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Bijlage A

Aansprakelijkheid: Degene die de schuld is
aangegaan, is aansprakelijk. In dit geval is
echtgenoot A aansprakelijk. Art. 1:96 lid 1 BW
Een niet tot de
gemeenschap behorende
schuld. Bijvoorbeeld een
verknochte schuld van
echtgenoot A.

Gehuwd in
gemeenschap
van goederen

Verhaalsrecht: Op het gehele vermogen van de
schuldenaar kan de schuldeiser verhaal halen. In dit
geval is echtgenoot A de schuldenaar. De schuldeiser
kan zijn vordering dus verhalen op de privégoederen
van echtgenoot A en op de gemeenschapsgoederen.
Art. 1:96 lid 1 BW

Indien de schuldeiser zijn vordering op de
gemeenschapsgoederen verhaalt, kan
echtgenoot B privégoederen van
echtgenoot A aanwijzen waarop de
schuldeiser zijn vordering op kan verhalen,
zodat de gemeenschapsgoederen
gespaard blijven. Art. 1:96 lid 2 BW

Draagplicht: Wie uiteindelijk de schuld moet dragen. In
dit geval hebben beide echtgenoten de draagplicht
aangezien zij in gemeenschap van goederen zijn
gehuwd. Art. 1:96 lid 4 BW

Tot een gemeenschap
behorende schuld

Aansprakelijkheid: Degene die de schuld is
aangegaan, is aansprakelijk. Laten we er vanuit
gaan dat echtgenoot B de schuld is aangegaan.
Art. 1:96 lid 1 BW

Indien een niet gemeenschappelijke schuld
wordt voldaan met gemeenschapsgoederen
dan krijgt de gemeenschap een
vergoedingsrecht op het privévermogen van
echtgenoot A (Récompense) Art. 1:96 lid 4 BW
jo art. 1:87 lid 2 en 3 BW

De beleggingsleer is van toepassing op
schulden die zijn aangegaan na 1 januari
2012.

Verhaalsrecht: Op het gehele vermogen van de
schuldenaar kan de schuldeiser verhaal maken. In dit
geval kan op zowel de gemeenschapsgoederen als op
de privégoederen van echtgenoot A en echtgenoot B
de vordering worden verhaald. Art. 1:96 lid 1 BW

Figuur 1: Aansprakelijkheden,
draagplichten en verhaalsrechten voor
schulden tijdens het huwelijk.

Draagplicht: Wie uiteindelijk de schuld moet dragen.
In dit geval hebben beide echtgenoten de draagplicht,
aangezien zij in gemeenschap van goederen zijn
gehuwd. Art. 1:96 lid 3 BW

Indien een tot de gemeenschap behorende
schuld wordt voldaan met het privévermogen van
echtgenoot A, krijgt echtgenoot A een
vergoedingsrecht op de gemeenschap. (Reprise)
Art. 1:96 lid 3 BW jo art. 1:87 lid 2 en 3 BW
De beleggingsleer is van toepassing op
schulden die zijn aangegaan na 1 januari
2012.

Bijlage B

Bepalingen uit de huwelijkse
voorwaarden uit zaak 2
Hetgeen verkregen krachtens erfopvolging bij
versterf of gift blijft buiten de gemeenschap als
huwelijk ontbonden wordt door echtscheiding.
Kleding en lijfsieraden behoren toe aan de
echtgenoot wie deze gebruikt.*
Roerende zaken dienstbaar voor het bedrijf,
behoort toe aan echtgenoot die de eigenaar is.
Vergoedingsrechten.

Onopgelost geschil bestaat van wie een goed
is, dan wordt het goed geacht
gemeenschappelijk te zijn.
Nominaliteitsleer.*

Sieraden die gedurende het huwelijk krachtens
erfrecht of schenking, of reeds vóór het huwelijk
door één van de echtgenoten is verkregen,
vallen buiten de gemeenschap
Ieder van de echtgenoten is verplicht de ander
inlichtingen te geven over zijn inkomens- en
vermogenspositie
Winsten en verliezen vallen in gemeenschap als
het maatschappelijk redelijk is.
Onderneming niet op naam  winsten en
verliezen vallen in gemeenschap als het
maatschappelijk redelijk is.
De winst die wordt behaald met het geheel of
gedeeltelijk staken van een onderneming
worden niet als inkomsten beschouwd.*
Bij echtscheiding bestaat recht op
pensioenverevening van alle door partijen
opgebouwde (ook de voorhuwelijkse
pensioenrechten) pensioenrechten.*
Voor gemeenschapsschulden kunnen alleen
goederen worden uitgewonnen die bij verdeling
zijn verkregen.*

Opgenomen in de wet:

Wordt opgenomen door
Initiatiefwetsvoorstel
Beperking:
In art. 1:94 lid 2 sub a BW.

Alleen als het op naam staat,
art. 1:97 lid 1 BW.
Art. 1:97 lid 2 BW (Als het
om een gemeenschapgoed
gaat).
Art. 1:87 BW. In de wet
gekomen door Wetsvoorstel
Aanpassing.
Art. 1:94 lid 6 BW. In de wet
gekomen door Wetsvoorstel
Aanpassing.
Door het Wetsvoorstel
Aanpassing is de
beleggingsleer in de wet
gekomen, art. 1:87 BW.

-

-

-

-

-

In art. 1:94 lid 2 BW en art.
1:94 lid 2 sub a BW.
Art. 1:83 BW, opgenomen
door het Wetsvoorstel
Aanpassing.

In art. 1:95 lid 3 BW.

In art. 1:95 lid 4 BW.
-

In art. 1:94 lid 2 sub b BW
staat juist het
tegenovergestelde.

-

*Deze bepaling is niet opgenomen in de wet.
Figuur 5: Vergelijking van de wet met de bepalingen uit zaak 2

-

-

In art. 1:96 lid 3 BW wordt
ongeveer hetzelfde
opgenomen, maar daar gaat
het om een privéschuld die
op de
gemeenschapsgoederen
wordt verhaald.

Bijlage C

Bepalingen uit de huwelijkse
voorwaarden van de zaken 3, 4,
6 en/of 12.

Staat in de huidige wetgeving
beschreven

Een vergoedingsrecht voor de
kosten van de huishouding. (3, 4, 6
& 12)*
Vergoedingsrechten voor andere
bestedingen. (3, 4 & 6)
Nominaliteitsleer. (3, 4 & 6)*

Art. 1:87 lid 3 BW, maar
consumptieve bestedingen
uitgezonderd.
Art. 1:87 lid 1 BW, opgenomen
door het Wetsvoorstel Aanpassing.
Door het Wetsvoorstel Aanpassing
is de beleggingsleer in de wet
gekomen, art. 1:87 BW.
Art. 1:94 lid 2 sub b BW regelt het
tegenovergestelde.
-

Recht op een pensioenverevening.
(3, 4, 6 & 12)*
Voorhuwelijks vermogen blijft
buiten gemeenschap. (12)
Registergoederen, effecten en
vorderingen op naam blijven privé.
(12)*
Sieraden verkregen vóór het
huwelijk behoort aan verkrijgende
echtgenoot toe. (3, 4, 6 & 12)
Sieraden die zijn verkregen
krachtens erfrecht blijven buiten de
verrekening. (3, 4, 6 & 12)
Goederen verkregen via erfrecht
blijven buiten gemeenschap. (4, 6
& 12)
Premies van levensverzekering zijn
voor rekening van de
premieplichtige echtgenoot. (3, 4, 6
& 12)*
Kleding en sieraden zijn van de
persoon wie deze in gebruik heeft.
(3, 4, 6 &12)*
Geschil aan wie het goed
toebehoort, wordt geacht
gemeenschappelijk te zijn. (3, 4, 6
& 12)
Winsten en verliezen vallen in
gemeenschap als het
maatschappelijk redelijk is. (3, 4, 6
& 12)
Onderneming niet op naam 
winsten en verliezen vallen in
gemeenschap als het
maatschappelijk redelijk is. (3, 4, 6
& 12)
De winst die wordt behaald met het
geheel of gedeeltelijk staken van
een onderneming worden niet als
inkomsten beschouwd. (3, 4 & 6)*
Roerende zaken die dienstbaar zijn
voor het bedrijf, behoren toe aan
echtgenoot die de eigenaar is. (3,
4, 6 & 12)
Inlichtingenverplichting. (3, 4 & 6)

-

Wordt opgenomen in de wet
door het Initiatiefwetsvoorstel
Beperking
-

In art. 1:94 lid 2 BW.

In art. 1:94 lid 2 BW.

In art. 1:94 lid 2 sub a BW.
In art. 1:94 lid 2 sub a BW.
-

-

-

Art. 1:97 lid 1 BW, alleen als het op
naam staat.

-

Art. 1:94 lid 6 BW, opgenomen
door het Wetsvoorstel Aanpassing.

-

In art. 1:95 lid 3 BW.
-

In art. 1:95 lid 4 BW.
-

-

-

Art. 1:97 lid 2 BW (Als het gaat om
een gemeenschapsgoed).

-

Art. 1:83 BW opgenomen door
Wetsvoorstel Aanpassing.

-

*Opgenomen in wet: Nee, dus noodzakelijk dat dit in de huwelijkse voorwaarden wordt
geregeld.
Figuur 6: Vergelijking van de wet met de bepalingen uit de zaken 3, 4, 6 en 12.

Bijlage D

Een voorbeeld van huwelijkse voorwaarden: Uitsluiting van de gemeenschap van
goederen met een periodiek verrekenbeding.
1. BEGRIPSBEPALING:
1. Onder inkomen wordt in deze akte verstaan het belastbare inkomen uit werk en woning
als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet IB 2001, verminderd met de daarover
verschuldigde inkomstenbelasting.
Voor de bepaling van de verschuldigde inkomstenbelasting worden heffingskortingen als
bedoeld in Hoofdstuk 8 van de Wet IB 2001 voor zover zij worden opgeroepen door het
genieten van inkomen uit werk en woning, geacht in mindering te komen op de belasting
die is verschuldigd ter zake van het inkomen uit werk en woning, terwijl de overige
heffingskortingen naar evenredigheid in mindering komen op de belasting, verschuldigd
over de drie categorieën belastbare inkomens als bedoeld in de Wet IB 2001.
2. Indien en voor zover een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te bepalen dat
de winsten van een niet op zijn eigen naam uitgeoefend bedrijf hem rechtstreeks of
middellijk ten goede komen, wordt een naar normen die in het maatschappelijk verkeer
als redelijk worden beschouwd vast te stellen gedeelte van die winst geacht door hem te
zijn genoten en wordt dit gedeelte -voor zover niet daadwerkelijk uitgekeerd en onder
aftrek van hetgeen bij uitkering verschuldigd zou zijn geweest aan inkomstenbelastingen
en andere heffingen- mede gerekend tot het inkomen.
De som van het daadwerkelijk uitgekeerde gedeelte -verminderd met de daarover
verschuldigde inkomstenbelasting en andere heffingen- en vorenbedoeld niet
uitgekeerde gedeelte wordt gelijk gesteld aan het netto-salaris dat in het desbetreffende
kalenderjaar zou zijn genoten door een onafhankelijke derde indien deze de functie van
de echtgenoot in de betreffende onderneming zou hebben vervuld. Dit fictieve inkomen
zal in een kalenderjaar evenwel niet hoger kunnen zijn dan (het aan de desbetreffende
echtgenoot toe te rekenen aandeel in) de in de onderneming gerealiseerde
bedrijfseconomische winst na aftrek van de van de onderneming geheven belastingen.
3. Voor de bepaling van het inkomen als hiervoor bedoeld zijn de bepalingen over
verliesverrekening en middeling als bedoeld in de Afdelingen 3.13 en 3.14 van de Wet IB
2001 niet van toepassing, voor zover zij betrekking hebben op de voorhuwelijkseperiode.
4. Het inkomen in het jaar van het sluiten en het ontbinden van het huwelijk wordt door de
betreffende echtgenoot geacht van dag tot dag gelijkelijk te zijn genoten.
2. VERMOGEN:
1. Tussen de echtgenoten zal generlei gemeenschap van goederen bestaan.
2. Kleren en lijfssieraden zijn eigendom van de echtgenoot bij wie zij in gebruik zijn of tot
wiens gebruik zij zijn bestemd, zonder enige verrekening.
Het vorenstaande geldt niet voor wat betreft kleren en lijfssieraden die zijn verkregen
krachtens erfrecht of krachtens schenking van derden.
3. Ter vaststelling van het vermogen van ieder van de echtgenoten gelden de volgende
regels:
a. De aanbrengsten ten huwelijk van goederen, die geen registergoederen zijn, zullen
partijen kunnen bewijzen door beschrijving overeenkomstig artikel 130 Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek, met inachtneming van het bij dat artikel bepaalde.
b. De aanbrengsten ten huwelijk van andere goederen dan onder a bedoeld en de
verkrijging gedurende het huwelijk van welke goederen dan ook kunnen partijen met
alle bewijsmiddelen aantonen, onverminderd het hierna sub c bepaalde.
c. Registergoederen alsmede effecten en vorderingen op naam zijn eigendom van de
echtgenoot te wiens naam deze staan.
Hij moet aan de andere echtgenoot vergoeden hetgeen laatstbedoelde tot het
verwerven van die goederen heeft bijgedragen, zulks met inachtneming van het
geen hierna onder 'VERGOEDINGEN" is bepaald.
d. Goederen waaromtrent niet tussen de echtgenoten vaststaat of wordt bewezen dat
zij aan een van de echtgenoten in privé toebehoren, zullen een gemeenschap
vormen, waarin de echtgenoten -ieder voor de onverdeelde helft- gerechtigd zijn.

e.
4.

Het sub d bepaalde kan toepassing vinden ten aanzien van gelden die blijkbaar
afkomstig zijn van onverteerde inkomsten.
Ieder van de echtgenoten voert het bestuur over zijn eigen goederen.
Het bestuur over de goederen die aan de echtgenoten gemeenschappelijk toebehoren,
berust bij de echtgenoten gezamenlijk.
Wanneer de ene echtgenoot het bestuur van zijn/haar goederen aan de andere
echtgenoot overlaat of wanneer de rechter dat bestuur aan de andere echtgenoot heeft
opgedragen, zijn op dit gevoerde bestuur of de verrichte bestuursdaden de bepalingen
van opdracht van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van de
huwelijksverhouding en de aard van de goederen.
Een goed dat moet worden geacht in de plaats te treden van een bepaald ander goed,
komt onder het bestuur van de echtgenoot die het vervangen goed bestuurde. Een goed
dat op naam van een der echtgenoot is gesteld, staat evenwel onder diens bestuur.
Een en ander onverminderd een eventuele bijzondere regeling in deze huwelijkse
voorwaarden.

3. KOSTEN VAN DE HUISHOUDING; PREMIES LEVENSVERZEKERING:
1. De kosten van de gemeenschappelijke huishouding, komen ten laste van partijen naar
evenredigheid van hun inkomen.
Voorzover deze inkomens ontoereikend mochten zijn om in de kosten van de
huishouding te voorzien, komen deze kosten ten laste van partijen naar evenredigheid
van hun vermogen.
2. a. Onder kosten van de huishouding worden onder andere begrepen de uitgaven
terzake van verwerving van huishoudelijke inboedel, van gebruikelijke
verzekeringen en van gezamenlijke vakanties, de rentetermijnen van geldleningen
die zijn aangegaan ter financiering van de echtelijke woning, huurtermijnen
aangaande de huur van de echtelijke woning, alsmede alle dagelijkse uitgaven
welke passen in het leefpatroon van partijen.
b. Premies van levensverzekering vallen niet onder de kosten van de huishouding.
Premies (en koopsommen) van een overlijdensrisicoverzekering die betrekking
hebben op een uitkering bij overlijden (daaronder begrepen een
ongevallenverzekering) en al wat verder in dit verband verschuldigd is, vallen niet
onder de kosten van de huishouding, maar worden gedragen door degene die deze
overeenkomstig de verzekeringspolis verschuldigd is. Deze premies en
koopsommen zijn en blijven voor rekening van de premieplichtige.
3. Wanneer een van de echtgenoten, zij het ook vrijwillig, meer bijdraagt in de kosten van
de huishouding dan hij op grond van het vorenstaande verplicht zou zijn, alsmede
wanneer een van de echtgenoten bijdraagt in de privé-uitgaven van de andere
echtgenoot, is de andere echtgenoot verplicht het (teveel) bijgedragene te vergoeden.
Het recht het aldus (teveel) bijgedragene terug te vorderen vervalt, indien betaling of
verrekening daarvan niet binnen zes maanden na de ontbinding van het huwelijk of in
geval van scheiding van tafel en bed, binnen zes maanden nadat de uitspraak in kracht
van gewijsde is gegaan, heeft plaats gehad of schriftelijk gevorderd is.
4. Onverminderd het vorenstaande is een echtgenoot verplicht aan de andere echtgenoot
naar billijkheid te vergoeden hetgeen laatstbedoelde wegens inkomen van
eerstbedoelde aan belasting, premies en/of andere heffingen ingevolge de
sociale-verzekeringswetgeving moet betalen.
4. VERGOEDINGEN
De echtgenoten moeten elkaar vergoeden wat wordt ontrokken aan het vermogen van een
echtgenoot ten behoeve van de ander. Als de vergoeding niet schriftelijk wordt vastgelegd,
moet deze binnen één jaar na de onttrekking worden terug betaald.
Waardeveranderingen ontstaan door belegging van het onttrokken vermogen blijven buiten
beschouwing, zodat de vergoeding uitsluitend ziet op het oorspronkelijke bedrag van de
onttrekking.

De werking van artikel 1: 87 Burgerlijk Wetboek (beleggingsleer) sluiten de echtgenoten
hiermee uitdrukkelijk uit.
5. VERREKENING INKOMEN:
1. Partijen verplichten zich jegens elkaar, ter verdeling bij helfte, bijeen te voegen hetgeen
van hun inkomen niet is besteed ter dekking van de kosten van de huishouding of niet
op andere wijze gelijkelijk aan beiden ten goede is gekomen.
2. De verrekening geschiedt doordat de verrekenplichtige partij binnen zes maanden na
afloop van een kalenderjaar een zodanig bedrag uitkeert aan de andere partij dat
daardoor per saldo iedere partij de helft heeft genoten van het gezamenlijke inkomen.
3. Betaling door middel van verrekening is te allen tijde toegestaan.
4. Het recht tot het vorderen van de verrekening vervalt indien deze niet heeft plaats gehad
of schriftelijk gevorderd is binnen zes maanden na ontbinding van het huwelijk of ingeval
van scheiding van tafel en bed, binnen zes maanden nadat de uitspraak in kracht van
gewijsde is gegaan.
5. Over een periode dat partijen niet samenwonen als gevolg van de ontwrichting van hun
relatie, anders dan op grond van geestelijke en/of lichamelijke ziekte, zal geen
verrekening plaatsvinden.
6. In alle gevallen waarin belangrijke redenen zich verzetten tegen een prompte uitkering in
contanten van hetgeen op grond van dit artikel verschuldigd is, is de gerechtigde partij
verplicht mee te werken aan een voor beide partijen redelijke betalingsregeling.
7. Premies van levensverzekering, zowel die met betrekking tot een risicoverzekering als
die met betrekking tot het risico-deel van een gemengde verzekering -die van een
ongevallenverzekering daaronder begrepen-, kunnen niet door verrekening van inkomen
geheel of ten dele ten laste van de niet premieplichtige echtgenoot komen.
6. PENSIOENEN:
1. Indien het huwelijk van de echtgenoten door echtscheiding wordt ontbonden danwel
indien tussen de echtgenoten de scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken, zullen
de door de echtgenoten opgebouwde pensioenaanspraken worden verevend conform
het in de artikelen 2 en 3 bepaalde van de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding.
2. Partijen zijn bekend met het feit dat zij, indien het huwelijk door echtscheiding is
ontbonden, ter gelegenheid van die echtscheiding nader kunnen overeenkomen dat de
vereveningsgerechtigde het recht heeft zijn aanspraken als bedoeld in lid 1 alsmede de
aanspraak op nabestaandenpensioen om te zetten in een eigen pensioenaanspraak als
bedoeld in artikel 5 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
7. FINANCIELE ADMINISTRATIE/ INFORMATIE
Echtgenoten verschaffen elkaar desgevraagd inlichtingen over het door hen gevoerde
bestuur alsmede over de stand van hun goederen en schulden.
De echtgenoten verplichten zich in verband met deze huwelijkse voorwaarden ten opzichte
van elkaar een behoorlijke administratie bij te houden.
8. BELEHRUNG
De echtgenoten zijn zich ervan bewust dat zij op grond van deze huwelijkse voorwaarden bij
echtscheiding, scheiding van tafel en bed en overlijden hun vermogens niet delen. De
afspraken uit deze huwelijkse voorwaarden doen niet af aan de wettelijke
alimentatieverplichting en -gerechtigdheid na echtscheiding.
De echtgenoten zijn ermee bekend dat huwelijkse voorwaarden kunnen worden gewijzigd,
maar dat zij daar dan overeenstemming over moeten hebben.
De echtgenoten zijn er door mij, notaris, uitdrukkelijk op gewezen dat het gewenst kan zijn
de huwelijkse voorwaarden aan te passen als omstandigheden veranderen, zoals
wijzigingen in persoonlijke en/of zakelijke omstandigheden van echtgenoten, wetswijzigingen
of gerechtelijke uitspraken.

9. SLOTVERKLARINGEN:
De comparanten verklaarden:
a. dat zij geen prijs stellen op een beschrijving van de ten huwelijk aangebrachte goederen
als hiervoor sub 3.a bedoeld;
10. TOLK
Ten slotte verscheen voor mij, notaris,
……….., wonende te…….., geboren te …… op ……, gehuwd met ………, zich legitimerende
met paspoort nummer ……, uitgegeven te …… op ……..,
in haar functie als tolk/vertaler, die verklaarde de zakelijke inhoud van deze akte en de
toelichting daarop voor ……….. te hebben vertaald.

Bijlage E

Een voorbeeld van huwelijkse voorwaarden: Koude uitsluiting.
1. BEGRIPSBEPALING
a. Inkomen
Met inkomen wordt in deze huwelijkse voorwaarden bedoeld wat daar in het maatschappelijk
verkeer onder wordt verstaan, vóór aftrek van belastingen en sociale lasten.
Partijen nemen alleen de inkomsten uit werk en onderneming in aanmerking en niet de
inkomsten uit vermogen.
Met inkomsten uit onderneming wordt de winst uit onderneming bedoeld. Bij het vaststellen
van deze winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met het bepaalde in artikel
8 van deze huwelijkse voorwaarden.
Onder inkomen wordt door partijen onder andere verstaan:
- inkomsten uit werk;
- inkomsten ter vervanging van inkomsten uit werk, zoals
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, werkeloosheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen;
- inkomsten uit onderneming;
- pensioenuitkeringen.
b. Kosten van de huishouding
Onder de kosten van de huishouding worden in ieder geval begrepen:
- de uitgaven voor voeding en kleding;
- de uitgaven voor ontwikkeling en ontspanning;
- de kosten van medische verzorging;
- de kosten van verzorging en opvoeding van de tot het gezin behorende kinderen;
- de belastingen die drukken op inkomsten uit werk en woning en de belastingen die
drukken op inkomen uit aanmerkelijk belang, met uitzondering van de belastingen over
de winst en de voordelen als bedoeld in artikel 8 lid 5 van deze huwelijkse voorwaarden;
De pensioenpremies die ten laste komen van ieder van de echtgenoten, behoren tot de
kosten van de huishouding, tenzij partijen onderling uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Onder de kosten van de huishouding wordt niet begrepen hetgeen op grond van
overlijdensrisicoverzekeringen verschuldigd is.
2. DRAAGPLICHT VAN DE KOSTEN VAN DE HUISHOUDING
1. De kosten van de gemeenschappelijk gevoerde huishouding moeten door beide
echtgenoten worden betaald naar evenredigheid van hun inkomen. Voor zover die
inkomens ontoereikend zijn, komen die kosten ten laste van de inkomsten uit vermogen,
naar evenredigheid van die inkomsten. Voor zover ook die inkomsten ontoereikend zijn
komen die kosten ten laste van de vermogens, naar evenredigheid van die vermogens.
Een en ander geldt niet, voor zover bijzondere omstandigheden zich daartegen
verzetten.
2. Wanneer een van partijen meer heeft betaald dan waartoe deze volgens het in het vorige
lid bepaalde verplicht was, ontstaat een recht om het te veel betaalde terug te vorderen.
Dit vorderingsrecht vervalt één jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de
verrekening betrekking heeft.
Schriftelijke schuldigerkenning aan de wederpartij wordt als verrekening aangemerkt.
Het recht op verrekening vervalt in ieder geval zes maanden na het einde van het
huwelijk.
3. GEEN HUWELIJKSGEMEENSCHAP
De echtgenoten zijn gehuwd buiten elke gemeenschap van goederen.
4. GEEN VERREKENING
Als het huwelijk eindigt vindt geen verrekening plaats tussen de echtgenoten. De waarde van
hetgeen de echtgenote bij het einde van het huwelijk mochten hebben, wordt derhalve niet
tussen hen gedeeld.

5. VASTSTELLINGSREGELS/RECHTSVERMOEDEN
1. Kleding en lijfsieraden behoren toe aan de echtgenoot die ze in gebruik heeft of tot wiens
gebruik ze zijn bestemd. Deze bepaling geldt niet voor sieraden die gedurende het
huwelijk krachtens erfrecht of schenking, of reeds vóór het huwelijk door een van beide
echtgenoten zijn verkregen.
2. Roerende zaken die naar hun aard of door het feitelijk gebruik dienstbaar zijn aan de
uitoefening van het beroep of bedrijf van een van de echtgenoten, behoren toe aan die
echtgenoot. Door het hierna onder vergoedingen bepaalde is het mogelijk dat de ene
echtgenoot hiervoor aan de ander een vergoeding moet betalen.
3. In alle gevallen waarin een geschil bestaat over de vraag aan wie van de echtgenoten
een goed toebehoort en niet kan worden vastgesteld of bewezen aan wie het toebehoort,
wordt het geacht aan ieder van de echtgenoten voor de helft toe te behoren.
6. VERGOEDINGEN
Voor zover niet anders wordt overeengekomen moeten de echtgenoten elkaar vergoeden
datgene wat wordt onttrokken aan het vermogen van een echtgenoot ten behoeve van de
ander. Hieronder is onder meer te begrijpen het geval dat de ene echtgenoot belastingen,
premies, heffingen en dergelijke betaalt die betrekking hebben op het vermogen van de
ander, voor zover die belastingen niet tot de kosten van de huishouding worden gerekend.
De wettelijke regeling (beleggingsleer) is ter zake van toepassing.
7. BESTUUR/VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN
1. Als een echtgenoot het bestuur van zijn goederen overlaat aan de andere echtgenoot,
zijn tussen hen de wettelijke bepalingen omtrent opdracht van toepassing, waarbij
rekening moet worden gehouden met de bijzondere verhouding tussen echtgenoten en
de aard van de goederen.
2. Ieder van de echtgenoten is verplicht de ander inlichtingen te geven over zijn inkomensen vermogenspositie.
8. ONDERNEMING/ EIGEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Voor winst uit onderneming of ondernemingsvermogen geldt het volgende:
1. Ingeval een echtgenoot gerechtigd is tot de winst en het vermogen van een onderneming
geldt als inkomen dat deel van de – gereserveerde - winst dat in het maatschappelijk
verkeer als redelijk beschouwd wordt.
2. Voor zover een echtgenoot in overwegende mate in staat is te bepalen dat de winst van
een rechtspersoon, zoals vastgesteld volgens lid 1 van dit artikel, rechtstreeks of
middellijk aan hem toekomt, wordt de door die rechtspersoon uitgeoefende onderneming
aangemerkt als een rechtstreeks door die echtgenoot uitgeoefende onderneming.
3. Bij vaststelling van datgene wat voor verrekening in aanmerking komt moet steeds
rekening worden gehouden met fiscale claims die het gevolg zijn van onttrekkingen aan
de onderneming.
4. Als op grond van deze huwelijksvoorwaarden winst uit onderneming of
ondernemingsvermogen moet worden verrekend, zullen partijen op verzoek van de
echtgenoot-ondernemer een redelijke betalingsregeling overeenkomen, tenzij de andere
echtgenoot aantoont dat onmiddellijke uitbetaling in redelijkheid kan worden verlangd.
5. De winst die wordt behaald met het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming
en de voordelen behaald bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijkbelangpakket behoren, worden niet als inkomsten beschouwd.
9. PENSIOENVEREVENING
Bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of bij omzetting van het huwelijk in een
geregistreerd partnerschap en het beëindigen van dat geregistreerd partnerschap bestaat
geen recht op pensioenverevening.

