Onderneming en huwelijk:
houd uw huwelijkse voorwaarden
up-to-date!
Deel I: het faillissement.
Als een van de twee partners een eigen onderneming heeft, wordt
het vaak aangeraden om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Het
doel van de huwelijkse voorwaarden is meestal het beschermen
van de niet-ondernemende partner tegen faillissement van de ondernemer. Maar ook voor een eventuele echtscheiding kan het van
belang zijn om huwelijkse voorwaarden op te maken. Want wil je als
ondernemer wel dat de helft van de onderneming in de gemeenschap
van goederen valt?
In dit eerste deel wordt ingegaan op het faillissement van de ondernemer.
In de Faillissementswet staat ‘het faillissement omvat het gehele vermogen van
de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende
het faillissement verwerft’. In diezelfde wet wordt daarnaast bepaald dat onder
gefailleerde ook wordt begrepen de echtgenoot of de geregistreerde partner van
de in gemeenschap van goederen gehuwde/de als partner geregistreerde.
Als een ondernemer failliet gaat, betekent dit dus automatisch het faillissement
van de gemeenschap. Hoewel de echtgenoot zelf niet failliet verklaard wordt,
wordt hij of zij op deze wijze wel in het faillissement betrokken.
Om hiervoor te waken, kan men huwelijkse voorwaarden opstellen. Maar
beschermen deze huwelijkse voorwaarden daadwerkelijk tegen een faillissement?
Het gevaar zit hem in artikel 61 van de Faillissementswet. De echtgenoot van
de gefailleerde kan alle goederen die hem of haar toebehoren en die niet in de
huwelijksgemeenschap vallen, terugnemen. In beginsel klinkt dit als een goede
bescherming van de echtgenoot. Het is echter ook diezelfde echtgenoot die moet
bewijzen dat bepaalde goederen niet in de huwelijksgemeenschap horen, maar
privévermogen zijn. Dit moet in de meeste gevallen met schriftelijke bewijzen
gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een staat van aanbrengsten. Als de
echtgenoot niet kan bewijzen dat de goederen binnen zijn of haar privévermogen
horen, dan vallen deze goederen in de gemeenschap en dus in de failliete boedel.
Mede om bovenstaande reden is het erg belangrijk om vanaf het begin van
het huwelijk, naast goede huwelijkse voorwaarden die up-to-date zijn, een
gedetailleerde financiële administratie bij te houden.
Heeft u een onderneming
en trouwplannen of
bent u al getrouwd en
wilt u uw huwelijkse
voorwaarden up-to-date
houden? Kom naar ons
voor een vrijblijvend
gesprek voor het maken
van -bij u passendehuwelijkse voorwaarden.
Notaris Bob Roest en
toegevoegd-notaris Carla
Heemstra

Voor het bepalen
van uw koers!
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