
 
 

 
 

Grote wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht 
 

Tekst: Seline Günes en Lotfi Oulad Ben Youssef 
 

Iedereen die in Nederland trouwt, krijgt te maken met de financiële gevolgen die het huwelijk 
met zich meebrengt. De hoofdregel is nu dat iedereen in gemeenschap van goederen met elkaar 
trouwt (alles wordt dan gemeenschappelijk bezit, inclusief de schulden). Deze hoofdregel veran- 
dert per 1 januari 2018: HJS informeert u in deze rubriek over de huidige en de nieuwe situatie. 

 
Wat is een wettelijke 
gemeenschap van goede- 
ren volgens het huidige 
recht? 
De wettelijke gemeenschap 
van goederen ontstaat in 
Nederland als partners ‘ja’ 
zeggen tegen elkaar tijdens de 
huwelijksvoltrekking (of lees 
hierna telkens ook: geregi- 
streerd partnerschap overeen- 
komen). 
Men zegt ‘ja’ en sluit zonder 

 
komt. Alles wat de echtgeno- 
ten tijdens het huwelijk heb- 
ben opgebouwd, valt automa- 
tisch in de beperkte wettelijke 
gemeenschap van goederen. 

 
Gevolgen bij een echt- 
scheiding? 
Bij echtscheiding blijven de 
privévermogens van vóór het 
huwelijk van iedere echt- 
genoot afzonderlijk. Alleen 
hetgeen de echtgenoten gedu- 
rende hun huwelijk hebben 
opgebouwd, zal in de gemeen- 
schap van goederen vallen. 
Het voorhuwelijkse vermogen, 
giften en erfenissen blijven 
echter privévermogen en 
voorhuwelijkse schulden 

 
privévermogen behoort of een 
schuld een privéschuld van de 
ander is, is het gevolg dat dit 
van beide echtgenoten geza- 
menlijk is en dat het onderling 
dient te worden verdeeld. Dat 
kan men voorkomen worden 
door een goede ‘huwelijksad- 
ministratie’ bij te houden. 

 
Uit de HJS-praktijk 
Onlangs heeft een cliënt bij 
HJS aangeklopt met betrek- 
king tot een interessante niet 
vaak voorkomende vraag 
die met het huwelijksver- 
mogensrecht te maken had. 
Deze cliënt wilde weten of een 
bruidsschat in het algemeen 
wel of niet in de gemeenschap 

het te beseffen een overeen- 
komst die wel eens de duurste 
overeenkomst van het leven 
zou kunnen worden. In princi- 
pe zijn alle goederen en schul- 
den vanaf dat moment van 
de partners samen. Dit geldt 
dan nadrukkelijk ook voor 
die goederen en schulden die 
men bezat voor het aangaan 
van deze verbintenis. Helaas 
komt het vaak genoeg voor 

Medewerkers van HSJ en BOOT 
 

Wetswijziging per 
1 januari 2018: een 
beperkte wettelijke 
gemeenschap van 
goederen 
Mede vanwege het feit dat 
men verrassingen en jaren- 
lange ellende aan de zijde 
van één van de partners wil 
voorkomen, wordt het hu- 

 
 

vermogen valt vanaf deze 
datum buiten de gemeenschap 
van goederen. Alles wat voor 
het sluiten van het huwelijk 
privé was (bezit van goederen 
en/of het hebben van schul- 
den) blijft privé! Denk aan 
giften en/of erfenissen die 
voor het huwelijk geschonken 
en/of verkregen zijn. 

blijven privéschulden. Het is 
verstandig om bij het aan- 
gaan van het huwelijk goed te 
omschrijven wie welk vermo- 
gen heeft, of er schulden zijn 
en vervolgens dient men een 
goede ‘huwelijksadministra- 
tie’ bij te houden. Indien bij 
een echtscheiding niet kan 
worden aangetoond dat een 
vermogensbestanddeel tot 

van goederen valt. Heeft u ook 
een bijzondere of ingewik- 
kelde vraag waar u zelf niet 
uitkomt? Schroom niet, maar 
roep de juridische hulp en 
deskundigheid van Het Juri- 
disch Spreekuur in. # 

 
HJS en BOOT zijn in verband 
met de zomervakantie geslo- 
ten van 30 juni tot 4 sept. 

dat de vreugde na de vondst 
van een ‘lijk in de kast’, lees 
een verzwegen grote schuld, 
omslaat in een grafstemming 
en hard gelag. 

welijksvermogensrecht per 
1 januari 2018 ingrijpend 
veranderd door de wettelijke 
gemeenschap van goederen te 
beperken. Het voorhuwelijkse 

De nieuwe wetgeving sluit aan 
bij de gedachte dat alleen wat 
tijdens het huwelijk door de 
echtgenoten is verkregen in 
een gezamenlijk potje terecht 

BOOT-Oost/HJS: Batjanstraat 1b, 1094 RC Amsterdam 
inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur 
telefoon: 020 - 665 80 15 
algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82 
website HJS: www.hva.nl/hetjuridischspreekuur 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 
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