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Huisje, boompje, beestje en
…………echtscheiding!
Het wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap
van goederen werd reeds in 2003 bij de Tweede Kamer
ingediend maar is pas vanaf 2012 een feit. In het oorspronkelijke voorstel zou er in plaats van de algehele
gemeenschap van goederen een beperkte gemeenschap van goederen komen. Hierbij zouden de aanbrengsten op het moment van sluiten van het huwelijk
en goederen verkregen door vererving of schenking
niet langer tot de gemeenschap behoren. Deze vermogensbestanddelen zouden tot het privé-vermogen blijven behoren van de betreffende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner.
Door het aannemen van het amendement Anker is echter de kern uit het wetsvoorstel gehaald: vanaf 2012
blijft de wettelijke gemeenschap zoals deze was, namelijk inclusief vermogensbestanddelen die door vererving, making of schenking zijn verkregen.
Het wetsvoorstel bevat voor de praktijk relevante wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht:
Beleggingsleer
Vanaf 2012 zal de beleggingsleer het uitgangpunt worden. Hierdoor deelt de ene echtgeno(o)t(e) naar rato
van zijn investering mee in de waardestijging of –daling
van dat goed. Tenzij hij of zij niet wist dat het vermogen
werd geïnvesteerd. In dat geval deelt de echtgenoot alleen mee in de waardestijging van het goed. Een eventuele waardedaling is dan voor risico van de andere
echtgeno(o)t(e). Dit impliceert tevens dat het expliciet
vastleggen van de goedkeuring aan investeringen over
een weer tussen partners nog belangrijker wordt. In een
dalende markt zal men immers achteraf geen discussie
willen krijgen of er wel of geen instemming was (die in
een stijgende markt als vanzelfsprekend zal worden beschouwd). Nu hanteert men de nominaliteitsleer, waarbij de ene echtgeno(o)t(e) een nominale vordering ter
grootte van zijn oorspronkelijke investering houdt op
de andere echtgeno(o)t(e).
Bestuursregeling
Nu is bepaald, dat de echtgeno(o)t(e) van wiens kant de
goederen in de gemeenschap zijn gevallen bestuursbevoegd is. Vanaf 2012 zijn voortaan beide echtgenoten
bestuursbevoegd over alle gemeenschapsgoederen.
Alleen met betrekking tot goederen op naam of goederen dienstbaar gemaakt aan het beroep of bedrijf
van een echtgeno(o)t(e) blijft de betreffende
echtgeno(o)t(e) bestuursbevoegd. Door het amende-

ment Anker vallen goederen verkregen via erfrecht, making of schenking weer in de gemeenschap. Dit leidt er
onbedoeld toe, dat de aangetrouwde echtgeno(o)t(e)
straks ook over deze verkrijgingen zelfstandig beschikkingsbevoegd is. Via reparatiewetgeving zal dit laatste
aspect worden opgelost, waardoor ook krachtens erfrecht, making of schenking verkregen goederen onder
het bestuur van de verkrijgende echtgeno(o)t(e) blijven.
Ontbinding gemeenschap van goederen
Straks zal de gemeenschap zijn ontbonden op het moment dat de echtgenoten of partners een echtscheidingsverzoek hebben ingediend. Wanneer één van de
echtgenoten een woning koopt zal de aangekochte
woning niet langer in de gemeenschap vallen. Wel
dient men aanmerkelijk belang aandelen, die tot de te
verdelen boedel behoren, binnen 24 maanden na ontbinding van de gemeenschap toe te delen. Anders is
men alsnog aanmerkelijk belangbelasting verschuldigd.
Gezien het langdurig karakter bij echtscheidingen een
belangrijk aandachtspunt.
Goedkeuring rechtbank / informatieplicht
Vanaf 2012 is er geen rechterlijke goedkeuring meer
vereist voor het aangaan of wijzigen van huwelijkse
voorwaarden tijdens het huwelijk. Tot slot zijn echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd
verplicht elkaar te
informeren over het
door hen gevoerde
bestuur en de stand
van het vermogen.
Vanaf 2012 geldt deze plicht ook voor
echtgenoten, die
gehuwd zijn onder
het maken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.
Voor vragen, reacties of advies naar
aanleiding van dit
onderwerp kunt u
een e-mail sturen
aan info@ﬁnetuning.
nl ter attentie van
Iris Brik.
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