Het huwelijk. Nieuwe regels, nieuwe kansen.
Op 1 januari 2018 komen er nieuwe regels voor koppels die gaan trouwen. Het maakt dus uit of u vóór of
na die datum met elkaar in het huwelijksbootje stapt.
Als u geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris maakt, trouwt u tot 1 januari 2018 automatisch in
algehele gemeenschap van goederen. Dat geldt ook als u samen een geregistreerd partnerschap
aangaat. Alle bezittingen en schulden van de echtgenoten vallen in principe in die gemeenschap, en
moeten bij een eventuele scheiding dus fifty-fifty gedeeld worden.
En als men dat niet wil? Dan kunnen er vóór het huwelijk of het geregistreerd partnerschap bij de notaris
huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden gemaakt. Hierin wordt bijvoorbeeld
afgesproken dat ieder eigenaar is en blijft van zijn of haar bezittingen
Na 1 januari 2018 verandert deze situatie. Dan trouwt men weliswaar nog steeds in gemeenschap van
goederen, maar daar vallen niet meer alle bezittingen en schulden in. Met andere woorden: De algehele
gemeenschap van goederen wordt vanaf dan een beperkte gemeenschap van goederen waarin de
bezittingen en schulden vallen die men tijdens het huwelijk vergaart en die men voor het huwelijk al
samen had opgebouwd.
Erfenissen en schenkingen vallen, ongeacht of u ze nu vóór of tijdens het huwelijk ontvangt, niet in deze
beperkte gemeenschap van goederen. Deze regels gelden echter alleen voor schenkingen gedaan aan
gehuwden die na 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden. Het geldt niet voor schenkingen aan
mensen die al gehuwd zijn.
De nieuwe regels ten aanzien van erfenissen en schenkingen gelden ook niet voor zogenaamde
“verrekenbedingen” die opgenomen zijn of worden in samenlevingsovereenkomsten of partnerschaps- en
huwelijksvoorwaarden, ook niet als deze na 1 januari 2018 zijn opgemaakt. Het kan dan ook nog steeds
gebeuren dat een (ex)partner bij een scheiding meedeelt in (de opbrengsten van) een schenking of
erfenis van de schoonouders. De uitsluitingsclausule (privé-clausule) die de meeste mensen op dit
moment opnemen in hun testament of schenking, blijft dan ook onverminderd belangrijk.
Ook voor ondernemers en zzp ‘ers blijven huwelijksvoorwaarden belangrijk. Niet alleen in verband met het
beperken van het ondernemersrisico, maar het nieuwe huwelijksvermogensrecht kent ook een aantal
regels die bij een eventuele echtscheiding vervelend kunnen uitpakken voor de zelfstandige.
Het is dus goed te beseffen dat de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen een standaardregeling
is, die voor veel mensen volstaat. Voor heel veel anderen blijft het toch verstandig om door de notaris te
laten controleren of de nieuwe regels inderdaad voldoen aan wat de aanstaande echtgenoten belangrijk
vinden en zo nodig huwelijkse voorwaarden te laten maken die helemaal op hun situatie zijn afgestemd.
Wilt u meer weten over wat er verandert in de huwelijksregels? En wat het voor u persoonlijk kan
betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij leggen het graag helder uit en kunnen desgewenst
een advies geven dat helemaal is toegesneden op uw situatie.
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