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Nederland kent de algehele gemeenschap van goederen als
hoofdstelsel van het huwelijksvermogensrecht. Dat is dan ook
het huwelijksgoederenregime waarin de meeste huwelijkspart-
ners met elkaar trouwen. De ontbinding en de verdeling van de
huwelijksgemeenschap zijn belangrijke gevolgen van de beëin-
diging van het huwelijk. Het valt niet altijd mee om de verdeling
bij echtscheiding te bewerkstelligen. Hulp van advocaten en
andere deskundigen is veelal geboden. Bij gebrek aan overeen-
stemming zal de rechter daarover moeten beslissen.

Dit boek is een studie van de huwelijksgemeenschap in verband
met echtscheiding. Hierbij is het uitgangspunt dat de huwelijks-
partners niet zelf tot een verdeling kunnen komen. Behandeld
wordt de omvang van de huwelijksgemeenschap zoals deze 
naar huidig recht (2008) geldt. Tevens zijn telkens de gevolgen
beschreven van het bij het parlement in behandeling zijnde
wetsvoorstel Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van 
goederen (28 867). Voorts vindt een beschrijving plaats van de
verdeling van de (ontbonden) huwelijksgemeenschap wanneer
de tussenkomst van de rechter geboden is. De bevoegdheid van
de rechter en de wijze waarop hij over de verdeling dient te
beslissen, komen aan de orde. Behandeling van veel rechtspraak
is bij dit alles onvermijdelijk. Sluitstuk van dit boek is een
beschouwing over het Californische (VS) huwelijksvermogens-
recht.
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