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In het eerste nummer van BelastingBelangen van dit jaar heeft u een samenvatting gegeven van het
vernieuwde huwelijksvermogensrecht zoals dat per 1 januari 2012 in werking is getreden. Daaruit
begrijp ik dat voortaan het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding beslissend is
voor de dag waarop de huwelijksgoederengemeenschap (bij een huwelijk in gemeenschap van
goederen) wordt ontbonden. Ik zit zelf in zo’n situatie: mijn vrouw en ik hebben definitief besloten
om nog dit jaar uit elkaar te gaan. Ik ben DGA van een BV, en we hebben afgesproken dat ik bij de
verdeling van ons bezit alle aandelen in de BV krijg toegescheiden. Waar moet ik nu met dat nieuwe
huwelijksvermogensrecht op letten? 

Antwoord
Als u gaat scheiden moet u daartoe (via een advocaat) een verzoek indienen bij de rechtbank. U kunt zo’n
verzoek gezamenlijk met uw echtgenote (laten) indienen, u kunt dat ook alleen, zonder medewerking van uw
vrouw indienen. In dat laatste geval moet dat dan wel door een gerechtsdeurwaarder aan uw echtgenote
bekend worden gemaakt. Dat regelt uw advocaat wel. 
Het tijdstip waarop dat verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, is sinds 1 januari 2012 ook het tijdstip
waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden. Vóór 2012 werd die gemeenschap pas ontbonden
op het tijdstip waarop de beschikking van de echtscheiding werd ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie, de burgerlijke stand. Dat was dus veel en veel later. Zie ook BelastingBelangen, februari
2012: Nieuw huwelijksvermogensrecht.

Het exacte tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap is in uw situatie met name van belang voor de
toedeling van de aandelen in de BV. U heeft met uw vrouw afgesproken dat bij de verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap alle aandelen in de BV aan u worden toegedeeld, uiteraard onder verrekening
van de helft van de waarde. 
Die toedeling impliceert een vervreemding van (de helft van) de aanmerkelijkbelang-aandelen in de BV. En dat
betekent een 25% aanmerkelijkbelang-heffing over de meerwaarde van die aandelen. Op die fiscale afrekening
zit niemand te wachten, dat kan een belemmering zijn voor de echtscheiding. De wetgever heeft daarom voor
deze situatie een regeling getroffen waardoor die heffing achterwege kan blijven: als de verdeling van de
huwelijksgemeenschap plaatsvindt binnen twee jaar na de ontbinding van die gemeenschap (anders dan door
overlijden) wordt de overgang – de toedeling – niet als een vervreemding aangemerkt. Vereist is dan nog wel
dat de verkrijger – in de gegeven situatie bent u dat – een binnenlandse belastingplichtige is, én dat de
verkregen aandelen tot uw privévermogen gaan behoren. 
Doordat ontbinding van de huwelijksgemeenschap sinds 1 januari 2012 veel eerder plaatsvindt dan vroeger –
op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding, en niet meer pas bij inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking – moet de verdeling van die gemeenschap ook veel eerder plaatsvinden als u de
aanmerkelijkbelang-heffing wilt voorkomen.
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