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Nieuwe wet brengt huwelijksbootje 
ondernemers in onstuimig vaarwater 
Het huwelijk kan een flinke onder-
neming zijn. Sinds 1 januari 2018 is 
er een nieuw huwelijksvermogens-
recht in werking dat gevolgen heeft 
voor zowel nieuwe als bestaande 
huwelijken van ondernemers. An-
gelique  Hommes  van Nysingh ad-
vocaten-notarissen zoomt in op de 
nieuwe regels en geeft advies over 
de gevolgen. 

DOOR: REDACTIE 

Een niet-ondernemende echtgenoot 
heeft vanaf nu recht op een redelij-
ke vergoeding voor de kennis, vaar-
digheden en arbeid die hij of zij voor 
de onderneming heeft ingezet. Deze 
olifant in de wittebroodswekenpor-
seleinkast komt naar voren in arti-
kel 1:95a in het Burgerlijk Wetboek. 
Al getrouwde stellen halen nu wel-
licht opgelucht adem, maar er is 
een addertje onder het gras. De re-
geling kan ook van toepassing zijn 
op huwelijksvoorwaarden die voor 1  

januari 2018 zijn gemaakt met een 
verrekenbeding ten aanzien van 
vermogen. 

Cruciale vraag  
Hommes:  "De cruciale vraag die 
voor zowel een eenmanszaak, BV 
of ander onderneming luidt, is: be-
hoort de onderneming tot het pri-
vévermogen van een echtgenoot? 
Als het antwoord op deze vraag `j a' is, 
dan kan de nieuwe bepaling invloed 
op uw situatie hebben. Bijvoorbeeld 
als de huwelijkse voorwaarden dit 
bepalen. Of als een echtgenoot de 
onderneming heeft gekregen als ge-
volg van een erfenis of schenking. 
Dit kan via de zogenaamde uitslui-
tingsclausule." 

Wat is 'redelijk'? 
Vervolgens is de hamvraag: wat is 
dan een redelijke vergoeding? Nog 
best een lastige vraag. Er staat na-
melijk niet in de wet vermeld wat 
een redelijke vergoeding is. En uiter- 

aard is 'redelijk' een behoorlijk rek-
baar begrip. Zeker in het geval van 
een scheiding of geschil waarbij de 
emoties tussen twee echtgenoten 
hoog kunnen oplopen. 

Huwelijkse voorwaarden 
Veel mensen zijn in de veronderstel-
ling dat het opstellen van huwelijk-
se voorwaarden straks niet meer no-
dig is. Of dit correct is, verschilt van 
geval tot geval. Als echtgenoten niet 
onder het wettelijke stelsel willen 
trouwen, moeten zij uiteraard ook 
huwelijkse voorwaarden maken. 
Denk bijvoorbeeld aan de situatie 
dat de echtgenoten hun vermogen 
niet willen delen. Ook als het de be-
doeling is dat zij juist wel al hun be-
zittingen en schulden bij echtschei-
ding met elkaar delen, dient dit bij 
huwelijkse voorwaarden te worden 
geregeld.  Hommes  adviseert on-
dernemers om hun huwelijksvoor-
waarden te laten bekijken door de 
notaris. "Zo kunt u beoordelen wel- 

ke invloed het nieuwe recht op uw 
situatie heeft en om artikel 1.95a 
bijvoorbeeld te laten uitsluiten in de 
huwelijkse voorwaarden." 
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