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Met dit financiële trouwboekje
overleef je iedere relatie
Wie dacht dat het er in ons boek Voorkom ruzie bij de kist soms al
heftig aan toe ging, gaat van dit boek over juridische liefde en
financiële romantiek vast nog meer schrikken. In een relatie geldt
immers nog sterker dan bij een erfenis: het is maar van welke
kant je het bekijkt. En vooral ook: wat er bij de een vanaf gaat
komt er bij de ander bij. Het is niet voor niets dat filosofen als
Simone de Beauvoir, Nietzsche en Dr. Dré op het toneel verschijnen. De draagkracht van de laatste is groot, maar de behoefte van
zijn vrouw nog veel groter. Voor je het weet verandert hip en hop
in water en vuur.
Sommige stellen houden het wel vele jaren in goede harmonie
vol met elkaar. Maar zelfs dan gaat het vaak nog mis, zoals bij de
Bonnie en Clyde uit Oldenzaal. En dan hebben we het niet over
de zalige klanken van de Koninklijke Harmonie St. Joseph aldaar.
De eens zo maagdelijk witte bruidsjurk transformeert in dit boek
niet zelden tot een denkbeeldig grijs gevechtspak – de fantas
tische wittebroodsweken ten spijt. Bereid je geestelijk dus op
het allerergste voor. Zo belanden we ook in Maastricht, waar luid
nachtelijk gesnurk voor een dieptepunt in de zuidelijke liefde
zorgt. Maar ja, ondanks al die huwelijksbeloften geldt steeds, en
al helemaal in alle vroegte bij de gitzwarte ochtendkoffie: ‘I never
promised you a rose garden.’
En wist je al dat de geslachtsdaad op het sterfbed een veel krachtiger pijnstiller blijkt te zijn dan welke morfine dan ook? We
hopen daarom dat de lezer de populaire huwelijksvermogens-
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rechtelijke kreet ‘uitsluiting van iedere gemeenschap’ niet al te
letterlijk neemt.
We zijn er inmiddels ook wel achter dat de mens in staat is om
op anderhalve meter vreemd te gaan. Volgt er nu binnenkort een
echtscheidingsgolf of juist een geboortegolf? Mogelijk allebei, de
tijd gaat het ons leren.
Wie in dit boek goed tussen de regels door leest, gaat waarschijnlijk ook inzien dat de ‘Amsterdamse’ huwelijkse voorwaarden een
belangrijke impact hebben op het beladen vraagstuk: blijven of
vertrekken? Soms helpt de natuur ons een handje, in de zin van
‘tot de dood ons scheidt’. Niet alleen in het erfrecht, maar ook in
het huwelijk wordt uiteindelijk de fiscale trukendoos wijd opengezet. En iedereen pakt het toch op z’n eigen manier aan. Zo is de
een duurzaam gescheiden aan het knuffelen en de ander
‘ondraaglijk’ gehuwd. Check na het lezen van het boek voor de
zekerheid je eigen organisatorische liefdesmodel nog even. Misschien is een klein samenlevingscontract (met verblijving of een
aanvullend testamentje) toch geen overbodige luxe.
Realiseer je ook dat sommige partners meer liefde kunnen geven
dan de ander kan verdragen. Op het eerste gezicht klinkt dat
natuurlijk prachtig, maar niet iedereen kan de luxe van een (aanvullende) tweede partner aan. En uiteraard wel weer een mooi
voorbeeld van de huwelijksmantra: het is maar van welke kant
je het bekijkt. En dan hebben we het nog niet eens over het
groenere gras van de buurvrouw gehad.
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Voor de beoordeling van de juridische techniek van dit boek sluiten we af met de heerlijke woorden van Herman Finkers: ‘Zoals ’t
er hier aan toegaat strookt niet met de leer. Dat klopt, en daarom
heerst er hier zo’n fijne sfeer.’
We wensen iedereen dezelfde leerzame lol toe die wij gehad
hebben bij het maken van ons boek. Maar we hopen natuurlijk
vooral dat het een hoop ruzie in bed voorkomt.
Breda en Nijmegen, juni 2021
Heidi Klijsen en Bernard Schols
www.voorkomruzie.nl
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Sterven op je hoogtepunt
‘Sorry, lady, but I prefer to die with my boots on.’ Dat zegt de
doodzieke patiënt Ron Woodroof tegen zijn arts in de film Dallas
Buyers Club. Liever sterven met flinke pijn dan zwaar verdoofd
door morfine het loodje leggen. De Amerikaanse acteur Matthew
McConaughey wint in 2014 een Oscar en een Golden Globe voor
zijn glansrol in deze indrukwekkende film.
Dat stervensproces pakte McConaugheys vader, in het ‘echte leven’,
op heel andere wijze aan. De oude heer stierf letterlijk op z’n hoogtepunt: terwijl hij de liefde bedreef met (gelukkig) zijn vrouw. En
dan heeft een mens echt geen morfine nodig. ‘Niets of niemand
kon hem eronder krijgen. Alleen mijn moeder dus’, vertelt McConaughey later aan het Amerikaanse tijdschrift People. Over ‘Voorkom
ruzie in bed’ gesproken... McConaugheys ouders hadden al jaren
een knipperlichtrelatie. Maar liefst drie keer zijn ze met elkaar
getrouwd. Maar driemaal is scheepsrecht, ook bij dit stel.
Ook hier in Nederland komen er regelmatig ‘spijtoptanten’ voorbij. Even goed de bloemetjes buitengezet, en er dan toch achter
komen dat het oude vertrouwde huwelijksnest zo slecht nog niet
is. Het gras lijkt immers altijd groener bij die ander. Bij de nieuwe
poging komt er een interessante huwelijksvermogensrechtelijke
regel voorbij, namelijk artikel 1:166 van het Burgerlijk Wetboek:
Indien de gescheiden echtgenoten met elkander hertrouwen of een gere
gistreerd partnerschap aangaan, herleven alle gevolgen van het huwe
lijk van rechtswege, alsof er geen echtscheiding had plaats gehad. […]
Een juridische valkuil dus: de oude huwelijksvermogensrechtelijke spelregels herleven weer alsof er niets gebeurd is. En dan
13
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hebben we het niet over de mythe van de maagdelijk witte
bruidsjurk. Golden er tijdens het eerste huwelijk huwelijkse voorwaarden, dan blijven die ook tijdens rit twee in stand. Oftewel:
bezint eer u her(!)begint. Dit is anders als je in de tussentijd met
een ander gehuwd bent geweest.
Het herleven van de oude huwelijksperiode kan ook gevolgen
hebben voor de verevening, het ‘delen’ van pensioen. Maar de
regels gaan niet zover dat handelingen die in de tussentijd, in
de ongehuwde periode, verricht zijn opeens ongeldig zijn.

Pas op als je met je ex-man of -vrouw hertrouwt:
‘alles’ herleeft en niet alleen de nachtmerries
De herleving is nu wel minder spannend dan vroeger, toen een
wijziging van de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
eerst door de rechter goedgekeurd moest worden. Zonder deze
goedkeuring waren de afspraken ongeldig. Als de ex-echtgenoten
dan opnieuw met elkaar trouwden, ging de notaris er nog weleens ten onrechte van uit dat het om huwelijkse voorwaarden
voorafgaand aan een nieuw huwelijk ging. En dat daarvoor dus
geen goedkeuring door de rechter nodig was.
Laten we tot slot nog even de focus verleggen naar onze titel
Voorkom ruzie in bed. Realiseer je dat bij het hertrouwen met je
ex niet alleen de juridische gevolgen van het eerdere huwelijk
herleven, maar mogelijk ook de nachtmerries. Veel rozengeur en
maneschijn is immers al verbruikt.
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Schatteke, waar zijn de huwelijkse
voorwaarden gebleven?
Een op het eerste gezicht heel lief klinkende zin, maar wel erg
beladen. Wie zijn partner deze vraag stelt, komt toch een beetje
verdacht over. Zeker als je net Voorkom ruzie in bed uit hebt. Je
partner denkt bij een zoektocht naar de huwelijkse voorwaarden
toch algauw aan een voorgenomen echtscheiding. En niet dat je
dit goed opgeborgen – qua inhoud zeer stoffige – contract graag
van z’n feitelijke stoflaag wilt ontdoen. Daar komt bij dat veel
partners deze lieftallige, zuidelijke aanspreekvorm niet gewend
zijn. Ze zullen zich dus direct afvragen wat er aan de hand is, na
dertig jaar huwelijk. Kortom, wees voorzichtig.
Maar hoe kun je dan wel zonder al te veel ophef de ooit bij een
notaris getekende huwelijkse voorwaarden achterhalen? Als je
nog weet bij welke notaris de akte gepasseerd is, vraag je gewoon
een kopietje op. Maar wat als je de naam van het kantoor vergeten bent? De trouwdag en (onderdelen van) de huwelijksnacht
kunnen we ons nog wel herinneren, maar de inhoud van de
huwelijkse voorwaarden en de bijbehorende notaris niet altijd.
Mede daarom hebben we in Nederland een huwelijksgoederen
register. De notaris kan de huwelijkse voorwaarden inschrijven
bij de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied waar het
huwelijk is gesloten, maar dat is niet verplicht. Trouw je in het
buitenland, dan kunnen de huwelijkse voorwaarden ingeschreven worden bij de rechtbank Den Haag. Maar waarom zou je ze
openbaar maken? Dit kan van pas komen als je met de huwelijkse voorwaarden wilt schermen bij een schuldeiser, bijvoorbeeld een bank, om zo het vermogen van de ander buiten schot
15
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te houden. Dit noemen we in het recht ‘tegenwerping aan onkundige derden’. Zijn de huwelijkse voorwaarden pas tijdens het
huwelijk aangegaan, dan geldt hiervoor wel de strengere regel dat
ze al veertien dagen ingeschreven moeten zijn. Je kunt dus niet
snel even iets op papier laten zetten om een schuldeiser een hak
te zetten.

Je hoeft huwelijkse voorwaarden niet in te
schrijven in het huwelijksgoederenregister,
maar het kan wel verstandig zijn
Als je niet de volledige huwelijkse voorwaarden openbaar wilt
maken, kun je er ook voor kiezen om alleen het gedeelte (per
uittreksel) in te schrijven dat van belang is voor de buitenwereld.
Hiermee bedoelen we dus vooral de genoemde schuldeisers.
Vaak wordt dan alleen het eerste artikel in het register ingeschreven:
Partijen zijn gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap.
Et cetera…
Uiteraard moet je deze tekst, gelet op de romantische en knuffelende aard van het huwelijk, niet al te letterlijk nemen, maar dat
terzijde. De uitsluiting van iedere gemeenschap wil zeggen dat
ieder van de echtgenoten zijn eigen potje heeft en ook nog eens
met een hek eromheen. Door dit tekstje in te schrijven in het
huwelijksgoederenregister, houd je schuldeisers buiten de deur
voor het vermogen van de ander.
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Alle bepalingen die alleen de echtgenoten zelf aangaan, schrijf je
dus niet in het huwelijksgoederenregister in. Daar hebben eventuele pottenkijkers immers niets mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan een verrekenafspraak over het inkomen. Het opvragen
van een afschrift (kopie) van de huwelijkse voorwaarden bij het
huwelijksgoederenregister kost overigens niets.
Op de achtergrond hoor je de prachtige klanken van Guus Meeuwis. ‘Het is een nacht….’ En realiseer je je dat door het gebruik
van het koosnaampje ‘schatteke’ een mens best opnieuw verliefd
kan worden op z’n partner. Ongeacht waar de huwelijkse voorwaarden gebleven zijn. Probeer het gerust eens uit.
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De huwelijksvermogensrechtelijke
pincode: een 6, een 7 en… een 8
Het huwelijksvermogensrecht is een van de ingewikkeldste
rechtsgebieden: een mijnenveld waar zelfs de meeste juristen
niet helemaal in thuis zijn. Daar is eenvoudig verandering in te
brengen, mits je bereid bent je de geheime huwelijksvermogensrechtelijke code ‘6-7-8’ eigen te maken. Wie de moeite neemt dit
boek helemaal te lezen, bereikt dat doel vanzelf. We helpen de
code te kraken en daarmee de aan het huwelijk gekoppelde
financieel-juridische explosieven onschadelijk te maken.
Een van de belangrijkste spelregels in het recht is dat er regels
zijn die dwingend van aard zijn – waar je als burger niet van af
mag wijken – en regels die slechts gelden als je niets geregeld
hebt: het regelend recht.
Wie ook ons andere boek Voorkom ruzie bij de kist gelezen heeft,
weet dat je in het erfrecht je eigen wetjes kunt maken via je testament. Datzelfde kan ook in het huwelijksvermogensrecht, maar
dan via de huwelijkse voorwaarden. Dit zijn heel belangrijke
afspraken die, zoals zal blijken, je leven ‘voor vijftig procent’
kunnen veranderen. In het huwelijksvermogensrecht geldt: it
takes two to tango. Dat is een belangrijk verschil met het erfrecht.
Een testament kun je herroepen zonder dat je partner daarbij
nodig is en zelfs zonder dat je partner het weet. Spannend!
Huwelijkse voorwaarden kun je echter alleen sámen maken of
wijzigen. Zowel voor huwelijkse voorwaarden als voor een testament mag je op bezoek bij de notaris. Die neemt je zelfgemaakte
‘wetje’ netjes op in een notariële akte. Er is ook een belangrijke
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overeenkomst tussen een testament en huwelijkse voorwaarden:
beide kunnen ingrijpende fiscale gevolgen hebben.

In het huwelijksvermogensrecht geldt:
it takes two to tango
De spelregels van het huwelijksvermogensrecht zijn opgenomen
in het ‘personen- en familierecht’. Dat staat in Boek 1 van ons
Burgerlijk Wetboek in de onderdelen (‘titels’ genaamd) 6, 7 en 8.
En laat nu daar de clou zitten. Titel 6 is van dwingend recht en
geldt voor alle huwelijken. Titel 7 gaat over de ‘gemeenschap van
goederen’, daar kun je van afwijken door het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Titel 8 gaat over het maken van je eigen
wetje door die huwelijkse voorwaarden slim in te richten en geeft
voorbeelden van wat je zoal zelf overeen kunt komen. Let wel: dit
zijn slechts voorbeelden van afspraken. Je mag als echtpaar met
elkaar afspreken wat je wilt, zolang je het maar niet te bont
maakt. Te bont noemen we in het recht heel formeel ‘in strijd met
de openbare orde en de goede zeden’, kortom verboden. Dat in
Nederland niet snel iets verboden is, zie je al als je na 20.00 uur
de tv even aanzet, maar dat terzijde.
Nu snakken we natuurlijk naar een voorbeeld van zo’n regel waar
je niet van af kunt wijken. Stel dat in de huwelijkse voorwaarden
staat dat de echtelijke woning van Piet is. Of dat deze woning al
voor het aangaan van het huwelijk privé-eigendom van Piet was.
Dan zou je verwachten dat Piet deze woning ook zonder toestemming van zijn lieftallige echtgenote Mieke kan verkopen. Maar
dat is niet het geval. Kijk maar eens naar artikel 1:88 bw , de
19
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belangrijkste huwelijksvermogensrechtelijke spelregel. Die
bepaalt dat je bij bepaalde handelingen, zoals de verkoop van de
echtelijke woning, altijd de toestemming van je echtgenoot nodig
hebt. Ook al is het je eigen vermogen (!). Van deze regel kun je bij
huwelijkse voorwaarden niet afwijken.
Waarom niet? Artikel 1:88 bw is opgenomen in ‘titel 6’ en die is,
zoals gezegd, dwingend voor alle huwelijken. Een handeling die
in strijd is met deze spelregel, kan door de andere echtgenoot
teruggedraaid (vernietigd) worden. Er staan een paar regeltjes in
titel 6 waar je wél van af kunt wijken. Bijvoorbeeld in hoeverre er
meebetaald moet worden aan de kosten van de huishouding.
Denk aan de kosten van het gezamenlijke potje pindakaas of
belangrijker: het kratje bier.
De strenge spelregel over de toestemming van de andere echt
genoot duikt regelmatig op in dit boekje. Of zoals in het klassieke
rollenpatroon nog weleens te horen was: ‘Vindt je vrouw het wel
goed?’ Er waren overigens tijden, nog niet eens zo heel lang
geleden, waarin de gehuwde vrouw voor het recht handelings
onbekwaam was. Het kan zomaar zijn dat je moeder dat nog
meegemaakt heeft.
Zit je dan altijd aan die dwingende spelregels uit ‘titel 6’ over de
toestemming van de ander vast? Jazeker, dan had je maar niet
moeten trouwen!
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