COLUMN
Grote kans dat u dit leest en denkt: ‘Hoezo?’ Maar het is
echt waar. Met ingang van 2012 is het nieuwe huwelijksgoederenrecht in werking getreden. Dat brengt kolossale risico’s
met zich mee voor partners die op huwelijkse voorwaarden zijn
gehuwd. En, beste ondernemer, dat bent u waarschijnlijk ook.

U weet toch dat de
regels van (bestaande)
huwelijkse voorwaarden
in 2012 zijn gewijzigd?
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Vanuit mijn expertise als fiscaal jurist kan ik u verzekeren dat de fiscale gevolgen
enorm zijn. Maar vreemd genoeg is de informatievoorziening over deze wetswijziging zeer beperkt. Heeft u al iets gehoord van uw juridisch adviseur? Misschien komt het omdat dit wetsvoorstel er ‘maar’
15 jaar heeft gelegen. Over de fiscale consequenties is echter maar een paar maanden nagedacht.

Zakendoen met je partner is een tikkende tijdbom
In 2012 is o.a. ook de zogenoemde beleggingsleer ingevoerd. Stel: u heeft een onderneming en u heeft in 2012 geld nodig voor een
bedrijfspand. Daarvoor gebruikt u geld dat formeel op naam van uw vrouw staat. De zaken gaan goed, maar persoonlijk minder.
Want over een paar jaar gaat u scheiden, helaas. U denkt dat u dat geld dan aan uw ex terug moet betalen, mogelijk zelfs met
rente. Dan krijgt u te horen dat u niet alleen dat geld moet terugbetalen maar ook de waardestijging van het pand voor zover dat
aan haar investering is toe te rekenen. Dus als zij 50% van de investering heeft gedaan, is 50% van de waardestijging voor haar.
En dat zal vast niet uw bedoeling zijn geweest. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u bij uw partner geld leent om de aandelen van uw
B.V. vol te storten. Als u 18.000 euro even van uw partner leent, is de totale waardestijging van de B.V. voor de partner.
Deze beleggingsleer geldt voor alle transacties na 2012, ook bij bestaande huwelijkse voorwaarden. Gelukkig is het mogelijk af
te wijken van deze regels. Maar dat moet dan wel expliciet geregeld worden.

‘Leuker kunnen ze het niet maken, zeggen ze...’
En weet u wat nog erger is? Als u iets moet terugkopen van uw partner, is hij of zij inkomstenbelasting verschuldigd over de
winst die wordt gemaakt. Een doorschuifregeling die deze financiële pijn zou kunnen verzachten is niet opgenomen. Zou die
vergeten zijn? Tenslotte hebben de regelmakers er maar 15 jaar over kunnen nadenken. Leuker kunnen ze het niet maken,
zeggen ze. Maar het zou prettig zijn wanneer ook eens over de consequenties van nieuwe regelgeving werd nagedacht.
Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, denk dan goed na voordat u iets met elkaars geld gaat doen. De wetgever
heeft dat namelijk niet voor u gedaan.
Fred Snelderwaard
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