Trouwen, registreren of samenwonen?
Mocht u voor het eerst een huis kopen, dan
vraagt u zich waarschijnlijk af wat voor u de
beste keuze is. Trouwen, samenwonen of
een partnerschap laten registreren?
Hoe dan ook: het is zeker verstandig om
iets te regelen. Wij helpen u graag verder.
Graag zet ik alvast enkele zaken voor u op
een rij.
Laat ik beginnen met het geregistreerde
partnerschap. In de praktijk bestaat daar
veel onduidelijkheid over.
Een geregistreerd partnerschap
is een partnerschap dat je bij de
gemeente aangaat.
Zo'n geregistreerd partner staat
nagenoeg gelijk aan een huwelijk.
En dat betekent nog steeds ook:
een gemeenschap van goederen.
Een dergelijk partnerschap is dus niet
hetzelfde als samenwonen met een
samenlevingscontract, wat veel mensen
denken.
Trouwen of registreren in gemeenschap
van goederen kan een goede keuze zijn,
echter veel mensen zijn zich maar
nauwelijks bewust van de consequenties.
Ook de ambtenaar van de burgerlijke
stand zal u er vermoedelijk niet heel veel
over vertellen.
Het kan in bepaalde omstandigheden
verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden
of partnerschapsvoorwaarden op te laten
maken bij de notaris Dit doet u bij voorkeur
voordat u zich laat registreren of voordat u
trouwt. Doet u dat immers niet, dan is alles
wat u heeft direct gemeenschappelijk!
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Ook die bankrekening die alleen op uw
eigen naam staat! Dat kan bij een
eventuele scheiding veel ongewenste
consequenties meebrengen.
Het opstellen van huwelijkse voorwaarden
of partnerschapsvoorwaarden is daarnaast
zeker belangrijk wanneer één van u
overweegt om in de toekomst (ooit)
zelfstandig ondernemer te worden,
in verband met de mogelijke financiële

Nu is het een goed moment
om ook uw oude huwelijkse
voorwaarden te bekijken
gevolgen voor uw privé situatie en uw
toekomstige onderneming.
Ook tijdens het huwelijk of geregistreerde
partnerschap kunnen huwelijkse
voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
nog worden opgemaakt of gewijzigd.
Sinds vorig jaar is dat veel makkelijker
geworden. Voor die tijd moest er een
verzoekschrift worden ingediend bij de
rechtbank om tot een wijziging van de
huwelijkse voorwaarden 'staande huwelijk'
over te kunnen gaan. De rechtbank toetste
dan of er benadeling zou kunnen zijn voor
schuldeisers. Vervolgens werd dan de
goedkeuring veelal wel uitgesproken.
Dit was een tijdrovende en daarmee dus
dure aangelegenheid.
Sinds 2012 kan dit via de notaris zonder
gerechtelijke procedure worden gewijzigd.
Dit houdt ook in dat het nu een goed
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U kunt bij ons terecht voor alle
notariële werkzaamheden, alsmede voor mediation!
“Vraagt u zich af of uw oude testamenten en
huwelijkse voorwaarden nog goed zijn?”
Tijdens het inloopspreekuur kunt u zonder afspraak
binnenlopen voor een kort adviesgesprek.
Wilt u liever uitgebreider advies?
Maak dan een vrijblijvende afspraak
voor een gratis adviesgesprek van een half uur.
Het eerste halfuur is trouwens altijd gratis!

Let op: in januari is er geen inloopspreekuur.
Noteert u alvast in uw agenda
dat de eerstvolgende inloopspreekuren zijn op:
woensdag 5 februari en woensdag 5 maart 2014.

moment is om ook uw oude huwelijkse
voorwaarden nog eens te goed onder de
loep te nemen.
Wat na het opstellen van de huwelijkse
voorwaarden vaak mis gaat is dat mensen
een periodiek verrekenbeding zijn
overeengekomen die vervolgens nooit is
uitgevoerd. (Een periodiek verrekenbeding
houdt in dat u elk jaar gezamenlijk vaststelt
wat van wie is.)
Dit kan grote consequenties hebben bij
een echtscheiding. De Hoge Raad, ons
hoogste rechtscollege, heeft al meerdere
malen geoordeeld dat er dan niet meer
kan worden vastgesteld wat van welk
vermogen is aangekocht, zodat er in feite
toch weer een soort gemeenschap van
goederen is ontstaan. Het vermogen en de
goederen worden dan vervolgens alsnog
verdeeld als ware er een gemeenschap
van goederen.
Heeft ook zo'n beding en wilt u daarvan af?
Stel dan bij notariële akte zo goed mogelijk
vast wat is overgespaard tot dat moment
en wijzig uw huwelijkse voorwaarden.
Er is dus al het een en ander veranderd in
dat huwelijksgoederenstelsel. En nu is er
weer een wetsvoorstel op handen.
Eenzelfde wetsvoorstel als enkele jaren
geleden niet is goedgekeurd. D66, PvdA
en VVD willen de wettelijke gemeenschap
van goederen beperken tot dat wat beide
echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben
ingebracht met inkomen uit arbeid.
Bezittingen en schulden van voor het
huwelijk en erfenissen en giften vallen
daardoor niet meer standaard in de
gemeenschap van goederen.
De drie partijen denken dat dit systeem
beter aansluit op de praktijk.
Dat zou betekenen dat ook erfenissen en
schenkingen, waar u thans nog steeds
uitsluitingsclausules voor dient op te maken,
niet meer zomaar in de gemeenschap van
goederen zullen vallen.
Maar: weet u nog wat u had aan het begin
van uw huwelijk en wat u samen heeft
gedaan met die schenking van uw ouders?
De meeste mensen die ik spreek absoluut
niet. Het wordt er dus niet eenvoudiger van
en het wordt dan weer belangrijk om goed
vast te leggen wat er met bijvoorbeeld zo'n
schenking is gebeurd.
Mocht de wet worden gewijzigd dan zijn wij
u vanzelfsprekend graag van dienst bij het
vaststellen van dit soort zaken..
Komt u dus voor een goed advies langs bij
ons op kantoor!

