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Nieuwe regels voor het huwelijksvermogensrecht

Per 1 januari 2018 is er nieuw huwelijksvermogensrecht
in werking getreden. Voor huwelijken gesloten op of na
deze datum is daarmee niet langer automatisch de algehele
gemeenschap van goederen van toepassing wanneer de
echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt.
Tussen hen geldt nog slechts een beperkte gemeenschap. Doel
van deze wijziging is tegemoet te komen aan de wens van de
meerderheid in Nederland dat niet vanwege het huwelijk alle
bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Een stap
in de richting van ons moderne denken dus, maar let op de
valkuilen!
Voor huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018 geldt dat wanneer
echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, van
rechtswege de algehele gemeenschap van goederen tussen hen bestaat. In
principe betekent dit dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn
(50/50).
Voor huwelijken gesloten op of na 1 januari 2018 geldt het nieuwe
wettelijke stelsel. Tussen echtgenoten die na dit tijdstip trouwen zonder het
maken van huwelijkse voorwaarden, ontstaat een beperkte gemeenschap.
Niet alle bezittingen en schulden gaan tot deze gemeenschap behoren.
Buiten de gemeenschap blijven alle bezittingen en schulden die echtgenoten
vóór het huwelijk al privé hadden plus de opbrengsten hieruit. Hetgeen de
echtgenoten vóór het huwelijk in gemeenschappelijk eigendom hadden, blijft
ook na de huwelijkssluiting gemeenschappelijk. Verder wordt dat wat de
echtgenoten tijdens huwelijk aan vermogen opbouwen gemeenschappelijk.
Verkregen erfenissen en schenkingen (plus opbrengsten) vallen buiten de
beperkte gemeenschap.
Schematisch ontstaat dan het volgende plaatje:
M

Privé:
Aanbrengsten* (+/-)
Erfenis*
Schenking*

V

Gemeenschappelijk
vermogen*
(inckusief vóór
huwelijk ontstaan)

* Plus opbrengsten
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Privé:
Aanbrengsten* (+/-)
Erfenis*
Schenking*

VALKUILEN
De (voorhuwelijkse) onderneming
Een onderneming die al bestaat ten tijde van het aangaan van het huwelijk
blijft dus privé van de echtgenoot-ondernemer. De verwachting zou
kunnen bestaan dat ten aanzien van deze onderneming geen huwelijkse
voorwaarden meer hoeven te worden opgesteld teneinde deze onderneming
geheel buiten de gemeenschap te houden. Niets is echter minder waar.
Op grond van het nieuwe artikel 1:95a BW geldt namelijk dat in geval van
een waardetoename van de privéonderneming ‘een redelijke vergoeding
voor kennis, vaardigheden en arbeid ten bate van de gemeenschap dient
te komen’. Deze regeling is in lijn met de gedachte dat alles wat tijdens het
huwelijk wordt verdiend in de gemeenschap dient te vallen. De regeling
geldt zowel voor de privéonderneming (eenmanszaak, vof), als voor de
onderneming gedreven vanuit een rechtspersoon (BV, NV).

Voorbeeld
Kees heeft al sinds jaren een succesvolle onderneming; Kees fotografie
B.V. Wanneer Kees en Fleur op 15 januari 2018 trouwen, zonder het
maken van huwelijkse voorwaarden, blijft deze B.V. privé eigendom van
Kees. Na 8 jaar huwelijk besluiten Kees en Fleur te gaan scheiden. Kees
fotografie B.V. is ondertussen meer dan het dubbele waard. Ondanks
dat de B.V. volledig privé eigendom is van Kees zal Fleur in dit geval op
grond van artikel 1:95a BW, recht hebben op een redelijke vergoeding
gerelateerd aan de waardestijging van Kees Fotografie B.V. Hoe deze
vergoeding berekend zal worden, moet overigens nog blijken.

Echtgenoten die bovenstaande situatie niet wensen doen er goed aan
hieromtrent huwelijkse voorwaarden op te stellen, waarbij desgewenst
artikel 1:95a BW geheel kan worden uitgesloten.

Let op

Bovenstaande geldt niet alleen voor huwelijken
gesloten op of na 1 januari 2018. Ook voor huwelijken
van vóór deze datum waarin de echtgenoten in een
beperkte gemeenschap van goederen zijn gehuwd,
maar de onderneming privé eigendom is van één van de
echtgenoten, geldt de regeling. Ook voor dergelijke situaties
is aanpassing van de huwelijkse voorwaarden verstandig.
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Dat wat het bruidspaar vóór de huwelijkssluiting al gemeenschappelijk had,
blijft ook na de huwelijkssluiting gemeenschappelijk eigendom. Wanneer
de aankomende echtgenoten echter een ongelijk aandeel hadden in het
gemeenschapsgoed dan is dit na de huwelijkssluiting niet meer het geval.
Echtgenoten hebben voortaan een gelijk aandeel in het goed.
Voorbeeld 1
Kees en Fleur hebben in 2016 samen een huis gekocht voor een
koopsom van € 400.000. Van dit bedrag heeft Fleur € 300.000 (75%)
betaald en Kees € 100.000 (25%). Fleur is voor 75% eigenaar van het
huis en Kees voor 25%. Wanneer Kees en Fleur op 15 januari 2018
trouwen, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, valt het huis
in hun beperkte gemeenschap van goederen. Beiden zijn voortaan voor
50% eigenaar van het huis en hebben ieder een aandeel van 50% in de
eventueel aan het huis verbonden schulden.

Voorbeeld 2
Kees en Fleur hebben samen een huis gekocht, waarbij ieder voor
50% eigenaar is geworden. Ter financiering van het huis hebben zij
gezamenlijk een hypotheek afgesloten en Fleur heeft bovendien
€ 100.000 (jubelton!) aan eigen vermogen ingelegd. Omdat Fleur meer
heeft ingelegd heeft zij een vordering op Kees van de helft van
€ 100.000, te weten € 50.000.
Wanneer Fleur en Kees op 15 januari 2018 trouwen, zonder het maken
van huwelijkse voorwaarden, valt het huis in de beperkte gemeenschap
en blijven beiden voor 50% eigenaar. De schuld van Kees aan Fleur van
€ 50.000 valt echter ook vanaf dat moment in de beperkte gemeenschap
(schulden volgen het goed). Omdat Fleur voor 50% gerechtigd is tot de
onverdeelde helft van de beperkte gemeenschap heeft zij derhalve vanaf
het moment van de huwelijkssluiting als het ware een schuld van de helft
van € 50.000 (dus € 25.000) aan zichzelf. Haar vordering wordt dus per
saldo € 25.000 minder waard.
Ook voor bovengenoemde situaties geldt dat indien aankomende
echtgenoten deze gevolgen niet wensen, het noodzakelijk blijft om
huwelijkse voorwaarden te maken.

Alles weten over Huwelijksvermogensrecht?
Lees verder op FiscaalTotaal in het
Themadossier Huwelijksvermogensrecht
Werkt de link niet?
Dan heeft u nog geen toegang tot FiscaalTotaal.
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Probeer gratis

