HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Wanneer men trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt, is men gehuwd in algehele
gemeenschap van goederen. Gemeenschap van goederen wil zeggen dat het vermogen van de man en
het vermogen van de vrouw worden samengevoegd en de echtgenoten ieder voor de helft in dat totale
vermogen zijn gerechtigd. Gevolg hiervan is eveneens dat op dit totale vermogen de schulden van
ieder van de echtgenoten verhaald kunnen worden.

Wil men deze situatie vermijden dan dient men huwelijkse voorwaarden te maken, bij voorkeur vóór
het huwelijk.
Huwelijkse voorwaarden maken tijdens het huwelijk is wel mogelijk maar in de akte dient dan een
regeling te worden opgenomen voor de verdeling van de door het huwelijk ontstane gemeenschap van
goederen. Indien bij deze verdeling een andere verdeling wordt aangehouden dan ieder de helft, kan er
schenkbelasting verschuldigd zijn.
Voorheen was er voor het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk
goedkeuring van de rechter vereist. Dat is sinds 1 januari 2012 niet meer nodig.

Er zijn verschillende "soorten" huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden kunnen globaal
onderscheiden worden in:
1.

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen; wordt ook wel genoemd "koude uitsluiting";

2.

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, maar met de verplichting om jaarlijks af te
rekenen hetgeen van de inkomsten in dat jaar over is, na aftrek van de huishoudelijke kosten en
belastingen; wordt ook wel genoemd "Amsterdams verrekenbeding";

3.

a.

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, met een aanvullende regeling die inhoudt
dat afgerekend zal worden alsof men getrouwd was in algehele gemeenschap van goederen
ingeval het huwelijk mocht eindigen door overlijden van een van de echtgenoten;

b.

idem als 3.a, doch iets minder verstrekkend:
de zaken die men erft of geschonken krijgt en voorts de zaken die door de echtgenoten
vermeld worden op een daartoe bestemde lijst vallen buiten deze verrekening;
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4.

a.

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met een aanvullende regeling die inhoudt
dat afgerekend zal worden alsof men getrouwd was in algehele gemeenschap van goederen,
doch niet alleen ingeval van eindigen van het huwelijk door overlijden maar in alle gevallen
dat het huwelijk eindigt, dus ook in geval van echtscheiding of van scheiding van tafel en
bed;

b.

idem als 4.a, doch iets minder verstrekkend:
de zaken die men erft of geschonken krijgt en voorts de zaken die door de echtgenoten
vermeld worden op een daartoe bestemde lijst vallen buiten deze verrekening;

5.

a.

Amsterdams verrekenbeding met een aanvullende regeling die inhoudt dat afgerekend zal
worden alsof men getrouwd was in algehele gemeenschap van goederen ingeval het huwelijk
mocht eindigen door overlijden van een van de echtgenoten;

b.

idem als 5.a, doch iets minder verstrekkend:
de zaken die men erft of geschonken krijgt en voorts de zaken die door de echtgenoten
vermeld worden op een daartoe bestemde lijst vallen buiten deze verrekening;

6.

a.

Amsterdams verrekenbeding met een aanvullende regeling die inhoudt dat afgerekend zal
worden alsof men getrouwd was in algehele gemeenschap van goederen, doch niet alleen
ingeval van eindigen van het huwelijk door overlijden maar in alle gevallen dat het huwelijk
eindigt, dus ook in het geval van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed;

b.

idem als 6.a, doch iets minder verstrekkend:
de zaken die men erft of geschonken krijgt en voorts de zaken die door de echtgenoten
vermeld worden op een daartoe bestemde lijst vallen buiten deze verrekening.

Het is ook mogelijk om buiten de verrekening als bedoeld sub 3 tot en met 6 te houden de
onderneming van een van de echtgenoten.

Algehele verrekening als bedoeld sub 3 tot en met 6 houdt in dat de waarde van alle aan ieder van de
echtgenoten op het moment van de verrekening toebehorende zaken (dus ook een eigen huis, een
eigen zaak) wordt verrekend. Dit heeft tot gevolg dat ieder van de echtgenoten gelijkelijk gerechtigd
zal zijn tot de waarde van het totaal van de vermogens van beide echtgenoten. Iedere echtgenoot blijft
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evenwel eigenaar van zijn of haar eigen goederen en draagplichtig voor zijn of haar eigen schulden;
uitsluitend de waarde daarvan wordt verrekend.

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat deze verrekening niet zal plaatshebben indien met
betrekking tot de echtgenoot die op grond van de verrekening een vordering op de andere echtgenoot
zal verkrijgen, op het moment van de ontbinding van het huwelijk sprake is van een faillissement,
surséance van betaling of wettelijke schuldsanering.

Overigens zijn er nog diverse andere mogelijkheden van huwelijkse voorwaarden.
De hiervoor gemelde mogelijkheden zijn echter de meest gebruikte.

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat aan de akte van huwelijkse voorwaarden ook nog een
beschrijving kan worden gehecht (= staat van aanbrengsten) waarop de inboedelgoederen en auto's
staan vermeld die ieder van de echtgenoten ten huwelijk aanbrengt en welke goederen die betreffende
echtgenoot in privé-eigendom toebehoren. Deze lijst is van belang voor het bewijs van de eigendom
van deze goederen ten opzichte van eventuele crediteuren.
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