Trouwen
Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat
automatisch een serie wetten gelden. Beide hebben
vrijwel dezelfde gevolgen.
Anders is het bij een samenlevingscontract. Daar
worden die gevolgen in een akte geregeld.
Bij huwelijken die vanaf 2018 worden gesloten geldt
een nieuwe wet. Eigen goederen en schulden van vóór
het huwelijk worden niet gemeenschappelijk.
Kort samengevat komt het er op neer dat de
goederengemeenschap deels wordt beperkt.
Goederen die vóór het huwelijk van één van de
echtgenoten waren, vallen er niet automatisch meer in.
Wilt u daarover in de toekomst een nare discussie
voorkomen,
dan
kunt
u
een
vaststellingsovereenkomst laten opstellen over de
situatie bij het begin van uw huwelijk.
In gezamenlijke goederen krijgt u automatisch gelijke
rechten, zelfs als dat vóór het huwelijk verschillende
percentages waren. Erfenissen en schenkingen blijven
privé, ook als die tijdens het huwelijk worden
verkregen. Blijft een bedrijf privé, dan moet een
redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en
arbeid ten goede komen aan beide echtgenoten.
Alle schulden die geen betrekking hebben op privégoederen,
vallen
in
de
gemeenschap.
De
aansprakelijkheid voor privé-schulden van de andere
echtgenoot is beperkt tot de helft van de
gemeenschappelijke goederen.

Door koude uitsluiting wordt ook tijdens het huwelijk
alles voor ieder privé opgebouwd. Daardoor kunnen
schuldeisers van de ene echtgenoot geen verhaal
halen bij de ander echtgenoot. Huwelijkse voorwaarden
die in het huwelijksgoederenregister zijn ingeschreven,
gelden ook tegenover schuldeisers.
Met een finaal verrekenbeding wordt aan het einde van
het
huwelijk
financieel
afgerekend
alsof
er
gemeenschap van goederen zou zijn geweest. Het kan
gezien worden als verzachting van de koude uitsluiting.
Meestal wordt finaal verrekenen bij scheiding
uitgesloten.
Overgespaarde inkomsten kunnen tijdens het huwelijk
vrijwillig worden verrekend. Tijdens het huwelijk worden
de kosten van de huishouding betaald in verhouding tot
uw netto-inkomens. Voor bijvoorbeeld uw eventuele
bedrijf kunt u een andere vergoedingsregeling kiezen.
Voor wat de echtgenoten elkaar verschuldigd zijn of
worden, wordt meestal bepaald, dat daarover onderling
geen rente of afschrijving loopt. De wettelijke regeling,
die het ziet als onvoorspelbare investering, wordt
daarmee uitgesloten.
Meestal
wordt
bepaald
dat
alle
inboedel
gemeenschappelijk zal zijn, op een lijst van logische
uitzonderingen na, zoals bedrijven en erfenissen.

Of iets gezamenlijk of privé is, hangt af van hoe het
verkregen werd en door wie het werd betaald. Om daar
over in de toekomst geen discussie te krijgen, zal dit
allemaal goed beschreven moeten worden.
Wilt u niet aan het toeval zijn overgeleverd, dan is
er de keus tussen:
A. vaststellingsovereenkomst of
B. huwelijkse voorwaarden
Met huwelijkse voorwaarden kan deze ingewikkelde
beperking van de goederengemeenschap worden
voorkomen (klassieke gemeenschap of finaal
verrekenbeding) of juist uitgebreid tot alles van tijdens
het huwelijk (koude uitsluiting).

Huwelijkse voorwaarden werken het best als de akte
wordt getekend voordat u officieel trouwt. Bent u al
getrouwd, dan kunnen huwelijkse voorwaarden alsnog
gemaakt of aangepast worden. Heeft u al huwelijkse
voorwaarden, laat dan een vaststellingsovereenkomst
opstellen, om latere discussie over eigendomskwesties
en niet uitgevoerde verrekeningen te voorkomen.

Maak daarom tijdig een afspraak voor een informatief
Met een klassieke gemeenschap worden alle goederen
gesprek op ons kantoor.
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