
 

Vragenlijst voor het opstellen van  
huwelijksvoorwaarden of 

partnerschapsvoorwaarden1 
 
I. Personalia 
 
MAN/VROUW 

Familienaam :…………………………………………. 

Voornamen :….……………………………………… 

Adres :….……………………………………… 

Geboorteplaats en -datum :….……………………………………… 

Legitimatiebewijs :….……………………………………… 

Nummer Legitimatiebewijs :….……………………………………… 

Beroep :….……………………………………… 

Bent u eerder gehuwd of geregistreerd  
partner geweest? : ja/nee  Indien ja, met elkaar: ja/nee 
 
MAN/VROUW 
Familienaam :….……………………………………… 

Voornamen :….……………………………………… 

Adres :….……………………………………… 

Geboorteplaats en -datum :….……………………………………… 

Legitimatiebewijs :….……………………………………… 

Nummer Legitimatiebewijs :….……………………………………… 

Beroep :….……………………………………… 

Bent u eerder gehuwd of geregistreerd  
partner geweest? : ja/nee  Indien ja, met elkaar: ja/nee 
 
Voorgenomen huwelijksdatum :….……………………………………… 
Voorgenomen plaats van voltrekking van  
het huwelijk :….……………………………………… 
Voorgenomen adres waar u zich na de  
huwelijksvoltrekking zult vestigen :….……………………………………… 
 
II. Informatie over de feitelijke omstandigheden van dit moment 
 
Wat ziet u als doel van het maken van huwelijksvoorwaarden? 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Waar hierna over huwelijk of huwelijksvoorwaarden wordt gesproken wordt hiermee tevens geregistreerd partnerschap 

of partnerschapsvoorwaarden bedoeld. 



 

Verwacht één van u nog vóór het huwelijk relevante veranderingen in de vermogensomvang 
(bijvoorbeeld door een schenking of overlijden)? 
ja/nee 
 
eventuele opmerkingen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III. Toekomstverwachtingen 
 
Vermogen 
1. Is er bij een van u beiden, sprake van een eigen onderneming? 
 ja/nee 
 
2. Valt te verwachten dat een van u beiden, of u beiden in de toekomst een eigen onderneming 

start? 
 ja/nee 
 
3. Indien u bij vraag 1 of 2 "ja" geantwoord heeft, bent u dan van mening dat: 
 a. de onderneming een volstrekt afgescheiden vermogensbestanddeel is, waar de andere 

echtgenoot op geen enkele wijze recht op heeft? 
  ja/nee 
 
 b. de andere echtgenoot meedeelt in een eventuele waardestijging van de onderneming 

tijdens het huwelijk? 
  ja/nee  
 
4. Als u vindt dat de andere echtgenoot meedeelt in een eventuele waardestijging van de 

onderneming tijdens het huwelijk, vindt u dan dat die waardestijging bij helfte moet worden 
verdeeld, of zou de waardestijging voor de echtgenoot, niet-ondernemer moeten worden 
gemaximeerd op een bepaald bedrag of percentage van de waardestijging per jaar bij 
helft/maximumbedrag van ………………………… EURO, ……..…………..% van de waardestijging. 

 
5. Stel dat er bij één van u beiden, of bij beiden, sprake is van een mogelijkheid dat er tijdens het 

huwelijk schenkingen of nalatenschappen zullen worden ontvangen, bent u dan van mening dat: 
 a. de schenkingen of nalatenschappen privé-vermogen moeten zijn van de echtgenoot die de 

schenking/nalatenschap ontvangt? 
  ja/nee 
 
 b. schenkingen/nalatenschappen die tijdens het huwelijk zullen worden ontvangen 

gemeenschappelijk vermogen worden van u beiden, ongeacht wie de 
schenking/nalatenschap ontvangt en ongeacht het bedrag (tenzij de schenker/erflater 
anders heeft bepaald)? 

  ja/nee 
 
6. Voorziet u tijdens het huwelijk andere gebeurtenissen die een belangrijke invloed zullen hebben 

op het vermogen? 
 ja/nee 
 zo ja, welke? ......................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
IV. Inkomen 
 
1. Heeft op dit moment allebei een baan? 
 ja/nee 
 
2. Is het de bedoeling dat u tijdens het huwelijk allebei inkomen verdient? (inkomsten uit arbeid 

heeft) 
 ja/nee 
 
3. Bent u van mening dat de inkomsten die tijdens het huwelijk worden verdiend door één van u 

beiden of door u beiden: 
 a. een 'gemeenschappelijke pot' vormen, waaruit de kosten van de huishouding worden 

betaald en waaruit u gezamenlijk aanschaffingen en investeringen bekostigt 
  ja/nee 
 b. een 'privé pot' vormen voor degene die het inkomen verdient, met het gevolg dat de 

echtgenoot die het geld verdient daarvan een deel bestemt voor de kosten van de 
huishouding en de rest behoudt als privé-vermogen? 

  (Opmerking: als u beide inkomen verdient heeft u dus twee privé-potten, waarvan u beide 
een deel bestemt voor de kosten van de gemeenschappelijke huishouding.) 

  ja/nee 
 
4. Bent u van mening dat een eventueel overschot van inkomsten aan het eind van het jaar 

verrekend moet worden, ongeacht van wie de inkomsten afkomstig zijn? 
 ja/nee 
 
5. Meent u dat de mogelijkheid tot verrekening ook vele jaren later nog moet bestaan, 

bijvoorbeeld na 20 jaar? 
 ja/nee 
 
6. Bent u van mening dat de echtelijke woning eigendom moet worden van degene op wiens naam 

het pand komt te staan? 
 ja/nee 
 
7. Bent u van mening dat de echtelijke woning altijd gemeenschappelijk eigendom van u beiden is, 

zodat het niet uitmaakt op wiens naam de woning staat? 
 ja/nee 
 
8. Bent u van mening dat de inboedel die u tijdens het huwelijk koopt, of welke u voor uw huwelijk 

reeds in eigendom had, eigendom moet zijn van u samen? 
 ja/nee 
 
 
9. Indien u vraag 8 met "nee" beantwoord, bent u dan van plan om tijdens het huwelijk een lijst bij 

te houden waarop wordt vermeld wie de eigenaar is van de tijdens het huwelijk aangekochte 
inboedelgoederen? (Opmerking: als u geen lijst bijhoudt, ontstaat er later wellicht een 
bewijsprobleem.) 

 ja/nee  
 
10. Heeft u hobby's of verzamelingen waarvoor u tijdens het huwelijk mogelijk zaken (zoals boeken 

of materialen) zult aankopen, waarvan u eigenaar wilt zijn en blijven, ook al worden de overige 



 

inboedelgoederen wellicht geheel of ten dele gezamenlijk eigendom op grond van de 
voorgaande vraag? 

 ja/nee 
 
11. Bent u van mening dat kleding, sieraden en persoonlijke gebruiksvoorwerpen privé-vermogen 

vormen van degene die de kleding, sieraden of persoonlijke voorwerpen gebruikt, ongeacht wie 
de goederen heeft gekocht en/of betaald? 

 ja/nee 
 
12. Vindt u het juist dat de zaken, waarvan u geen van beiden kunt bewijzen dat u eigenaar bent, 

eigendom worden geacht te zijn van u beiden, ieder voor de helft? 
 ja/nee 
 
V. Kosten van de huishouding 
 
1. Vindt u het juist dat de kosten van de huishouding in de eerste plaats moeten worden betaald 

uit de inkomsten uit arbeid en pas, wanneer die inkomsten ontoereikend zijn, ook uit de 
inkomsten uit vermogen? 

 ja/nee 
 
2. Bent u van mening dat de kosten van de huishouding moeten worden betaald naar 

evenredigheid van ieders inkomen (uit arbeid en/of vermogen) of wilt u een andere 
verdeelsleutel? 

 ja, evenredig / nee, andere verdeelsleutel 
 indien andere verdeelsleutel, welke: 

 ………………..%-………………..% 

 
3. Stel, dat u in een zeker jaar de kosten van de huishouding niet betaalt op de manier zoals u die 

zelf heeft gekozen, vindt u dan dat dat later nog moeten kunnen worden rechtgetrokken door 
een interne verrekening? 

 ja/nee 
 
4. Indien u vraag 3 met "ja" heeft beantwoord, vindt u dan dat verrekeningsmogelijkheid ook vele 

jaren later nog moet bestaan, bijvoorbeeld na 20 jaar? Voor uw antwoord maakt het misschien 
verschil, of het huwelijk eindigt door een echtscheiding of door het overlijden van één van u 
beiden. 

 a. In geval het huwelijk eindigt door een echtscheiding  
  Ja, onbeperkt / Nee, voor een beperkte termijn, te weten: 
 
 b. In geval het huwelijk eindigt door het overlijden van één uwer 
  Ja, onbeperkt / Nee, voor een beperkte termijn, te weten: 
 
VI. Levensverzekering en pensioen 
 
1. Indien u een levensverzekering heeft, betaalt de toekomstige begunstigde de premies voor een 

levensverzekering? 
 Ja / Nee, deze worden betaald door: ………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding moeten de tijdens het huwelijk 

opgebouwde ouderdomspensioenrecht bij helft tussen de echtgenoten worden verdeeld. De 
wet bepaalt dat u van deze hoofdregel kunt afwijken (als u van de wettelijke hoofdregel wilt 
afwijken zal de notaris met u een aantal mogelijkheden bespreken). 



 

 Wilt u hiervan afwijken? 
 Ja/ nee,  
 Indien ja: ik wil in de plaats van een verdeling bij helfte de volgende verdeling:.………%...............% 
 
Opmerking: het bovenstaande is niet van toepassing op de AOW; ieder houdt de eigen AOW-rechten. 
 
VII. Voorzieningen bij het einde van het huwelijk 
 
Opmerking: 
een huwelijk kan eindigen door de dood, of door echtscheiding. U kunt van mening zijn, dat er 
andere regels moeten gelden bij die verschillende beëindigingsmomenten. Met een echtscheiding 
wordt hierna tevens bedoeld een scheiding van tafel en bed, die door de rechter wordt uitgesproken. 
 
1. Bent u van mening dat u aan het einde van het huwelijk door overlijden alsnog met elkaar (dus 

feitelijk met de erfgenamen van de overleden echtgenoot) moet afrekenen, alsof er een 
algehele gemeenschap van goederen bestond tijdens het huwelijk? Dit betekent dus dat u dan 
alsnog ieder recht heeft op de helft van het totale vermogen. (Dit kan aanzienlijke besparing 
opleveren van de te betalen erfbelasting; de notaris zal u hier verder uitleg over geven). 

 ja/nee 
 
2. Bent u van mening dat aan het einde van het huwelijk door echtscheiding u alsnog met elkaar 

moet afrekenen, alsof er een algehele gemeenschap van goederen bestond tijdens het huwelijk? 
 Dit betekent dat u dan alsnog ieder recht heeft op de helft van het totale vermogen 
 ja/nee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


