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Met finaal verrekenbeding moet ook de rekening-courantschuld 
worden verrekend

Op basis van een finaal verrekenbeding moet er bij het einde van het huwelijk worden verrekend alsof de echtgenoten in 
gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dat geldt niet alleen voor de bezittingen maar ook voor de schulden. Geldt dat 
ook voor een privé-schuld in rekening-courant van een dga aan zijn bv? Wat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hier 
recentelijk over beslist?

Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding
Een man (hierna Henk) en vrouw (hierna Trees) zijn getrouwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. Daarin staat dat ze zijn 
gehuwd met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. Wel is in de voorwaarden een zogenoemd ‘finaal verrekenbeding’ 
overeengekomen. Op basis daarvan moet er tussen de echtgenoten worden afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen 
heeft bestaan, ingeval het huwelijk eindigt door echtscheiding of door overlijden. De verrekening vindt plaats doordat de ene 
echtgenoot aan de andere echtgenoot de helft van de waarde uitkeert. Buiten deze verrekening blijft datgene dat krachtens 
erfrecht of schenking is verkregen.  

Waarde van de aandelen verrekenen
Als Henk en Trees gaan scheiden, moeten beide privé-vermogens worden verdeeld alsof er sprake is van een gemeenschappelijk 
vermogen. Tot het vermogen van Henk behoren de aandelen van zijn holdingvennootschap. Die aandelen hebben een waarde 
van € 436.772. Door de werking van het finaal verrekenbeding moet hij de helft van de waarde van die aandelen, zijnde een 
bedrag van € 218.386, uitkeren aan Trees.
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Ook de schuld meenemen in de verrekening
Daarnaast heeft Henk privé ook een schuld in rekening-courant aan zijn eigen bv. Op het moment van echtscheiding bedraagt 
deze schuld € 299.722. Als er wordt afgerekend alsof de beide echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, komt 
de helft van de schuld, zijnde een bedrag van € 149.861, voor rekening van Trees. Dat bedrag wil hij verrekenen met de waarde 
van de aandelen. Hij hoeft hij dan maar € 68.525 te betalen. Trees is het hier niet mee eens. Er is volgens haar uitsluitend een 
rechtsverhouding tussen Henk en de holdingvennootschap. Zij is geen schuldenaar van de rekening-courantschuld aan de bv. 
De schuld behoort tot het vermogen van Henk. Dat is een privé-aangelegenheid van Henk.

Wat heeft het Gerechtshof hier nu over beslist?  
Helaas voor Trees (en gelukkig voor Henk) ziet de rechter (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 februari 2023; ECLI:NL:G-
HARL:2023:947) dat anders. Tot het gemeenschappelijk vermogen zoals bepaald in de wet (vóór 1 januari 2018!) behoren niet 
alleen alle goederen maar ook alle schulden. Door de werking van het finaal verrekenbeding moet niet alleen de waarde van alle 
bezittingen maar ook de waarde van alle schulden worden verrekend alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren 
gehuwd. Dat betekent dat ook de schuld in rekening-courant van Henk aan zijn bv in de verrekening moet worden meegenomen. 
Daarbij staat Henk volledig in zijn recht om dat bedrag te verrekenen met het bedrag van de waarde van de aandelen dat hij 
aan Trees moet uitkeren. 

Als een finaal verrekenbeding is overeengekomen, moet niet alleen de waarde van alle bezittingen maar ook de waarde 
van alle schulden worden verrekend. Dat geldt ook voor een privé-schuld in rekening-courant van een dga aan zijn bv. 
In de huwelijkse voorwaarden kan ook worden bepaald dat het finaal verrekenbeding alleen geldt als het huwelijk eindigt 
door overlijden. In dat geval hoeft er bij echtscheiding niets te worden verrekend. 
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