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Meer weten over wat uw Formaat 
notaris voor u kan betekenen?  
Bel met Formaat notarissen of  
kijk op www.formaatnotarissen.nl

Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samen-

werkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en 

optimale  service vormen de kernwoorden in de filosofie van Formaat 

notarissen. De kracht van het Formaat notarissen-netwerk komt onder 

andere tot uiting in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid 

aan specialisaties en niet in de laatste plaats het aantal gerenommeerde 

notariskantoren dat deel uitmaakt van Formaat notarissen. Voor 

welke notariële dienst u waar ook in Nederland naar een Formaat 

 notaris stapt, u kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst 

 mogelijke zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt.

Meer weten 
www.formaatnotarissen.nl
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I n ons  hec t ische,  moder ne bes t a a n z i jn  vee l  mensen  

op zoek na a r  roma nt iek .  Trou wen is  popu la i r, 

ge t u ige he t  g root  a a nt a l  mensen d at  j a a r l i jk s  in  he t 

hu wel i jk sboot je  s t apt .  Zonder  a f breu k te  w i l len doen 

a a n de roma nt ische s fee r  w a a r in  een br u i lo f t  v a a k 

p la a t s v indt ,  w i l len we u  in  deze brochu re w i jzen op 

de ve r s t rek kende conseq uent ies  v a n he t  hu wel i jk . 

Ter w i j l  vee l  a a ns t a a nde echtpa ren z ich voora l  d r u k 

ma ken om de d a g v a n de br u i lo f t ,  heef t  he t  hu wel i jk 

ing r i jpende,  f inanc iële gevolgen voor het verdere leven 

v a n be ide echte l ieden.  Het  i s  zee r  r a ad za am om r u im 

v a n te  voren de d ive r se  mogel i jk heden te  ove r wegen. 

Uw For ma at  not a r is  bespreek t  ze  g r a a g met  u .

Als u niets regelt: wettelijke gemeenschap  
van goederen
In Nederland heef t de overheid bepaa ld dat iedereen, 
d ie t rouw t zonder aanvul lende regel ingen te t ref fen,  
in de wettel ijke gemeenschap van goederen t rouw t.  
Dit wettel ijke systeem zorg t er voor dat a l les wat u 
en uw par tner bij  a anvang van het huwelijk hebben 
gezamen l ijk eigendom wordt. Dat geldt ook in pr incipe 
voor a l les wat u t ijdens uw huwelijk verk r ijg t. U kunt 
voor het huwelijk ook bij notariële akte een andere keuze 
laten vastleggen. Dit wordt ‘het maken van huwelijkse  
voor waarden’ genoemd en kan in ta l van situat ies  
wensel ijk zijn. Soms bl ijkt pas na een ver velende,  
onvoorziene gebeurtenis dat de keuze voor gemeenschap 
van goederen niet de meest verstandige is geweest. 
Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding of het  
f a i l l issement van u of uw echtgenoot.

De trouwdag...



De trouwdag...

en alle
dagen 
daarna
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Faillissement
Bij een fa i l l issement worden a l le goederen waar de fa i l l iete 
huwelijkspar tner recht op heef t, verkocht om de schuldeisers 
zoveel mogelijk tegemoet te komen. Wanneer u in gemeenschap 
van goederen bent getrouwd, gaan de goederen van beide 
echtgenoten voor de bij l!  Dit kunt u a l leen voor komen met 
huwelijkse voor waarden die de wettel ijke gemeen schap van 
goederen u itslu iten. 

Echtscheiding
Nee, het za l u waarschijn l ijk niet overkomen, maar we w i l len 
toch even st i lstaan bij  echtscheiding. In geva l van gemeen-
schap van goederen behoren a l le goederen eerl ijk verdeeld  
te worden. Wanneer u meer dan de helf t a an waarde ontvangt, 
zu lt u het meerdere boven die helf t a an uw echtgenoot moeten 
u itkeren in geld. Goederen die bijvoorbeeld u it een er fenis  
z ijn verk regen, hebben vaak een emotionele waarde voor 
slechts één van u beiden. Er ontstaan nog weleens ver velende 
situat ies wanneer d it soor t goederen met evenveel recht door 
de ander worden gecla imd. Ook kan onder omstandigheden 
het voor tbestaan van een onderneming van één van beide 
echtgenoten (door l iquiditeitsproblemen) in gevaar komen.

Problemen voorkomen:

voorwaardenhuwelijkse



Een fa i l l issement, een echtscheiding, het zijn ver velende 
gebeur tenissen, waar u zo vlak vóór uw huwelijk niet g raag bij 
st i l staat. Toch is het belangr ijk om dat wèl te doen. U kunt de 
nadelige gevolgen van de wettelijke gemeenschap van goederen 
voorkomen en toch prof iteren van de voordelen van het huwe-
l ijk . Hoe? Door goede clausu les in de huwelijkse voor waarden 
op te nemen. Uw Formaat notar is helpt u daarbij  g raag.

Vormen van huwelijkse voorwaarden
De keuze voor een vorm van huwelijkse voor waarden is  
a f hankel ijk van de gebeur tenis waar voor u een regel ing w i lt 
t ref fen of de situat ie d ie u ju ist w i lt u itslu iten. Haaks op de 
wette l ijke gemeenschap van goederen staat de zogenaamde 
‘ koude u itslu it ing’. Hierbij  bepaa lt u dat u en uw echtgenoot 
in beg insel totaa l geen gemeenschappel ijke goederen hebben. 
Ook uw inkomsten zu l len in beg insel gescheiden bl ijven. Dit is 
een noga l extreme oplossing die nog wel eens zeer on redel ijk 
w i l u itwerken voor de par tner met minder of geen  inkomen.  
Er zijn a l ler lei clausu les in de huwelijkse voor waarden mogelijk 
om a lsnog tot een gel ijkwaardige ver rekening van het inkomen 
en/of vermogen te komen. 

Veel voorkomende clausules in de huwelijkse  voorwaarden
•  Per iodiek ver rekenbeding
Een per iodiek ver rekeningbeding voorziet in een per iodieke, 
meesta l ja ar l ijkse ver rekening van inkomsten in het a lgemeen 
of van inkomsten u it a rbeid. Deze clausu le zorg t er bijvoor-
beeld voor dat de par tner met geen of weinig inkomen t ijdens 
het huwelijk toch nog aan vermogensbouw toekomt. De praktijk 
leer t dat het met de na lev ing van het per iodieke ver reken-
beding niet best is gesteld . Het is echter wel van g root belang 
dat de jaar l ijkse ver rekening van de inkomsten ook daad-
werkel ijk plaatsv indt. A ls niet ja ar l ijks is ver rekend dan dient  
namelijk bij  het einde van het huwelijk het gehele aanwezige 
vermogen in beg insel te worden ver rekend. Met het oog op 
fa i l l issement en echtscheiding kan het niet ver rekenen volgens 
de huwelijkse voor waarden dus zeer r iskant zijn.

voorwaarden
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• f inaa l ver rekenbeding
U kunt bij  huwelijkse voor waarden laten vast leggen dat de 
vermogens van u en uw echtgenoot a lsnog worden ver rekend 
wanneer het huwelijk eindig t. Dit betekent dat er dus aan het 
einde van het huwelijk wordt a fgerekend a lsof gedurende het 
huwelijk een bepaa ld vermogensreg ime heef t bestaan.
Bijvoorbeeld een clausu le dat a ls het huwelijk door de dood 
wordt ontbonden (en er k inderen zijn) a l het vermogen wordt 
ver rekend a lsof er een gemeenschap van goederen had bestaan. 
Deze clausu le kan een aanzienl ijke bespar ing aan er f belast ing 
opleveren.  
Een var iat ie op bovenstaande clausu le is de bepa l ing dat a ls 
het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden er ook wordt 
ver rekend maar niet het gehele vermogen. Van de ver rekening 
wordt bijvoorbeeld u itgesloten dat wat de echtgenoten bij  
a anvang van het huwelijk bezaten, of wat zij  hebben gekregen  
k rachtens er f recht of schenk ing. Ook kan een a fspraak worden 
gemaakt voor het ondernemingsvermogen. Dit is voora l z invol 
wanneer u om puur zakel ijke redenen (fa i l l issement) tot huwe-
l ijkse voor waarden beslu it . 

Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
Wanneer u a l getrouwd bent, bijvoorbeeld in gemeenschap van 
goederen, kunt u a lsnog huwelijkse voorwaarden overeen komen. 
Wijzigen van huwelijkse voorwaarden gebeurt bij notar iële akte. 
Met ingang van 1 januar i 2012 is voor het w ijz igen van huwe-
l ijkse voor waarden geen rechterl ijke toestemming meer nodig. 
Is er gemeenschappel ijk vermogen, zoa ls een woning, dan za l 
er veela l ook een notar iële akte van verdel ing nodig zijn. Ook 
a ls u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, is het raadzaam 
om regelmat ig na te gaan of u nog op de ju iste voor waarden 
bent getrouwd. Zelfs bij  een voorgenomen echtscheiding kan 
het zinvol z ijn om de bestaande huwelijkse voor waarden te 
w ijz igen. Bijvoorbeeld om overdrachtsbelast ing te besparen  
bij  de verdel ing van de woning. Uw Formaat notar is kan u  
hierover meer ver tel len. 



Huwelijkse voorwaarden, altijd doen?
Een g root bez waar van gemeenschap van goederen is dat een 
schuldeiser zich kan verha len op het gehele gemeenschaps-
vermogen. Ook om andere redenen is het goed om huwelijkse 
voor waarden aan te gaan. Bijvoorbeeld wanneer u een eigen  
onderneming heef t of wanneer u hecht aan economische zelf-
standigheid of wanneer er bijvoorbeeld g rote ver  schi l len 
 bestaan tussen het vermogen van u en uw par tner. Ook  wanneer 
u in de toekomst g rote verschi l len ver wacht, bijvoorbeeld door 
een  er fenis, kunnen huwelijkse voor waarden verstandig zijn. 
Ook met het oog op ‘estate planning’ z ijn de ju iste huwelijkse 
voor waarden van g root belang. Overleg met uw notar is bl ijf t 
dus a lt ijd geboden.

Soms is een privé-clausule voldoende
Wilt u a l leen mogelijke er fenissen buiten de gemeenschap van  
goederen houden? Een testamenta ire regel ing kan voldoende 
zijn, maar u kunt d it niet zel f regelen. De persoon van w ie u 
een er fenis ver wacht, kan in zijn testament een pr ivé-  clausu le 
opnemen dat a l les wat u er f t buiten de gemeenschap van  
goederen van de er fgenaam za l bl ijven. Met deze bepa l ing kan 
uw par tner bij  een eventuele echtscheiding geen aanspraak 
maken op de geër fde goederen, ze bl ijven dus ‘ in de famil ie’. 
Ook op een schenk ing kan de schenker een dergel ijke clausu le 
van toepassing verk laren.

Tijdig overleg met uw Formaat notaris
Door de grote var iëteit aan huwelijkse voorwaarden is het 
noodzakelijk a l le gedachten en wensen goed op een r ijt je te 
kr ijgen. Een uitvoer ig en t ijdig gesprek met uw Formaat notar is 
is daarvoor onontbeerlijk. Tijdig, omdat u een weloverwogen 
keuze uit de vele mogelijkheden kunt maken. Een Formaat 
notar is, omdat deze u de verschil lende var ianten glashelder kan 
uitleggen en u bijvoorbeeld a l snel een voorstel ter overpeinzing 
kan toezenden. Het opstel len van huwelijkse voorwaarden is 
a lt ijd maatwerk en uw Formaat notar is neemt a l leen genoegen 
met een perfect passende oplossing. U toch ook?
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Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt 
uw Formaat notaris exclusieve ex tra’s die ook voor u 
bijzonder waardevol kunnen zijn. 

Notarisabonnement
Uw Formaat notar is kan vaak meer voor u betekenen dan 
u denkt. Dat merkt u het beste a ls u een g rat is Notar is-
abonnement neemt. Met het Notar isabonnement wordt u op  
de hoogte gehouden van actuele ontwikkel ingen die voor u van 
belang kunnen zijn door middel van het magazine Informeel. 
Zo bl ijf t u geïnformeerd over nieuwe producten en diensten 
van Formaat notar issen. 

Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop  
van een huis
Bij aankoop van een huis verst r ijkt er a lt ijd een zekere per iode 
tussen het onder tekenen van het koopcontract en het passeren 
van de akte van lever ing bij  de notar is.  Overl ijdt de koper in 
d ie per iode en kunnen of w i l len zijn er fgenamen het huis niet 
a fnemen dan kan de verkoper aanspraak maken op een boete 
(doorgaans 10% van de koopsom). Van uw Formaat notar is  
ontvangt u een gratis cer tif icaat, waarmee u t ijdens die per iode 
tot een bepaa ld maximum tegen dat r isico bent beschermd.

Unieke diensten van uw
Formaat notaris:



Testament Scan
Wetten worden aangepast, persoonlijke wensen en omstandig-
heden kunnen veranderen. Daarom is het belangr ijk om uw 
testament regelmat ig te laten controleren. Om u daarbij  te 
 helpen hebben Formaat notar issen de Testament Scan  
ontwikkeld. Die biedt u de mogelijkheid om uw testament in 
overleg met u te herzien a ls daar aanleid ing toe is.  Handig en 
gemakkel ijk voor ú, vanzelfsprekend voor uw Formaat notar is.

Volmacht Scan
Elk mens neemt beslissingen. Er kunnen zich echter momenten 
voordoen waarop u niet in staat bent belangr ijke beslissingen  
te nemen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of af wezigheid. Met een  
volmacht van Formaat notarissen worden belangrijke  beslissingen 
voor u genomen als u daar zelf niet toe in staat bent. Het kan 
daarbij gaan om pr ivé-beslissingen, zoals de aan koop van een 
huis, en beslissingen met betrekking tot uw bedrijf. Dit gebeurt 
door een zaakbehartiger, die u zelf aan wijst. En met de unieke 
Volmacht Scan van Formaat notar issen wordt uw volmacht a lt ijd 
en in overleg met u actueel gehouden.

voor u van belang 
Unieke diensten van uw

Formaat notaris:
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