
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bescherming van de letselschadevergoeding bij 

(echt)- scheiding 
 

Een onderzoek naar de letselschadepraktijk en de oplossingen om een letselschadevergoeding 

te beschermen tegen de gevolgen van een (echt)- scheiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Ouafa Talsi 

  2525584 

  24 augustus 2018 

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

  Privaatrecht 

Begeleider: Mr. A.J. Van 

     

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH49jO2ofcAhWKthQKHXgjDTwQjRx6BAgBEAU&url=https://germieco.nl/preferred-supplier-vrije-universiteit-amsterdam/&psig=AOvVaw3DoWvrEm7QHm5fCo026db0&ust=1530871424731000


1 
 

Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie ‘bescherming van de letselschadevergoeding bij (echt)- scheiding’. 

Deze scriptie is geschreven ter afronding van de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting 

privaatrecht, aan de Vrije universiteit te Amsterdam. In dit onderzoek staan de risico’s die een 

benadeelde kan lopen als hij of zij wordt geconfronteerd met een (echt)- scheiding in de 

letstelschadepraktijk centraal. Ik ben op dit onderwerp gekomen naar aanleiding van een 

gesprek met mijn begeleider, de heer A.J. Van.  

Mijn interesse in de letselschade is ontstaan door het vak ‘Aansprakelijkheidsrecht’. 

Daarnaast heb ik altijd belangstelling gehad voor het personen- en familierecht. Dit onderzoek 

ligt op het grensvlak van die beide rechtsgebieden. Omdat in ons land de gemeenschappelijke 

boedel na een echtscheiding moet worden verdeeld, kan namelijk discussie ontstaan over de 

vraag wie aanspraak kan maken op de uitgekeerde of nog uit te keren schadevergoeding.  

Deze scriptie is geschreven terwijl ik mocht meelopen met mijn begeleider, die tevens als 

letselschadeadvocaat werkzaam is bij Beer Advocaten te Amsterdam. Samen met hem heb ik 

door een of meer afgewikkelde schade dossiers te bestuderen de onderzoeksvraag en de opzet 

bedacht.  

Ter afsluiting wil ik de heer Van bedanken voor de fijne begeleiding en ondersteuning tijdens 

dit onderzoek. Tevens wil ik Beer Advocaten te Amsterdam bedanken voor de hartelijke 

ontvangst en het mogen meelopen in de letselschadepraktijk.  

 

Amsterdam, 24 augustus 2018 

Ouafa Talsi 
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Jurisprudentielijst…………………………………………………………………………32 

Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 

1.1 De Letselschade-uitkering bij echtscheiding 

‘Wanneer men in gemeenschap van goederen is gehuwd en het tot een echtscheiding komt, 

dient het gezamenlijke (huwelijks)vermogen verdeeld te worden tussen de (voorheen) 

echtelieden. Tot dat vermogen behoort in beginsel ook een eventuele letselschade-uitkering 

die aan een van de (voormalige) echtelieden ten tijde van het huwelijk is uitgekeerd’.1  

 

In de letselschadepraktijk is het gebruikelijk om de schadevergoeding op enig moment als een 

‘bedrag ineens’ uit te keren. De benadeelde krijgt een groot geldbedrag, waarvan een 

belangrijk deel is bedoeld ter compensatie van de schade die pas in de toekomst zal ontstaan. 

Dat betreft meestal periodiek terugkerende schadeposten, zoals inkomensschade, kosten van 

medische behandelingen of kosten van hulp bij het verrichten van huishoudelijke taken. Voor 

de benadeelde is het van belang dat dit bedrag binnen zijn of haar vermogen blijft. Het 

vorengaande zou bijvoorbeeld anders kunnen zijn indien met de uitkering, ook in de situatie 

zonder ongeval, in het levensonderhoud van beide (voormalige) echtgenoten moest worden 

voorzien.2  Of de uitgekeerde schadevergoeding verdeeld moet worden is een punt van 

discussie in de jurisprudentie.  

 

Volgens de Hoge Raad hoeft het vermogensbestanddeel dat verknocht is aan een van de 

(voormalige) echtelieden niet te worden verdeeld.3 De Hoge Raad heeft strenge eisen gesteld 

aan de voorwaarden van verknochtheid en bepaald dat degene die zich op verknochtheid 

beroept moet aantonen dat er sprake is van verknochtheid. De Hoge Raad oordeelde dat een 

aanspraak op een letselschadevergoeding verknocht kan zijn, indien de vergoeding naar haar 

aard uitsluitend is afgestemd op de aan de persoon van die echtgenoot verbonden nadelige 

gevolgen van het ongeval en dat de echtgenoot die zich beroept op artikel 1:94 lid 3 BW moet 

kunnen stellen op welke schade de vergoeding betrekking heeft.4 Tal van jurisprudentie en 

artikelen houden zich bezig met de reikwijdte van artikel 1:94 lid 3 BW en de vraag of de 

letselschadevergoeding op bijzondere wijze verknocht is en derhalve buiten de gemeenschap 

van goederen valt.  

 

Een recent voorbeeld hiervan is het arrest van het hof Amsterdam op 8 april 2014.5 In dit 

arrest moest het hof beslissen over de vraag of het smartengeld dat aan de man was uitgekeerd 

als gevolg van een verkeersongeval ten tijde van de huwelijkse periode wel of niet gedeeld 

moest worden met zijn (ex-) vrouw in de echtscheiding na het verkeersongeval. In deze 

uitspraak oordeelde het hof dat de vergoeding niet gedeeld moest worden wegens 

verknochtheid. Volgens het hof was met het smartengeld enkel het leed van de man vergoed 

                                                      
1 R. Wildenburg 2014  
2 R. Wildenburg 2014 
3 R. Wildenburg 2014  
4 R. Wildenburg 2014 en HR 2 november 2006, LJN AX780f (NJ 2008/258).  
5 Hof Amsterdam 8 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1514. 
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en niet dat van zijn (ex-) vrouw. Het vorengaande geldt niet automatisch in iedere andere 

situatie. Dat hangt onder meer af van de aard van de schadevergoeding waarom het gaat en 

het gekozen huwelijksgoederenregime van partijen. In deze scriptie zal dat nader worden 

uitgewerkt. 

 

1.2 Probleemomschrijving 

In ons land eindigt ongeveer een op de drie huwelijken in een echtscheiding. Na een scheiding 

moet de gemeenschappelijke boedel worden verdeeld. Moet de uitgekeerde schadevergoeding 

buiten de boedel blijven of kan de partner van de benadeelde aanspraak maken op een deel 

van die vergoeding? Op 1 januari 2018 is de Wet Beperking omvang wettelijke gemeenschap 

van goederen in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de letselschadepraktijk. 

Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom van de echtelieden en 

vallen niet in de gezamenlijke boedel. Het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, is 

van de echtgenoten gezamenlijk. Voor iedereen die vóór 1 januari 2018 zonder huwelijkse 

voorwaarden is getrouwd, geldt de oude algehele gemeenschap van goederen. Het is vooral 

bij deze laatste vorm dat onduidelijkheid bestaat over de vraag of de andere partner aanspraak 

kan maken op een deel van de uitgekeerde schadevergoeding.  

 

In de letselschadepraktijk bestaat weinig oog voor de risico’s die een benadeelde kan lopen 

als hij of zij wordt geconfronteerd met een (echt-) scheiding. Het is van belang deze risico’s 

in kaart te brengen, zodat daarmee bij de afwikkeling van de schade rekening kan worden 

gehouden.  

 

Uit het vorenstaande is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Is het nodig om een letselschadevergoeding te beschermen tegen de consequenties van een 

(echt-) scheiding en zo ja, welke maatregelen kan de benadeelde dan treffen om te voorkomen 

dat hij of zij bij een (echt-) scheiding een deel van de schadevergoeding kwijtraakt? 

 

1.3 Werkwijze 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan in welke gevallen de partner van de benadeelde 

aanspraak kan maken op (een deel van) de toegekende letselschadevergoeding. De volgende 

deelvragen spelen hierbij een rol: 

1. Welke samenlevingsvorm is door partijen gekozen? 

2. Maakt het uit of er huwelijkse voorwaarden zijn afgesproken, of dat er iets is 

vastgelegd in een samenlevingscontract? 

3. Maakt het uit om welke schadeposten het gaat (immateriële schade versus materiële 

schade)? 

4. Maakt het uit of het gaat om toekomstschade of schade die op het moment van de 

scheiding al is geleden? 

5. Is de schadevergoeding bij (echt-) scheiding altijd volledig verknocht aan de 

benadeelde? Of valt de schadevergoeding deels in de gemeenschap van goederen? 

6. Wat is de rol van de belangenbehartiger hierin?  

7. Maakt het uit op wiens rekeningnummer de schadevergoeding is uitgekeerd? 
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Dit onderzoek is verricht op basis van bestudering van jurisprudentie en literatuur over het 

schadevergoedingsrecht en het huwelijksvermogensrecht. Een belangrijk onderdeel van dit 

onderzoek is praktijkstudie geweest. Om inzicht te krijgen in de letselschadepraktijk, zijn 

diverse dossiers bestudeerd uit de praktijk van Beer advocaten te Amsterdam. Een van deze 

dossiers zal in deze scriptie in detail worden besproken. Tot slot is aandacht besteed aan een 

recente wetswijziging op het gebied van het huwelijksvermogensrecht die voor dit onderwerp 

van belang is. Bij het jurisprudentieonderzoek heb ik mij beperkt tot het maken van een 

analyse van de uitspraken die zien op de belangrijkste bestanddelen van het 

huwelijksvermogensrecht en die van belang zijn voor het schadevergoedingsrecht.  

 

Ter afsluiting van dit traject zal ik een bijdrage schrijven voor in de brochure ‘informatie voor 

cliënten die als gevolg van een schade veroorzakende ongeval letsel hebben opgelopen’ van 

Beer Advocaten te Amsterdam.  

 

Deze scriptie is bedoeld voor de juridisch geïnteresseerde lezer en alle betrokkenen die te 

maken kunnen krijgen met het leerstuk schadevergoedingsrecht in combinatie met het 

leerstuk huwelijksvermogensrecht.  

 

1.4 Vooruitblik opbouw scriptie 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zullen een aantal vragen beantwoord 

moeten worden. In hoofdstuk 2 zal aan de hand van een voorbeeldcasus eerst het verloop van 

een letselschadezaak worden geschetst om inzicht te krijgen in de letselschadepraktijk. Hierbij 

is het noodzakelijk om ook de medische expertise van de deskundigen te raadplegen. Met het 

in kaart brengen van de voorbeeldcasus en de deskundige beoordelingen wordt een overzicht 

verkregen van de verschillende schadeposten die benadeelde in deze zaak heeft geleden en 

wordt uiteindelijk de eindregeling getroffen middels het afwikkelingsvoorstel. Nadat het 

verloop van een letselschadezaak in kaart is gebracht, zal in hoofdstuk 3 gekeken worden naar 

het schadevergoedingsrecht en het huwelijksvermogensrecht. Hierbij wordt zowel aandacht 

besteed aan het oude stelsel, de algehele gemeenschap van goederen, als het nieuwe huidige 

stelsel van het huwelijksvermogensrecht, de beperkte gemeenschap van goederen. Vervolgens 

zal in hoofdstuk 4 alle literatuur, wetgeving en jurisprudentie die ligt op het grensvlak van het 

personen- en familierecht en het schadevergoedingsrecht worden besproken. Hierbij zal ook 

aandacht worden besteed aan de veranderingen op dat gebied. Vervolgens zal in hoofdstuk 5 

geprobeerd worden een aantal oplossingen en aanbevelingen te geven voor de praktijk. Tot 

slot worden in hoofdstuk 6 de conclusie en het antwoord op de onderzoeksvraag 

geformuleerd.  
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Hoofdstuk 2 

Het verloop van een letselschade zaak 

 

2.1 Inleiding 

Voordat de jurisprudentie en de literatuur over het huwelijksvermogensrecht en de 

letselschadevergoeding zal worden besproken, zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op het 

verloop van een letselschadezaak en de afwikkeling daarvan. Aan de hand van een voorbeeld 

casus uit het dossier van Beer Advocaten Amsterdam zal duidelijk worden hoe het in de 

letselschadepraktijk gaat.  

 

Personen die na een ongeval of een medische fout letsel oplopen, kunnen aanspraak maken op 

een schadevergoeding. Die schadevergoeding kan zowel immateriële (pijn en gederfde 

levensvreugde) als materiële (bijvoorbeeld medische kosten en inkomensverlies) aspecten 

omvatten. Als het letsel van blijvende aard is, kan de periode waarop de vergoeding van de 

schade betrekking heeft een groot aantal jaren bestrijken. Daarnaast kan het hebben van een 

relatie en een eventuele (echt-) scheiding gevolgen hebben voor de letselschadevergoeding. 

Het huwelijksgoederenregime dat door partijen wordt gekozen, speelt hier een grote rol. Aan 

de hand van een voorbeeld casus zal het verloop van een letselschadezaak worden geschetst.  

 

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, luidt als volgt: Hoe verloopt een letselschadezaak 

en waarop kan de partner van de benadeelde bij (echt)- scheiding aanspraak maken?  

 

Om die vraag te beantwoorden, volgt eerst een korte uiteenzetting van de casus. In de eerste 

plaats wordt het ongeluk besproken. Vervolgens komt aan de orde welk letsel de benadeelde 

heeft opgelopen en welke schadeposten er zijn. Dat zal mede gebeuren aan de hand van 

medische deskundigenrapporten. Tot slot zal het afwikkelingsvoorstel worden besproken op 

basis waarvan de schade definitief is afgewikkeld.  

 

2.2 Casus - letselschadevergoeding bij verkeersongeval 

Benadeelde was in het jaar 2011 betrokken bij een verkeersongeval. Zij was op dat moment 

27 jaar oud en werkzaam bij de politie. Terwijl zij op haar fiets reed, werd zij van achteren 

aangereden door een personenauto. Daarbij kwam zij in de eerste instantie op de motorkap 

van de auto terecht. Vervolgens rolde zij daarvan af en werd zij door de personenauto 

overreden. De bestuurder van de personenauto was vermoedelijk onwel geraakt.  

 

Na het ongeval werd benadeelde per ambulance vervoerd naar het VU Medisch Centrum. De 

daar werkzame artsen constateerden dat zij letsel had opgelopen in de vorm van ribfracturen 

beiderzijds, diverse fracturen in het bekken en letsel aan de vaginawand. Verder was sprake 

van diverse schaafwonden en bloeduitstortingen over haar gehele lichaam, een scheur in haar 



7 
 

rechter oorschelp en een verwonding onder haar neus. Aan die laatste verwonding hield zij 

een ontsierend litteken over.  

 

Benadeelde was door haar letsel beperkt in haar lichamelijk functioneren. Zij mocht haar 

bekken niet belasten en niet meer lopen. Hierdoor was zij in eerste instantie bedlegerig  en 

daarna rolstoel gebonden. In verband met haar letsel moest zij drie operaties ondergaan, 

waaronder een operatie aan haar urineleider. Na het ontslag uit het VU Medisch Centrum 

verbleef zij een aantal maanden bij haar ouders om te revalideren. Tot medio mei 2012 werd 

zij gedurende vijf dagen per week poliklinisch behandeld in een revalidatiecentrum in 

Amsterdam. Het was op dat moment nog onduidelijk of zij zou kunnen terugkeren in haar 

functie van politieagente.  

 

Benadeelde was op het moment van het ongeluk ongehuwd. Zij woonde samen met haar 

vriend in een huurwoning in Amsterdam-West. Het stel had geen kinderen, maar wel een 

kinderwens. Tijdens de letselschadezaak heeft haar partner hulp en ondersteuning geboden. 

Hij nam ook deel aan de correspondentie met haar advocaat.  

 

De advocaat van benadeelde heeft de bestuurder van de auto aansprakelijk gehouden voor de 

letselschade die zij als gevolg van het verkeersongeval had geleden. Het totale 

schaderegelingsproces heeft zes jaar geduurd en is afgesloten met een 

vaststellingsovereenkomst waarin de totale schade is vastgesteld op € 157.500,00. 

 

2.3 Medische expertise deskundigen  

 

2.3.1 Algemeen  

In letselschadezaken spelen medische aspecten altijd een rol. Zowel voor de beoordeling van 

het causaal verband tussen het ongeval en het ontstane letsel, als voor de bepaling van de 

omvang van de door de benadeelde als gevolg van een ongeval geleden schade is vaak 

medische informatie nodig. De schadebegroting is hierdoor vaak een complexe 

aangelegenheid.  

 

In beginsel geldt dat de verplichting tot schadevergoeding ertoe strekt om de benadeelde 

zoveel mogelijk in de toestand te brengen die zou bestaan, indien de schadeveroorzakende 

gebeurtenis niet had plaatsgevonden. Dit brengt mee dat de schade in beginsel concreet moet 

worden begroot. De omvang van de schade wordt bepaald door een vergelijking van de 

toestand van nu, met de toestand zoals die zou zijn geweest indien het ongeval niet zou 

hebben plaatsgevonden.  

 

Om de gevolgen van een ongeval in kaart te brengen, zal duidelijkheid moeten bestaan over 

de medische situatie van de benadeelde. In letselschadezaken is de inschakeling van een 

medisch adviseur daarom onvermijdelijk. Om die reden worden zowel door de advocaat van 

benadeelde als door de dossierbehandelaar bij de aansprakelijke verzekeraar medisch 

adviseurs ingeschakeld, die vervolgens de benadeelde onderzoeken en hun bevindingen 
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vaststellen in een rapport. Aan de hand van de onderliggende casus zullen twee rapporten van 

verschillende deskundigen op het betreffende deskundigheidsgebied worden besproken.  

 

2.3.2 Orthopedisch deskundigenrapport 

Ter beoordeling van de gevolgen op orthopedisch chirurgisch vakgebied, is benadeelde door 

een orthopedisch chirurg lichamelijk onderzocht. Benadeelde had multiple letsels opgelopen. 

De fractuur aan haar bekken was hier cruciaal. De deskundige gaf aan dat benadeelde een 

ernstig bekkenletsel heeft opgelopen. De schade aan het bekken gaf duidelijke beperkingen in 

het zwaarder belasten van het bekken en de onderrug. Hierbij zijn activiteiten zoals langer 

hardlopen of springende bewegingen maken, als ook lichtere bewegingen, zoals stofzuigen of 

strijken beperkt. De deskundige achtte de huidige toestand van benadeelde zodanig de 

vaststelling van de blijvende gevolgen van het ongeval in de toekomst mogelijk is.  

 

Ten gevolge van ongeval leek er bij benadeelde sprake te zijn van enige restschade van de 

rechterheup. Dit zou in de toekomst tot enige verslechtering van de rechterheup kunnen 

leiden. Naar het oordeel van de orthopedische deskundige was er sprake van een onderlinge 

samenhang tussen de informatie die door de benadeelde zelf was verkregen, de feiten zoals 

deze uit het medisch dossier naar voren zijn gekomen en de bevindingen uit het lichamelijk 

onderzoek.  

Voor het ongeval bestonden er bij benadeelde geen klachten en/of afwijkingen op 

orthopedisch chirurgisch vakgebied. De door benadeelde ervaren klachten en/of afwijkingen 

zouden er niet zijn geweest als benadeelde het ongeval niet was overkomen.  

 

2.3.3 Urogynaecologisch deskundigenrapport 

Ter beoordeling van de gevolgen op urogynaecologisch vakgebied, is benadeelde door een 

gynaecoloog lichamelijk onderzocht. Naast de fractuur aan haar bekken, had zij ook letsel aan 

haar voorste vaginawand, blaaswandletsel en last van urineverlies. Na het lichamelijk 

onderzoek was de urogynaecologische deskundige van oordeel dat benadeelde door het 

ontstane letsel als gevolg van het verkeersongeval duidelijk is beperkt in de uitvoering van 

algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen. Doordat zij 

last had van urineverlies ontstonden er onder andere klachten van frequentie en urgentie. Zij 

moest hierdoor vaker dan normaal plassen en had een plotselinge, sterke aandrang waardoor 

zij haar urine minder goed kon ophouden. Bij het uitvoeren van haar werk buiten kantoor 

ervaarde zij ook last van het urineverlies. Daarnaast ervaarde benadeelde tijdens de 

geslachtsgemeenschap met haar vriend enige frustratie en beperking door het urineverlies. 

 

De urogynaecologische deskundige was van oordeel dat de klachten die benadeelde ervaarde 

het gevolg zijn geweest van het doorgemaakte ongeval. De door benadeelde ervaren klachten 

en afwijkingen van het urineverlies en haar letsel aan de voorste vaginawand zouden er niet 

zijn geweest als benadeelde het ongeval en het daardoor ontstane letsel niet was overkomen. 

Voor het ongeval bestonden er bij benadeelde immers geen klachten en/of afwijkingen op 

urogynaecologisch vakgebied.  
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2.4 Schadeposten 

 

2.4.1 Algemeen 

Bij letselschade kan de benadeelde aanspraak maken op vergoeding van drie verschillende 

soorten schade. De eerste is de vergoeding van smartengeld. Dit is geregeld in artikel 6:106 

lid 1 BW. In dit artikel staat dat de benadeelde onder meer recht heeft op een naar billijkheid 

vast te stellen schadevergoeding als zij lichamelijk letsel heeft opgelopen. Het recht op 

vergoeding van immateriële schade heeft een hoogstpersoonlijk karakter, zodat een 

benadeelde er zelf aanspraak op dient te maken.6 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat 

door het hoogstpersoonlijke karakter van het smartengeld de uitkering hiervan niet in de 

huwelijksgemeenschap valt. Indien aan de eisen van artikel 6:106 lid 2 BW is voldaan, valt 

het smartengeld wel in de huwelijksgemeenschap. Dit is echter niet beslissend. Zowel in de 

literatuur als door de Hoge Raad wordt verdedigd dat ook daarna nog vormen van 

verknochtheid kunnen bestaan. Daarbij moet worden bedacht dat verknochtheid geen absoluut 

begrip is, maar in verschillende situaties, naar omstandigheden van het geval tot verschillende 

resultaten kan leiden.7  

 

Omvang van het smartengeld 

In het arrest Druijff/Bouw heeft de Hoge Raad aangegeven waar het bij de vaststelling van het 

smartengeld om gaat:8 

 

Het gaat in deze procedure om de begroting van de naar billijkheid vast te stellen vergoeding 

voor het niet in vermogensschade bestaande nadeel dat is geleden door een persoon die als 

gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk letsel heeft 

opgelopen. Bij deze begroting dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden, 

in een geval als het onderhavige in het bijzonder met de aard en ernst van het letsel en de 

gevolgen daarvan voor de betrokkene. 

 

Ook buiten de gevallen van lichamelijk letsel moet het smartengeld vastgesteld worden door 

een vergelijking met eerder toegekende schadevergoedingsbedragen. De Hoge Raad plaatst de 

aard en ernst van het letsel centraal als maatstaf voor de omvang van het smartengeld. De 

grondslag en de verwijtbaarheid van de gedraging waarop de aansprakelijkheid berust is ook 

relevant voor de omvang het smartengeld.9 Andere mogelijke factoren zijn de intensiteit van 

het verdriet en de gederfde levensvreugde, alsmede de ernst van de inbreuk op het 

rechtsgevoel van de benadeelde.10 Aangezien het leed als zodanig niet meetbaar is, zijn er 

verschillende factoren van belang bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.  

                                                      
6 Artikel 6:106 lid 2 BW 
7 Dit zal meer uitgebreid aan de orde komen in hoofdstuk 4. 
8 HR 17 november 2000, NJ 2001, 215, m.nt. A.R. Bloembergen (Druijff/Bouw). 
9 HR 9 augustus 2002, RvdW 2002, 132 (Wrongful birth II). 
10 Smartengeldgids 2014, p. 6. 
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In Nederland wordt aan de hand van de Smartengeldgids11 de hoogte van het smartengeld 

bepaald. Behalve geslacht, leeftijd, beroep en datum van het incident wordt ook gekeken naar 

informatie over: 

- De ernst van de ongevalsgevolgen; 

- De ernst van de doorstane pijn en de te verwachten graad en duur daarvan; 

- De inhoud van de medische behandeling, operaties, duur van ziekenhuisopname; 

- Nabehandelingen, opname in verpleeghuis of revalidatiecentrum; soort en duur 

daarvan; 

- Arbeidsongeschiktheid, mate en duur, tijdelijk of blijvend; 

- Functionele (blijvende) invaliditeit, mate en duur, tijdelijk of blijvend; 

- Psychische gevolgen; 

- Verminkingen, ontsieringen, littekens; 

- Verlies van of verminderde mogelijkheden t.a.v. (seksuele) relaties en sociaal verkeer; 

- Belemmeringen bij hobby’s, sport, vrijetijdsbesteding.12 

 

Uit de jurisprudentie die is beschreven in de Smartengeldgids blijkt dat het smartengeld in ons 

land uiteenloopt van enkele honderden euro’s tot circa € 200.000,- in de meest ernstige 

gevallen. Daarbij moet worden gedacht aan slachtoffers die bijvoorbeeld grotendeels verlamd 

zijn geraakt of zijn geconfronteerd met een sterk bekorte levensverwachting. In een aantal van 

de ons omringende landen ligt het smartengeld aanzienlijk hoger dan in ons land. 

 

Materiële schade 

Naast de vergoeding van smartengeld kan de benadeelde aanspraak maken op vergoeding van 

(verschenen) materiële schade. Dit is geregeld in artikel 6:107 lid 1 BW. In dit artikel staat dat 

‘indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, 

lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van 

de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde ten behoeve van 

de gekwetste zelf heeft gemaakt’.13 Op grond van artikel 6:107 lid 1 BW kan de benadeelde 

vergoeding van alle uit het ongeval voortvloeiende schade vorderen, zoals: kosten van herstel, 

kosten van huishoudelijke hulp en verlies aan arbeidsvermogen.14 Als een benadeelde na een 

ongeval bijvoorbeeld niet meer alle huishoudelijke activiteiten kan verrichten, dan kan 

hiervoor hulp in de huishouding worden gezocht. Dat kan een extern iemand zijn, maar ook 

bijvoorbeeld een familielid of een kennis. Hetzelfde doet zich voor bij het verlies van 

zelfwerkzaamheid. De benadeelde is dan niet meer in staat om klussen in en om het huis te 

verrichten die hij of zij normaal gesproken zelf zou doen. Hiervoor kan ook de hulp van 

derden of familie worden ingeroepen.  Als de benadeelde voor het inhuren van externe 

krachten kosten maakt, dan moeten die op grond van artikel 6:107 lid 1 BW worden vergoed.  

 

Of dat laatste ook geldt als de benadeelde hulp van familie heeft gekregen – en dus geen 

kosten heeft moeten maken – is door de Hoge Raad beslist in het arrest Gemeente Losser/De 

                                                      
11 Smartengeldgids 2014     
12 Smartengeldgids 2014, p. 5. 
13 Artikel 6:107 lid 1 BW 
14 Lindenbergh 2017, p. 3154  
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Vries en Kruidhof. Hieruit volgt dat een benadeelde op grond van artikel 6:107 BW aanspraak 

kan maken op een vergoeding voor de geleden vermogensschade wegens de verzorging en 

verpleging door familieleden. De Hoge Raad heeft bepaald dat ‘wanneer iemand ten gevolge 

van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is ernstig letsel oploopt, waarvan het 

herstel niet alleen ziekenhuisopname en medische ingrepen vergt, maar ook intensieve en 

langdurige verpleging en verzorging thuis, is de aansprakelijke van de aanvang af verplicht 

de benadeelde in staat te stellen zich van die noodzakelijke verpleging en verzorging te 

voorzien. Indien het dan, zoals in het onderhavige arrest, gaat om een gewond kind waarvan 

de ouders op redelijke gronden zelf de voor genezing en herstel van het kind noodzakelijke 

verpleging en verzorging op zich nemen in plaats van deze taken aan professionele, voor hun 

diensten gehonoreerde hulpverleners toe te vertrouwen, voldoen de ouders in natura aan een 

verplichting die primair rust op de aansprakelijke.’15 Wanneer de verpleging en verzorging 

kan worden uitbesteed aan professionals heeft een benadeelde recht op vergoeding. Het feit 

dat er niet voor de verpleging en verzorging wordt betaald, omdat deze wordt uitgevoerd door 

familieleden, doet niets af aan zijn of haar recht op een vergoeding’.16 De aansprakelijke partij 

is immers verplicht deze zorg mogelijk te maken voor de benadeelde. Wel is het zo dat de 

rechter dan geen hogere vergoeding mag toewijzen dan het geschatte bedrag van de bespaarde 

kosten van de professionals.  

 

De materiële schade wordt vaak aan de hand van bonnen begroot. Ook wordt in de praktijk 

voor de begroting wel gebruik gemaakt van de verschillende richtlijnen van de Letselschade 

Raad.17 Zo geeft bijvoorbeeld de Richtlijn huishoudelijke hulp door middel van tabellen 

handvatten voor de vergoeding van huishoudelijke hulp die nodig is na een ongeval. In de 

Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid wordt hetzelfde gedaan voor klussen in en om het 

huis en werkzaamheden in de tuin.  

 

Toekomstschade  

Tot slot is het op het moment van het ongeval nog niet duidelijk of de benadeelde blijvend 

letsel zal houden. Bestaat de verwachting dat de schade zich in de toekomst zal voortzetten, 

dan kan die schade vooraf worden berekend en vergoed. Dit wordt toekomstige schade 

genoemd. De vergoeding daarvan is geregeld in artikel 6:105 BW. Dit artikel geeft een 

regeling voor de begroting van nog niet ingetreden schade. De toekomstschade wordt 

vastgesteld op basis van het blijvende letsel op dat moment. Hierbij moet rekening worden 

gehouden met de goede en de kwade kansen en alle factoren die de duur en de omvang van de 

schade bepalen.18 Toekenning van de schadevergoeding voor toekomstige schade geschiedt in 

de praktijk in de vorm van een som ineens. In de volgende paragrafen worden de drie 

verschillende soorten schade aan de hand van de onderliggende casus nader uitgewerkt.  

 

 

                                                      
15 HR 28 mei 1999, NJ 1999/564, r.o. 3.3.2.  
16 HR 28 mei 1999, NJ 1999/564. 
17 Richtlijnen van De Letselschade Raad 2017. 
18 J.M. Barendrecht, E.J. Kars en E.J. Morée 1995, p. 51. 
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2.4.2 Immateriële schade (smartengeld) 

Benadeelde had multipele letsels opgelopen als gevolg van het verkeersongeval. Als gevolg 

daarvan was zij een aantal weken opgenomen in het VU Medisch Centrum en is zij driemaal 

operatief behandeld. Na het ontslag uit het ziekenhuis verbleef zij bij haar ouders die haar in 

deze periode verzorgden. Vervolgens werd zij poliklinisch behandeld in een 

revalidatiecentrum. Door het letsel moest zij nog regelmatig bezoeken brengen aan het 

ziekenhuis en was zij gedurende enkele maanden rolstoel gebonden. Gedurende drie maanden 

droeg zij een katheter.  

 

Een half jaar na het ongeval was benadeelde redelijk hersteld, maar waren er nog wel 

blijvende klachten en beperkingen. Zij had nog last van urine incontinentie, pijn in de 

onderrug, de linker bil en het bekken en zenuwpijn aan de onderzijde van haar linkervoet. 

Ook was er een zogeheten bekkenscheefstand. Door de pijnklachten in de onderrug en het 

bekken was benadeelde beperkt ten aanzien van de zwaardere huishoudelijke verrichtingen en 

de uitoefening van een aantal sporten. Voor het ongeval was zij erg sportief. Zo beoefende zij 

hardlopen, wielrennen, snowboarden en paardrijden. Deze activiteiten heeft zij door haar 

beperkingen niet of slechts gedeeltelijk kunnen oppakken. Ook was het onduidelijk of zij 

terug zou kunnen keren in haar vroegere functie bij de politie.  

 

Wat haar toekomstige vooruitzichten betrof, moest zij volgens haar artsen rekening houden 

met de mogelijkheid van een heupprothese. Ook zou zij bij een eventuele zwangerschap 

vrijwel zeker zijn aangewezen op een ziekenhuisbevalling door middel van een keizersnede. 

Verder zou na een eventuele bevalling een aanzienlijke kans bestaan op toename van de 

incontinentieklachten, waardoor wellicht een operatieve ingreep nodig zou zijn. Om 

ongewenst urineverlies te voorkomen zou zij gedurende haar gehele leven 

bekkenbodemtherapie moeten volgen. Op basis van de aard en ernst van het letsel en gelet op 

hetgeen aan smartengeld is toegekend in vergelijkbare uitspraken in de Smartengeldgids, ligt 

een smartengeld heeft de advocaat van benadeelde een smartengeld gevraagd van € 35.000,-. 

Uiteindelijk is dat in de onderhandelingen tussen partijen vastgesteld op  € 22.500,-. 

 

2.4.3 Geleden/verschenen materiële schade 

De zaak van benadeelde is in het jaar 2016 afgewikkeld. De materiële schade die zij in de 

periode daarvoor heeft geleden, omvat onder meer de volgende schadeposten: 

- Directe materiële schade: € 750, -. 

- Kosten van huishoudelijke hulp en verzorging t/ m 2012: € 4.940, -. 

- Kosten van huishoudelijke hulp en verzorging na 2012: € 3.744, -. 

- Kosten van vervoer t/m 2012: € 739, -. 

- Kosten van vervoer na 2012: € 82, - 

Na het ontslag uit het VU Medisch Centrum verbleef benadeelde een aantal maanden bij haar 

ouders om te revalideren. Op grond van artikel 6:107 lid 1 en het arrest Gemeente Losser/De 

Vries en Kruidhof kon benadeelde aanspraak maken op vergoeding van de geleden 

vermogensschade wegens de verzorging en verpleging door haar ouders. In casu was dit 

echter niet gebeurd.  
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2.4.4 Toekomstschade  

De benadeelde kon op grond van artikel 6:105 BW aanspraak maken op een vergoeding van 

toekomstige schade. In casu had de orthopedische deskundige vastgesteld dat benadeelde in 

de toekomst mogelijk een kunstheup zou moeten krijgen. De urogynaecologische deskundige 

gaf aan dat zij bij een eventuele zwangerschap zou zijn aangewezen op een keizersnede en dat 

zij rekening moest houden met een operatie in verband met toegenomen 

incontinentieklachten. Op basis van deze toekomstige verwachtingen is bij de vaststelling van 

de toekomstschade van benadeelde onder meer als uitgangspunt gekozen dat zij nog een 

bepaald aantal dagen zou moeten worden opgenomen in een ziekenhuis en dat zij blijvend zou 

zijn aangewezen op hulp van derden bij het verrichten van huishoudelijke taken en de 

verzorging van zichzelf en haar eventuele kinderen. De omvang van deze toekomstige schade 

is begroot op € 120.132, -. 

 

2.5 De afwikkeling 

Om tot de afwikkeling van haar letselschade te komen, heeft de advocaat van benadeelde  een 

afwikkelingsvoorstel opgesteld. Op basis hiervan wordt met de wederpartij onderhandeld over 

een slotbetaling aan de benadeelde. Na het bereiken van overeenstemming wordt de 

overeengekomen schadevergoeding vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  

 

In het geval van benadeelde is het afwikkelingsvoorstel opgesteld in het najaar van 2015. Kort 

daarvoor, in april van datzelfde jaar, is benadeelde met haar toenmalige vriend getrouwd. Na 

het huwelijk heeft benadeelde met haar vriend een koopwoning gekocht. Zij heeft de 

koopwoning deels gefinancierd met het aan haar uitgekeerde bedrag aan smartengeld (€ 

22.500,00). De onderhandelingen over de afwikkeling van de toekomstschade hebben 

plaatsgevonden in december 2015. Het resultaat van de onderhandelingen was dat aan 

benadeelde nog een slotuitkering zou worden betaald van € 135.000,-. Kort voor het 

ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst gaf benadeelde aan haar advocaat te kennen 

dat zij wilde gaan scheiden van haar echtgenoot en dat haar echtgenoot aanspraak maakte op 

de helft van haar schadevergoeding. Dit riep een aantal vragen op, onder meer op basis van 

welke vermogensregime zij waren getrouwd. In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan 

worden op de verschillende vermogensregimes en de betekenis daarvan voor de 

beantwoording van de vraag of de scheidende partner aanspraak kan maken op een deel van 

de schadevergoeding van de benadeelde.  
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Hoofdstuk 3 

Het huwelijksvermogensrecht 

 

3.1 Inleiding 

Uit het voorgaande is gebleken dat veel letselschadezaken worden afgewikkeld door middel 

van een vaststellingsovereenkomst waarbij aan de benadeelde een bedrag ineens wordt 

betaald voor de geleden en toekomstige materiële en immateriële schade.19 Het gekozen 

huwelijksgoederenregime van de echtgenoten is van belang voor de vraag of de benadeelde 

bij (echt-) scheiding deze uitkering moet verdelen met zijn of haar echtgenoot.  

 

Wanneer het huwelijk is ingetreden zonder vooraf huwelijkse voorwaarden te hebben 

opgesteld, geldt de algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle goederen en 

schulden die de echtgenoten vóór het huwelijk al hadden, van rechtswege in de gemeenschap 

vallen.20 Dit zou betekenen dat de benadeelde bij een (echt-) scheiding de letselschade- 

uitkering moet verdelen met zijn of haar echtgenoot. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op 

iedereen die zonder huwelijkse voorwaarden is getrouwd. Voor deze groep, die onder het 

stelsel van de algehele gemeenschap is getrouwd, bestaat het probleem dat tijdens de 

afwikkeling van een letselschadezaak de rechthebbende bij (echt-) scheiding het bedrag zou 

moeten verdelen met diens echtgenoot.  

 

In een huwelijk kunnen aldus de vermogensgoederenrechtelijke gevolgen van dat huwelijk op 

verschillende manieren worden geregeld. De partners hebben de keuze om het vermogen dat 

ieder van hen vóór het huwelijk heeft opgebouwd met elkaar te verdelen (algehele 

gemeenschap van goederen) of om dat vermogen na het sluiten van het huwelijk voor ieder 

gescheiden te houden (huwelijkse voorwaarden). In de volgende paragraaf worden de 

verschillende vormen van het huwelijksgoederenregime besproken. Hierbij wordt vooral de 

discussie over het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen bij een (echt-) scheiding 

tijdens een letselschadezaak weergegeven. Daarnaast wordt er geprobeerd een antwoord te 

formuleren op de vraag of de scheidende partner aanspraak kan maken op een deel van de 

letselschadevergoeding van de benadeelde. Tot slot wordt de nieuwe Wet Beperking omvang 

wettelijke gemeenschap van goederen besproken. Deze wet is op 1 januari 2018 in werking 

getreden en ziet op de invoering van de beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel 

bij het voltrekken van een huwelijk. Voor iedereen die na 1 januari 2018 is getrouwd, geldt 

aldus de beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel in het huidige recht. Door deze 

wet worden de problemen over de verdeling van de letselschade-uitkering in een (echt-) 

scheidingsprocedure kleiner.  

 

  

 

 

                                                      
19 E.M. Kostense 2017, p. 24.  
20 Artikel 1:94 BW 
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3.2 Huwelijksvermogensstelsels 

 

3.2.1 Huwelijkse voorwaarden 

Op grond van artikel 1:93 BW kan men door middel van huwelijkse voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk afwijken van de gemeenschap van goederen.21 In de huwelijkse voorwaarden 

kunnen de echtgenoten bijvoorbeeld kiezen voor een regeling waarbij de gemeenschap van 

goederen niet geheel wordt uitgesloten maar slechts ten opzichte van één of meer bepaalde 

goederen. In dit geval vindt er geen boedelmenging plaats en wordt de vermogensrechtelijke 

verhouding tussen de echtgenoten evenmin gewijzigd. De goederen en schulden van een 

echtgenoot blijven dan tot diens vermogen behoren.22 De echtgenoten kunnen er ook voor 

kiezen om een regeling op te nemen waarin een verrekenstelsel of een ander stelsel wordt 

overeengekomen.  

 

Vroeger hielden huwelijkse voorwaarden veelal in een volledige uitsluiting van de 

gemeenschap van goederen. Er was geen sprake van een verrekenstelsel of een ander stelsel 

om het inkomen en/of vermogen te verrekenen. Dit had tot gevolg dat het vermogen van de 

echtgenoot – meestal de vrouw – die geen inkomsten genoot bij een eventuele (echt-) 

scheiding nihil was, aangezien het gedurende het huwelijk opgebouwde vermogen was 

gevormd door het inkomen van de andere echtgenoot dat tot diens vermogen behoorde.23 

Teneinde tot een zekere gelijkheid te komen zijn in der loop der tijd aan dit stelsel van 

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen in de huwelijkse voorwaarden 

verbintenisrechtelijke overeenkomsten toegevoegd die aanspraak geven op verrekening van 

het vermogen.24 Het finale verrekenbeding en periodieke verrekenbeding worden in het kader 

van deze scriptie niet nader uitgelegd.  

 

Met de nieuwe Wet Beperking omvang gemeenschap van goederen is de beperkte 

gemeenschap van goederen de nieuwe norm geworden in het Nederlandse 

huwelijksvermogensrecht.25 Uitgangspunt daarvan is dat alleen hetgeen de echtgenoten 

gedurende het huwelijk verkrijgen in de gemeenschap zal vallen. Dit goederenrechtelijk 

stelsel sluit nauw aan bij de in de huwelijkse voorwaarden opgenomen verbintenisrechtelijke 

overeenkomsten. 

 

Tussen echtgenoten die in huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd bestaat geen enkele 

financiële band. Ieder houdt zijn eigen vermogen en inkomen en bij een eventuele (echt-) 

scheiding wordt er niets verdeeld. Deze vorm van huwelijkse voorwaarden brengt geen risico 

met zich mee voor de partner die als benadeelde in een letselschadezaak een 

schadevergoeding ontvangt. De benadeelde hoeft bij een (echt-) scheiding deze uitkering niet 

te delen met zijn echtgenoot.  

                                                      
21 Artikel 1:94 BW  
22 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 167.  
23 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 169.  
24 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 169. 
25 Kamerstukken II 2013/14, 33 987, nr. 1-3. 



16 
 

 

 

 

3.2.2 Gemeenschap van goederen 

Artikel 1:94 BW bepaalt dat vanaf het moment de voltrekking van het huwelijk, tussen de 

echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen bestaat, tenzij de echtgenoten bij 

huwelijkse voorwaarden hiervan afwijken (artikel 1:93 BW). De gemeenschap van goederen 

omvat, wat haar baten en lasten betreft, alle goederen en schulden die de echtgenoten bij 

aanvang van de gemeenschap bezitten of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, 

tijdens het huwelijk verkrijgen.26 Dit betekent dat ook de goederen en schulden die vóór het 

huwelijk aan één der echtgenoten toebehoorden, vanaf het huwelijk binnen de gemeenschap 

zullen vallen.27 Hierbij verbindt de wet het goederenrechtelijke gevolg dat de goederen van de 

echtgenoten door boedelmenging overgaan in het vermogen van de huwelijksgemeenschap. 

Door boedelmenging vindt de overgang van rechtswege plaats.28 Er zijn echter een aantal 

uitzonderingen. ‘De navolgende goederen en schulden zijn op grond van artikel 1:94 lid 2 tot 

en met lid 5 BW van de gemeenschap uitgesloten: 

1. goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift 

is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen; 

2. pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van 

toepassing is alsmede met die pensioenrechten verband houdende rechten op 

nabestaandenpensioen; 

3. rechten op het vestigen van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 29 en 30 van 

Boek 4, vruchtgebruik dat op grond van die bepalingen is gevestigd, alsmede hetgeen 

wordt verkregen ingevolge van artikel 34 van Boek 4; 

4. goederen en schulden die aan een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze 

verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich 

hiertegen niet verzet; 

5. vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de 

gemeenschap; 

6. met uitzondering van schulden betreffende van de gemeenschap uitgezonderde 

goederen en door een der echtgenoten gedane giften, gemaakte bedingen en aangegane 

omzettingen als bedoeld in artikel 126, eerste lid, en tweede lid, onder a en c, van 

Boek 4’.29 

 

Bestaat tussen echtgenoten een geschil over de vraag of een goed een gemeenschapsgoed is of 

een privégoed van één van de echtgenoten en kan geen van beiden zijn recht op dit goed 

bewijzen dan dient het goed als een gemeenschapsgoed te worden aangemerkt.30 Hierbij moet 

rekening worden gehouden met het goederenrechtelijke karakter van de gemeenschap.31  

                                                      
26 Artikel 1:94 lid 2 BW 
27 Artikel 1:94 lid 2 jo lid 5 BW 
28 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 148. 
29 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 149. 
30 Artikel 1:94 lid 6 BW 
31 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 150. 
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Verknochte goederen 

Op grond van artikel 1:94 lid 3 BW vallen goederen en schulden die aan een der echtgenoten 

op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, slechts in de gemeenschap voor zover die 

verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Deze verknochtheid van een goed of een schuld kan 

tot gevolg hebben dat het goed of schuld niet in de gemeenschap valt en daarmee als een 

privégoed of –schuld komt te zijn van één der echtgenoten. Zulke vragen omtrent de 

verknochtheid doen zich voor bij het einde van het huwelijk wanneer de gemeenschap is 

ontbonden en beoordeeld moet worden of het verknochte goed of schuld wel of niet een 

gemeenschapsgoed is. Daarna wordt er gekeken of er wel of niet moet worden afgerekend. De 

wet bevat geen opsomming van soorten goederen die als verknocht moeten worden 

aangemerkt. Ook in de literatuur blijkt geen duidelijkheid te bestaan over de inhoud van dit 

begrip en de gevolgen ervan voor de huwelijksgemeenschap.32 De wetgever heeft het geheel 

aan de rechtspraak overgelaten om telkens naar gelang de omstandigheden van het geval te 

beoordelen of een goed of schuld op een zodanig bijzondere wijze aan één van de echtgenoten 

is verknocht, dat deze niet in de gemeenschap valt, maar een privégoed of schuld is dat 

toebehoort aan één van de echtgenoten. Verknochtheid is aldus gebaseerd op een in de 

rechtspraak ontwikkeld objectief criterium.33 

 

Verknochtheid in de rechtspraak 

Sinds 23 december 1988 hanteert de Hoge Raad het criterium ‘de aard van het goed of de 

schuld, zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald’34 als vaste 

rechtspraak om vast te stellen of een goed of schuld verknocht is aan één van de echtgenoten. 

In het arrest invaliditeitspensioen overwoog de Hoge Raad dat bij de aard van het goed mede 

belang wordt gehecht aan de maatschappelijke opvattingen.35 Aan de hand van de 

maatschappelijke opvattingen moet voor de verknochtheid van een goed of schuld worden 

onderzocht of de aard van het goed of de schuld met zich meebrengt dat dit goed of deze 

schuld als verknocht moet worden aangemerkt. Het criterium van de verknochtheid is een 

open criterium, nu de maatschappelijke opvattingen in de loop der tijd kunnen veranderen. Dit 

kan tot gevolg hebben dat deze gewijzigde maatschappelijke opvattingen met zich 

meebrengen dat een goed of schuld als verknocht wordt beschouwd terwijl dat voorheen niet 

het geval was.36 

In de praktijk blijkt dat op basis van het hiervoor beschreven criterium weinig goederen en 

schulden als verknocht kunnen worden aangemerkt.37  

 

                                                      
32 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 152. 
33 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 153. 
34 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 153. 
35 HR 23 december 1988, NJ 1989, 700. 
36 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 153. 
37 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 154. 
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Ten aanzien van bepaalde vermogensrechten, die een aanspraak geven op een uitkering tot 

schadevergoeding zoals een vergoeding van de kosten voor inkomensverlies, bestaat in de 

rechtspraak een ontwikkeling waarbij dergelijke vermogensrechten in toenemende mate als 

verknocht worden aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is het arrest Whiplash II.38 In dit arrest 

ging het over een aanspraak op smartengeld en een aanspraak op materiële schadevergoeding 

in verband met een tijdens het huwelijk door de vrouw opgelopen whiplash.39 De Hoge Raad 

overwoog dat ‘het hof op juiste gronden aan de hand van het criterium ‘de aard van het goed, 

zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald’, had kunnen 

oordelen dat het gedeelte van de ontvangen materiële schadevergoeding dat strekte tot 

vergoeding van de schade voor zover het de huwelijkse periode betrof in de gemeenschap was 

gevallen en het gedeelte van de schadevergoeding dat betrekking had op de periode na 

ontbinding van de huwelijksgemeenschap erbuiten’.40 Hieruit kan worden geconcludeerd dat 

een tijdens het huwelijk ontvangen uitkering voor (materiële) schadevergoeding die ter 

compensatie van de kosten voor inkomensverlies is bedoeld en na ontbinding van de 

gemeenschap pas mag worden genoten, als verknocht kan worden aangemerkt.41  

 

De vraag of de letselschade-uitkering verknocht is, is een veel voorkomend punt van discussie 

bij het verdelen van de goederen na een (echt-) scheiding. In casu heeft benadeelde een 

schadevergoeding uitkering ontvangen voor de materiële en immateriële schade die zij als 

gevolg van het verkeersongeval heeft geleden en in de toekomst zal lijden. Benadeelde heeft 

te kennen gegeven dat zij zal gaan scheiden van haar echtgenoot en dat haar echtgenoot 

aanspraak heeft gemaakt op de helft van haar schadevergoeding. Het is daarom van belang 

om de benadeelde in de letselschadezaak hierbij te helpen. Aan de hand van de 

omstandigheden van het geval wordt er gekeken of een goed als verknocht moet worden 

aangemerkt. Met name de aard van het goed, zoals deze mede door de maatschappelijke 

opvattingen wordt bepaald is hier van cruciale belang. Een ander punt van discussie is wat de 

vermogensrechtelijke gevolgen zijn indien een deel van het smartengeld is uitgekeerd en 

vervolgens is besteed. Benadeelde heeft met haar vriend een koopwoning gekocht. Zij heeft 

de koopwoning deels gefinancierd met het aan haar uitgekeerde bedrag aan smartengeld. De 

vraag die dan rijst is of de wederbelegging van een smartengelduitkering wel of niet 

verknocht is. In hoofdstuk 4 zal verdere literatuur en jurisprudentie hierover worden 

behandeld.  

 

3.3 Wet Beperking omvang gemeenschap van goederen 

 

Een beperkte gemeenschap van goederen is de nieuwe standaard geworden van het 

Nederlandse huwelijksvermogensrecht.42 Op 1 januari 2018 is deze Wet van Beperking van 

de omvang van de gemeenschap van goederen in werking getreden. Goederen of schulden van 

vóór het huwelijk blijven privé-eigendom van de echtgenoten en vallen juist buiten de 

                                                      
38 HR 3 november 2006, NJ 2008, 258. 
39 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 154. 
40 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 154 en HR 3 november 2006, NJ 2008, 258. 
41 W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia 2014, p. 154. 
42 Kamerstukken II 2014/15, 33 987, nr. 6. 



19 
 

gezamenlijke gemeenschap. Het voorhuwelijkse vermogen blijft voortaan een privévermogen. 

Enkel de goederen en schulden die beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben 

opgebouwd en goederen die reeds voor de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten 

gezamenlijk toebehoorden zullen standaard in de gemeenschap vallen. Voor iedereen die na 1 

januari 2018 is getrouwd, geldt nu de beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel.  

 

Doel en strekking van de wet  

Met het wetsvoorstel 33 987 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek om de 

omvang van de gemeenschap van goederen te beperken, is de Wet Beperking omvang 

gemeenschap van goederen geïntroduceerd. Een beperkte gemeenschap van goederen geldt nu 

als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht. Naar het oordeel van de initiatiefnemers 

van deze wet springt de wet hiermee in op een veranderende sociale werkelijkheid en sluit de 

wet aan bij hetgeen de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt, dat de 

echtgenoten het als normaal beschouwen dat zij na een (echt-) scheiding hetgeen verdelen wat 

zij tijdens het huwelijk aan gemeenschappelijk vermogen hebben opgebouwd.43 Het 

voorhuwelijkse vermogen van beide echtgenoten blijft buiten de gemeenschap en is 

onaantastbaar.  

 

De wet Beperking omvang gemeenschap van goederen behelst de volgende drie beperkingen 

ten opzichte van de oude regeling van de algehele gemeenschap van goederen: 

a. voorhuwelijkse oftewel bij het aangaan van het huwelijk aangebrachte goederen en 

schulden; 

b. goederen, verkregen krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of 

gift; 

c. hetgeen wordt verkregen ingevolge de artikelen 34, 35, 36, 38, 63 tot en met 92 en 

126, eerste en tweede lid, onder a en c, van Boek 4 BW.44 

Deze beperkingen sluiten aan bij de gedachte van de echtgenoten dat het als normaal te 

beschouwen is dat zij na de (echt-) scheiding datgene verdelen wat zij gezamenlijk hebben 

verdiend tijdens hun huwelijk.45 Voorts sluiten de beperkingen aan bij de stelsels van een 

meer uniform huwelijksvermogensrecht, voorgesteld door de Comission on European Family 

Law. Het uitgangspunt hierbij is dat de goederen van gemeenschap beperkt is tot het 

vermogen dat beide echtgenoten met beider inspanning tijdens het huwelijk hebben 

verkregen.46 Op grond van het hierboven genoemde uitgangspunt blijven de erfrechtelijke 

verkrijgingen, giften en het voorhuwelijkse vermogen buiten de gemeenschap. Het beoogde 

doel van de wetgever is aldus gebaseerd op de gedachte dat enkel hetgeen door de inspanning 

van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beide echtgenoten toekomt 

en sluit dit het beste aan bij hetgeen wenselijk is in de moderne samenleving.47 

 

                                                      
43 Kamerstukken II 2014/15, 33 987, nr. 6. 
44 Kamerstukken II 2014/15, 33 987, nr. 6. 
45 Kamerstukken II 2014/15, 33 987, nr. 6. 
46 Kamerstukken II 2014/15, 33 987, nr. 6, p. 5 &  Principles of European family Law Regarding Property 

Relations Between Spouses van de Commission on European Family Law (Intersentia 2013). 
47 Kamerstukken II 2014/15, 33 987, nr. 6, p. 5 
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Argumenten voor de beperkte gemeenschap 

Het oude algehele stelsel van gemeenschap van goederen wordt als onrechtvaardig ervaren en 

daarom bestaat er een groot draagvlak voor de wijziging.48 Aanstaande echtgenoten willen 

immers hun voorhuwelijkse goederen en schulden niet met elkaar verdelen. Het 

voorhuwelijkse vermogen kan vooralsnog uitgesloten worden door middel van het opstellen 

van huwelijkse voorwaarden. De echtgenoten worden door middel van de wet ook beschermd 

tegen de schulden van de andere echtgenoot. Nu de goederen veelal buiten de gemeenschap 

worden gehouden, lijkt dit het meest wenselijk te zijn in de maatschappij. Daarnaast sluit 

Nederland door deze wetswijziging beter aan bij de rest van Europa.  

 

3.4. Tussentijdse conclusie 

De wet Omvang beperking gemeenschap van goederen lost weliswaar een aantal problemen 

op, maar het blijft nog steeds zo dat alle vermogensbestanddelen die tijdens het huwelijk 

worden verkregen onder de gemeenschappelijke boedel vallen. Ook onder de nieuwe wet 

blijft derhalve het risico bestaan dat een letselschadeslachtoffer die in een echtscheiding 

verwikkeld raakt een deel van zijn of haar schadevergoeding zal kwijtraken aan de ex-partner. 

In het volgende hoofdstuk zal worden besproken in hoeverre daar met een beroep op de 

bijzondere verknochtheid van artikel 1:94 lid 3 BW nog iets aan kan worden gedaan.  

  

                                                      
48 Kamerstukken II 2014/15, 33 987, nr. 6, p. 6 
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Hoofdstuk 4 

Literatuur en jurisprudentie 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de literatuur en jurisprudentie over de verknochtheid van een 

letselschade-uitkering centraal. Om te beoordelen of in casu de letselschade-uitkering 

verknocht is aan de benadeelde en of de echtgenoot van de benadeelde aanspraak kan maken 

op een deel van deze uitkering, is van belang dat duidelijk wordt welke overwegingen en 

criteria een rol spelen. In de eerste plaats wordt het artikel van Kostense besproken waarin de 

echtscheiding, de gemeenschap van goederen en de verknochtheid aan bod zullen komen. 

Tevens zullen de voorbeelden hiervan de revue passeren. Daarna zal het artikel van  

Breederveld over de wederbelegging van een smartengelduitkering worden besproken. Hierbij 

zal worden ingegaan op gevallen waarin de benadeelde het smartengeld heeft uitbesteedt in 

bijvoorbeeld de koop van een woning. 

 

In het kader van deze scriptie zal ik mij in dit hoofdstuk beperken tot de vraag of een 

letselschade-uitkering bij de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap verknocht is 

aan de benadeelde zodat hij of zij deze niet met de andere echtgenoot hoeft te delen.49 

 

4.2 Smartengeld en verknochtheid bij echtscheiding 

Uit het voorgaande is gebleken dat meer dan 1/3 deel van de huwelijken in Nederland in een 

echtscheiding eindigt. De meeste echtgenoten zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. 

De gemeenschap van goederen omvat in beginsel alle baten en schulden van de echtgenoten.50 

Op het moment dat de echtgenoten gaan scheiden en het echtscheidingsverzoek indienen, 

wordt de gemeenschap van goederen van rechtswege ontbonden.51 De echtgenoten hebben 

dan een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap die alle baten en schulden omvat.  

 

De belangrijkste uitzondering is vastgesteld in artikel 1:94 lid 3 BW. In dit artikel staat dat 

goederen en schulden die aan één der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht 

zijn  in de gemeenschap vallen voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. In de 

jurisprudentie heeft de Hoge Raad criteria ontwikkeld om te bepalen of bij de ontbinding van 

de gemeenschap een letselschade-uitkering verknocht is en dus zo hoogstpersoonlijk is dat 

deze niet in de gemeenschap valt.52 Bij het beoordelen van de verknochtheid zijn de volgende 

criteria van belang:  

1. De uitkering is naar haar aard ten tijde van de uitkering volgens maatschappelijke 

opvattingen uitsluitend bestemd voor de rechthebbende; 

2. Het hoogstpersoonlijke karakter wordt mede ingevuld naar het doel waarvoor de 

uitkering is verkregen; 

3. De omstandigheden van het geval spelen een rol; 

                                                      
49 E.M. Kostense 2017, p. 24. 
50 Artikel 1:94 BW 
51 Artikel 1:100 BW en E.M. Kostense 2017, p. 24. 
52 E.M. Kostense 2017, p.24. 
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4. De situatie ten tijde van de ontbinding van de gemeenschap is bepalend; 

5. De vergoeding heeft betrekking op schade in de toekomst na de ontbinding van de 

gemeenschap.53 

 

Naast de omstandigheden van het geval spelen de maatschappelijke opvattingen aldus een 

grote rol bij de vraag of een uitkering als hoogstpersoonlijk en verknocht moet worden 

aangemerkt. De maatschappelijke opvattingen worden echter in loop der jaren door de 

rechtspraak genuanceerd door de omstandigheden van het geval hierbij mee te wegen.54 De 

aard van het betrokken goed speelt hierbij een belangrijke rol.55 Volgens de Hoge Raad dient 

die aard met inachtneming van de maatschappelijke opvattingen te worden bepaald. Met het 

aanknopen bij de maatschappelijke opvattingen wordt beoogd dat de beslissing omtrent de 

aard en daarmee de verknochtheid van een goed of schuld rust op een objectieve 

beoordeling.56 De subjectieve beoordeling is niet van belang, maar wat in bredere kring over 

de aard en daarmee de verknochtheid wordt geoordeeld is wel van belang. Hiermee wordt 

namelijk de rechtszekerheid gediend.57 

 

Een voorbeeld waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een aanspraak op smartengeld of 

een letselschade-uitkering uit hoofde van smartengeld niet verknocht is, is te vinden in een 

arrest van de Hoge Raad van 3 januari 1986.58 De Hoge Raad oordeelde daarin dat ‘de enkele 

omstandigheid dat het gaat om een aanspraak op een vergoeding voor een door de man 

hoogstpersoonlijk ondergaan leed niet met zich meebrengt dat hier sprake is van 

verknochtheid in de zin van artikel 1:93 lid 3 BW’.59 De aanspraak op smartengeld valt 

hierdoor in de gemeenschap en moet bij ontbinding van de gemeenschap worden verdeeld 

met de andere echtgenoot.  

 

In een ander voorbeeld heeft de Hoge Raad een arrest van het Hof in stand gelaten en 

geoordeeld dat smartengeld wel verknocht is in de zin van artikel 1:94 lid 3 BW. De 

aanspraak op vergoeding van immateriële schade is naar zijn aard bestemd om als 

compensatie te dienen voor de geleden pijn, verdriet en verminderde levensvreugde dat de 

echtgenoot heeft ondergaan en gelet op de aard van het letsel in de toekomst zal ondergaan.60 

Daarnaast is deze vergoeding van immateriële schade uitsluitend bestemd voor de aan de 

persoon van de echtgenoot verbonden nadelige gevolgen van het ongeval.  

 

De Hoge Raad heeft tevens geoordeeld dat indien een der echtgenoten een vergoeding 

ontvangt voor de schade die deze echtgenoot heeft geleden als gevolg van een ongeval er niet 

reeds sprake is van verknochtheid in de zin van artikel 1:94 lid 3 BW als die vergoeding naar 

haar aard uitsluitend is afgestemd op de aan de persoon van die echtgenoot verbonden 

                                                      
53 E.M. Kostense 2017, p. 24.  
54 E.M. Kostense 2017, p. 24. 
55 HR 7 december 2012, LJN BY0957, r.o. 2.3.3. 
56 HR 7 december 2012, LJN BY0957, r.o. 2.3.3. 
57 HR 7 december 2012, LJN BY0957, r.o. 2.3.3. 
58 HR 3 januari 1986, NJ 1987, 73.  
59 HR 3 januari 1986, NJ 1987, 73. 
60 E.M. Kostense 2017, p. 25. 
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nadelige gevolgen van het ongeval.61 Het feit dat de vergoeding van immateriële schade 

uitsluitend bestemd is voor de aan de persoon van de man of vrouw verbonden nadelige 

gevolgen van het ongeval, betekent dus niet dat er automatisch sprake is van verknochtheid. 

De omstandigheden van het geval dienen altijd in aanmerking te worden genomen en de 

echtgenoot die zich op verknochtheid beroept zal ook altijd moeten stellen welk deel van de 

materiële schade betrekking heeft op de periode na de ontbinding van de gemeenschap zodat 

deze als verknocht kan worden aangemerkt.62 Van belang is dus ook of de vergoeding 

betrekking heeft op schade die in de toekomst zal worden geleden zodat de schade evenzo als 

verknocht kan worden aangemerkt en niet verdeeld hoeft te worden. Een voorbeeld hiervan is 

het toekomstige verlies aan verdienvermogen oftewel toekomstige inkomensschade wegens 

door het ongeval blijvend verloren arbeidsvermogen.63 De Hoge Raad heeft bevestigd dat een 

vergoeding uit hoofde van materiële schade ook verknocht kan zijn voor zover deze 

betrekking heeft op toekomstige schade na de ontbinding van de gemeenschap van goederen. 

Hierbij valt te denken aan een vergoeding voor huishoudelijke hulp, onderhoud huis en tuin, 

medische kosten enzovoort.64 

 

Nu uit vaste jurisprudentie blijkt dat een tijdens het huwelijk ontvangen letselschade-uitkering 

bij echtscheiding verknocht kan zijn aan de benadeelde ondanks de gemeenschap van 

goederen met de andere echtgenoot, wordt de aanspraak op smartengeld sindsdien als 

verknocht aangemerkt. Dit alles neemt niet weg dat een deel van de letselschade-uitkering, 

vaak zal dat met name de (verschenen) materiële schade betreffen, vooralsnog in de 

gemeenschap van goederen kan vallen. De vraag of een tijdens het huwelijk ontvangen 

letselschade-uitkering altijd buiten de verdeling van de gemeenschap van goederen blijft, 

hangt onder andere af van het antwoord op de bovengenoemde criteria.  

 

Indien de letselschade-uitkering tijdens het huwelijk of geruime tijd voor de ontbinding van 

de gemeenschap wordt uitgekeerd en besteed, kunnen voorts problemen ontstaan over de 

identificatie van de schadevergoeding. Wat zijn de vermogensrechtelijke gevolgen hiervan?65 

Is het nieuwe verkregen goed dat gefinancierd is met deze letselschadevergoeding nu ook 

verknocht zodat het goed buiten de gemeenschap valt? In de volgende paragraaf wordt aan de 

hand van het artikel van mr. B. Breederveld hierop nader ingegaan.  

 

4.3 Verknochtheid en zaaksvervanging 

Naar opvatting van de Hoge Raad is de wederbelegging van een smartengelduitkering niet 

automatisch verknocht.66 In het betreffende arrest ging het om een vrouw die in verband met 

het haar overkomen ongeval de aan haar toegekende schadevergoeding tijdens haar huwelijk 

had gebruikt voor de aankoop van een stuk grond. Hierop was vervolgens de echtelijke 

woning gebouwd.67 Dient het perceel grond nu wegens verknochtheid buiten de verdeling van 

                                                      
61 HR 7 december 2012, LJN BY0957. 
62 E.M. Kostense 2017, p. 25. 
63 HR 7 december 2012, LJN BY0957. 
64 E.M. Kostense 2017, p. 26 en HR 24 juni 2016, ECLI:NL:PHR:2016, 291. 
65 B. Breederveld 2009/6815 
66 HR 26 september 2008, NJ 2009, 40.  
67 HR 26 september 2008, NJ 2009, 40. 
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de gemeenschap te blijven? De Hoge Raad heeft deze vraag ontkennend beantwoord, omdat 

niet ieder goed dat in de plaats treedt van een verknocht goed eveneens of op dezelfde wijze 

als een aan een van de echtgenoten verknocht goed kan worden beschouwd.68 

 

In het huwelijksvermogensrecht richt zaaksvervanging zich op de besteding van het 

privévermogen aan de verkrijging van een goed. In dat geval bepalen de regels van de 

zaaksvervanging of het verkregen goed in de huwelijksgemeenschap valt of dat het als 

privégoed buiten de gemeenschap blijft. In beginsel heeft ons rechtsstelsel als hoofdregel dat 

een goed dat staande het huwelijk wordt verkregen in de huwelijksgemeenschap valt.69 

Wanneer de echtgenoot privégoederen heeft en de tegenprestatie daaruit is voldaan, kan dit 

natuurlijk anders zijn. De regels van zaaksvervanging bepalen dan of dat goed van de 

huwelijksgemeenschap wordt uitgezonderd en niet de verknochtheid van dat goed.  

 

Breederveld is van mening dat deze regels van de zaaksvervanging niet duidelijk zijn en dat 

er te weinig rekening is gehouden met de aan de verknochtheid verbonden 

goederenrechtelijke gevolgen.70 Inmiddels is het vaste rechtspraak dat de aanspraak op 

immateriële schadevergoeding vanwege verknochtheid buiten de gemeenschap blijft. Als 

nadere invulling van het beginsel van verknochtheid zou volgens Breederveld opgevat kunnen 

worden dat elke aanspraak op vergoeding van immateriële schade van de boedelmening wordt 

uitgezonderd.71 Dit zou betekenen dat het door wederbelegging verkregen goed hierdoor zelf 

ook weer een verknocht goed kan zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
68 HR 26 september 2008, NJ 2009, 40. 
69 B. Breederveld 2009/6815, p. 814. 
70 B. Breederveld 2009/6815, p. 817. 
71 B. Breederveld 2009/6815, p. 818. 
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Hoofdstuk 5 

Aanbevelingen 

 

5.1 Inleiding 

Nu inzicht is verkregen in de literatuur en jurisprudentie van de Hoge Raad over de 

verknochtheid van een letselschade-uitkering, blijkt dat met name de toekomstige schade en 

de immateriële schade voldoende gespecificeerd dienen te zijn en dat de benadeelde de 

uitkering exact moet kunnen identificeren zodat de rechter kan oordelen dat er sprake is van 

verknochtheid.  

 

De vraag die in dit hoofdstuk beantwoord zal worden, luidt als volgt: Welke oplossingen en 

aanbevelingen zijn er voor de praktijk zodat de benadeelde bij echtscheiding de letselschade-

uitkering niet hoeft te verdelen met zijn of haar echtgenoot?  

 

Aan de hand van heersende opvattingen in de literatuur wordt geprobeerd inzicht te krijgen in 

deze oplossingen en aanbevelingen. Ook zal aandacht worden besteed aan de rol die de 

belangenbehartigers van een benadeelde hierbij moeten innemen. Tot slot zal ik mijn eigen 

bijdrage geven voor in de brochure ‘informatie voor cliënten die als gevolg van een 

schadeveroorzakende ongeval letsel hebben opgelopen’ van Beer Advocaten.  

 

5.2  Aanbevelingen voor de praktijk 

Voor de rechthebbende van een letselschade-uitkering die in een (echt-) scheiding 

terechtkomt en het risico loopt dat hij of zij het volledige bedrag inclusief het smartengeld 

moet verdelen met de aanstaande ex-partner, zijn de volgende elementen van belang:72 

- Welk bedrag aan immateriële schadevergoeding is overeengekomen; 

- Welke eindleeftijd is gehanteerd bij het bepalen van de vergoeding voor materiële 

schadeposten zoals verminderde verdiencapaciteit, verlies van zelfwerkzaamheid, 

huishoudelijke hulp, etc. 

- Op welke periode ziet de schadevergoeding; 

- Is de benadeelde op enig moment gedurende die periode gehuwd (geweest)? En; 

- Is daarbij sprake (geweest) van een huwelijkse gemeenschap van goederen of zijn de 

echtgenoten onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? 

 

Belangenbehartigers van de benadeelde dienen bij de afwikkeling van een schade aandacht te 

besteden aan bovengenoemde elementen en niet zonder meer genoegen te nemen met een 

lumpsum die niet nader is gespecificeerd.73 Ook bij jonge stellen die nog niet getrouwd zijn, 

is het van groot belang om zo vroeg mogelijk inzichtelijk te maken welk bedrag aan 

schadevergoeding overeengekomen is, voor welk doel de schadevergoeding is gegeven en of 

er sprake is van toekomstige schade. Daarnaast dienen de belangenbehartigers de benadeelden 

te waarschuwen voor de risico’s die zij lopen als zij een deel van de schadevergoeding willen 

                                                      
72 E.M. Kostense 2017, p. 27.  
73 E.M. Kostense 2017, p. 27.  
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investeren in bijvoorbeeld een stuk grond of in een huis. Uit het voorgaande is immers 

gebleken dat het mogelijk is dat de verknochtheid van een schadevergoeding verdampt indien 

het bedrag wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld een woning. In dit geval zou het aan te bevelen 

zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen waarbij wordt afgesproken dat niet alleen de 

schadevergoeding op zich aan de benadeelde toekomt maar ook alles wat daarvoor in de 

plaats is getreden (zaaksvervanging).74 Men spreekt hier dan niet meer van verknochtheid 

maar over wat het privévermogen is van de echtgenoten.  

 

Daarnaast kunnen verzekeringsmaatschappijen problemen hieromtrent voorkomen indien zij 

de hoge bedragen uitkeren met een koude uitsluiting. Zo zou de verzekeraar kunnen bedingen 

dat de letselschade-uitkering niet in de gezamenlijke gemeenschap valt, zodat de ‘koude’ kant 

oftewel de andere echtgenoot bij een (echt-) scheiding geen recht heeft op een deel van die 

uitkering. Verzekeringsmaatschappijen zouden ook niet moeten kunnen volstaan met het 

uitkeren van een lumpsum, maar de uitkering zo uitgebreid mogelijk moeten specificeren 

zodat aan alle schade-elementen aandacht wordt besteedt.75 

 

Verdere concrete oplossingen en aanbevelingen voor de praktijk zijn volgens Kostense:76 

1. De componenten en de looptijd van een schadevergoeding dienen duidelijk in de 

vaststellingsovereenkomst te worden benoemd; 

2. In alle omstandigheden moet de benadeelde erop geattendeerd worden dat zijn 

huwelijksgoederenregime van belang is; 

3. Huwelijkse voorwaarden moeten altijd onder de aandacht van de benadeelde worden 

gebracht; 

4. De ontvangen schadevergoeding en de geldstromen moeten identificeerbaar blijven; 

5. De berekening, die aan een letselschade-uitkering ten grondslag ligt moet duidelijk 

zijn; 

6. De benadeelde moet worden begeleid bij het besteden van de schadevergoeding indien 

het gaat om hogere bedragen en gelet op de vermogensrechtelijke gevolgen hierbij; 

7. Indien een verknochte schadevergoeding zoals smartengeld wordt geïnvesteerd in een 

goed dan dient zorgvuldig advies te worden ingewonnen bij een notaris en een 

familierechtadvocaat.77 

 

5.3 Eigen opvatting 

Eigen bijdrage voor de brochure ‘informatie voor cliënten die als gevolg van een 

schadeveroorzakende ongeval letsel hebben opgelopen’ van Beer Advocaten.  

 

In de brochure ‘informatie voor cliënten die als gevolg van een schadeveroorzakende ongeval 

letsel hebben opgelopen’ wordt aan de benadeelde informatie gegeven over belangrijke 

maatregelen die van belang kunnen zijn bij het verloop van een letselschadezaak. Vergoeding 

van de schade vindt over het algemeen plaats door middel van het betalen van een som geld. 

                                                      
74 E.M. Kostense 2017, p. 27.  
75 E.M. Kostense 2017, p. 28. 
76 E.M. Kostense 2017, p. 28. 
77 E.M. Kostense 2017, p. 28. 
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Op een bepaald moment zal een letselschadezaak door betaling van een slotuitkering worden 

afgewikkeld. Het wordt aangeraden om de slotuitkering op een aparte 

rekening(privérekening) bij te schrijven. Tot dat moment heeft een benadeelde van 

letselschade er recht op dat de aansprakelijke partij de tussentijdse voorschotten ook op een 

aparte rekening kan laten bijschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

Hoofdstuk 6 

Conclusie 

 

De onderzoeksvraag zoals geformuleerd voor dit onderzoek luidt als volgt: 

 

Is het nodig om een letselschadevergoeding te beschermen tegen de consequenties van een 

(echt-) scheiding en zo ja, welke maatregelen kan de benadeelde dan treffen om te voorkomen 

dat hij of zij bij een (echt-) scheiding een deel van de schadevergoeding kwijtraakt?  

 

Uit de voorgaande hoofdstukken valt af te leiden dat het door mij aangestipte probleem zich 

alleen voordoet als de benadeelde op het moment waarop de schadevergoeding wordt 

uitgekeerd met zijn of haar partner samenleeft in een huwelijkse gemeenschap van goederen. 

Het nieuwe wetsvoorstel verandert daar niet heel veel aan, omdat dit hoofdzakelijk ziet op 

vermogen dat is verkregen in de periode voorafgaand aan het sluiten van het huwelijk. Voor 

vermogen dat is verkregen tijdens de huwelijkse periode, geldt nog steeds de gemeenschap 

van goederen. Dit zijn de omstandigheden waarop een letselschadeadvocaat alert moet zijn en 

waarin hij of zij de cliënt dient te wijzen op de risico’s die deze loopt bij beëindiging van het 

huwelijk. 

 

Daarbij maakt het wel verschil of het gaat om vergoeding van immateriële schade of materiële 

schade. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad is gebleken dat het smartengeld in beginsel 

verknocht is in de zin van artikel 1:94 lid 2 BW. Dit deel van de schadevergoeding is immers 

naar zijn aard bestemd om te dienen als compensatie voor het leed (de pijn, het verdriet en de 

verminderde levensvreugde) dat de benadeelde heeft ondergaan en in de toekomst nog zal 

ondergaan. Die verknochtheid is echter niet absoluut. Zodra de benadeelde het smartengeld 

aanwendt om bijvoorbeeld een woning aan te kopen (iets wat in de letselschadepraktijk 

regelmatig voorkomt), dan ‘verdampt’ de verknochtheid en valt het smartengeld alsnog in de 

huwelijkse gemeenschap. Een letselschadeadvocaat dient zijn cliënt op dat risico te wijzen en 

hem of haar te adviseren om in dat geval voorafgaand aan de voorgenomen koop alsnog 

huwelijkse voorwaarden af te spreken. 

 

De vergoeding voor materiële schade is per definitie niet verknocht. Een dergelijke 

vergoeding valt derhalve in beginsel in de gemeenschappelijke boedel. Uit de jurisprudentie 

blijkt dat dit anders is, als de vergoeding betrekking heeft op schade die niet wordt geleden 

gedurende de periode waarin sprake is van een gemeenschappelijke boedel. Doorgaans gaat 

het dan om toekomstige schade die tijdens het huwelijk door middel van een som ineens is 

uitgekeerd aan de benadeelde. Een voorwaarde daarbij is wel, dat het schadebedrag niet door 

zaaksvermenging is opgegaan in de boedel. De letselschadeadvocaat dient zijn cliënt daarop 

te wijzen en hem of haar te adviseren de vergoeding te laten uitbetalen op een aparte 

bankrekening, zodat de vergoeding in elk geval nog identificeerbaar is. Een andere optie is dat 

de letselschadeadvocaat aan de verzekeraar verzoekt de materiële schade uit te keren met een 



29 
 

zogenaamde ‘koude uitsluiting’. Ook hier geldt dat de advocaat er goed aan doet zijn cliënt te 

adviseren om huwelijkse voorwaarden af te spreken in het geval de cliënt het bedrag van de 

toekomstschade (of een deel daarvan) wenst te besteden aan bijvoorbeeld een gezamenlijke 

woning. 

 

Met betrekking tot de casus kan de onderzoeksvraag als volgt worden beantwoord: 

 

Benadeelde is tijdens de afwikkeling van de schade in gemeenschap van goederen getrouwd. 

Zij heeft een tussentijds voorschot aan smartengeld ontvangen, dat zij heeft aangewend om 

samen met haar echtgenoot een woning aan te schaffen. Daarbij zijn tussen de beide 

echtelieden geen bijzondere afspraken gemaakt met betrekking tot het smartengeld. Kort 

daarna is de benadeelde gaan scheiden van haar echtgenoot.  

 

Uit de door mij besproken literatuur en jurisprudentie blijkt dat het smartengeld in beginsel 

verknocht is, maar dat die verknochtheid ophoudt als het smartengeld is gebruikt voor de 

aankoop van (in dit geval) een woning en dus niet langer identificeerbaar is. Hoewel 

Breederveld bepleit dat ook in een dergelijke situatie nog sprake is van verknochtheid, meen 

ik dat in de jurisprudentie voor die opvatting onvoldoende steun is te vinden. 

 

In casu heeft de advocaat van benadeelde de afwikkeling van de schade stopgezet toen de 

benadeelde aangaf te willen gaan scheiden van haar echtgenoot. De afwikkeling is pas 

voortgezet toen de scheiding was afgerond. Daarbij is nog een restant aan smartengeld aan de 

benadeelde vergoed. Op dit restant kon door de ex-partner geen aanspraak worden gemaakt, 

omdat dit wel was verknocht. 

 

Wat de materiële schade betreft, gold dat de vergoeding die was betaald voor de verschenen 

schade in de gemeenschappelijke boedel viel; er waren immers geen afspraken gemaakt over 

de verdeling daarvan en de benadeelde was gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden, zodat de 

vergoeding die betrekking had op de periode voorafgaand aan het huwelijk door het aangaan 

daarvan in de gemeenschappelijke boedel ging vallen. De vergoeding die betrekking had op 

toekomstige schade, viel buiten de gemeenschappelijke boedel. 
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