Standaard trouwen op huwelijkse voorwaarden?
Met ingang van 1 januari 2018 treedt het nieuwe
huwelijksvermogensrecht in werking. In de media is daar al
veelvuldig over gesproken. Er wordt gezegd dat men in het
nieuwe systeem standaard gaat trouwen op huwelijkse
voorwaarden. Dat is niet helemaal waar.
Vanaf volgend jaar gaat men trouwen in beperkte
gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen: gemeenschap van
goederen zonder het eigen vermogen wat vóór het huwelijk was
opgebouwd. Ook erfenissen en schenkingen vallen straks
automatisch buiten de gemeenschap van goederen.
Wat valt straks nog wel in de beperkte gemeenschap van
goederen? Alles wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd en
alles wat men vóór het huwelijk ook al gemeenschappelijk had
opgebouwd.

Voorbeeld:

Twee samenwoners hebben gezamenlijk een eigen woning met
een gezamenlijke hypotheek. Ze hebben daarnaast ieder een
eigen spaarrekening. Ze besluiten op 1 maart 2018 te gaan
trouwen. In de beperkte gemeenschap van goederen valt dan
alleen de woning en de hypotheek. De spaarrekeningen blijven
daar buiten.
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Openingstijden:

Wat betekent het nieuwe systeem ingeval van echtscheiding?
In de situatie zoals hierboven geschetst, hoeven alleen de eigen
woning en de hypotheek verdeeld te worden. De
spaarrekeningen hoeven dus niet verdeeld te worden.

Maandag tot en met

Is het straks nog nodig om huwelijkse voorwaarden bij de
notaris te maken? Dat kan zeker nog nodig zijn. Bijvoorbeeld
wanneer u toch een volledige gemeenschap van goederen wilt,
of wanneer u huwelijkse voorwaarden met een koude
uitsluiting wilt.

Vrijdag van:

Geldt het nieuwe systeem alleen voor huwelijken? Het nieuwe
systeem geldt niet alleen voor huwelijken, maar ook voor
geregistreerde partnerschappen. Voor samenwoners geldt nog
steeds dat een samenlevingscontract nodig is.

Woensdag- en
donderdagavond open.

Tenslotte:

Het kan zijn dat het nieuwe systeem voor uw persoonlijke
situatie niet geschikt is. Laat u daarom voordat u gaat trouwen
altijd eerst door ons kantoor adviseren!

donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur
08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:

