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Jouw geld, 
zijn geldJacqueline: “Vanaf 

het moment dat mijn 
man en ik zijn gaan 
samenwonen, heb-
ben we drie rekenin-
gen: een gezamen-
lijke en ieder een 
eigen. Zo voorkomen 
we discussies over 
het feit dat ik liever 
geld uitgeef aan 
nieuwe laarzen en hij 
aan nieuwe gadgets. 
Echt belangrijk wat 
van wie is, wordt het 
pas als er iets verve-
lends gebeurt zoals 
een scheiding, een 
overlijden of een fail-
lissement. Kunnen je 
ex of zijn schuldeisers 
aanspraak maken op 
jouw vermogen? Vaak 
denken mensen dat 
het voldoende is om 
bepaald vermogen 
op hun eigen naam 
te zetten om dit te 
voorkomen. Wettelijk 
gezien is dit echter 
nauwelijks relevant. 
Hoe het wel zit, lees 
je in deze cash.”

Verdeel het verstandig.

Wie stort Wat?
Vaak wordt in samenlevings
contracten of huwelijkse voor
waarden opgenomen dat jullie in 
‘evenredigheid’ bijdragen aan de 
kosten van de huishouding, zoals 
de boodschappen, woonlasten en 
de kinderen. Maar is dit reëel? 
Stel dat je partner € 2000 per 
maand verdient en jij € 1000. 
Moet hij dan € 1000 bijdragen 
aan de gezamenlijke lasten en jij 
€ 500? Dit betekent dat hij ook 
€ 1000 voor zichzelf overhoudt en 
jij € 500. Wellicht is het eerlijker 
om allebei € 750 voor jezelf te 
houden, want misschien doe jij 
weer meer in het huishouden of 
met de kinderen.

Wat is van Wie?
Als je samenwoont, is er niets 
automatisch van jullie samen. 
Wel kun je gemeenschappelijk 
vermogen bezitten, zoals 
een huis. Of je hebt in een 
samenlevingscontract afspraken 
gemaakt over gemeenschappelijke 
zaken. Als je gaat trouwen, wordt 
al jullie vermogen automatisch 
gemeenschappelijk, behoudens 
erfenissen en schenkingen die 
onder een uitsluitingsclausule zijn 
verkregen. Wil je dit niet, dan kun 
je huwelijkse voorwaarden laten 

opstellen waarin je bepaalt wat 
wel en niet gemeenschappelijk 
bezit is.

een eigen zaak 
en schulden
Als je voor jezelf begint, is het van 
belang in welke rechtsvorm je dit 
doet. Richt je een eenmanszaak 
op, dan ben je ook met je privé
vermogen aansprakelijk voor 
zakelijke schuldeisers. Die kunnen 
dan gemeenschappelijk vermogen 
van jou en je man opeisen. 
Om dat te voorkomen, kun je 
huwelijkse voorwaarden laten 
opstellen. Zijn jullie al getrouwd? 
Dan moet je dit via de rechtbank 
regelen.

hij in het rood, 
jij ook? 
In een huwelijk is degene die de 
schuld aangaat er aansprakelijk 
voor. Gaat het om een schuld 
voor ‘de gewone gang van de 

huishouding’, zoals voor een 
nieuwe koelkast, dan ben je 
allebei aansprakelijk. Voor 
ingrijpende zaken als het 
aangaan van een hypotheek is 
altijd toestemming nodig van 
de wederhelft. Woon je samen, 
dan ben je in principe niet 
aansprakelijk voor zijn schulden, 
tenzij jouw handtekening ook 
onder de lening staat. 

Wie krijgt Wat 
als jullie relatie 
eindigt?
Als jullie uit elkaar gaan of 
als een van jullie overlijdt, 
geldt wat is vastgelegd in 
jullie samenlevingscontract 
of huwelijkse voorwaarden. 
Daarnaast kun je in een  
testament bepalen aan wie je  
jouw vermogen nalaat. Een 
testament is altijd persoonlijk 
en kun je ieder moment zonder 
overleg aanpassen.

tip  heb je huwelijkse voorwaarden? 
vaak staat dat je jaarlijks het geld 
dat over is moet verrekenen. doe dit 

ook! Zo voorkom je onenigheid.
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