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SAMENWONEN
EN HUWEN

TROUWEN MET SCHEIDING VAN GOEDEREN
Zoom op het verrekenbeding
HUWELIJKSCONTRACT
Tom en Soﬁe trouwen
met een scheiding
van goederen.

Soﬁe blijft thuis
om voor de
kinderen
te zorgen.

Elk behoudt
zijn inkomsten.

Tom werkt
in zijn ﬁrma.

Inkomsten

Inkomsten

CHEIDEN!
TOM EN SOFIE S

2 SCENARIO’S!
Tom en Soﬁe hadden géén
verrekenbeding voorzien in hun
huwelijkcontract.

Soﬁe heeft
haar eigen
vermogen
niet kunnen
opbouwen.

Beding van verrekening
van aanwinsten

Tom en Soﬁe hadden
een verrekenbeding
voorzien.

Een deel van de inkomsten
van Tom wordt verrekend
bij de echtscheiding.

Autonomie met
een vleugje solidariteit

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infoﬁches op www.notaris.be

Wat is een « beding van verrekening van aanwinsten »
(kortweg het verrekenbeding) ?

Een verrekenbeding is een beding dat voorziet in
een grotere solidariteit tussen de koppels die
getrouwd zijn onder het stelsel van scheiding
van goederen.
Dit beding heeft tot gevolg dat de ene partner
een vordering krijg op de andere – meer
ﬁnancieel krachtige – partner.

Het stelsel van scheiding van goederen heeft een belangrijk nadeel: in principe delen de echtgenoten hun
inkomsten niet, ook niet als één partner meer verdient
dan de andere. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de man
beroepsactief blijft en de vrouw voor de opvoeding van de
kinderen haar professionele carrière afbouwt of stopzet.
Na een tijd ontstaan er scheeftrekkingen tussen de
vermogens: de ene partner verwerft een groter vermogen
(en pensioenrechten) en de andere partner verwerft
minder.

De juiste clausule in het huwelijkscontract
invoegen, helpt om een zekere ﬁnanciële gelijkheid
te herstellen ingeval het huwelijk van het koppel
ontbonden zou worden.

Mijn notaris voor wat er echt toe doet.
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