Onderneming en huwelijk: houdt u huwelijkse
voorwaarden up- to- date - Deel II:

DE ECHTSCHEIDING
Als één 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 nietondernemende partner tegen faillissement van de ondernemer. 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 artikel gaan we het hebben over de echtscheiding.
Onder het huidige huwelijksvermogensrecht zal een onderneming
alleen in de gemeenschap van goederen vallen als de onderneming
staande huwelijk opgericht wordt. Indien de onderneming al bestond
voor het huwelijk, dan blijft de onderneming het privévermogen van de
ondernemer. Als u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent
(en waarschijnlijk dus voor 1 januari 2018) dan valt de onderneming hoe
dan ook in de gemeenschap.
Zolang de echtgenoten gehuwd zijn, gaat het allemaal goed. Veel
ondernemers komen echter bij de afhandeling van een echtscheiding in
moeilijkheden. Deze problemen ontstaan niet alleen wanneer de partners
in (beperkte of algehele) gemeenschap van goederen gehuwd zijn, maar
ook wanneer er wel huwelijkse voorwaarden opgemaakt zijn met enige
vorm van verrekenbeding.
Veel ondernemers vergeten namelijk jarenlang te verrekenen. De
consequentie van het jarenlang niet verrekenen is dat die bij scheiding
vaak alsnog gedaan moet worden. Door vermenging van het te verrekenen
inkomen en het eigen vermogen kan het bijna onmogelijk zijn nog aan het
verrekenbeding te voldoen. In de meeste gevallen komen deze situaties
voor de rechter. De rechter kan nu ook beslissen dat er sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen, omdat het periodieke verrekenbeding niet
of nooit uitgevoerd is. Het periodieke verrekenbeding zou in veel gevallen
beter verruild kunnen worden met een finaal verrekenbeding, waarin de
onderneming geheel uitgesloten wordt.
Daarnaast is het erg lastig om de waarde van de onderneming te bepalen.
Er zijn dan ook veel manieren om de waarde te bepalen. Zo kan men
uitgaan van alleen de cijfers uit de jaarrekening, maar men kan ook de
stille reserves daarbij optellen of de verwachte toekomstige winst van
de onderneming daarbij optellen. Daarnaast zit het geld vaak vast in
de onderneming en kan dit niet zomaar uitgekeerd worden aan de expartner. De onderneming moet wel kunnen blijven draaien. Het is niet de
bedoeling dat de onderneming gevaar
loopt door de echtscheiding.
Het kan nuttig zijn om het huwelijksvermogensregime aan te passen. Zo
kan in sommige gevallen een koude
uitsluiting, waarbij het vermogen van de
beide echtgenoten gescheiden blijft en
er geen enkele vorm van gemeenschap is,
de beste uitkomst zijn.
Heeft u een onderneming en heeft u
trouwplannen of zijn uw huwelijkse
voorwaarden aan vernieuwing toe.
Laat u door ons adviseren!
mr. Kayleigh Josiassen

Voor het bepalen
van uw koers!
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