, blijft buiten de
aanmerkelijkbelangsfeer en behoort in beginsel tot zijn privévermogen. De
wetgever heeft willen voorkomen dat de aanmerkelijkbelanghouder – al dan

72. Zoals hierna in paragraaf 11.5.2 opgemerkt meen ik dat het in een zuiver individuele heffing
niet gerechtvaardigd is om de partner die niet is gehuwd in gemeenschap van goederen
zonder meer onder de terbeschikkingstellingsregeling te laten vallen. Als dit echter toch
gebeurt, dient naar mijn mening een doorschuifmogelijkheid te worden geïntroduceerd.

73. Met ingang van 1 januari 2011 alsmen ophoudt partner te zijn in de zin van art. 1.2Wet IB 2001.
74. Vgl. Van Kempen 2010, par. 3.2.
75. Echtgenoten die zijn gehuwd in gemeenschap van goederen kunnen onder de terbeschik-

kingstellingsregeling vallen als sprake is van een terbeschikkingstelling aan de man-
vrouwfirma en het goedkeurend beleid niet van toepassing is.
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niet via een verbondenpersoon – op diemanier kan profiteren van het voordelige
verschil in belastingheffing tussen box 2 (in combinatie met de voordruk van
de vennootschapsbelasting) en box 3. De terbeschikkingstellingsregeling is
derhalve zowel van toepassing als de aanmerkelijkbelanghouder zelf een
vermogensbestanddeel aan zijn vennootschap ter beschikking stelt als wanneer
een met hem verbonden persoon dat doet. Het is daarbij in beginsel niet van
belang of de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner in enige gemeenschap
van goederen zijn gehuwd.76

Of het huwelijk in (een beperkte) gemeenschap van goederen leidt tot een
fiscale afrekening over de meerwaarde van het ter beschikking gestelde ver-
mogensbestanddeel, is afhankelijk van de vraag aan wie het vermogensbe-
standdeel fiscaal moet worden toegerekend. De toerekening kan plaatsvinden
aan degene die juridisch gerechtigd is tot het ter beschikking gestelde vermo-
gensbestanddeel of aan degene die de juridische beschikkingsmacht daarover
heeft. Inmiddels heeft de Hoge Raad beslist dat de laatste benadering de juiste
is: het vermogensbestanddeel moet worden toegerekend aan degene die de
juridische beschikkingsmacht daarover heeft.77 In dat geval heeft het aangaan
van een huwelijk in gemeenschap van goederen geen fiscale gevolgen: er vindt
geen fiscale vermogensovergang plaats; de beschikkingsmacht wijzigt in
principe niet door het huwelijk zodat het vermogensbestanddeel fiscaal blijft
toegerekend aan dezelfde belastingplichtige.

Voor de toerekening van art. 3.92 Wet IB 2001 is inmiddels echter een wets-
wijziging voorgesteld die per 1 januari 2011 in werking zal treden. Omdat de
toerekening op grond van bestuursmacht gemakkelijk te manipuleren zou zijn,
wordt voorgesteld wettelijk te bepalen dat het ter beschikking gestelde ver-
mogensbestanddeel in geval van een algehele of beperkte gemeenschap van
goederen moet worden toegerekend aan beide partners, ieder voor de helft.78

In dat geval leidt het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van goederen
wel tot een fiscale vermogensovergang van de helft van het ter beschikking
gestelde vermogensbestanddeel. In het wetsvoorstel is een doorschuifregeling

76. Daarbij moet worden opgemerkt dat de terbeschikkingstellingsregeling alleen aan de orde
komt indien ter beschikking wordt gesteld aan een vennootschap waarin de belasting-
plichtige of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft. Voor de
beoordeling of sprake is van een aanmerkelijk belang kan het wel van belang zijn of
belastingplichtigen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Het aandelenbezit van
‘partners’ wordt namelijk samengeteld ter beoordeling van de vraag of is voldaan aan het
aanmerkelijkbelangcriterium (art. 4.6 Wet IB 2001). Indien de belastingplichtigen zijn ge-
huwd in een gemeenschap waartoe de aanmerkelijkbelangaandelen behoren, zijn beide
echtgenoten (ieder voor de helft) aanmerkelijkbelanghouder.

77. HR 15 januari 2010, BNB 2010/100. Zie ook par. 9.3.5.
78. Kamerstukken II 2009/10, 32 401, nr. 3, p. 3 en 11.
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opgenomen die vergelijkbaar is met de doorschuifregeling in de aanmerke-
lijkbelangsfeer.79

11.3.2.2 Ontbinding en verdeling huwelijksgemeenschap

Als partners duurzaam gescheiden gaan leven, zijn ze geen verbonden persoon
meer voor de terbeschikkingstellingsregeling. De terbeschikkingstellingsregeling
is echter ook van toepassing als een vermogensbestanddeel ter beschikking
wordt gesteld aan de eigen BV. Dit betekent dat de terbeschikkingstellings-
regeling van toepassing blijft als partners nadat ze duurzaam gescheiden zijn
gaan leven, nog een aanmerkelijk belang hebben. Hiervan is sprake als het tot de
huwelijksgemeenschap behorende aanmerkelijkbelangpakket minimaal 10% be-
draagt. Als het pakket kleiner is, houden ze op het moment dat ze duurzaam
gescheiden gaan leven op aanmerkelijkbelanghouder te zijn. In dat geval eindigt
op dat moment tevens de terbeschikkingstellingsregeling en dienen beide be-
lastingplichtigen af te rekenen over de terbeschikkingstellingsclaim. Hiervoor
geldt geen doorschuifregeling. De belastingplichtige kan eventueel wel in aan-
merking komen voor de betalingsregeling van art. 25 lid 14 IW 1990. Gelet op het
feit dat voor de verdeling van de huwelijksgemeenschap wel een doorschuif-
regeling geldt (zie hierna), lijkt de afrekening in dit geval niet de bedoeling van de
wetgever te zijn. De fiscale gevolgen veranderen niet wezenlijk met ingang van
1 januari 2011. Dat het fiscale partnerschap eerst eindigt als een verzoek tot
ontbinding van het huwelijk (‘echtscheidingsverzoek’) is ingediend, heeft tot
gevolg dat in de regel op een later moment moet worden afgerekend.80 De in de
Fiscale Verzamelwet 2010 voorgestelde doorschuifregeling voorkomt afrekening
niet. De voorgestelde bepaling regelt doorschuiving van de belastingclaim bij de
overgang van het vermogensbestanddeel krachtens huwelijksvermogensrecht
(art. 3.98c), maar regelt niet de situatie dat de terbeschikkingstelling eindigt
vanwege de beëindiging van het partnerschap.

Als het aandelenbelang in de vennootschap minimaal 10% bedraagt, leidt de
beëindiging van het fiscale partnerschap niet tot een beëindiging van de

79. Voorgesteld art. 3.98c. Hoewel dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de voorgestelde
wettekst, voorziet deze bepaling slechts in een doorschuiffaciliteit voor de toepassing van
art. 3.92. De voorwaarde is namelijk dat het vermogensbestanddeel bij de echtgenoot tot een
‘werkzaamheid’ gaat behoren. Als een ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel in de
zin van art. 3.91 tot een huwelijksgemeenschap gaat behoren, gaat het vermogensbestand-
deel bij deze echtgenoot niet tot een ‘werkzaamheid’ maar tot zijn ‘onderneming’ behoren.

80. Fiscale Vereenvoudigingswet 2010, Kamerstukken II 2009/10, 32 130. In het wetsvoorstel
28 867 wordt voorgesteld om het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap
eveneens te vervroegen naar het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek bij de
rechtbank. Nu is dat nog het tijdstip van inschrijving van de in kracht van gewijsde gegane
echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Als wetsvoorstel
28 867 wordt aangenomen, valt het tijdstip van de beëindiging van het partnerschap en
de ontbinding van de huwelijksgemeenschap dus samen.
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terbeschikkingstellingsregeling. De belastingplichtige blijft in dat geval immers
aan zijn eigen BV ter beschikking stellen. In dat geval kan de verdeling van de
huwelijksgemeenschap leiden tot een beëindiging van de terbeschikkingstel-
ling. Als de belastingplichtige na de verdeling van de huwelijksgemeenschap
geen vermogensbestanddeel meer ter beschikking stelt aan de BV waarin hij/zij
zelf een aanmerkelijk belang heeft, eindigt de terbeschikkingstelling.
Voor zover de werkzaamheid wordt voortgezet door de partner, doordat
bijvoorbeeld de aanmerkelijkbelangaandelen en het ter beschikking gestelde
vermogensbestanddeel aan deze partner zijn toegedeeld, voorziet thans art. 3.59
Wet IB 2001 in een (gedeeltelijke)81 doorschuiving van de terbeschikkingstel-
lingsclaim. Met ingang van 1 januari 2011 wordt deze situatie bestreken door
art. 3.98c Wet IB 2001. Hierin is bepaald dat voor de overgang krachtens
huwelijksvermogensrecht een doorschuifregeling geldt mits de werkzaamheid
wordt voortgezet en er overigens geen sfeerovergang plaatsvindt.82

11.3.2.3 Tbs-vermogensbestanddeel behoort niet tot een huwelijksgemeenschap

Indien de belastingplichtigen ongehuwd samenwonen of zijn gehuwd buiten
gemeenschap van goederen en één van beide partners stelt uit zijn privéver-
mogen een vermogensbestanddeel ter beschikking aan de vennootschap
waarin de andere echtgenoot een aanmerkelijk belang heeft, is de terbeschik-
kingstellingsregeling daarop van toepassing.

Als het partnerschap eindigt, zijn zij geen verbonden personen meer en eindigt
de terbeschikkingstellingsregeling. Dit leidt tot een fiscale afrekening over de
terbeschikkingstellingsclaim in box 1. Hiervoor geldt geen doorschuifregeling.
De belastingplichtige kan eventueel wel verzoeken om uitstel van betaling ex
art. 25 lid 14 IW 1990.

Dit is anders indien beide echtgenoten zelfstandig als aanmerkelijkbelang-
houder kwalificeren in de vennootschap waaraan het vermogensbestanddeel
ter beschikking wordt gesteld. In dat geval blijft de echtgenoot, ook nadat

81. Art. 3.59 Wet IB 2001 biedt geen volledige tegemoetkoming. Op het moment dat de
huwelijksgemeenschap wordt ontbonden, wordt iedere echtgenoot geacht de helft van zijn
ter beschikking gestelde vermogen over te dragen aan de andere echtgenoot (art. 3.59 lid 1
Wet IB 2001). Bij de echtgenoot die de werkzaamheid uiteindelijk gaat voortzetten vindt
verplicht doorschuiving plaats (art. 3.59 lid 2 Wet IB 2001). De echtgenoot die de werk-
zaamheid niet gaat voortzetten, draagt de helft van zijn ter beschikking gestelde vermogen
(fictief) over aan degene die krachtens huwelijksvermogensrecht daartoe gerechtigd is.
Omdat deze echtgenoot de onderneming bovendien rechtstreeks gaat voortzetten, kan de
niet-voortzettende echtgenoot de helft van het ondernemingsvermogen geruisloos over-
dragen op grond van art. 3.59 Wet IB 2001. De andere helft is een echte vervreemding
waarover dient te worden afgerekend. Over een kwart van het volledige vermogensbe-
standdeel zou dan afgerekend moeten worden.

82. Kamerstukken II 2009/10, 32 401, nr. 2, p. 3.
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het partnerschap is geëindigd, een vermogensbestanddeel ter beschikking
stellen aan de vennootschap waarin hij zelf een aanmerkelijk belang heeft.
De beëindiging van het partnerschap heeft dan geen gevolgen voor de terbe-
schikkingstellingsregeling. De terbeschikkingstellingsregeling eindigt in
dat geval pas als het ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel en/of
de aanmerkelijkbelangaandelen in het kader van de (vermogensrechtelijke)
afwikkeling van het partnerschap worden vervreemd. Hiervoor geldt geen
doorschuifregeling.

11.3.2.4 Beoordeling fiscale gevolgen in het licht van individualisering

De voorgestelde wetswijziging met betrekking tot art. 3.92 Wet IB 2001, waarin
de toerekening plaatsvindt naar de juridische eigendomsverhouding, past niet
in een individuele heffing waarin (zo veel mogelijk) wordt aangeknoopt bij de
bestuursbevoegdheid van de individuele belastingplichtige. Zoals in paragraaf
9.4.2 aangegeven, is de inbreuk op de huidige systematiek wel gerechtvaardigd
door de manipulatiemogelijkheden die een individuele toerekening op basis
van beschikkingsmacht zou veroorzaken. Daarnaast past deze benadering naar
mijn mening beter in een individuele belastingheffing: aan de juridische en
economische gerechtigdheid tot het vermogensbestanddeel van een indivi-
duele belastingplichtige dient niet voorbij te worden gegaan.

Omdat het zoals reeds opgemerkt ook in een individuele belastingheffing
onwenselijk is als het huwen in gemeenschap van goederen, hetgeen van
rechtswege geschiedt als men trouwt zonder het maken van huwelijkse
voorwaarden, fiscaal tot een afrekening leidt, dient voor deze situatie een
adequate doorschuifregeling te worden ingevoerd.83 Hierin is vanaf 1 januari
2011 voorzien als het voorgestelde art. 3.98c Wet IB 2001 wordt ingevoerd. Het
voorgestelde art. 3.98c Wet IB 2001 voorziet terecht ook in een doorschuif-
faciliteit bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Echter ook bij de
beëindiging van de relatie waarin partners niet zijn gehuwd (in gemeenschap
van goederen) kan een (ongeclausuleerde) doorschuifmogelijkheid gerecht-
vaardigd zijn.84 De oorzaak dat men in de terbeschikkingstellingsregeling valt,
is immers gelegen in de omstandigheid dat men partner is van elkaar. Als de
terbeschikkingsteller zelf geen aanmerkelijkbelanghouder is, betekent het
einde van de relatie automatisch ook het einde van de terbeschikkingstelling.
Als de partners gezamenlijk aanmerkelijkbelanghouder zijn, zullen bij ontbin-
ding van de relatie veelal ook de zakelijke banden worden verbroken en alle
aandelen aan een van beide partners worden toegedeeld. Ook dan eindigt de

83. Zie par. 11.4.4.
84. Zoals hierna in paragraaf 11.5.2 opgemerkt meen ik dat het in een zuiver individuele heffing

niet gerechtvaardigd is om de partner die niet is gehuwd in gemeenschap van goederen
zonder meer onder de terbeschikkingstellingsregeling te laten vallen. Als dit echter toch
gebeurt, dient naar mijn mening een doorschuifmogelijkheid te worden geïntroduceerd.
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terbeschikkingstelling voor de partner die geen aanmerkelijkbelanghouder meer
is. De doorschuiffaciliteit dient te gelden bij het aangaan van de relatie en bij
beëindiging daarvan, ongeacht het (huwelijks)vermogensregime, mits de werk-
zaamheid wordt voortgezet en er overigens geen sfeerovergang plaatsvindt.

11.4 Aanmerkelijk belang en gemeenschap van goederen

11.4.1 Het ontstaan van een gemeenschap van goederen

Indien aanmerkelijkbelangaandelen worden vervreemd, is de vervreemder in
beginsel 25% belasting verschuldigd over het verschil tussen de overdrachts-
prijs van de aandelen en de verkrijgingsprijs (art. 4.19 Wet IB 2001). Indien de
overdrachtsprijs ontbreekt of is bedongen bij een onder niet normale omstan-
digheden gesloten overeenkomst, wordt de tegenprestatie gesteld op de
waarde in het economische verkeer van de aandelen (art. 4.22 Wet IB 2001).
Onder het begrip ‘vervreemding’ dient volgens de Hoge Raad te worden
verstaan:

“(…) elke rechtshandeling, waardoor de eigenaar van aandelen (…) van een
vennootschap (…) waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, die aandelen
(…) uit zijn vermogen in dat van een ander doet overgaan.”85

De aandelen in een BV of NV vallen zowel juridisch als economisch in de
huwelijksgemeenschap. Indien één van beide echtgenoten voor het aangaan
van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen aanmerkelijkbelang-
aandelen bezit, komen deze aandelen na het aangaan van het huwelijk mede
toe aan de echtgenoot. Een dergelijke boedelmenging kan fiscaal echter niet
worden gezien als een vervreemding. De Hoge Raad heeft dit uitdrukkelijk
beslist in HR 26 juni 1963, BNB 1963/313. De Hoge Raad overwoog:

“(…) dat indien een man, bezitter van aandelen, welke een aanmerkelijk
belang vertegenwoordigen, zonder huwelijksvoorwaarden te hebben ge-
maakt in het huwelijk treedt, de wet tussen man en vrouw algehele
gemeenschap van goederen doet ontstaan, hetgeen ten gevolge heeft
dat ’s mans aandelen gezamenlijke eigendom van man en vrouw worden
en dat het aan de aandelen verbonden aanmerkelijk belang voortaan zowel
de vrouw als den man aangaat; dat de door de wet aan het huwelijk
verbonden boedelmenging niet is gelijk te stellen met een vervreemding
als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van het Besluit.”

In dit arrest geeft de Hoge Raad niet aan waarom de boedelmenging niet als
een vervreemding is aan te merken. Christiaanse verwijst ter ondersteuning

85. HR 10 februari 1960, BNB 1960/123.
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van zijn visie dat geen sprake is van een vervreemding in de eerste plaats naar
het rechtskarakter van de huwelijksgemeenschap.86 Hij merkt op dat de
huwelijksgemeenschap een wettelijk gevolg is van het aangaan van het
huwelijk, welke tot gevolg heeft dat de vermogens van de echtgenoten op de
dag van huwelijksvoltrekking samensmelten tot een vermogen. In zo’n geval is
geen sprake van de overgang van de aandelen uit het vermogen van de
vervreemder in het vermogen van een ander, zodat geen sprake is van een
vervreemding. Daarnaast merkt Christiaanse op dat ook uit de overwegingen
die de Hoge Raad gebruikte in het arrest gewezen voor de Successiewet 1956,
HR 28 januari 1959, BNB 1959/122, kan worden afgeleid dat geen sprake is van
een vervreemding. De Hoge Raad overwoog in dat arrest dat de overgang van
uitsluiting van gemeenschap naar algehele gemeenschap van goederen staande
het huwelijk, geen schenking in de zin van de Successiewet 1956 inhield.87 De
vraag of het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van goederen een
schenking inhoudt, is in de jurisprudentie niet aan de orde geweest. Algemeen
wordt echter aangenomen dat dit niet het geval is omdat de rechtshandeling,
het aangaan van het huwelijk, niet gericht is op de bevoordeling van de
ander.88 Een soortgelijke overweging treft men aan in HR 29 juni 1977, BNB
1977/199, ten aanzien van de verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen
krachtens erfrecht:

“(…) dat immers van een rechtshandeling als de genoemde erfstelling, de
rechtsgevolgen ook dan volledig intreden indien het nagelaten vermogen geen
tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen omvat.”

Hieruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad alleen een vervreemding
aanneemt, indien de rechtshandeling waarbij de aandelen overgaan in het
vermogen van een ander specifiek gericht is op het doen overgaan van de
aandelen. Hiervan is geen sprake bij boedelmenging. De wettelijke gemeen-
schap doet ook andere rechten en plichten ontstaan. De overgang van de
aandelen is slechts één van de gevolgen die het aangaan van een huwelijk,
zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, met zich meebrengt.

De Hoge Raad heeft voorts in HR 5 november 1958, BNB 1958/345 bepaald dat de
verkrijgingsprijs van de inbrengende echtgenoot moest worden aangehouden
door de verkrijgende echtgenoot. Hierdoor ontstond een sluitend systeem. De
wetgever heeft in deWet IB 1964 dit systeem overgenomen; het aangaan van een
huwelijksgemeenschap is geen vervreemding, mits de ‘verkrijgende’ echtgenoot
doorgaat op de verkrijgingsprijs van de inbrengende echtgenoot. DeWet IB 2001
heeft een iets andere insteek met hetzelfde resultaat. Op grond van art. 4.16 lid 1

86. Christiaanse 1961, onder ad c.
87. Zie par. 12.3.2.1.
88. Zie par. 12.3.1.
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onderdeel e wordt de overgang onder algemene titel fictief als een vervreemding
bestempeld. Indien er zich geen sfeerovergang voordoet waardoor de belasting-
claim verloren kan gaan,89 is vervolgens in art. 4.17 en 4.39Wet IB 2001 geregeld
dat niet hoeft te worden afgerekend en dat de belastingclaim wordt doorge-
schoven. Dit betekent feitelijk dat de ‘vervreemder’ van de aandelen niet hoeft af
te rekenen over de aanmerkelijkbelangwinst en dat – ter behoud van de fiscale
claim – de verkrijgingsprijs wordt doorgeschoven naar de ‘verkrijger’. Op verzoek
kan worden gekozen voor afrekening.

Het resultaat is dat gehuwden de helft van het aanmerkelijkbelangpakket
kunnen doen overgaan in het vermogen van de andere echtgenoot zonder
heffing van inkomstenbelasting.90

11.4.2 De ontbinding en verdeling van de huwelijksgemeenschap

De ontbinding van de huwelijksgemeenschap heeft geen fiscale gevolgen.
Beide echtgenoten blijven in dezelfde verhouding gerechtigd tot de tot de
gemeenschap behorende vermogensbestanddelen, zodat er geen reserves
worden gerealiseerd.

De verdeling van de huwelijksgemeenschap kan wel een vervreemding met
zich meebrengen.91 Van een vervreemding is echter geen sprake indien de
huwelijksgemeenschap wordt verdeeld overeenkomstig de deelgerechtigd-
heid.92 Bij een huwelijksgemeenschap waarin beide echtgenoten voor gelijke
delen zijn gerechtigd, vindt er derhalve geen vervreemding plaats indien de
uiteindelijke verdeling van alle tot de huwelijksgemeenschap behorende aan-
merkelijkbelangaandelen bij helfte geschiedt. De huwelijksgemeenschap kan
echter ook anders worden verdeeld. In dat geval is fiscaal wel sprake van een
vervreemding. De aanmerkelijkbelangregeling voorziet in een doorschuiffaci-
liteit in art. 4.17 Wet IB 2001, mits de verdeling binnen twee jaar na de
ontbinding van de huwelijksgemeenschap plaatsvindt en er geen sfeerover-
gang optreedt. Deze faciliteit, gecombineerd met de hiervoor besproken
faciliteit bij het ontstaan van de huwelijksgemeenschap opent de mogelijkheid

89. Van een sfeerovergang is sprake indien de aandelen tot het ondernemingsvermogen of tot
het resultaat uit een werkzaamheid gaan behoren of de verkrijger in het buitenland woont.
Omdat in die gevallen de belastingheffing in de toekomst niet gewaarborgd is, is de door-
schuifregeling niet van toepassing.

90. Op grond van de tekst van de wet, staat deze doorschuifmogelijkheid open voor iedere
verkrijging onder algemene titel. Dit betekent dat ook de overgang van de aandelen door het
aangaan van een zeer beperkte huwelijksgemeenschap, waartoe alleen de aanmerkelijkbe-
langaandelen gaan behoren, in aanmerking komt voor de doorschuifregeling. Zie over de
(on)mogelijkheid om in dat geval fraus legis toe te passen M.J. Hoogeveen, ‘Scheiding en
aanmerkelijk belang’, in: Van Vijfeijken 2007, p. 203-205.

91. HR 12 januari 1955, BNB 1955/80.
92. HR 10 september 1980, BNB 1980/294.
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om het volledige aanmerkelijkbelangpakket zonder belastingheffing te ver-
schuiven van de ene echtgenoot naar de andere echtgenoot.93

11.4.3 Aanmerkelijkbelangaandelen behoren niet tot een
huwelijksgemeenschap

In de aanmerkelijkbelangregeling wordt voor de kwalificatie als aanmerke-
lijkbelanghouder geen onderscheid gemaakt tussen de gerechtigdheid in
een gemeenschap van goederen en de gerechtigdheid in een eenvoudige
gemeenschap (mede-eigendom). In beide gevallen worden de aanmerkelijkbe-
langaandelen toegerekend aan de juridische gerechtigde tot de aandelen.

Het enige belangrijke verschil met de gemeenschap van goederen, is gelegen in
het feit dat voor gehuwden in koude uitsluiting of met een verrekenbeding
en voor ongehuwd samenwonenden, in beginsel geen doorschuifregeling van
toepassing is.94 De overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen bij het aan-
gaan, tijdens of in het kader van de beëindiging van de relatie, is een belaste
vervreemding.95

11.4.4 Beoordeling fiscale gevolgen in het licht van individualisering

Zoals reeds meerdere malen opgemerkt, meen ik dat recht wordt gedaan aan
de individualiseringsgedachte als het juridische en economische belang van de
individuele belastingplichtige, in dit geval de in gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoot, fiscaal wordt gevolgd.

Een andere vraag is hoe de doorschuifregeling zich verhoudt tot een indivi-
duele belastingheffing. De doorschuifregeling maakt een inbreuk op de in-
dividuele en subjectieve belastingplicht door de belastingclaim aan een ander
belastingsubject over te dragen. Ook in een individuele belastingheffing kan
echter ruimte bestaan om inbreuk te maken op de individuele belastingplicht.
De Hoge Raad heeft beslist dat het aangaan van een huwelijk in gemeenschap
van goederen geen fiscale vervreemding impliceert. De wetgever heeft deze
lijn gecontinueerd. In de parlementaire behandeling bij de Wet IB 1964 wordt

93. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap tijdens leven
van de echtgenoten. Bij overlijden gaat de helft van de aandelen over krachtens erfrecht en is
daarop art. 4.17a Wet IB 2001 van toepassing. Voor zover geen sprake is van onderne-
mingsvermogen, dient daarover te worden afgerekend.

94. In de literatuur wordt wel verdedigd dat de verrekeningsgerechtigde vanwege het econo-
mische belang bij de aandelen, aanmerkelijkbelanghouder wordt. Naar mijn mening is dat
echter onjuist. Zie hierover uitvoeriger par. 9.2.7.

95. De doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 biedt slechts een tegemoetkoming indien de
aandelen worden geschonken of tegen een te lage prijs worden overgedragen. Als de
aandelen in het kader van de beëindiging van de relatie worden overgedragen of verdeeld,
zal hiervan in de regel geen sprake zijn.
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geen specifieke aandacht besteed aan de rechtvaardiging van een doorschuif-
mogelijkheid die bestaat voor de overgang ‘krachtens huwelijksvermogens-
recht’, anders dan voor de doorschuifregelingen voor de overgang krachtens
erfrecht in de winstsfeer.96 Korthof concludeert dan ook:

“De hoofdlijn van het wettelijk systeem is dat men bij huwelijk of huwe-
lijksontbinding geen fiscale afrekeningen wat betreft het aanmerkelijk be-
lang heeft gewild.”97

Bij de herziening van de aanmerkelijkbelangregeling, die per 1 januari 1997 is
ingevoerd, wordt in de wetsgeschiedenis over de doorschuifregeling die van
toepassing is op de overgang krachtens erfrecht en de overgang krachtens
huwelijksvermogensrecht, alsmede de verdeling van de nalatenschap binnen
twee jaar na ontbinding van het huwelijk, opgemerkt dat:98

– een dergelijke overgang in het algemeen niet als inkomensvormend zal
worden ervaren;

– er geen sprake is van een financiële transactie waarvan de opbrengst
gedeeltelijk voor de betaling van de belasting kan worden aangewend;

– het een voortzetting is van de regeling die in de dagelijkse praktijk als
bevredigend wordt ervaren.

Hieruit kan slechts worden afgeleid dat de wetgever het onwenselijk vindt dat
het aangaan en de beëindiging van een huwelijk in gemeenschap van goederen
tot een fiscale afrekening leidt.

Dat het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van goederen geen belaste
vervreemding oplevert voor de aanmerkelijkbelangregeling is verklaarbaar
omdat het huwelijk ook andere rechten en plichten in het leven roept. De
rechtshandeling is niet gericht op de vervreemding van de aandelen. Het zou
onwenselijk zijn als het huwen in gemeenschap van goederen, hetgeen van
rechtswege geschiedt als men trouwt zonder het maken van huwelijkse
voorwaarden, fiscaal tot een afrekening leidt. Niettemin zou men in een
individuele heffing in de overgang van de aanmerkelijkbelangaandelen naar
een huwelijksgemeenschap een vervreemding kunnen constateren waarbij de
aanslag wordt geconserveerd zolang het huwelijk blijft bestaan. Bij de ontbin-
ding van het huwelijk tijdens leven zou de conserverende aanslag alleen
ingevorderd worden indien en voor zover de aandelen worden toegedeeld
aan de andere echtgenoot. Belastingheffing zou in dat geval niet aan de orde

96. Kamerstukken II 1958/59, 5380, nr. 3, p. 26-27 waar een afweging wordt gemaakt tussen de
praktische bezwaren van een doorschuifregeling en de bezwaren die zijn verbonden aan een
afrekening bij overlijden in de winstsfeer.

97. Korthof 1966, p. 793.
98. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, p. 50.
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komen als de aanmerkelijkbelangaandelen bij beëindiging van de relatie aan de
oorspronkelijke aanmerkelijkbelanghouder worden toegedeeld. Als de aande-
len echter zouden worden toegedeeld aan de partner die oorspronkelijk geen
aanmerkelijkbelanghouder was, zou de conserverende aanslag worden inge-
vorderd. Op deze wijze kan worden bewerkstelligd dat de claim alleen wordt
doorgeschoven zolang de belastingplichtige (via de huwelijksgemeenschap)
het belang behoudt bij de aanmerkelijkbelangaandelen.99

Deze opzet werkt echter niet als men vóór of tijdens het huwelijk gezamenlijk
de aanmerkelijkbelangaandelen verwerft. Als het huwelijk wordt ontbonden, is
het in de regel uitgesloten dat de ex-partners beiden het belang in de BV
aanhouden. Bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap zal een van de
echtgenoten in het algemeen zijn aanmerkelijkbelangpakket overdragen aan
de andere echtgenoot. Dat men de ontbinding van het huwelijk en de afwikke-
ling van de huwelijksgemeenschap fiscaal niet wil belemmeren, kan naar mijn
mening in dit geval een doorschuifregeling rechtvaardigen. De reden dat in
zo’n geval een inbreuk wordt gemaakt op de individuele belastingplicht staat
echter los van het huwelijksgoederenregime. Ook gehuwden in koude uitslui-
ting en ongehuwd samenwonenden kunnen voor of tijdens de relatie geza-
menlijk aanmerkelijkbelangaandelen verwerven, die in het kader van de
beëindiging van de relatie aan de ex-partner (moeten) worden overgedragen.
Als men voor gehuwden in gemeenschap van goederen in een dergelijk geval
een inbreuk op de individuele belastingplicht toestaat, dient dit ook te gelden
voor ongehuwd samenwonenden en gehuwden buiten gemeenschap van
goederen die vóór of tijdens hun relatie gezamenlijk aanmerkelijkbelangaan-
delen houden. Om te voorkomen dat men eenvoudig (een deel van) het
aanmerkelijkbelangpakket zonder belastingheffing kan doen overgaan in het
vermogen van een ander, zou aan het gezamenlijk houden van de aandelen een
bezitsperiode gekoppeld kunnen worden. Als voor de overdracht van de
aandelen in het kader van de beëindiging van de relatie een doorschuiffaciliteit
geldt, is de vraag of dit niet ook moet gelden voor andere overdrachten aan
medeaandeelhouders. Ook in zo’n geval kunnen de aandeelhouders door onenig-
heid genoodzaakt zijn de samenwerking te beëindigen en de aandelen aan elkaar
over te dragen. In de winstsfeer bestaat een dergelijke doorschuifmogelijkheid
naar medeondernemers (en medewerknemers), zie art. 3.63 Wet IB 2001. Mijn
voorkeur heeft het echter om de inbreuk op de subjectieve belastingplicht te

99. In de Successiewet 1956 is een soortgelijke regeling getroffen (art. 10 lid 7 Uitvoerings-
regeling schenk- en erfbelasting). De verkrijging van actief ondernemingsvermogen is
(nagenoeg) geheel vrijgesteld mits de onderneming gedurende 5 jaar wordt voortgezet (en,
als de onderneming in BV- of NV-vorm wordt gedreven, de aandelen 5 jaar worden
gehouden). Daarbij is geregeld dat de ontbinding en verdeling van de huwelijksgemeenschap
geen beëindigingsgrond is, mits het vrijgesteld ondernemingsvermogen aan de oorspron-
kelijke verkrijger wordt toegedeeld.
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beperken tot de situatie dat samenwerking wegens de privéomstandigheid van
het beëindigen van de relatie, niet kan worden voortgezet.100

11.5 Partners als vermogensrechtelijke eenheid

11.5.1 Inleiding

Vooral in de terbeschikkingstellingsregeling, aanmerkelijkbelang- en de eigen-
woningregeling zijn bepalingen te vinden waaraan de veronderstelling ten
grondslag ligt dat partners een vermogensrechtelijke eenheid zijn. In paragraaf
11.5.2 besteed ik eerst aandacht aan de terbeschikkingsregeling, waarna ik in
paragraaf 11.5.3 en 11.5.4 aandacht besteed aan de aanmerkelijkbelangregeling
en de eigenwoningregeling. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de
vraag of deze bepalingen nog bestaansgrond hebben in een individuele be-
lastingheffing.

11.5.2 De terbeschikkingstellingsregeling

Zoals hiervoor aangegeven in paragraaf 11.3 is de terbeschikkingstellingsrege-
ling van art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 (ook) van toepassing als de partner van
de belastingplichtige vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan de
onderneming of BV van zijn partner. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag
dat partners een economische eenheid zijn: de belastingplichtige, of diens BV,
schaft niet zelf het vermogensbestanddeel aan, maar laat dit doen door zijn
partner. De terbeschikkingstellingsregeling is dan van toepassing ook als
partners niet zijn gehuwd of zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen.

De wetgever gaat dus voorbij aan het feit dat belastingplichtigen gescheiden
vermogens kunnen hebben. De wetgever veronderstelt juist dat de ‘partners’
over elkaars vermogen kunnen beschikken. Het zal duidelijk zijn dat een
dergelijke regeling niet past in een zuivere individuele belastingheffing.

11.5.3 Aanmerkelijkbelangregeling

In art. 4.6 Wet IB 2001 wordt voor de bepaling of voldaan is aan het aanmerke-
lijkbelangcriterium, het aandelenbezit van de partner meegeteld. De gedachte
achter deze samentelbepaling is dat er sprake is van een ‘samenwerkende groep’.
Op de vraag van de VVD-fractie of in het licht van de individualisering het

100. De beëindiging van de relatie zal in de regel uit objectieve omstandigheden kunnen worden
afgeleid, in tegenstelling tot de verbreking van de samenwerking wegens privéomstandig-
heden. Om een te ruime werking van de doorschuifregeling te voorkomen, zou deze naar
mijn mening beperkt dienen te worden tot de objectieve kenbare omstandigheid van het
verbreken van de relatie.
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aandelenbezit van de partner wel mee dient te tellen,101 wijst de regering op het
feit dat het aanmerkelijk belang tot de gemeenschappelijke inkomensbestand-
delen van art. 5 Wet IB 1964 behoort (thans art. 2.17 Wet IB 2001). Bovendien is
de samentelling volgens de regering:

“(…) ook geen bezwaar omdat een echtpaar vermogensrechtelijk in de regel
als een economische eenheid kan worden gezien. Bovendien moet worden
voorkomen dat het aanmerkelijk-belangregime binnen het huwelijk ge-
deeltelijk kan worden ontgaan door plaatsing van net geen 5% van de
aandelen bij de echtgenoot.”102

Het laatstgenoemde argument is thans niet meer valide door de werking van
art. 4.10 Wet IB 2001. In art. 4.10 wordt de partner meegetrokken indien de
belastingplichtige een aanmerkelijk belang bezit. Deze meetrekregeling is
opgenomen om te voorkomen dat door versnippering van aanmerkelijkbe-
langpaketten het 5%-criterium kan worden ontgaan. Dergelijk ‘oneigenlijk
gebruik’ laat zich denken binnen de aldaar genoemde ‘familiegroep’. Men
kan echter alleen worden meegetrokken indien degene door wie men wordt
meegetrokken een ‘echt’ aanmerkelijk belang heeft in de zin van art. 4.6 Wet
IB 2001. De samentelbepaling van art. 4.6 speelt derhalve alleen een rol indien
beide partners minder dan 5% van de aandelen bezitten. Het schrappen van
deze bepaling zal dus geen grote gevolgen hebben.

Een andere bepaling waarin de partners vermogensrechtelijk met elkaar
worden vereenzelvigd, is art. 4.24 Wet IB 2001. Op grond van deze bepaling
kan de belastingplichtige een aanmerkelijkbelangverlies niet in aanmerking
nemen indien hij het belang bij de activiteiten van de vennootschap geheel of
nagenoeg geheel behoudt. In het vierde lid wordt deze antimisbruikregeling
uitgebreid naar de familiekring. Ook indien de belastingplichtige een deel van
zijn aandelen vervreemdt aan zijn partner of (de vennootschap van) een van
hun bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, is verliesneming niet mogelijk.
Verliesneming is in dat geval wel mogelijk als de belastingplichtige alle
aandelen vervreemdt. De uitbreiding van de antimisbruikregeling bij ver-
vreemding aan (o.a.) de partner duidt erop dat (o.a.) de partner met de
belastingplichtige wordt vereenzelvigd. De vervreemding van een deel van
de aandelen wordt fiscaal genegeerd indien sprake is van een verlies. De
vereenzelviging is echter niet consequent doorgevoerd. Indien de vervreem-
ding leidt tot een aanmerkelijkbelangwinst, is die wel belast.103 Bovendien kan

101. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 6, p. 7.
102. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, p. 6.
103. Zie Van Dijck & Rijkers 2000, p. 298: “Indien sprake is van een reële vervreemding tussen

familieleden valt moeilijk in te zien waarom dat bij winst tot heffing zou moeten leiden en bij
verlies tot uitstel van verliesverrekening.”
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de vraag worden gesteld waarom de vereenzelviging alleen plaatsvindt indien
de belastingplichtige zelf aanmerkelijkbelanghouder blijft.

11.5.4 Eigenwoningregeling

11.5.4.1 Bijleenregeling

In art. 3.119a en 3.119b Wet IB 2001 is de zogenoemde ‘bijleenregeling’
opgenomen. Deze regeling is van toepassing indien een nieuwe duurdere
woning wordt gekocht, terwijl de oude eigen woning met een positief ‘ver-
vreemdingssaldo’ is verkocht. Het vervreemdingssaldo bestaat uit het verschil
tussen de (netto) verkoopopbrengst en de oude eigenwoningschuld. Het ver-
vreemdingssaldo wordt toegevoegd aan de eigenwoningreserve en komt in
mindering op de nieuwe eigenwoningschuld in box 1. De gedachte achter deze
regeling is dat het vervreemdingssaldo kan worden geïnvesteerd in de nieuwe
woning zodat hiervoor geen lening hoeft te worden aangegaan.

Op grond van art. 3.119a lid 9 Wet IB 2001 dient de belastingplichtige niet
alleen zijn eigen eigenwoningreserve in aanmerking te nemen, maar ook die
van zijn partner.104 Dit geldt echter alleen indien de ‘oude’ woning hen reeds
gezamenlijk als hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan. Het negende lid is
opgenomen:

“(…) om te voorkomen dat partners die door in opvolgende eigen woningen
een verschillende mate van gerechtigdheid te nemen, proberen onder de
beperkingen van de eigenwoningreserve uit te komen (…).”105

Hieruit volgt dat sprake is van een antimisbruikregeling.106 Er geldt echter geen
tegenbewijsmogelijkheid. Aan wisselende eigendomsverhoudingen kunnen ook
niet-fiscale redenen ten grondslag liggen. Bovendien gaat de wetgever voorbij
aan het feit dat belastingplichtigen gescheiden vermogens hebben. De wetgever
veronderstelt juist dat de ‘partners’ over elkaars vermogen kunnen beschikken.
Indien belastingplichtige met de verkoop van zijn eigen woning een overwaarde
realiseert, is de veronderstelling dat hij die aan zijn ‘partner’ ter beschikking stelt
zodat deze de overwaarde kan investeren in de woning.

104. Onder partner wordt voor deze regeling ook verstaan degene met wie men duurzaam een
gezamenlijke huishouding voert, zie de laatste volzin van art. 3.119a lid 9 Wet IB 2001. Met de
introductie van het nieuwe partnerbegrip met ingang van 1 januari 2011, zal nog slechts
worden verwezen naar de partner.

105. Kamerstukken II 2003/04, 29 210, nr. 3, p. 45.
106. Bij de behandeling van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 is nog uitdrukkelijk opgemerkt

dat het afschaffen van de partnerregeling geen optie is. Hierdoor zouden er te ruime
ontgaansmogelijkheden ontstaan, die sterk afbreuk zouden doen aan de werking van de
bijleenregeling. Kamerstukken II 2009/10, 32 130, nr. 3, p. 16.
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11.5.4.2 Overdracht woning tussen partners

De gedachte dat partners een vermogensrechtelijke eenheid zijn, ligt ook ten
grondslag aan art. 3.120 lid 4 onderdeel c Wet IB 2001. Op grond van deze
bepaling is de rente die is verschuldigd ter zake van de geldlening die is
aangegaan om de woning te kopen van de partner of degene met wie men een
‘gezamenlijke huishouding’ voert, onder bepaalde voorwaarden van aftrek
uitgesloten. Dit is het geval indien het bedrag van de eigenwoningschuld van
de belastingplichtige en zijn ‘partner’ het totaal van de oorspronkelijke eigen-
woningschuld overtreft. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat partners of
personen die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren (hierna: samen-
woners) de eigen woning aan elkaar overdragen om op die manier een hogere
aftrek van de eigenwoningrente107 te creëren.

Voorbeeld

A en B hebben ieder een eigen woning. A heeft een eigen woning met een eigenwo-
ningschuld van € 100.000. De woning is inmiddels in waarde gestegen naar € 200.000.
A en B gaan samenwonen in de woning van A. A draagt de eigen woning over aan B voor
een koopprijs van € 200.000. Voor dit bedrag gaat B een geldlening aan. Met de
koopprijs lost A zijn eigenwoningschuld af. De overwaarde ad € 100.000 zet hij op
een bankrekening.108

In dit voorbeeld is de totale vermogenspositie van A en B gezamenlijk ongewijzigd
gebleven. Vóór de transactie bedroeg het vermogen € 100.000 (waarde van de woning
ad € 200.000 minus de eigenwoningschuld van A ad € 100.000). Na de transactie
bedraagt het vermogen nog steeds € 100.000 (waarde van de woning ad € 200.000 -/-
eigenwoningschuld van B ad € 200.000 + overwaarde van A ad € 100.000).

In art. 3.120 lid 4 onderdeel c Wet IB 2001 is bepaald dat de rente op de schuld die
uitgaat boven het totaal van de oorspronkelijke schulden, niet kwalificeert als eigen-
woningrente. In het voorbeeld is derhalve de eigenwoningrente over € 100.000 niet
aftrekbaar in box 1. Deze schuld kan B wel in aanmerking nemen in box 3. Het resultaat
daarvan is dat per saldo met de overdracht van de woning voor de Wet IB 2001 geen
rekening wordt gehouden. De eigenwoningrenteaftrek blijft beperkt tot de oorspronke-
lijke schuld van € 100.000.

De totale vermogenspositie is in het bovenstaande voorbeeld niet veranderd,
maar de samenstelling van het vermogen van A en B afzonderlijk wel. De

107. Met de term eigenwoningrente doel ik op de rente van art. 3.120 en 3.123 Wet IB 2001. Kort
gezegd is dat de rente die de belastingplichtige is verschuldigd over de schuld die hij is
aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning dan wel ter
periodieke betaling van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming of de afkoopsommen
van dergelijke rechten. Deze rente is in beginsel aftrekbaar tegen het progressieve tarief in
box 1.

108. Na de verkoop van de woning, kwalificeert de schuld niet meer als eigenwoningschuld.
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wetgever gaat met deze bepaling voorbij aan de civielrechtelijke gevolgen van
een dergelijke eigendomsoverdracht. Ook bij deze bepaling is geen tegenbe-
wijsmogelijkheid opgenomen. De antimisbruikbepaling treedt ook in werking
in situaties waarin van misbruik in het geheel geen sprake is, zoals in de
situatie dat men gaat samenwonen in de woning die eigendom is van een van
beiden. In dat geval kunnen de (toekomstige) partners het wenselijk vinden dat
de intrekkende partner mede-eigenaar wordt van de woning. Ook bij deze
overdracht, die niet is ingegeven uit fiscale overwegingen, treedt de antimis-
bruikbepaling in werking.109

Als gevolg van deze bepaling is het voor de inkomstenbelasting irrelevant wie
van beide partners eigenaar is van de woning. De partners worden blijkbaar als
een ‘eenheid’ gezien, waardoor de overdracht van de woning tussen partners
volledig wordt genegeerd.

11.5.4.3 Geldlening tussen partners

Tot slot worden partners ook als een eenheid gezien in art. 3.120 lid 9 Wet
IB 2001. Op grond van deze bepaling is de renteaftrek volledig uitgesloten
indien en voor zover de geldlening voor de aanschaf van de eigen woning is
aangegaan bij de partner of degene met wie men een duurzame gezamenlijke
huishouding voert. Deze antimisbruikbepaling beoogt boxenarbitrage te voor-
komen. Zonder deze bepaling zou de rente bij de geldlenende partner namelijk
tegen het progressieve tarief aftrekbaar zijn in box 1, terwijl bij de ontvangende
partner de rente forfaitair wordt gesteld op 4% en wordt belast tegen 30%.110

Er zou dan een belastingvoordeel ontstaan terwijl op ‘gezinsniveau’ de vermo-
genspositie niet is gewijzigd.

Het verschil tussen de heffing in box 1 en 3 is echter geen probleem indien de
lening is aangegaan bij iemand anders dan de partner of de samenwoner. Ook
in dat geval ontstaat een belastingvoordeel, terwijl op gezinsniveau de vermo-
genspositie niet is gewijzigd.

Hieruit rijst het vermoeden dat de wetgever met de antimisbruikbepaling heeft
willen voorkomen dat bij transacties die volledig binnen de ‘gezinssfeer’
blijven, het verschil tussen de heffing in box 1 en box 3 te duidelijk tot uiting

109. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor de renteaftrekbeperking niet van belang is of zij op
het moment van de overdracht van de helft van de woning reeds partner zijn of duurzaam
een gezamenlijke huishouding voeren. Volgens de staatssecretaris moet de renteaftrek-
beperking worden beoordeeld naar de situatie in de periode waarop rente betrekking heeft.
Indien er sprake is van partnerschap/gezamenlijke huishouding in de periode waarop de
rente betrekking heeft is de renteaftrekbeperking van art. 3.120 lid 4 onderdeel c Wet IB 2001
van toepassing. Besluit van 30 november 2001, vraag B.3.6.bp, V-N 2001/65.2.

110. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 157.
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komt. Het enkel maskeren van de onevenwichtigheden die nu eenmaal voort-
vloeien uit de bewust gekozen systematiek van de Wet IB 2001, is echter geen
deugdelijk argument om de uitsluiting van de renteaftrek te handhaven.

11.5.5 Beoordeling fiscale gevolgen in het licht van individualisering

Alle hiervoor genoemde bepalingen zijn in strijd met de individualiserings-
gedachte. Het schrappen van de samentelbepaling van art. 4.6 zal geen grote
gevolgen hebben. Zoals Van Dijck & Rijkers constateren: “Verdergaande in-
dividualisering en enige vereenvoudiging liggen daarom binnen handbe-
reik.”111 De vereenzelvigingsbepaling van art. 4.24 is niet consistent omdat
alleen een tussentijds verlies wordt genegeerd, terwijl een tussentijdse winst
wel aanleiding geeft tot heffing. In een individuele heffing dient zowel het
verlies als de winst die wordt gerealiseerd tussen partners tot uitdrukking te
komen. In een individuele belastingheffing dient daarom ook deze bepaling te
vervallen.

In paragraaf 9.4.1 is aangegeven dat de individuele toerekening van het belast-
baar inkomen uit de eigenwoning uitvoeringstechnisch buitengewoon lastig kan
zijn. Om die reden kan voor deze inkomensbron voor een gemeenschappelijke
toerekening worden gekozen. Dit laat echter onverlet dat in een individuele
heffing niet voorbij kan worden gegaan aan reële vermogensverschuivingen
zoals de overdracht van de woning binnen het samenlevingsverband of de
geldlening tussen partners. Ook de bepaling dat de eigenwoningreserve van de
partnermoetworden ingezet bij de aanschaf van een nieuwewoning, past niet in
een individuele heffing.112 Ook voor de terbeschikkingstellingsregeling geldt dat
in een zuivere individuele heffing partners niet vermogensrechtelijk vereenzel-
vigd dienen te worden. De terbeschikkingstelling door de partner die niet is
gehuwd in gemeenschap van goederen, zou in een zuiver individuele heffing niet
zonder meer onder de terbeschikkingstellingsregeling moeten vallen.

11.6 Samenvatting beoordeling positief recht

In een individuele belastingheffing is er naar mijn mening geen overtuigende
reden om de juridische (en economische) gerechtigdheid die bestaat via de
huwelijksgemeenschap te negeren. Binnen de aanmerkelijkbelangregeling
geldt reeds dat de echtgenoot die ‘slechts’ via de huwelijksgemeenschap tot
de aanmerkelijkbelangaandelen gerechtigd is, ook aanmerkelijkbelanghouder
is. In de terbeschikkingstellingsregeling wordt dit voorgesteld voor art. 3.92
Wet IB 2001 (terbeschikkingstelling aan de BV). Binnen de bron winst uit

111. Van Dijck & Rijkers 2000, p. 74.
112. Vgl. M.J.J.R. van Mourik 2010, p. 214, die opmerkt dat bezien vanuit de individualiserings-

gedachte, afschaffing van de partnerregeling een logische stap zou zijn.
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onderneming dient de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot
mijns inziens te kwalificeren als medegerechtigde of terbeschikkingsteller.

In een individuele heffing dient in principe afgerekend te worden over de
belastingclaim als het vermogensbestanddeel overgaat naar een ander be-
lastingsubject. Een inbreuk op de hoofdregel dat onmiddellijk moet worden
afgerekend kan echter gerechtvaardigd zijn. Dit geldt in ieder geval als echt-
genoten huwen in gemeenschap van goederen. De overgang van het vermo-
gensbestanddeel is een automatisch gevolg van het huwelijk en geen op
vervreemding van het vermogensbestanddeel gerichte rechtshandeling. De
oorspronkelijke gerechtigde behoudt (via de huwelijksgemeenschap) het be-
lang bij het vermogensbestanddeel en de zeggenschap daarover. Als het ver-
mogensbestanddeel echter bij ontbinding van het huwelijk aan de andere
echtgenoot wordt toegedeeld, dient afrekening te volgen. Dit systeem geldt nu
reeds binnen de bron winst uit onderneming. Het daarmee strijdige art. 3.59
Wet IB 2001 kan vervallen. In het voorgestelde systeem, waarbij de echtgenoot
van de ondernemer medegerechtigde of terbeschikkingsteller wordt, dient de
belastingclaim doorgeschoven te worden mits het ondernemingsvermogen bij
ontbinding van het huwelijk weer volledig bij de oorspronkelijke ondernemer
terechtkomt. Ook voor de terbeschikkingstellingsregeling en de aanmerke-
lijkbelangregeling zou bepaald moeten worden dat de belastingclaim alleen
wordt doorgeschoven zolang de oorspronkelijke terbeschikkingsteller of
aanmerkelijkbelanghouder gerechtigd blijft tot het ter beschikking gesteld
vermogensbestanddeel c.q. de aandelen (via de huwelijksgemeenschap of na
verdeling van de huwelijksgemeenschap door toedeling van de aandelen) of tot
het terbeschikking gesteld vermogensbestanddeel.

Hiervoor is aangegeven dat in een individuele belastingheffing afrekening bij
het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van goederen slechts uitgesteld
zou moeten worden voor zover het belang bij het ondernemingsvermogen, het
terbeschikking gesteld vermogensbestanddeel of de aanmerkelijkbelangaan-
delen niet (definitief) overgaat naar de ander. Een uitzondering hierop kan
echter gerechtvaardigd zijn als partners voor of tijdens de relatie gezamenlijk
het ondernemingsvermogen, het terbeschikking gesteld vermogensbestand-
deel of de aanmerkelijkbelangaandelen hebben verworven. De ontbinding van
het huwelijk betekent in de regel ook de beëindiging van alle gezamenlijke
(zakelijke) belangen. De verplichte (en onvrijwillige) toedeling aan een van
beide echtgenoten kan in zo’n situatie een doorschuifregeling rechtvaardigen.
Deze mogelijkheid moet bestaan ongeacht het (huwelijks)vermogensregime.

Zoals in par. 11.5.2 opgemerkt past het niet in een zuiver individuele heffing om
de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing te laten zijn op de niet in
gemeenschap van goederen gehuwde partner. Als de terbeschikkingstellings-
regeling toch van toepassing blijft op de niet in gemeenschap van goederen
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gehuwde partners, dient daarvoor een ruimere doorschuiffaciliteit te gelden. In
dat geval is een doorschuiffaciliteit gerechtvaardigd als de werkzaamheid
wordt voortgezet door, dan wel het ter beschikking gestelde vermogensbe-
standdeel tot het ondernemingsvermogen gaat behoren van, een van beide
partners. De voorwaarde dat het ter beschikking gestelde vermogensbestand-
deel in handen moet blijven van de oorspronkelijke terbeschikkingsteller kan
bij deze regeling niet worden gesteld. De reden daarvoor is dat het ter
beschikking gestelde vermogensbestanddeel zeer nauw verbonden is met de
onderneming of aanmerkelijkbelangvennootschap van de partner. De oorzaak
dat men in de terbeschikkingstellingsregeling valt, is juist gelegen in de
omstandigheid dat men partner is van elkaar. De beëindiging van de relatie
betekent automatisch de beëindiging van de terbeschikkingstelling. Dit is
alleen anders indien beide partners aanmerkelijkbelanghouder blijven. Omdat
bij ontbinding van de relatie ook veelal de zakelijke banden worden verbroken,
ligt het niet voor de hand dat de terbeschikkingstelling kan worden gecon-
tinueerd. De doorschuiffaciliteit dient te gelden bij het aangaan van de relatie
en bij beëindiging daarvan, ongeacht het (huwelijks)vermogensregime.

Tot slot dienen in een zuiver individuele heffing art. 4.6 (samentelbepaling voor
aanmerkelijk belang), art. 4.24 (tussentijdse verliesneming), art. 3.119a lid 9
(eigenwoningreserve van de partner), art. 3.120 lid 4 onderdeel c (kopen van
de woning van de partner) en art. 3.120 lid 9 (geldlening tussen partners) Wet
IB 2001 te vervallen. Ook de terbeschikkingsregeling dient niet zonder meer
van toepassing te zijn als partners zijn gehuwd buiten gemeenschap van
goederen.

11.7 Wenselijk recht

Zoals in hoofdstuk 7 opgemerkt, zijn partners tijdens het bestaan van het
samenlevingsverband een inkomensverwervende en inkomensbestedende
eenheid. Hieruit volgt dat tijdens de relatie voor de inkomstenbelasting niet
relevant is tot wiens vermogen de inkomensgenererende vermogensbestand-
delen behoren. Met het juridische en economische belang van de echtgenoot
die is gehuwd (in gemeenschap van goederen) of waarmee men ongehuwd
samenwoont, wordt in het splitsingsstelsel reeds rekening gehouden door de
toerekening van het inkomen aan beide echtgenoten.

De winst uit onderneming wordt dus aan beide echtgenoten toegerekend.113

Voor de bron inkomen uit aanmerkelijk belang, is het tijdens het bestaan van
het samenlevingsverband niet relevant tot wiens vermogen de aandelen
behoren. Van een aanmerkelijk belang is sprake als partners samen voor

113. Als men dat wenselijk vindt, kan – evenals in de huidge regeling – uitsluitend aan de
ondernemende echtgenoot de ondernemersfaciliteiten worden toegekend.
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minimaal 5% deelnemen in het geplaatste kapitaal van een vennootschap. Ook
voor de eigenwoningregeling geldt dat tijdens de relatie niet van belang is tot
wiens vermogen de woning behoort. Beide partners hebben samen een eigen
woning in de zin van de eigenwoningregeling, ongeacht tot wiens vermogen de
woning behoort. Als tijdens het samenlevingsverband de woning wordt ver-
kocht, dient bij de aanschaf van een nieuwe woning de eigenwoningreserve in
aanmerking te worden genomen ongeacht wie van beide partners de volgende
woning koopt.

Voorts dienen transacties tussen partners tijdens het samenlevingsverband die
niet leiden tot een overgang van een vermogensbestanddeel, mijns inziens
voor de inkomstenbelasting te worden genegeerd. Vanuit de optiek dat het
samenlevingsverband een inkomensverwervende en inkomensbestedende
eenheid is, is daarin geen realisatie te onderkennen die leidt tot een draag-
krachtvermeerdering. Dit betekent dat de terbeschikkingstellingsregeling ex
art. 3.91 Wet IB 2001 tussen partners niet van toepassing is. Voor de terbe-
schikkingstellingsregeling is niet van belang wie van beide partners juridisch is
gerechtigd tot het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel dan wel wie
van beide partners het bestuur daarover heeft. De terbeschikkingstellings-
regeling blijft wel van toepassing op de terbeschikkingstelling door de aan-
merkelijkbelanghouder of diens partner aan de BV waarin een aanmerkelijk
belang wordt gehouden. Voor de belastingheffing is echter niet relevant tot
wiens vermogen het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel be-
hoort.114 Aan iedere partner wordt een gelijk deel van het terbeschikkingstel-
lingsresultaat toegerekend. De afzonderlijke regeling van art. 3.120 lid 9 Wet
IB 2001 inzake de geldlening bij de partner ter zake van de verwerving van de
eigen woning, wordt vervangen door de algemenere regeling dat onderlinge
vorderingen en schulden voor de inkomstenbelasting worden genegeerd.

Als de transactie echter leidt tot een vermogensverschuiving, leidt het beginsel
dat partners een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn
niet per definitie tot het fiscaal negeren van deze vermogensovergang. Tijdens
de relatie zou de belastingheffing daarover nog kunnen worden uitgesteld –

omdat op dat moment de draagkracht binnen gezinsverband door de transactie
niet toeneemt – maar uiterlijk bij ontbinding van het huwelijk zou heffing
moeten plaatsvinden als het vermogensbestanddeel uiteindelijk in het ver-
mogen van de andere partner terecht is gekomen. Als het huwelijk wordt
ontbonden wordt de economische eenheid verbroken. Als dan blijkt dat een
vermogensbestanddeel is overgegaan in het vermogen van de ander, dient in
beginsel afrekening te volgen. Afrekening zou in dat geval slechts voorkomen

114. Het resultaat hiervan is gelijk aan de door Stevens geopperde ‘gemeenschapsfictie’, vgl.
Stevens 2009.
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kunnen worden door toedeling van het vermogensbestanddeel aan de oor-
spronkelijke rechthebbende. Zoals eerder opgemerkt, kan afrekening niet
worden voorkomen als de vermogensbestanddelen voor of tijdens het samen-
levingsverband gezamenlijk zijn aangeschaft. De verdeling van de huwelijks-
gemeenschap waarbij het vermogensbestanddeel aan een van beide partners
wordt toegedeeld, is een belaste vervreemding (of staking). Dat men de
ontbinding van het huwelijk en de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap
fiscaal niet wil belemmeren, kan naar mijn mening in dit geval een doorschuif-
regeling rechtvaardigen.

De vraag of partners het vermogensbestanddeel oorspronkelijk gezamenlijk
hebben aangeschaft, is wellicht lastig te controleren. Als dat het geval is, kan
worden overwogen de doorschuiffaciliteit zoals thans in de aanmerkelijkbe-
langregeling is opgenomen, te handhaven. De doorschuifregeling geldt dan net
als in de huidige inkomstenbelasting voor iedere overgang krachtens huwe-
lijksvermogensrecht alsmede de verdeling van de huwelijksgemeenschap
binnen twee jaar na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Dit heeft echter
niet mijn voorkeur. Bij de ontbinding van het huwelijk dient in principe te
worden afgerekend als het vermogensbestanddeel overgaat naar een andere
belastingplichtige, tenzij men oorspronkelijk het vermogensbestanddeel geza-
menlijk heeft aangeschaft.115

Voor de toerekening van inkomen is opgemerkt dat het splitsingsstelsel ook
moet openstaan voor kwalificerende ongehuwd samenwonenden. Naar mijn
mening is er ook voor de onderhavige problematiek geen goede reden om
gehuwden buiten gemeenschap van goederen en ongehuwd samenwonenden
een vergelijkbare doorschuifmogelijkheid te ontzeggen.116 De huidige ongelijk-
heid tussen de doorschuifmogelijkheid in de ondernemingssfeer, waar tijdens
leven een doorschuifmogelijkheid bestaat ongeacht de duur van de samenleef-
of samenwerkperiode, en de aanmerkelijkbelangsfeer, waar tijdens leven
slechts een doorschuifmogelijkheid geldt als sprake is van een onzakelijke
tegenprestatie of schenking, verdwijnt. In beide situaties worden dezelfde
voorwaarden gesteld.

Als een vervreemding plaatsvindt in het kader van de beëindiging van het
samenlevingsverband, is de doorschuifregeling van toepassing mits men oor-
spronkelijk gezamenlijk de onderneming drijft of de aanmerkelijkbelangaandelen
houdt dan wel het ondernemingsvermogen of de aanmerkelijkbelangaandelen
worden toegedeeld aan de oorspronkelijke gerechtigde. De discussie of de door-
schuifregeling van toepassing is op een vervreemding in het kader van de

115. Dit is niet mogelijk voor de terbeschikkingstellingsregeling ex art 3.92 Wet IB 2001. Daarvoor
dient onder alle omstandigheden een doorschuiffaciliteit te gelden, zie par. 11.3.2.4.

116. Zie o.a. par. 11.4.4.
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voldoening van een verrekeningsvordering, behoort dan tot het verleden.
Situaties die economisch gelijk zijn, zoals de gehuwden in gemeenschap van
goederen en de gehuwden buiten gemeenschap van goederen met een finaal
verrekenbeding, worden fiscaal hetzelfde behandeld.117 Hetzelfde geldt voor de
vermogensbestanddelen die tot een huwelijksgemeenschap en een eenvoudige
gemeenschap behoren. Voorts dienen de bepalingen die thans zijn opgenomen in
art. 3.120 lid 4 onderdeel c (overdracht van dewoning aan de partner) en art. 4.24
(tussentijdse verliesneming bij aanmerkelijkbelangaandelen) Wet IB 2001 te
vervallen.

Het principe dat situaties die economisch gelijk zijn fiscaal ook gelijk moeten
worden behandeld dient naar mijn mening ook te gelden voor de eventuele
schuld die ontstaat in het kader van de beëindiging van het samenlevingsver-
band. Als de schuld in economische zin betrekking heeft op de verwerving van
ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen, dient deze naar mijn
mening als ondernemings- respectievelijk aanmerkelijkbelangschuld te kwali-
ficeren. Dit betekent dat de verbintenisrechtelijke verplichting om de partner
(een deel van) de waarde van het ondernemingsvermogen of de aanmerke-
lijkbelangaandelen te vergoeden, resulteert in een ondernemings- respectie-
velijk aanmerkelijkbelangschuld.118

117. Zie ook Kavelaars-Niekoop, ‘Fiscaal recht noopt tot echtscheidingsplanning’, in: Albregtse &
Kavelaars, Stevens-bundel 2006. Zij merkt o.a. op dat het onderscheid tussen algehele
gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden in het fiscale recht moet vervallen
(p. 416).

118. Als het ondernemingsvermogen fiscaal volledig aan een van beide echtgenoten wordt
toegerekend, kan de schuld die in juridische of economische zin betrekking heeft op de
verwerving van ondernemingsvermogen niet op de fiscale balans tot uitdrukking komen.
Daarvoor dient dan in de wet een aparte voorziening te worden getroffen, waardoor de
schuld toch wordt beschouwd als een ondernemingsschuld.

Wenselijk recht 11.7
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HOOFDSTUK 12

Successiewet 1956 en
samenlevingsverbanden

12.1 Inleiding

Het aangaan of de ontbinding van het samenlevingsverband kan interne
vermogensverschuivingen veroorzaken. De gevolgen van deze interne inko-
mens- en vermogensverschuivingen staan in dit hoofdstuk centraal.1 In para-
graaf 12.3 ga ik in op de vraag of de vermogensverschuivingen als gevolg van
het aangaan, tijdens of bij beëindiging van de relatie getroffen kunnen worden
met schenkbelasting.2 Ook op andere plaatsen in de Successiewet 1956
worden fiscale gevolgen verbonden aan interne inkomens- en vermogensver-
schuivingen. In paragraaf 12.4 besteed ik aandacht aan de fictiebepalingen van
art. 13 en 13a SW 1956 terwijl in paragraaf 12.5 de wenselijkheid van een
algehele partnervrijstelling wordt besproken.

De fiscale gevolgen worden niet alleen beschreven, maar ook beoordeeld in het
licht van het uitgangspunt van de Successiewet 1956. Op dit uitgangspunt
wordt hierna in paragraaf 12.2 ingegaan. Tot slot zal in iedere paragraaf ook
aandacht worden besteed aan het wenselijke recht.

12.2 Uitgangspunt Successiewet 1956

Bij de beoordeling van het positieve recht is een belangrijk criterium de
rechtseenheid. In de inkomstenbelasting is de individualiseringsgedachte een
belangrijk uitgangspunt. In de Successiewet 1956 is dit echter nog nooit een
doelstelling geweest. Bij de parlementaire behandeling van de modernisering
van de successiewetgeving, is de fiscale individualisering wel aan de orde
geweest. Staatssecretaris De Jager merkt daarover het volgende op:

1. De toerekening van het inkomen of vermogen dat wordt ontvangen van een derde, de
externe inkomens- en vermogensoverheveling, is in par. 7.7 (wenselijk recht) en par. 9.7
(positief recht) besproken.

2. Voor de vraag of de niet uit de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract
voortvloeiende inkomensverschuivingen tijdens het samenlevingsverband aanleiding kun-
nen geven tot schenkbelasting, zie par. 10.3.3.3.
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“Het derde element is de leefvormneutraliteit. Ik heb het idee dat er
verwarring kan ontstaan over wat daaronder wordt verstaan. Betekent het
bijvoorbeeld dat je in de inkomstenbelasting geen enkel onderscheid maakt
tussen een leefeenheid van partners en een alleenstaande of betekent het
dat je sec moet komen tot een volledige individualisering van het belasting-
recht, waarbij je geen recht doet aan het draagkrachtbeginsel bijvoorbeeld?
Ik heb van mevrouw Koşer Kaya de vorige keer begrepen dat het zo veel
mogelijk leefvormneutraal moet zijn. Daarbij worden twee partners van
hetzelfde geslacht die heel veel om elkaar geven en samenwonen fiscaal
precies hetzelfde behandeld als gehuwden. Wanneer zij samen een kind
adopteren moet dat kind ook fiscaal als kind gelden voor de successiebe-
lasting. Dat heb ik zo begrepen. Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om
het fiscaal stelsel te individualiseren, want dan kan niet worden voldaan aan
het draagkrachtbeginsel (cursivering; NG).”3

Blijkbaar geldt dit alleen voor de toepassing van de Successiewet 1956, want
twee bladzijden verder merkt hij over de inkomstenbelasting op:

“Ik moet er wel bij zeggen dat de wettelijk geboden mogelijkheid voor de
optimale toerekening van aftrekposten of bijvoorbeeld de overdracht van
heffingsvrij vermogen van box 3 niet beoogt om partners te bevoordelen
ten opzichte van alleenstaanden. Uitgangspunt van de Wet IB is nog
steeds individualisering, maar bij partners, waarbij inkomen en vermogen
verweven is, leidt een strikte toepassing van de individualisering tot
uitvoeringsproblemen.”4

De individualiseringsgedachte is geen doelstelling van de Successiewet 1956.
Gelet op het bijzondere karakter van de Successiewet 1956, waar van oudsher
de familierechtelijke rechtsbetrekkingen een bijzondere plaats innemen,5 kan
binnen de Successiewet 1956 de individualiseringsgedachte (vooralsnog) ook
niet zover gaan dat met het samenlevingsverband in het geheel geen rekening
wordt gehouden.6 Omdat de individualiseringsgedachte wel ten grondslag ligt
aan de inkomstenbelasting, ga ik bij de beoordeling van het positieve recht wel

3. Kamerstukken II 2008/09, 27 789, nr. 21, p. 7.
4. Kamerstukken II 2008/09, 27 789, nr. 21, p. 8–9.
5. Het zogenoemde ‘Familienprinzip’, vgl. Van Vijfeijken 2004, par. 4.2. Ook de stimulans tot

vermogensvorming – en daarmee het vergroten van de financiële weerbaarheid –

rechtvaardigt een bijzondere behandeling van verkrijgingen door kinderen van ouders.
6. Een poging tot verdergaande individualisering is wel gedaan door D66. Deze partij heeft reeds

in 2001 een motie ingediend om de Successiewet 1956 leefvormneutraal te maken en niet
meer afhankelijk te laten zijn van de persoon van de verkrijger. Daarbij werd expliciet
opgemerkt dat de voorgestelde neutraliteit ten opzichte van de persoon van de verkrijger in
lijn ligt met het streven naar individualisering van de belastingwetgeving. Zie Handelingen II
2000/01, nr. 96, p. 6031 (Kamerstukken II 2000/01, 27 789, nr. 3, dit amendement werd niet in!
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in op de vraag op welke wijze binnen de huidige kaders van de Successiewet
1956 (meer) recht kan worden gedaan aan de individualiseringsgedachte.

Daarnaast zijn bij de beoordeling van het positieve recht de in deel III ge-
noemde horizontale gelijkheid, neutraliteit, rechtszekerheid en doelmatigheid
belangrijke beoordelingscriteria.

12.3 Vermogensverschuivingen bij aangaan, tijdens en beëindiging
relatie

12.3.1 Het aangaan van een huwelijk of ander samenlevingsverband

Het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van goederen kan een vermo-
gensverschuiving veroorzaken. De vermogens van de echtgenoten worden
immers verenigd in een gemeenschap waartoe beide echtgenoten voor de
onverdeelde helft zijn gerechtigd. Als de ene echtgenoot vermogender is dan
de andere echtgenoot, vindt economisch gezien een vermogensverschuiving
plaats van de rijke naar de arme echtgenoot. Dit betekent echter niet dat van
een schenking kan worden gesproken.7 Naast de vereiste verarming en verrij-
king, is van een schenking pas sprake als de rechtshandeling is gericht op de
bevoordeling van de ander. Het aangaan van een huwelijk in gemeenschap van
goederen is een rechtshandeling die (in principe) niet is gericht op de bevoor-
deling van de ander maar op het in het leven roepen van een familierechtelijke
rechtsbetrekking. Hetzelfde geldt voor het aangaan van een huwelijk gebaseerd
op huwelijkse voorwaarden. Als in de huwelijkse voorwaarden een beperkte
gemeenschap is gecreëerd, kan de eventueel daaruit voortvloeiende vermo-
gensverschuiving niet als een schenking worden gezien.8 De huwelijkssluiting
is een familierechtelijke handeling en de eventuele vermogensrechtelijke
gevolgen zijn daarvan niet het doel maar slechts het gevolg.

! stemming gebracht). Bij de recente wijziging van de Successiewet 1956 heeft deze partij een
amendement ingediend dat alleenstaanden zelf iemand kunnen aanwijzen die erft tegen de
lage tarieven, zie Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 52. De staatssecretaris ontraadt het
amendement, zie Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 60. Het amendement is niet aange-
nomen (Handelingen II 2009/10, nr. 19, p. 1516). De partij wenste eveneens dat men een derde
kan aanwijzen die in aanmerking komt voor de hoge (partner)vrijstelling. Zie de discussie
daarover in Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 40 (o.a. p. 56) en Handelingen II 2009/10,
nr. 18 (o.a. p. 1429). In dat kader is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de
positie van de alleenstaanden en andere moderne samenlevingsvormen expliciet mee te
nemen in het onderzoek van de belastingcommissie-VanWeeghel, Kamerstukken II 2009/10, 31
930, nr. 74. Deze motie is aangenomen (Handelingen II 2009/10, nr. 19, p. 1517).

7. Onder schenking versta ik niet alleen de overeenkomst om niet, als bedoeld in art. 7:175 lid 1
BW, maar ook de gift als bedoeld in art. 7:186 lid 2 BW.

8. Vgl. Van der Burght & Penders 1989, p. 234.

Vermogensverschuivingen bij aangaan, tijdens en beëindiging relatie 12.3.1
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Een dergelijke redenering kan niet opgaan voor het aangaan van een samenle-
vingsovereenkomst. Samenlevers kunnen middels een samenlevingscontract
immers geen familierechtelijke rechtsbetrekking in het leven roepen. Het samen-
levingscontract is bij uitstek gericht op het regelen van de vermogensrechtelijke
gevolgen van de samenleving.9 In HR 14 september 1994, BNB 1994/334
woonden belanghebbenden ongehuwd samen. Een aantal maanden nadat de
feitelijke samenwoning was aangevangen, sloten zij een samenlevingsovereen-
komst. Hierin was onder andere bepaald dat alle roerende goederen aan beide
partijen voor de helft toebehoorden, ongeacht de herkomst en de wijze van
financiering. Vier dagen later overleed erflater. In geschil was onder andere of
door het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst een bevoordeling had
plaatsgevonden, welke bevoordeling als een fictieve erfrechtelijke verkrijging als
bedoeld in art. 12 SW 1956 moest worden beschouwd. Aan een inhoudelijke
beoordeling van de vraag of in een dergelijk geval sprake kan zijn van een
schenking, werd echter niet toegekomen. Het hof oordeelde namelijk, in cassatie
onbestreden, dat de vraag of een bevoordeling had plaatsgevonden moest
worden beoordeeld naar het moment waarop tussen erflater en belanghebbende
overeenstemming werd bereikt over de inhoud van het samenlevingscontract en
niet op het moment waarop deze overeenkomst schriftelijk was vastgelegd.
Omdat de inspecteur er niet in slaagde te bewijzen dat binnen 180 dagen voor
het overlijden overeenstemming was bereikt over de inhoud van de overeen-
komst, hoefde de Hoge Raad zich niet meer uit te laten over het mogelijke
schenkbelastingaspect:

“Deze oordelen laten geen andere gevolgtrekking toe dan dat voor zover het
gemeenschappelijk worden van de stoffelijke goederen een bevoordeling
van belanghebbende inhield artikel 12 van de Successiewet 1956 (…) reeds
in verband met de termijn van 180 dagen geen toepassing kan vinden (…).”

De Hoge Raad kon in dit geval in het midden laten of normaliter in een
dergelijk geval sprake is van een schenking. Van der Burght merkt op dat –

evenals bij gehuwden – bij samenlevers in een dergelijk geval zelden sprake zal
zijn van een schenking:10

“Het oogmerk van handelen is immers niet vrijgevigheid (bevoordelings-
bedoeling), maar tot stand brengen van een goederengemeenschap ten
behoeve van het samenleven. Bij de buitenhuwelijkse samenlevers treffen
wij een gelijke situatie aan als bij echtgenoten. De samenlevers gaan
(doorgaans) een ‘lotsgemeenschap’ aan, waarbinnen ook het vermogen –

voor zover overeengekomen – gemeenschappelijk zal zijn. De jure komt het

9. Zie echter par. 5.6.2; het contract is niet altijd en uitsluitend gericht op het regelen van de
vermogensrechtelijke verhouding maar kan ook zijn opgesteld vanwege de rechtsver-
houding tot derden (zoals de aanmelding voor het nabestaandenpensioen).

10. Van der Burght 1994, par. 3.3.1.
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erop neer dat beide partners hun onverdeelde aandelen in hun huidig
vermogen ruilen èn zich verplichten dit ook te doen ten aanzien van hun
toekomstige vermogensbestanddelen.”

Dit leidt tot een redelijke uitkomst en is ook in overeenstemming met de
hierna vermelde jurisprudentie inzake van het aangaan van een gemeenschap
van goederen tijdens het huwelijk. De Hoge Raad besliste daar kort gezegd dat
door het ontstaan van een huwelijksgemeenschap nog geen voltooide een-
zijdige waardeverschuiving heeft plaatsgevonden. Bij het ontstaan van een
buitenhuwelijks samenlevingsverband is de waardeverschuiving evenmin vol-
tooid. Ook daar zullen tijdens het samenlevingsverband nog inkomens- en
vermogensverschuivingen optreden.

Het ontstaan van een gemeenschap bij het aangaan van een huwelijk of
buitenhuwelijks samenlevingsverband is naar mijn mening dus geen schen-
king. Hetzelfde geldt met betrekking tot overige afspraken in de huwelijkse
voorwaarden of het samenlevingscontract over de verrekening van inkomsten
of de verplichting tot voorziening in het levensonderhoud. De wil is gericht op
het aangaan van een samenlevingsverband en niet op het bevoordelen van de
ander.11

12.3.2 Vermogens- of inkomensverschuivingen tijdens het
samenlevingsverband

12.3.2.1 Het ontstaan van een algehele of beperkte gemeenschap van goederen

Tijdens het huwelijk kan een vermogensverschuiving optreden als partners
hun huwelijkse voorwaarden opheffen en overstappen naar een algehele
gemeenschap van goederen. In dat geval kan niet meer worden gezegd dat
het ontstaan van de gemeenschap een ‘bijproduct’ is van de huwelijkssluiting.
Het enige gevolg van het opheffen van de huwelijkse voorwaarden is een
vermogensverschuiving. De vraag of de overgang van uitsluiting van gemeen-
schap van goederen naar een algehele gemeenschap staande huwelijk een
schenking inhoudt, kwam aan de orde in HR 28 januari 1959, BNB 1959/122.
Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend:

“(…) dat krachtens art. 1, lid 2, Succ. 1956 onder schenking mede wordt
begrepen een bevoordeling uit vrijgevigheid; dat hier een zodanige bevoor-
deling plaats vond, nu bij een zuiver vermogensrechtelijke handeling de

11. Schenkbelasting kan naar mijn mening wel aan de orde komen indien de wil is gericht op
bevoordeling van de ander. Het aangaan van het huwelijk of buitenhuwelijks samenle-
vingsverband is in dat geval slechts een ‘constructie’ om vermogen te doen overgaan. De
bewijslast dat hiervan in een voorkomend geval sprake is, rust op de inspecteur.

Vermogensverschuivingen bij aangaan, tijdens en beëindiging relatie 12.3.2
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huwelijksvoorwaarden werden herroepen en daardoor en niet, zoals bij het
aangaan van een huwelijk, door de daad van het in de echt treden, een
gemeenschap van goederen ontstond, waarin van de zijde van de man een
veel groter vermogen viel dan van de zijde van de vrouw; dat voorts op
24 oktober 1957 blijkens de namens belangh.n ter zitting gedane medede-
ling, noch de verwachting bestond, noch aannemelijk was, dat zich in de
toekomst gebeurtenissen zouden voordoen, welke deze vermogensver-
schuiving in omvang zouden doen verminderen of in haar tegendeel zouden
doen verkeren.”

De Hoge Raad casseert de uitspraak echter met de overweging dat de boedel-
menging geen realiseerbaar voordeel oplevert voor de bevoordeelde echtge-
noot, omdat deze tijdens het bestaan van het huwelijk niet over deze baten kan
beschikken. Daarnaast heeft de huwelijksgemeenschap niet alleen tot gevolg
dat de tegenwoordige goederen gemeenschappelijk worden, maar ook dat de
toekomstige goederen, inkomsten en schulden van beide partijen gemeen-
schappelijk worden. Samenvattend luidt het oordeel:

“(…) dat mitsdien niet slechts de vermogensverschuiving, die bij het
intreden van de gemeenschap door de boedelmenging plaats vindt, zolang
de gemeenschap bestaat geen enkel realiseerbaar voordeel oplevert voor
het vermogen van den ‘begiftigde’, losgedacht van dat van den ‘schenker’,
maar bovendien in de tot stand gebrachte huwelijksgemeenschap een
blijvende rechtsverhouding gegeven is, welke een basis vormt voor verdere
vermogensverschuivingen tussen de echtgenoten over en weer in verband
met wat aan toekomstige actief- en passiefposten van de zijde van beide
partijen in de gemeenschap mocht vallen.”

De situatie dat de bevoordeelde echtgenoot op zeer korte termijn de beschik-
king kreeg over het vermogen – en dus ten tijde van de overgang naar een
algehele gemeenschap een vrijwel voltooide eenzijdige waardeverschuiving
had plaatsgevonden – deed zich voor in HR 7 maart 1971, BNB 1971/94 en 95.12

In dat geval werd het huwelijksvermogensregime gewijzigd op het moment
dat de vermogende echtgenoot reeds ernstig ziek was; de vermogende echt-
genoot overleed bijna drie maanden daarna. Ook hier houdt de Hoge Raad
echter vast aan de redenering dat de onderhavige boedelmenging geen
voltooide eenzijdige vermogensverschuiving veroorzaakt, die volgens de
Hoge Raad kenmerkend is voor een bevoordeling door schenking.

12. In BNB 1971/94 waren de kinderen belanghebbenden. Na het overlijden van de erflater
hebben de kinderen een beroep op hun legitieme portie gedaan. Vervolgens is het testament
uitgevoerd, waarbij de wijziging van de huwelijkse voorwaarden niet als gift in de zin van
art. 968 BW is aangemerkt. In BNB 1971/95 was de echtgenote belanghebbende.

12.3.2 Hoofdstuk 12 / Successiewet 1956 en samenlevingsverbanden
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De motivering van de Hoge Raad is in de literatuur sterk bekritiseerd.13 Hoewel
enige jaren geleden de vraag is opgeworpen of de Hoge Raad in de huidige tijd
nog tot hetzelfde oordeel zou komen,14 kan het door de Hoge Raad geformu-
leerde uitgangspunt naar mijn mening als heersende leer worden be-
schouwd.15 Veel auteurs stemmen weliswaar niet in met de onderliggende
argumentatie, maar wel met het resultaat dat zowel de boedelmenging ten
tijde van de huwelijkssluiting als de boedelmenging staande huwelijk, geen
belaste schenking is.16

Over de reikwijdte van het arrest bestaat wel nog onzekerheid. In de literatuur
is vooral de vraag opgeworpen of het aangaan van een beperkte gemeenschap
van goederen een schenking is.17 Voor de beoordeling daarvan wordt getoetst
aan de door de Hoge Raad geformuleerde criteria. De vraag is dan of de
boedelmenging als gevolg van het ontstaan van de beperkte gemeenschap
een voltooide eenzijdige waardeverschuiving veroorzaakt. Stollenwerck meent
dat dit in de regel niet het geval is omdat de gemeenschap naar haar aard ook
risico’s in zich kan bergen. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan
daarvan naar zijn mening geen sprake zijn.18 Andere auteurs laten het ant-
woord afhangen van de aard en omvang van de beperkte gemeenschap. Bij het
aangaan van een beperkte gemeenschap van een bepaald goed, zoals een
woonhuis, is naar hun mening de waardeverschuiving voltooid waardoor
sprake is van een schenking. Indien daarentegen een algehele gemeenschap
van goederen wordt aangegaan met uitzondering van een of meer specifieke
goederen, is naar hun mening geen sprake van een voltooide waardever-
schuiving.19 Sonneveldt stelt dat voor de vraag of sprake is van belastbaarheid
moet worden aangesloten bij het wettelijke stelsel. De wettelijke gemeenschap
is een door de wet aan het huwelijk verbonden rechtsgevolg. Het intreden van
dit rechtsgevolg, ook al is dat op een later tijdstip dan de huwelijkssluiting, kan
dan niet als een schenking worden aangemerkt. Een overgang naar algehele

13. Zie Schuttevâer in zijn noot bij BNB 1959/122 en de daar vermelde literatuur. Vgl. ook Schurer
1960, Van der Burght & Penders 1989 en de door hen vermelde literatuur op p. 237–238,
Hoogeveen 2004 en Sonneveldt 2007.

14. Hoogeveen 2004, par. 2.5.
15. Ook het Ministerie van Financiën neemt deze jurisprudentie nog steeds als uitgangspunt in

het besluit van 5 juli 2010, V-N 2010/34.12, onderdeel 3.1.
16. Zie bijv. J.R.H. Buining, in: Buining & Nouwen, Broederschap der notarissen in Nederland 1962,

p. 16-18, Van Mens 1985, p. 145 (die daarbij opmerkt dat de maatschappelijke wenselijkheid
geen finale redenering rechtvaardigt die onrecht doet aan het materiële schenkingsbegrip),
Verstraaten 2001, p. 7-8 en Sonneveldt 2007, par. 3.

17. Vgl. de rechtsvraag daarover door Van Vijfeijken in Ars Aequi (Van Vijfeijken 2002).
18. Stollenwerck 2005, par. 6.
19. Vgl. Schuttevâer/Zwemmer 1995, p. 56, Idsinga 2004, par. 4.1.2. en Hoogeveen 2004, par. 3.
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gemeenschap van goederen in het kader van de huwelijkssluiting of staande
huwelijk, is dan geen belaste schenking. Dit zou naar zijn mening ook moeten
gelden voor stelsels die in economische zin overeenkomen met de wettelijke
gemeenschap. Op de vraag of (en onder welke voorwaarden) de beperkte
gemeenschap een voldoende economische gelijkenis vertoont met de wette-
lijke gemeenschap, gaat hij niet in.20 Tot slot neemt ook de staatssecretaris het
standpunt in dat het aangaan van een beperkte gemeenschap een schenking
kan zijn. Als voorbeeld van een situatie waarin sprake zal zijn van een schen-
king wordt het aangaan van een beperkte gemeenschap genoemd waarin de
ene partner een pand inbrengt en de andere partner niets.21 In het besluit
wordt terecht opgemerkt dat dit niet per definitie betekent dat van een belaste
schenking sprake is. Als de vermogensverschuiving een voldoening is van een
schuld uit hoofde van een natuurlijke verbintenis, geldt daarvoor een vrijstel-
ling (art. 33 lid 1 onderdeel 12 SW 1956).

Tot slot is in de literatuur ook de variant geopperd dat een wettelijke gemeen-
schap wordt aangegaan, maar dat bij huwelijkse voorwaarden de gerechtigd-
heid daarin wordt gewijzigd.22 Zo kan worden afgesproken dat bij ontbinding
van het huwelijk de gemeenschap wordt verdeeld in de verhouding 20%-80%.
Op basis van de argumenten van de Hoge Raad leidt een dergelijke afwijkende
gerechtigdheid niet tot een schenking. Ook in dit geval is immers geen sprake
van een voltooide eenzijdige waardeverschuiving.

12.3.2.2 Overige vermogensverschuivingen staande huwelijk

Een andere vraag is of overige wijzigingen die staande huwelijk leiden tot een
vermogensverschuiving, als schenking kunnen worden aangemerkt. Hierbij
kan worden gedacht aan de overgang van het regime van koude uitsluiting
naar het opnemen van een periodiek of finaal verrekenbeding.23 Ook samen-
woners kunnen in hun samenlevingsovereenkomst een verrekening overeen-
komen van hun inkomsten en/of de waarde van hun vermogens.

20. Sonneveldt 2007, par. 3.
21. Besluit van 5 juli 2010, V-N 2010/34.12, onderdeel 3.2.
22. Vgl. Van Vijfeijken 2002 en Idsinga 2004.
23. Een bijzondere situatie die ook een schenking kan inhouden is het afzien van het recht op

pensioenverevening. Als tijdens het huwelijk of in het kader van de ontbinding van het
huwelijk uitdrukkelijk daarvan wordt afgezien, is dat een schenking voor zover het afzien
leidt tot een vermogensverschuiving (een vermogensverschuiving is bijv. niet aan de orde
indien de pensioenaanspraken van beide echtgenoten gelijkwaardig zijn of indien het
financiële nadeel van het afzien anderszins wordt gecompenseerd). Een schenking is lastiger
vast te stellen als de echtgenoot geen gebruikmaakt van zijn recht op verevening. Zie hierover
Hageman 1998.
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Als het verrekenbeding wederkerig is, is er naar mijn mening geen schenking als
partners een gelijkwaardige kans op bevoordeling hebben.24 Hiervan is sprake
als de sterftekansen niet te zeer uiteen liggen25 en de omvang van de verreken-
plicht niet substantieel afwijkt. Als de sterftekansen ongeveer gelijk zijn en de
man met een vermogen van € 10 miljoen en de vrouw met een vermogen van
€ 100.000 nemen een wederkerig verplicht verrekenbeding op, zal in de regel
toch sprake zijn van een vermogensverschuiving.26 Ook hier geldt echter dat de
omvang van deze vermogensverschuiving nog niet vaststaat op het moment dat
de huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd. Bovendien krijgt de ‘arme part-
ner’ tijdens het huwelijk geen beschikkingsmacht over het vermogen. De
argumenten van de Hoge Raad in BNB 1959/121 en BNB 1971/94 en 95, leiden
ook in dit geval tot de conclusie dat geen sprake is van een schenking.27 Daarbij
komt dat een gelijke behandeling op haar plaats is omdat deze situatie econo-
misch de situatie van de wettelijke gemeenschap van goederen zeer dicht
benadert.28 De staatssecretaris stelt zich in het besluit van 5 juli 2010 eveneens
op het standpunt dat de opname van eenwederkerig finaal verrekenbeding alsof
echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, geen schenking in-
houdt.29 Omdat ik geen goede reden zie om voor ongehuwd samenwonenden

24. Zwemmer merkt ten aanzien van het verblijvensbeding op dat uit de strekking van het
wederkerig verblijvensbeding voortvloeit dat er sprake is van een bevoordelingsbedoeling.
Een dergelijk beding wordt immers, aldus Zwemmer, anders dan bij weddenschappen,
afgesloten met het oogmerk de ander te bevoordelen. In dat geval past het binnen het
systeem van de art. 45 en 53 SW 1956 om over de uiteindelijke vermogensverschuiving
schenkbelasting te heffen. Dezelfde redenering zou opgaan voor het wederkerig verreken-
beding. Ik sluit me echter aan bij de auteurs die menen dat er sprake is van een kanscontract.
Men wil de ander immers alleen bevoordelen omdat men er een gelijkwaardige kans op
bevoordeling voor terugkrijgt.

25. Naar mijn mening wordt pas aan een schenking toegekomen indien de partners aanzienlijk
in leeftijd verschillen of een van beiden in een aanzienlijk slechtere gezondheidstoestand
verkeert. In gelijke zin Van der Burght & Penders 1989, p. 201-202 en Van Vijfeijken,
Successiewet, 1998, p. 15-16. Anders: Cohen Henriquez 1980, p. 647 en Moltmaker, in: Cohen
Henriquez & Moltmaker 1977, p. 109-111. Cohen Henriquez en Moltmaker menen dat reeds
sprake is van een schenking zodra de levenskansen ongelijk zijn. Als dat het geval is, is
volgens Moltmaker slechts voor een gedeelte evenredig aan het kansverschil sprake van een
schenking. Naar mijn mening biedt de Successiewet 1956 daarvoor echter geen ruimte. Als
geen sprake is van een kanscontract, is de vermogensverschuiving volledig belast. Zie
hierover ook Gubbels & Hoogeveen 2005, par. 4.2.3.

26. Zie voor een voorbeeld uit de praktijk de brief van het Krossteam Utrecht-Gooi, geciteerd
door Sonneveldt 2007, par. 1. Vgl. ook Moltmaker, in: Cohen Henriquez & Moltmaker 1977,
p. 110.

27. Vgl. Penders 1991, par. 9.
28. Zie ook HR 27 juni 1990, BNB 1990/255. In gelijke zin Sonneveldt 2007, par. 4.
29. Hij maakt daarbij geen voorbehoud dat sprake moet zijn van een kanscontract. Dit geldt

dus ook bij ongelijke kansen op bevoordeling. Besluit van 5 juli 2010, V-N 2010/34.12,
onderdeel 3.1.
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een ander standpunt in te nemen, zou hetzelfde moeten gelden voor ongehuwd
samenwonenden die een vergelijkbare regeling overeenkomen.30

De vraag is of de gevolgen anders zijn als het wederkerige verrekenbeding
facultatief is. Het wederkerige facultatieve verrekenbeding houdt in dat de
echtgenoten op het moment dat het verrekenbeding kan worden uitgeoefend,
zelf kunnen kiezen of zij wensen te verrekenen.31 Deze situatie is in econo-
mische zin niet vergelijkbaar met de wettelijke gemeenschap van goederen,
waar de verdeling bij helften voorgeschreven is.32 Niettemin is ook in dit geval
naar mijn mening geen sprake van een schenking. Als de partners een gelijke
kans op voordeel hebben, kan naar mijn mening worden gesteld dat sprake is
van een kanscontract. Ook als de kans op bevoordeling niet gelijkwaardig is, is
naar mijn mening nog geen sprake van een schenking omdat op het moment
van het opnemen van het verrekenbeding nog geen sprake is van een voltooide
eenzijdige waardeverschuiving. Zoals al opgemerkt zijn de sterftekansen niet
relevant in de visie van de Hoge Raad. Zelfs een wijziging van het huwelijksver-
mogensregime in het zicht van overlijden werd niet beschouwd als een
voltooide eenzijdige waardeverschuiving. Omdat de door de Hoge Raad ge-
noemde argumenten om geen schenking aan te nemen ook gelden in de

30. Wellicht dat de (veronderstelde) manipulatiemogelijkheden voor de staatssecretaris reden
kunnen zijn om een ander standpunt in te nemen. In HR 14 november 2008, BNB 2010/3, was
dat het belangrijkste argument om een beroep op het gelijkheidsbeginsel, inzake de aftrek van
de afkoopsom tussen ongehuwd samenwonenden, af te wijzen. De HR overwoog: “hiermee is
kennelijk bedoeld dat minder waarschijnlijk is dat degenen die hun samenwoning formaliseren
door huwelijkssluiting, (…), met alle gevolgen die de wet daaraan verbindt – achtereenvolgens
die formele relatie beëindigen, een alimentatie overeenkomen, die alimentatie afkopen, om
vervolgens de samenwoning te hervatten; een reeks van handelingen die de staatssecretaris,
blijkens het slot van zijn vermelde brief, in de verhouding tussen ongehuwd (en ongeregi-
streerd) samenwonenden niet denkbeeldig acht, en aanmerkt als (fiscaal) ongewenste in-
komensoverdracht.” Omdat de buitenhuwelijkse samenwoning eenvoudiger te beëindigen is,
kan een onbelaste vermogensverschuiving makkelijker worden ‘geconstrueerd’. Als ‘partners’
een samenlevingsverband aangaan en in het kader daarvan of tijdens het samenlevingsverband
een samenlevingscontract opstellen met een wederkerig finaal verrekenbeding, kan de ver-
mogensverschuiving eenvoudig worden gerealiseerd door binnen enkele weken daarna de
samenleving te beëindigen. Als dit gebeurt direct na het aangaan van het samenlevingsverband,
is duidelijk dat de wil niet was gericht op het aangaan van een samenlevingsverband, maar
op de bevoordeling van de ander. Zowel voor gehuwden als ongehuwd samenwonenden
dient in zo’n geval heffing plaats te vinden. Zie ook par. 12.3.1, laatste alinea. Als dit
gebeurt tijdens het bestaan van het samenlevingsverband dan geldt zowel voor ge-
huwden als ongehuwd samenwonenden dat ze de relatie daarna kunnen beëindigen. De
HR vindt het geen belemmering dat een dergelijke vermogensverschuiving plaatsvindt in
het zicht van beëindiging van het huwelijk (BNB 1971/94 en 95). Naar mijn mening is
slechts relevant of het huwelijkse of buitenhuwelijkse samenlevingsverband realiteits-
gehalte heeft. Als het samenlevingsverband slechts is aangegaan met het oog op de
vermogensverschuiving, dient deze belast te worden. Dit geldt echter zowel voor ge-
huwden als ongehuwd samenwonenden.

31. Als het verrekenbeding werkt bij overlijden, kan de langstlevende echtgenoot kiezen of hij/zij
wenst te verrekenen.

32. Als partijen anders verdelen dan bij helfte, is sprake van een schenking (zie hierna).
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onderhavige situatie, ga ik ervan uit dat – ook als geen sprake is van een
kanscontract – het opnemen van een facultatief wederkerig verrekenbeding
geen schenking is. Zeker is dat echter niet, omdat de Hoge Raad de beslissing
ook kan hebben gegeven vanuit het bijzondere karakter van de wettelijke
gemeenschap van goederen.

De aspecten voor de schenkbelasting zijn naar mijn mening niet anders bij het
eenzijdig verplichte verrekenbeding. In een dergelijk verrekenbeding wordt
slechts verrekend als een van beide partners als eerste overlijdt. Omdat niet
zeker is hoe de vermogens van beide echtgenoten zich zullen ontwikkelen, is
ook in dit geval geen sprake van een voltooide eenzijdige waardeverschuiving.
De verrekening kan voor de langstlevende echtgenoot die verplicht moet
verrekenen in financiële zin zowel voor- als nadelig uitwerken.33 Hiervoor
geldt dus hetzelfde als hiervoor opgemerkt. De situatie is alleen anders bij een
eenzijdig facultatief verrekenbeding. De langstlevende heeft geen kans op
nadeel; als het verrekenbeding in financiële zin nadelig is zal hij/zij afzien
van verrekening. Het opnemen van een eenzijdig facultatief verrekenbeding is
dus een schenking. Omdat geen kans bestaat op nadeel is de waardever-
schuiving in dit geval wel voltooid. Dat de omvang van de schenking niet
vaststaat, doet daaraan niet af. Omdat de schenking afhangt van de wil van de
begiftigde, kan worden gesteld dat de schenking pas tot stand komt als de
begiftigde van zijn/haar verrekeningsrecht gebruikmaakt. Echter ook als
de schenking bij het aangaan van het verrekenbeding al tot stand is gekomen,
wordt voor de Successiewet 1956 de heffing over het voordeel uitgesteld tot
het moment dat van het verrekeningsrecht gebruik wordt gemaakt.34 Op het
moment dat de langstlevende kiest voor verrekening en daaruit een financieel
voordeel voortvloeit, is de vermogensverschuiving belast met schenkbelasting.35

Bij de hiervoor genoemde wederkerige verrekenbedingen en het eenzijdig
verplichte verrekenbeding ben ik ervan uitgegaan dat de verrekening betrek-
king heeft op het volledige vermogen van beide echtgenoten. Dat hoeft niet het
geval te zijn. De verrekening kan ook beperkt zijn tot een vooraf vastgesteld
bedrag of de waarde van vooraf bepaalde vermogensbestanddelen. Deze
situatie is in economische zin de equivalent van de beperkte gemeenschap.
Dezelfde overwegingen spelen in dat geval een rol in de beoordeling of sprake
is van een schenking. Naar mijn mening is van belang of beide echtgenoten – in

33. In gelijke zin Penders 1991, par. 10.
34. De verrekening is in beginsel onvoorwaardelijk als de verrekening geldt bij ontbinding van

het huwelijk. Het facultatieve karakter maakt de schenking echter alsnog voorwaardelijk
(afhankelijk van de wil van de langstlevende).

35. Als het verrekenbeding slechts kan worden uitgeoefend bij overlijden (en dus niet bij
ontbinding van het huwelijk tijdens leven), is daarover tevens erfbelasting verschuldigd op
grond van art. 11 lid 4 SW 1956. De erfbelasting gaat in dat geval als lex specialis voor. Van
Vijfeijken 2010, T&C Erfrecht Relatievermogensrecht, art. 11 SW 1956, aant. 6, letter b.
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theorie – voor- en nadeel kunnen hebben van het verrekenbeding. Als dat het
geval is, is geen sprake van een ‘eenzijdige voltooide waardeverschuiving’. Als
de verrekening beperkt is tot één vermogensbestanddeel dat toebehoort aan
één van beide partners, kan het verrekenbeding worden aangemerkt als een
schenking. Als de verrekening zowel tijdens leven of bij overlijden plaatsvindt,
is bij het opnemen van het verrekenbeding schenkbelasting verschuldigd.36 Als
de verrekening alleen bij overlijden plaatsvindt, vindt de schenking fiscaal
gezien pas plaats als de voorwaarde (het overlijden) in vervulling is gegaan.37

Als de verrekening echter ruimer is en betrekking heeft op de inkomsten van
beide echtgenoten of op de waarde van de toekomstige vermogensbestandde-
len, leidt naar mijn mening de visie van de Hoge Raad ertoe dat geen sprake is
van een schenking.

Net als bij het eenzijdige facultatieve verrekenbeding, zijn overige eenzijdige
vermogensverschuivingen staande huwelijk in principe belaste schenkingen,
tenzij sprake is van een natuurlijke verbintenis. Dit geldt ook in de situatie dat
echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en staande huwelijk
overgaan naar een stelsel van koude uitsluiting. Als de verdeling in dat geval
niet bij helften plaatsvindt, is sprake van een schenking. Zo oordeelde Hof
Leeuwarden in een situatie waarin echtgenoten de wettelijke gemeenschap van
goederen wijzigden in koude uitsluiting.38 De huwelijksgemeenschap werd zo
verdeeld dat tussen hen de vermogensrechtelijke situatie intrad welke zou
hebben bestaan als reeds bij het aangaan van het huwelijk elke gemeenschap
van goederen zou zijn uitgesloten. Het Hof oordeelde onder andere dat:

“(…) kenmerkend voor bevoordeling door schenking en daarmede tevens
voor verkrijging door schenking in de zin van de Wet is of zich een
eenzijdige waardeverschuiving uit het vermogen van de man naar dat van
de vrouw heeft voltrokken en de omstandigheid dat staande huwelijk
rechten en verplichtingen op grond van de door belanghebbende aange-
geven bepalingen van huwelijksgoederenrecht bestaan niet verhindert, dat
op voormeld tijdstip van de akte een eenzijdige waardeverschuiving van het
vermogen van de man naar de vrouw plaatsvond.”

36. Omdat de waardeverschuiving voltooid is, is het vaststellen van de waarde van de schenking
geen probleem. Als A en B overeenkomen de waarde van de woning van A te verrekenen
bij de einde van het huwelijk, kan bij B een schenking worden geconstateerd ter grootte van
de helft van de waarde van de woning op dat moment. Dat de woning nog in waarde kan
veranderen tijdens het huwelijk, is daarvoor niet van belang. Dit geldt ook voor andere
verkrijgingen waarbij men niet onmiddellijk de beschikkingsmacht krijgt over het geschon-
kene (zoals bijv. de schenking onder bewind of niet-opeisbare vorderingen).

37. Art. 1 lid 9 SW 1956.
38. Hof Leeuwarden 12 januari 1977, BNB 1978/238.
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Het Hof besteedde vervolgens aandacht aan de vraag of de schenking wellicht
was vrijgesteld op grond van art. 33 lid 1 onderdeel 12 SW 1956. Hierover
overweegt het Hof dat de vraag of van een dergelijke vrijgestelde schenking
sprake was:

“(…) vanuit een objectief standpunt dient te worden bezien, waarbij het niet
de vraag is of hij die schenkt, meent dat hij aan een dergelijke verplichting
voldoet.”

Het Hof komt tot het oordeel dat objectief bezien geen sprake was van de
voldoening aan een natuurlijke verbintenis. In deze casus hadden man en
vrouw aangevoerd dat ze niet op de hoogte waren van de gevolgen van de
wettelijke gemeenschap en als ze de gevolgen wel hadden overzien, ze meteen
gehuwd waren in koude uitsluiting. Zij waren beiden voor de tweede keer
getrouwd en zij wilden voorkomen dat de kinderen van de vrouw respectie-
velijk van de man uiteindelijk medegerechtigd zouden zijn tot de goederen,
welke respectievelijk door de man dan wel door de vrouw ten huwelijk waren
aangebracht. Thans wordt voor deze situatie in het besluit van 5 juli 2010
een goedkeuring verleend.39 Een afwijking van de juridisch juiste verdeling is
geen schenking in de volgende twee gevallen:
1. Als de wijziging verband houdt met het herstel van aanspraken van

kinderen uit eerdere huwelijken op het vermogen van hun ouder en die
aanspraken als gevolg van een huwelijk in algehele gemeenschap van
goederen onbedoeld verloren zijn gegaan.

2. Als op grond van een misverstand voorafgaand aan het huwelijk geen
huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Als binnen drie jaar na het sluiten
van het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt en op
dat moment geen sprake is van duurzaam gescheiden leven of echtschei-
ding, wordt een misverstand verondersteld.

Een van de voorwaarden is dat partijen na de wijziging van het huwelijksver-
mogensregime zijn gerechtigd tot hetzelfde vermogen als waartoe zij gerech-
tigd zouden zijn geweest, indien zij al bij het aangaan van het huwelijk iedere
gemeenschap hadden uitgesloten.

12.3.3 De ontbinding van het huwelijk of ander samenlevingsverband

Hiervoor is aangegeven dat de gevolgen voor de schenkbelasting niet altijd
duidelijk zijn bij vermogensverschuivingen tijdens het samenlevingsverband.
De gevolgen zijn wel duidelijk bij vermogensverschuivingen in het kader van
de ontbinding van het (buitenhuwelijks) samenlevingsverband. Bij de ontbin-
ding van het huwelijk dient iedere echtgenoot het vermogen te krijgen waartoe

39. Besluit van 5 juli 2010, V-N 2010/34.12, onderdeel 3.3.
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deze – op grond van de wettelijke gemeenschap, huwelijkse voorwaarden,
samenlevingscontract of andere aanspraken – juridisch is gerechtigd. Indien
hiervan wordt afgeweken, is de eenzijdige en onmiddellijk intredende vermo-
gensverschuiving een schenking. In de regel zal ook zijn voldaan aan het
vrijgevigheidsvereiste. Standaardarrest is in dit geval HR 15 juni 1994, BNB
1994/261. In dat geval waren echtgenoten gehuwd in gemeenschap van
goederen. Bij de aanvang van het huwelijk bezaten ze beiden geen noemens-
waardig vermogen. Bij de ontbinding van het huwelijk bedraagt de huwelijks-
gemeenschap circa ƒ 54 miljoen. De vrouw ziet af van haar recht op de helft
daarvan en neemt genoegen met een aanmerkelijk kleiner aandeel. De inspec-
teur constateert een schenking van de vrouw aan de man van ruim ƒ 20miljoen.
De vrouw stelt dat van een schenking geen sprake is omdat zij niet uit
vrijgevigheid handelde. Het was niet haar bedoeling om haar gewezen echt-
genoot te bevoordelen. Omdat ze in gewetensnood was geraakt door de
spectaculaire stijging van het vermogen zag ze op morele gronden af van een
groot deel van het vermogen. De Hoge Raad overweegt in navolging van het hof
dat het motief van de bevoordeling niet van belang is. Voldoende is dat degene
die is verarmd de verrijking van de andere partij heeft gewild. Of de bevoordeling
gewild is dient uit objectieve omstandigheden te worden afgeleid. Omdat in casu
was vastgesteld dat de vrouw zich bewust moet zijn geweest van de bevoorde-
ling, was aan het geobjectiveerde vrijgevigheidsvereiste voldaan.

Ook in dit geval kan schenkbelasting slechts worden voorkomen indien de
vermogensverschuiving is gedaan uit hoofde van een natuurlijke verbintenis.40

12.3.4 Beoordeling positief recht

12.3.4.1 Opmerkingen huidig stelsel

Het aangaan van een huwelijk of buitenhuwelijks samenlevingsverband leidt
haast per definitie tot inkomens- en vermogensverschuivingen. Als deze het
gevolg zijn van de afspraken die zijn gemaakt bij het aangaan van het samen-
levingsverband, is geen sprake van een belaste schenking. Dit is in overeen-
stemming met het ook in de inkomstenbelasting geldende uitgangspunt dat de
belastingheffing zo min mogelijk invloed moet hebben op de beslissing van
belastingplichtigen om te gaan trouwen (in gemeenschap van goederen) of
ongehuwd te gaan samenwonen.

De huidige fiscale behandeling van inkomens- en vermogensverschuivingen
binnen samenlevingsverbanden is echter ondoorzichtig. Deze is volledig

40. De vraag of daarvan sprake is, is in de jurisprudentie meerdere malen aan de orde geweest en
sterk casuïstisch. Zie voor een overzicht aant. 39 bij art. 33 in de Successiewet, Fiscale
Encyclopedie De Vakstudie.
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gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad, waarvan de reikwijdte niet
duidelijk is. Het behoeft geen betoog dat dit leidt tot rechtsonzekerheid.

De fiscale gevolgen bij ontbinding van het samenlevingsverband zijn weliswaar
duidelijk, maar sterk afhankelijk van de juridische vormgeving. Als belasting-
plichtigen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, is over de helft van het
gezamenlijke vermogen geen schenkbelasting verschuldigd. Bij de overige
partners dient eveneens de juridische eigendomsverhouding te worden vast-
gesteld, maar dit is in de regel lastiger dan bij gehuwden in gemeenschap van
goederen. De vaststelling van de juridische gerechtigdheid is echter wel van
belang omdat iedere vermogensverschuiving waarvan het resultaat is dat de
partner meer krijgt dan waartoe hij juridisch is gerechtigd, in principe een
belaste schenking is. De uitvoeringstechnische problemen die zich kunnen
voordoen bij de vaststelling van de juridische gerechtigdheid zijn besproken in
hoofdstuk 5. Zoals daar aangegeven, kunnen ook gehuwden met een verreken-
beding, koude uitsluiting en ongehuwd samenwonenden goederenrechtelijke
en/of verbintenisrechtelijke aanspraken hebben. Die aanspraken zijn vaak niet
meteen helder. Zo heeft de partner die een investering heeft gedaan in het
goed van de ander, in principe slechts een nominaal vorderingsrecht. In de
jurisprudentie wordt de hoofdregel echter opzijgezet wanneer tussen de
echtgenoten anders is overeengekomen of wanneer een en ander is geschied
om te voldoen aan een natuurlijke verbintenis of uit de redelijkheid en billijk-
heid, in verband met de omstandigheden van het geval, anders voortvloeit.41

De beoordeling of bijzondere omstandigheden aanwezig zijn is zeer feitelijk en
sterk afhankelijk van de omstandigheden en gedragingen van partijen tijdens
het huwelijk. Ook ongehuwd samenwonenden kunnen uitdrukkelijk of stil-
zwijgend enige gemeenschap van goederen zijn overeengekomen. Of in een
concreet geval een stilzwijgende afspraak bestaat, is afhankelijk van de (sterk
feitelijke) omstandigheden van het geval.

Als partijen bij de verdeling van de goederen afwijken van de oorspronkelijke
juridische gerechtigdheid, betekent dit dus niet dat sprake is van een (belaste)
vermogensverschuiving. Als partijen het eens zijn over een dergelijke afwij-
kende verdeling, zal de rechter geen oordeel hoeven vellen over het bestaan
van de rechtsgrond; stilzwijgende afspraken, een natuurlijke verbintenis,
andere uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende omstandigheden of
een schenking. Het ligt voor de hand dat de Belastingdienst zich in dit geval
terughoudend opstelt en slechts marginaal toetst. In het algemeen zullen
scheidende partners elkaar immers niet willen bevoordelen. Dit ligt vanzelf-
sprekend anders in het geval van overlijden. Het uitvoeringstechnische pro-
bleem, dat vastgesteld dient te worden waarop partners juridisch aanspraak

41. Vgl. o.a. HR 30 januari 1991, NJ 1992, 191, Rb. Utrecht 19 november 1980, NJ 1983, 410, HR
15 september 1995, NJ 1996, 616 en HR 17 oktober 1997, NJ 1998, 692.
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(kunnen) maken, doet zich dan in volle omvang voor. Dit klemt temeer omdat
de erfgenamen en de Belastingdienst tegenstrijdige belangen kunnen hebben.

De hiervoor geschetste fiscale behandeling leidt ertoe dat belastingplichtigen
hun gedrag afstemmen op de fiscale gevolgen: partners die niet zijn getrouwd
(in gemeenschap van goederen) en een andere verdeling van de goederen tot
stand willen brengen, zullen overwegen dit alsnog te doen in het zicht van
echtscheiding of overlijden. Een overgang naar een algehele of (onder bepaalde
voorwaarden) beperkte gemeenschap is immers zoals hiervoor aangegeven
geen belaste schenking. De discussie in de literatuur en de correspondentie
met de Belastingdienst over de fiscale gevolgen van het aangaan van een
beperkte gemeenschap in het zicht van echtscheiding, illustreert dat de estate-
planning in dit verband bepaald geen uitzonderlijk verschijnsel is.42 Deze
mogelijkheid veroorzaakt rechtsongelijkheid; alleen als partners tijdens leven
de zaken goed (dat wil zeggen fiscaal gunstig) hebben kunnen regelen, ligt de
onbelaste overgang van de helft van het vermogen in het verschiet. Dat de
overgang van de helft van het volledige vermogen van de partner in het zicht
van echtscheiding of overlijden onbelast is, terwijl de overgang van een of
enkele vermogensbestanddelen een belaste schenking kan zijn, stuit boven-
dien op onbegrip.

Zoals uit het voorgaande blijkt, dient het huidige stelsel naar mijn mening te
worden aangepast. Hierna ga ik in op de variant waarin zo veel mogelijk het
individu en de individuele draagkrachtvermeerdering centraal worden gesteld.

12.3.4.2 Voorstel in het licht van de individualisering

Als in de Successiewet 1956 de individuele draagkrachtvermeerdering van de
verkrijger wordt belast, dient ook het aangaan van een huwelijk of buiten-
huwelijks samenlevingsverband waarin een vermogensverschuiving optreedt
een belaste schenking te zijn. Het eerste bezwaar dat hiertegen kan worden
aangevoerd is van praktische aard; het is uitvoeringtechnisch bewerkelijk (zo
niet onuitvoerbaar) om bij het aangaan van ieder huwelijk of buitenhuwelijks
samenlevingsverband vast te stellen of er sprake is van een vermogensver-
schuiving en zo ja, voor welk bedrag. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het
heffen van schenkbelasting op dat moment ook onwenselijk is; het (terechte)
uitgangspunt in onze fiscale wetgeving is dat het aangaan van een huwelijk of
buitenhuwelijks samenlevingsverband in principe niet wordt belemmerd door
de fiscale gevolgen. Aan dit bezwaar kan tegemoet worden gekomen door op
het moment van het aangaan van het samenlevingsverband een conserverende

42. Brief van het Specialistenteam successie/schenking Zwolle 13 april 2004 (te kennen uit Estate
Tip Review 2004/14). Zie ook de verwijzing naar correspondentie met de Belastingdienst in
Estate Tip Review 2005/23, punt 2. Zie ook de in par. 12.3.1 vermelde literatuur.
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aanslag op te leggen voor de schenkbelasting, die pas zal worden ingevorderd
als het huwelijk eindigt. Omdat de vermogensverschuiving zich op dat moment
werkelijk voordoet, leidt de invordering van de aanslag niet tot (liquiditeits)
problemen. Dit kan echter wel het geval zijn als bij het einde van het samen-
levingsverband blijkt dat de vermogensverschuiving minder groot is dan bij de
aanvang van het huwelijk. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, zou
bepaald kunnen worden dat in zo’n geval de aanslag dienovereenkomstig
wordt verminderd.43

De variant om bij de aanvang van het samenlevingsverband een belaste
schenking te constateren (waarvan de heffing wordt uitgesteld), is echter
niet alleen uitvoeringstechnisch complex, maar bovendien uit theoretisch
oogpunt naar mijn mening niet juist. Het aangaan van het samenlevingsver-
band bewerkstelligt niet alleen de eventuele (geheel of gedeeltelijke) samen-
voeging van de huidige vermogens, maar bewerkstelligt vaak ook dat de
toekomstige inkomsten en/of vermogens (geheel of gedeeltelijk) worden
samengevoegd. Het is mijns inziens onjuist om uitsluitend de actuele vermo-
gensverschuiving te belasten en de potentiële toekomstige vermogensver-
schuiving buiten beschouwing te laten. De actuele vermogensverschuiving
kan niet los worden gezien van de (impliciete of expliciete) afspraken omtrent
de toekomstige inkomsten en vermogens van partners. Zoals de Hoge Raad
terecht opmerkte in BNB 1959/121, kan de bevoordeling pas worden vastge-
steld bij het einde van het samenlevingsverband. Vanzelfsprekend zijn er
situaties te bedenken dat de bevoordeling op het moment van de overgang
van het vermogen al met redelijke nauwkeurigheid vaststaat, zoals de 98-jarige
multimiljonair die trouwt met zijn vijftig jaar jongere verpleegster.44 Als het
samenlevingsverband binnen enkele jaren na de vermogensovergang wordt
verbroken, kan achteraf wellicht worden geconstateerd dat de oorspronkelijke
vermogensverschuiving vrijwel geen wijziging heeft ondergaan.45 Dit zijn
echter de uitzonderingen waarop niet de hoofdregel moet worden afgestemd.

43. Ter zake van emigratie zou kunnen worden bepaald dat de normale regels uit de Succes-
siewet 1956 van toepassing zijn op de conserverende aanslag. Dit betekent dat de aanslag in
principe na 10 jaar vervalt (art. 3 SW 1956).

44. Vgl. HR 19 juni 1998, NJ 1998, 777 en HR 11 februari 2000, NJ 2000, 259 waarin de man op
98-jarige leeftijd opnieuw in het huwelijk treedt met een vrouw van 48 jaar, die daags na het
overlijden van de eerste vrouw als verzorgster van de man haar intrek had genomen in de
voormalige echtelijke woning.

45. Vgl. HR 27 juni 2003, NJ 2003, 524 waarin het huwelijk in gemeenschap van goederen
van een vermogende Nederlandse man en Zweedse vrouw reeds binnen 1 jaar strandde.
De man meende dat er bijzondere omstandigheden waren om van de verdeling bij helfte
af te wijken. De door de man gestelde bijzondere omstandigheden zijn met name gelegen
in de omvang van zijn vermogen en in het feit dat tussen hem en de vrouw overeen-
stemming bestond over het opstellen van huwelijkse voorwaarden na sluiting van het
huwelijk. De HR oordeelt dat de aangevoerde omstandigheden niet zo uitzonderlijk zijn
dat een afwijking van de verdeling bij helfte gerechtvaardigd is.
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In de literatuur wordt erop gewezen dat ook allerlei andere vermogensver-
schuivingen niet definitief zijn maar toch onmiddellijk belast zijn met schenk-
belasting.46 Deze situaties zijn naar mijn mening echter niet vergelijkbaar. Het
(al dan niet buitenhuwelijks) samenlevingsverband is een unieke verbintenis
waarin partners per definitie onzakelijk met elkaar handelen. Dit is bijvoor-
beeld anders bij een VOF waarbij een van de partners meer inbrengt dan de
ander. Ook dan staat de bevoordeling op het moment van de inbreng niet vast,
maar de VOF als zodanig is een onderneming waarin partijen overigens in een
zakelijke verhouding ten opzichte van elkaar (dienen te) staan. De bevoorde-
ling als gevolg van de inbreng zal in dat geval niet beïnvloed kunnen worden
door allerlei andere – min of meer toevallige – inkomens- en vermogensver-
schuivingen tussen de vennoten. De inkomensverschuivingen die zich voor-
doen binnen het samenwerkingsverband zijn, als het goed is, ingecalculeerd en
in de winstverdeling meegenomen. Hetzelfde geldt voor de in de literatuur
gemaakte vergelijking met bijvoorbeeld de schuldigerkenning uit vrijgevigheid
waarbij de vordering opeisbaar is bij het overlijden van de debiteur. Op het
moment van de schuldigerkenning is daarover al schenkbelasting verschuldigd
terwijl onzeker is wat men uiteindelijk verkrijgt als de vordering opeisbaar is.
Dat is in essentie echter slechts een waarderingsprobleem. De eenzijdige
vermogensverschuiving heeft zich al voorgedaan. De vermogensverschuiving
bij het aangaan of staande het huwelijk maakt onderdeel uit van een weder-
zijdse verbintenis, waardoor niet alleen de omvang van de bevoordeling
onzeker is maar ook de vraag wie uiteindelijk de bevoordeelde is.

Aan het hiervoor genoemde bezwaar wordt tegemoetgekomen als – conform
de opmerking van de Hoge Raad – de omvang van de schenking pas wordt
vastgesteld als het samenlevingsverband is beëindigd. Alle inkomens- en
vermogensverschuivingen die zich zowel bij aanvang als tijdens het samenle-
vingsverband hebben voorgedaan, worden dan belast met schenkbelasting als
het samenlevingsverband tijdens leven of door het overlijden eindigt. Los van
eventuele andere bezwaren, is duidelijk dat dit stelsel niet uitvoerbaar is. Het is
immers niet vast te stellen of de eventuele vermogensvooruitgang die zich
manifesteert als het samenlevingsverband eindigt, afkomstig is van de be-
lastingplichtige zelf of van zijn partner.47 Een alternatief is om de inkomens- en
vermogensverschuivingen tijdens het samenlevingsverband jaarlijks bij te
houden. Ook dit is echter praktisch onmogelijk. Dit is niet het geval als een
onroerende zaak met een waarde van € 400.000 tijdens het samenlevingsver-
band zonder tegenprestatie overgaat naar de partner. Als echter beide partners

46. Hoogeveen 2004 en Sonneveldt 2007.
47. Vgl. de opmerking van A.J. Pol, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap

nr. 135, p. 16, dat het praktisch vrijwel onmogelijk is om de vermogensverschuivingen tussen
man en vrouw te signaleren: “Wanneer het eigen inkomen van de vrouw geheel bespaard
wordt – een toch gebruikelijke gang van zaken – is er eigenlijk al een vermogensver-
schuiving.”
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inkomen hebben en de man zijn jaarlijkse inkomen ad € 50.000 volledig spaart
omdat de vrouw alle uitgaven voor haar rekening neemt, is evenzeer sprake
van een bevoordeling. Het zal duidelijk zijn dat deze bevoordeling veel lastiger
vast te stellen is. De financiële verwevenheid tussen partners verhindert dat de
inkomens- en vermogensverschuivingen met enige nauwkeurigheid vastge-
steld kunnen worden. Omdat het niet past in een (op draagkracht gebaseerde)
belastingheffing om alleen de duidelijk zichtbare bevoordelingen in de heffing
te betrekken en de overige (mogelijk substantiële) bevoordelingen buiten
beschouwing te laten, dienen ook de inkomens- en vermogensverschuivingen
die zich voordoen tijdens het samenlevingsverband buiten de belastingheffing
te blijven.

Uit het voorgaande blijkt dat het mijns inziens praktisch onmogelijk is om de
werkelijke inkomens- en vermogensverschuiving te belasten met schenkbe-
lasting. Het uitsluitend belasten van de vermogensverschuiving bij het aangaan
van het samenlevingsverband zonder rekening te houden met de toekomstige
vermogensverschuiving is eveneens uitvoeringstechnisch complex en boven-
dien naar mijn mening principieel onjuist.

12.3.5 Wenselijk recht

Gelet op de hiervoor genoemde principiële en praktische bezwaren van het
heffen van schenkbelasting bij het aangaan en tijdens het samenlevingsver-
band, dient naar mijn mening in principe zowel de vermogensverschuiving bij
het aangaan als tijdens het samenlevingsverband buiten beschouwing te
blijven.

Als echter ook de vermogensverschuiving tijdens het samenlevingsverband
buiten beschouwing wordt gelaten, bestaat de mogelijkheid dat partners, vlak
voor beëindiging van het samenlevingsverband, vermogen overhevelen naar
de andere partner. Het is de vraag of deze mogelijkheid bestreden moet
worden. De gewenste vermogensoverheveling had men immers ook al bij
het aangaan van het samenlevingsverband (onbelast) tot stand kunnen bren-
gen. Er kunnen diverse redenen zijn waarom daarvoor destijds niet is gekozen,
zoals aansprakelijkheid of onzekerheid over de duurzaamheid van de verbinte-
nis. Dat men op een later tijdstip alsnog besluit om (een deel van) de vermo-
gens samen te voegen, zou geen nadeligere fiscale gevolgen mogen hebben.
Bovendien bestaat de mogelijkheid van vermogensoverheveling in het zicht
van ontbinding van het huwelijk ook in de huidige Successiewet 1956. Zoals in
paragraaf 12.3.1 opgemerkt, is het aangaan van een algehele gemeenschap en
(onder omstandigheden) een beperkte gemeenschap staande huwelijk geen
schenking. De overdracht van een of enkele vermogensbestanddelen door
gehuwden buiten gemeenschap van goederen of ongehuwd samenwonenden
kan echter wel een (belaste) schenking zijn. Naar mijn mening bestaat voor dit
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verschil in behandeling geen goede rechtvaardiging. Vermogensverschuivingen –

al dan niet in het zicht van ontbinding van het samenlevingsverband – tussen
gehuwden en ongehuwd samenwonenden vloeien voort uit het samenlevings-
verband als zodanig en zouden mijns inziens niet belast moeten worden met
schenkbelasting, mits niet meer wordt verkregen dan de helft van dewaarde van
het totale vermogen van beide partners. Hiermee wordt bereikt dat alle (kwa-
lificerende) ongehuwd samenwonenden en gehuwden zonder belastingheffing
vermogensrechtelijk hetzelfde kunnen bereiken als de gehuwden in gemeen-
schap van goederen.48

Als tijdens het samenlevingsverband vermogensverschuivingen die leiden tot
een gelijkwaardige gerechtigdheid tot het volledige vermogen buiten beschou-
wing blijven, dient dit ook te gelden bij de verdeling in het kader van de
ontbinding van het huwelijk. Hiervoor wordt thans aangesloten bij de juridi-
sche gerechtigdheid van partners. Zoals hiervoor opgemerkt, is de juridische
gerechtigdheid bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen en ongehuwd
samenwonenden vaak lastig vast te stellen. Daarnaast leidt het aansluiten bij
de juridische gerechtigdheid zoals opgemerkt tot ‘estateplanning’ waarin
partners in het zicht van ontbinding van het huwelijk hun huwelijksgoede-
renregime wijzigen. In de parlementaire behandeling van de Successiewet
1956 in 1980 wezen de leden van de VVD-fractie op de grote verschillen in
belaste verkrijging door de langstlevende echtgenoot die konden ontstaan
afhankelijk van het huwelijksgoederenregime.49 De regering antwoordt daarop
dat dit “een logisch gevolg van het systeem van de Successiewet” is:

“Immers de Successiewet belast in beginsel slechts erfrechtelijke verkrij-
gingen en sluit daarbij aan bij het civiele recht.”50

48. Totdat in de VS een algehele vrijstelling werd ingevoerd voor verkrijgingen tussen echtgenoten,
speelde daar dezelfde problematiek; echtgenoten die waren gehuwd in ‘community property’
konden de helft van het totale vermogen zonder schenk- of erfbelasting overdragen, terwijl
echtgenoten die waren gehuwd in ‘common law’ deze mogelijkheid niet hadden. Vanuit het
oogpunt van horizontale gelijkheid werd in 1948 gekozen voor een gelijkstelling via een ‘estate
and gift tax marital deduction’. De ‘marital deduction’ hield in dat de helft van de gift of de
nalatenschap zonder belastingheffing kon overgaan naar de echtgenoot. Bij overlijden kon de
helft van de nalatenschap onbelast naar de langstlevende. In het geval van een schenking tussen
echtgenoten bestond echter een duidelijk verschil omdat de gift slechts voor de helft werd
vrijgesteld. Als de echtgenoot in de ‘common law’-staat de helft van zijn vermogen wilde
schenken, kreeg hij slechts een aftrek van 50%, zodat over de andere helft schenkbelasting was
verschuldigd. Om dezelfde vrijstelling te krijgen als bij overlijden, diende de echtgenoot zijn
volledige vermogen te schenken. In 1976 werd de ‘marital deduction’ aangepast waardoor de
kleinere vermogens een volledige vrijstelling kregen. Het probleem bestond niet meer toen in
1981 een volledige vrijstelling werd ingevoerd voor echtgenoten. Vgl. Shay 1978. Het voorstel
om voor echtgenoten een vermogensverschuiving onbelast te laten voor zover ze geen grotere
gerechtigdheid krijgen dan de helft van het gezamenlijke vermogen wordt in de Nederlandse
literatuur gedaan door Hoogwout 2009, p. 689.

49. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 6, p. 6.
50. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 7, p. 8.
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Hierdoor ontstaat de situatie dat partners die zijn gehuwd in gemeenschap van
goederen onbelast de helft van het vermogen kunnen krijgen, terwijl eenzelfde
verkrijging door samenwonenden of gehuwden buiten gemeenschap van
goederen volledig belast is met erfbelasting (of schenkbelasting). De verschul-
digde erfbelasting is dus verschillend, terwijl de vermogenspositie na ontbin-
ding van het huwelijk dezelfde is. Van der Burght merkt op dat men in het
kader van de in dat wetsvoorstel aangekondigde ‘herijkingsproces’, toch iets
aan deze ‘materieel ongelijke behandeling’ had kunnen doen.51 Door voor alle
kwalificerende samenlevingsverbanden een onbelaste verdeling van de helft
van de waarde van het totale vermogen van beide partners toe te staan, wordt
aan de materieel ongelijke behandeling een einde gemaakt.

De mogelijkheid om onbelast een verdeling bij helfte tot stand te brengen voor
alle gehuwden en (kwalificerende) ongehuwd samenwonenden, is in overeen-
stemming met de gedachte dat partners tijdens het bestaan van het samenle-
vingsverband een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid
zijn. Zoals het Amerikaanse ‘Congress’ het verwoordde:

“(…) many families regard their property as being generated by their
combined efforts and, thus, “ours” rather than ‘his’ and ‘hers’ (…). They
often transfer property from separate ownership to joint ownership or
community property without paying much attention to the legal change
in ownership. There is a serious question whether it is appropriate to tax
such transfers that are basically just incidents in the common management
of the family’s pooled resources.”52

Hiermee wil ik niet beweren dat partners ook een vermogensrechtelijke eenheid
zijn. Integendeel, bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen en ongehuwd
samenwonenden is er geen enkele aanwijzing om een dergelijke eenheid op
voorhand aanwezig te achten. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat zelfs een groot
deel van de gehuwden in gemeenschap van goederen niet alle vermogens-
bestanddelen als gezamenlijk beschouwt. Bij de gehuwden buiten gemeenschap
van goederen en ongehuwd samenwonenden is dat aantal nog veel groter.53 Als
partners echter zelf vermogensrechtelijk staande het samenlevingsverband of in
het kader van de beëindiging van het samenlevingsverband een (bepaalde mate
van) verwevenheid tot stand brengen, is er geen reden deze vermogensver-
schuiving anders te behandelen dan de vermogensverschuiving die voortvloeit
uit het aangaan van een gemeenschap van goederen. Hieraan ligt dus niet de
veronderstelling ten grondslag dat partners een vermogensrechtelijke eenheid
zijn, maar wel dat ze dit zonder belastingheffingmoeten kunnen realiseren. Voor

51. Van der Burght 1994, par. 8.1.
52. Citaat ontleend aan Crawford 2004, p. 770-771.
53. Vgl. de par. 5.3.2, 5.4.2, 5.5.4, en 5.6.4.
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de Successiewet wordt aangesloten bij de juridische gerechtigdheid van de
partners. Als partners tijdens het samenlevingsverband en bij ontbinding daar-
van vasthouden aan een bepaalde scheiding van de vermogens, sluit de Succes-
siewet daarbij aan. Als partners een vermogensoverheveling wel wenselijk
vinden en een dergelijke vermogensoverheveling tijdens het samenlevingsver-
band of in het kader van de ontbinding van het samenlevingsverband realiseren
(tijdens leven of krachtens erfrecht), dient deze vermogensoverheveling naar
mijn mening onbelast te zijn voor zover de verkrijging niet meer bedraagt dan de
helft van de waarde van het totale vermogen van beide partners.

12.4 Fictiebepalingen

12.4.1 Inleiding

Het bestaan van een (buitenhuwelijks) samenlevingsverband is daarnaast
relevant in een aantal fictiebepalingen. De fictiebepaling van art. 10, 11, 13 en
13a SW 1956 zijn alleen toepasselijk als het feitencomplex zich voordoet
binnen een bepaalde kring van verwanten. Daarnaast wordt ook de partner
in de werkingssfeer betrokken.

De fictiebepalingen zijn antimisbruikbepalingen. Zij moeten voorkomen dat de
erf- of schenkbelasting kan worden ontgaan. Echter niet in alle gevallen die
door de tekst van deze artikelen worden bestreken, zal sprake zijn van
misbruik. Bij de parlementaire behandeling van art. 10 en 11 SW 1956 is
erop gewezen dat ook strikt zakelijke overeenkomsten onder de werking van
deze artikelen kunnen vallen.54 In HR 10 augustus 2001, BNB 2001/400,
oordeelde de Hoge Raad dat de verwantschapseis van het inmiddels vervallen
art. 15 SW 1956 ongeoorloofde discriminatie inhoudt. Naar aanleiding hiervan
is de vraag gerechtvaardigd of de verwantschapseis in de overige fictiebepalin-
gen hetzelfde lot beschoren is.55 Deze vraag heeft niet specifiek betrekking op
de partner maar op een ruimere kring van verwanten en valt daarom buiten
het bestek van dit onderzoek. Hier volsta ik met de behandeling van twee
fictiebepalingen waarbij het huwelijk en het (huwelijks)vermogensregime een
specifieke rol spelen, namelijk art. 13 en 13a SW 1956.

54. Van Vijfeijken 2002-II, p. 81 (art. 10 SW 1956) en p. 158 (art. 11 SW 1956).
55. Hoewel Zwemmer het niet eens is met de uitkomst van de procedure, beantwoordt hij deze

vraag in zijn noot bij BNB 2001/400 bevestigend voor art. 10 en 11 SW 1956. Volgens Van
Vijfeijken is dat afhankelijk van het karakter van de bepaling. Het karakter van art. 10 SW
1956 is gelijk aan dat van art. 15 SW 1956, waardoor zij meent dat de HR zal oordelen dat de
verwantschapseis een ongeoorloofde discriminatie oplevert (Van Vijfeijken 2002-II, p. 81).
Voor art. 11 SW 1956 beantwoordt ze deze vraag echter ontkennend (Van Vijfeijken 2002-II,
p. 158-159). Naar mijn mening dient het antwoord ook ontkennend te luiden voor art. 13a SW
1956 (Gubbels 2003, par. 5.2).
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12.4.2 Art. 13 Successiewet 1956

Op grond van art. 13 SW 1956 wordt erfbelasting geheven over de uitkering uit
een levensverzekering die de erflater ten behoeve van de begunstigde heeft
afgesloten. Als de erflater alle premies heeft voldaan, is de volledige uitkering
belast. Indien de begunstigde echter ook zelf premies is verschuldigd, wordt de
heffing beperkt tot het evenredige deel van de uitkering dat overeenkomt met
de premies die aan het vermogen van erflater zijn onttrokken. Als de erflater de
helft van de premies heeft voldaan, is derhalve ook slechts de helft van de
uitkering belast. Voor de toepassing van art. 13 SW 1956 dient derhalve te
worden vastgesteld voor wiens rekening de premies zijn gekomen. Als echt-
genoten zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, kan aan de werking van
art. 13 SW 1956 in principe niet worden ontkomen.56 De helft van de premies
zijn ten laste van het vermogen van de erflater gekomen zodat de helft van de
uitkering in dat geval belast is. Als echtgenoten echter buiten gemeenschap van
goederen zijn gehuwd of ongehuwd samenwonen, kan wel aan de toepassing
van art. 13 SW 1956 worden ontkomen. In dat geval dient in de polis geregeld
te zijn dat de begunstigde de premies is verschuldigd. De premies zijn echter
alsnog ten laste gekomen van de erflater als de premies beschouwd kunnen
worden als kosten van de huishouding. De staatssecretaris heeft goedgekeurd
dat voor de toepassing van art. 13 SW 1956 de premies voor levensverzekering
niet behoren tot de kosten van de huishouding.57 Tenzij in het samenlevings-
contract of in de huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk is bepaald dat de
premies wel tot de kosten van de huishouding behoren, kan in dat geval
heffing op grond van art. 13 SW 1956 worden voorkomen.

De verschillende behandeling naar gelang het (huwelijks)vermogensregime is
complex. Niet alleen de polis, maar ook de huwelijkse voorwaarden of het
samenlevingscontract dienen te worden beoordeeld. Daarnaast kan ook een
wijziging van het huwelijksvermogensregime gevolgen hebben voor de hef-
fing.58 De gevolgen worden nog complexer als sprake is van een gemengde
verzekering. In dat geval is de vraag of de premie kanworden gesplitst zodat de
premie die betrekking heeft op de uitkering als gevolg van het overlijden van
de partner, door de belastingplichtige zelf is verschuldigd.59 Bovendien lijkt
een ‘papieren’ exercitie in dat geval heffing van erfbelasting te kunnen voor-
komen. Het is de vraag of feitelijk de premies niet uit het vermogen van erflater

56. Over de vraag of dit anders is als echtgenoten over privévermogen beschikken lopen de
meningen in de literatuur uiteen. Zie Van Vijfeijken 2002-II, p. 225-227.

57. Besluit 18 juli 2008, V-N 2008/40.24.
58. HR 1 juni 1988, BNB 1988/222 (overgang van algehele gemeenschap van goederen naar

huwelijkse voorwaarden), HR 28 april 1965, BNB 1965/163 en HR 19 februari 1997, BNB
1997/122 (overgang van koude uitsluiting naar algehele gemeenschap) en HR 27 juni 1990,
BNB 1990/255 (toevoeging van een finaal verrekenbeding aan de huwelijkse voorwaarden).

59. Zie hierover meest recentelijk het besluit van 18 juli 2008, V-N 2008/40.24.
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zijn betaald. Theoretisch zou de ander dan een vorderingsrecht krijgen, maar
het is de vraag of partijen zich hiervan bewust zijn en dit goed administreren.
Bovendien is dit voor de Belastingdienst buitengewoon lastig te controleren.

De huidige regeling van art. 13 SW 1956 is onbevredigend. De fiscale gevolgen
zijn niet alleen complex, maar naar mijn mening is het onderscheid naar gelang
het huwelijksvermogensregime ook niet gerechtvaardigd. In paragraaf 12.4.5
besteed ik aandacht aan het wenselijke recht.

12.4.3 Art. 13a Successiewet 1956

Art. 13a SW 1956 beoogt het ontgaan van de heffing van erfbelasting over de
vrijval van een pensioen- of lijfrenteverplichting tegen te gaan.60 De ontgaans-
mogelijkheid bestaat erin dat de aandelen in het pensioen- of lijfrentelichaam
tijdens leven worden overgedragen aan een derde. De aandelen zijn op dat
moment (vrijwel) niets waard, tegenover de gestorte koopsom of premies staat
immers de pensioen- of lijfrenteverplichting. Op het moment dat de verze-
kerde overlijdt valt de pensioen- of lijfrenteverplichting echter vrij en stijgen
de aandelen in waarde. Doordat de aandelen reeds zijn overgedragen aan een
derde, zou deze vrijval niet meer met erfbelasting getroffen kunnen worden.
Hiertegen beoogt art. 13a SW 1956 een dam op te werpen. Art. 13a SW 1956
treedt in werking als de aandelen in het pensioen- of lijfrentelichaam ten tijde
van het overlijden in handen zijn van een ander dan de verzekerde. De heffing
blijft vervolgens beperkt tot de waardestijging die optreedt ten gevolge van het
overlijden.

Het huidige art. 13a SW 1956 heeft echter in partnerschapsituaties een veel
ruimer toepassingsbereik dan op grond van doel en strekking van deze bepa-
ling gerechtvaardigd is. Het artikel ziet op de situatie dat de aandelen tijdens
leven zijn overgedragen om erfbelasting te besparen. Het artikel treedt echter
ook in werking indien de aandelen in de pensioen- of lijfrente-BV niet tijdens
leven zijn overgedragen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de directeur-
grootaandeelhouder in de BV een nabestaandenpensioen heeft verzekerd en de
partner ten behoeve van wie het pensioen is verzekerd overlijdt. Het
nabestaandenpensioen valt op dat moment vrij. Omdat de aandelen in handen
zijn van iemand anders dan de verzekerde, treedt art. 13a SW 1956 in werking.
Hetzelfde doet zich voor indien de aandelen in de pensioen- of lijfrente-BV tot
een huwelijksgemeenschap behoren. Indien de aandeelhouder die zijn
ouderdomspensioen in de pensioen-BV heeft ondergebracht overlijdt, is de
echtgenote erfbelasting verschuldigd op grond van art. 13a SW 1956 over de

60. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat sinds 1 januari 2003 het toepassingsbereik
niet meer is beperkt tot pensioen- of lijfrentelichamen maar dat iedere waardestijging als
gevolg van het overlijden van de erflater onder de reikwijdte van art. 13a SW 1956 valt.
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aandelen die haar krachtens huwelijksvermogensrecht toekomen. De aandelen
zijn immers in handen van een ander dan de verzekerde. Ook de omgekeerde
situatie kan zich voordoen: de in algehele gemeenschap van goederen ge-
huwde echtgenote ten behoeve van wie het nabestaandenpensioen is verze-
kerd overlijdt. Ook in dat geval is de langstlevende echtgenoot erfbelasting
verschuldigd op grond van art. 13a SW 1956 over de aandelen die hem
krachtens huwelijksvermogensrecht toekomen. Voor deze gevallen heeft de
staatssecretaris ten aanzien van het oude art. 13a met toepassing van de
hardheidsclausule goedgekeurd dat het artikel niet wordt toegepast.61 Op
grond van het gelijkheidsbeginsel geldt deze goedkeurende begunstiging
voor alle gevallen waarin de aandelen in de pensioen-BV tot een huwelijks-
gemeenschap behoren. Omdat deze tegemoetkoming niet is ingetrokken en
het nieuwe art. 13a op dat punt niet is gewijzigd, ga ik ervan uit dat dit nog
steeds geldt.62

In de parlementaire behandeling waarin art. 13a werd gewijzigd is wel aan-
dacht besteed aan de heffing over de vrijval van het nabestaandenpensioen in
de situatie dat partners zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen.
Hierover wordt het volgende opgemerkt:

“Op grond van de Successiewet 1956 worden verkrijgingen krachtens erf-
recht, waaronder fictieve verkrijgingen, in de heffing van successierecht
betrokken, Dat geldt ook indien de verkrijger de partner is van de over-
ledene, zij het dat met de speciale band tussen de partners rekening wordt
gehouden door een hoge vrijstelling. Er is geen aanleiding om enkel voor
artikel 13a (materieel) een volledige vrijstelling tussen partners in het leven
te roepen.”63

Het gaat er echter niet om dat een speciale regeling voor partners in het leven
moet worden geroepen. Het gaat erom dat moet worden voorkomen dat
erfbelasting wordt verschuldigd over ‘eigen vermogen’. De premies voor het
nabestaandenpensioen zullen (mede) door de aandeelhouder zelf zijn betaald.
Er ontstaat dubbele heffing indien daarmee geen rekening wordt gehouden.

Over vermogen dat door de belastingplichtige zelf is ingebracht, dient geen
erfbelasting te zijn verschuldigd. Bij de gehuwden in gemeenschap van goe-
deren, komen de premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen ten
laste van beide echtgenoten gezamenlijk. Omdat de echtgenoot op grond van
art. 13a SW 1956 wordt belast voor de helft van de uitkering maar ook de helft

61. Kamerstukken II 1999/00, 26 851, nr. 69 (V-N 2000/33.27).
62. Vgl. Van Vijfeijken 2010, T&C Erfrecht Relatievermogensrecht, art. 13a SW 1956, aant. 2.
63. Kamerstukken II 2002/03, 28 488, nr. 5, p. 4.
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van de premies is verschuldigd, dient per saldo geen heffing plaats te vinden.
De heffing op grond van art. 1 SW 1956 is dan toereikend.

De ongerechtvaardigde heffing over de vrijval van het ouderdoms- en
nabestaandenpensioen kan zich ook voordoen bij gehuwden buiten gemeen-
schap van goederen en ongehuwd samenwonenden. In de meeste gevallen zal
in dat geval de ongerechtvaardigde heffing zich voordoen in de situatie dat een
nabestaandenpensioen is verzekerd. De aandeelhouder wordt dan voor de
volledige waardestijging van de aandelen in de heffing betrokken, terwijl hij
het pensioen voor zijn partner heeft verzekerd en hij in principe de premies
daarvoor is verschuldigd.64 In dat geval dienen de premies die daarvoor door
de langstlevende partner zelf zijn verschuldigd, in aftrek te komen. In dat geval
kan echter een soortgelijke (splitsings)problematiek ontstaan als bij art. 13 SW
1956. In paragraaf 12.4.2 is aangegeven dat deze regeling complex is en dat het
onderscheid tussen de (huwelijks)vermogensregimes niet gerechtvaardigd is.
In paragraaf 12.4.5 ga ik in op het wenselijke recht.

12.4.4 Samenvatting beoordeling positief recht

De huidige regeling van art. 13 SW 1956 is onbevredigend. De fiscale gevolgen
zijn niet alleen voor belastingplichtigen en de Belastingdienst complex, maar
naar mijn mening is het onderscheid naar gelang het huwelijksvermogens-
regime ook niet gerechtvaardigd. Een algehele vrijstelling voor uitkeringen uit
levensverzekering zou aan deze bezwaren tegemoetkomen, maar is niet alleen
in strijd met de individualiseringsgedachte maar werkt ook misbruik in de
hand.65

Art. 13a SW 1956 leidt tot overkill als echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap
van goederen en onder omstandigheden als partners zijn gehuwd buiten
gemeenschap van goederen of ongehuwd samenwonen. Over het vermogen
dat door de echtgenoot zelf is ingebracht, dient deze geen erfbelasting
verschuldigd te zijn. Dit betekent dat de vrijval van het ouderdoms- of
nabestaandenpensioen als echtgenoten zijn getrouwd in gemeenschap van
goederen, niet onder de werking van art. 13a SW 1956 moet vallen. Ook
overigens zou bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen geen heffing
dienen plaats te vinden voor zover de premies zijn verschuldigd door de
fictieve erfrechtelijke verkrijger. De meest voorkomende situatie waarin dit
zich voordoet is bij de gehuwden buiten gemeenschap van goederenwaarbij de

64. Als een ouderdomspensioen is verzekerd ten behoeve van de echtgenoot die wel werknemer
maar geen aandeelhouder is, zijn de premies voor het ouderdomspensioen verschuldigd door
de werknemer ten behoeve van wie het pensioen is verzekerd. Niettemin kunnen ook in dat
geval de premies – door de huwelijksvoorwaarden of het samenlevingscontract – alsnog
verschuldigd zijn door beide partners.

65. Vgl. Van Vijfeijken 2009, par. 3.2.
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aandeelhouder ten behoeve van zijn partner een nabestaandenpensioen heeft
verzekerd dat vrijvalt door het overlijden van de partner. De aandeelhouder is
dan erfbelasting verschuldigd op grond van art. 13a SW 1956 terwijl hij ook
volledig de premies is verschuldigd. Aan dit bezwaar zou tegemoetgekomen
kunnen worden door voor deze situatie een vrijstelling te verlenen. Als men dit
niet wenselijk vindt, omdat het wellicht misbruik in de hand werkt, dienen de
premies die voor het nabestaandenpensioen door de partner zelf zijn verschul-
digd, in aftrek te komen. In dat geval ontstaat een soortgelijke problematiek als
bij art. 13 SW 1956. Hierna besteed ik aandacht aan het wenselijke recht.

12.4.5 Wenselijk recht

Voor de inkomstenbelasting heb ik aangegeven dat partners een inkomens-
verwervende en inkomensbestedende eenheid zijn. Bovendien heb ik hiervoor
aangegeven dat partners, ongeacht het (huwelijks)vermogensregime, onbelast
hun vermogens bij helften moeten kunnen verdelen. In overeenstemming
hiermee, zou naar mijn mening de uitkering uit de levensverzekering als
gevolg van het overlijden van de partner, altijd voor de helft in de erfbelasting
moeten worden betrokken. De premies voor de levensverzekering behoren tot
de kosten van de huishouding en zullen in het algemeen ook door beide
partners gezamenlijk zijn voldaan.66

Ook voor de toepassing van art. 13a SW 1956 dient mijns inziens het huwe-
lijksvermogensregime zo veel mogelijk te worden genegeerd. Binnen het
samenlevingsverband kan ervan uit worden gegaan dat de premies voor
rekening komen van beide partners gezamenlijk, ongeacht het huwelijksver-
mogensregime. De vrijval van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen
wordt niet in de heffing betrokken op grond van art. 13a SW 1956 voor zover
partners in gelijke mate tot de aandelen zijn gerechtigd. Alleen voor zover de
langstlevende partner meer dan de helft van de aandelen bezit, dient de
waardestijging die betrekking heeft op het meerdere te worden belast.

Dit voorstel leidt tot een aanzienlijke vereenvoudiging, is meer in overeen-
stemming met de economische realiteit en is consistent met het voorstel voor
de inkomstenbelasting en het hiervoor geopperde voorstel met betrekking tot
vermogensverschuiving binnen het samenlevingsverband.

66. Zie par. 4.3.2.1. In gelijke zin Van Vijfeijken 2009, par. 3.2. Zij stelt voor te bepalen dat premies
voor levensverzekering altijd behoren tot de kosten van de huishouding waartoe beide
partners in gelijke mate hebben bijgedragen. De regering wijst dit voorstel af omdat een
nieuwe fictie in de Successiewet 1956 met betrekking tot de kosten van de huishouding
onwenselijk is. Van Vijfeijken wijst erop dat de staatssecretaris juist een fictie introduceert
met zijn goedkeuring dat de premies niet behoren tot de kosten van de huishouding. Zie Van
Vijfeijken 2010-II, par. 4.1.
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12.5 Vrijstelling langstlevende partner

12.5.1 Inleiding

Het huwelijk of buitenhuwelijkse samenlevingsverband is in de Successiewet
1956 tot slot relevant voor het toepasselijke tarief (tariefgroep I) en de vrij-
stelling voor de erfbelasting. In het kader van de verzorgingsgedachte heeft de
langstlevende partner recht op een vrijstelling van € 600.000 (2010). In het
verleden is zowel in de parlementaire behandeling als in de literatuur her-
haaldelijk gepleit voor een algehele vrijstelling. In de discussie over de wense-
lijkheid van een volledige vrijstelling tussen echtgenotenwerd vaak een beroep
gedaan op de ‘rechtseenheid’, in de zin dat de Successiewet 1956 op hetzelfde
uitgangspunt moet zijn gebaseerd als de inkomstenbelasting. Voor de inkom-
stenbelasting heb ik in hoofdstuk 7 aangegeven dat partners naar mijn mening
een (inkomensverwervende en inkomensbestedende) eenheid zijn en dat
daarom de draagkracht voor de inkomstenbelasting niet individueel kan
worden bepaald. Op de vraag of dit standpunt gevolgen moet hebben voor
de (algehele) vrijstelling in de Successiewet 1956, ga ik hierna in.

Hierna besteed ik in paragraaf 12.5.2 eerst aandacht aan de opmerkingen ten
aanzien van de (on)wenselijkheid van de algehele partnervrijstelling in de
literatuur en in paragraaf 12.5.3 aan de opmerkingen daarover in de parle-
mentaire behandeling. In paragraaf 12.5.4 komt de wenselijkheid van een
algehele partnervrijstelling aan bod.

12.5.2 Literatuur

In het in 1965 uitgebrachte rapport van de Commissie voor de successiebe-
lasting wordt opgemerkt dat er terecht bezwaren zijn geuit tegen het belasten
van verkrijgingen van de echtgenoot:

“Deze berusten enerzijds op de toch wel sterk in het oog springende
onbillijkheid dat ten aanzien van andere belastingwetten bijv. de zo be-
langrijke inkomstenbelasting en vermogensbelasting, man en vrouw een
fiscale eenheid vormen met alle gevolgen van dien, terwijl bij het overlijden
van de huwelijkspartner deze eenheid ineens genegeerd wordt en aan de
andere kant op de gedachte, dat op een man de morele verplichting rust
zorg te dragen voor het levensonderhoud van zijn vrouw, ook na zijn
overlijden.”67

De Commissie pleit voor het innemen van een consequent standpunt en te
komen tot een principieel niet-belasten met erf- en schenkbelasting van alle

67. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 114, p. 25.
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verkrijgingen van een echtgenoot. Daarvoor verwijst de Commissie ook naar
art. 25 SW 1956, waaruit blijkt dat echtgenoten ten opzichte van derden als een
fiscale eenheid worden beschouwd.68 De Commissie merkt op:

“Met het niet belasten van vermogensovergangen tussen echtgenoten on-
derling zou de reeds getrokken lijn worden doorgetrokken en echtgenoten
ook in dit opzicht als een fiscale eenheid worden behandeld.”69

De Commissie voert daarnaast ook billijkheidsargumenten en praktische argu-
menten aan. De billijkheidsargumenten betreffen de omstandigheid dat onge-
acht het huwelijksvermogensregime, de levensstandaard van echtgenoten
wordt bepaald door hetgeen man en vrouw samen aan inkomen en vermogen
bezitten en dat dit door hun gezamenlijke inspanningen is verworven. Dit
versterkt de aanspraken van de ene echtgenoot op het vermogen van de andere
echtgenoot. De verzorgingsvrijstelling zou niet voldoende tegemoet kunnen
komen aan de wens dat de echtgenoot er na het overlijden in financiële zin niet
op achteruit zou mogen gaan. De praktische argumenten komen erop neer dat
de uitvoering van de Belastingwet eenvoudiger zal worden.

A.J. van Soest, L.J.M. Nouwen en J. Buyse stemmen uitdrukkelijk in met dit
voorstel.70 Alleen Schendstok plaatst een opmerking bij de door de Commissie
aangevoerde argumentatie. Hij merkt op dat de analogie met de fiscale eenheid
in de inkomstenbelasting niet opgaat. De fiscale eenheid in de inkomsten-
belasting ziet immers op de toestand tijdens het huwelijk, terwijl de erf-
belasting ziet op de situatie als die toestand eindigt. De Commissie meent
echter dat de fiscale eenheid tijdens het bestaan van het huwelijk voor de
inkomstenbelasting, voldoende argumenten oplevert om af te zien van een
heffing bij overlijden.71

In het rapport van de Commissie voor de registratie- en successiebelasting uit
1973 wordt het standpunt gehandhaafd dat de onderlinge vermogensver-
schuivingen niet belast moeten worden. Ook in dit geval wordt vastgehouden
aan de vergelijking met de inkomstenbelasting:

“Zoals de inkomstenbelasting – en ook de vermogensbelasting – tijdens
haar gelden de eenheid aanneemt, zo stelt de Commissie zich voor, dat het

68. Aan deze bepaling is in par. 7.7 (wenselijk recht) en 9.7 (positief recht) aandacht besteed.
69. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 114, p. 26.
70. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 114, p. 30-31 (Van Soest), p. 33

(Nouwen) en p. 37 (Buyse, die wijst op de eenvoud en het rechtsbewustzijn). In gelijke zin
Dijk 1965: “Daar waar de fiscus man en vrouw in andere belastingen als fiscale eenheid ziet is
ten aanzien van de successiebelasting evenmin plaats voor een heffing.”

71. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 114, p. 37-38 (Schendstok) en
p. 49 (reactie van de Commissie).
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successierecht bij zijn gelden bij overgang door overlijden zulks ook moet
doen.”72

In de bespreking van het rapport geeft A.J. Pol aan met dit voorstel in te
stemmen. Hij voegt daaraan toe dat het praktisch vrijwel onmogelijk is om de
vermogensverschuivingen tussen man en vrouw te signaleren:

“Wanneer het eigen inkomen van de vrouw geheel bespaard wordt – een
toch gebruikelijke gang van zaken – is er eigenlijk al een vermogensver-
schuiving.”73

Leemreis plaatst – evenals Schendstok in 1965 – een kanttekening bij het
argument van de voorstanders van een algehele vrijstelling. Hij merkt op dat
dit voorstel bij eerdere gelegenheden vrijwel unaniem bijval heeft geoogst. Hij
vindt het echter:

“(…) raadselachtig dat voorstanders zich nog menen te moeten bedienen
van het ongelukkige argument van de doorgaans abusievelijk met ‘fiscale
eenheid’ aangeduide samenstelling van artikel 5 IB ‘64: daar worden trans-
acties tussen echtelieden nu juist wel belast.”74

Na een periode van stilte omtrent dit onderwerp, werd het weer actueel naar
aanleiding van het rapport van de werkgroep-Moltmaker. De werkgroep neemt
het meerderheidsstandpunt in dat verkrijgingen tussen echtgenoten vrijge-
steld moeten zijn voor de erfbelasting. Als reactie hierop geven Van Rijn, Van
Vijfeijken en Van Mens aan tegen dit voorstel te zijn,75 terwijl Moltmaker,
Sonneveldt, Zwemmer, Juch, Hamer en Van Arendonk vóór een algehele vrij-
stelling voor echtgenoten zijn.76 Van Arendonk en Sonneveldt motiveren de
vrijstelling met de ‘fiscale eenheid-gedachte’. Van Arendonk merkt op:

“Partners zien wij als een economische eenheid, zij hebben samen het
vermogen opgebouwd en het past niet in een draagkrachtheffing om bij
overlijden van de ene partner de andere partner voor zijn/haar verkrijging te
gaan belasten.”77

72. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 132, p. 14.
73. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 135, p. 16.
74. Leemreis 1973, par. Tarief en vrijstellingen.
75. Van Rijn 2000, par. 2.2, Van Vijfeijken 2001 en 2008, par. 2 en Van Mens 2001.
76. Moltmaker 2001, par. 4 en zijn bijdrage: ‘Sentimenten rondom de Successiewetgeving’, in:

Stollenwerck e.a., Van der Burght-bundel 2009, par. 3, Sonneveldt 2007-II, Zwemmer 2007,
Juch 2008, Hamer 2000 en Van Arendonk 2009, par. 5.

77. Van Arendonk 2009, par. 5.
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Sonneveldt wijst in navolging van de werkgroep-Moltmaker op de continuï-
teitsgedachte.78 Ook hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat partners
een vermogensrechtelijke eenheid vormen. In het rapport van de werkgroep-
Moltmaker wordt daarover opgemerkt dat de welstand van gehuwden, zelfs als
ze in volledige koude uitsluiting zijn gehuwd, is gebaseerd op hun beider
vermogens in totaliteit. Men zal dan ook niet het gevoel hebben rijker te zijn
geworden als de partner overlijdt. Omdat de langstlevende in vermogens-
rechtelijke zin geen buitenkans ervaart als de echtgenoot overlijdt, rechtvaar-
digt dit een algehele vrijstelling.

Juch merkt op dat ook het draagkrachtbeginsel niet zonder meer een recht-
vaardiging vormt voor de heffing bij de langstlevende echtgenoot. Volgens hem
is het zeer de vraag of in dit geval de draagkracht van de verkrijger wordt
vergroot:

“Indien de man overlijdt, wordt de vrouw mogelijk geconfronteerd met een
daling van de pensioenrechten (veelal tot 70% van het voorheen gezamenlijk
genoten ouderdomspensioen) en bij andere samenlevingsverbanden soms
zelfs met het ontbreken van een partnerpensioen. Indien de vrouw overlijdt,
behoudt de man weliswaar zijn volledig pensioenrecht maar hij zal in de
meeste gevallen met veel hogere kosten om zijn huishouding gaande te
houden worden geconfronteerd.”79

Zwemmer wijst, evenals de werkgroep-Moltmaker op het rechtsgevoel en de
grote vereenvoudiging doordat een aantal fictiebepalingen kunnen vervallen,
waaronder voor echtgenoten art. 13 SW 1956.80 Ook Moltmaker onderstreept
het eenvoudsargument, in het bijzonder in relatie tot de relatief kleine groep
belastingplichtigen waarvoor de complexe regelgeving in stand wordt ge-
houden.

Van Vijfeijken meent dat met een royale verzorgingsvrijstelling voldoende
recht wordt gedaan aan de continuïteitsgedachte. Als men meer verkrijgt dan
deze vrijstelling, zal het ongestoord voortleven immers niet in gevaar komen
door de verschuldigde erfbelasting. Van Rijn wijst evenals Van Vijfeijken op de
draagkrachtvermeerdering van de langstlevende. Als gevolg van het overlijden
zijn niet meer twee personen gerechtigd tot het vermogen, maar slechts één.
Van Mens wijst tot slot op de mogelijke misbruikmogelijkheid:

78. Sonneveldt 2007-II, p. 2-3.
79. Juch 2008, par. 2, punt.2.
80. Zwemmer 2007, p. 1571. Ook Verstraaten 2000, par. 2.1 benadrukt het eenvoudsargument in

relatie tot levensverzekeringsovereenkomsten en verkrijgingen uit hoofde van verrekenbe-
dingen.
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“Een beetje oom, die nog niet eens zo erg veel van zijn nichtje houdt, zal toch
met haar willen trouwen om de bonanza van de algehele vrijstelling deel-
achtig te worden. Alle verre nichten zullen per saldo partner worden (…).”81

Ter afsluiting kan nog worden opgemerkt dat over de wenselijkheid van een
algehele vrijstelling voor echtgenoten verschillend wordt gedacht, maar dat in
de literatuur (vrijwel) unanieme overeenstemming bestaat over de wenselijk-
heid om de imputatieregeling voor pensioenen af te schaffen.

12.5.3 Parlementaire behandeling

Bij de behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot de Successiewet 1956,
waren de hoogte van het tarief en de vrijstelling van de weduwe onderwerp
van discussie. De directe aanleiding voor deze discussie vormde het wetsvoor-
stel Wet Belastingherziening 1946, waarin voorstellen werden gedaan om de
belastingdruk op ondernemers en investeerders in ondernemingen te ver-
lagen.82 Om dit voorstel te financieren werd onder andere voorgesteld om het
successierecht te verhogen, in het bijzonder voor verkrijgingen in de rechte lijn.
Veel Kamerleden hadden bezwaar tegen een dergelijke verhoging:

“Zij waren van meening, dat hierdoor het voortbestaan en de eenheid van het
gezin na het overlijden van een der echtgenooten in gevaar worden gebracht.
(…) Bovendien betekent vererving in deze gevallen dikwijls in het geheel geen
vermeerdering van financieele draagkracht. Wanneer de vader, tevens kost-
winner, komt te overlijden, beteekent dit voor de weduwe en kinderen vaak
juist een aanzienlijke vermindering van financieele draagkracht.”83

Met name de regeling voor verkrijgingen door weduwen, waarbij alleen het
wettelijke weduwepensioen was vrijgesteld en voor het overige de vrijstel-
lingen varieerden naar gelang sprake was van een verkrijging krachtens
levensverzekering, vond men onbevredigend. In dat kader zegde de minister
toe een technische herziening van de Successiewet 1956 in te dienen, waarbij
‘de materie der vrijstellingen meer algemeen bezien’ zou worden en waarbij
tevens andere wijzigingen tot stand zouden kunnen worden gebracht.84

In dit wetsvoorstel wordt de basisvrijstelling van de weduwe verhoogd en
wordt de verkrijging van een lijfrente gemaximeerd vrijgesteld.85 In de tot dan

81. Van Mens 2001, p. 201.
82. Kamerstukken II 1946/47, 231, nr. 3, met name p. 5-6.
83. Kamerstukken II 1946/47, 231, nr. 5, p. 33-34.
84. Bijlagen Handelingen II 1946/47, nr. 231, p. 96.
85. Deze vrijstelling gold slechts voor de weduwe en niet voor de weduwnaar. Ook de positie

van de weduwnaar werd echter versterkt voor zover hij met minderjarige kinderen achter-
bleef.
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geldende wettelijke regeling verviel deze vrijstelling indien het vrijgestelde
bedrag werd overschreden. Dat de vrijstelling in het wetsvoorstel blijft bestaan
ongeacht de omvang van de verkrijging, wordt gemotiveerd door te wijzen op
de onderhoudsverplichting:

“De verkrijging van lijfrente(n) krachtens overeenkomst van verzekering ten
bate van de weduwe wel in het bijzonder gezien kunnen worden als
uitvloeisel van de op de man jegens de vrouw rustende verplichting tot
voorziening in haar jaarlijks onderhoud na zijn overlijden. Het feit dat een
dergelijke voorziening, wanneer zij een bepaalde grens niet te boven gaat,
veelal het karakter zal dragen van de voldoening aan een sterke morele
verplichting, kan er dan toe doen besluiten — in afwijking van wat de
geldende wet bepaalt — de vrijstelling tot bedoelde limiet te handhaven,
ook wanneer het totaal aan renten verkregene meer bedraagt dan de limiet
van de vrijstelling.”86

In de parlementaire behandeling kwam wel nog de vraag aan bod of het niet
paste in de toenmaligemaatschappelijke verhoudingen omverkrijgingen door de
echtgeno(o)t(e) en verkrijgingen in de rechte nederdalende lijn van successie-
recht en eventueel schenkingsrecht vrij te stellen. Daarop werd slechts geant-
woord dat de regering op het ingaan van dit vraagstuk ernstige bedenkingen had,
onder andere omdat het slechts een technische herziening betrof.87

Dit onderwerp krijgt een vervolg in het enige jaren daarna ingediende wets-
voorstel. In dit wetsvoorstel wordt gehoor gegeven aan de voorgenomen
verruiming van de gezinsvrijstellingen voor het successierecht, zoals aange-
kondigd bij de behandeling van het wetsontwerp inzake de vermogensbelas-
ting. In dat kader wordt uitvoerig gediscussieerd over de (on)wenselijkheid van
een algehele vrijstelling tussen echtgenoten.

De voorstanders van een algehele vrijstelling voeren aan:88

– dat op de man een morele verplichting rust om ook na zijn overlijden in het
levensonderhoud van zijn vrouw te voorzien;

– dat een heffing tussen echtgenoten is gebaseerd op de onjuiste gedachte dat
een vererving door overlijden van een van de echtgenoten een verrijking
van de langstlevende meebrengt. In de meeste gevallen is van zo’n verrijking
echter geen sprake;

– dat de heffing zeer algemeen als onbillijk wordt ervaren, hetgeen onder
andere blijkt uit de discussie die is gevoerd naar aanleiding van het rapport
van de Vereniging voor Belastingwetenschap (zie par.12.5.2);

86. Kamerstukken II 1948, 915, nr. 3, p. 16.
87. Kamerstukken II 1954/55, 915, nr. 10, p. 6.
88. Kamerstukken II 1964/65, 7882, nr. 4, p. 3.
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– Dat het zeer onbevredigend is dat de fiscale eenheid van echtelieden wordt
beperkt tot de inkomsten- en de vermogensbelasting en dat voor het
successierecht de aan deze eenheid ten grondslag liggende gedachten
plotseling alle waarde lijken te hebben verloren.

De tegenstanders van een algehele vrijstelling voeren aan dat gelet op de
hoogte van de tarieven, bij aanzienlijke verervingen de levenstandaard van de
langstlevende niet in het gedrang hoeft te komen door het verschuldigde
successierecht.

Dit wetsvoorstel kreeg geen vervolg, maar de problematiek van de vrijstelling
van de langstlevende werd overgeheveld naar een ander wetsvoorstel.89 Daar
werd door de regering aangegeven dat de rechtsgrond voor het belasten van
verkrijgingen tussen echtgenoten geen andere is dan die voor de heffing van
successierecht in het algemeen.90 Omdat in een aantal gevallen de verbetering
van de vermogenspositie samenvalt met een verslechtering van de financiële
positie door het wegvallen van de arbeidskracht van de overledene, is men wel
van mening dat deze verkrijging in het algemeen meer dient te worden
ontzien. Voorts wijst de regering op het reeds matige tarief van het successie-
recht voor verkrijgingen door de echtgenoot en het budgettaire belang aange-
zien meer dan de helft van de waarde van alle nalatenschappen vererft op de
echtgenoot. Samenvattend is men van oordeel dat:

“(…) algehele afschaffing van het successierecht bij de vererving tussen
echtgenoten en tussen ouders en kinderen niet juist en in de huidige
omstandigheden ook niet mogelijk is (…).”91

De hoogte van de vrijstelling is vastgesteld met inachtneming van de in andere
landen geldende vrijstellingen, het naar een gemiddelde maatstaven berekend
bedrag voor levensonderhoud, de aanwezigheid van huisraad en de budget-
taire mogelijkheden.92

Het onderwerp van de vrijstelling tussen echtgenoten stond opnieuw op de
agenda van het in 1980 ingediende wetsvoorstel. Evenals het wetsvoorstel dat
leidde tot de Successiewet 1956, was ook dit wetsvoorstel ingediend om de

89. Wetsvoorstel 7882 werd ingetrokken in 1984, Kamerstukken II 1984/85, 7882, nr. 5. De
problematiek van de vrijstelling van de echtgenoten is behandeld in wetsvoorstel 8407 en
16 016. Zie ook de opmerking daarover in Kamerstukken II 1981, 17 041, nr. 3, p. 1.

90. Kamerstukken II 1965/66, 8407, nr. 5, p. 1-3.
91. Kamerstukken II 1965/66, 8407, nr. 5, p. 2.
92. Kamerstukken II 1965/66, 8407, nr. 5, p. 3. Ten aanzien van de budgettaire mogelijkhedenwordt

aangetekend dat dit niet wil zeggen dat “ondergetekenden ruimere mogelijkheden in dat
opzicht in de eerste plaats zouden hebben aangewend ter vergroting van deze vrijstelling”.
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opbrengst van het successierecht te verhogen.93 Naast dit budgettaire doel,
wordt in het wetsvoorstel ernaar gestreefd om ook meer fundamentele
wijzigingen tot stand te brengen. In dat kader worden ook de tarieven en de
vrijstellingen aan een ‘herijkingsproces’ onderworpen. Ook hier wordt, on-
danks de beoogde budgettaire meeropbrengst, voorgesteld de vrijstelling voor
de langstlevende echtgenoot te verhogen. Als belangrijkste overweging daar-
voor wordt opgemerkt:

“(…) dat erfrechtelijke verkrijgingen van de overleden echtgenoot dikwijls
niet als een verrijking zullen worden ervaren, omdat men zich ook reeds
tijdens het huwelijk te zamen met de echtgenoot eigenaar voelde – en bij
algehele gemeenschap van goederen ook juridisch was – van het gehele
vermogen. In het bijzonder geldt dit voor de eigen woning. Daarnaast speelt
een rol de verzorgingsgedachte voor de overblijvende echtgenoot, wanneer
die na het overlijden van de partner in inkomen achteruit gaat of moet
voorzien in betaalde huishoudelijke hulp.”94

Een algehele vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot werd niet meer
geopperd. Integendeel, alleen de VVD meende dat de voorgestelde verhoging
niet ver genoeg ging terwijl de andere fracties juist kritisch stonden tegenover
de voorgestelde verruiming van de vrijstelling.

De discussie daarover laaide wel weer op naar aanleiding van het rapport
van de werkgroep-Moltmaker. In dit rapport werd door een meerderheid van
de leden gepleit voor een algehele successierechtvrijstelling voor de langst-
levende echtgenoot. Het belangrijkste (principiële) argument daarvoor vormde
de continuïteitsgedachte. Dit is gebaseerd op de gedachte dat een van de
belangrijkste rechtvaardigingsgronden voor het heffen van successiebelasting
het buitenkansbeginsel is:

“Van een dergelijke buitenkans in vermogensrechtelijke zin is in het algemeen
in de beleving van een langstlevende die zijn of haar partner verliest geen
sprake. Bij een (nog steeds in de meeste gevallen bestaande) algehele ge-
meenschap van goederen zal men zeker niet het gevoel hebben rijker te zijn
geworden door het overlijden van de partner, maar zelfs in de gevallen van
volledige uitsluiting van gemeenschap van goederen zonder finaal verreken-
beding, was de welstand van de partners gebaseerd op hun beider vermogen
als totaliteit. Daarbij past niet dat de fiscus daarop inbreuk maakt bij het
overlijden van de eerststervende, maar veeleer, dat de fiscus pas aan de beurt
komt bij het overlijden van de langstlevende (de continuïteitsgedachte). In

93. Dit keer om een verlaging van de vermogensbelasting te compenseren. Kamerstukken II
1979/80, 16 016, nr. 3, p. 1.

94. Kamerstukken II 1979/80, 16 016, nr. 3, p. 3.
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deze benadering past een volledige vrijstelling voor de verkrijging door
partners.”95

Daarnaast wordt aangevoerd dat het voorstel beter aansluit bij het nieuwe
erfrecht, dat ook ervan uitgaat dat de langstlevende echtgenoot op de oude
voet kan voortleven, dat het tot een vereenvoudiging leidt en dat het maxi-
meren van de vrijstelling op een hoger bedrag ertoe leidt dat een complexe
regelgeving in stand moet worden gehouden voor een beperkt aantal gevallen.
Daarnaast wordt door een algehele vrijstelling de rechtsgelijkheid tussen
verkrijgers met en zonder nabestaandenpensioen bevorderd. In de huidige
en voorgestelde regeling is het nabestaandenpensioen vrijgesteld, waardoor
een verschil in heffing kan ontstaan tussen de verkrijgers die wel en geen recht
hebben op een nabestaandenpensioen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de
vrijstelling een bijdrage kan leveren aan het binnen Nederland houden van
grote vermogens en dat ook een aantal andere landen een volledige vrijstelling
kennen voor verkrijgingen door echtgenoten. Tot slot wordt opgemerkt dat de
mogelijke misbruikmogelijkheid door in het zicht van overlijden te trouwen
niet veel groter zal zijn bij een algehele vrijstelling dan bij een (verruimde)
verzorgingsvrijstelling.96

De tegenstanders van een algehele vrijstelling menen dat er geen reden is een
langstlevende partner ten opzichte van andere verkrijgers in een bijzondere
positie te plaatsen mits de vrijstelling voldoende is om te voorzien in de
verzorgingsbehoefte van de langstlevende. De argumenten van de tegenstan-
ders zijn:97

– De belastingwetgeving is steeds verder geïndividualiseerd. De gedachte van
een fiscale eenheid tussen echtgenoten bestaat niet meer en nog minder bij
buitenhuwelijkse relatievormen.

– Thans worden gehuwden en ongehuwd samenwonenden voor het tarief en
de vrijstelling hetzelfde behandeld. Het gaat echter te ver om een algehele
vrijstelling ook uit te strekken tot ongehuwd samenwonenden. De gedachte
van eenheid van vermogens leeft bij hen vermoedelijk minder sterk dan bij
gehuwden en bovendien nemen de mogelijkheden tot het ontgaan van
belasting toe.

– De voorgestelde verhoging van de verzorgingsvrijstelling leidt ertoe dat in
veel gevallen heffing achterwege blijft. Bij grotere vermogens is een vrij-
stelling die verder gaat dan de verzorgingsbehoefte niet nodig. De heffing is
in dat geval vanuit de draagkrachtgedachte gerechtvaardigd.

95. Rapport van de werkgroep-Moltmaker 2000, par. 3.1.2, p. 16.
96. Rapport van de werkgroep-Moltmaker 2000, par. 3.1.8.
97. Rapport van de werkgroep-Moltmaker 2000, par. 3.1.9.
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– In de meeste West-Europese landen wordt in meer of mindere mate reke-
ning gehouden met de verzorgingsbehoefte van de langstlevende echtge-
noot, maar niet via een algehele vrijstelling.

– De mogelijkheid van kapitaalvlucht is geen argument om heffing achter-
wege te laten.

In het kabinetsstandpunt naar aanleiding van dit rapport wordt aangesloten bij
het meerderheidsstandpunt van de werkgroep-Moltmaker en de ter onder-
steuning daarvan aangedragen argumenten.98

Naar aanleiding van kritische opmerkingen van een tweetal Kamerleden dat
een algehele vrijstelling onwenselijk is en bovendien veelal niet nodig vanuit
de verzorgingsbehoefte, merkt de staatssecretaris op:

“In het voorstel voor (een; NG) algehele partnervrijstelling is de verzor-
gingsbehoefte van de langstlevende partner geen uitgangspunt meer, maar
wel de principiële gedachte dat, als in een duurzame relatie met zorgplicht
een partner komt te overlijden, degene die achterblijft, daardoor niet rijker
wordt.”99

Een deel van de in het kabinetsstandpunt genoemde onderwerpen is opgenomen
in het wetsvoorstel Belastingplan 2002 IV. Ook in de parlementaire behandeling
van dit wetsvoorstel wordt gediscussieerd over de algehele vrijstelling, zonder
dat daarvoor nieuwe argumenten worden aangedragen.100 Omdat voor dit
voorstel geen Kamermeerderheid bestond, werd het voorstel van de algehele
partnervrijstelling in de tweede nota van wijziging ingetrokken.101

Bij de meest recente herziening van de Successiewet 1956 wordt nog een
amendement ingediend voor een volledige successierechtvrijstelling. Omdat
het bezit vaak gedurende hun leven samen is opgebouwd zou de heffing bij het
overlijden van de partner daarover ten principale onjuist zijn. Bovendien wordt
erop gewezen dat de successiewetgeving dan minder gecompliceerd zou
worden.102 Als reactie daarop geeft de staatssecretaris aan dat hij dit amende-
ment ontraadt omdat met de voorgestelde vrijstelling van € 600.000 vol-
doende uiting wordt gegeven aan de verzorgingsgedachte. Bovendien sluit de
vrijstelling naar zijn mening goed aan bij wat in de maatschappelijke opvatting

98. Kamerstukken II 2000/01, 27 789, nr. 1, p. 11.
99. Kamerstukken II 2000/01, 27 789, nr. 6, p. 5.
100. Kamerstukken II 2001/02, 28 015, nr. 6, p. 6-7.
101. De staatssecretaris merkt over het voorstel van de volledige vrijstelling op: “Wij hebben

evenwelmoeten constateren dat de Kamer daar niet bar veel voor voelt”Handelingen II 2001/02,
nr. 23, p. 1620. Het voorstel is in de tweede nota van wijziging ingetrokken, Kamerstukken II
2001/02, 28 015, nr. 12.

102. Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 29.
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als een redelijke vrijstelling voor partners wordt ervaren. Tot slot wijst hij op de
budgettaire derving van het voorstel.103 Het amendement wordt niet aange-
nomen.104

12.5.4 Beoordeling positief recht/wenselijk recht

Zowel in de parlementaire behandeling als in de literatuur wordt ter recht-
vaardiging van de algehele vrijstelling verwezen naar de ‘fiscale eenheid’, die
destijds in de inkomstenbelasting bestond. In hoofdstuk 7 heb ik aangegeven
dat het splitsingsstelsel naar mijn mening het meest accuraat de individuele
draagkracht binnen een samenlevingsverband benadert. De vraag is nu of dit
ook impliceert dat in de Successiewet 1956 een algehele vrijstelling moet
gelden voor partners. Het antwoord daarop luidt naar mijn mening ontken-
nend. Dat een algehele partnervrijstelling niet een automatisch gevolg is van
het splitsingsstelsel, blijkt reeds uit het feit dat in Duitsland en de VS, in welke
landen het splitsingsstelsel geldt, in het eerstgenoemde land geen en in het
laatstgenoemde land wel een algehele vrijstelling geldt. Toch wordt in zowel de
Nederlandse als de Amerikaanse literatuur en parlementaire behandeling het
bestaan van een ‘fiscale eenheid’ in de inkomstenbelasting als rechtvaardiging
gebruikt voor het aannemen van een ‘fiscale eenheid’ in de Successiewet 1956,
waardoor pas heffing zou plaatsvinden op het moment dat de langstlevende
overlijdt.

In de Amerikaanse parlementaire behandeling is de algehele vrijstelling ver-
dedigd met de visie van:

“(…) husband and wife as a single economic unit for transfer tax purposes,
as they are generally treated for income tax purposes.”105

Daarnaast werd gewezen op de noodzaak van vereenvoudiging en werden de
moeilijkheden benadrukt van het vaststellen van ieders juridische gerechtigd-
heid tot het ‘gezamenlijke’ vermogen. Een ander argument was “the pressure
to engage in complex estate planning.”106

Niettemin wordt ook in de Amerikaanse literatuur – evenals in de Nederlandse
literatuur – opgemerkt dat het bestaan van een fiscale eenheid in de inkom-
stenbelasting geen algehele vrijstelling rechtvaardigt:

“(…) the concept of ‘sharing’ implies fifty-fifty ownership, which in turn
would justify an estate equalization scheme. In any event, for estate and gift

103. Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 36, p. 5.
104. Handelingen II 2009/10, nr. 19, p. 1516.
105. Crawford 2004, p. 774.
106. Crawford 2004, p. 774 en Fry 2008, p. 551-552.
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tax purposes, husband and wife are clearly separate taxpayers with separate
schedules and exemption levels. Implementation of the marital-unit theory
would require the imposition, upon the death of the second spouse, of a tax
on the aggregate tax base of both spouses combined.”107

Deze opmerking wordt terecht gemaakt. Alleen als in de inkomstenbelasting
het samenvoegingsstelsel zou gelden, zou dat een argument kunnen zijn om
ook in de Successiewet 1956 uit te gaan van een fiscale eenheid in de zin dat
het samenlevingsverband de belastingplichtige is. Het voorgestelde splitsings-
stelsel is echter geen gezinsheffing maar een heffing ter zake van de indivi-
duele draagkrachtvermeerdering. Door de tegenstanders van een algehele
vrijstelling wordt in het rapport van de werkgroep-Moltmaker terecht ge-
wezen op de individualiseringsgedachte. Een algehele vrijstelling neemt het
samenlevingsverband als uitgangspunt voor heffing, hetgeen in strijd is met de
individualiseringsgedachte waarin de individuele draagkracht centraal staat.

Niettemin is in hoofdstuk 6 aangegeven dat de individualiseringsgedachte
binnen het samenlevingsverband in een groot aantal gevallen een illusie is.
Dit is in overeenstemming met de bevindingen uit het enquêteonderzoek dat
partners tijdens het samenlevingsverband een inkomensverwervende en in-
komensbestedende eenheid zijn. Op het moment dat een van de partners
overlijdt, wordt het samenlevingsverband – en daarmee de economische
eenheid – echter verbroken. De krachtigste argumenten tegen een heffing op
dat moment wordt mijns inziens gevormd door het feit dat partners niet het
gevoel hebben te zijn verrijkt en de draagkrachtgedachte.

Over het rechtsgevoel wordt door Van Rijn opgemerkt dat dit een subjectief
criterium is waarmee bij de vaststelling van het tarief of de vrijstelling geen
rekening kan worden gehouden.108 Naar aanleiding daarvan merkt Moltmaker
op dat het een algemeen rechtsgevoel betreft van de langstlevende partners
dat mede bepalend moet zijn voor de vraag of belastingheffing in deze gevallen
op haar plaats is.109 In het enquêteonderzoek is dit rechtsgevoel onderzocht.
Aan de respondenten is de volgende vraag voorgelegd:

In de politiek heeft enige jaren geleden discussie plaatsgevonden over de
afschaffing van successierecht voor de langstlevende partner. Indien het
successierecht voor de langstlevende partner wordt afgeschaft, kost dit
het rijk geld. Dit kan betekenen dat de belasting op arbeid (inkomsten-
belasting) of consumptie (omzetbelasting) omhooggaat.

107. Dodge 1977-1978-II, p. 1743-1744.
108. Van Rijn 2000, p. 125.
109. J.K. Moltmaker, ‘Sentimenten rondom de successiewetgeving’, in: Stollenwerck e.a., Van der

Burght-bundel 2009, p. 118.
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Vindt u dat, in de hiernavolgende situaties, de partner successierecht
moet zijn verschuldigd als deze iets erft van zijn overleden partner?

U kunt antwoorden met:
1 = ja
2 = ja, maar niet over de eigen woning
3 = ja, mits er een behoorlijke vrijstelling (€ 500.000) geldt
4 = ja, maar de woning moet zijn vrijgesteld evenals een bedrag van
€ 500.000
5 = nee, ik vind dat de langstlevende partner geen successierecht moet
zijn verschuldigd als zijn partner overlijdt

Uit de antwoorden kan worden afgeleid dat het rechtsgevoel inderdaad in een
(ruime) meerderheid zich verzet tegen een heffing van erfbelasting bij het
overlijden van de langstlevende partner. Van de gehuwden in gemeenschap
van goederen meent een ruime meerderheid van 71% dat de langstlevende
geen erfbelasting verschuldigd moet zijn.110 Echter ook als partners niet zijn
gehuwd (in gemeenschap van goederen), is een relatieve meerderheid van
mening dat een volledige vrijstelling moet gelden. Opvallend is dat een meer-
derheid van 55% van de respondenten aangeeft dat men voor de samen-
wonenden met samenlevingscontract een algehele vrijstelling wenselijk
vindt, terwijl slechts 46% van de respondenten dit ook wenselijk vindt voor
de gehuwden buiten gemeenschap van goederen.

Grafiek 12.1 Moet de langstlevende partner successierecht betalen?
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Ook de draagkracht dient naar mijn mening in de discussie over de algehele
vrijstelling betrokken te worden. Het overlijden veroorzaakt immers vaak niet
alleen een draagkrachtvermeerdering, maar door de inkomensachteruitgang

110. Dit is het antwoord van alle respondenten, en dus niet alleen van de gehuwden in ge-
meenschap van goederen.
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evenzeer een draagkrachtvermindering. Om hieraan tegemoet te komen, is
een algehele vrijstelling echter niet noodzakelijk. Aan dit bezwaar kan
tegemoet worden gekomen door naast een ruime verzorgingsvrijstelling de
nabestaandenuitkeringen volledig vrij te stellen, zoals door de werkgroep-
Moltmaker voorgesteld.

Het enige argument dat overblijft om de erfbelasting tussen partners volledig
af te schaffen, is het ‘gevoel dat partners niet zijn verrijkt’. Dit gevoel lijkt
inderdaad te bestaan. In het enquêteonderzoek zijn een aantal alternatieven
gegeven, waaronder een vrijstelling van € 500.000 en een vrijstelling van
€ 500.000 inclusief een vrijstelling van de woning. Uit cijfers van het CBS blijkt
dat 98% van de nalatenschappen kleiner is dan € 500 000.111 Dit zou globaal
gesproken betekenen dat 98% van de respondenten in dat geval geen erf-
belasting verschuldigd zouden zijn. Dat toch een (ruime) meerderheid aangeeft
voor een volledige vrijstelling te zijn, versterkt het vermoeden dat het rechts-
gevoel inderdaad aanwezig is. Of dit voldoende is om de algehele vrijstelling
inderdaad in te voeren, is een politieke kwestie. Uit de parlementaire behande-
ling blijkt wel duidelijk de tendens om de langstlevende voor de erfbelasting te
ontzien; de langstlevende heeft in de loop der jaren een steeds ruimere
vrijstelling gekregen. Een algehele vrijstelling vloeit echter niet logisch voort
uit het systeem van de huidige inkomstenbelasting en de Successiewet 1956,
noch uit het door mij voorgestelde systeem.

12.6 Samenvatting beoordeling positief recht

Het aangaan van een huwelijk of buitenhuwelijks samenlevingsverband leidt
haast per definitie tot inkomens- en vermogensverschuivingen. Als deze het
gevolg zijn van de afspraken die zijn gemaakt bij het aangaan van het samen-
levingsverband, is geen sprake van een belaste schenking. Dit is in overeen-
stemming met het ook in de inkomstenbelasting geldende uitgangspunt dat de
belastingheffing zo min mogelijk invloed moet hebben op de beslissing van
belastingplichtigen om te gaan trouwen (in gemeenschap van goederen) of
ongehuwd te gaan samenwonen.

De huidige fiscale behandeling van inkomens- en vermogensverschuivingen
binnen samenlevingsverbanden is echter ondoorzichtig. Deze is volledig ge-
baseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad, waarvan de reikwijdte niet
duidelijk is. Het behoeft geen betoog dat dit leidt tot rechtsonzekerheid.

De fiscale gevolgen bij ontbinding van het samenlevingsverband zijn weliswaar
duidelijk, maar sterk afhankelijk van de juridische vormgeving. Als belasting-
plichtigen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, gaat de helft van het

111. Ontleend aan Van Vijfeijken 2008-II, par. 2.
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gezamenlijke vermogen belastingvrij naar de andere partner over. Bij de
overige partners is het lastiger om de juridische eigendomsverhouding vast
te stellen. Toch moet dit worden vastgesteld omdat iedere vermogensver-
schuiving waarvan het resultaat is dat de partner meer krijgt dan waartoe hij
juridisch is gerechtigd, in principe een belaste schenking is. Het vaststellen van
de juridische gerechtigdheid kan leiden tot uitvoeringstechnische problemen.
Zoals in hoofdstuk 5 aangegeven, kunnen ook gehuwden met een verrekenbe-
ding, koude uitsluiting en ongehuwd samenwonenden goederenrechtelijke en/
of verbintenisrechtelijke aanspraken hebben. Die aanspraken zijn vaak niet
meteen helder. Bovendien leidt de huidige fiscale behandeling ertoe dat
belastingplichtigen hun gedrag afstemmen op de fiscale gevolgen: partners
die niet zijn getrouwd (in gemeenschap van goederen), zullen overwegen dit
alsnog te doen in het zicht van echtscheiding of overlijden. Een overgang naar
een algehele of (onder bepaalde voorwaarden) beperkte gemeenschap is
immers zoals hiervoor aangegeven geen belaste schenking. Deze mogelijkheid
veroorzaakt rechtsongelijkheid; alleen als partners tijdens leven de zaken goed
(dat wil zeggen fiscaal gunstig) hebben kunnen regelen, ligt de onbelaste
overgang van de helft van het vermogen in het verschiet. Dat de overgang
van de helft van het gezamenlijke vermogen in het zicht van echtscheiding of
overlijden onbelast is, terwijl de overgang van een of enkele vermogensbe-
standdelen een belaste schenking kan zijn, stuit bovendien op onbegrip.

Dezelfde complexiteit en rechtsongelijkheid bestaat voor de toepassing van
art. 13 SW 1956. De fiscale gevolgen zijn niet alleen voor belastingplichtigen en
de Belastingdienst complex, maar naar mijn mening is het onderscheid naar
gelang het huwelijksvermogensregime ook niet gerechtvaardigd. Een algehele
vrijstelling voor uitkeringen uit levensverzekering zou aan deze bezwaren
tegemoetkomen, maar is niet alleen in strijd met de individualiseringsgedachte
maar werkt ook misbruik in de hand.112

Art. 13a SW 1956 leidt tot overkill als echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap
van goederen en bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen met name in
de situatie dat voor de partner een nabestaandenpensioen is verzekerd. Over
het vermogen dat door de echtgenoot zelf is ingebracht, dient deze geen
erfbelasting verschuldigd te zijn. Dit betekent dat de vrijval van het
ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen als echtgenoten zijn getrouwd
in gemeenschap van goederen, niet onder de werking van art. 13a SW 1956
moet vallen. Ten aanzien van het nabestaandenpensioen zou aan de bezwaren
tegemoet kunnen worden gekomen als hiervoor een vrijstelling wordt ver-
leend. Als men dit niet wenselijk vindt, omdat het wellicht misbruik in de hand

112. Vgl. Van Vijfeijken 2009, par. 3.2.
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werkt, dienen de premies die voor het nabestaandenpensioen door de partner
zelf zijn verschuldigd, in aftrek te komen. In dat geval ontstaat een soortgelijke
problematiek als bij art. 13 SW 1956.

12.7 Samenvatting wenselijk recht

Aan de in paragraaf 12.6 beschreven rechtsongelijkheid die ontstaat door het
(huwelijks)vermogensregime kan een einde worden gemaakt door iedere
inkomens- en vermogensverschuiving te belasten met schenkbelasting. Dit is
echter uitvoeringstechnisch onmogelijk. Het uitsluitend belasten van de ver-
mogensverschuiving bij het aangaan van het samenlevingsverband zonder
rekening te houden met de toekomstige vermogensverschuiving is eveneens
uitvoeringstechnisch complex en bovendien naar mijn mening principieel
onjuist.

Gelet op deze principiële en praktische bezwaren, dient naar mijn mening de
vermogensverschuiving zowel bij het aangaan, tijdens, als bij ontbinding van
het samenlevingsverband buiten beschouwing te blijven, mits de uiteindelijke
gerechtigdheid niet meer bedraagt dan de helft van het gezamenlijke ver-
mogen.

Hiermee wordt bereikt dat alle (kwalificerende) ongehuwd samenwonenden
en gehuwden zonder belastingheffing vermogensrechtelijk hetzelfde kunnen
bereiken als de gehuwden in gemeenschap van goederen. De mogelijkheid om
onbelast een verdeling bij helfte tot stand te brengen voor alle gehuwden en
(kwalificerende) ongehuwd samenwonenden, is in overeenstemming met de
gedachte dat partners tijdens het bestaan van het samenlevingsverband een
inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn. Het voorstel
berust echter niet op de veronderstelling dat partners ook een vermogens-
rechtelijke eenheid zijn. Integendeel, bij gehuwden buiten gemeenschap van
goederen en ongehuwd samenwonenden is er geen enkele aanwijzing om een
dergelijke eenheid op voorhand aanwezig te achten. Als partners echter zelf
aangeven een verdergaande financiële verwevenheid tot stand te willen bren-
gen, moeten ze dit – net als de gehuwden die overgaan naar een (algehele of
beperkte) gemeenschap – zonder belastingheffing kunnen realiseren. De grens
wordt getrokken bij de financiële verwevenheid die bestaat bij de gemeen-
schap van goederen. Dit betekent dat de vermogensoverheveling onbelast is
voor zover de verkrijging door de andere partner niet meer bedraagt dan de
helft van de waarde van het totale vermogen van beide partners.

In overeenstemming hiermee zouden de fictiebepalingen van art. 13 en 13a SW
1956 aangepast moeten worden. Dit betekent dat naar mijn mening de uitke-
ring uit de levensverzekering als gevolg van het overlijden van de partner, altijd
voor de helft in de erfbelasting moet worden betrokken. De premies voor de
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levensverzekering zullen in het algemeen ook door beide partners gezamenlijk
zijn voldaan.113 Ook voor de toepassing van art. 13a SW 1956 dient mijns
inziens het huwelijksvermogensregime zo veel mogelijk te worden genegeerd.
Binnen het samenlevingsverband kan ervan uit worden gegaan dat de premies
voor rekening komen van beide partners gezamenlijk. Voor de toepassing
van art. 13a SW 1956 betekent dit dat de vrijval van het ouderdomspensioen
en nabestaandenpensioen niet in de heffing wordt betrokken op grond
van art. 13a SW 1956 voor zover partners in gelijke mate tot de aandelen
zijn gerechtigd. Alleen voor zover de langstlevende partner meer dan de helft
van de aandelen bezit, dient de waardestijging die betrekking heeft op het
meerdere te worden belast.

De gedachte dat partners een inkomensverwervende- en inkomensbestedende
eenheid zijn, rechtvaardigt tot slot geen algehele partnervrijstelling. Het door
mij voorgestelde splitsingsstelsel is geen gezinsheffing maar een heffing ter
zake van de individuele draagkrachtvermeerdering. Als het samenlevingsver-
band wordt beëindigd, wordt de eenheid verbroken en vindt bij de langst-
levende een draagkrachtvermeerdering plaats waarover schenk- of erfbelasting
kan worden geheven.

Het wenselijke recht leidt tot een aanzienlijke vereenvoudiging, is meer in
overeenstemming met de economische realiteit (en leidt daardoor tot een
gelijkere behandeling van partners ongeacht het huwelijksvermogensregime)
en is consistent met het voorstel voor de inkomstenbelasting.

113. In gelijke zin Van Vijfeijken 2009, par. 3.2. Zij stelt voor te bepalen dat premies voor
levensverzekering altijd behoren tot de kosten van de huishouding waartoe beide
partners in gelijke mate hebben bijgedragen. De regering wijst dit voorstel af omdat een
nieuwe fictie in de Successiewet 1956 met betrekking tot de kosten van de huishouding
onwenselijk is. Van Vijfeijken wijst erop dat de staatssecretaris juist een fictie introdu-
ceert met zijn goedkeuring dat de premies niet behoren tot de kosten van de huishou-
ding. Zie Van Vijfeijken 2010-II, par. 4.1.
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DEEL IV

Samenvatting & conclusie





HOOFDSTUK 13

Samenvatting

13.1 Inleiding

In het onderzoek stond de vraag centraal of aan het ontstaan, bestaan en de
beëindiging van het samenlevingsverband, fiscale gevolgen verbonden moeten
worden en zo ja, welke. De onderzoeksvraag is benaderd vanuit het wenselijke
recht en het positieve recht. De beoordeling van het positieve recht is ge-
baseerd op de aan de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting ten
grondslag liggende uitgangspunten, terwijl deze uitgangspunten voor het
wenselijke recht juist ter discussie zijn gesteld. Hierna ga ik in paragraaf 13.2
eerst in op mijn bevindingen voor het wenselijke recht. In paragraaf 13.3
besteed ik aandacht aan het positieve recht.

13.2 Wenselijk recht

13.2.1 Uitgangspunten

Het wenselijke recht is gebaseerd op de algemene rechtsbeginselen. De be-
langrijkste beginselen zijn het draagkracht- en het gelijkheidsbeginsel. Op
grond van deze beginselen is naar mijn mening een andere behandeling van
partners ten opzichte van individuele belastingplichtigen gerechtvaardigd,
mits de partners een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid
zijn. De combinatie van beide kenmerken maakt het samenlevingsverband
uniek. Het samenlevingsverband beïnvloedt in dat geval de draagkracht van de
partners binnen het samenlevingsverband. Vanuit de optiek van het gelijk-
heidsbeginsel betekent dit, dat individuele belastingplichtigen niet per defi-
nitie vergelijkbare gevallen zijn. Dit hangt af van het antwoord op de vraag of
de individuele belastingplichtige deel uitmaakt van een dergelijk samenle-
vingsverband. Alleen voor zover het antwoord op deze vraag hetzelfde luidt,
zijn de belastingplichtigen vergelijkbaar.

De juridische en maatschappelijke individualisering zou mogelijk aanleiding
kunnen zijn om daar anders over te denken. Het draagkrachtbeginsel wordt
immers mede ingevuld door de ‘politiek-maatschappelijke’ opvattingen daar-
over. Een maatschappelijke ontwikkeling die vaak in verband wordt gebracht
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met het onderhavige onderwerp is de individualisering. Als in de samenleving
het belang van het huwelijk of het buitenhuwelijks samenlevingsverband
steeds verder afneemt, zou dat een argument kunnen zijn om ook voor de
belastingheffing het individu centraal te (blijven) stellen. In hoofdstuk 3 is
daarom, aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
onderzocht of die ontwikkeling zich inderdaad voordoet. Individualisering
blijkt zich vooral in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw te hebben ge-
manifesteerd in een toegenomen keuzevrijheid in zowel de vorm van het
samenlevingsverband als in de keuze om het samenlevingsverband te beëin-
digen. Individualisering doet zich daarnaast voor in de grammaticale betekenis,
namelijk dat er steeds meer alleenstaanden en minder samenlevingsverbanden
zijn. Deze individualiseringstrend zet zich naar verwachting in de komende
jaren door. Niettemin blijven naar verwachting de samenwoners in de meer-
derheid als aandeel in de totale bevolking. Bovendien is de toename van het
aantal alleenstaanden voor een belangrijk deel het gevolg van de vergrijzing of
andere factoren, zoals de aanwezigheid van kinderen die een reden kunnen
zijn om af te zien van samenwoning met een nieuwe partner, en slechts voor
een beperkt deel het gevolg van een persoonlijke keuze om alleen te willen
blijven. De bevindingen rechtvaardigen de conclusie dat de maatschappelijke
individualisering niet of nauwelijks afbreuk heeft gedaan aan de positie van het
huwelijk of een ander samenlevingsverband in onze samenleving. Niets wijst
erop dat dit in de toekomst anders wordt.

Naast de maatschappelijke individualisering, kan ook de juridische individu-
alisering een argument zijn om het individu in de belastingheffing centraal te
stellen. De bijzondere positie van gehuwden in de inkomstenbelasting en in de
erf- en schenkbelasting, vindt haar oorsprong in het familie- en erfrecht. Als in
het familie- en erfrecht een ontwikkeling is te zien waarin het individu – in
financiële zin – steeds losser komt te staan van het samenlevingsverband
waarin hij verkeert, kan dat een reden zijn om ook in de belastingheffing die
ontwikkeling te volgen. Die tendens blijkt zich niet voor te doen; zowel tijdens
het huwelijk als bij de beëindiging van het huwelijk door overlijden, zijn in de
loop der tijd de (financiële) rechten die de echtgenoten aan het huwelijk
kunnen ontlenen eerder toe- dan afgenomen.

De maatschappelijke en juridische individualisering geven geen aanleiding om
het uitgangspunt dat partners anders behandeld dienen te worden dan
individuele belastingplichtigen, mits ze een inkomensverwervende en inko-
mensbestedende eenheid zijn, te verlaten of bij te stellen. De vraag die
vervolgens moet worden beantwoord is of partners een dergelijke eenheid
zijn. Om deze vraag te beantwoorden is in de hoofdstukken 4 en 5 de juridische
en feitelijke financiële verwevenheid van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden onderzocht. Naast een literatuurstudie is daartoe een enquête-
onderzoek uitgevoerd onder gehuwden en ongehuwd samenwonenden.
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Als het gaat om de zorg- en onderhoudsplicht tijdens het bestaan en na de
beëindiging van de relatie tijdens het huwelijk of door overlijden, zijn de
wettelijke verschillen tussen vooral gehuwden en ongehuwd samenwonenden
groot. Daarbij moet echter worden aangetekend dat – in economische zin –wel
hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Gehuwden kunnen minder vergaande
regelingen treffen, terwijl ongehuwd samenwonenden op hun beurt een
situatie tot stand kunnen brengen die in economische zin vergelijkbaar is
met de wettelijke regeling voor gehuwden. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat
de feitelijke verschillen tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden veel
kleiner zijn dan de wettelijke verschillen. Bij ongehuwd samenwonenden
bestaat tijdens de relatie in een overgrote meerderheid enige mate van
financiële verwevenheid en in een meerderheid een verdergaande financiële
verwevenheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de arbeidsinkomsten en
vermogensinkomsten slechts in een minderheid van de gevallen overwegend
gescheiden worden gehouden. Verder geeft een meerderheid aan het geld op
de privébetaal- en spaarrekening ook aan te wenden ten behoeve van de
partner.

Naast de zorg- en onderhoudsplicht is, om de juridische en feitelijke financiële
verwevenheid te beoordelen, in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan de goede-
renrechtelijke en verbintenisrechtelijke aanspraken tussen partners. Goede-
renrechtelijke aanspraken hebben van rechtswege alleen de gehuwden in
gemeenschap van goederen. De meest verstrekkende verbintenisrechtelijke
aanspraken hebben de buiten gemeenschap van goederen gehuwden met een
verrekenbeding. De wettelijke regels bieden vergaande aanspraken vooral in de
situatie dat het (overgespaarde) inkomen niet jaarlijks wordt verrekend. Deze
wettelijke regeling geldt echter slechts voor zover daarvan niet bij huwelijkse
voorwaarden is afgeweken. De gehuwden in koude uitsluiting en samenwoners
zijn vergelijkbaar als het gaat om de mate van juridische financiële verstrenge-
ling. Beiden hebben geen wettelijke goederenrechtelijke of verbintenisrechte-
lijke aanspraken. In de jurisprudentie wordt daarop echter wel inbreuk
gemaakt. Voor de gehuwden in koude uitsluiting lijkt de Hoge Raad daarmee
terughoudender te zijn; zij hebben bewust gekozen voor een strikte scheiding
van inkomen en vermogen. Dat is anders voor ongehuwd samenwonenden. De
uitkomsten van het enquêteonderzoek zijn tweeledig. Enerzijds blijkt het
verschil tussen de gehuwden in gemeenschap van goederen en de andere
categorieën gehuwden en samenwoners groot te zijn. Dit lijkt echter vooral het
geval te zijn als het gaat om de gezamenlijkheid van inkomen/vermogen en
uitgaven als het huwelijk eindigt. Alleen van de gehuwden in gemeenschap van
goederen antwoordt een (ruime) meerderheid dat ze de meeste inkomens- en
vermogensbestanddelen als gezamenlijk beschouwen. Anderzijds is het ver-
schil een stuk kleiner als het gaat om de situatie tijdens het huwelijk. Op de
vraag of tijdens het huwelijk of de samenwoning alles (met uitzondering van
sommige situaties) gemeenschappelijk is, antwoordde een ruime meerderheid
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van alle ondervraagden bevestigend. De gehuwden in gemeenschap van
goederen en de gehuwden met een verrekenbeding het meest (97% en 92%)
en gehuwden in koude uitsluiting en samenwoners het minst (71% en 69%).
Ook uit de antwoorden op de algemenere vragen blijkt dat in de overgrote
meerderheid van de huwelijken en buitenhuwelijkse samenlevingsverbanden
een financiële lotsverbondenheid bestaat. In alle gevallen antwoordt een
(ruime) meerderheid dat over grotere (privé)uitgaven altijd of meestal geza-
menlijk wordt beslist, dat het niet uitmaakt of men zelf of de partner meer gaat
verdienen en dat het niet de taak van de overheid is om financieel bij te
springen als de partner financieel afhankelijk is.

De wettelijke verschillen zijn dus groot tussen gehuwden en ongehuwd
samenwonenden, maar de feitelijke verschillen blijken veel kleiner te zijn.
Juridisch is de sterkste financiële verstrengeling aanwezig bij de in gemeen-
schap van goederen gehuwde echtgenoten, gevolgd door de gehuwden met
een verrekenbeding, de gehuwden in koude uitsluiting en de ongehuwd
samenwonenden. Hoewel de resultaten uit het enquêteonderzoek voorzichtig
moeten worden geïnterpreteerd omdat de onderverdeling naar de diverse
huwelijksgoederenregimes op een kleine ‘sample size’ berust, lijkt de hiervoor
aangegeven rangorde ook te gelden voor de feitelijke verstrengeling. Dit
betekent dat bij de gehuwden in gemeenschap van goederen feitelijk de
sterkste financiële verstrengeling aanwezig is, terwijl bij ongehuwd samen-
wonenden de minste financiële verstrengeling aanwezig lijkt te zijn. Niettemin
is ook nog bij een (ruime) meerderheid van ongehuwd samenwonenden een
verdergaande financiële verstrengeling aanwezig. De vraag of meer belang
moet worden gehecht aan de wettelijke verschillen of meer aan de feitelijke
overeenkomsten tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden, is in
hoofdstuk 6 aan bod gekomen.

De eerste vraag die in dat kader moest worden beantwoord, was of gehuwden
en ongehuwd samenwonenden als vergelijkbare gevallen zijn te beschouwen.
In de op draagkracht gebaseerde inkomstenbelasting en schenk- en erfbelas-
ting dient niet de formele huwelijksband, maar de feitelijke situatie door-
slaggevend te zijn. Als de relevante financiële verwevenheid bij ongehuwd
samenwonenden in een meerderheid van de gevallen gelijk is aan die van
gehuwden, dienen ze mijns inziens voor de inkomstenbelasting en schenk- en
erfbelasting in beginsel ook hetzelfde te worden behandeld als gehuwden. Uit
het enquêteonderzoek blijkt dat de financiële verwevenheid van ongehuwd
samenwonenden de financiële verwevenheid van gehuwden in hoge mate
benadert. In dat geval dienen gehuwden en ongehuwd samenwonenden voor
genoemde heffingen als gelijke gevallen te worden beschouwd.

Een rechtvaardigingsgrond voor een ongelijke behandeling van gehuwden en
ongehuwd samenwonenden ontbreekt. Het argument dat iedereen kan trouwen
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of registreren, zodat er geen reden is om ongehuwd samenwonenden als aparte
categorie in de wet op te nemen, overtuigt mij niet. De belastingheffing moet de
maatschappelijke ontwikkelingen volgen en niet sturen. De uitvoeringstechni-
sche problemenwaar zowel in de parlementaire behandeling, de rechtspraak als
in de literatuur op wordt gewezen, zijn naar mijn mening evenmin reden om
samenwoners anders te behandelen dan gehuwden. De wetgever moet in staat
worden geacht om objectieve criteria te formuleren die de kans dat feitelijk geen
gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, minimaliseren. Opportunistische
wetgeving, waarin een ruim partnerbegrip wordt gehanteerd in de voor be-
lastingplichtigen nadelige regelingen en een beperkt partnerbegrip in de voor
belastingplichtigen voordelige regelingen, moet worden vermeden. In alle op
draagkracht gebaseerde regelingen moet zo veel mogelijk van hetzelfde partner-
begrip worden uitgegaan, hetgeen onverlet laat dat gelet op de specifieke
doelstelling van een regeling andere eisen kunnen worden gesteld. Als de
doelstelling van de regeling een grotere financiële verwevenheid vereist, laat
het zich denken dat bijvoorbeeld een langere samenwoontermijn als voorwaarde
wordt gesteld. Uit het enquêteonderzoek lijkt immers te kunnenworden afgeleid
dat de financiële verwevenheid toeneemt met de samenwoonperiode. Hoewel
dit resultaat voorzichtig moet worden geïnterpreteerd omdat het berust op een
kleine ‘sample size’, geeft het empirische onderzoek aanwijzingen dat bij een
samenwoonperiode vanaf vijf jaar de financiële verwevenheid van samenwoners
die van gehuwden in koude uitsluiting evenaart of overstijgt.

Hiermee is het eerste deel van onderzoeksvraag beantwoord. Omdat partners
in een kwalificerend samenlevingsverband in financieel opzicht in belangrijke
mate afwijken van individuele belastingplichtigen, is een afwijkende fiscale
behandeling gerechtvaardigd. Hierna besteed ik in paragraaf 13.2.2 aandacht
aan de gevolgen daarvan voor de inkomenstoerekening. In paragraaf 13.2.3
komen de fiscale gevolgen van de inkomens- en vermogensverschuivingen die
verband houden met het samenlevingsverband aan bod.

13.2.2 Inkomenstoerekening

Voor de inkomenstoerekening leidt het uitgangspunt dat een rechtvaardige
belastingheffing is gebaseerd op de draagkrachtgedachte, gecombineerd met
de feitelijke vaststelling dat partners in een (ruime) meerderheid gezamenlijk
over het inkomen beschikken en dit gezamenlijk consumeren, tot een splitsings-
stelsel (hfdst. 7). De draagkracht wordt binnen het samenlevingsverband bepaald
door het gezamenlijke inkomen. Het splitsingsstelsel houdt daar rekening mee
door het inkomen van partners bij elkaar te tellen en dit aan iedere partner in
gelijke mate toe te rekenen. Het splitsingsstelsel kan worden toegepast door
gehuwden en moet in ieder geval ook openstaan voor ongehuwd samenwonen-
den die de financiële verwevenheid van gehuwden evenaren. In het enquête-
onderzoek lijkt dit het geval te zijn bij een samenwoonperiode vanaf vijf jaar.

Wenselijk recht 13.2.2

537



Echter ook bij een kortere samenwoonperiode is een grote mate van financiële
verwevenheid aanwezig. Als wordt uitgegaan van een kortere samenwoonperi-
ode, zou als aanvullende voorwaarde een samenlevingscontract met een weder-
zijdse zorgverplichting conform art. 1:81 BW gesteld kunnen worden.

Een mogelijk bezwaar tegen een dergelijk ruim partnerbegrip zou kunnen zijn,
dat het splitsingsstelsel ook toegankelijk is voor partners – zoals gehuwden in
koude uitsluiting en ongehuwd samenwonenden – waarbij de veronderstelde
financiële verwevenheid niet – of in mindere mate – aanwezig is. Dit bezwaar
zou kunnen worden ondervangen door de voorwaarde te stellen dat het
splitsingsstelsel slechts kan worden toegepast als partners juridisch verplicht
zijn om hun inkomsten te delen. Na een afweging van de voor- en tegen-
argumenten, heb ik in paragraaf 7.4.6.2.2 geconcludeerd dat de voorwaarde dat
echtgenoten en ongehuwd samenwonenden ook juridisch de inkomsten moe-
ten delen, niet moet worden gesteld. Deze voorwaarde kan er namelijk toe
leiden dat partners niet voor het splitsingsstelsel in aanmerking komen omdat
ze (nog) niet willen overeenkomen dat alle inkomsten jaarlijks gelijk worden
gedeeld, terwijl ze dit feitelijk en/of juridisch wel in grote mate doen. Het
toepassingsbereik van het splitsingsstelsel is dan juist te beperkt. Voor de
inkomstenbelasting is maatgevend de potentiële jaarlijkse beschikkingsmacht
over het inkomen en niet de mogelijke beschikking over het (overgespaarde)
inkomen bij een eventuele (echt)scheiding.

De bezwaren die worden aangevoerd tegen het splitsingsstelsel zijn niet van
dien aard dat daardoor dit stelsel niet zou moeten worden ingevoerd. Als een
van de belangrijkste nadelige effecten van het splitsingsstelsel wordt wel
genoemd dat het de arbeidsparticipatie van de ‘tweede’ verdiener, meestal
de vrouw, zou belemmeren. Een belangrijke doelstelling van het emancipatie-
beleid is het bevorderen van (meer) betaalde arbeid van vrouwen. In een stelsel
met een progressief tarief waarin het arbeidsinkomen individueel wordt toe-
gerekend, houdt de vrouw netto meer over met betaalde arbeid waardoor de
arbeidsparticipatie zou worden bevorderd. Ten aanzien van de vraag of het
(maatschappelijk) wenselijk is de arbeidsparticipatie (via de fiscaliteit) te
bevorderen, heb ik vraagtekens geplaatst. Dit geldt ook voor de vraag of een
gezamenlijke heffing (splitsingsstelsel) een negatieve invloed zou hebben op
de arbeidsparticipatie. Een vergelijking tussen landen met een individueel en
gezamenlijk stelsel, biedt in ieder geval geen steun voor deze hypothese.
Opvallend is bijvoorbeeld dat in de VS, waar voor gehuwden het splitsings-
stelsel geldt, de arbeidsparticipatie van de vrouw (veel) hoger is dan in
Nederland. Bovendien kan de arbeidsparticipatie ook met niet-fiscale instru-
menten worden bevorderd. Vooral goede ouderschapsverlofregelingen en
kinderopvangfaciliteiten zijn daarvoor cruciaal. Ook al zou de individuele
toerekening de arbeidsparticipatie bevorderen, dan nog zou de voorkeur
moeten worden gegeven aan het splitsingsstelsel. De individuele toerekening
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van het arbeidsinkomen is namelijk in strijd met zowel de draagkrachtge-
dachte als de herverdelingsfunctie van de belastingen. Uit het enquêteonder-
zoek blijkt duidelijk dat vooral de arbeidsinkomsten als gezamenlijk worden
ervaren. Partners beslissen samen wie gedurende welke tijd buitenshuis arbeid
verricht. De individuele toerekening van het inkomen uit arbeid is dan
willekeurig. Voor de draagkracht van de partners onderling is immers veelal
irrelevant wie van beiden dat inkomen heeft verdiend. Niettemin ontstaan
door het progressieve tarief aanzienlijke verschillen tussen de samenlevings-
verbanden bij verschillende inkomensaanbreng. Het argument van de arbeids-
participatie, als dit al fiscaal moet worden gehonoreerd, zal op een andere
manier in de inkomstenbelasting tot uitdrukking moeten worden gebracht,
bijvoorbeeld door een proportioneel tarief of een arbeidskorting. In een op
draagkracht gebaseerde heffing met een progressieve tariefstructuur, past het
echter niet om het arbeidsinkomen van partners individueel, en dus willekeu-
rig, toe te rekenen.

Een ander bezwaar dat wordt aangevoerd tegen het splitsingsstelsel is dat het
het samenlevingsverband zou bevoordelen boven individuele belastingplichti-
gen. Een samenlevingsverband waarin de partners respectievelijk € 75.000 en
€ 25.000 verdienen, betaalt in een splitsingsstelsel minder belasting dan de
individuele belastingplichtige die € 100.000 verdient. De partners in het split-
singsstelsel worden immers ieder voor € 50.000 belast. Zoals hiervoor aange-
geven, is dit echter geen bevoordeling van de partners binnen het
samenlevingsverband. Als het samenlevingsverband functioneert als een in-
komensverwervende en inkomensbestedende eenheid, dient ook het inkomen
dat wordt verdiend met betaalde arbeid, bij beide partners in gelijke mate in
aanmerking te worden genomen. Het bezwaar kan vanuit die optiek alleen zijn
gelegen in het feit dat het splitsingsstelsel wel rekening houdt met het feit dat
het inkomen dient voor de behoeftebevrediging van twee belastingplichtigen,
maar dat het geen rekening houdt met de besparende werking van het
samenlevingsverband. De besparende werking betreft de schaalvoordelen
met betrekking tot bijvoorbeeld huisvesting, voeding en vervoer. Met de
economische schaalvoordelen die het samenwonen oplevert, zou rekening
kunnen worden gehouden bij de vaststelling van de heffingskortingen van
partners binnen het samenlevingsverband.

Een laatste belangrijk bezwaar tegen het splitsingsstelsel is de fiscaal voor-
delige behandeling van de alleenverdiener binnen het samenlevingsverband.
De alleenverdiener of de tweeverdieners betalen bij een gelijk inkomen per
samenlevingsverband evenveel belasting. De alleenverdiener met een inkomen
van € 100.000 betaalt evenveel belasting als de tweeverdieners die met een
vijfdaagse werkweek samen ook € 100.000 verdienen. De alleenverdiener en
de tweeverdiener verkeren echter niet in een gelijke situatie omdat de alleen-
verdiener een partner heeft die de huishoudelijke en zorgtaken voor zijn
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rekening kan nemen. De geldelijke waarde van deze ‘privéwerkzaamheden’
(‘imputed income’) wordt in de belastingheffing buiten beschouwing gelaten.
De tweede verdiener die deelneemt aan het arbeidsproces zal voor (een deel van)
deze werkzaamheden echter een derde moeten inhuren. Daarnaast wordt de
tweede verdiener die deel gaat nemen aan het arbeidsproces geconfronteerdmet
extra kosten voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer en kleding. Dit zijn deels
‘gemengde kosten’, die zowel een privékarakter als een zakelijk karakter hebben.
Ook met deze kosten wordt fiscaal niet of niet volledig rekening gehouden.

Met het financiële voordeel dat ontstaat doordat de partner bepaalde (huis-
houdelijke) werkzaamheden (gratis) kan verrichten, het zogenoemde ‘imputed
income’, kan men in een splitsingsstelsel rekening houden door voor de
alleenverdiener een lagere splitsingsfactor te hanteren dan voor de twee-
verdieners. Hiermee belast men dan forfaitair de alleenverdiener voor het
‘imputed income’. Met de omvang van het ‘imputed income’-voordeel zoumen –

op een globale wijze – rekening kunnen houden door de splitsingsfactor
afhankelijk te maken van het aantal dagen dat binnen het samenlevingsverband
wordt besteed aan betaalde arbeid. In een alleenverdienersituatie zou bijvoor-
beeld de splitsingsfactor op 1,7 kunnen worden gesteld, terwijl bij ‘anderhalf-
verdieners’ de splitsingsfactor op bijvoorbeeld 1,9 zou kunnen worden gesteld.
Naar mijn mening hoeft het ‘imputed income’ niet noodzakelijkerwijs te worden
belast, maar dient het gemis aan ‘imputed income’ in ieder geval aftrekbaar te
zijn. Dit betekent dat de kosten die door het aanvaarden van betaalde arbeid
worden opgeroepen, zoals de kosten van kinderopvang, zo veel mogelijk voor het
werkelijke bedrag in aftrekmoeten komen. De overige kosten zouden forfaitair in
aftrek kunnen komen, waarbij de arbeidskorting afneemt met het aantal ge-
werkte arbeidsuren. Hiermee zou dan ook (gedeeltelijk) tegemoetgekomen
kunnen worden aan de kritiek dat het splitsingsstelsel de arbeidsparticipatie
negatief zou beïnvloeden.

Voor de Successiewet 1956 dienen de samentelbepalingen van art. 25 en 26 SW
1956 te vervallen. Ze passen niet in een belastingheffing waarin de individuele
draagkrachtvermeerdering wordt belast. De omstandigheid dat partners naar
mijn mening een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn,
doet daar niet aan af. Zolang partners daar zelf geen blijk van geven, zoals de
gehuwden in gemeenschap van goederen, zijn partners vermogensrechtelijk
geen eenheid. Voor gehuwden in gemeenschap van goederen leidt de omstan-
digheid dat zij een vermogensrechtelijke eenheid zijn niet tot een samenvoe-
ging, maar juist tot een splitsing van de schenking en erfrechtelijke verkrijging.
Dit is alleen anders indien de schenking of erfenis is verkregen onder toepas-
sing van een uitsluitingsclausule.

Voor alle andere partners geldt als hoofdregel dat zij hun vermogens geschei-
den gehouden. Daarbij dient voor de Successiewet 1956 te worden aangesloten.
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13.2.3 Inkomens- en vermogensverschuivingen

13.2.3.1 Inkomensverschuivingen binnen het samenlevingsverband

Het is haast onmogelijk dat er tijdens het samenlevingsverband geen inko-
mensverschuivingen optreden. De inkomensverschuiving kan grofweg worden
onderverdeeld in twee categorieën, namelijk de inkomensverschuiving die als
een vergoeding kan worden beschouwd voor verrichte werkzaamheden en de
inkomensverschuiving waar geen (directe) (arbeids)prestatie tegenover staat.

Het zal duidelijk zijn dat het aanbrengen van dit onderscheid binnen samen-
levingsverbanden vrijwel onmogelijk is. In het door mij voorgestelde wense-
lijke recht hoeft dit onderscheid ook niet te worden gemaakt. De
inkomensverschuivingen tijdens de relatie dienen geen gevolgen te hebben
voor zowel de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting. Partners zijn
een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid en beslissen in
onderling overleg wie in welke mate de betaalde en de onbetaalde arbeid
verricht. Het splitsingsstelsel staat neutraal ten aanzien van de gekozen taak-
verdeling. Het maakt voor de inkomstenbelasting geen verschil of bijvoorbeeld
de ene echtgenoot fulltime werkt en de ander drie dagen of dat beide partners
vier dagenwerken. Ongeacht de gekozen taakverdeling wordt het inkomen van
beide partners voor de inkomstenbelasting samengevoegd en in gelijke delen
aan iedere echtgenoot toegerekend. De huishoudelijke werkzaamheden kun-
nen in dat verband nog slechts een rol spelen voor het vraagstuk van het
‘imputed income’. Doordat in het splitsingsstelsel geen rekening wordt ge-
houden met de werkelijk verrichte (betaalde) werkzaamheden die men voor de
(dienstbetrekking, onderneming of overige werkzaamheden van de) ander
verricht, wordt bovendien de rechtszekerheid en doelmatigheid bevorderd.
De vraag of de werkzaamheden werkelijk worden verricht in de omvang die
door belastingplichtigen wordt aangegeven, is voor de Belastingdienst immers
lastig te controleren (zonder te diep in het persoonlijke leven van de belasting-
plichtige in te grijpen).

Ten aanzien van de inkomensverschuivingen waar geen (directe) arbeidspres-
tatie tegenover staat, wordt in de huidige inkomstenbelasting een onderscheid
gemaakt tussen onderhoudsverplichtingen tussen partners tijdens de relatie
(gedefiscaliseerd) en onderhoudsverplichtingen tussen partners na beëindiging
van de relatie (gefiscaliseerd). Vanuit de draagkrachtgedachte is dit onder-
scheid niet te rechtvaardigen; of men vindt dat de onderhoudsverplichtingen
invloed hebben op de draagkracht, hetgeen leidt tot fiscalisering in beide
gevallen, of men vindt dat ze geen invloed hebben op de draagkracht, hetgeen
leidt tot defiscalisering in beide gevallen. In het splitsingsstelsel wordt zowel
met de onderhoudsverplichtingen tussen partners tijdens als na beëindiging
van de relatie fiscaal rekening gehouden. Met de juridisch afdwingbare of
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feitelijk aanwezige wederzijdse onderhoudsverplichting tijdens de relatie
wordt rekening gehouden door de toerekening bij helften van het totale
inkomen. In niet alle gevallen zal de onderhoudsverplichting zodanig zijn dat
een toerekening bij helften gerechtvaardigd is. Omdat een nauwkeurige af-
stemming op de civielrechtelijke verwevenheid niet uitvoerbaar is en bij een
(ruime) meerderheid van de gehuwden en ongehuwd samenwonenden een
grote mate van financiële verstrengeling aanwezig is, waardoor over de
inkomsten gezamenlijk wordt beschikt en deze gezamenlijk worden geconsu-
meerd, is een toerekening bij helften naar mijn mening gerechtvaardigd.

Daarmee worden onderhoudsverplichtingen zowel tijdens als na beëindiging
van de relatie hetzelfde behandeld.

Tot slot zouden partners naar mijn mening hun inkomen in gelijke mate moeten
kunnen delen zonder dat dit leidt tot heffing van schenk- of erfbelasting. Zie
hierover ook paragraaf 13.2.3.2 hierna.

13.2.3.2 Vermogensverschuivingen

13.2.3.2.1 Inkomstenbelasting
Zoals reeds opgemerkt, zijn partners tijdens het bestaan van het samenlevings-
verband een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid. Hieruit
volgt dat tijdens de relatie voor de inkomstenbelasting niet relevant is tot wiens
vermogen de inkomensgenererende vermogensbestanddelen behoren. Met het
juridische en economische belang van de partners, wordt in het splitsingsstelsel
reeds rekening gehouden door de toerekening van het inkomen aan beide
partners.

De winst uit onderneming wordt dus aan beide partners toegerekend. Voor de
bron inkomen uit aanmerkelijk belang, is het tijdens het bestaan van het
samenlevingsverband niet relevant tot wiens vermogen de aandelen behoren.
Van een aanmerkelijk belang is sprake als partners samen voor minimaal 5%
deelnemen in het geplaatste kapitaal van een vennootschap. Ook voor de eigen-
woningregeling geldt dat tijdens de relatie niet van belang is tot wiens vermogen
dewoning behoort. Beide partners hebben samen een eigenwoning in de zin van
de eigenwoningregeling, ongeacht tot wiens vermogen de eigenwoning behoort.

Voorts dienen transacties tussen partners tijdens het samenlevingsverband die
niet leiden tot een overgang van een vermogensbestanddeel, mijns inziens
voor de inkomstenbelasting te worden genegeerd. Vanuit de optiek dat het
samenlevingsverband een inkomensverwervende en inkomensbestedende
eenheid is, is daarin geen realisatie te onderkennen die leidt tot een draag-
krachtvermeerdering. Dit betekent dat de terbeschikkingstellingsregeling tus-
sen echtgenoten niet van toepassing is. Voor de terbeschikkingstellingsregeling
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is niet van belang wie van beide partners juridisch is gerechtigd tot het ter
beschikking gestelde vermogensbestanddeel danwel wie van beide partners het
bestuur daarover heeft. De terbeschikkingstellingsregeling blijft wel van toepas-
sing op de terbeschikkingstelling door de aanmerkelijkbelanghouder of diens
partner aan de BV waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. Voor de
belastingheffing is echter niet relevant tot wiens vermogen het ter beschikking
gestelde vermogensbestanddeel behoort. Aan iedere partner wordt een gelijk
deel van het terbeschikkingstellingsresultaat toegerekend. Ook overigens wor-
den onderlinge vorderingen en schulden voor de inkomstenbelasting genegeerd.

Als de transactie echter leidt tot een vermogensverschuiving, leidt het beginsel
dat partners een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn
niet per definitie tot het fiscaal negeren van deze vermogensovergang. Tijdens
de relatie zou de belastingheffing daarover nog kunnen worden uitgesteld –

omdat op dat moment de draagkracht binnen gezinsverband door de transactie
niet toeneemt – maar uiterlijk bij ontbinding van het huwelijk zou heffing
moeten plaatsvinden als het vermogensbestanddeel uiteindelijk in het ver-
mogen van de andere partner terecht is gekomen. Als het huwelijk wordt
ontbonden wordt de economische eenheid verbroken. Als dan blijkt dat een
vermogensbestanddeel is overgegaan in het vermogen van de ander, dient in
beginsel afrekening te volgen. Hiervoor zou alleen een uitzondering moeten
worden gemaakt als de vermogensbestanddelen voor of tijdens het samenle-
vingsverband gezamenlijk zijn aangeschaft. Bij de beëindiging van de relatie
zullen immers veelal alle (zakelijke) banden worden verbroken en het vermo-
gensbestanddeel aan een van beide partners worden overgedragen c.q. toege-
deeld. Dat men de ontbinding van het huwelijk en de afwikkeling van de
huwelijksgemeenschap fiscaal niet wil belemmeren, kan naar mijn mening in
dit geval een doorschuifregeling rechtvaardigen. Het voorgaande betekent dat
bij de ontbinding van het huwelijk in principe dient te worden afgerekend als
het vermogensbestanddeel overgaat naar een andere belastingplichtige, tenzij
men oorspronkelijk het vermogensbestanddeel gezamenlijk heeft aangeschaft.

Voor de toerekening van inkomen is opgemerkt dat het splitsingsstelsel ook
moet openstaan voor kwalificerende ongehuwd samenwonenden. Naar mijn
mening is er ook voor de onderhavige problematiek geen goede reden om
gehuwden buiten gemeenschap van goederen en ongehuwd samenwonenden
een vergelijkbare doorschuifmogelijkheid te ontzeggen. Situaties die economisch
gelijk zijn, zoals de gehuwden in gemeenschap van goederen en de gehuwden
buiten gemeenschap van goederen met een finaal verrekenbeding, worden
fiscaal hetzelfde behandeld. Hetzelfde geldt voor de vermogensbestanddelen
die tot een huwelijksgemeenschap en een eenvoudige gemeenschap behoren.

Het principe dat situaties die economisch gelijk zijn fiscaal ook gelijk moeten
worden behandeld, dient naar mijn mening ook te gelden voor de eventuele
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schuld die ontstaat in het kader van de beëindiging van het samenlevingsver-
band. Als de schuld in economische zin betrekking heeft op de verwerving van
ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen, dient deze naar mijn
mening als ondernemings- respectievelijk aanmerkelijkbelangschuld te kwali-
ficeren. Dit betekent dat de verbintenisrechtelijke verplichting om de partner
(een deel van) de waarde van het ondernemingsvermogen of de aanmerke-
lijkbelangaandelen te vergoeden, resulteert in een ondernemings- respectie-
velijk aanmerkelijkbelangschuld.

13.2.3.2.2 Schenk- en erfbelasting
Ook voor de Successiewet 1956 dienen situaties die in economisch opzicht
gelijk(waardig) zijn, hetzelfde te worden behandeld. In de huidige Successie-
wet 1956 is de verschuldigde erfbelasting bij overlijden van één van de
partners afhankelijk van het (huwelijks)vermogensregime. Dit betekent onder
andere dat partners die in het zicht van overlijden (of echtscheiding) hun
vermogensregime wijzigen, in de zin dat ze bijvoorbeeld trouwen of de
huwelijkse voorwaarden opheffen of wijzigen waardoor een beperkte of
algehele gemeenschap van goederen ontstaat, minder erfbelasting (of schenk-
belasting) betalen dan partners die dit niet hebben gedaan. Aan deze rechts-
ongelijkheid die ontstaat door het (huwelijks)vermogensregime kan een einde
worden gemaakt door iedere inkomens- en vermogensverschuiving te belasten
met schenkbelasting. Dit is echter uitvoeringstechnisch onmogelijk. Het uit-
sluitend belasten van de vermogensverschuiving bij het aangaan van het
samenlevingsverband zonder rekening te houden met de toekomstige inko-
mens- en vermogensverschuiving is eveneens uitvoeringstechnisch complex
en bovendien naar mijn mening principieel onjuist.

Gelet op deze principiële en praktische bezwaren, dient naar mijn mening de
vermogensverschuiving zowel bij het aangaan, tijdens als bij ontbinding van
het samenlevingsverband buiten beschouwing te blijven. Alle kwalificerende
partners dienen zonder belastingheffing vermogensrechtelijk hetzelfde te
kunnen bereiken als de gehuwden in gemeenschap van goederen. De mogelijk-
heid om onbelast een verdeling bij helften tot stand te brengen voor alle
kwalificerende partners, is in overeenstemming met de gedachte dat partners
tijdens het bestaan van het samenlevingsverband een inkomensverwervende
en inkomensbestedende eenheid zijn.

Het voorstel berust echter niet op de veronderstelling dat partners ook een
vermogensrechtelijke eenheid zijn. Integendeel, bij gehuwden buiten gemeen-
schap van goederen en ongehuwd samenwonenden is er geen enkele aanwij-
zing om een dergelijke eenheid op voorhand aanwezig te achten. Als partners
echter zelf aangeven een verdergaande financiële verwevenheid tot stand te
willen brengen, en daaraan uitdrukking geven door een of meer vermogens-
bestanddelen aan de partner over te dragen c.q. na te laten danwel anderszins de
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financiële aanspraken van de partner tijdens leven of na overlijden te verruimen,
moeten ze dit – net als de gehuwden die overgaan naar een (algehele of
beperkte) gemeenschap – zonder belastingheffing kunnen realiseren. De grens
wordt getrokken bij de financiële verwevenheid die bestaat bij de gemeenschap
van goederen. Dit betekent dat de vermogensoverheveling onbelast is voor zover
de verkrijging door de andere partner niet meer bedraagt dan de helft van de
waarde van het gezamenlijike vermogen van beide partners.

In overeenstemming hiermee zouden de fictiebepalingen van art. 13 en 13a SW
1956 aangepast moeten worden. Dit betekent dat naar mijn mening de uitke-
ring uit de levensverzekering als gevolg van het overlijden van de partner, altijd
voor de helft in de erfbelasting moet worden betrokken. Ook voor de toepas-
sing van art. 13a SW 1956 dient mijns inziens het huwelijksvermogensregime
zo veel mogelijk te worden genegeerd. Binnen het samenlevingsverband kan
ervan uit worden gegaan dat de premies voor het ouderdoms- en
nabestaandenpensioen voor rekening komen van beide partners gezamenlijk.
Voor de toepassing van art. 13a SW 1956 betekent dit dat de vrijval van het
ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen niet in de heffing wordt be-
trokken op grond van art. 13a SW 1956 voor zover partners in gelijke mate tot
de aandelen zijn gerechtigd. Alleen voor zover de langstlevende partner meer
dan de helft van de aandelen bezit, dient de waardestijging die betrekking
heeft op het meerdere te worden belast op grond van art. 13a SW 1956.

De gedachte dat partners een inkomensverwervende- en inkomensbestedende
eenheid zijn, rechtvaardigt tot slot geen algehele partnervrijstelling. Het door
mij voorgestelde splitsingsstelsel is geen gezinsheffing maar een heffing ter
zake van de individuele draagkrachtvermeerdering. Hoewel bij partners het
rechtsgevoel bestaat dat ze niet zijn verrijkt door het overlijden van de
langstlevende, vindt bij de langstlevende een draagkrachtvermeerdering plaats
waarover geheven zou kunnen worden.

Het wenselijke recht voor de schenk- en erfbelasting leidt tot een aanzienlijke
vereenvoudiging, is meer in overeenstemming met de economische realiteit
(en leidt daardoor tot een gelijkere behandeling van partners ongeacht het
huwelijksvermogensregime) en is consistent met het voorstel voor de inkom-
stenbelasting.

13.3 Positief recht

13.3.1 Uitgangspunten

In de inkomstenbelasting is de individualiseringsgedachte een belangrijk
uitgangspunt. In de Successiewet 1956 is de individualisering echter geen
doelstelling. Dat betekent niet, dat de individualisering in de Successiewet
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1956 geen enkele rol speelt. Bij de parlementaire behandeling van de moder-
nisering van de Successiewet 1956 is daarvoor wel aandacht gevraagd. Gelet op
het bijzondere karakter van de Successiewet 1956, waar van oudsher de
familierechtelijke rechtsbetrekkingen een bijzondere plaats innemen, kan
binnen de Successiewet 1956 de individualiseringsgedachte echter (voorals-
nog) niet zover gaan dat met het samenlevingsverband in het geheel geen
rekening wordt gehouden. Dit betekent niet dat in de Successiewet 1956 geen
enkele ruimte is voor individualisering. Omdat de individualiseringsgedachte
wel ten grondslag ligt aan de inkomstenbelasting, besteed ik bij de beoordeling
van het positieve recht tevens aandacht aan de vraag op welke wijze binnen de
huidige kaders van de Successiewet 1956 (meer) recht kan worden gedaan aan
de individualiseringsgedachte. De inkomstenbelasting en de Successiewet 1956
beogen immers beide de draagkrachtvermeerdering van de verkrijger te
belasten, zodat beide heffingswetten naar mijn mening zo veel mogelijk op
dezelfde uitgangspunten dienen te worden gebaseerd.

13.3.2 Inkomenstoerekening

In hoofdstuk 8 is de parlementaire behandeling van de inkomenstoerekening
aan bod gekomen. Sinds de invoering van de inkomstenbelasting heeft de
vraag op welke wijze in de inkomstenbelasting rekening moet worden ge-
houden met leefvormen, en in het bijzonder de inkomenstoerekening binnen
de leefvormen, de wetgever beziggehouden. Tot en met de invoering van de
Wet IB 1964, was de inkomenstoerekening gebaseerd op de gedachte dat
echtgenoten één huishouden hebben en dat hun draagkracht wordt bepaald
door het gezamenlijke vermogen. De nadruk lag op de ‘maatschappelijke
realiteit’ waarin tussen echtgenoten een zodanige wisselwerking bestond dat
de draagkracht het beste werd benaderd door uit te gaan van het totale
inkomen. Het was echter niet het draagkrachtbeginsel, maar een maatschap-
pelijke ontwikkeling, namelijk de (maatschappelijke en economische) wens
om de gehuwde vrouw de toegang tot de arbeidsmarkt niet te belemmeren,
waardoor de eerste bres werd geslagen in de gezamenlijke belastingheffing.
Toen bij de mogelijkheden om aan dit bezwaar tegemoet te komen – vanwege
budgettaire argumenten – niet werd gekozen voor het splitsingsstelsel maar
voor een individuele toerekening van het arbeidsinkomen, raakte de draag-
krachtgedachte al snel uit beeld. De draagkrachtgedachte als uitgangspunt voor
de inkomenstoerekening werd vervangen door de ‘roep om individualisering’
die was gebaseerd op de ‘voortschrijdende maatschappelijke ontwikkelingen’.
Vanaf dat moment was de wens om de inkomenstoerekening zo veel mogelijk
te individualiseren een feit en werd slechts gekeken of dit vanuit praktisch
oogpunt realiseerbaar was.

In de Wet IB 2001 is de inkomenstoerekening niet volledig geïndividualiseerd.
De zogenoemde gemeenschappelijke inkomensbestanddelen kunnen partners
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naar eigen inzicht toerekenen. Het hoofdargument in de Wet IB 2001 om af te
wijken van het uitgangspunt van de individuele toerekening is de uitvoerings-
technische problemen die zouden ontstaan omdat afspraken tussen partners
van belang zouden zijn voor een juiste toerekening.

Uit het onderzoek in hoofdstuk 9 blijkt dat vanwege uitvoeringstechnische
problemen volledige individualisering op het gebied van toerekening van de
inkomsten en uitgaven inderdaad niet worden gerealiseerd. Dit is het geval voor
de inkomsten uit eigen woning, een aantal persoonsgebonden aftrekposten, de
roerende goederen en de gezamenlijke bankrekening in box 3. De vorderingen en
schulden uit hoofde van een periodiek of finaal verrekenbeding kunnen vanwege
de uitvoeringstechnische bezwaren evenmin worden meegenomen in box 3.
De onderlinge financiële verwevenheid verhindert een juiste individuele toe-
rekening. Dat een individuele toerekening voor deze inkomens- en vermogens-
bestanddelen niet mogelijk is, rechtvaardigt naar mijn mening echter niet de in
de huidige wet opgenomen vrije toerekeningsmogelijkheid.

Voor de toerekening van inkomsten en uitgaven die lastig individueel toere-
kenbaar zijn, zou in de inkomstenbelasting uitgegaan kunnen worden van het
uitgangspunt dat de inkomsten en uitgaven gemeenschappelijk zijn. Een
(verplichte) toerekening bij helften van de lastig toerekenbare inkomensbe-
standdelen en uitgaven zal in de meeste gevallen overeenkomen met de
civielrechtelijke realiteit (of economische werkelijkheid). Dit is wellicht niet
het geval voor de roerende zaken die in box 3 niet zijn vrijgesteld, zoals de
kunstwerken die ter belegging worden gehouden. Daarvoor zou een tegenbe-
wijsmogelijkheid moetenworden geboden. De verplichte toerekening bij helfte
benadert de werkelijkheid in elk geval beter dan de vrije toerekening, die in de
praktijk slechts wordt gebruikt om het fiscale optimum te kiezen en daarom
niet past in een belastingheffing naar draagkracht. Een argument tegen een
verplichte toerekening bij helfte, is dat in zo’n geval de partner zonder
inkomen de aftrek van bepaalde uitgaven, zoals de eigenwoningrente, niet
kan effectueren. Dit argument past echter niet in een belastingheffing die is
gebaseerd op de individuele draagkracht zonder rekening te houden met het
samenlevingsverband.

Tot slot is ook onderzocht of de toerekening kan worden beïnvloed zonder
noemenswaardige juridische gevolgen. Voor de toerekening bij partners die
zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, wordt voor diverse inkomens-
categorieën aangesloten bij het bestuur over het vermogensbestanddeel dat
het inkomen genereert. Toerekening op basis van bestuur blijkt voor diverse
vermogensbestanddelen echter vrij eenvoudig te manipuleren door het be-
stuur te wijzigen. Vanwege deze manipulatiemogelijkheid zou voor in gemeen-
schap van goederen gehuwde echtgenoten niet aangesloten moetenworden bij
de bestuursbevoegdheid maar bij de eigendom. Dit systeem is naar mijn
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mening niet alleen minder manipuleerbaar, maar ook meer in overeenstem-
ming met een individuele draagkrachtheffing. De in gemeenschap van goede-
ren gehuwde echtgenoot is immers zowel juridisch als economisch tot het
onderliggende vermogensbestanddeel gerechtigd. In een individuele belasting-
heffing past het niet om daaraan voorbij te gaan. Een toerekening op basis van
de juridische eigendomsverhouding verdient in een individuele belasting de
voorkeur boven een toerekening op basis van juridische beschikkingsmacht.

De beoordeling van het positieve recht ten aanzien van de inkomenstoereke-
ning in de Successiewet 1956, leidt tot de aanbeveling om de samentelbepalin-
gen van art. 25 en 26 SW 1956 te schrappen. De samenvoeging van
erfrechtelijke verkrijgingen door partners en schenkingen van en door part-
ners, past niet in een belastingstelsel waarin de individuele draagkrachtver-
meerdering centraal staat. In een zuiver individueel belastingstelsel zou de
heffing moeten plaatsvinden overeenkomstig de juridische verkrijging van
iedere partner.

13.3.3 Inkomens- en vermogensverschuivingen

13.3.3.1 Inkomensverschuivingen binnen het samenlevingsverband

Zoals reeds opgemerkt, kan de inkomensverschuiving binnen het samenle-
vingsverband worden onderverdeeld in twee categorieën, namelijk de inko-
mensverschuiving die als een vergoeding kan worden beschouwd voor
verrichte werkzaamheden en de inkomensverschuiving waar geen (directe)
(arbeids)prestatie tegenover staat.

Het zal duidelijk zijn dat het aanbrengen van een zuiver onderscheid vrijwel
onmogelijk is. In een heffing die zo veel mogelijk is geïndividualiseerd, dient dit
onderscheid echter wel te worden gemaakt. De inkomensverschuiving die als
een vergoeding kan worden beschouwd voor verrichte arbeid, is belast met
inkomstenbelasting. De vergoeding waar geen tegenprestatie tegenover staat,
zou met inkomstenbelasting of eventueel met schenkbelasting belast moeten
worden. Beide gevolgen zijn uit uitvoeringstechnisch oogpunt bezwaarlijk of
zelfs onuitvoerbaar en ook overigens niet wenselijk.

In de huidige inkomstenbelasting wordt met de werkzaamheden van de
partner slechts rekening gehouden als deze werkzaamheden de ‘gebruikelijke
hulp en bijstand’ overtreffen. In een zo veel mogelijk geïndividualiseerde
inkomstenbelasting is voor een dergelijke toets geen plaats meer. Als men
aanvaardt dat arbeidsinkomen een persoonlijk inkomensbestanddeel is van de
partner die de werkzaamheden verricht, zie ik geen reden om aan arbeid die
wordt verricht ten behoeve van de partner bijzondere voorwaarden te stellen.
Naar mijn mening zou voor partners het enige criterium behoren te zijn of het
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gebruikelijk is om de onderhavige werkzaamheden aan derden op te dragen en
dat deze ook tegen betaling door derden plegen te worden verricht. Het is hierbij
in principe niet van belang of de werkzaamheden aan het gehele gezin ten goede
komen, waardoor de betreffende partner dus zelf meeprofiteert van deze werk-
zaamheden. Hierbij kan men denken aan huishoudelijke werkzaamheden en het
zorgen voor de (eigen) kinderen. Naarmijnmening zou in een individuele heffing
ook met deze werkzaamheden fiscaal rekening moeten worden gehouden.

Het fiscaal negeren van dergelijke (huishoudelijke) werkzaamheden kanwellicht
worden gerechtvaardigd door uitvoeringstechnische moeilijkheden bij het vast-
stellen van de omvang en de waarde van dergelijke werkzaamheden. De werk-
zaamheden die de ene echtgenoot mede ten behoeve van de ander verricht,
kunnen echter omvangrijk zijn. De omvang en de waarde van de huishoudelijke
arbeid kan men weliswaar niet exact vaststellen maar wel globaal benaderen,
gebaseerd op het aantal zorgafhankelijken in het huishouden en het aantal uren
dat men betaalde arbeid verricht. Het uitvoeringstechnische aspect is de expli-
ciete rechtvaardiging om de werkzaamheden die binnen het gezinsverband
plaatsvinden buiten de heffing te houden. Een impliciete rechtvaardiging om de
binnen het gezinsverband verrichte werkzaamheden buiten beschouwing te
laten, kan zijn gelegen in het feit dat de vergoeding voor deze werkzaamheden
veelal niet aftrekbaar is. Een belastingheffing bij degene die de werkzaamheden
verricht, leidt dan tot een dubbele heffing binnen het samenlevingsverband. Dit
is echter de consequentie van een zuiver individuele heffing waarin voorbij
wordt gegaan aan de eventuele invloed van het samenlevingsverband op de
draagkracht van het individu. Alleen als men het samenlevingsverband be-
schouwt als een (economische) eenheid, is een dergelijke dubbele heffing niet
op zijn plaats. In een zuiver individuele inkomstenbelasting dient de privésfeer in
beginsel beperkt te blijven tot de individuele belastingplichtige en niet te worden
uitgebreid tot de partner.

De onderhoudsverplichting tussen partners is in de huidige inkomstenbelas-
ting gedefiscaliseerd. De vraag is of deze fiscale behandeling past binnen een
op de draagkracht van het individu gebaseerde belastingheffing. De inkomens-
verschuiving die plaatsvindt als gevolg van de beëindiging van de relatie (de
onderhoudsverplichting) wordt immers wel in de inkomstenbelasting betrok-
ken. Ter rechtvaardiging van dit onderscheid kan worden gewezen op de
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid. Hoe kan gedurende het bestaan van
het samenlevingsverband worden vastgesteld (en gecontroleerd) hoeveel in-
komen is overgeheveld? Gelet op de vrijwel altijd aanwezige financiële
verstrengeling, waardoor de inkomens niet zuiver gescheiden worden ge-
houden en de inkomensstromen dus ook niet eenvoudig kunnen worden
getraceerd, is dit ondoenlijk. Het feit dat partners in de meeste gevallen een
economische eenheid zijn, verhindert dus een zuiver individuele bepaling van
de draagkracht.
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Abstraherend van de uitvoeringstechnische problemen, zou een consistente
benadering van de onderhoudsverplichtingen ertoe moeten leiden dat het
geen verschil maakt of de betaling is gedaan tijdens de relatie of in het kader
van de beëindiging van de relatie. Als de alimentatieontvangst en -betaling
geacht worden invloed te hebben op de draagkracht, welke bij de ontvanger is
belast (als inkomen in box 1) en bij de betaler aftrekbaar is (als persoonsge-
bonden aftrekpost), zou dit ook moeten gelden voor dergelijke betalingen
tijdens de relatie. Als de afspraken tussen gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden zouden inhouden dat de inkomens gelijkelijk worden gedeeld, zou
fiscalisering van deze afspraken de facto leiden tot een splitsingsstelsel. Bij
minder vergaande afspraken zou een deel van het inkomen gesplitst worden.
Dus ook in een zuiver op de draagkracht van het individu gebaseerde heffing,
zou enigerlei mate van inkomenssplitsing theoretisch juist zijn.

Voor de schenkbelasting is de niet uit een schriftelijke afspraak voortvloeiende
inkomensoverheveling die zover gaat dat men gelijk deelt in de inkomensover-
schotten naar mijn mening geen belaste schenking, omdat deze voor gehuwden
voortvloeit uit de wet (art. 1:81 BW) en voor ongehuwd samenwonenden
voortvloeit uit een natuurlijke verbintenis. Alleen als meer dan de helft van het
(gezamenlijke) inkomen wordt overgeheveld, zou schenkbelasting aan de orde
kunnen komen. Als in de Successiewet 1956 de individuele draagkrachtvermeer-
dering van de verkrijger wordt belast, zou iedere inkomensoverheveling waar
geen tegenprestatie tegenover staat, belast moetenworden met schenkbelasting.
Omdat het praktisch onmogelijk is om iedere inkomensverschuiving te belasten,
is deze strikte individuele benadering binnen de Successiewet 1956 onmogelijk.

13.3.3.2 Vermogensverschuivingen

13.3.3.2.1 Inkomstenbelasting
Als partners trouwen in gemeenschap van goederen, worden beide partners
gerechtigd tot het vermogen dat tot de huwelijksgemeenschap behoort. In een
individuele belastingheffing is er naar mijn mening geen overtuigende reden om
de juridische (en economische) gerechtigdheid die bestaat via de huwelijksge-
meenschap te negeren. Binnen de aanmerkelijkbelangregeling geldt reeds dat de
echtgenoot die ‘slechts’ via de huwelijksgemeenschap tot de aanmerkelijkbe-
langaandelen gerechtigd is, ook aanmerkelijkbelanghouder is. Met ingang van
1 januari 2011 geldt hetzelfde voor de terbeschikkingstellingsregeling van
art. 3.92 Wet IB 2001 (terbeschikkingstelling aan de BV). Binnen de bron winst
uit onderneming dient de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot
mijns inziens te kwalificeren als medegerechtigde of terbeschikkingsteller.

Voorts dient in een individuele heffing in principe afgerekend te worden over
de belastingclaim als het vermogensbestanddeel overgaat naar een ander
belastingsubject. Een inbreuk op de hoofdregel dat onmiddellijk moet worden
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afgerekend, kan echter gerechtvaardigd zijn. Dit geldt in ieder geval als echt-
genoten huwen in gemeenschap van goederen. De overgang van het vermo-
gensbestanddeel is een automatisch gevolg van het huwelijk en geen op
vervreemding van het vermogensbestanddeel gerichte rechtshandeling. De
oorspronkelijke gerechtigde behoudt (via de huwelijksgemeenschap) het be-
lang bij het vermogensbestanddeel en de zeggenschap daarover. Als het ver-
mogensbestanddeel echter bij ontbinding van het huwelijk aan de andere
echtgenoot wordt toegedeeld, dient afrekening te volgen. Dit systeem geldt nu
reeds binnen de bron winst uit onderneming. Het daarmee strijdige art. 3.59
Wet IB 2001 kan vervallen. In het voorgestelde systeem, waarbij de echtgenoot
van de ondernemer medegerechtigde of terbeschikkingsteller wordt, dient de
belastingclaim doorgeschoven te worden mits het ondernemingsvermogen bij
ontbinding van het huwelijk weer volledig bij de oorspronkelijke ondernemer
terechtkomt. Ook voor de terbeschikkingstellingsregeling en de aanmerke-
lijkbelangregeling zou bepaald moeten worden dat de belastingclaim alleen
wordt doorgeschoven zolang de oorspronkelijke aanmerkelijkbelanghouder of
terbeschikkingsteller gerechtigd blijft tot het ter beschikking gesteld vermo-
gensbestanddeel c.q. de aandelen (via de huwelijksgemeenschap of na verde-
ling van de huwelijksgemeenschap door toedeling van de aandelen of het ter
beschiking gesteld vermogensbestanddeel). Een uitzondering op de hoofdregel
dat afgerekend moet worden als het vermogensbestanddeel overgaat naar een
ander dan de oorspronkelijke rechthebbende, kan gerechtvaardigd zijn als
partners voor of tijdens de relatie gezamenlijk het ondernemingsvermogen,
het ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel of de aanmerkelijkbelang-
aandelen hebben verworven. De ontbinding van het huwelijk betekent in de
regel ook de beëindiging van alle gezamenlijke (zakelijke) belangen. De ver-
plichte (en onvrijwillige) toedeling aan een van beide echtgenoten kan in zo’n
situatie een doorschuifregeling rechtvaardigen. Deze mogelijkheid moet be-
staan ongeacht het (huwelijks)vermogensregime.

Zoals hierna nog zal worden opgemerkt past het niet in een zuiver individuele
heffing om de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing te laten zijn op de
niet in gemeenschap van goederen gehuwde partner. Als de terbeschikkings-
tellingsregeling toch van toepassing blijft op de niet in gemeenschap van
goederen gehuwde partners, dient daarvoor een ruimere doorschuiffaciliteit
te gelden. In dat geval is een doorschuiffaciliteit gerechtvaardigd als de werk-
zaamheid wordt voortgezet door, dan wel het ter beschikking gestelde vermo-
gensbestanddeel gaat behoren tot het ondernemingsvermogen van, een van
beide partners. De voorwaarde dat het ter beschikking gestelde vermogens-
bestanddeel in handen moet blijven van de oorspronkelijke terbeschikkings-
teller kan bij deze regeling niet worden gesteld. De reden daarvoor is dat het
ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel zeer nauw verbonden is met
de onderneming of aanmerkelijkbelangvennootschap van de partner. De oor-
zaak dat men in de terbeschikkingstellingsregeling valt, is juist gelegen in de
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omstandigheid dat men partner is van elkaar. De beëindiging van de relatie
betekent in de regel automatisch de beëindiging van de terbeschikkingstelling.
De doorschuiffaciliteit dient te gelden bij het aangaan van de relatie en bij
beëindiging daarvan, ongeacht het (huwelijks)vermogensregime.

Tot slot dienen in een zuiver individuele heffing art. 4.6 (samentelbepaling voor
aanmerkelijk belang), art. 4.24 (tussentijdse verliesneming), art. 3.119a lid 9
(eigenwoningreserve van de partner), art. 3.120 lid 4 onderdeel c (kopen van de
woning van de partner) en art. 3.120 lid 9 (geldlening tussen partners) Wet
IB 2001 te vervallen. Ook de terbeschikkingsregeling dient niet zonder meer
van toepassing te zijn als partners zijn gehuwd buiten gemeenschap van
goederen.

13.3.3.2.2 Schenk- en erfbelasting
Voor de schenk- en erfbelasting geldt dat het aangaan van een huwelijk of
buitenhuwelijks samenlevingsverband, geen schenking is. Dit is in overeen-
stemming met het ook in de inkomstenbelasting geldende uitgangspunt dat de
belastingheffing zo min mogelijk invloed moet hebben op de beslissing van
belastingplichtigen om te gaan trouwen (in gemeenschap van goederen) of
ongehuwd te gaan samenwonen.

De huidige fiscale behandeling van inkomens- en vermogensverschuivingen
tijdens het samenlevingsverband is echter ondoorzichtig. Deze is volledig
gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad, waarvan de reikwijdte niet
duidelijk is. Het behoeft geen betoog dat dit leidt tot rechtsonzekerheid.

De fiscale gevolgen bij ontbinding van het samenlevingsverband zijn weliswaar
duidelijk, maar sterk afhankelijk van de juridische vormgeving. Als belasting-
plichtigen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, gaat de helft van het
gezamenlijke vermogen belastingvrij naar de andere partner over. Is dat echter
niet het geval, dan is iedere vermogensverschuiving in principe een belaste
schenking. Dit kan leiden tot uitvoeringstechnische problemen omdat ook
gehuwden met een verrekenbeding, koude uitsluiting en ongehuwd samen-
wonenden goederenrechtelijke en/of verbintenisrechtelijke aanspraken kun-
nen hebben, waarvan de inhoud en omvang vaak niet meteen duidelijk zijn.
Bovendien leidt de huidige fiscale behandeling ertoe dat belastingplichtigen
hun gedrag afstemmen op de fiscale gevolgen: partners die niet zijn getrouwd
(in gemeenschap van goederen), zullen overwegen dit alsnog te doen in het
zicht van echtscheiding of overlijden. Een overgang naar een algehele of (onder
bepaalde voorwaarden) beperkte gemeenschap is immers zoals hiervoor aan-
gegeven geen belaste schenking. Deze mogelijkheid veroorzaakt rechtsonge-
lijkheid; alleen voor partners die tijdens leven de zaken goed (dat wil zeggen
fiscaal gunstig) hebben kunnen regelen, ligt de onbelaste overgang van de helft
van het gezamenlijke vermogen in het verschiet. Dat de overgang van de helft
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van het gezamenlijke vermogen in het zicht van echtscheiding of overlijden
onbelast is, terwijl de overgang van een of enkele vermogensbestanddelen een
belaste schenking kan zijn, stuit bovendien op onbegrip.

Dezelfde complexiteit en rechtsongelijkheid bestaat voor de toepassing van art.
13 SW 1956. De fiscale gevolgen zijn niet alleen voor belastingplichtigen en de
Belastingdienst complex, maar naar mijn mening is het onderscheid naar
gelang het huwelijksvermogensregime ook niet gerechtvaardigd. Een algehele
vrijstelling voor uitkeringen uit levensverzekering zou aan deze bezwaren
tegemoetkomen. Een dergelijke vrijstelling is echter niet alleen in strijd met
de individualiseringsgedachte maar werkt ook misbruik in de hand.

Art. 13a SW 1956 leidt tot overkill als echtgenoten zijn gehuwd in gemeenschap
van goederen en indien partners zijn gehuwd buiten gemeenschap van
goederen, met name in de situatie dat voor de partner een nabestaandenpen-
sioen is verzekerd. Over het vermogen dat door de echtgenoot zelf is inge-
bracht, dient deze geen erfbelasting verschuldigd te zijn. Dit betekent dat de
vrijval van het ouderdoms- of nabestaandenpensioen als echtgenoten zijn
getrouwd in gemeenschap van goederen, niet onder de werking van art. 13a
SW 1956 moet vallen. De helft van het ouderdomspensioen is al belast op
grond van art. 1 SW 1956. Ten aanzien van het nabestaandenpensioen zou aan
de bezwaren tegemoet kunnen worden gekomen als hiervoor een vrijstelling
wordt verleend. Als men dit niet wenselijk vindt, omdat het wellicht misbruik
in de hand werkt, dienen de premies die voor het nabestaandenpensioen door
de partner zelf zijn verschuldigd, in aftrek te komen. In dat geval ontstaat een
soortgelijke problematiek als bij art. 13 SW 1956.

Positief recht 13.3.3
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CONCLUSIE

In het onderzoek heeft de vraag centraal gestaan of aan het ontstaan, bestaan en
de beëindiging van het samenlevingsverband, gevolgen verbonden moeten
worden voor de inkomsten- en de schenk- en erfbelasting en zo ja, welke. De
onderzoeksvraag is benaderd vanuit het wenselijke recht en het positieve recht.

Het wenselijke recht is gebaseerd op de algemene rechtsbeginselen. De be-
langrijkste beginselen zijn het draagkracht- en het gelijkheidsbeginsel. Op
grond van deze beginselen is naar mijn mening een andere behandeling van
partners ten opzichte van individuele belastingplichtigen gerechtvaardigd,
mits de partners een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid
zijn. De combinatie van beide kenmerken maakt het samenlevingsverband
uniek. Het samenlevingsverband bepaalt in dat geval de draagkracht van de
individuele belastingplichtigen binnen het samenlevingsverband.

Voor het antwoord op de vraag of en wanneer partners een inkomensver-
wervende en inkomensbestedende eenheid zijn, is de juridische en feitelijke
financiële verwevenheid onderzocht. Naast een literatuurstudie is daartoe een
enquêteonderzoek uitgevoerd onder gehuwden en ongehuwd samenwonen-
den. Hieruit is naar voren gekomen dat de wettelijke verschillen tussen
gehuwden en ongehuwd samenwonenden weliswaar groot zijn, maar dat de
feitelijke verschillen veel kleiner zijn. De vraag of meer belang moet worden
gehecht aan de wettelijke verschillen of meer aan de feitelijke overeenkomsten
tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden, is in laatstvermelde zin
beantwoord. In de op draagkracht gebaseerde inkomstenbelasting en schenk-
en erfbelasting dient niet de formele huwelijksband, maar de feitelijke situatie
doorslaggevend te zijn. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat de financiële
verwevenheid van ongehuwd samenwonenden de financiële verwevenheid
van gehuwden in hoge mate benadert of zelfs overstijgt. In dat geval dienen
gehuwden en ongehuwd samenwonenden als gelijke gevallen te worden
beschouwd. Een rechtvaardigingsgrond voor een ongelijke behandeling ont-
breekt. Daarmee is een afwijkende fiscale behandeling gerechtvaardigd voor
partners in een kwalificerend samenlevingsverband.
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Voor de inkomenstoerekening leidt het uitgangspunt dat een rechtvaardige
belastingheffing is gebaseerd op de draagkrachtgedachte, gecombineerd met
de feitelijke vaststelling dat partners in een (ruime) meerderheid gezamenlijk
over het inkomen beschikken en dit gezamenlijk consumeren, tot een split-
singsstelsel. De draagkracht wordt binnen het kwalificerende samenlevings-
verband bepaald door het gezamenlijke inkomen. Het splitsingsstelsel houdt
daar rekening mee door het inkomen van partners bij elkaar te tellen en dit aan
iedere partner in gelijke mate toe te rekenen. Het splitsingsstelsel kan worden
toegepast door gehuwden en moet in ieder geval ook openstaan voor onge-
huwd samenwonenden die qua financiële verwevenheid die van gehuwden
evenaren. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat dit het geval is bij een samen-
woonperiode vanaf vijf jaar.

Bij de uitwerking van het splitsingsstelsel zou, bij de vaststelling van de hef-
fingskortingen, rekening kunnen worden gehouden met de schaalvoordelen die
het samenwonen oplevert. Tevens zou rekening gehouden moeten worden met
het financiële voordeel dat de alleenverdiener heeft ten opzichte van de twee-
verdieners. Dit voordeel bestaat uit het feit dat de alleenverdiener een partner
heeft die bepaalde (huishoudelijke) werkzaamheden (gratis) kan verrichten (het
zogenoemde ‘imputed income’). Dit kan in een splitsingsstelsel worden vorm-
gegeven door voor de alleenverdiener een lagere splitsingsfactor te hanteren dan
voor de tweeverdieners. Naar mijn mening hoeft het ‘imputed income’ niet
noodzakelijkerwijs te worden belast, maar dient het gemis aan ‘imputed income’
in ieder geval aftrekbaar te zijn. Dit betekent dat de kosten die door het
aanvaarden van betaalde arbeid worden opgeroepen, zoals de kosten van kinder-
opvang, zo veel mogelijk voor het werkelijke bedrag in aftrek moeten komen. De
overige kosten zouden forfaitair in aftrek kunnen komen, waarbij de arbeidskor-
ting afneemt met het aantal gewerkte arbeidsuren. Hiermee zou men dan ook de
arbeidsparticipatie binnen het splitsingsstelsel kunnen (trachten te) bevorderen.

De individualisering van de inkomenstoerekening blijkt louter op budgettaire
argumenten en het bevorderen van arbeidsparticipatie te zijn gebaseerd. Als
men niettemin vindt dat men voor de draagkrachtbepaling behoort aan te
sluiten bij de individuele belastingplichtige zonder rekening te houden met het
samenlevingsverband, kan dat vanwege uitvoeringstechnische problemen en
manipulatiemogelijkheden niet op een consistente wijze worden gerealiseerd
binnen een individuele toerekening. De huidige willekeurige (en complexe)
toerekening van de inkomensbestanddelen in een stelsel met een progressieve
heffing is echter per definitie in strijd met de draagkrachtgedachte; het belast
immers noch individuele belastingplichtigen hetzelfde als individuele belas-
tingplichtigen die deel uitmaken van een samenlevingsverband noch samen-
levingsverbanden onderling die in vergelijkbare omstandigheden verkeren.
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Voor de Successiewet 1956 dienen de samentelbepalingen van art. 25 en 26 SW
1956 te vervallen. Ze passen niet in een belastingheffing waarin de individuele
draagkrachtvermeerdering van de verkrijger wordt belast. De omstandigheid
dat partners naar mijn mening een inkomensverwervende en inkomensbe-
stedende eenheid zijn, doet daar niet aan af. Zolang partners daar zelf geen
blijk van geven, zijn partners vermogensrechtelijk geen eenheid. Dit betekent
dat de verkrijging door een partner die niet is gehuwd in gemeenschap van
goederen, uitsluitend bij deze partner wordt belast. Voor gehuwden in ge-
meenschap van goederen betekent dit dat de verkrijging in principe voor de
helft aan beide echtgenoten wordt toegerekend.

In het door mij voorgestelde stelsel hebben inkomensverschuivingen tijdens de
relatie geen gevolgen voor de inkomstenbelasting. Bovendien zouden partners
hun inkomen in gelijke mate moeten kunnen delen zonder dat dit leidt tot
heffing van schenk- of erfbelasting.

Gedurende de relatie is voor de inkomstenbelasting niet relevant tot wiens
vermogen de inkomensgenererende vermogensbestanddelen behoren. Met het
juridische en economische belang van de echtgenoot die is gehuwd (in gemeen-
schap van goederen) of waarmee men ongehuwd samenwoont, wordt in het
splitsingsstelsel reeds rekening gehouden door de toerekening van het inkomen
aan beide echtgenoten. Transacties tussen partners tijdens het samenlevingsver-
band die niet leiden tot een vermogensverschuiving, dienen mijns inziens voor
de inkomstenbelasting te worden genegeerd. Als de transactie echter wel leidt
tot een vermogensverschuiving, leidt het beginsel dat partners een inkomens-
verwervende en inkomensbestedende eenheid zijn niet per definitie tot het
fiscaal negeren van deze vermogensovergang. Tijdens de relatie zou de belasting-
heffing daarover nog kunnen worden uitgesteld – omdat op dat moment de
draagkracht binnen het samenlevingsverband door de transactie niet toeneemt –
maar uiterlijk bij ontbinding van het huwelijk zou heffing moeten plaatsvinden
als het vermogensbestanddeel uiteindelijk in het vermogen van de andere
partner terecht is gekomen. Als het samenlevingsverband wordt beëindigd
wordt de economische eenheid verbroken. Bij de ontbinding van het huwelijk
dient daarom in principe te worden afgerekend als het vermogensbestanddeel
overgaat naar een andere belastingplichtige, tenzij men oorspronkelijk het ver-
mogensbestanddeel gezamenlijk heeft aangeschaft.

Voor de toerekening van inkomen is opgemerkt dat het splitsingsstelsel ook
moet openstaan voor kwalificerende ongehuwd samenwonenden. Naar mijn
mening is er geen goede reden om gehuwden buiten gemeenschap van
goederen en ongehuwd samenwonenden een vergelijkbare doorschuifmoge-
lijkheid te ontzeggen. Situaties die economisch gelijk zijn, zoals de gehuwden
in gemeenschap van goederen en de gehuwden buiten gemeenschap van
goederen met een finaal verrekenbeding, worden fiscaal hetzelfde behandeld.
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Hetzelfde geldt voor de vermogensbestanddelen die tot een huwelijksgemeen-
schap en een eenvoudige gemeenschap behoren.

Ook voor de Successiewet 1956 dienen situaties die in economisch opzicht
gelijk(waardig) zijn, hetzelfde te worden behandeld. Gelet op de uitvoerings-
technische problemen, kan een dergelijke gelijke behandeling uitsluitend
worden bereikt door de vermogensverschuiving zowel bij het aangaan, tijdens,
als bij de ontbinding van het samenlevingsverband in beginsel buiten beschou-
wing te laten. Alle kwalificerende ongehuwd samenwonenden en gehuwden
dienen zonder belastingheffing vermogensrechtelijk hetzelfde te kunnen be-
reiken als de gehuwden in gemeenschap van goederen. De mogelijkheid om
onbelast een verdeling bij helften tot stand te brengen voor alle gehuwden en
kwalificerende ongehuwd samenwonenden, is in overeenstemming met de
gedachte dat partners tijdens het bestaan van het samenlevingsverband een
inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid zijn. Deze gedachte
wordt ook doorgetrokken naar de fictiebepalingen van art. 13 en 13a SW 1956.

De gedachte dat partners een inkomensverwervende- en inkomensbestedende
eenheid zijn, rechtvaardigt tot slot geen algehele partnervrijstelling. Het door
mij voorgestelde splitsingsstelsel is geen gezinsheffing maar een heffing ter
zake van de individuele draagkrachtvermeerdering waarbij rekening wordt
gehouden met het feit dat er een samenlevingsverband is. Als het samenle-
vingsverband wordt beëindigd, wordt de eenheid verbroken en vindt bij de
langstlevende wel een draagkrachtvermeerdering plaats.

Het wenselijke recht leidt tot een aanzienlijke vereenvoudiging en is meer in
overeenstemming met de economische realiteit en leidt daardoor tot een
gelijkere behandeling van partners ongeacht het huwelijksvermogensregime.
Bovendien is de fiscale behandeling in de inkomstenbelasting en de schenk- en
erfbelasting consistent.

De beoordeling van het positieve recht bevestigt de wenselijkheid van het
wenselijk recht. Als het uitgangspunt van een individuele belastingheffing
waarbij geen rekening wordt gehouden met het samenlevingsverband con-
sequent zou worden doorgevoerd, leidt dit tot onoverkomelijke praktische
(uitvoeringstechnische) en principiële bezwaren.
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SUMMARY

The research focused on the question whether and if so which consequences
for income, gift and inheritance tax should be attached to the commencement,
existence and termination of cohabitation. The research question was approa-
ched from the point of view of desired and positive law.

Desired law is based on the universal principles of law. The main principles are
the ability-to-pay principle and the principle of equality. Based on these
principles, a different treatment of partners compared to individual taxpayers
is justified, in my opinion, provided that the partners are an income-earning
and income-spending entity. The combination of both characteristics makes
cohabitation unique. In that case, the cohabitation determines the financial
capacity of the individual taxpayers within the cohabitation unit. From the
point of view of the principle of equality this means that individual taxpayers
are not by definition comparable cases. This depends on the answer to the
question whether an individual taxpayer is part of such a cohabitation unit.
The taxpayers are only comparable in so far as the answer to this question is
the same.

Legal and social individualization could be a reason for a different point of
view. The ability-to-pay principle is, after all, partly defined by the ‘political and
generally accepted’ views held in this respect. A social development often
associated with this subject is individualization. If, in society, the importance of
marriage or other forms of cohabitation continues to diminish further, this
could be an argument for a continued focus on the individual where taxation is
concerned. This thesis therefore examines, based on figures from Statistics
Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek), whether this development is
indeed evident. Individualization seems to have manifested itself particularly
in the seventies and eighties in an increased freedom of choice of the form of
cohabitation as well as the freedom of choice to end it. Individualization is also
evident in its grammatical sense, i.e. the number of persons living on their own
is increasing and the number of people cohabiting is decreasing. This indivi-
dualization trend is expected to continue in the coming years. Nevertheless, it
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is expected that, of the total population, the people living together will
continue to be in the majority. In addition, the increase in the number of
persons living on their own is mainly due to the ageing population or other
factors, such as the presence of children which could be a reason not to cohabit
with a new partner, and only to a limited extent due to a personal choice to
remain single. The findings justify the conclusion that social individualization
has not or hardly affected the position of marriage or other forms of cohabita-
tion in our society. There are no signs of this changing in the future.

In addition to social individualization, legal individualization could also be an
argument for focusing on the individual where taxation is concerned. The
special position of married persons in income, inheritance and gift tax arises
from family and inheritance law. If a development can be seen in family and
inheritance law in which – in a financial sense – the individual becomes
increasingly separated from his or her cohabitation unit, this may be a reason
to follow this development where taxation is concerned. This trend is not
evident; both during marriage and on termination of the marriage due to
death, the financial rights which the spouses can derive from the marriage
have increased rather than decreased in the course of time.

Social and legal individualization does not give any reason to set aside or adjust
the starting principle that partners should be treated different from individual
taxpayers, provided that they are an income-earning and income-spending
entity. The question which must subsequently be answered is whether part-
ners form such an entity.

In order to answer the question whether and when partners are an income-
earning and income-spending entity, the legal and actual financial interrela-
tedness was investigated. The literature was studied and a survey conducted of
married persons and persons living together without being married. This
showed that, although the legal differences between married persons and
persons living together without being married are considerable, the actual
differences seem to be much smaller. In my opinion more importance should
be attached to the actual similarity of married persons and persons living
together without being married rather than to the legal differences. In income,
gift and inheritance tax, all based on financial capacity, the actual situation
should be decisive, not the formal marriage bond. The survey shows that the
financial interrelatedness of persons living together without being married to a
significant degree matches the financial interrelatedness of married persons. In
that case, married persons and persons living together without being married
must be regarded as similar cases. There are no grounds for justifying unequal
treatment. For tax purposes, a different treatment for partners in a qualifying
cohabitation unit and individual taxpayers is justified.
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With regard to income attribution, the premise that fair taxation is based on the
ability-to-pay principle combinedwith it having effectively been established that
the greater majority of partners are an income-earning and income-spending
entity, results in an income-splitting system. Partners jointly have control over
their income and they share equally in the consumption of their combined
income. Within the qualifying cohabitation unit, the financial capacity is there-
fore determined by the joint income. A system based on income splitting takes
this into account by adding up the income of both partners and attributing it to
each partner equally. The income splitting can be applied bymarried persons and
should in any case also be available to persons living together without being
married if their financial interrelatedness is similar or equal to that of married
persons. The survey shows that this is the case after persons have been living
together for a period of five years. As it is not known whether the group of
respondents is representative if broken down into the duration of their cohabita-
tion, further research could be conducted to determine the duration of the
cohabitation. In addition, a notarial cohabitation contract, containing a mutual
duty to provide financial care, could be stipulated as a condition.

The objections raised against the income-splitting system are not of such a
nature that this should preclude the system from being introduced.

One of the most adverse effects of the income-splitting system is considered to
be the fact that it prevents participation in the labour force by the ‘second’
wage-earner, usually the woman. One of the main aims of the equal opportu-
nity policy is to promote more paid work for women. In a system with a
progressive rate in which earned income is attributed individually, the woman
will be left with a higher net amount in the case of paid work, which would
promote participation in the labour force. I have questioned whether promo-
ting participation in the labour force (through taxation) is desirable from a
societal point of view. Dutch women show a strong preference for the ‘one-
and-a-half-income household’ model. Due to this strong preference, it is
difficult to induce this group to work more. Research shows that increased
participation in the labour force could even decrease tax revenues. Other social
costs related to partners participating in the labour force must also be taken
into account, such as parental leave schemes and childcare allowance. Whether
joint taxation (‘income-splitting system’) would have an adverse influence on
participation in the labour force has also been questioned. At any event, a
comparison between countries with an individual system and countries with a
joint system does not support this hypothesis. It is noticeable for instance that
in the United States, where the income-splitting system applies to married
persons, participation by women in the labour force is much higher than in the
Netherlands. Participation in the labour force can, moreover, also be promoted
by means of non-tax instruments. Crucial in this respect are parental leave
schemes and childcare facilities. Even if individual attribution were to promote
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participation in the labour force, the income-splitting system should still be
preferred, since individual attribution of the earned income is contrary to the
ability-to-pay concept and the redistribution function of taxes. The survey
shows that earned income in particular is regarded as joint income. Partners
decide together who is to work outside the home and during which hours. In
that case, individual attribution of earned income is random. As regards the
financial capacity of the partners it is, after all, usually irrelevant which partner
has earned that income. Nevertheless, the progressive rate results in conside-
rable differences between the cohabitation units if the contributed income
differs. The argument of participation in the labour force, if this should even be
honoured from a tax point of view, will need to be expressed in income tax in
some other manner, for example through a flat rate or an earned income tax
credit. It is, however, inappropriate to attribute the earned income of partners
individually, and therefore randomly, in the case of taxation based on financial
capacity and with a progressive rate structure.

Another objection raised against the income-splitting system is that it favours
the cohabitation unit above individual taxpayers. A cohabitation unit in which
the partners earn € 75,000 and € 25,000 respectively pays less tax in an
income-splitting system than an individual taxpayer earning € 100,000, since
the partners in the income-splitting system are taxed based on an income of
€ 50,000 each. In my opinion, however, this does not favour the partners within
the cohabitation unit. If the cohabitation unit functions as an income-earning
and income-spending entity, the income earned through paid work must be
taken into account equally for both partners. From this point of view, the
objection can only be based on the fact that the income-splitting system does
take into account that the purpose of the income is to satisfy the needs of two
taxpayers but that it does not take into account the savings associated with
cohabitation. These savings are economies of scale achieved for example in
housing, food and transport. The economies of scale achieved by cohabiting
could be taken into account by decreasing the tax credit of partners within a
cohabitation unit.

A final important objection against the income-splitting system is the favoura-
ble treatment from a tax point of view of the one-worker couple compared to
the two-worker couple. In the case of equal income, a one-worker couple pays
the same amount of tax as a two-worker couple. A one-worker couple with an
income of € 100,000 pays the same amount of tax as a two-worker couple
which, based on a five-day working week, together also earns € 100,000. The
circumstances of the one-worker couple and the two-worker couple are not
the same, however, since the one-worker couple enjoys substantial economic
benefits from the domestic housework of the nonworking spouse. The mone-
tary value of these ‘private activities’ (imputed income) is not taken into
account where taxation is concerned. A second wage-earner who participates
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in the labour market will, however, need to hire a third party for all or some of
these activities. In addition, a second wage-earner entering the labour market
will be faced with additional expenses, such as for commuting and clothing. To
a certain extent, these are ‘mixed expenses’, with both a private and business
nature. These expenses are not or not fully taken into account either where
taxation is concerned.

The financial benefit as a result of a partner being able to perform certain
domestic activities free of charge, the so-called imputed income, can be taken
into account in an income-splitting system by using a lower splitting factor for
a one-worker couple than for a two-worker couple. The one-worker couple is
thus roughly taxed for the imputed income. The amount of imputed income to
be taken into account could subsequently increase – in a rather rough manner
– with the time spent on domestic housework. This could be done by
increasing the splitting factor by the number of days spent on paid work
outside the home. In the case of a single earner for instance, the splitting factor
could be set at 1.7, whereas the splitting factor could be set at for example 1.9 in
the case of one-and-a-half-income couples and two in the case of two full-time
working cohabitants. In my opinion, however, the imputed income need not
necessarily be taxed but the lack of imputed income should in any case be
deductible. This means that the costs which ensue from accepting paid work
outside the home, such as the costs of childcare, should as much as possible be
deductible before the actual amount. The other costs could be deductible as a
fixed amount, with the earned income tax credit decreasing in line with the
number of hours worked. The credit allowed for all full-time workers, whether
single or cohabiting, will be scaled down for part-time workers. This could also
answer all or part of the criticism that the income-splitting system has an
adverse effect on participation in the labour force.

Individualization of income attribution appears to be based solely on budgetary
arguments and promoting participation in the labour force. If it is nevertheless
maintained that financial capacity should be based on the individual taxpayer,
without taking the cohabitation unit into account, this cannot be achieved
consistently in the case of individual attribution on account of implementation
problems and manipulation possibilities. The present random and complex
attribution of the income components in a system with progressive taxation is
by definition contrary to the ability-to-pay concept, since it neither taxes
individual taxpayers in the same manner as individual taxpayers who are
part of a cohabitation unit nor cohabitation units with similar circumstances in
the same way.

In the system I have proposed, income-shifting during a relationship will not
have any consequences as far as income tax is concerned. Partners should,
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moreover, be able to share their income equally without this resulting in gift or
inheritance taxation.

As far as income tax is concerned, it is not relevant who the income-generating
assets belong to during a relationship. The income-splitting system already
takes into account the legal and economic interest of a married spouse or
partner in a cohabitation unit by attributing the income to both partners.
Transactions between partners in a cohabitation unit which do not result in a
shifting of assets should, in my opinion, be disregarded as far as income tax is
concerned. If a transaction does, however, result in asset-shifting, the principle
that these partners are an income-earning and income-spending entity does
not by definition result in this asset transfer being disregarded for tax
purposes. During a relationship, taxation in this respect could be deferred –

since at that point the financial capacity within the cohabitation unit does not
increase due to the transaction – but taxation should take place on dissolution
of the cohabitation at the latest if the asset ultimately ends up with the assets
of the other partner. On termination of the cohabitation, the economic entity
ceases to exist. Settlement should therefore in principle take place on dissolu-
tion of the cohabitation if the asset is transferred to another taxpayer, unless
the asset was originally acquired together.

With regard to the attribution of income, it has been said that the income-
splitting system should also be available to qualifying persons living together
without being married. In my opinion, there is no valid reason to deny persons
married out of community of property and persons living together without
being married a similar transfer possibility. Similar situations from an econo-
mic point of view, such as in the case of persons married in community of
property and persons married out of community of property with a final setoff
clause, are treated in the same way as far as taxation is concerned. The same
applies in the case of assets belonging to the matrimonial property and joint
property.

Under the Inheritance Tax Act (Successiewet 1956), situations that are similar
from an economic point of view must also be treated in the same manner. In
view of the implementation problems, such equal treatment can in principle
only be achieved by disregarding the asset transfer on commencement of,
during and on termination of the cohabitation. All qualifying persons living
together without being married and married persons should, without taxation,
be able to create an equal division of their property. The possibility of creating
an equal division, without taxation, for all married persons and qualified
persons living together without being married is in accordance with the
concept that, during the existence of a cohabitation unit, the partners are an
income-earning and income-spending entity. This concept is also pursued in
the notional provisions of Sections 13 and 13(a) of the Inheritance Tax Act.
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The aggregating provisions of Sections 25 and 26 of the Inheritance Tax Act
should be deleted. They are not in keeping with a system of taxation in which
the individual increase in financial capacity of the transferee is taxed. This is
not affected by the circumstance that, in my opinion, partners are an income-
earning and income-spending entity. As long as this is not demonstrated by the
partners, they are not an entity under property law. This means that, in the case
of an acquisition by a partner who is not married in community of property,
only this partner will be taxed. In the case of persons married in community of
property this means that, in principle, the acquisition will be attributed to both
partners equally.

The concept that partners are an income-earning and income-spending entity
does not in the end justify a full partner’s exemption. The income-splitting
system that I have proposed is not a family levy but taxation based on
individual increase in financial capacity, in which respect the fact is taken
into account that there is a cohabitation unit. On termination of the cohabita-
tion, the entity ceases to exist. The financial capacity increases when the
surviving spouse inherits all or part of the estate of the deceased.

Desired law simplifies matters considerably and is more in keeping with
economic reality and thus results in more equal treatment of partners,
irrespective of the (matrimonial) property regime. In addition, the treatment
as far as income, gift and inheritance taxation are concerned is consistent.

The assessment of positive law confirms the desirability of desired law. If the
principle of individual taxation which does not take cohabitation into account
is implemented consistently, this will result in insurmountable practical objec-
tions and objections in principle.

Summary
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BIJLAGE: PARTNERSCHAP CODEBOEK

Databestand:
partnerschap_5p.sav

Datum van data verzameling:
Het veldwerk liep van 7 tot en met 11 december 2007.

De vragenlijsten kon worden ingevuld van vrijdag tot en met dinsdag. Op
maandag hebben de personen die nog niet gereageerd hadden een reminder
gekregen.

Alle variabelen worden in het codeboek vet gedrukt weergegeven, de voor-
waarden (routing) van de vragen zijn schuin gedrukt voor de variabelen
weergegeven.

Respons
Voor dit onderzoek zijn alle panelleden geselecteerd. Voorafgaand aan het
onderzoek is een selectievraag gesteld waarin werd gevraagd of men gehuwd
is, samenwonend of geen partner heeft. Wanneer iemand heeft aangegeven
niet over een partner te beschikken is deze persoon niet verder in het
onderzoek meegenomen. Deze respondenten zitten dan ook niet in de bijge-
leverde dataset.

Selectie aantal leden huishouden: 2.442

Non-respons 550 (22,5%)

Buiten doelgroep (niet-gehuwd of samenwonend) 485 (20%)

Respons percentage: 1.407 (57,5%)

nohhold
Volgnummer huishouden

nomem
Volgnummer huishoudlid
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weeknr
Weeknummer
______________________________

Intro
Deze vragenlijst gaat over de manier waarop mensen tijdens het samenleven
met een partner omgaan met inkomsten en uitgaven.
______________________________

v3
Bent u gehuwd (of als partners geregistreerd bij de burgerlijke stand van de
gemeente) of samenwonend?
1 gehuwd/geregistreerd
2 samenwonend
3 ik ben niet gehuwd en woon niet samen met een partner
______________________________

als v3=1 of v3=2
v1
Nu volgt eerst een aantal algemene vragen.

Hoe is de verhouding qua inkomsten tussen u en uw partner?
Bent u alleenverdiener of tweeverdiener?

1 de verhouding is 100%-0%
2 de verhouding is 50%-50%
3 de verhouding is 75%-25%
4 de verhouding is anders
______________________________

als v1=4
v1a
Hoe is de verhouding tussen u en uw partner qua inkomsten?
Kunt u voor u beiden een verdeling in procenten aangeven?

inkomstenverdeling in %:

v1avr1 u: 0..100

v1avr2 uw partner: 0..100

______________________________

als v3=1 of v3=2
v2
Wat is uw politieke voorkeur?
1 Christen-Democratisch Appèl (CDA)
2 Partij van de Arbeid (PvdA)
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3 Socialistische Partij (SP)
4 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
5 Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid (PVV)
6 Verdonk/Trots op Nederland
7 GroenLinks (GL)
8 ChristenUnie (CU)
9 Democraten 66 (D66)
10 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
11 Partij voor de Dieren (PvdD)
12 anders
______________________________

als v2=12
v2and
Wat is uw politieke voorkeur?
______________________________

als v3=1
huw1
Hoelang woont u – al dan niet gehuwd – samen?
Dit betreft dus zowel de periode dat u voorafgaand aan het huwelijk heeft
samengewoond als tijdens het huwelijk.
1 <1 jaar
2 1-3 jaar
3 3-5 jaar
4 5-10 jaar
5 >10 jaar
6 ik woon niet samen
______________________________

als v3=1
huw2
De vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk kunnen verschillen. Als u
geen huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt, bent u getrouwd in gemeenschap
van goederen.
Het vermogen en inkomen is dan volledig gezamenlijk (evt. met uitzondering
van erfenissen en schenkingen). In de huwelijkse voorwaarden kunt u afwijken
van dit stelsel. Zo kunt u hierin bepalen dat jaarlijks bepaalde inkomsten
moetenworden verrekend (periodiek verrekenbeding) of dat aan het einde van
het huwelijk een verrekening plaatsvindt alsof u bent gehuwd in gemeenschap
van goederen (finaal verrekenbeding). In dat laatste geval houden de echtge-
noten ieder hun eigen bezittingen, maar hebben de echtgenoten bij het einde
van het huwelijk recht op de helft van de waarde van het totale vermogen. Tot
slot kan in de huwelijkse voorwaarden ook worden bepaald dat alles privé blijft
en niets gezamenlijk wordt (koude uitsluiting).
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‘Hoe’ bent u getrouwd?
1 in gemeenschap van goederen
2 met (een periodiek of finaal) verrekenbeding
3 koude uitsluiting (ieder zijn privévermogen)
99 weet ik niet
______________________________

als v3=1
huw3
Hebt u een testament?

1 ja
2 nee

99 weet ik niet
______________________________

als huw3=1
huw4
Is in het testament een regeling opgenomen voor de langstlevende?

1 nee, geen voorziening voor de langstlevende
2 legaat/geldsom ten behoeve van de langstlevende
3 alles naar de langstlevende

99 weet ik niet
______________________________

als v3=2
sam1
Hoelang woont u samen?

1 <1 jaar
2 1-3 jaar
3 3-5 jaar
4 5-10 jaar
5 >10 jaar
______________________________

als v3=2
sam2
Hebt u een samenlevingscontract afgesloten?

1 ja
2 nee
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______________________________
als v3=2
sam3
Hebt u een testament?

1 ja
2 nee

99 weet ik niet
______________________________

als sam3=1
sam4
Is in het testament een regeling opgenomen voor de langstlevende?

1 nee, geen voorziening voor de langstlevende
2 legaat/geldsom ten behoeve van de langstlevende
3 alles naar de langstlevende

99 weet ik niet
______________________________

als v3=1 of v3=2
verw1
Hebt u één of meerdere betaalrekeningen uitsluitend op uw eigen naam (dus
geen en/of rekening)?

1 ja
2 nee
______________________________

als v3=1 of v3=2
verw2
Hebt u één of meerdere betaalrekeningen samen met uw echtgenoot/partner
(de rekening staat op uw beider naam)?

1 ja
2 nee
______________________________

als v3=1 of v3=2
verw3
Hebt u één of meerdere spaarrekeningen uitsluitend op uw eigen naam (dus
geen en/of rekening)?
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1 ja
2 nee
______________________________

als v3=1 of v3=2
verw4
Houdt u uw eigen inkomsten uit arbeid (in loondienst, als freelancer of uit
onderneming) of uw inkomsten uit een uitkering...

1 overwegend gescheiden (u gebruikt ze hoofdzakelijk voor uzelf)
2 gescheiden, maar er vindt wel een bijdrage plaats in de kosten van de

huishouding
3 overwegend gemeenschappelijk (de inkomsten worden door beide partners
gebruikt)

4 ik heb geen inkomsten uit arbeid of uit een uitkering
______________________________

als v3=1 of v3=2
verw5
Zijn uw eigen inkomsten uit vermogen (rente, dividend enz.)

1 overwegend gescheiden
2 gescheiden, maar wel een bijdrage in de kosten van de huishouding
3 overwegend gemeenschappelijk
4 ik heb geen inkomsten uit vermogen
______________________________

als verw4=1 of verw4=2 of verw4=3 of verw5=1 of verw5=2 of verw5=3
verw6
Dragen u en uw partner ieder bij in de kosten van de huishouding, dat wil
zeggen de uitgaven voor de dagelijkse gang van de huishouding, zoals eten,
gezamenlijke vakanties, huur of hypotheek?

1 ja
2 nee, ik betaal alles
3 nee, mijn partner betaalt alles
______________________________

als verw6=1
verw7
Vindt de bijdrage plaats naar evenredigheid van ieders inkomen?
Indien één van u bijvoorbeeld honderd verdient en de ander vijftig, betaalt de
één dan ook twee keer zo veel als de ander?
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1 ja
2 nee, het inkomen maakt niet uit voor deze bijdrage
3 nee, anders
______________________________

als verw7=3
verw7and
Hoe vindt de bijdrage in de kosten van de huishouding dan plaats?
______________________________

als verw7=1 of verw7=3
verw8
Wordt de bijdrage aan het huishouden aangepast wanneer omstandigheden
veranderen (bijv. bij salarisverhoging of -verlaging, parttime werken)?

1 ja
2 nee
______________________________

als verw6=1
verw9
Kunnen de kosten van de huishouding volledig worden betaald uit de geza-
menlijke bijdragen?

1 ja
2 nee, soms worden de kosten van de huishouding ook betaald door één van
beide partners privé
______________________________

als verw6=1
verw10
Indien één van beiden te veel heeft bijgedragen in de kosten van de huishou-
ding, vindt dan later een verrekening plaats?

1 ja
2 soms
3 nee
______________________________

als v1=2 of v1=3 of v1=4
verw11
Maakt het voor u verschil of uzelf meer gaat verdienen, door bijvoorbeeld een
salarisverhoging, of dat uw partner meer gaat verdienen?
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1 ja
2 nee
______________________________

als verw11=1
verw12
In hoeverre maakt het verschil?

1 alleen als ik zelf meer ga verdienen neemt mijn financiële bestedingsruimte
toe
2 in beide gevallen neemt de financiële bestedingsruimte voor mezelf toe.
Maar zij neemt meer toe als ik zelf meer ga verdienen dan wanneer mijn
partner meer gaat verdienen.
______________________________

als v3=1 of v3=2
verw13
Zou u de uitgaven voor uzelf, voor bijvoorbeeld uw hobby en kleding, volledig
kunnen doen van uw eigen inkomen (na een eventuele aftrek van de bijdrage
in de kosten van de huishouding)?

1 ja, ik doe deze uitgaven nu al volledig van mijn eigen inkomen
2 ja, dat zou kunnen
3 ja, maar dan zou ik er wel minder aan uitgeven
4 nee

99 weet ik niet
______________________________

als v3=2
verw14
Stel dat u uit elkaar gaat (gaat ‘scheiden’).
Uw partner heeft onvoldoende inkomen om in zijn/haar levensonderhoud te
voorzien. Zou u dan ‘alimentatie’ aan hem/haar betalen?
1 ja
2 nee
______________________________

als verw1=1
betrek1
De nu volgende vragen hebben betrekking op de betaalrekening(en) die
uitsluitend op uw eigen naam staat (staan).

Kunt u hierna aangeven welke inkomsten u op deze privébetaalrekening(en)
ontvangt?
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Meerdere antwoorden mogelijk
betrek11 geld dat uw partner aan u overmaakt
betrek12 salaris uit eigen dienstbetrekking
betrek13 uitkering ten behoeve van uzelf, zoals bijvoorbeeld een AOW-, WAO-
of WW-uitkering
betrek14 inkomsten uit freelancewerkzaamheden van uzelf of eigen onderne-
ming
betrek15 dividend en rente-inkomsten uit vermogen van uzelf
betrek16 anders

0 nee
1 ja
______________________________

als betrek16=1
betrek1a
Welke andere inkomsten ontvangt u op deze betaalrekening(en)?
______________________________

als verw1=1
betrek2
Indien u lid bent van een (sport)vereniging of andere (gezelligheids)vereni-
ging; wordt de contributie daarvan dan van uw eigen betaalrekening of de
gezamenlijke rekening afgeschreven?

1 eigen rekening
2 gezamenlijke rekening
3 ik ben niet lid van een vereniging

99 weet ik niet
______________________________

als verw1=1
betrek3
Bent u degene die over het geld op uw privébetaalrekening beschikt? Met
andere woorden: beslist u zelf of en zo ja, waarvoor u geld opneemt of
overmaakt?

1 ja, dat beslis ik altijd zelf
2 soms beslis ik dat zelf, maar soms ook in overleg
3 nee, over het geld op mijn privérekening wordt altijd gezamenlijk beslist

99 weet ik niet
______________________________

als verw1=1
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betrek4
Gebruikt u het geld op uw eigen betaalrekening ook voor uitgaven ten behoeve
van uw partner (anders dan kado’s)?

1 ja
2 soms
3 nee
4 daar let ik niet op
______________________________

als verw1=1
betrek5
Stel u wilt een dure aanschaf doen voor uw hobby. U wilt bijvoorbeeld een dure
onderwatercamera aanschaffen. Beslist u daar alleen over of doet u dat samen
met uw partner?

1 ja, dat beslis ik altijd alleen
2 ja, dat beslis ik meestal alleen
3 nee, over grotere uitgaven wordt meestal overlegd
4 nee, over grotere uitgaven wordt altijd overlegd
______________________________

als verw1=1
betrek6
Stel dat de dure aanschaf, van bijvoorbeeld de onderwatercamera, uitsluitend
door uzelf wordt gebruikt. Wordt de aanschaf dan ook betaald ten laste van uw
privébetaalrekening?

1 ja
2 soms
3 nee
4 daar let ik niet op
______________________________

als verw2=1
betrek7
De onderstaande vragen hebben betrekking op de betaalrekening(en) die op
uw eigen naam en op die van uw partner staat (staan).

Kunt u hierna aangeven welke inkomsten u op deze gezamenlijke betaal-
rekening(en) ontvangt?
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betrek71 bijdragen van de privérekening van ieder der partners
betrek72 inkomsten uit arbeid van uzelf (in loondienst, freelance of uit
onderneming)
betrek73 inkomsten uit arbeid van uw partner (in loondienst, freelance of uit
onderneming)
betrek74 dividend en rente-inkomsten uit vermogen van uzelf
betrek75 dividend en rente-inkomsten uit vermogen van uw partner
betrek76 anders

0 nee
1 ja
______________________________

als betrek76=1
betrek7a
Welke andere inkomsten ontvangt u op deze gezamenlijke betaalrekening
(en)?
______________________________

als verw2=1
betrek8
Wie beschikt over het geld op de gezamenlijke betaalrekening(en)? Met andere
woorden: wie beslist of en zo ja, waarvoor geld wordt opgenomen of overge-
maakt?

1 dat beslis ik altijd zelf
2 soms beslis ik dat zelf, maar soms ook in overleg
3 over het geld op de gezamenlijke rekening wordt altijd gezamenlijk beslist
4 over het geld op de gezamenlijke rekening beslist altijd mijn partner
______________________________

als verw2=1
betrek9
Gebruikt u het geld op de gezamenlijke betaalrekening(en) ook voor uitgaven
ten behoeve van uzelf? Dit zijn de uitgaven die uitsluitend betrekking hebben
op uzelf, dus niet voor de kinderen of de huishouding.

1 ja
2 soms
3 nee
4 daar let ik niet op
______________________________

als verw3=1
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sprek1
De onderstaande vragen hebben betrekking op de spaarrekening(en) die
uitsluitend op uw eigen naam staat (staan).

Kunt u hierna aangeven welke inkomsten u op deze privéspaarrekening(en)
ontvangt?
sprek11 geld dat uw partner aan u overmaakt
sprek12 overgespaarde inkomsten uit salaris, onderneming of uitkering
sprek13 geld uit een erfenis of een schenking
sprek14 anders

0 nee
1 ja
______________________________

als sprek14=1
sprek1a
Welke andere inkomsten ontvangt u op deze privéspaarrekening(en)?
______________________________

als verw3=1
sprek2
Wie beschikt over het geld op de privéspaarrekening? Met andere woorden:
wie beslist of en zo ja, waarvoor geld wordt opgenomen of overgemaakt?

1 dat beslis ik altijd zelf
2 soms beslis ik dat zelf, maar soms ook in overleg
3 over het geld op mijn privéspaarrekening wordt altijd gezamenlijk beslist

99 weet ik niet
______________________________

als verw3=1
sprek3
Gebruikt u het geld op de privéspaarrekening ook voor uitgaven ten behoeve
van uw partner (anders dan kado’s)?

1 ja
2 soms
3 nee
4 daar let ik niet op
______________________________

als v3=1 of v3=2
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men1
Wat vindt u van de volgende stelling?

Tijdens het huwelijk/samenleving is alles gemeenschappelijk.

1 helemaal oneens
2 oneens, met uitzondering van sommige situaties
3 eens, met uitzondering van sommige situaties
4 helemaal eens
______________________________

als men1=2 (‘EENS’) of men1=3 (‘ONEENS’)
men1and
In welke situatie bent u het [EENS/ONEENS] met de stelling dat tijdens het
huwelijk of het samenleven alles gemeenschappelijk is?
______________________________

als v3=1 of v3=2
men2
Wat vindt u van de volgende stelling?

Mijn partner moet financieel onafhankelijk zijn. Als hij/zij zelf niet in staat is
om inkomen te verwerven, is het de taak van de overheid om financieel bij te
springen.

1 eens
2 oneens
______________________________

als v3=1 of v3=2
men3a
Kunt u aangeven wat u als gemeenschappelijk inkomen of gemeenschappelijke
uitgaven beschouwt wanneer partners zijn getrouwd in gemeenschap van
goederen?

men3a1 de eigen woning en de hypotheekrente
men3a2 het inkomen uit arbeid (in dienstbetrekking of freelance)
men3a3 het (inkomen uit) vermogen (de spaar- en beleggingsrekening, beleg-
gingsonroerendgoed en aandelenpakketten van minder dan 5%)
men3a4 vakantiewoning
men3a5 winst die wordt behaald met de onderneming (inclusief de onderne-
ming die in BV-vorm wordt gedreven)
men3a6 pensioen/lijfrente
men3a7 buitengewone uitgaven (ziektekosten e.d.)
men3a8 alimentatieontvangsten
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men3a9 alimentatiebetalingen
men3a10 giften aan goede doelen
men3a11 geld uit een erfenis of schenking
men3a12 geen van bovenstaande

0 nee
1 ja
______________________________

als v3=1 of v3=2
men3b
Kunt u aangeven wat u als gemeenschappelijk inkomen of gemeenschappelijke
uitgaven beschouwt wanneer partners zijn getrouwd, maar niet in gemeen-
schap van goederen?

Wanneer u vindt dat dezelfde antwoorden gelden als wanneer partners wel in
gemeenschap van goederen zijn getrouwd, kunt u dit ook aangeven.

men3a1 de eigen woning en de hypotheekrente
men3a2 het inkomen uit arbeid (in dienstbetrekking of freelance)
men3a3 het (inkomen uit) vermogen (de spaar- en beleggingsrekening, beleg-
gingsonroerendgoed en aandelenpakketten van minder dan 5%)
men3a4 vakantiewoning
men3a5 winst die wordt behaald met de onderneming (inclusief de onderne-
ming die in BV-vorm wordt gedreven)
men3a6 pensioen/lijfrente
men3a7 buitengewone uitgaven (ziektekosten e.d.)
men3a8 alimentatieontvangsten
men3a9 alimentatiebetalingen
men3a10 giften aan goede doelen
men3a11 geld uit een erfenis of schenking
men3a12 geen van bovenstaande
men3a13 geen verschil of partners wel of niet in gemeenschap van goederen
zijn getrouwd

0 nee
1 ja
______________________________

als v3=1 of v3=2
men3c
Kunt u aangeven wat u als gemeenschappelijk inkomen of gemeenschappelijke
uitgaven beschouwt wanneer partners samenwonen met een samenlevings-
contract?

Bijlage: Partnerschap codeboek

580



Wanneer u vindt dat dezelfde antwoorden gelden als wanneer partners ge-
huwd zijn, kunt u dit ook aangeven.

men3a1 de eigen woning en de hypotheekrente
men3a2 het inkomen uit arbeid (in dienstbetrekking of freelance)
men3a3 het (inkomen uit) vermogen (de spaar- en beleggingsrekening, beleg-
gingsonroerendgoed en aandelenpakketten van minder dan 5%)
men3a4 vakantiewoning
men3a5 winst die wordt behaald met de onderneming (inclusief de onderne-
ming die in BV-vorm wordt gedreven)
men3a6 pensioen/lijfrente
men3a7 buitengewone uitgaven (ziektekosten e.d.)
men3a8 alimentatieontvangsten
men3a9 alimentatiebetalingen
men3a10 giften aan goede doelen
men3a11 geld uit een erfenis of schenking
men3a12 geen van bovenstaande
men3a13 geen verschil of partners gehuwd zijn of samenwonen

0 nee
1 ja
______________________________

als v3=1 of v3=2
men3d
Kunt u aangeven wat u als gemeenschappelijk inkomen of gemeenschappelijke
uitgaven beschouwt wanneer partners samenwonen zonder samenlevings-
contract?

Wanneer u vindt dat dezelfde antwoorden gelden als wanneer partners
samenwonen met samenlevingscontract, kunt u dit ook aangeven.

men3a1 de eigen woning en de hypotheekrente
men3a2 het inkomen uit arbeid (in dienstbetrekking of freelance)
men3a3 het (inkomen uit) vermogen (de spaar- en beleggingsrekening, beleg-
gingsonroerendgoed en aandelenpakketten van minder dan 5%)
men3a4 vakantiewoning
men3a5 winst die wordt behaald met de onderneming (inclusief de onderne-
ming die in BV-vorm wordt gedreven)
men3a6 pensioen/lijfrente
men3a7 buitengewone uitgaven (ziektekosten e.d.)
men3a8 alimentatieontvangsten
men3a9 alimentatiebetalingen
men3a10 giften aan goede doelen
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men3a11 geld uit een erfenis of schenking
men3a12 geen van bovenstaande
men3a13 geen verschil of partners samenwonen met of zonder samenlevings-
contract

0 nee
1 ja
______________________________

als v3=1 of v3=2
men6
De inkomstenbelasting kent een progressief tarief. Dat betekent dat naarmate
je meer verdient, je zowel absoluut als relatief meer belasting betaalt. Door de
werking van het progressieve tarief, betaalt een stel waarbij de ene partner
€ 75.000 verdient en de andere € 25.000, meer belasting dan een stel waarvan
beiden € 50.000 verdienen. Vindt u dit terecht?

1 ja
2 nee

99 weet ik niet
______________________________

als v3=1 of v3=2
men7
Wat vindt u van de volgende stelling?
De alleenstaande met een inkomen van € 50.000 moet hetzelfde belast worden
als een stel waarvan één van de partners eveneens € 50.000 verdient.
De andere partner verdient geen inkomen.

1 eens
2 oneens

99 weet ik niet
______________________________

als v3=1 of v3=2
men9
Op dit moment is het vanuit fiscaal oogpunt het gunstigst om beiden (onge-
veer) in gelijke mate het inkomen aan te brengen.
Indien in Nederland een zogenoemd ‘splitsingsstelsel’ zou worden ingevoerd,
maakt het niet meer uit wie van beide echtgenoten/samenwoners het inkomen
aanbrengt.
In alle gevallen worden de inkomens bij elkaar geteld en door twee gedeeld.
Het alleenverdienerschap wordt dan aantrekkelijker dan nu.

Bijlage: Partnerschap codeboek

582



Indien dit stelsel zou worden ingevoerd, zou u of uw partner dan overwegen
om meer of minder betaalde arbeid te gaan verrichten of te stoppen met
werken?

men91 ja, ik zou overwegen te stoppen met werken
men92 ja, ik zou overwegen minder te gaan werken
men93 ja, ik zou overwegen meer te gaan werken
men94 ja, mijn partner zou overwegen te stoppen met werken
men95 ja, mijn partner zou overwegen minder te gaan werken
men96 ja, mijn partner zou overwegen meer te gaan werken
men97 nee

0 nee

1 ja
______________________________

als men7=2 of men8=2
men10
Wanneer partners fiscaal anders behandeld worden dan individuele belasting-
plichtigen, vindt u dan dat de volgende voorwaarden mogen worden gesteld?

men10vr1 dat gehuwden moeten samenwonen
men10vr2 dat gehuwden tenminste een bepaalde periode moeten samen-
wonen
men10vr3 dat ongehuwd samenwonenden tenminste een bepaalde periode
moeten samenwonen

1 ja
2 nee
3 weet ik niet
______________________________

als v3=1 of v3=2
men11
In de politiek heeft enige jaren geleden discussie plaatsgevonden over de
afschaffing van successierecht voor de langstlevende partner.
Indien het successierecht voor de langstlevende partner wordt afgeschaft, kost
dit het rijk geld. Dit kan betekenen dat de belasting op arbeid (inkomsten-
belasting) of consumptie (omzetbelasting) omhooggaat.

Vindt u dat, in de hiernavolgende situaties, de partner successierecht moet zijn
verschuldigd als deze iets erft van zijn overleden partner?
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U kunt antwoorden met:
1 = ja
2 = ja, maar niet over de eigen woning
3 = ja, mits er een behoorlijke vrijstelling (€ 500.000) geldt
4 = ja, maar de woning moet zijn vrijgesteld evenals een bedrag van € 500.000
5 = nee, ik vind dat de langstlevende partner geen successierecht moet zijn
verschuldigd als zijn partner overlijdt

men11vr1 indien men is getrouwd in gemeenschap van goederen
men11vr2 indien men is getrouwd, maar niet in gemeenschap van goederen
men11vr3 indien men samenwoont met samenlevingscontract
men11vr4 indien men samenwoont zonder samenlevingscontract
______________________________

als v3=1 of v3=2
opm
Hebt u nog opmerkingen over deze vragenlijst?
1 ja
2 nee
______________________________

als opm=1
evaopm
U kunt uw opmerking hierna invullen.

Algemene variabelen

Geslacht 1 Man

2 Vrouw

Positie Positie in het huishouden

1 Huishoudhoofd*

2 Gehuwde partner

3 Ongehuwde partner

4 (Schoon)ouder

5 Kind dat thuis woont

6 Huisgenoot

7 Familielid of kostganger

* Het huishoudhoofd is degene op wiens naam het huur- of koopcontract van het huis staat. Als dat
contract op meerdere namen staat, is het huishoudhoofd degene die het hoogste inkomen heeft.

Gebjaar Geboortejaar 1900..2007

Leeftijd Leeftijd van lid huishouden

Bijlage: Partnerschap codeboek
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Lftdcat Leeftijd in CBS-categorieën

1 14 jaar en jonger

2 15-24 jaar

3 25-34 jaar

4 35-44 jaar

5 45-54 jaar

6 55-64 jaar

7 65 jaar en ouder

Aantalhh Aantal leden in het huishouden

1 Eén persoon

2 Twee personen

3 Drie personen

4 Vier personen

5 Vijf personen

6 Zes personen

7 Zeven personen

8 Acht personen

9 Negen personen of meer

Aantalki Aantal thuiswonende kinderen in het huishouden

0 Geen

1 Eén kind

2 Twee kinderen

3 Drie kinderen

4 Vier kinderen

5 Vijf kinderen

6 Zes kinderen

7 Zeven kinderen

8 Acht kinderen

9 Negen kinderen of meer

Belbezig Belangrijkste bezigheid

1 Verricht betaald werk in loondienst

2 Werkt of is meewerkend in gezins- of familiebedrijf

3 Is vrije beroepsbeoefenaar, freelance of zelfstandige

4 Zoekt werk na verlies werkkring

5 Zoekt voor het eerst werk

6 Gaat naar school of studeert

Bijlage: Partnerschap codeboek
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7 Verzorgt de huishouding

8 Is met pensioen (vervroegd, AOW of VUT)

9 Is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt

10 Verricht onbetaald werk met behoud van uitkering

11 Verricht vrijwilligerswerk

12 Doet iets anders

13 Is te jong, heeft nog geen bezigheden

Brutoink Persoonlijk bruto maandinkomen* in euro’s

–13 Dat weet ik echt niet

–14 Dat wil ik niet zeggen

–15 Onbekend (missing)

Nettoink Persoonlijk netto maandinkomen* in euro’s

–13 Dat weet ik echt niet

–14 Dat wil ik niet zeggen

–15 Onbekend (missing)

* Omdat niet iedereen even graag wil dat CentERdata beschikt over zijn/haar inkomen, kan een 0 (nul)
twee verschillende dingen betekenen: (1) dat er inderdaad geen inkomen is; en (2) dat een panellid een
0 (nul) heeft ingevuld omdat hij/zij het inkomen niet weet of dat hij/zij niet wil dat we over het
inkomen beschikken.

In het tweede geval zouden panelleden aan moeten geven dat zij het inkomen niet weten (-13) of dat zij
het niet willen zeggen (-14). Helaas doen niet alle panelleden dit, er zijn en blijven panelleden die een 0
(nul) invullen, terwijl ze wel inkomen hebben. Het is echter onmogelijk te achterhalen wie dat zijn. Er zijn
ook panelleden die helemaal niets bij de inkomensvragen hebben ingevuld, deze hebben de score -15.

Brutohh Brutomaandinkomen huishouden* in euro’s

Nettohh Nettomaandinkomen huishouden* in euro’s

* Alle maandinkomens van de x-aantal huishoudleden bij elkaar opgeteld waarbij het inkomen van
degenen die een -13, -14 of -15 scoorden op 0 zijn gezet.

Inkomen Netto maandinkomen huishouden in categorieën

1 € 1.150 of minder

2 € 1.151 tot en met € 1.800

3 € 1.801 tot en met € 2.600

4 Meer dan € 2.600

9 Onbekend (missing)*

* Het nettomaandinkomen van minstens een huishoudlid is onbekend.

Bijlage: Partnerschap codeboek
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Oplcat Opleiding in CBS-categorieën

1 basisonderwijs

2 vmbo

3 havo/vwo

4 mbo

5 hbo

6 wo

LFTKIND1 T/M LFTKIND5 LEEFTIJDEN KINDEREN IN HET HUISHOUDEN

Bijlage: Partnerschap codeboek
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