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Hengelo
Vordenseweg 84
7255 LE Hengelo Gld
0575-46 16 22

Verkoop van diverse
merken aanhangwagens.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Ifor Williams, Anssems en
Hapert.

Dealer van Huzen en Patura.

- Paardentrailers
- Aanhangwagens
- Vee- en kleinveetrailers
- Speciaalbouw
- Onderdelen
- Reparatie alle merken trailers
- Ook reparatie en keuring van
caravans

Hummelo
Dorpsstraat 1c
6999 AA Hummelo
0314-35 96 36

- Houten omheiningen
- Paardenbakken
- Doorsteekschuttingen
- Weide afrasteringen
- Doorgangen
- Verlichtingen
- Gaasomheiningen

Dealer van Weijer paardentrailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt T: 0313-47 63 11 M: 06-53842907

www.berendsenaanhangwagens.nl

p ro fe s s i o n e l e vo e d i n g vo o r d i e re n

Ondanks dat inmiddels ruim één op de drie huwelijken eindigt in
een echtscheiding, groeit gestaag het aantal mensen dat toch in vol
vertrouwen de stap neemt. Nu Henk Pleket van De Havenzangers
onlangs is overleden, kan ook ik – nog geen veertig – eindelijk met
een gerust hart de sprong wagen; op 27 april 2012 is het zover.
Van de op dit moment gesloten huwelijken vindt ruim een
derde plaats na het opmaken van huwelijkse voorwaarden.
De rest trouwt nog altijd in ‘gemeenschap van goederen’. Velen
vinden echter dat ons huidige systeem niet meer van deze tijd
is. Overigens is dit systeem – waarbij men in gemeenschap van
goederen trouwt, tenzij daarvan bij huwelijkse voorwaarden
wordt afgeweken – behoorlijk uniek in de wereld. Voor zover mij
bekend zijn er slechts vier landen ter wereld waar dit systeem
geldt. Het aanpassen van ons systeem gaat echter moeizamer
dan voorzien. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is inmiddels al
ruim acht jaar oud.
In de afgelopen 50 jaar is het huwelijksgoederenrecht bijzonder
in beweging geweest. Nadat in 1957 de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd afgeschaft – niet langer werd
zij gelijkgesteld aan een minderjarig kind of een onder curatele
gestelde dronkaard – is er veel gebeurd. (Mochten er met mij
mannen zijn die zich afvragen sinds wanneer wij eigenlijk niets
meer te zeggen hebben thuis: sinds 1957 dus …).
In het thans ter behandeling voorgelegde wetsvoorstel werden
vele wijzigingen opgenomen. Met name wilde men regelen dat
voortaan verkregen schenkingen en erfenissen niet langer in de
gemeenschap van goederen vallen, evenals al hetgeen ieder
der echtelieden bij het aangaan van het huwelijk al bezat; een
systeem zoals dat nu ook al in Duitsland en België geldt.

kippen

afhalen kan ook bij de Garvo fabriek
Molenweg 38 6996 DN Drempt
iedere zaterdag van 8.00 - 12.00 uur
ingang Bronksestraat

Kippen zijn altijd bezig en zorgen voor leven in de brouwerij.

Garvo heeft een compleet assortiment voeders voor vrijwel

Of u graag eitjes wilt of gewoon de aanwezigheid van de

alle dieren. Vraag bij uw voederhandel naar de hoogwaar-

dieren waardeert, altijd is een vitale en gezonde kip het be-

dige hobbyvoeders van Garvo.

langrijkst. Bij de Garvo voeders ligt de nadruk niet op snelle

Garvo voeders zijn zuinig in gebruik en zijn samengesteld

groei of hoge productie maar op gezondheid… en een

voor een hoge natuurlijke weerstand en vitaliteit.

gezonde kip legt natuurlijk regelmatig een lekker eitje.
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Mr. Jeroen te Lindert (38) is notaris te Doesburg.
In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een ‘jaren 50
rock-‘n-rollband’. Met vriendin en dochter van
10 woont hij in Voor-Drempt.

Nu, ruim acht jaar later, zijn we zover dat het wetsvoorstel per 1 januari 2012 van kracht wordt. In de loop van
het proces zijn er echter dusdanig veel amendementen
geweest dat er nog maar bijzonder weinig over is van het
oorspronkelijke plan. Met name de hierboven genoemde
hoofdwijzigingen zijn beide gesneuveld. Zoals vaak geldt
ook hier dat iedere voorgenomen revolutionaire
ommezwaai vanzelf sneuvelt als men er maar lang
genoeg over poldert.
Er zijn natuurlijk nog wel wat wijzigingen over: Zo hoeft
een verzoek tot echtscheiding niet langer altijd verplicht
via een advocaat te lopen. Het mag straks ook via een
notaris, mits u een gezamenlijk verzoek indient en er
geen minderjarige kinderen zijn. Verder wordt het tijdstip

van ontbinding van het huwelijk vervroegd, namelijk naar de
datum van indiening van het verzoekschrift in plaats van de
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers
van de burgerlijke stand. Mocht schoonmoeder ernstig ziek
zijn, dan heeft het dus niet langer zin om de echtscheiding zo
lang mogelijk te rekken in een poging haar nalatenschap nog
in de gemeenschap van goederen te laten vallen. Ook wordt de
rechterlijke goedkeuring geschrapt in de gevallen dat tijdens het
huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt of
bestaande huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd.
Verder zijn er nog een aantal wijzigingen op het gebied van het
bestuur over gemeenschapsgoederen en over het zogenaamde
nominaliteitsbeginsel. Wijzigingen die niet bepaald schokkend
zijn en waarvan uiteenzetting hier te ver zou voeren.
Kortom: gaat uw ideale schoonzoon de dag na uw uitvaart
ervandoor, dan neemt hij nog steeds de helft van uw dochters
erfdeel mee. Het blijft dus belangrijk om door middel van de
zogenaamde uitsluitingclausule (omdat het uw ideale schoonzoon betreft, ook wel de ‘Herman Brood-clausule’ genoemd) in
uw testament te bepalen dat al hetgeen uit uw nalatenschap
afkomstig is, nimmer toekomt aan ‘de koude kant’.
En komt u in 2012 in een echtscheiding terecht, dan moet u nog
steeds de erfenis die u zelf ooit kreeg met uw aanstaande ex
verdelen, tenzij uw ouders dat in hun testament hebben
voorkomen. Mocht de liefde u niet langer bij elkaar houden, dan
is dit misschien een goede reden …

Tip van de notaris
Tot slot kom ik nog even terug op mijn verhaal van de
vorige keer: hierin wees ik op het gevaar dat dreigde
voor mensen bij wie in het verleden de woning is overgedragen van de ouders naar de kinderen, waarna de
ouders vervolgens zelf in de woning bleven wonen.
De belastingdienst heeft inmiddels de onredelijkheid
van de voorgenomen wijzigingen ingezien en heeft
voor ‘oude’ gevallen bepaald dat men bij het overlijden
van de ouder(s) voor de erfbelasting nog steeds mag
uitgaan van de waarde van de woning ten tijde van de
overdracht. Leuker kunnen we het niet maken ...
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