
1. Niets bepaald Privévermogen 
(art. 1:94 lid 2 onder a BW igv WGVG)
Gemeenschappelijk vermogen
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

2. Onvoorwaardelijke uitsluitingsclausule Privévermogen 
(art. 1:94 lid 4 BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 onder a BW oud igv AGVG)

3. Voorwaardelijke uitsluitingsclausule *1 Privévermogen
(art. 1:94 lid 4 BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 onder a BW oud igv AGVG)

4. Onvoorwaardelijke insluitingsclausule
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

5. Voorwaardelijke insluitingsclausule *2 Privévermogen 
(art. 1:94 lid 3 en 4 BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 onder a BW oud igv AGVG)

1. Niets bepaald Gemeenschappelijk
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

2. Onvoorwaardelijke uitsluitingsclausule Privévermogen 
  (dwingend karakter uitsluitingsclausule) (art. 1:94 lid 4 BW igv WGVG)

(HR 21 november 1981, NJ 1981/193 igv AGVG)

3. Voorwaardelijke uitsluitingsclausule *1 Privévermogen 
  (dwingend karakter uitsluitingsclausule) (art. 1:94 lid 4 BW igv WGVG)

(HR 21 november 1981, NJ 1981/193 igv AGVG)

4. Onvoorwaardelijke insluitingsclausule
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

5. Voorwaardelijke insluitingsclausule *2 Gemeenschappelijk vermogen
(geen dwingend karakter insluitingsclausule,
 art. 1:94 lid 3 onder b BW)

*1 Voorwaardelijk: clausule geldt wel bij ontbinding huwelijk door echtscheiding
*2 Voorwaardelijk: clausule geldt niet bij ontbinding huwelijk door echtscheiding
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Verkrijgingen krachtens erfrecht of bij gift
Ontbinding huwelijk door echtscheiding

Gemeenschappelijk vermogen 

Gemeenschappelijk vermogen

Erflater/schenker heeft in testament of 
bij de gift

Erflater/schenker heeft in testament of 
bij de gift

Verkrijgers hebben geen huwelijkse voorwaarden 
(of hebben er niets in bepaald)

Echtgenoten hebben in huwelijkse voorwaarden 
opgenomen dat erfenissen en giften altijd tot het 
gemeenschappelijk vermogen zullen behoren

Als echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen dat erfenissen en giften altijd tot ieders 
privévermogen zullen behoren, zal dat verkregen vermogen, ongeacht wat een erflater in het testament dan 
wel een schenker bij de gift heeft bepaald, te allen tijde tot ieders privévermogen behoren



1. Niets bepaald Privévermogen
(art. 1:94 lid 2 onder a BW igv WGVG)
Gemeenschappelijk vermogen                                                        
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

2. Onvoorwaardelijke uitsluitingsclausule Privévermogen 
(art. 1:94 lid 4 BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 onder a BW oud igv AGVG)

3. Voorwaardelijke uitsluitingsclausule *1 Privévermogen
 (art. 1:94 lid 2 onder a BW igv WGVG)
Gemeenschappelijk vermogen                                                        
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

4. Onvoorwaardelijke insluitingsclausule
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

5. Voorwaardelijke insluitingsclausule *2
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

1. Niets bepaald Gemeenschappelijk 
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

2. Onvoorwaardelijke uitsluitingsclausule Privévermogen 
  (dwingend karakter uitsluitingsclausule) (art. 1:94 lid 4 BW igv WGVG)

(HR 21 november 1981, NJ 1981/193 igv AGVG)

3. Voorwaardelijke uitsluitingsclausule *1
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

4. Onvoorwaardelijke insluitingsclausule
(art. 1:94 lid 3 onder b BW igv WGVG)
(art. 1:94 lid 2 aanhef BW oud igv AGVG)

5. Voorwaardelijke insluitingsclausule *2 Gemeenschappelijk vermogen
(geen dwingend karakter insluitingsclausule,
 art. 1:94 lid 3 onder b BW)

*1 Voorwaardelijk: clausule geldt niet bij ontbinding huwelijk door overlijden
*2 Voorwaardelijk: clausule geldt wel bij ontbinding huwelijk door overlijden
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Verkrijgers hebben geen huwelijksevoorwaarden 
(of hebben er niets in bepaald)

Erflater/schenker heeft in testament of 
bij de gift

Echtgenoten hebben in huwelijkse voorwaarden 
opgenomen dat erfenissen en giften altijd tot het 
gemeenschappelijk vermogen zullen behoren

Als echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen dat erfenissen en giften altijd tot ieders 
privévermogen zullen behoren, zal dat verkregen vermogen, ongeacht wat een erflater in het testament dan 
wel een schenker bij de gift heeft bepaald, te allen tijde tot ieders privévermogen behoren

Gemeenschappelijk vermogen 

Gemeenschappelijk vermogen

Gemeenschappelijk vermogen

Gemeenschappelijk vermogen 

Erflater/schenker heeft in testament of 
bij de gift

Verkrijgingen krachtens erfrecht of bij gift
Ontbinding huwelijk door overlijden


