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Geachte heer Snel, 

 

De vaste commissie voor Financiën heeft met belangstelling kennisgenomen van het Beleidsbe-

sluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting1, waarvan u op 5 april 

2018 een afschrift aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.2 U heeft hiermee voldaan aan uw 

toezegging, gedaan tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 op 12 

december 2017, om dit afschrift aan de Kamer te doen toekomen.3 De leden van de VVD-fractie 

hebben naar aanleiding van onderdeel 3.3 van het voornoemde besluit nog enkele opmerkingen 

en vragen, waarbij de leden van de CDA-fractie en de ChristenUnie-fractie zich aansluiten. De 

leden van de CDA-fractie maken voorts van de gelegenheid gebruik nog enkele aanvullende 

vragen aan u voor te leggen. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie  

 

Ter inleiding merken de leden van de VVD-fractie het volgende op. In zijn arrest4 van 28 januari 

1959, overwoog de Hoge Raad voor de situatie van de wijziging van buiten gemeenschap ge-

huwde echtgenoten tot een algehele gemeenschap van goederen dat dit niet betekent “dat 

reeds door dit intreden van de gemeenschap zich een eenzijdige waardeverschuiving (…) heeft 

voltrokken, zoals deze kenmerkend is voor bevoordeling door schenking (…); dat toch, in de 

eerste plaats, het intreden van der algehele goederengemeenschap een gezamenlijke eigendom 

tussen de echtgenoten doet ontstaan, waarbij partijen (…) in hun rechten op de gemene goe-

deren gebonden zijn door de regels, die de verhouding der huwelijksgemeenschap beheersen; 

(…) dat daarom voor de vraag of en in hoeverre door de huwelijksgemeenschap een der echt-

genoten ten laste van den ander is bevoordeeld niet beslissend is hetgeen de boedelmenging 

door en bij het intreden van de gemeenschap tot ogenblikkelijk gevolg heeft, maar wat bij het 

einde van de huwelijksgemeenschap in verband met het gegeven saldo der vermogensverschui-

                                                
1 Staatscourant, nr. 18050, 30 maart 2018, Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, 
Stcrt. 2010, nr. 10783.  
2 Kamerstukken I, 2017-2018, 34 786, B. Het afschrift van het beleidsbesluit is ter inzage gelegd op de 
afdeling Inhoudeliijke ondersteuning onder griffienr. 162784. 
3 Kamerstukken I 2017-2018, 34 785, D, blz. 18. Zie tevens toezegging T02522 op www.eerstekamer.nl.  
4 HR 28 januari 1959, ECLI:NL:HR:1959:AY1786.  

http://www.eerstekamer.nl/
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vingen het resultaat voor de dan weer afzonderlijke bestaande vermogens der echtgenoten 

blijkt te zijn;” 

 

De leden van de VVD-fractie zijn van oordeel dat deze overwegingen van de Hoge Raad niet 

anders kunnen worden gelezen dan dat een eventuele vermogensverschuiving (schenking) in 

het voorkomende geval van het overeenkomen van of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tus-

sen partners uitsluitend bij echtscheiding en/of overlijden kan worden vastgesteld. Op dat tijd-

stip kan worden vastgesteld wat van het gemeenschappelijke vermogen van de huwelijksge-

meenschap resteert. Wegens het vervroegen van het tijdstip van een eventuele schenking tot 

het tijdstip van het aangaan van het huwelijk, van huwelijkse voorwaarden of van een samenle-

vingsovereenkomst (tegenover het tijdstip van beëindiging van de samenleving conform het 

arrest van de Hoge Raad), zijn de maatregelen van de regering in het wetsvoorstel Overige 

fiscale maatregelen 2018 (OFM 2018)5 over het verschuldigd worden van schenkbelasting in de 

Tweede Kamer gesneuveld, zo stellen de aan het woord zijnde leden.  

 

De leden van de VVD-fractie vragen de regering of zij onderdeel 3.3 van het besluit aldus moe-

ten lezen dat een schenking kan worden vastgesteld op het tijdstip van het aangaan van het 

huwelijk, van huwelijkse voorwaarden of van een samenlevingsovereenkomst, met een ver-

schuldigdheid worden van de samenhangende schenkbelasting op het latere tijdstip van de be-

eindiging van de huwelijksgemeenschap door echtscheiding en/of overlijden. Deze leden vragen 

de regering of aldus bij besluit wordt geregeld wat aan wetgevende maatregelen niet haalbaar 

bleek op basis van het wetvoorstel OFM 2018. Deze vraag klemt temeer omdat de regering 

tijdens de behandeling van bedoeld wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 12 december 2017 ver-

klaarde dat “(…) een beleidsbesluit naar de aard alleen maar bestaande wetgeving kan uitleg-

gen. We kunnen daar dus niet iets nieuws aan toevoegen. Een beleidsbesluit geeft verduidelij-

king van bestaande wet- en regelgeving.”6 

 

Is de regering met onderdeel 3.3 van het besluit van oordeel dat arresten van de Hoge Raad 

geen onderdeel uitmaken van bestaande wet- en regelgeving, zo vragen de leden van de fractie 

van de VVD. Indien zulks het geval is verzoeken deze leden om een inhoudelijke motivering. 

Indien het genoemde arrest van de Hoge Raad uit 1959 voor de regering nog steeds als richt-

snoer dient vragen deze leden of het besluit een verduidelijking behoeft voor wat betreft het 

(latere) tijdstip van de beëindiging van de huwelijksgemeenschap door echtscheiding en/of 

overlijden om een eventuele schenking te kunnen vaststellen.  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie  

 

De leden van de CDA-fractie merken op dat in het beleidsbesluit een goedkeuring voor samen-

wonenden ontbreekt. Zou u kunnen bevestigen dat in de situatie van een samenlevingscontract 

met bijvoorbeeld een wederkerig finaal verrekening dezelfde fiscale gevolgen gelden als in een 

situatie van huwelijkse voorwaarden met een wederkerig finaal verrekenbeding? 

                                                
5 Kamerstukken II, 2017-2018, 34 786, nr. 2.  
6 Handelingen I, 2017-2018, nr. 12, item 7, p. 65.  
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De leden van de CDA-fractie dringen erop aan dat het beleidsbesluit ook ziet op situaties waarin 

er een wijziging van de beperkte gemeenschap van goederen plaatsheeft, zoals tijdens de par-

lementaire behandeling bedoeld is. Kunt u daar alsnog in voorzien? 

 

De leden van de vaste commissie voor Financiën zien de beantwoording van bovengestelde vra-

gen graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mr. F.H.G. de Grave 

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën 


