U gaat trouwen
Houd grip op de financiële gevolgen van uw huwelijk
Een huwelijksdag is een vreugdevolle aangelegenheid en vergt heel wat organisatie. Naast alle
feestelijkheden is het goed om ook stil te staan bij de financiële gevolgen van het huwelijk. Dit geldt
zeker voor de ondernemer die zijn privévermogen buiten het ondernemingsrisico wil houden. Maar
misschien wel net zo belangrijk is het beschermen van de onderneming tegen het
‘echtscheidingsrisico’. Kort voor uw huwelijksdag is echtscheiding waarschijnlijk niet het eerste waar
u aan denkt, maar de realiteit is dat het echtscheidingspercentage onder ondernemers de 50%
nadert.
Nieuwe standaard vanaf januari 2018: de beperkte gemeenschap
Indien partners trouwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken, dan trouwt men in gemeenschap
van goederen: alle goederen en schulden die de echtgenoten zowel voorafgaande als tijdens het
huwelijk (zullen) hebben vallen in de gemeenschap van goederen. Op 1 januari 2018 is het
huwelijksvermogensrecht ingrijpend gewijzigd. De algehele gemeenschap van goederen is niet langer
meer de standaard en maakt plaats voor een beperkte gemeenschap van goederen. In de beperkte
gemeenschap van goederen vallen alleen nog de tijdens het huwelijk verkregen goederen en
aangegane schulden. Het voorhuwelijkse vermogen blijft dus privé (met uitzondering van het
voorhuwelijkse gemeenschappelijke vermogen en de schulden die daarmee verband houden). Deze
verandering geldt overigens alleen voor huwelijksgemeenschappen die ontstaan vanaf januari 2018.
Huwelijkse voorwaarden of niet?
Indien u na 1 januari 2018 gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan zijn de
bezittingen die tijdens het huwelijk worden verkregen en de schulden die gedurende deze periode
ontstaan automatisch gemeenschappelijk. Dus ook de waarde van uw onderneming die u tijdens het
huwelijk heeft verkregen valt in de gemeenschap. Dit betekent niet dat in geval van scheiding uw
onderneming voor de helft aan uw partner toekomt. Nee, u bent en blijft de ondernemer! Maar bij
scheiding moet u wel de helft van de waarde van uw onderneming verrekenen met uw ex-partner.
Kiest u liever zelf wat de financiële gevolgen van uw huwelijk zijn, dan moet u huwelijkse
voorwaarden laten opstellen.

Erfenissen en schenkingen automatisch privé
Bij huwelijksgemeenschappen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2018 geldt de regel dat verkregen
erfenissen en schenkingen in de huwelijksgemeenschap vallen, tenzij de schenker of erflater heeft
bepaald dat de uitsluitingsclausule van toepassing is. In dat geval blijft het verkregen
familievermogen van u privé. Trouwt u na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden dan is het
precies andersom: krijgt u een schenking of erfenis van uw ouders of andere familieleden, dan valt
de schenking of de erfenis voortaan in uw privévermogen, tenzij de schenker of erflater bepaalt dat
de schenking of erfenis juist wél in de huwelijksgemeenschap valt (de zogenoemde
insluitingsclausule). Zijn er huwelijkse voorwaarden opgemaakt, dan blijft het geschonken of geërfde
vermogen in de meeste gevallen privé ook als vader of moeder geen uitsluitingsclausule heeft
opgenomen.
Bescherming van uw vermogen bij faillissement en scheiding
Met huwelijkse voorwaarden kunt u zorgen dat uw privévermogen beschermd is bij een faillissement
van uw onderneming. Dit is met name van belang voor de onderneming die niet vanuit een BV-vorm
maar vanuit een eenmanszaak wordt gedreven of waarbij één van de echtgenoten vennoot is in een
vennootschap onder firma. U bent dan immers hoofdelijk aansprakelijk voor alle
ondernemingsschulden. Als u en uw partner gescheiden vermogens hebben, dan blijft het vermogen
van uw partner buiten schot. Dit geldt uiteraard niet als u samen met uw partner een man/vrouw
firma hebt. In dat geval bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk. Pas altijd op met het aangaan van een
financiering van uw onderneming. Niet zelden vraagt de bank of u en soms ook uw partner willen
meetekenen voor de financiering. De aansprakelijkheid voor de schuld strekt zich dan uit tot het
privévermogen (van u beiden).
Redelijke vergoeding
Indien één van de echtgenoten een onderneming heeft die tot het privévermogen behoort en er een
huwelijksgemeenschap ontstaat, dan moet aan de gemeenschap een vergoeding worden betaald.
Deze vergoeding is voor de inspanningen die de ondernemer tijdens het huwelijk voor de
privéonderneming verricht. In de wet is helaas niet duidelijk omschreven hoe de omvang van deze
vergoeding bepaald wordt. Daardoor kan het gebeuren dat de echtgenoot/niet-ondernemer bij een
echtscheiding de helft van de waarde van de onderneming claimt. Maakt u huwelijkse voorwaarden
op dan kunt u deze onzekerheid voorkomen.
Huwelijkse voorwaarden maar dan?
Huwelijkse voorwaarden moeten altijd worden opgemaakt bij de notaris. Dit kan zowel voor als
tijdens het huwelijk. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden bepaalt u samen met uw partner in
overleg met een adviseur. Hierbij is het belangrijk om eerst te bedenken waarom u de huwelijkse
voorwaarden opstelt. Vaak zal naast bescherming bij faillissement ook de bescherming van de
onderneming bij scheiding één van de doelstellingen zijn. Die bescherming kunt u bereiken door een
aantal vermogensbestanddelen als gemeenschappelijk aan te merken (bijvoorbeeld de eigen woning)
en andere bestanddelen als privévermogen (bijvoorbeeld uw onderneming).

Ook is het mogelijk om uw beider vermogens geheel gescheiden te houden. Om toch samen te delen
in een vermogensgroei (of vermogensdaling), kunt u daarnaast met elkaar overeenkomen dat u
periodiek of aan het einde van het huwelijk bepaalde bedragen met elkaar deelt.
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Het aangaan van een huwelijk kan vergaande financiële gevolgen hebben. Laat u dan ook goed
adviseren.

Disclaimer
Deze brochure is gebaseerd op de (voorgestelde) regelgeving zoals die in de op 01 januari 2018
bekend was. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele
onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

