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Eigenlijk is het simpel: als je trouwt en de financiële zaken uit elkaar wilt houden,
dan maak je huwelijksvoorwaarden waarin vermeld is dat ieders bezittingen ook van
die partner zullen blijven en hetzelfde geldt dan voor de schulden. Notarissen
noemen dat Koude Uitsluiting.
In zo’n akte met Koude Uitsluiting is het ook toegestaan om alvast op te nemen dat
je over en weer geen recht hebt op elkaars ouderdomspensioen en kun je ook alvast
afstand doen van eventueel nabestaandenpensioen. Dan worden het wel IJs-koude
huwelijksvoorwaarden, oftewel Jaegermeister-voorwaarden.
Het gekke is dat de wetgever dus erkent dat een huwelijk in feite het aangaan van
een contract is, waarbij de echtgenoten een hele ruime mate van contractsvrijheid
hebben. Alleen als de aanstaande echtgenoten in hun huwelijksvoorwaarden ook
willen vastleggen dat zij bij een echtscheiding geen alimentatie van elkaar zullen
vragen, dan verbiedt de wet dat. Ben je getrouwd, dan heb je recht op alimentatie bij
een scheiding. Punt uit.
Je kunt wel afstand doen van dat recht, maar alleen “in het zicht van de scheiding”
en dus niet al bij voorbaat in de huwelijksvoorwaarden die je tekent bij het aangaan
van het huwelijk. Het doet mij aan het eerste deel van de Rivella-slogan denken: een
beetje vreemd.
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Onlangs werd dat weer bevestigd in een rechterlijke uitspraak.
Voor sommige mensen is deze “betutteling door de overheid” zo vervelend dat zij er
voor kiezen om niet te trouwen. In een samenlevingscontract kunnen ze niet alleen
hun bezittingen en schulden gescheiden houden en er voor zorgen dat de ander geen
recht krijgt op het pensioen bij uit elkaar gaan. Maar als bonus geldt: wettelijk
bestaat er geen alimentatieplicht tussen samenwoners. Jammer alleen dat ze daarom
het moeten doen met een margarine-briefje in plaats van een boter-briefje.
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Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief.
U kunt ook op de hoogte blijven via:
Twitter
Facebook
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Brochures kunt u hier downloaden.
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