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Op 19 april 2016 heeft de Tweede
Kamer ingestemd met wetsvoorstel 33.987 van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt
(PvdA) en Van Oosten (VVD) teneinde de omvang van de gemeenschap van goederen te beperken.
De gemeenschap van goederen
zoals geformuleerd in voornoemd
wetsvoorstel is van een heel andere aard dan de gemeenschap
van goederen zoals wij momenteel in Nederland kennen.
Nu is het zo dat alles wat een echtgenoot
vóór of tijdens het huwelijk verkrijgt,
in de gemeenschap van goederen valt.
Wil één van de echtgenoten niet dat wat
hij of zij vóór het huwelijk al aan goederen of schulden had verkregen door
het huwelijk gemeenschappelijk wordt,
dan moeten daarvoor nu nog huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Wil
een erflater of schenker niet dat een
echtgenoot hetgeen hij of zij uit diens
nalatenschap of als gift ontvangt in de
gemeenschap van goederen zal vallen,
dan zal de erflater of schenker in diens
testament of in diens schenkingsakte
een uitsluitingsclausule moeten opnemen, waarin is bepaald dat hetgeen de
echtgenoot uit diens nalatenschap of als
schenking ontvangt, niet in de gemeenschap van goederen zal vallen. Ook
schulden die een echtgenoot vóór of tijdens het huwelijk aangaat, vallen nu in
de gemeenschap.
Als wetsvoorstel 33.987 wordt ingevoerd, dan hoeft dat niet meer. Hetgeen
een echtgenoot dan verkrijgt op grond
van een nalatenschap of gift, valt niet
meer in de huwelijksgemeenschap. Ook
de goederen en schulden die een echtgenoot al op zijn of haar naam had ten
tijde van het aangaan van het huwelijk
vallen dan niet meer in de huwelijksgemeenschap.

dit goed. Als de echtgenoten dit niet willen dan moeten ze huwelijkse voorwaarden opstellen.
Ditzelfde geld voor schulden op naam
van beide echtgenoten die verband
houden met gemeenschappelijke goederen door beiden verworven vóór het
huwelijk, denk bijvoorbeeld aan een
gezamenlijke hypotheekschuld voor
een gezamenlijke woning. Ook deze
schulden vallen in de gemeenschap.
Als beide echtgenoten vóór het huwelijk
niet in gelijke mate draagplichtig zijn
voor schulden op hun beider naam, dan
zullen zij door het huwelijk voor gelijke
delen draagplichtig worden. Alleen bij
huwelijkse voorwaarden kan daarvan
worden afgeweken.
Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de
Eerste Kamer die moet gaan beslissen of
het voorstel ook echt zal worden doorgevoerd. Als het wetsvoorstel uiteindelijk
wet wordt betekent dat een hele verandering van het stelsel van de gemeenschap van goederen. Personen die van
plan zijn na de inwerkingtreding van de
wet te gaan trouwen moeten zich daar
goed bewust van zijn.
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, of wilt u meer weten
over de (gevolgen van het beperken van
de) gemeenschap van goederen? Neem
dan contact op met één van de advocaten van de sectie personen- en familierecht van ons kantoor in Terneuzen
(0115-617200) of in Hulst (0114-312090).
Mr. A.N.E. Duerink-Bottinga

Goederen die al voor de aanvang van
het huwelijk aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden zullen wel tot de
huwelijksgemeenschap behoren. Denk
hier bijvoorbeeld aan een woning die
de beide echtgenoten al in gezamenlijk
eigendom hebben. Als de echtgenoten
voor het huwelijk voor ongelijke delen
gerechtigd zijn tot een gemeenschappelijk goed, zullen zij door het huwelijk
voor gelijke delen gerechtigd worden tot
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