Verandering huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018.
Hebben jullie trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moeten jullie weten,
dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 veranderen.
Situatie tot 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen

Dat houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen nu in de gemeenschap valt, maar ook giften en
erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Als (aanstaande) echtgenoten dit wensen,
kunnen zij hun huwelijksgoederenregime anders regelen door het aangaan van huwelijkse
voorwaarden bij de notaris. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een beperkte gemeenschap van

goederen of een gehele uitsluiting van huwelijksgemeenschap.
Situatie na 31 december 2017:beperkte gemeenschap van goederen

Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, maar ook erfenissen en giften die tijdens het
huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Voor mensen
die in het huwelijk treden nadat de wet per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke

huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van
goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of tezamen tijdens
het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk
toebehoorden. Tot de gemeenschap gaan — kort gezegd — ook behoren gezamenlijke schulden van

voor het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk
toebehoorden en schulden die staande het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering
schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot staande het huwelijk worden
verkregen.
Er kan van de beperkte gemeenschap worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse
voorwaarden bij de notaris. Als (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch een algehele

gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit voor het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door
middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor een schenker of erflater wordt het
mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis in
de gemeenschap valt.
Voor meer informatie over het huwelijksvermogensrecht kunt u terecht bij een notaris.

