BEPERKTE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN IS NU DE STANDAARD
De Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is ingegaan. Het eigen vermogen
dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen voortaan buiten
de gemeenschap. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele
gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 1 januari 2018)
Tot 1 januari 2018 waren stellen in algehele gemeenschap van goederen gehuwd (of
geregistreerd als partner), indien men vóór het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geen
afspraken had gemaakt bij huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden). Dit
betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk (of geregistreerd
partnerschap) zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld
een schenking, een erfenis of (een aandeel in) het familiehuisje.
Na een scheiding moeten de partners alle bezittingen bij helften met elkaar delen. Hetzelfde
geldt voor de schulden. Ook als één van partijen geen weet had van de schulden van de
andere echtgenoot, moet hij of zij toch daaraan meebetalen.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1 januari 2018)
Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018
geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen
vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u
samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel.
Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het
huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of
overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie
belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het
gemeenschappelijk vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van
afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart
houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.
U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van
goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht. Voor stellen die ongehuwd
samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U
kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.
Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw persoonlijke
situatie. Bel ons voor het maken van een afspraak.

