
Inhoud

9RelatievormenI

9Inleiding1
10Huwelijk en geregistreerd partnerschap; de verschillen2

13Vindplaatsen relatievermogensrechtII

13Boek 1 en Boek 3 Burgerlijk Wetboek3
13Pensioenwetgeving4
14Internationaal privaatrecht5
14Bijzondere status van de echtgenoot elders in wetgeving6
15Ongehuwd samenwonenden7

18Contractsvrijheid en huwelijkse voorwaardenIII

18
Het huwelijk als overeenkomst: contractsvrijheid als
hoofdregel

8

19Bijzondere beperkingen contractsvrijheid9
24De dwingendrechtelijke toestemming van art. 1:88 BW10

32
De overeenkomst van huwelijkse voorwaarden,
definitie en formaliteiten

IV

32Definitie overeenkomst van huwelijkse voorwaarden11
36Reparatiehuwelijk en omzetting12
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37
(Gebruikelijke) regelingen in huwelijkse
voorwaarden

V

37
Extern (schuldeisers) en intern
(echtscheiding/overlijden/‘tijdens de rit’)

13

40
De motieven, de redelijkheid en billijkheid en de
uiteindelijke werking van de huwelijkse voorwaarden

14

41Regelingen in huwelijkse voorwaarden15
42Regeling betreffende de kosten van de huishouding16

43
Bestuursovereenkomst bij huwelijkse voorwaarden/
opdracht

17

43Koude uitsluiting18
45Verrekenbedingen19
48Periodiek verrekenbeding20
63Finaal verrekenbeding21

66
Combinatie en samenloop van een periodiek en een
finaal verrekenbeding

22

67Beperkte of uitgebreide gemeenschap23
68Verrekening versus (huwelijks)gemeenschap24

71

Huwelijksvermogensrecht en de overeenkomst
van huwelijkse voorwaarden en het algemene
vermogensrecht

VI

71
Huwelijksvermogensrecht en het algemene
vermogensrecht

25

73
Doorbreken of corrigeren van het
huwelijksvermogensrechtelijke regime

26
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76Vermogensverschuivingen tussen echtgenotenVII

76Vermogensverschuivingen en vergoedingsrechten27
76Is er een vergoedingsrecht? Wat, hoe en wanneer?28

85Het basisstelselVIII

85Kosten van de huishouding29
86Wettelijke gemeenschap van goederen30
95Bestuur31

99

De (ontbonden) huwelijksvermogensrechtelijke
gemeenschap van goederen en de eenvoudige
gemeenschap, alsmede de verdeling

IX

99
De eenvoudige gemeenschap, de gebonden gemeenschap
en de bijzondere gemeenschap

32

102Ontbinding huwelijksgemeenschap33
104Verdeling34

108SchuldenX

108
Aansprakelijkheid, verhaal, draagplicht bij een
huwelijksgemeenschap

35

113
Afstand van de gemeenschap en opheffing van de
gemeenschap

36

114
Aansprakelijkheid, verhaal, draagplicht bij uitsluiting
van elke huwelijksgemeenschap

37
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115
Aansprakelijkheid, verhaal, draagplicht bij een
eenvoudige gemeenschap

38

116Schulden en faillissement39

118ScheidingXI

118Einde van het huwelijk door echtscheiding/ontbinding40
121Het (echt)scheidingsconvenant41
121De momenten waarop42

122Overlijden van een echtgenootXII

122
Wettelijke verdeling, andere wettelijke rechten,
bescherming tegen legitieme

43

123Huwelijksvermogensrecht gaat voor het erfrecht44

126Huwelijksvermogensrechtelijke termijnenXIII

126Civielrechtelijke termijnen45
128Fiscale termijnen46

130Huwelijksvermogensrecht en bewijs(regels)XIV

130Bewijsregels tussen echtgenoten worden hoofdregels47
131Bewijs jegens derden/aanbreng48

133De vier tranches en oude wettelijke keuzestelselsXV

133De vier tranches49
134Oude wettelijke keuzestelsels50
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136Internationaal huwelijksvermogensrechtXVI

136IPR algemeen51

136
IPR huwelijksvermogensrecht en
partnerschapsvermogensrecht

52

140IPR persoonlijke rechtsbetrekkingen53
141IPR pensioenverrekening en pensioenverevening54
141IPR partneralimentatie55

144
Partneralimentatie, pensioen, afstamming en
gezag

XVII

144Partneralimentatie56
146Pensioen57
150Gevolgen afstammings- en gezagsrecht58

153Caribisch relatievermogensrechtXVIII

155LiteratuurXIX

157Trefwoordenregister
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