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ILLUSIE

Trouwen in gemeenschap van goederen is in Nederland de hoofdregel. 
Wil je het anders geregeld hebben, dan ga je naar de notaris en maak je 
huwelijksvoorwaarden. Wel wat onromantisch om zakelijke afspraken te maken 
voordat er wordt getrouwd, maar dan is alles wel ‘goed’ geregeld, zo denkt 
men... In de praktijk blijkt dit vaak een illusie. 

Aan het begin van het huwelijk wijzen de neuzen wel in dezelfde richting. Een 
ondernemer wil het gezin beschermen tegen schuldeisers, het familiekapitaal 
moet veilig worden gesteld en noem maar op. Samen probeer je er iets goeds 
van te maken. Stel: de man is ondernemer. Hij kent zichzelf een inkomen 
toe en zolang het goed gaat, functioneert alles alsof de echtgenoten in 
gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Bij echtscheiding komt na jaren de 
akte met huwelijksvoorwaarden uit de la. De meeste mensen hebben wel een 
idee wat er in staat. Ze hebben echter vaak geen idee van de consequenties bij 
echtscheiding. De belangen liggen nu anders en de bedoelingen die er aan het 
begin van het huwelijk waren, krijgen een andere kleur.

Als het om geld gaat, verharden de standpunten. En dat is ook logisch. In de 
huwelijksvoorwaarden staat vaak een zogenaamd Amsterdams verrekenbeding. 
Dit houdt in dat het inkomen dat tijdens het huwelijk is verdiend (en dat niet 
is uitgegeven aan de kosten van de huishoudin,  in vaktermen ‘overgespaard 
inkomen’  en ook het vermogen dat daarmee is gevormd!) jaarlijks moet 
worden verdeeld. En dat doet natuurlijk niemand. Een aantal vragen is in de 
rechtspraak al aardig uitgekristalliseerd, zoals ‘hoe er met beleggingen in de 
eigen woning’ moet worden omgegaan. Maar er kan ook met dit inkomen 
zijn belegd in de onderneming. Dient er een verrekening van de waarde van 
de aandelen plaats te vinden? Hoe zit het met in de onderneming opgepotte 
winsten? Al met al is het een hele klus alles op een rijtje te krijgen. Daarbij 
komt dat de rechtspraak op dit gebied in beweging is. Als kern geldt dat de 
uitkomst altijd gebaseerd moet zijn op de redelijkheid en billijkheid en dat het 
oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag, inclusief het rendement dat is behaald, 
moet worden verdeeld. Van geval tot geval dient daarbij te worden beoordeeld 
op welke wijze recht kan worden gedaan aan de bedoeling van de echtgenoten 
bij aanvang van hun huwelijk. En zo zijn we weer terug bij af. 

Bent u een ondernemer en gaat u trouwen, of gaat u met een ondernemer 
trouwen, bedenk dan goed wat u met het maken van afspraken in 
huwelijksvoorwaarden wilt bereiken en leg dat samen goed vast bij uw notaris. 
Is dat een gepasseerd station, dan kunt u zich voor de gevolgen bij scheiding 
laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat. 
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