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Wil je weten wat de Formaat Notaris 
voor jou kan betekenen? Kijk dan 
eens op: www.formaatnotarissen.nl

Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samen

werkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en 

optimale service zijn de kernwoorden van de filosofie van Formaat 

Notarissen. De kracht van het netwerk van Formaat Notarissen zit 

onder andere in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid 

aan specialisaties en het grote aantal gerenommeerde notariskantoren 

dat deel uitmaakt van Formaat Notarissen. Voor welke notariële 

dienst je waar ook in Nederland naar een Formaat Notaris stapt, je 

kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt.
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J e t rou wd a g is  de  moois te  d a g v a n je  leven.  Nie t 

a l leen de d a g ze l f ,  ma a r  ook de weken en soms 

ze l f s  ma a nden e r a a n voora fga a nde z i jn  een b i jzondere 

pe r iode.  Je  s t a a t  voor  de keu ze voor  een t rou w ju rk of 

pa k ,  t rou w en fees t loc at ie ,  (d a g)prog ramma,  ba nd 

of  d j . . .  Ma a r  denk je  ook na  ove r  de keu ze:  gemeen

schap v a n goederen of  hu wel i jk se  voor w a a rden? Het 

hu wel i jk  heef t  namel i jk  ing r i jpende f ina nc ië le  ge

vo lgen voor  ju l l ie  toekomst .  Dat  wordt  nog wel  eens 

ve rge ten.  In  deze fo lde r  v ind je  a l le  in for mat ie  d ie  je 

nod ig  hebt  om een goede keu ze te  ma ken.  Het  i s  a a n 

te  r aden om r u im v a n te  voren de d ive r se  mogel i jk he

den te  ove r wegen.  Een For ma at  Nota r is  bespreek t  ze 

g r a a g met  je .

Alles delen
Als je geen specif ieke a fspraken maakt, t rouw je in 
Nederland in gemeenschap van goederen. A l les wat j i j 
en jouw par tner bij  a anvang van het huwelijk hebben 
wordt dan gezamenlijk eigendom. Dat geldt ook voor 
a l les wat j i j  t ijdens jouw huwelijk verk r ijg t. Je kunt ook 
k iezen voor huwelijkse voor waarden. Dan leg je a fspra
ken vast in een notar iële akte. Dit is een meer vei l ige en 
verstandige keuze a ls een van ju l l ie een eigen onderne
ming heef t. Ook bij  een echtscheiding  kan soms bl ijken 
dat de keuze voor gemeenschap van goederen niet de 
meest verstandige is geweest.

De trouwdag...

en alle
dagen 
daarna

5



Problemen voorkomen:

voorwaardenhuwelijkse
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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 mogel ijk tegemoet te komen. Wanneer je in gemeen
schap van goederen bent getrouwd, kan de schuldeiser ook 
aanspraak maken op de goederen van de echtgenoot. A ls je 
d it w i lt voorkomen, is het beter om te k iezen voor huwelijkse 
voor waarden. 

Echtscheiding
Het kan zo lopen dat de enige u itweg die je nog ziet een 
scheiding is.  In het geva l dat je in gemeenschap van goederen 
bent getrouwd, worden a l le goederen eerl ijk verdeeld over 
jou en je par tner. Wanneer j ij  meer dan de helf t aan waarde 
ontvangt, moet je de rest boven die helf t aan je echtgenoot 
u itkeren in geld. Goederen die u it een er fenis z ijn verk regen, 
hebben vaak een emotionele waarde voor slechts één van ju l l ie. 
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 beiden (door l iquid iteitsproblemen) 
in gevaar komen.

Een fai l l issement, een echtscheiding, het zijn vervelende 
gebeurtenissen waar je zo vlak vóór je huwelijk niet graag bij 
st i lstaat. Toch is het belangr ijk om dat wel te doen. Je kunt de 
nadelige gevolgen van de wettelijke gemeenschap van goederen 
voorkomen en toch prof iteren van de voordelen van het huwe
lijk. Hoe? Door goede clausules in de huwelijkse voorwaarden 
op te nemen. Een Formaat Notar is helpt je daarbij graag.

Vormen van huwelijkse voorwaarden
De keuze voor een vorm van huwelijkse voor waarden is 
a f hankel ijk van de gebeur tenis waar voor j ij  een regel ing w i lt 
t ref fen of de situat ie d ie j ij  ju ist w i lt u itslu iten. Haaks op de 
wettel ijke gemeenschap van goederen staat de zogenaamde 
‘ koude uitslu it ing’. Hierbij  bepaa l je dat j i j  en jouw echtgenoot 
in beg insel totaa l geen gemeenschappel ijke goederen hebben. 
Ook jouw inkomsten die niet besteed zijn aan het huishouden 
zu l len in beg insel gescheiden bl ijven. Dit is een noga l extreme 
oplossing die nog wel eens zeer onredel 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 vermo
gen 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 lge
meen of van inkomsten u it a rbeid. Deze clausu le zorg t er 
bijvoorbeeld voor dat de par tner met geen of weinig inkomen 
t ijdens het huwelijk toch nog aan vermogensbouw toekomt. 
De prakt ijk leer t dat het per iodieke ver rekenbeding vaak niet 
wordt nageleefd. Het is echter wel van g root belang dat de 
jaar l ijkse ver rekening van de inkomsten ook daadwerkel 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 huwe
l ijkse voor waarden dus zeer r iskant zijn.
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• Finaa l ver rekenbeding
Je kunt bij  huwelijkse voor waarden laten vastleggen dat de 
vermogens van jou en je 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 ondernemingsvermo
gen. Dit is voora l z invol wanneer je om puur zakel ijke redenen 
(fa i l l issement) tot huwelijkse voor waarden beslu it . 

Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
Wanneer je a l bent getrouwd, bijvoorbeeld in gemeenschap 
van goederen, kun je a lsnog huwelijkse voor waarden overeen
komen. Het w ijz igen van huwelijkse voor waarden gebeur t bij 
notar iële akte. Sinds 1 januar i 2012 is voor het w ijz igen van 
huwelijkse 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 je op huwelijkse voor waarden getrouwd bent, is 
het raadzaam om regelmat ig na te gaan of je nog op de ju iste 
voor waarden bent getrouwd. Zelfs bij  een voorgenomen echt
scheiding kan het zinvol z ijn om de bestaande huwelijkse voor
waarden te w ijz igen. Bijvoorbeeld om overdrachtsbelast ing te 
besparen a ls de woning op naam staat van de ene echtgenoot 
ter w ijl  de andere echtgenoot d ie ju ist op naam wil nemen. Een 
Formaat Notar is kan je 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 gemeen
schapsvermogen. Ook om andere redenen is het goed om 
huwelijkse voor waarden aan te gaan. Bijvoorbeeld wanneer 
je een eigen onderneming hebt, wanneer je hecht aan eco
nomische zelfstandigheid, of wanneer er bijvoorbeeld g rote 
verschi l len bestaan tussen het vermogen van jou en je par tner. 
Ook wanneer je 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 
een notar is bl ijf t dus a lt ijd geboden.

Soms is een privé-clausule voldoende
Wil je a l leen mogel ijke er fenissen buiten de gemeenschap van 
goederen houden? Een testamenta ire regel ing kan voldoende 
zijn, maar d it kun je niet zelf regelen. De persoon van w ie je 
een er fenis ver wacht, kan in zijn testament een pr ivéclausu le 
opnemen dat a l les wat je er f t buiten de gemeenschap van 
goederen van de er fgenaam za l bl ijven. Met deze bepa l ing kan 
jouw 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 g rote var iëteit aan huwelijkse voor waarden is het 
noodzakel ijk a l le gedachten en wensen goed op een r ijt je 
te k r ijgen. Een uit voer ig en t ijd ig gesprek met een Formaat 
Notar is is daar voor onmisbaar. Tijd ig, zodat je een welover wo
gen keuze u it de vele mogel ijkheden kunt maken. Een Formaat 
Notar is,  omdat hij  je de verschi l lende var ianten glashelder kan 
u it leggen en je bijvoorbeeld a l snel een voorstel ter overpein
zing kan toezenden. Het opstel len van huwelijkse voor waarden 
is a lt ijd maatwerk. Een Formaat Notar is neemt a l leen genoe
gen met een per fect passende oplossing. Jij  toch ook?



10 11

Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt de 
 Formaat Notaris exclusieve extra’s die ook voor jou  bijzonder 
waardevol kunnen zijn. 

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief Informeel
Blijf je graag op de hoogte van notarieel nieuws? Bijvoorbeeld 
over schenken, nalaten, trouwen, samenwonen, scheiden, het 
ondernemerschap of het (ver)kopen van een (nieuwbouw) huis? 
Abonneer je dan op het gratis Notarisabonnement en blijf op 
de hoogte van alle actuele, notariële ontwikkelingen met de 
nieuwsbrief Informeel. Je vindt hierin ook alle nieuwe producten 
en diensten van Formaat Notarissen. 

Doe de Testament Test
Een testament dat verouderd is kan vervelende gevolgen hebben. 
Daarom is het belangrijk om jouw testament regelmatig te laten 
controleren. Wetten worden immers aangepast en persoonlijke 
wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Om jou hierbij te 
helpen heef t Formaat Notarissen de Testament Scan ontwikkeld. 
Eens in de drie à vijf jaar bekijk je samen met de notaris of het 
testament nog uptodate is. Zo ben je verzekerd van een rustig 
gevoel dat alles goed is geregeld.

Belangrijke beslissingen: als het erop aankomt
Belangrijke beslissingen neem je liever zelf. Maar als je er niet 
meer toe in staat bent, is het prettig dat iemand die je vertrouwt 
het voor je doet. En dat hij of zij weet wat jouw wensen zijn. In 
de volmacht, die een Formaat Notaris voor je regelt, wijs je zelf 
een zaakbehartiger aan. Hij of zij neemt dan privébeslissingen, 
zoals de aankoop van een huis en beslissingen met betrekking 
tot jouw bedrijf. De volmacht is ook uit te breiden met wensen 
en regelingen op medisch gebied. Dan wordt de volmacht een 
levenstestament. Met de Volmacht Scan van Formaat Notarissen 
wordt de volmacht altijd en in overleg met jou actueel gehouden.

voor jou van belang 
van de

Formaat Notaris:
Unieke diensten
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