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Voorwoord

Het opinie-onderzoek ‘Huwelijksgoederenrecht’ is verricht in opdracht van de
afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Het
onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende personen:
mw. prof. mr. S.F.M. Wortmann van de directie Wetgeving van het Ministerie van
Justitie, de hoogleraren prof. mr. P.H.M. Gerver en prof. mr. B.E. Reinhartz, beiden
verbonden aan de Afdeling Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam, en mw.
mr. W.M. de Jongste namens de opdrachtgever. De leden van deze commissie geldt
onze uitdrukkelijke dank voor hun waardevolle bijdragen aan het onderzoek.



B2089 | Huwelijksgoederenrecht | © nipo Amsterdam | oktober 2002

Inhoud

Voorwoord 2
Samenvatting 1
Inleiding 4

1 Kennis van gemeenschap van goederen 5

2 Erfstukken 7
2.1 Eigendom bij huwelijk 7
2.1.1 Bij aangaan huwelijk 7
2.1.2 Bij bestaand huwelijk 8
2.2 Verdeling bij scheiding 9
2.3 Verdeling bij overlijden 10

3 Geërfd geld 12
3.1 Eigendom bij huwelijk 12
3.1.1 Bij aangaan huwelijk 12
3.1.2 Bij bestaand huwelijk 13
3.2 Verdeling bij scheiding 14
3.3 Verdeling bij overlijden 15

4 Gespaard geld, schulden en schenkingen 16
4.1 Eigendom gespaard geld bij aangaan huwelijk 16
4.2 Schulden bij aangaan huwelijk 17
4.3 Schenking bij bestaand huwelijk 18

5 Wensen ten aanzien van wetswijziging 19

6 Conclusies 20
Bijlagen 1

Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 2
Bijlage 2 Vragenlijst 3
Bijlage 3 Open antwoorden 9

Inhoud figuren en tabellen
1 | Heeft u voor uw huwelijk informatie gekregen over wat er met uw bezittingen en eventuele

schulden gebeurt als u getrouwd bent? 5
2 | Weet u wat het betekent om in gemeenschap van goederen te trouwen? 6
3 | Stel, uw ouders zijn overleden voordat u er over nadacht om te gaan trouwen. U heeft van uw

ouders een schilderij geërfd, dat al lang in de familie is. Van wie vindt u dat het schilderij
is als u gaat trouwen? 7

4 | Stel, u bent getrouwd en heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw

vader. Vindt u dat deze klok en kast van u en uw echtgeno(o)t(e) samen zijn? 8
5 | Stel, u bent getrouwd en heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw

vader. Vindt u dat bij een scheiding deze klok en kast tussen u en uw echtgeno(o)t(e)
moeten worden verdeeld? 9
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6 | Stel, u bent getrouwd heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw vader.

Vindt u dat bij uw overlijden deze klok en kast moeten worden verdeeld tussen uw
echtgeno(o)t(e) en uw andere erfgenamen? 10

7 | Stel, u bent getrouwd heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw vader.
Vindt u dat bij het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) deze klok en kast moeten worden
verdeeld tussen u en de erfgenamen van uw echtgeno(o)t(e)? 11

8 | Stel, uw ouders zijn overleden voordat u er over nadacht om te gaan trouwen. U heeft van uw

ouders € 200.000 op een bankrekening geërfd. Van wie vindt u dat dat bedrag is als u
gaat trouwen? 12

9 | Stel, u bent getrouwd en heeft een bedrag van € 200.000 geërfd van uw vader. Vindt u dat dit
bedrag van u en uw echtgeno(o)t(e) samen zijn? 13

10 | Stel, u bent getrouwd en heeft een bedrag van € 200.000 geërfd van uw vader. Vindt u dat bij een
scheiding dit bedrag tussen u en uw echtgeno(o)t(e) moet worden verdeeld? 14

11 | Stel, u bent getrouwd en heeft een bedrag van € 200.000 geërfd van uw vader. Vindt u dat bij uw
overlijden of dat van uw echtgeno(o)t(e) dit bedrag moet worden verdeeld tussen de nog
levende partner en de erfgenamen van de ander? 15

12 | Stel, voordat u gaat trouwen heeft u € 25.000 gespaard. Van wie vindt u dat dat bedrag is als u
gaat trouwen? 16

13 | Stel, voordat u gaat trouwen heeft u schulden gemaakt. Vindt u dat als u gaat trouwen die

schulden van u beiden zijn, of zijn die alleen van u? 17
14 | Stel, u bent getrouwd en krijgt van een tante € 10.000. Vindt u dat dat geld van u is of is het van

u beiden? 18
15 | Als wij ons systeem zouden veranderen en iets zouden invoeren waarbij mensen die trouwen niet

meer automatisch alles gemeenschappelijk zouden hebben, maar alleen bepaalde spullen
of bepaalde schulden. Wat zou u dan willen dat er NIET gemeenschappelijk wordt? 19
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Samenvatting

In voorbereiding is een wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke of algehele
gemeenschap van goederen. Dat is het huwelijksgoederenregime dat tussen
echtgenoten of geregistreerde partners van kracht wordt, indien zij voor het aangaan
van het huwelijk of geregistreerd partnerschap geen huwelijkse voorwaarden maken.

Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel wordt de mening van de Nederlandse
bevolking over de ideeën  tot aanpassing meegenomen in de overwegingen. Om de
mening van de Nederlandse bevolking te achterhalen, heeft de afdeling Extern
Wetenschappelijke Betrekkingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie het NIPO een opinie-
onderzoek uit laten voeren onder een representatieve steekproef van de Nederlandse
bevolking boven de 18 jaar.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek luiden als volgt:

• Slechts drie op de tien gehuwde Nederlanders zegt voor het huwelijk informatie
te hebben gekregen over wat er met hun bezittingen en schulden gebeurt als ze
zijn getrouwd. Desondanks zijn zij goed op de hoogte van de essentie van het
huwelijk in gemeenschap van goederen. Ook samenwonenden en alleenstaanden
zijn hier over het algemeen goed van op de hoogte.

• Gehuwden hebben over het algemeen een traditionelere instelling ten opzichte
van de verdeling van bezittingen en schulden bij (ontbinding van) het huwelijk
dan samenwonenden en alleenstaanden. Samenwonenden en alleenstaanden
lijken in hun oordeel sterk op elkaar en zijn individualistischer ingesteld. Uit
onder meer het volgende komt dit duidelijk naar voren:
• Waar een meerderheid van de gehuwden van mening is dat door één van de

echtelieden geërfde familiestukken gemeenschappelijk bezit zijn in een
huwelijk, is een meerderheid van de samenwonenden en alleenstaanden hier
op tegen. Dit beeld is zowel zichtbaar bij familiestukken die voor het huwelijk
zijn geërfd, als bij familiestukken die tijdens het huwelijk zijn geërfd.

• Van de gehuwden is een meerderheid van mening dat een door één van beide
echtelieden geërfd geldbedrag bij een scheiding gedeeld moet worden, maar
van de samenwonenden en alleenstaanden is een meerderheid van mening
dat het bedrag juist niet gedeeld moet worden.

• De meeste gehuwden vinden dat schulden van voor het huwelijk ook gedeeld
moeten worden, terwijl een meerderheid van de samenwonenden en
alleenstaanden vindt dat deze blijven toebehoren aan degene die ze is
aangegaan.

• Ook over vóór en binnen het huwelijk geërfd en voor het huwelijk gespaard
eigen geld wijkt de mening van samenwonenden en alleenstaanden sterk af
van die van gehuwden. Samenwonenden en alleenstaanden zijn veel vaker
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van mening dat dit geld ook tijdens het huwelijk geen gemeenschappelijk
eigendom wordt.

• Een meerderheid van de bevolking vindt dat zowel tijdens het huwelijk geërfd en
geschonken geld, als tijdens het huwelijk geërfde familiestukken aan beide
echtgenoten toebehoren.

• Wanneer het huwelijk door overlijden of door scheiding tot een einde komt,
spreken met name samenwonenden en alleenstaanden, maar ook vele gehuwden
zich echter uit tegen de consequenties die gelden bij een gemeenschap van
goederen. Voorbeelden hiervan zijn:
• Zowel onder gehuwden, als onder samenwonenden en alleenstaanden vindt

een meerderheid, dat bij scheiding en overlijden familiestukken binnen de
eigen familie dienen te blijven.

• Ook wanneer er geërfd geld in het spel is, heeft een aanzienlijk deel van de
bevolking moeite met het delen ervan bij een scheiding.

• Ten aanzien van familiestukken oordeelt men duidelijk anders dan ten aanzien
van geld. Familiestukken, waaraan men emotioneel is gebonden, dienen volgens
de meeste mensen in geval van een scheiding of overlijden in de oorspronkelijke
familie te blijven. Bij een mogelijke wijziging van de opzet van de gemeenschap
van goederen zou volgens bijna de helft van de bevolking moeten worden
opgenomen, dat hetgeen door één van beiden is geërfd buiten de gemeenschap
van goederen blijven. Maar in concreto daarnaar gevraagd vindt men wel weer dat
geld niet binnen de oorspronkelijke familie hoeft te blijven.

• Het maakt voor een deel van de bevolking uit of bezit is verkregen vóór het
huwelijk of tijdens het huwelijk. Ongeveer 15% van de Nederlanders is van
mening dat vóór het huwelijk geërfde familiestukken en geld niet tot de
gemeenschap van goederen behoren en tijdens het huwelijk geërfde
familiestukken en geld wel.

• Men heeft meer oog voor de lusten van een gemeenschap van goederen dan voor
de lasten ervan. Bezittingen worden door zowel gehuwden als samenwonenden
en alleenstaanden vaker als gemeenschappelijk beschouwd dan schulden.
Schulden worden dan ook het meest genoemd als uit te sluiten zaak in een
gewijzigde opzet van de gemeenschap van goederen.

Bij het lezen van bovenstaande conclusies komt al snel het beeld naar voren dat er
inconsistenties zitten in de manier waarop men aankijkt tegen het omgaan met
bezittingen en schulden tijdens en na het huwelijk. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat maar een klein deel van de bevolking ervaring heeft met of betrokken
is bij het onderwerp. Een aanzienlijk deel van deze materie is alleen ter zake doende
voor gescheiden personen, weduwen en weduwnaars, personen met een grote
financiële inbreng in een huwelijk en erfgenamen van aanzienlijke bezittingen of
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schulden. Voor het grootste deel van de bevolking zijn de meeste van de in dit
onderzoek voorgelegde vragen echter theoretisch van aard.
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Inleiding

In voorbereiding is een wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke of algehele
gemeenschap van goederen. Dat is het huwelijksgoederenregime dat tussen
echtgenoten of geregistreerde partners van kracht wordt, indien zij voor het aangaan
van het huwelijk of geregistreerd partnerschap geen huwelijkse voorwaarden maken.
Het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel is het derde op het terrein van het
huwelijksgoederenrecht. De eerste twee wetsvoorstellen over rechten en plichten van
echtgenoten en over verrekenbedingen zijn inmiddels tot wet verheven en in werking
getreden.

Bij de totstandkoming van dit laatste wetsvoorstel wordt niet over één nacht ijs
gegaan. Er is rechtsvergelijkend onderzoek verricht, waarna eerst een notitie is
opgesteld met voorstellen tot aanpassing van de wettelijke of algehele gemeenschap
van goederen. Deze is besproken met deskundigen uit de rechtspraktijk, wetenschap
en rechterlijke macht. Verder is naar aanleiding van deze notitie een Emancipatie
Effect rapportage uitgevoerd.

Een volgende factor die zal worden betrokken bij het wetsvoorstel, betreft de mening
van de Nederlandse bevolking over de ideeën  tot aanpassing van de bestaande
gemeenschap van goederen. Om deze mening te achterhalen heeft de afdeling Extern
Wetenschappelijke Betrekkingen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie het NIPO een opinie-
onderzoek uit laten voeren onder een representatieve steekproef van de Nederlandse
bevolking boven de 18 jaar.

In het onderliggende rapport zijn de uitkomsten van het opinie-onderzoek
beschreven. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de kennis die de Nederlandse
bevolking heeft over de gemeenschap van goederen. In hoofdstuk 2 komt aan de orde
hoe men vindt dat er met erfstukken omgegaan dient te worden en in hoodstuk 3 hoe
men vindt dat er met geërfd geld omgegaan dient te worden. Hoofdstuk 4 behandelt
gespaard geld, schulden en schenkingen en hoofstuk 5 gaat in op wensen van de
bevolking ten aanzien van de wetswijziging. In hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste
conclusies van het onderzoek weergegeven. Voor de onderzoeksverantwoording, de
gebruikte vragenlijst en een weergave van de open antwoorden kunnen de bijlagen
worden geraadpleegd.

De figuren die in de tekst worden gebruikt, hebben alle de totale steekproef als basis
en geven dus aan hoe de totale Nederlandse bevolking boven 18 jaar over het
betreffende onderwerp denkt. Veelvuldig is in de tekst onderscheid gemaakt naar
burgelijke staat, omdat over veel onderwerpen de meningen van gehuwden,
samenwonenden en alleenstaanden sterk uiteen lopen.
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1 Kennis van gemeenschap van goederen

Circa drie van de tien gehuwden in Nederland zeggen vóór het huwelijk informatie te
hebben gekregen over wat er met hun bezittingen en eventuele schulden gebeurt als
zij getrouwd zijn (zie figuur 1). In de meeste gevallen hebben zij deze informatie
gekregen van de notaris (41%). Daarnaast worden algemene ontwikkeling of opleiding,
de familie, de echtgeno(o)t(e), de accountant, de bank en de media alle meerdere
keren genoemd als informatiebron.

1 | Heeft u voor uw huwelijk informatie gekregen over wat er met uw bezittingen en eventuele
schulden gebeurt als u getrouwd bent?

29%

71%

ja
nee

Bron: NIPO, 2002

Ondanks het gegeven dat een groot deel van de gehuwden vóór het huwelijk geen
informatie heeft gekregen over wat er met hun bezittingen en eventuele schulden
gebeurt als zij getrouwd zijn, weten zij over het algemeen wel wat het betekent om te
trouwen in gemeenschap van goederen. De 92% gehuwden waar dit voor geldt, komt
uiteraard niet met precieze definities. Op een enkele uitzondering na weten zij wel te
vertellen dat ‘alles’ vanaf het huwelijk wordt gedeeld. Een flink deel weet dit ‘alles’ te
specificeren in bezittingen én schulden. Ook wordt er vaak bij gezegd, dat alle
bezittingen bij een scheiding evenredig verdeeld moeten worden. Opvallend is dat
ook een zeer groot deel van de samenwonenden (93%) ongeveer weet wat het
betekent om te trouwen in gemeenschap van goederen. Alleenstaanden (84%) zijn
significant minder goed op de hoogte. Gemiddeld genomen over de gehele
Nederlandse bevolking ouder dan 18 jaar is 90% op de hoogte van de betekenis van
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trouwen in gemeenschap van goederen (zie figuur 2). Voor een precieze weergave van
de gegeven open antwoorden kan bijlage 3 worden geraadpleegd.

2 | Weet u wat het betekent om in gemeenschap van goederen te trouwen?

90%

10%

ja
nee

Bron: NIPO, 2002
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2 Erfstukken

2.1 Eigendom bij huwelijk

2.1.1 Bij aangaan huwelijk
Het kan voorkomen dat iemand een familiestuk van zijn of haar ouders erft en later
in zijn of haar leven besluit om te gaan trouwen. Een krappe meerderheid (55%) van
de bevolking is van mening dat dit familiestuk ook tijdens het huwelijk eigendom
blijft van degene die het geërfd heeft (zie figuur 3). Opvallend is dat de mening van
gehuwden hierover zeer sterk afwijkt van de mening van samenwonenden en
alleenstaanden. Waar bij gehuwden een kleine meerderheid (57%) vindt dat het
familiestuk bij een huwelijk wél gemeenschappelijk eigendom wordt, is 70% van de
samenwonenden en 75% van de alleenstaanden de tegenovergestelde mening
toegedaan.

3 | Stel, uw ouders zijn overleden voordat u er over nadacht om te gaan trouwen. U heeft van uw
ouders een schilderij geërfd, dat al lang in de familie is. Van wie vindt u dat het schilderij is als
u gaat trouwen?

44%

55%

1%

dat schilderij wordt van ons beiden
dat schilderij is en blijft van mij
weet niet

Bron: NIPO, 2002
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2.1.2 Bij bestaand huwelijk
Het kan ook voorkomen dat men al getrouwd is en vervolgens een familiestuk erft. In
dergelijke gevallen is een krappe meerderheid (58%) van de bevolking van mening dat
erfstukken wél gezamenlijk eigendom zijn (zie figuur 4). Ook hier is een duidelijk
verschil waarneembaar tussen gehuwden enerzijds en samenwonenden en
alleenstaanden anderzijds: 69% van de gehuwden spreekt zich uit voor
gemeenschappelijk eigendom, beduidend meer dan bij samenwonenden (40%) en
alleenstaanden (43%).

4 | Stel, u bent getrouwd en heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw
vader. Vindt u dat deze klok en kast van u en uw echtgeno(o)t(e) samen zijn?

58%

38%

4%

ja
nee
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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2.2 Verdeling bij scheiding

Indien een huwelijk op basis van gemeenschap van goederen uitloopt op een
scheiding, hebben beide voormalige echtelieden recht op de helft van de bezittingen.
Circa drie van de vier Nederlanders is van mening dat dit niet zou moeten gelden voor
geërfde familiestukken (zie figuur 5). Zowel samenwonenden (84%) en alleenstaanden
(78%), als gehuwden (72%) spreken zich uit tegen een verdeling van geërfde
familiestukken in geval van een scheiding.

5 | Stel, u bent getrouwd en heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw
vader. Vindt u dat bij een scheiding deze klok en kast tussen u en uw echtgeno(o)t(e) moeten
worden verdeeld?

21%

75%

4%

ja
nee
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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2.3 Verdeling bij overlijden

Bij overlijden van één van de echtelieden in een huwelijk zouden familiestukken van
de overledene in de familie van de overledene moeten blijven. Gehuwden,
samenwonenden en alleenstaanden denken hier ongeveer hetzelfde over. Duidelijk
minder dan de helft (39%) van de bevolking is van mening dat de familiestukken uit
de familie van de overledene gedeeld zouden moeten worden tussen de weduwe of
weduwnaar en de andere erfgenamen van de overledene (zie figuur 6).

6 | Stel, u bent getrouwd heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw
vader. Vindt u dat bij uw overlijden deze klok en kast moeten worden verdeeld tussen uw
echtgeno(o)t(e) en uw andere erfgenamen?

39%

58%

3%

ja
nee
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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Wanneer het niet gaat om familiestukken van de overledene, maar om
familiestukken van de weduwe of weduwnaar is een nog kleiner deel (14%) van de
bevolking voorstander van een verdeling van de familiestukken tussen de weduwe of
weduwnaar en de erfgenamen van de overledene (zie figuur 7).

7 | Stel, u bent getrouwd heeft een klok en een kast die al lang familiebezit zijn, geërfd van uw
vader. Vindt u dat bij het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) deze klok en kast moeten worden
verdeeld tussen u en de erfgenamen van uw echtgeno(o)t(e)?

14%

85%

1%

ja
nee
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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3 Geërfd geld

3.1 Eigendom bij huwelijk

3.1.1 Bij aangaan huwelijk
Gesteld dat één van de toekomstige echtelieden ruim vóór het aangaan van het
huwelijk een flink geldbedrag heeft geërfd, dan vindt circa tweederde van de
Nederlanders dat dit bedrag van beide echtelieden wordt als ze gaan trouwen (zie
figuur 8). Met name onder mensen die reeds zijn getrouwd, bestaat hierover weinig
twijfel: 79% van hen is van mening dat het bedrag van beiden wordt. De meningen
van alleenstaanden zijn echter sterk verdeeld: 46% is voor gedeeld eigendom en 51%
voor individueel eigendom van degene die het bedrag heeft geërfd. Samenwonenden
lijken hierin iets minder individualistisch dan alleenstaanden, maar zijn duidelijk
verdeelder dan gehuwden.

8 | Stel, uw ouders zijn overleden voordat u er over nadacht om te gaan trouwen. U heeft van uw
ouders € 200.000 op een bankrekening geërfd. Van wie vindt u dat dat bedrag is als u gaat
trouwen?

67%

32%

1%

dat bedrag wordt van ons beiden
dat bedrag is en blijft van mij
weet niet

Bron: NIPO, 2002
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3.1.2 Bij bestaand huwelijk
Wanneer binnen een bestaand huwelijk een geldbedrag door één van de echtelieden
wordt geërfd, is dit bedrag volgens de meeste gehuwden (90%) gemeenschappelijk
bezit. Ook samenwonenden (72%) en alleenstaanden (70%) zijn voor het grootste deel
deze mening toegedaan. Gemiddeld genomen over de gehele Nederlandse bevolking
ouder dan 18 jaar is 82% van mening dat dit bedrag gemeenschappelijk bezit is (zie
figuur 9).

9 | Stel, u bent getrouwd en heeft een bedrag van € 200.000 geërfd van uw vader. Vindt u dat dit
bedrag van u en uw echtgeno(o)t(e) samen zijn?

82%

17%

1%

ja
nee
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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3.2 Verdeling bij scheiding

Een door één van beide echtelieden geërfd geldbedrag moet volgens 54% van de
Nederlandse bevolking bij een scheiding worden verdeeld tussen de echtgenoten (zie
figuur 10). Gehuwden aan de ene kant en samenwonenden en alleenstaanden aan de
andere kant verschillen hierover duidelijk van mening. Bijna tweederde (64%) van de
gehuwden is voorstander van delen. Een meerderheid van de samenwonenden (60%)
en alleenstaanden (57%) is het hier niet mee eens en vindt dat het bedrag juist niet
gedeeld moet worden.

10 | Stel, u bent getrouwd en heeft een bedrag van € 200.000 geërfd van uw vader. Vindt u dat bij
een scheiding dit bedrag tussen u en uw echtgeno(o)t(e) moet worden verdeeld?

54%

44%

2%

ja
nee
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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3.3 Verdeling bij overlijden

Bij overlijden van één van de echtelieden is een meerderheid (59%) van de bevolking
er op tegen dat een geërfd bedrag wordt gedeeld tussen de nog levende partner en de
erfgenamen van de ander (zie figuur 11). De mening van gehuwden, samenwonenden
en alleenstaanden over dit onderwerp komt sterk overeen.

11 | Stel, u bent getrouwd en heeft een bedrag van € 200.000 geërfd van uw vader. Vindt u dat bij
uw overlijden of dat van uw echtgeno(o)t(e) dit bedrag moet worden verdeeld tussen de nog
levende partner en de erfgenamen van de ander?

30%

59%

11%

ja
nee
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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4 Gespaard geld, schulden en schenkingen

4.1 Eigendom gespaard geld bij aangaan huwelijk

Geld dat één van beide toekomstig echtelieden zelf heeft gespaard, is bij het sluiten
van een huwelijk volgens driekwart van de Nederlanders gemeenschappelijk
eigendom (zie figuur 12). Met name onder gehuwden bestaat hierover weinig twijfel:
86% vindt dat het bedrag van beide echtelieden is. Onder alleenstaanden heerst echter
grote verdeeldheid; iets minder dan de helft van hen vindt dat het bedrag is en blijft
van degene die het heeft gespaard en iets meer dan de helft vindt dat het bedrag van
beide echtelieden is.

12 | Stel, voordat u gaat trouwen heeft u € 25.000 gespaard. Van wie vindt u dat dat bedrag is als
u gaat trouwen?

74%

25%

1%

dat bedrag wordt van ons beiden
dat bedrag is en blijft van mij
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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4.2 Schulden bij aangaan huwelijk

Schulden die één van beide toekomstige echtelieden voor het huwelijk heeft
gemaakt, zijn bij het sluiten van een huwelijk volgens circa zes van de tien
Nederlanders gemeenschappelijk (zie figuur 13). Van de gehuwden vindt circa
driekwart dat voor het huwelijk gemaakte schulden van beide echtelieden worden.
Een aanzienlijk deel van de samenwonenden en alleenstaanden denkt hier anders
over: 56%, respectievelijk 61% is van mening dat voor het huwelijk gemaakte schulden
ook binnen het huwelijk individueel moeten blijven.

13 | Stel, voordat u gaat trouwen heeft u schulden gemaakt. Vindt u dat als u gaat trouwen die
schulden van u beiden zijn, of zijn die alleen van u?

59%

38%

3%

die schulden worden van ons beiden
die schulden zijn en blijven van mij
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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4.3 Schenking bij bestaand huwelijk

Wanneer één van de echtelieden in een huwelijk een geldbedrag krijgt geschonken,
vindt 85% van de Nederlanders dat dit bedrag gemeenschappelijk eigendom is (zie
figuur 14). Zelfs onder alleenstaanden is een ruime meerderheid (74%) van mening dat
het bedrag van beiden wordt.

14 | Stel, u bent getrouwd en krijgt van een tante € 10.000. Vindt u dat dat geld van u is of is het
van u beiden?

85%

14%
1%

dat geld wordt van ons beiden
dat geld is en blijft van mij
Weet niet

Bron: NIPO, 2002
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5 Wensen ten aanzien van wetswijziging

Op de vraag welke zaken bij een wetswijziging buiten de huwelijkse gemeenschap
van goederen zouden moeten vallen, geeft één op de vijf Nederlanders aan dat wat
hem of haar betreft alles gemeenschappelijk mag blijven. Gehuwden, met name
zonder kinderen, vinden dit significant vaker dan anderen. Bijna 80% vindt dat er wél
bepaalde zaken uitgesloten zouden moeten worden. Gemiddeld noemen zij tussen de
twee en drie zaken. Schulden die uitdrukkelijk tegen de zin van één van de
echtelieden zijn aangegaan, worden het vaakst genoemd (53%). Andere zaken die
veelvuldig worden genoemd, zijn zaken die door één van beiden zijn geërfd (44%),
schulden van voor het huwelijk (43%), het bedrijf van één van beiden (41%) en
cadeau’s die één van beiden heeft gekregen (28%).

15 | Als wij ons systeem zouden veranderen en iets zouden invoeren waarbij mensen die trouwen
niet meer automatisch alles gemeenschappelijk zouden hebben, maar alleen bepaalde spullen of
bepaalde schulden. Wat zou u dan willen dat er NIET gemeenschappelijk wordt?

3%

4%

9%

11%

22%

28%

41%

43%

44%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Weet niet

Anders

Het huis waar u beiden in woont

Ander onroerend goed

Alles mag gemeenschappelijk blijven

Cadeaus die een van beiden heeft gekregen

Het bedrijf van een van beiden

Schulden van voor het huwelijk

Wat is geerfd door een van beiden

Schulden die een van u is aangegaan, uitdrukkelijk tegen de zin
van de ander

%

Bron: NIPO, 2002
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6 Conclusies

Uit de uitkomsten van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:

• Slechts drie op de tien gehuwde Nederlanders zegt voor het huwelijk informatie
te hebben gekregen over wat er met hun bezittingen en schulden gebeurt als ze
zijn getrouwd. Desondanks zijn zij goed op de hoogte van de essentie van het
huwelijk in gemeenschap van goederen. Ook samenwonenden en alleenstaanden
zijn hier over het algemeen goed van op de hoogte.

• Gehuwden hebben over het algemeen een traditionelere instelling ten opzichte
van de verdeling van bezittingen en schulden bij (ontbinding van) het huwelijk
dan samenwonenden en alleenstaanden. Samenwonenden en alleenstaanden
lijken in hun oordeel sterk op elkaar en zijn individualistischer ingesteld. Uit
onder meer het volgende komt dit duidelijk naar voren:
• Waar een meerderheid van de gehuwden van mening is dat door één van de

echtelieden geërfde familiestukken gemeenschappelijk bezit zijn in een
huwelijk, is een meerderheid van de samenwonenden en alleenstaanden hier
op tegen. Dit beeld is zowel zichtbaar bij familiestukken die voor het huwelijk
zijn geërfd, als bij familiestukken die tijdens het huwelijk zijn geërfd.

• Van de gehuwden is een meerderheid van mening dat een door één van beide
echtelieden geërfd geldbedrag bij een scheiding gedeeld moet worden, maar
van de samenwonenden en alleenstaanden is een meerderheid van mening
dat het bedrag juist niet gedeeld moet worden.

• De meeste gehuwden vinden dat schulden van voor het huwelijk ook gedeeld
moeten worden, terwijl een meerderheid van de samenwonenden en
alleenstaanden vindt dat deze blijven toebehoren aan degene die ze is
aangegaan.

• Ook over vóór en binnen het huwelijk geërfd en voor het huwelijk gespaard
eigen geld wijkt de mening van samenwonenden en alleenstaanden sterk af
van die van gehuwden. Samenwonenden en alleenstaanden zijn veel vaker
van mening dat dit geld ook tijdens het huwelijk geen gemeenschappelijk
eigendom wordt.

• Een meerderheid van de bevolking vindt dat zowel tijdens het huwelijk geërfd en
geschonken geld, als tijdens het huwelijk geërfde familiestukken aan beide
echtgenoten toebehoren.

• Wanneer het huwelijk door overlijden of door scheiding tot een einde komt,
spreken met name samenwonenden en alleenstaanden, maar ook vele gehuwden
zich echter uit tegen de consequenties die gelden bij een gemeenschap van
goederen. Voorbeelden hiervan zijn:
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• Zowel onder gehuwden, als onder samenwonenden en alleenstaanden vindt
een meerderheid, dat bij scheiding en overlijden familiestukken binnen de
eigen familie dienen te blijven.

• Ook wanneer er geërfd geld in het spel is, heeft een aanzienlijk deel van de
bevolking moeite met het delen ervan bij een scheiding.

• Ten aanzien van familiestukken oordeelt men duidelijk anders dan ten aanzien
van geld. Familiestukken, waaraan men emotioneel is gebonden, dienen volgens
de meeste mensen in geval van een scheiding of overlijden in de oorspronkelijke
familie te blijven. Bij een mogelijke wijziging van de opzet van de gemeenschap
van goederen zou volgens bijna de helft van de bevolking moeten worden
opgenomen, dat hetgeen door één van beiden is geërfd buiten de gemeenschap
van goederen blijven. Maar in concreto daarnaar gevraagd vindt men wel weer dat
geld niet binnen de oorspronkelijke familie hoeft te blijven.

• Het maakt voor een deel van de bevolking uit of bezit is verkregen vóór het
huwelijk of tijdens het huwelijk. Ongeveer 15% van de Nederlanders is van
mening dat vóór het huwelijk geërfde familiestukken en geld niet tot de
gemeenschap van goederen behoren en tijdens het huwelijk geërfde
familiestukken en geld wel.

• Men heeft meer oog voor de lusten van een gemeenschap van goederen dan voor
de lasten ervan. Bezittingen worden door zowel gehuwden als samenwonenden
en alleenstaanden vaker als gemeenschappelijk beschouwd dan schulden.
Schulden worden dan ook het meest genoemd als uit te sluiten zaak in een
gewijzigde opzet van de gemeenschap van goederen.

Bij het lezen van bovenstaande conclusies komt al snel het beeld naar voren dat er
inconsistenties zitten in de manier waarop men aankijkt tegen het omgaan met
bezittingen en schulden tijdens en na het huwelijk. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat maar een klein deel van de bevolking ervaring heeft met of betrokken
is bij het onderwerp. Een aanzienlijk deel van deze materie is alleen ter zake doende
voor gescheiden personen, weduwen en weduwnaars, personen met een grote
financiële inbreng in een huwelijk en erfgenamen van aanzienlijke bezittingen of
schulden. Voor het grootste deel van de bevolking zijn de meeste van de in dit
onderzoek voorgelegde vragen echter theoretisch van aard.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording

Methode van onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in Capi@home®. Capi@home® is een unieke database
van 30.000 huishoudens, ruim 75.000 personen. Deze database is samengesteld met
behulp van conventionele instrumenten voor datacollectie: telefonische, schriftelijke
en face-to-face interviews. De respondenten werken op het moment dat het hen
uitkomt via hun eigen PC mee aan allerlei vormen van onderzoek. Bij het inschakelen
van de respondenten worden strenge routines gevolgd om te voorkomen dat
overbelasting of overbevraging optreedt en paneleffecten ontstaan.

De enquête wordt via een modem of e-mail naar de geselecteerde groep respondenten
verstuurd. De vragen worden met behulp van NIPO software doorlopen en
teruggestuurd naar de centrale computer bij het NIPO. Daarna worden de gegevens
verwerkt en geanalyseerd.

Na het coderen van de open antwoorden zijn de rechte tellingen herwogen (zie
steekproef). Hiermee werd een representatief beeld verkregen van de mening van de
Nederlandse bevolking ouder dan 18 jaar. Dit beeld diende als uitgangspunt voor de
rapportage. Daarnaast is er gekeken welke achtergrondvariabelen significante
verschillen in de antwoorden veroorzaakten. Dit heeft ertoe geleid dat er in het
rapport veelvuldig onderscheid wordt gemaakt naar burgerlijke staat.

Steekproef
Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau, is een
representatieve personensteekproef van 550 personen getrokken. Hiervan hebben 396
personen de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage bedroeg aldus 72%.
Om zeker te zijn van een representatieve netto-steekproef is deze herwogen naar
leeftijd, geslacht, opleiding, huishoudensgrootte en sociale klasse.

Veldwerkperiode
Het veldwerk voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden van 3 tot en met 11 september
2002.

Vragenlijst
De vragenlijst van het onderzoek is opgenomen in bijlage 2.
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Bijlage 2 Vragenlijst

VRAAG 1 
Het Ministerie van Justitie is bezig met het voorbereiden van een
wetswijziging. Hierin wordt geregeld hoe met bezittingen en schulden wordt
omgegaan van echtgenoten en geregistreerde partners. Om na te gaan wat
de mening van de Nederlandse bevolking hierover is, laat het Ministerie
door NIPO dit onderzoek uitvoeren.

VRAAG 10 
Bent u ...

1 q gehuwd
2 q partner in een geregistreerd partnerschap
3 q samenwonend
4 q alleenstaand

PLAATS IN PARTNER "partner"
INDIEN [ Q101010 , 1 & Q10 , 1 , 3 , 4 ]  PLAATS IN PARTNER "echtgenote"
INDIEN [ Q101010 , 2 & Q10 , 1 , 3 , 4 ]  PLAATS IN PARTNER "echtgenoot"
VRAAG 20 FORMULIER

INDIEN [ Q10 , 1 ]
Hoe lang bent u getrouwd?

VRAAG 30 
INDIEN [ Q10 , 1 ]

Is dit uw eerste huwelijk?

1 q ja, eerste huwelijk
2 q nee, tweede huwelijk
3 q nee, derde huwelijk
4 q nee, later huwelijk

VRAAG 40 FORMULIER
INDIEN [ Q40 , 2 ]

Hoe lang bent u partner in een geregistreerd partnerschap?

VRAAG 50 
INDIEN [ Q10 , 1 ]

Heeft u één of meer kinderen beneden de 18 jaar in uw huidige huwelijk die
u verzorgt en opvoedt?

1 q ja
2 q nee

VRAAG 60 
INDIEN [ Q10 , 2 ]

Heeft u één of meer kinderen beneden de 18 jaar in uw huidig geregistreerd
partnerschap die u verzorgt en opvoedt?

1 q ja
2 q nee
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VRAAG 70 
Wat is uw hoogst genoten, al dan niet voltooide, opleiding?

1 q Lager onderwijs
2 q Lager beroeps onderwijs
3 q Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
4 q Middelbaar beroeps onderwijs
5 q Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
6 q Hoger beroeps onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats)
7 q Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal)
9 q Weet niet \ wil niet zeggen

VRAAG 80 
INDIEN [ Q10 , 1 TO 3 ]

Wat is de hoogst genoten, al dan niet voltooide, opleiding van uw <?>?

1 q Lager onderwijs
2 q Lager beroeps onderwijs
3 q Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
4 q Middelbaar beroeps onderwijs
5 q Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
6 q Hoger beroeps onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (kandidaats)
7 q Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal)
9 q Weet niet \ wil niet zeggen

VRAAG 90 
Heeft u inkomsten uit een beroep of vroegere betrekking?

1 q ja
2 q nee

VRAAG 100 
INDIEN [ Q10 , 1 TO 3 ]

Heeft uw <?> inkomsten uit een beroep of vroegere betrekking?

1 q ja
2 q nee

VRAAG 105 
INDIEN [ Q90 , 1 & Q100 , 1 ]

Wie van u heeft de hoogste inkomsten uit een beroep of vroegere betrekking?

1 q ik
2 q mijn partner
3 q ongeveer even hoog
9 q Weet niet

VRAAG 110 
Heeft u wel eens een erfenis ontvangen?

1 q ja
2 q nee
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VRAAG 120 
Heeft u wel eens een omvangrijke schenking ontvangen?

1 q ja
2 q nee

VRAAG 150 
INDIEN [ Q10 , 1 ]

Voordat u ging trouwen, had u bezittingen en mogelijk ook schulden, zoals
nog onbetaalde rekeningen. Ook uw partner had bezittingen en eventueel
schulden. Na uw huwelijk zijn hier waarschijnlijk bezittingen en mogelijk
ook schulden bijgekomen.
Heeft u voor uw huwelijk informatie gekregen over wat er met bezittingen en
eventuele schulden gebeurt als u getrouwd bent?

1 q ja
2 q nee

VRAAG 160 
INDIEN [ Q10 , 2 ]

Voordat u een geregistreerd partnerschap aanging, had u bezittingen
en mogelijk ook schulden, zoals nog onbetaalde rekeningen. Ook uw partner had
bezittingen en eventueel schulden. Na het aangaan van het geregistreerd
partnerschap zijn hier waarschijnlijk bezittingen en mogelijk ook schulden
bijgekomen.
Heeft u voordat u het geregistreerd partnerschap aanging informatie gekregen
over wat er met bezittingen en eventuele schulden gebeurt als u geregistreerd
partners bent?

1 q ja
2 q nee

VRAAG 170 
INDIEN [ Q150 , 1 \ Q160 , 1 ]

Hoe bent u aan deze informatie gekomen?

1 q Antwoord...
9 q Weet niet

VRAAG 180 
Weet u wat het betekent om te trouwen in gemeenschap van goederen?

1 q ja, namelijk ...
2 q nee

INDIEN [ Q10 , 3 , 4 ]  PLAATS IN HELPTEXT " bent getrouwd en"  INDIEN  PLAATS IN HELPTEXT ""
PLAATS IN TEXT2 "echtscheiding"
INDIEN [ Q10 , 2 ]  PLAATS IN TEXT2 "beëindiging van uw geregistreerd partnerschap"
VRAAG 190 
Stel, u<?> heeft een klok en een kast die al lang familiebezit
zijn, geërfd van uw vader. Vindt u dat deze klok en kast van u en
uw <?> samen zijn?

1 q ja
2 q nee
9 q Weet niet
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VRAAG 200 
Stel, u<?> heeft een klok en een kast die al lang familiebezit
zijn, geërfd van uw vader. Vindt u dat bij <?> deze klok en kast
tussen u en uw <?> moeten worden verdeeld?

1 q ja
2 q nee
9 q Weet niet

VRAAG 210 
Stel, u<?> heeft een klok en een kast die al lang familiebezit
zijn, geërfd van uw vader. Vindt u dat bij uw overlijden deze klok en kast
moeten worden verdeeld tussen uw <?> en uw andere erfgenamen?

1 q ja
2 q nee
9 q Weet niet

VRAAG 215 
Stel, u<?> heeft een klok en een kast die al lang familiebezit
zijn, geërfd van uw vader. Vindt u dat bij het overlijden van uw <?>
deze klok en kast moeten worden verdeeld tussen u en de erfgenamen van
uw <?>?

1 q ja
2 q nee
9 q Weet niet

VRAAG 220 
Stel, u<?> heeft geen bezittingen zoals een kast of een klok die
al lang familiebezit zijn, geërfd van uw vader, maar u heeft wel een bedrag
van 200.000 euro geërfd van uw vader. Vindt u dat dit bedrag van u en
uw <?> samen zijn?

1 q ja
2 q nee
9 q Weet niet

VRAAG 230 
Stel, u<?> heeft geen bezittingen zoals een kast of een klok die
al lang familiebezit zijn, geërfd van uw vader, maar u heeft wel een bedrag
van 200.000 euro geërfd van uw vader. Vindt u dat bij <?> dit bedrag
tussen u en uw <?> moeten worden verdeeld?

1 q ja
2 q nee
9 q Weet niet
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VRAAG 240 
Stel, u<?> heeft geen bezittingen zoals een kast of een klok
geërfd van uw vader, maar u heeft wel een bedrag van 200.000 euro geërfd
van uw vader. Vindt u dat bij uw overlijden of dat van uw <?>
dit bedrag moet worden verdeeld tussen de nog levende partner
en de erfgenamen van de ander?

1 q ja
2 q nee
9 q Weet niet

INDIEN [ Q10 , 1 ]  PLAATS IN TEXT2 "te gaan trouwen"
INDIEN [ Q10 , 1 ]  PLAATS IN HELPTEXT "gaat trouwen"
INDIEN [ Q10 , 2 ]  PLAATS IN TEXT2 "een geregistreerd partnerschap aan te gaan"
INDIEN [ Q10 , 2 ]  PLAATS IN HELPTEXT "een geregistreerd partnerschap aan gaat"
INDIEN [ Q10 , 3 , 4 ]  PLAATS IN TEXT2 "te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan"
INDIEN [ Q10 , 3 , 4 ]  PLAATS IN HELPTEXT "gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat"
VRAAG 250 
Stel, uw ouders zijn overleden voordat u er over nadacht om <?>.
U heeft van uw ouders een schilderij geërfd, dat al lang in de familie is.
Van wie vindt u dat het schilderij is als u <?>?

1 q dat schilderij wordt van ons beiden
2 q dat schilderij is en blijft van mij
9 q Weet niet

VRAAG 270 
Stel, uw ouders zijn overleden voordat u er over nadacht om <?>.
U heeft van uw ouders 200.000 euro op een bankrekening geërfd. Van wie
vindt u dat dat bedrag is als u <?>?

1 q dat bedrag wordt van ons beiden
2 q dat bedrag is en blijft van mij
9 q Weet niet

INDIEN [ Q10 , 1 ]  PLAATS IN TEXT2 "trouwt"
INDIEN [ Q10 , 1 ]  PLAATS IN HELPTEXT "gaat trouwen"
INDIEN [ Q10 , 2 ]  PLAATS IN TEXT2 "een geregistreerd partnerschap aangaat"
INDIEN [ Q10 , 2 ]  PLAATS IN HELPTEXT "een geregistreerd partnerschap aangaat"
INDIEN [ Q10 , 3 , 4 ]  PLAATS IN TEXT2 "trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat"
INDIEN [ Q10 , 3 , 4 ]  PLAATS IN HELPTEXT "gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat"
VRAAG 280 
Stel, voordat u <?> heeft u 25.000 euro gespaard. Van wie vindt u dat
dat bedrag is als u gaat <?>?

1 q dat bedrag wordt van ons beiden
2 q dat bedrag is en blijft van mij
9 q Weet niet

VRAAG 290 
Stel, voordat u <?> heeft u schulden gemaakt. Vindt u dat, als u
<?>, die schulden van u beiden zijn, of zijn die alleen van u?

1 q die schulden worden van ons beiden
2 q die schulden zijn en blijven van mij
9 q Weet niet
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VRAAG 300 
Stel, u bent getrouwd en krijgt van een tante 10.000 euro.
Vindt u dat dat geld van u is of is het van u beiden?

1 q dat geld wordt van ons beiden
2 q dat geld is en blijft van mij
9 q Weet niet

VRAAG 310 MEERVOUDIG
Als wij ons systeem zouden veranderen en iets zouden invoeren waarbij mensen
die trouwen niet meer automatisch alles gemeenschappelijk zouden hebben,
maar alleen bepaalde spullen of bepaalde schulden.
Wat zou u dan willen dat er NIET gemeenschappelijk wordt?

2 q Cadeaus die een van beiden heeft gekregen
3 q Wat is geërfd door één van beiden
4 q Het bedrijf van een van beiden
5 q Het huis waar u beiden in woont
6 q Ander onroerend goed
7 q Schulden van voor het huwelijk
8 q Schulden die een van u is aangegaan, uitdrukkelijk tegen de zin van de ander
9 q Anders, nl......

10 q Alles mag gemeenschappelijk blijven
19 q Weet niet

VRAAG 311 
Heeft u nog opmerkingen over het onderzoek of over de vragenlijst zelf?
Deze kunt u hieronder noteren.

1 q ja, namelijk ...
2 q nee, geen opmerkingen



B2089 | Huwelijksgoederenrecht | © nipo Amsterdam | oktober 2002

Bijlage 3 Open antwoorden

Question 170[LF]Hoe bent u aan deze informatie gekomen?

Algemene ontwikkeling?

Ambtenaar burgerlijke stand

Ambtenaar burgelijke stand,dominee

Bij het opstellen van huwelijksevoorwaarden bij notaris

Deze informatie was mij altijd al bekend

Door er met de bank over te praten

Door informatie van bank en notaris

Door mijn studie

Door opleiding

Door te vragen

Door werkkring bij bankbedrijf

Echtgenoot fiscalist, ik werkte toen zelf al 10 jaar lang bij een bank zodoende weet men en leert van allerlei zaken.

Gemeente,bibliotheek

Gemeente,ouders,

Gesprekken met familie

Ik denk dat we een notaris gevraagd hebben. Waarschijnlijk op het idee gebracht door mijn moeder, om eens te

bedenken hoe het zou gaan met mijn door erfenis gekregen geld.

Ik heb mij er zelf over geinformeerd

Is ons verteld

Ja , via de echtgenote

Met as echtgenoot er over gepraat

Met elkaar doorgesproken

Mijn schoonvader was registeraccountant, en hield ervan om alles financiëel goed te regelen. daarbij komt dat mijn

vrouw en ik ook uit levensovertuiging (christelijk) in gemeenschap van goederen wilden trouwen.

Mijneerste huwelijk was gesloten op huwelijkse voorwaarden. (mijn echtgenote dreef een zaak).

Mn via de makelaar welke ons vertelde wat er allemaal kwam kijken bij het kopen van een huis verdere informatie

hebben we gekregen via de notaris waar de koopakte is getekend

Na mijn eerste huwelijk wordt je hiermee direct geconfronteerd, dus tijdens mijn eerste huwelijk wist ik hier nog niets

van maar met mijn tweede huwelijk wel.

Notaris

Notaris

Notaris

Notaris

Notaris

Notaris

Uit diverse publikaties

Van een notaris en de ouders van beide zijde.

Van ouders en notaris

Via de notaris

Via de notaris
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Via de notaris

Via de notaris

Via de notaris. voor wij gingen trouwen hebben wij een samenlevingsovereenkomst afgesloten.

Via de school

Via een notaris

Via een notaris

Via kranten tijdschriften etc.

Via mijn werk een cursus wat o.a. gemeenschap van goederen inhoud gekregen.

Via notaris

Via notaris en eigen familie

Via ouders

Via ouders maar wij hadden geen shulden wij  kregen een fiancele start  mee van de wederzijdse ouders

Via schoolopleiding t.w. het vak privaat - en publiekrecht.

Voor de trouwdag hebben we ons laten informeren bij de notaris i.v.m. mijn eigen bedrijf destijds.

Was reeds bekend, niet specifiek nagevraagd c.q. gezocht

Wist al veel van het vak recht op de hbs.

Zelf

Zelf geinformeerd bij bekende accoutent

Question 180[LF]Weet u wat het betekent om te trouwen in gemeenschap van goederen?

   dat we voor alle inkomsten en uitgaven  samen verantwoordelijk zijn

1 alles samen

2 huishoudingen worden 1 huishouding

Aale bezitingen zijn van beide partners

Al het bezit en de schulden worden gelijk verdeeld

Al het bezit delen door twee

Al het geld, goederen en schulden worden gedeeld en zijn eigendom van beide partners.

Al het verkregene is eigendom van beide partijen

Alhet mijne is het jouwe en al het jouwe is het mijne

Alle (opgebouwde) bezittingen en schulden zijn van ons beiden

Alle aankopen komen in gezamenlijk eigendom

Alle bezit/schuld is van beide partners samen

Alle bezittingen worden bij een scheiding verdeeld

Alle bezittingen zijn eigendom van beide partners. voor schulden zijn ze ook beide verantwoordelijk.

Alle bezittingen en schulden van beide partners worden gelijke eigendom van hun beide.

Alle bezittingen moeten zijn gezamelijk eigendom. dus moeten bij scheiding worden verdeeld

Alle bezittingen en schulden zijn van beide partners

Alle bezittingen en schulden zijn van beide echtgenoten

Alle bezittingen zijn voor een evengroot deel van beide partners

Alle bezittingen behoren tot beide partners

Alle bezittingen worden bijelkaar op geteld en na scheiding door twee gedeelde.

Alle bezittingen en schulden zijn gezamelijk

Alle bezittingen en schulden deel je nu met je partner
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Alle bezittingen en schulden van beide partners zijn

Alle bezittinge is gezamelyk

Alle bezittingen zijn gezamelijk eigendom en worden bij scheiding gelijk verdeeld.

Alle bezittingen en schulden zijn van ons samen

Alle bezittingen maar ook eventuele schulden zijn gezamelijk bezit.

Alle bezittingen en schulden worden van twee personen, gelijk verdeeld. dit geldt ook voor de toekomst

Alle bezittingen van het echtpaar zijn voor de helft van beide partners.

Alle bezittingen zyn van man en vrouw samen

Alle bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk.

Alle bezittingen en schulden van beide partners zijn van elkaar

Alle bezittingen en schulden zijn voor beide partnerssamen.

Alle bij even recht en of schulden

Alle eigendommen van beide partners worden samengevoegd.

Alle eigendommen van beide partners worden gezamelijk bezit.

Alle goederen worden gemeenschappelijk eigendom, maar ook schulden worden gemeenschappelijk

Alle goederen van beide partners zijn gezamelijk bezit en worden bij eventuele beeindiging van de relatie gelijkelijk

verdeeld

Alle goederen en schulden zijn gezamenlijk bezit en vervallen na overlijden aan de echtgenote.

Alle goederen worden verdeeld bij scheiding

Alle goederen zijn gemeenschappelijk eigendom

Alle goederen/vermogen zijn na het huwelijk van beide partners

Alle goederen en geld of schulden is van beide partners.

Alle goederen worden gezamelijke eigendom

Alle goederen worden in geval van scheiding 50-50 verdeeld, ongeacht de eigenaar voor het huwelijk

Alle huidige en toekonstige bezittingen en schulden zijn van de echtgenoten gezamelijk

Alle inkomsten en bezittingen zijn gezamenlijk eigendom

Alle lasten gelijk verdeeld

Alle lasten  goederen en schulden samen delen

Alle lasten, inkomsten en verplichtingen worden gedeeld

Alle lusten en lasten delen

Alle onze persoonlijke bezittingen worden gemeenschappelijk.

Alle rechten en plichten gelden gelijkelijk voor beide partners

Alle schulden deel je samen, dus alle lusten maar ook alle lasten

Alle schulden,eigendommem zijn van alletwee,zowel de rechten als de plichten

Alle schulden en bezittingen worden gemeengoed van beide.

Alle wat je bezit en toebehoord,is van bijde

Allebei de partners zijn aansprakelijk voor de schulden en delen ook het bezit van kapitaal en roerende en onroerende

goederen

Allebei de partners hebben gelijke rechten en plichten wat betreft schulden en bezittingen

Allebei verantwoordelijk voor schulden en ook voor bezittingen,

Allen gelijke rechten en plichten

Alles behoort aan beide partners

Alles dat je bezit is gemeenschappelijk bezit, dus voor beide partners, tenzij anders is beschreven.

Alles delen

Alles delen
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Alles delen

Alles delen

Alles gaat bij elkaar zowel de baten als de lasten.

Alles gaat samen ook na een scheiding

Alles is van allebeide

Alles is van elkaar

Alles is van elkaar, ook de schulden

Alles is van de echtelieden samen

Alles is van de man en van de vrouw .

Alles is van je samen. winst maarook verlies.

Alles is van beide

Alles is voor je beiden

Alles samen delen zowel de lusten als de lasten.

Alles samen delen

Alles samen delen.

Alles samen delen, gemeenschappelijk bezit

Alles samen, volgens mij

Alles samen delen

Alles samen delen ook de financieen

Alles samen delen

Alles staat op beiden namen

Alles van allebei. samen een economische eenheid

Alles van samen.

Alles wat bijde partners inbrengen vormt de gemeenschap. ieder heeft dus recht op de helft en geen verder eigen

bezit meer.

Alles wat er is van samen word

Alles wat er is aan geld en of gooederenis  van beidea

Alles wat het paar samen bijeengebracht heeft is nu ook van allebei.

Alles wat je bezit is eigendom van beiden.

Alles wat voor en na de huwelijksdatum wordt aangeschaft/aanwezig is wordt geacht van beide echtgenoten/partners

te zijn of dit nu bezittingen of schulden zijn.

Alles wat van de een is, is ook van de ander

Alles wat wy bezitten is gezamelyk bezit.

Alles word verdeeld als een of beide komt te overlijden

Alles wordt gedeeld en bij scheiding wordt alles zelf inkomsten gedeeld. en de paar is aansprakelijk voor de schulden

van beiden samen

Alles wordt gedeeld. als je eerst alleen een huis gekocht hebt en je huwt in gvg is het huis nu van beiden e.d.

Alles wordt samen gedeeld

Alles zal samen gedeeld worden.

Als je dat doet is van alle bezittingen die er zijn b.v. eigen huis, meubels, geld, is ieder eigendom van de helft van

alles wat er is

Als je gaat scheiden moeten de spullen die je samen hebt ook samen delen

Als je gaat scheiden krijgen beide partners de helft

Als je getrouwd ben en je gaat scheiden dan deel je de spullen

Als je getruowt bent alle bezittingen beide partners toebehoren
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Als je in gemeenschap van goederen trouwt dan worden alle bezittingen geacht van beide te zijn, je bent ook alletwee

aansprakelijk

Als je trouwt en alle bezittingen ook jouw eigendom worden. als je gaat scheiden moeten alle

eigendommen/bezittingen gedeeld worden, tenzij anders beschreven

Als men trouwt zijn de schulden en eventule te goeden bij een scheiding verdeelt op beide ega's

Als wat we hebben van ons samen is. bij een eventuele scheiding zou alles eerlijk verdeeld moeten worden

Beide parners zijn verantwoordelijk voor elkaars uitgaven

Beide partners zijn gelijk in handelen; bezit is voor beiden gelijk.

Beide partners zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor alle bezittingen en schulden vanuit de gemeenschap van het

huwelijk.

Beide partners worden 'eigenaar' van elkaars bezittingen en schulden.

Beide partners zijn verantwoordelijk voor bezit en schulden.

Beide partners zijn eigenaar van alle goederen, dus bij scheiding moet men alles delen.

Beide partners zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en lasten welke door één van beiden worden gemaakt.

Beiden hebben evenveel lusten en lasten.

Beiden heeft allebei recht op zowel de inboedel,schulden en spaar tegoeden.

Beiden verantwoordelijk bij faillisement etc.

Besit en schulden worden gemeenschappelijk bezit

Bezit is gezamenlijk en bij overlijden van een van de partners blijft het bezit bij de overblijvende partner en de

kinderen houden een tegoed tot aan de laatst overgebleven partner is overleden.

Bezit van de individuen verwordt tot bezit van beiden

Bezittingen en schulden vloeien samen

Bezittingen inclusief erfenis samen delen ook al erft bijv vrouw, toch samen delen

Bezittingen zijn van ons saman

Bezittingen en schulden zijn van ons

Bezittingen moeten gelijk verdeeld worden bij scheiding

Bezittingen worden gedeeld 50-50

Bezittingen: 50% voor jezelf - 50% voor je partner schulden: 50% voor jezelf - 50% voor je partner

Bezittingen van ons samen zijn

Bezittingen en schulden zijn eigendom van man en vrouw

Bezittingen en schulden zijn dan voor allebij de partners

Bij een eventuele scheiding lasten e.d voor ieder.ook de inboedel

Bij een eventuele scheiding worden de bezittingen verdeeld over beide echtelieden.bij een faillisement hetzij

privé,hetzij zakelijk kan de gehele inboedel,ongeacht van wie het is in beslag genomen worden.

Bij een eventuele scheiding alles verdeeld zal worden over de beide partners

Bij een scheiding wordt alles gedeeld.

Bij gemeenschap van goederen worden de wederzijdse bezittingen en schulden op een hoop gegooid, bij een

eventuele scheiding wordt het saldo van bezittingen en schulden over beide partijen gelijk verdeeld.

Bij mijn overlijden erft mijn vrouw alles en als zij overlijdt ik.

Bij scheiding ontvangt ieder de helft van de bezittingen

Bij scheiding alles delen maar ook gewoon in het dagelijkse leven

Bij scheiding alles delen

Dan deel je alles mt elkaar. alle bezittingen / geld / spullen / schulden zijn dan van beide partners

Dan deel je alles samen de erfenissen en de gemaakte schulden van beiden.bij een e.v.t. scheiding.

Dan deel je alles
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Dan delen de partners alles samen

Dan hoort ieder de helft van de goederen

Dan staat alles op beide namen

Dan zijn de schulden die je partner maakt ook jou schulden. maar ook het vermogen van je partner is ook van jou.

Dan zijn de spullen van de man en de vrouw. ze delen alles

Dat  alle lusten en lasten voor elk persoonlijk geldt

Dat al de bezittingen en schulden voor beide partners is.

Dat al de bezittingen en schulden van beide partners onder een noemer worden gebracht

Dat ales van ons samen is

Dat alle bezittingen en schulden vanaf het moment van huwen van ons samen zijn.

Dat alle bezittingen van allebei de partners zijn.

Dat alle bezittingen maar ook schulden gelijkelijk tussen de 2 partners worden verdeeld

Dat alle bezittingen inclusief schulden van beide partners zijn.

Dat alle bezittingen van beide partijen zijn, bij een scheiding wordt alles evenredig verdeeld.

Dat alle bezit van allebei is

Dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden.

Dat alle bezittingen en verwervingen na het huwelijk door partners gedeeld dienen te worden alsook schulden

Dat alle bezittingen deelbaar zijn door 2

Dat alle bezittingen en schulden voor beide echtgenoten zijn. wanneer één van ons een eigen zaak zou hebben, failliet

zou gaan, dan zouden de schulden ook voor mij zijn. (zelfs m'n huis zou ik dan kwijt kunnen raken)

Dat alle bezittingen en schulden door man en vrouw gelijkelijk gedragen worden

Dat alle bezittingen en schulden voor de helft van elke partner is.

Dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn

Dat alle bezittingen op naam staat van beide partners

Dat alle bezittingen en schulden van de partners worden gedeeld

Dat alle bezittingen en schulden voor beide partners komen

Dat alle bezittingen, inclusief schulden, overgaan op beide partners

Dat alle bezittingen gelijkmatig van beide partners zijn

Dat alle bezittingen van jou en je parter zijn.

Dat alle bezittingen,en latere schulden,van ons beide zijn

Dat alle bezittingen en schulden door beide personen gedragen worden.  ik bedoel een ieder heeft recht op precies de

helft.

Dat alle bezittingen van beide personen is, bij scheiding wordt dit zo evneredig mogelijk verdeeld

Dat alle dingen die je samen hebt evenredig wordt gedeeld bij een scheiding. ieder de helft.

Dat alle eigendommen en of schulden van beide partners zijn. dus ook beide partners zijn verantwoordelijk.

Dat alle gelden,spullenen schulden  van beide zijn

Dat alle gezamenlijke eigendommen/schulden van beide partners zijn. bij scheiding worden die verdeeld

Dat alle goederen gezamenlijk bezit zijn, dus van allebei de partner evenveel.

Dat alle goederen die je hebt van jullie beiden is

Dat alle goederen en schulden van samen zijn

Dat alle goederen enz. van allebei de echtgenoten zijn.

Dat alle goederen van beide zijn

Dat alle goederen   en andere bezittingen van allebei even  veel zijn

Dat alle het bezit en schulden gezamelijk van zowel de man als vrouw zijn,dus bij scheiding ieder 50%

Dat alle lasten en schulden voor beide gelyk zyn
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Dat alle schulden en bezittingen van beide partners gezamelijk is

Dat alle schulden en bezittingen gezamenlijk zijn.

Dat alle schulden en tegoeden en spullen van beide partners is.

Dat alle schulden en bezittingen voor ieder gelijk is

Dat alle schulden en bezittingen van beide partners zijn en beide verantwoordelijk zijn voor vermogen en schulden

Dat alle schulden en bezittingen van je samen zijn, nu en in de toekomst

Dat allebei dezelfde rechten hebben

Dat alles gedeeld zal moeten worden bij een evt scheiding.

Dat alles gezamelijk is, dat wil zeggen inboeldel, schulden enz.

Dat alles gemeenschappelijk bezit voor ieder de helft, zowel bezittingen als schulden.

Dat alles gedeeld wordt

Dat alles het bezit wat de man en vrouw inbrebgen bij een huwelijk, van hen samen is, zodat bij een scheiding alles

eerlijk verdeeld wordt. ook de eventuele schulde.

Dat alles op het moment van het huwelijk van beide partners gelijk is ondanks de inbreng

Dat alles op beider naam staat

Dat alles samen delen is bij scheiding

Dat alles samen wordt gedeeld.

Dat alles van allebei is ook de schulden.

Dat alles voor de bijde partners gelijk is

Dat alles van ons samen is, ook de schulden.

Dat alles van ons samen is, ook de lasten

Dat alles van je beide is

Dat alles van bijde partners is  zowel schulden als vermogen

Dat alles van samen wordt, zowel schulden als bezittingen.

Dat alles van ons samen is, de schulden en bezittingen. ook na een scheiding.

Dat alles van beide partners is en alle rechten en plichten evenwichtig worden verdeeld

Dat alles van beide partners is (schulden en eigendommen)

Dat alles van ons samen is

Dat alles van ons samen is.

Dat alles van elkaar samen is, dus ook schulden

Dat alles van ons samen is

Dat alles van ons samen is

Dat alles van bijde personen samen komt dus schulden en vermogen

Dat alles van ons samen is

Dat alles van je samen is.

Dat alles watwij bezitten (vermogen en eventuele schulden) van ons beide is.

Dat alles wat van mijn partner is ook van mij is schulden of bezit

Dat alles wat beide bezitten van beide wordt en dat beide voor de helft aanspraak kunnen maken op het

gemeenschappelijke bezit.

Dat alles wat je bezit van beide partners is

Dat alles wat je hebt van je beiden is

Dat als een van de partners schulden maakt de ander er mede verantwoordlijk voor is

Dat bezittingen en schulden door beide partners moeten worden gedeeld

Dat bezittingen worden gedeeld.

Dat bezittingen en schulden van man en vrouw zijn.
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Dat bezittingen en schulden gezamenlijk worden.

Dat bezittingen en schulden van beide partners door huwelijk gezamenlijk worden

Dat bij een scheiding alle schulden en spullen samen moeten delen

Dat bij een eventuele scheiding alles gelijk wordt verdeeld

Dat bij een scheiding alle bezittingen gelijk worden verdeeld over beide partijen

Dat by een scheiding de inboedel verdeeld moet worden

Dat de bezittingen en schulden van beide partners worden gedeeld

Dat de bezittingen en schulden gezamelijk worden gedeeld.

Dat de boedel van de man en/of de vrouw voor trouwen gescheiden blijft, hetgeen betekent dat een elk bestuur over

zijn/haar inbreng in de boedel heeft. het vermogen en/of de schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd

zullen bij een eventuele scheiding evenredig worden verdeeld.

Dat de gezamelijk ingebrachte goederen en middelen worden verdeeld ingeval van overlijden van een van hen

Dat de gezamelijke bezittingen samen worden getrokken

Dat de goederen in het huwelijk van beide partners worden

Dat de goederen die je bezit voor beide partijen is.

Dat de goederen in het bezit zijn van beide partijen

Dat de schulden en lasten voor alletwee zijn

Dat de schulden en mogelijk het kapitaal samen gedeeld worden

Dat elk der partners gelijke rechten en plichten heeft

Dat elke aankoop van tv,radio ect.van beide zijn.

Dat er bij echtscheiding de lusten en lasten gedeeld worden en bij faillisement ieder aansprakelijk is

Dat eventuele bezittingen en schulden van beide partners zijn.

Dat goederen en schulden van bijde zijn

Dat het samen komt

Dat ik aansprakelijk ben voor eventuele schulden van mijn partner

Dat inkomsten over de twee gehuwden geacht wordt verdeeld te zijn.

Dat je alle lasten en schulden gezamenlijk draagt

Dat je allebei recht hebt op de helft ook van schulden

Dat je alles samen deelt, ook wat je voor je huwelijk inbracht(goederen maar ook schulden)

Dat je alles volgens contract vastzet

Dat je alles zal delen

Dat je alles deelt dus de goede en de slechte [o.a. schulden] dingen.

Dat je alles samen deeld ook de schulden

Dat je alle schulden en baten met elkaar deelt en ook de aansprakelijkheden.

Dat je alles moet delen zowel schulden als aandelen

Dat je alles wat je bezit samen deelt

Dat je alle bezittingen,schulden met elkaar hebt.

Dat je beide ieder de helft bezit van goederen en geld

Dat je gelijke financiele rechten en plichten hebt. bij een aanslag het geld van beiden beschikbaar is.

Dat je in financiëel opzicht als één rechtspersoon wordt beschouwd. financiële rechten en plichten van de ene partner

gelden ook voor de ander. wanneer de een failliet gaat, gelden de schulden ook voor de andere. wanner de een een

vermogen evrwerft, heeft de ander daar ook recht op.

Dat je in geval van een scheiding alle bezittingen samen verdeelt.

Dat je samen opdraait voor eventuele schulden.

Dat man en vrouw samen delen, dus ook samen verantwoordelijk zijn voor schulden. maar ook inkomsten van bijv.



B2089 | Huwelijksgoederenrecht | © nipo Amsterdam | oktober 2002

erfenis samen delen.

Dat man en vrouw gelijke rechten hebben over alle aktiva en passiva

Dat man en vrouw evenveel recht hebben op de bezittingen

Dat men elkanders lusten en lasten deelt

Dat schulden op beide te verhalen zijn, en niet alleen op de persoon die ze heeft aangegeen!

Dat schulden en bezittingen voor allebei de partners gelijk zijn.

Dat spaar te goeden goederen maar ook schulden voor elk van de partners geld

Dat vanaf dat moment alle bezittingen en schulden van elkaar zijn. samen de lusten en de lasten.

Dat wanneer er een scheiding van komt je alles moet delen met je echtgenoot

Dat wanneer je gaat scheiden allebei de partners recht hebben op de helft van de spullen , het geld.

Dat we wederzijds aansprakelijk zijn voor alle schulden

Dat zowel de bezittingen als de schulden op beide echtgenoten van toepassing zijn. bij scheiding wordt alles door

tweeen gedeeld. tenzij er iets van groote waarde door een van de twee notarieel is vast gelegd

De bezittingen  maar ook de schulden gaan naar de gehuwden gezamelijk over.

De bezittingen en schulden zijn gezamenlijk geworden.

De goederen aan alle twee de partners toebehoren

De helft van de bezttingen zijn van mij

De lusten en lasten gelden voor allebij

De lusten en lasten van het inkomen samen delen. dus  de schulden samen betalen en ook het inkomen samen delen.

De zelde rechten als partner

Debezittingen van beide partners worden gescheiden

Dit betekent dat de bezittingen roerende goederen alswel de eventuele tegoeden bij fin. instellingen bij een scheiding

door beide partners gedeeld dient te worden. schulden die bestonden voor het aangaan van het huwelijk kun je

uitsluiten

Eerlijk ieder de helft

G e zamelek

Gedeelde inkomsten,inkopen,schulden,bezit

Gelijke rechten en aanspraken

Gezamelijk vermogen/bezittingen danwel positief of negatief zijn voor beide 50%

Gmeenschappelijk met partner

Goederen van beide partners worden samengevoegd en behoren dan allebei toe. dit geldt ook voor eventuele

schulden

Het betekent dat alle bezittingen en schulden voor zowel de ene als de andere partner in gelijke delen zijn

Het ene is van mij en de andere helft van mijn echtgenote

Het ingebrachte bezit of gelden zijn voor beide partners

Het komt eigenlijk op neer dat je van een ding allebei de eigenaar bent

Hierbij wordt 50% van de gezamelijke gelden, goederen en/of schulden voor elk van de partners.

Ieder de helft

Ieder de helft van de kosten en de baten

Ieder heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de ander, de bij het huwelijk ingebrachte bezittingen en schulden

kunnen op beide partners verhaald worden

Ieder voor de helft eigenaar van de bezittingen en de schulden

In de nalatenschap beiden evenveel delen.

In principe zijn alle bezittingen en schulden 50/50 voor de partners

Indien bij echtscheiding de eigendommen verdeeld moeten worden hebben beiden recht op hetzelfde aandeel.
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Inkomem en schulden zijn voor beider rekening

Ja dat weet ik. dat betekent dat bij een eventuele scheiding eerlijk gedeeld moet worden, zowel spullen als geld en

schulden

Ja, namelijk dat schulden en bezittingen gedeeld worden.

Ja, want ik ben in gemeenschap van goederen hertrouwd en ben met 79 jaar oud genoeg om te weten wat dat

inhoudt.

Je accepteert elkaars bezittingen en schulden, nu en in de toekomst

Je alle 2 recht hebt op / verantwoordelijk bent op, voor de lusten en de lasten. en ze alle 2 dan ook ingelijke delen

verantwoordelijk bent

Je bent gezamelijk verantwoordelijk voor de financien, bezittingen en schuldelijk.

Je bezit ieder de helft van alle goederen  en schulden

Je neemt elkaars lasten en lusten over

Je trouwt en de goederen staan op naam van beide

Lasten en baten evenredig verdeeld over partners

Lusten en lasten worden gedeeld

Lusten en lasten samen delen

Lusten en lasten voor alle twee hetzelfde

Man en vrouw hebben evenveel recht op geld en bezittingen

Man en vrouw hebben even veel bezitingen.

Mocht je gaan scheiden, dan moet de spullen en het geld  samen delen.

Na het ingaan van het huwelijk worden alle goederen en gelden die door beide partijen worden ingebracht van beide

partners

Na het sluiten van het huwelijk ben je ieder voor 50% eigenaar van het huwelijkse vermogen

Notarieel vastleggen wat van welke partij is

Persoonlijk bezit wordt gezamenlijk bezit

Recht hebben op elkaars bezittingen maar ook aansprakelijk voor elkaars schulden

Roerende en onroerende goederen in gezamelijk bezit

Samen  de schulden en bezittingen verantwoordelijk zijn

Samen aansprakelijk zijn

Samen alles delen

Samen alles delen

Samen delen en verantwoordelijk voor het bezit van de beide partners

Samen verantwoordelijk voor alle kosten/onkosten

Samen verantwoordelijk voor de goederen, ook schulden

Samen verantwoordelijk voor beider bezit

Samen wettelijk verantwoordelijk voor de plussen en minnen tijdens dit huwelijk

Samendelen

Schulden en bezittingen van de man en de vrouw komen in de gezamenlijke boedel. tijdens het huwelijk is ieder

hoofdelijk aansprakelijk voor het bezit en de schulden.

Trouwen in gemeenschap van goederen houdt in dat je echtgenoot en jij gezamelijk de finacieen en goederen

bezitten.

Trouwen in gemeenschap van goederen wil zeggen dat de bezittingen en schulden van de huwelijkspartners vanaf het

moment van voltrekking van het huwelijk gemeenschappelijk bezit zijn.

Vorderingen en schulden van beiden zijn belastbaar

Wanneer je gaat trouwen wordt vastgelegd dat de bezittingen van beiden van beiden zijn.
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Wat van de een is wordt tevens van de ander

Wat van jouw is is van mij

Wat van mij is is van haar en andersom

We delen lief en leed, dus inkomsten en schulden

Zowel alle bezittingen als de schulden behoren tot beide echgenoten

Zowel voor de positieve als negatieve vermogensbestandsdelen zijn beide echtelieden aansprakelijk

Question 310[LF]Als wij ons systeem zouden veranderen en iets zouden invoeren waarbij mensen die trouwen niet

meer automatisch alles gemeenschappelijk zouden hebben, maar alleen bepaalde spullen of bepaalde schulden. Wat

zou u dan willen dat er NIET gemeenschappelijk wordt? (Meer antwoorden mogelijk)

Ad 6 : als 1 van de partners een eigen bedrijf heeft, zal het goed zijn om het huis niet gezamenlijk te bezitten . da

andere partner kan beter eigenaar zijn , in geval van faillissement.

Als er uitzonderingen gemaakt moeten worden, dan is het het beste om op huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Bepaalde eigendommen die van grote waarde zijn voor de een en niet interessant zijn voor de ander

Bezittingen en schulden verkregen voor het trouwen, tenzij anders overeengekomen

Er moeten afspraken gemaakt worden over al dan niet gemeenschappelijk bezit

Goederen, geerfd door een van beiden, zouden bij voorkeur bij degene met de familieband moeten blijven, eventueel

tegen vergoeding aan de ander. schulden, waar de ander geen weet van had voor het huwelijk, zouden bij de ene

partner moeten kunnen blijven(hoewel de weetvraag moeilijk aantoonbaar is)

Het huis waar beide in wonen, maar alleen onder bepaalde omstandigheden. het is niet de bedoeling dat een van

beide partijen na een scheiding de ander financieel geheel kan uitkleden

Het vermogen, in verhouding tot het andere op moment van trouwen, aangevuld met persoonsgebonden

vermogenswijzigingen na hewelijk zoals schenkingen, erfenis maar niet winsten uit loterijeen, arbeid, vermogen,

schulden e.d.

Huisdieren

Ik kan me voorstellen dat als iets uit één van de families komt als familiestuk, dat dat daar ook moet blijven. dus

terug naar broers en zusters of kinderen van desbetreffende partner

Ik vindt dit een moeilijke vraag, dit ligt geheel aan de situatie.

In principe: wat mijn is, is mijn, wat zijn is, is zijn, wat naderhand samen is opgebouwd aan bezittingen en/of

schulden is gemeenschappelijk

Indien een bedrijf failliet gaat moet het zo zijn geregeld dat de persoonlijke bezittingen niet in beslag mogen worden

genomen zoals een woonhuis,gezinsauto etc tenminste tot een normaal aanvaardbaar niveau.als blkijkt dat

bedrijfsvermogen is doorgesluisd naar prive-rekeningen of bezittingen is dit een ander verhaal. in het geval van een

erfenis zou het zo moeten zijn dat bepaalde familiestukken, zoals de kast uit het voorbeeld , in het bezit van de

persoon zelf moet blijven maar dat de partner dan eventueel op een andere manier moet worden schadeloos gesteld

(in overleg van beiden)  schulden van voor het huwelijk kunnen gezamelijk worden maar dan wel met uirdrukkelijke

toestemming van de andere partij

Specifieke erfdelen mat een emotionele waarde, bijv in de familie gemaakte goederen zoals schilderijen en meubilair

Spullen met emotionele waarde, zoals familiestukken

Wat is geerfd door een van beiden, maar allen materiele zaken. geld wordt van ons samen

Wat van emotionele waarde is, hoeft wat mij betreft niet gedeeld te worden. geldelijke dingen wel, zo is de wet nu

eenmaal en dat weet je als je in gemeenschap van goederen trouwt. als je dat niet wilt, moet je maar iets laten

opmaken bij de notaris. je moet niet achteraf gaan zeuren.
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Question 311[LF]Heeft u nog opmerkingen over het onderzoek of over de vragenlijst zelf? Deze kunt u hieronder

noteren.

Dat dit een vragenlijst is voor iemand die nog wil trouwen en niet voor iemand die bijna aan zijn zilveren

huwelijksfeest toe is

De onredelijkheid dat als een van de partners overlijd en er geen directe erfgenamen zijn alles naar de familie van de

over gebleven partner gaat. als de man overlijd gaat alles naar de familie van de vrouw en deelt de familie van de

man niet meer mee in de erfenis.

Door de vraagstelling wordt geheel voorbijgegaan aan de mogelijkheid te huwen op huwelijkse voorwaarden.

Er dient wel rekening te worden gehouden met de kinderen uit een huwelijk. voor hun rechten zal een waarborg

moeten worden opgenomen in nieuwe wetgeving, zodat de langstlevende partner wel volledig erfgenaam is en vrecht

mag laten gelden op de bezitingen uit het huwelijk, maar niet in staat is om de bezittingen uit de boedel te

vervreemden, bijvoorbeeld door schenking aan een ander. ik ervaar het als onrecht wanneer kinderen of kleinkinderen

bijvoorbeeld de langstlevende partner kunnen dwingen de boedel te verdelen. Daar moet iets aan worden gedaan,

zeker in de tegenwoordig gegeven omstandigheden dat een groot deel van de huwelijken strandt, en dat daardoor

zeer veel grootouders met meerdere kleinkinderen geen contact hebben. wat betreft de vraagstelling wil ik opmerken

dat ik graag wat meer nuanceringsmogelijkhden bij de antwoorden had willen zien, bijvoorbeeld door meer

verschillende situaties te tonen.

Er wordt hier vanuit gegaan dat als je trouwt alles van samen is, maar je kunt toch ook op huwelijkse voorwaarden

trouwen. Dan kun je zelf aangeven wat van wie is en wat gemeenschappelijk is ik vind echter wel belangrijk dat

schulden die een partner maakt zonder medeweten van de ander, inderdaad alleen voor die zelfde persoon is.

Er wordt nu alleen van trouwen in gemeenschap van goederen gepraat maar er zijn altijd mensen die op huwelijkse

voorwaarden trouwen en dan ligt de zaak heel anders

Gemeenschap van goederen wil voor mij zeggen dat alles wordt gedeeld, echter kan ik mij voorstellen dat er van te

voren wel overleg is geweest in  geval van schulden van voor het huwelijk. verder is het voor mij logisch dat in geval

van overlijden van een van de ouders de overblijvende recht heeft op alle goederen en gelden en dat een vedeling

onder kinderen pas na het overlijden van beide ouders gebeurt! kortom de achter gebleven ouder houdt het huis etc

zonder dat de kinderen hun rtfdeel op kunnen eisen

Het inititatief is prima dar er eens gekeken gaat worden naar dit systeem maar ik vraag me alleen af wat het verschil

nu eigenlijk wordt met een huwelijk op huwelijkse voorwaarden?

Het is een goed onderzoek het zet je aan het denken over zaken waar je vaak te laat aan denkt.

Het is moeilijk een scheidslijn te stellen tussen de goederen en of erfenis van een van beide. het ligt aan de

verhouding tussen de partners hoe hiermee omgegaan wordt.

Het op huwelijkse voorwaarden trouwen is een enorm karwei. je dient na het bepalen van de huwelijkse voorwaarden

eigenlijk nog steeds bij te houden wie wat en van welk geld heeft aangeschaft. dit is zo'n administratieve rompslomp

dat het geen zin heeft en ik denk ook geen postieve ontwikkeling is voor een relatie om dit te doen. je gaat met een

goede verstandhouding een verbetenis met elkaar aan. ik weet dat wanneer je uit elkaar zou gaan je dat vaak doet

zonder deze verstandhouding heel te laten.

Iemand die het recht van bezittingen of schulden anders wil vastleggen moet op huwlijkse voorwaarden trouwen

Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd maar heb een eigen rekening deze rekening is van mijzelf als ik geld

erf gaat het op mijn rekening, maar ik zal er altijd iets voor kopen waar we samen plezier van hebben, alleen ik krijg

het geld dus wil ik ook beslissen wat er van dat geld gekocht word. zo zie ik de stelling. de rekening blijft van mij kom

ik te overlijden zal deze rekening van mijn man worden en kan hij mijn begravenis hier voor betalen.

Ik ben in gemeenschap gehuwd maar heb wel een testemant laten maken voor ons huwelijk deze hebben wij na ons

huwelijk weer bekrachtigd en toen wij kinderen kregen aangepast. de vragen vond ik niet passen bij het onderzoek en
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aangezien alleen de vraag aan de vrouw wordt gesteld lijkt het weer net of de vrouw weer de hongerige geldwolf is.

sorry voor dit maar dit is mijn mening

Ik maak een duidelijk verschil tussen geldbedragen, waarvan ik vindt dat ze van ellebei zijn zodra er getrouwd wordt

en anderzijds erfstukken (klok, kast e.d.) die voornamelijk emotionele warde hheb en als erfstuk naar mijn mening in

de familitak moeten blijven waar ze vandaan kwamen

Ik sta voor wat ik heb ingevuld maar er kunnen omstandigheden zijn dat je de ander veel minder gunt als hij of zij de

beest heeft uitgehangen.

Ik vind dat wel alles op papier gezet moet worden voor als er eventueel sprake is van een scheiding, dat dan geregeld

moet zijn hoe alles verdeeld wordt, maar als je gewoon met elkaar getrouwd bent totdat de dood elkaar scheidt dan

vind ik dat gewoon alles naar de overgebleven partner moet gaan en dus ook niet naar de kinderen. die hebben er

tenslotte nog niet voor gewerkt, maar kunnen op dat moment wel een blok aan het been zijn in dat opzicht voor de

overgebleven partner.

Ik vind de vraagstelling enigszins wonderlijk. een kast en een klok zijn in huis van beiden, en dan kun je toch niet

stellen:"dat en dat is van.....", want het is gewoon van ons, het staat of hangt in ons huis; en als je een geldbedrag

erft, maak je dat toch ook niet alleen aan jezelf op?

Ik vind het een groot verschil is tussen de situatie waarbij er sprake is van overlijden of van een echtscheiding. bij een

echtscheiding zijn de vehoudingen niet goed meer en zou ik minder willen delen dan wanneer er een goede situatie is

die wordt veranderd door een overlijden.

Ik vind niet dat ik mijn mening over dit onderwerp naar voren kan brengen. ik vind dat als je goederen erft dit een

ander verhaal als geld. als ik geld zou erven, zou het heel erg van de situatie afhangen. in eertse instantie vind ik dat

dit mij zou moeten toekomen. maar als ik bijvoorbeeld niet zou werken, vind ik dat ik met dit geld ook een deel zou

moeten bijdragen.

Ik vond dit een erg moeilijk onderzoek. Het is erg moeilijk om bij dit soort vragen ja of nee te kiezen. in vele gevallen

ligt het er maar net aan hoe een relatie loopt of misschien eindigd en hoe een eventuele erfenis (financieel) wordt

besteed. in sommige omstandigheden zou ik bij een aantal vragen een ander antwoord hebben gegeven. al met al

dacht ik bij vragen dus eigenlijk te vaak: maar, tenzij, alleen enz enz enz

In de laatste vraag werd bij het antwoord over het huis waarin gewoond wordt en het andere onroerende goed niet

vermeld door wie het gekocht werd of anderszins verkregen is. dit is wel belangrijk om te weten of het gezamelijk kan

zijn, of dat het aan slechts een der echtgenoten moet toe behoren. conclusie: de vraag is niet correct gesteld.

In de wet zou een solide basis moeten zijn vastgelegd; regel = getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, evt.

uitzondering, bv. een speciale erfenis zou apart vastgelegd moeten worden

Je kunt ook op huwelijkse voorwaarden trouwen ...

Je kunt toch onder huwlijkse voorwaarden trouwen, dan zijn geen van de problemen die u opnoemde aanwezig. dat

zou ik iedereen aanraden en een nieuwe wet zou hier van uit kunnen gaan.

Je trouwt uit liefde en dan wil je alles samen delen, maar er komen momenten dat het beter is dat je niet in

gemeenschap van goederen trouwt. mijn huwelijk was erg goed en we hebben alles samen gedeeld, mocht ik nog een

keer gaan trouwen of samen wonen, wil ik alles wel gescheiden houden, i.v.m. eventuele erfgenamen van je partner.

Meer antwoordmogelijkheden

Of men zelf op huwelijkse voorwaarden bent getrouwt

Ook al is de wettelijke regeling, dat alles gemeenschappelijk wordt kun je toch wel afspraken maken met elkaar en dat

ook vastleggen bijv in een testament

Te oppervlakkig,veel van deze dingen zijn al in een testament van tevoren geregeld,zo heb ik geen recht op de erfenis

die mijn man heeft gekregen van zijn ouders. dat is per testament bepaald.

Uit uw vraagstelling blijkt tot nu toe niet wat de ontwikkelingen zijn naar de toekomstige juridische maatstaven. en de

vragstelling is in sommige gevallen niet erg logisch.  er had dus een betere redactie moeten zijn van de vragen
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Voor zover ik weet is het trouwen in gemeenschap van goederen een stap die de bezittingen van twee mensen tot het

bezit van beide maakt. uit dat perspectief heb ik de meeste vragen beantwoord. als het gaat om een erfenis dan is er

meestal sprake van een testament dat hier ontbrak waarin de verdeling vaststaat. ik denk verder dat het trouwen in

gemeenschap van goederen prima is en dat een ieder daar de consequenties van moet dragen. Als iemand dat niet

aan durft zijn er andere mogelijkheden, ik zie dan ook niet in waarom het trouwen in gemeenschap van goederen zou

moeten veranderen.

Wanneer iemand in gemeenschap van goederen trouwt zijn er bij de ouders van de partners meestal geen zeer dure

dingen te verdelen . het scheelt natuurlijk wel of een voorwerp/schilderij b.v./ euro 100,000 opbrengt of euro

5000,00.indien een van beide partners een zaak heeft wordt er meestal wel op huwelijkse voorwaarden getrouwd.

Wat wettelijk gezien mag en wat ik vind zijn vaak verschillend. onduidelijk of de enquete de mening uitdrukkelijk

vraagt of hoe het wettelijk gezien is.

Zeer ingewikkelde vraagstelling  vooral de dubbele vragstelling overlijden van uzelf of uw partner maakt nogal

verschil. ik ga niet uit van een gemeenschap van goederen vandaar dat wij ook op huwelijkse voorwaarden gehuwd

zijn

Zorg ervoor dat op huwelijkse voorwaarden getrouwd word, dan is er minder of geen ruzie bij scheiding of overlijden.


