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Nieuw huwelijksvermogensrecht

	De beperkte gemeenschap
van goederen
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord via de media: op 1 januari 2018 wijzigt het
Nederlands huwelijksvermogensrecht. Er komt dan een einde aan de typisch
Nederlandse algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor in de plaats komt er een
beperkte gemeenschap van goederen. Lonneke van de Groes, belastingadviseur bij
Tijssen cs, geeft uitleg.

Belangrijke redenen voor de stelsel
wijziging
“In het buitenland kennen ze nergens een
stelsel als onze algehele gemeenschap van
goederen. Als je er over nadenkt, is dat
stelsel eigenlijk ook wel een beetje
vreemd”, aldus Lonneke van de Groes. “Je
hebt voor het huwelijk vermogen opge
bouwd of misschien juist schulden gemaakt
en door het aangaan van een huwelijk gaan
die voor de helft over op je nieuwe partner.
De partner is ineens voor de helft eigenaar
van jouw woning of wordt mede aan
sprakelijk voor jouw consumptief krediet.
Met de nieuwe beperkte gemeenschap van
goederen wordt dit voorkomen. Wat je voor
het huwelijk al hebt, blijft van jou. Dat
geldt voor de bezittingen, maar ook voor
de schulden. Wat je samen tijdens het
huwelijk opbouwt, is gemeenschappelijk.”
Een tweede belangrijke reden voor de stel
selwijziging is de publieke opinie dat erfe
nissen en schenkingen privévermogen
moeten blijven. Zij vervolgt: “Wanneer er
niets geregeld wordt, vallen erfenissen en
schenkingen nu gewoon in de gemeenschap
van goederen. Onder het nieuwe stelsel val
len erfenissen en schenkingen op basis van

Tip
Bent u nu al gehuwd na het maken van
huwelijkse voorwaarden en heeft u deze
nooit uitgevoerd, dan is de vraag of
deze nog de bescherming bieden die
was beoogd.
Laat uw huwelijkse voorwaarden beoor
delen, bij voorkeur dit jaar nog. Over
weeg dan om ook direct een quick scan
te laten maken van uw testament.

de wet in het privévermogen van degene
die de erfenis of schenking ontvangt. Een
uitsluitingsclausule is dan niet meer nodig.”

Drie vermogens
Uitgangspunt van het nieuwe huwelijksver
mogensrecht is dat er drie vermogens zijn
in plaats van één gemeenschapsvermogen,
namelijk:
• het privévermogen van partner één,
bestaande uit: voorhuwelijks vermogen,
erfenissen, schenkingen;
• het privévermogen van partner twee,
bestaande uit: voorhuwelijks vermogen,
erfenissen, schenkingen;
• het gemeenschappelijk vermogen,
bestaande uit: alle tijdens het huwelijk
verkregen goederen en schulden, voorhu
welijks gezamenlijk eigendom (bezittin
gen en schulden).

Voorhuwelijks gezamenlijk eigendom
“Bezittingen die voor het huwelijk al geza
menlijk eigendom zijn, vallen na het huwe
lijk in het gemeenschappelijke vermogen”,
aldus Lonneke van de Groes. “Ieder heeft
dan recht op de helft van het goed. Het
maakt dan niet meer uit wat de eigendoms
verhouding voor het huwelijk was.
Stel dat twee partners voor het huwelijk
samen een woning hebben gekocht, maar
niet ieder voor de helft. Eén van de partners
heeft een aandeel van 70%, bijvoorbeeld
omdat hij een deel van zijn spaargeld heeft
gebruikt bij de aankoop, en de andere
partner heeft een aandeel van 30%. Na de
huwelijkssluiting is ieder voor 50% eigenaar
van de woning. Dit is overigens niet anders
dan in het huidige stelsel van de algehele
gemeenschap van goederen, maar wel van
belang om je te realiseren.”
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administratie van de echtgenoten. Bij aan
vang van het huwelijk moet een overzicht
worden gemaakt van het dan aanwezige
vermogen en moet worden aangegeven of
dit privé- of gemeenschappelijk vermogen
is. Dat moet dan ook gedurende het huwelijk
worden bijgehouden. Wanneer bij het einde
van het huwelijk, bijvoorbeeld ingeval van
echtscheiding, niet kan worden bewezen
dat een goed privé is, gaat de wet ervan uit
dat een goed in de gemeenschap valt.”

Onderneming
‘Wanneer je als ondernemer in het huwelijk
treedt, valt de onderneming niet in de
beperkte gemeenschap. Maar hier zit een
addertje onder het gras. Op grond van een
wettelijke bepaling is de ondernemer
namelijk gedurende het huwelijk onder
voorwaarden aan de gemeenschap een
redelijke vergoeding verschuldigd voor de
kennis, vaardigheden en arbeid die hij voor
de onderneming heeft aangewend. Deze
bepaling kan tot discussies leiden.”

Tot slot
“Kortom, er zitten wel een aantal haken en
ogen aan het nieuwe huwelijksvermogens
recht. Tijssen cs kan helpen met het maken
van een vermogensopstelling bij het aan
gaan van het huwelijk en de vastlegging
van vermogenstransacties gedurende het
huwelijk. Natuurlijk kun je er ook voor
kiezen om andere afspraken te maken door
het opstellen van huwelijkse voorwaarden.
Ook hierover kan Tijssen cs adviseren”,
sluit Lonneke van de Groes af.

Bonnetjescultuur
“De nieuwe wet vraagt om een nauwkeurige
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