Toelichting bij de vragenlijst voor het opstellen
van huwelijksvoorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden1
Inleiding
In de vragenlijst vindt u een aantal vragen opgenomen die van belang zijn voor het opstellen
van uw huwelijksvoorwaarden. Het gaat er om door de antwoorden op de vragen inzicht te
krijgen in uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Sommige van deze
omstandigheden lijken nu nog niet ter zake doende, doch zijn van groot belang bij een
eventuele latere ontbinding van uw huwelijk. Hieronder volgen enkele toelichtende
opmerkingen bij de vragenlijst.
Feitelijke omstandigheden van dit moment
U zult ongetwijfeld een doel hebben met het aangaan van uw huwelijksvoorwaarden. Bij
sommigen zal een belangrijke drijfveer zijn dat een van beide partners een onderneming
heeft of van plan is een eigen onderneming te verwerven. Anderen willen
huwelijksvoorwaarden maken omdat zij een familievermogen toegeschoven krijgen of al
gekregen hebben. Daarnaast zijn er veel andere redenen om huwelijksvoorwaarden aan te
gaan. Bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden is het van belang te weten wat u beoogt
met de huwelijksvoorwaarden, zodat de notaris de huwelijksvoorwaarden hierop kan
afstemmen.
Toekomstverwachtingen
Hoewel het mogelijk is om ook tijdens het huwelijk uw huwelijksvoorwaarden nog te
wijzigen, is het eenvoudiger om zoveel mogelijk vóór het huwelijk al rekening te houden met
omstandigheden die zich in de toekomst gaan voordoen. Bij deze omstandigheden kunt u
bijvoorbeeld denken aan de mogelijkheid om een eigen onderneming te beginnen, of het
verwerven van een erfenis. Let op: wijziging van huwelijksvoorwaarden is alléén mogelijk
wanneer u het daar samen over eens bent.
Daarnaast zal vaak de inkomenspositie van een of beide echtelieden veranderen wanneer er
kinderen komen. Zo zal bijvoorbeeld de ene partner meer de zorg voor de kinderen op zich
nemen waardoor ze wat het inkomen betreft geheel of gedeeltelijk afhankelijk wordt van de
andere partner.
In de verdeling van inkomen en vermogen kan men verschillende modaliteiten aanbrengen.
Men kan elkaar bijvoorbeeld mee laten delen in het winstaandeel dat één van beide
partners in een onderneming heeft. Daarnaast is het omgekeerde mogelijk door te stellen
dat bijvoorbeeld wel het directeursloon maar niet de niet-uitgekeerde winst voor
verrekening in aanmerking komt.
Verrekening niet-verteerde inkomen
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Waar hierna gesproken wordt over huwelijk of huwelijksvoorwaarden wordt hiermee tevens bedoeld geregistreerd
partnerschap of partnerschapsvoorwaarden

Om tot een verdeling van uw inkomsten te komen zou u een bepaling op kunnen nemen op
dat niet-verteerde inkomsten uit arbeid, uit vermogen of uit beide, tussen u beiden
gelijkelijk verdeel worden.

Wanneer u aan het eind van het jaar of misschien zelfs maandelijks tot een verdeling
overgaat, is verrekening geen probleem. Wanneer daar enkele jaren overheen gaan, wordt
het moeilijker na te gaan wat verrekend moet worden. Om te voorkomen dat achteraf jaren
teruggegaan moet worden, kan een vervaltermijn opgenomen worden waarin vermeld
wordt dat wanneer binnen twee of drie jaar niet verrekend is, de vordering tot verrekening
vervalt. Een dergelijk vervalbeding wordt door de rechter echter doorgaans opzij gezet.
De echtelijke woning
Bij het maken van huwelijksvoorwaarden kunt u ook een keuze maken met betrekking tot de
vraag wiens eigendom de woning wordt, ongeacht op wiens naam de woning komt te staan.
Vaak staat de woning al op beider naam (gemeenschappelijk aangekocht). Als dat niet het
geval is, kan er bij het aangaan van de huwelijksvoorwaarden alsnog voor gekozen worden
de woning gemeenschappelijk eigendom te maken zonder dat daar dan
overdrachtsbelasting over verschuldigd is. Op die manier wordt bewerkstelligd dat
echtelieden niet alleen beiden in de eigendom gerechtigd zijn, maar ook in de waardegroei
van de woning.
Staat van aanbrengsten
Van zaken die op naam staan is duidelijk wie de eigenaar is. Anders ligt dit voor niet op naam
staande zaken, zoals inboedel. Wanneer u deze zaken bij het aangaan van het huwelijk privé
wilt houden, valt aan te bevelen een lijst te maken, een zogenaamde staat van
aanbrengsten, waarop vermeld staat welke goederen aan wie van de echtelieden toekomen.
Van inboedelgoederen tijdens huwelijk verkregen, geldt als hoofdregel dat zij gezamenlijk
zijn, tenzij een van bieden kan bewijzen dat het haar of zijn eigendom is.
Kosten van de huishouding
In de huwelijksvoorwaarden wordt ook een regeling opgenomen over de kosten van de
huishouding. Ook daarbij zijn verschillende mogelijkheden aanwezig. Veelal is het
uitgangspunt verdeling van de kosten naar evenredigheid van de inkomsten. Indien u dat
wenst, kunt u daarop varianten aanbrengen.
Levensverzekering en pensioen
In de huwelijksvoorwaarden dient ook een regeling opgenomen te worden met betrekking
tot eventuele levensverzekeringen en pensioenen. Wanneer u een levensverzekering heeft
gesloten of in de toekomst gaat afsluiten, is het van belang dat de verzekeringspremies
verschuldigd zijn door degene die de uitkering uit de verzekering krijgt, de begunstigde. Als
degene die komt te overlijden de premies uit de levensverzekering verschuldigd is, is de
uitkering namelijk bij de begunstigde belast met successierecht. Om dat te voorkomen
moeten de huwelijksvoorwaarden zo opgesteld zijn dat ook inderdaad de
levensverzekeringspremies verschuldigd zijn door de begunstigde. Daarnaast dient overigens

het polisblad van de verzekering de verschuldigdheid door de (toekomstige) begunstigde te
bevatten.
Op ouderdomspensioenen is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van
toepassing. Dat betekent dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk opgebouwd
wordt aan beide echtelieden gelijkelijk toekomt. Indien u van deze regeling wilt afwijken
dient daaromtrent een regeling opgenomen te worden in de huwelijksvoorwaarden.
Voorzieningen bij het einde van het huwelijk
Een huwelijk kan eindigen door de dood, door echtscheiding of door ontbinding na scheiding
van tafel en bed. Als u bij huwelijksvoorwaarden heeft uitgesloten dat er een
huwelijksgoederengemeenschap ontstaat, behoudt iedere echtgenoot (of diens
erfgenamen) na beëindiging van het huwelijk zijn eigen vermogen.
Het eigen vermogen van de ene echtgenoot kan aanzienlijk groter zijn dan dat van de andere
echtgenoot. Wanneer u dat om fiscale (ongelijke vermogens werkt vrijwel altijd ongunstig
voor de erfbelasting) of andere redenen (bijvoorbeeld in verband met de verzorging van de
langstlevende echtgenoot) niet wenst, is het mogelijk een beding op te nemen waarin wordt
bepaald dat er bij ontbinding van het huwelijk tussen u beiden of tussen een van u beiden en
uw erfgenamen afgerekend wordt alsof u in gemeenschap van goederen gehuwd was. U
kunt daarbij onderscheid maken tussen de situatie dat het huwelijk ontbonden wordt door
overlijden of door echtscheiding. In het laatste geval zult u veelal juist niet willen
verrekenen.
Slot
Aan de hand van de vragenlijst en de toelichting worden de belangrijkste punten aan de
orde gesteld die u in huwelijksvoorwaarden kunt regelen. Huwelijksvoorwaarden zijn echter
een contract waarin u binnen de grenzen van de wet uw eigen specifieke situatie kunt
regelen. Het is dus mogelijk dat u aan het bovenstaande een eigen invulling wilt geven die u
alsnog met de notaris kunt bespreken.

