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gelden er nieuwe juridi-

sche regels voor men-

sen die gaan trouwen. 

De nieuwe beperkte 

gemeenschap van 

goederen geldt daar-

bij alleen als er wordt 

getrouwd zonder het 

maken van huwelijkse 

voorwaarden. 
 

De oude regeling zijnde de alge-
hele gemeenschap van goederen 
heet nu beperkte gemeenschap 
van goederen. Ondanks dat de 
tenaamstelling van de regelin-
gen erg op elkaar lijkt, zijn toch 
grote verschillen te noemen. 
De regels betreffende huwelij-
ken gesloten vóór 2018 blijven 
onveranderd. Er worden sinds 
2018 dus feitelijk twee systemen 
naast elkaar gevoerd. 

Onder de oude regeling zijn 
alle bezittingen en schulden, 
ontstaan vóór en tijdens het 
huwelijk, gezamenlijk vermo-
gen. Alleen als erfenissen en 
schenkingen op basis van een 
uitsluitingsclausule worden ver-
kregen, vallen deze buiten het 
gezamenlijke vermogen.

Sinds 2018 ontstaan onder de 
nieuwe regeling doorgaans altijd 
twee privévermogens en één ge-
meenschappelijk vermogen. Het 
privévermogen en de privéschul-
den welke vóór het huwelijk zijn 
ontstaan vallen buiten de be-
perkte gemeenschap en blijven 
dus privévermogen. De beperkte 
gemeenschap (het gezamenlijke 
vermogen) omvat alle goederen 
en schulden van de echtgenoten 
die vóór het huwelijk al geza-
menlijk waren. Verder behoren 
tot het gezamenlijke vermogen 
alle goederen en schulden die 
vanaf aanvang van de gemeen-

schap tot aan ontbinding van 
de gemeenschap ontstaan. 
Een grote uitzondering hierop 
vormen de erfenissen of schen-
kingen die tijdens het huwelijk 
worden gedaan aan een van de 
echtelieden. Deze behoren voort-
aan tot het privévermogen.

Door de duidelijkere splitsing 
van privévermogen en geza-
menlijk vermogen zullen de 
echtelieden eerder te maken 
krijgen met de zogenoemde 
vergoedingsrechten. Een vergoe-
dingsrecht ontstaat bijvoorbeeld 
als er privégeld van een van de 
echtgenoten (bijvoorbeeld een 
ontvangen erfenis) is overgehe-
veld naar het gemeenschappelijk 
vermogen (bijvoorbeeld ter 
financiering van de aanschaf 
van een gezamenlijke woning). 
In dit geval moet dit overgehe-
velde bedrag worden vergoed 
door de gemeenschap aan die 
ene echtgenoot. Onder de oude 
wetgeving zijn vergoedings-
rechten doorgaans alleen aan 
de orde voor zover er sprake 
is van een erfenis of schenking 
die verkregen is onder een 
uitsluitingsclausule.
Met een uitsluitingsclausule be-
paalt de schenker of overledene 
dat de schenking of erfenis niet 
in enige gemeenschap valt. Op 
basis van de nieuwe wetgeving 
is het maken van een uitslui-
tingsclausule door een schenker 
of erflater niet meer nodig.
Met een insluitingsclausule of 
gemeenschapsclausule kan van 
de nieuwe regeling worden 
afgeweken.

De nieuwe regeling maakt een 
duidelijk onderscheid tussen 
vermogen en schulden van voor 
het huwelijk en opgebouwd tij-
dens het huwelijk. Daarbij komt 
een eventuele waardestijging 
van voorhuwelijks vermogen 
dus maar aan een partij toe.
Zeker in situaties met een on-
derneming en een eigen woning 
kan een en ander soms zeer 
onredelijk uitpakken.

Voorhuwelijks ondernemings-
vermogen valt in de nieuwe 
regeling buiten de gemeenschap. 
Ook voor wat betreft waarde-
stijgingen na het aangaan van 
het huwelijk. Veel discussie 
valt daarbij te verwachten ten 
aanzien van de bepaling, die 
‘een redelijke vergoeding’ voor 
kennis, vaardigheden en arbeid 
in het kader van die voorhuwe-
lijkse onderneming voorschrijft. 
Deze vergoeding zal jaarlijks 
daarbij moeten worden voldaan 
door de onderneming aan de 
gemeenschap.
Onduidelijk is hoe de redelijke 
vergoeding bepaald moet wor-
den. De wet geeft op dit punt 
nog weinig rechtszekerheid. Op 
het moment dat rechters hier-
over gaan beslissen, ontstaan er 
mogelijk richtlijnen. Lastig blijft 
in hoeverre deze gevallen straks 
met elkaar te vergelijken zijn.

Ook voor de woning geldt dat 
deze tot het privévermogen 
wordt gerekend als deze is 
gekocht en gefinancierd door 
een van beide partijen. Daarbij 
maakt het niet uit of de aankoop 
voor of tijdens het huwelijk 
plaatsheeft. Bij een aflossing op 
de aan de woning verbonden 
lening is het daarbij zaak goed 
op te letten uit welk vermogen 
de aflossing wordt gedaan. Een 
toekomstig vergoedingsrecht ligt 
daarbij al snel op de loer.

Als een voorhuwelijkse woning 
in gezamenlijk eigendom is 
aangeschaft vormt dit ver-

mogen door het aangaan van 
het huwelijk ook gezamenlijk 
vermogen. Het gaat echter mis 
als de woning voor het huwelijk 
is aangeschaft en gefinancierd 
in een andere verhouding dan 
50/50. Door het aangaan van 
het huwelijk wordt de woning 
voortaan wel tot de beperkte 
gemeenschap gerekend waarbij 
wordt uitgegaan van een eigen-
domsverhouding van 50/50. Een 
dergelijke vermogensverschui-
ving zal alleen kunnen worden 
voorkomen door het aangaan 
van huwelijkse voorwaarden.

Volgens de wetgever zal de nieu-
we regeling er toe moeten leiden 
dat er minder mensen gaan 
trouwen op basis van huwe-
lijkse voorwaarden. Huwelijkse 
voorwaarden moeten worden 
opgesteld door een notaris en 
zullen afwijkende regels kunnen 
bepalen omtrent de verdeling 
van opgebouwd en nog op te 
bouwen vermogen. Gezien de 
knelpunten van de nieuwe re-
geling zal in veel gevallen juist 
wel moeten worden geadviseerd 
duidelijke afspraken te maken 
over de verdeling van vermogen, 
vergoedingsrechten alsmede de 
hoogte van een redelijke vergoe-
ding vanuit de onderneming.
Het aangaan van huwelijkse 
voorwaarden zal daarbij de op-
lossing bieden.

Gerbert Middelkoop, zelfstandig 
financieel planner en belas-
tingadviseur. (06 13 01 04 20)

Trouwen

5  0  V  I  T  A  A  L  P  L  U  S   -   J  A  A  R  G  A  N  G     4   -   E  D  I  T  I  E   1 - 2   -   A  P  R  I  L     2  0  1  8 11


