
 

 

 

 

 

Foto: Trouwdag in beeld 

Huwelijkse voorwaarden 

De wet regelt welke bezittingen en schulden van 

u en uw partner zijn. In huwelijkse 

voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden 

kunnen u en uw partner zelf bepalen welke 

bezittingen en schulden van u samen zijn. 

 

• Voorkomen dat de ongelijke 

eigendomsverhouding in de woning vervalt. 

Model Hermus I.  

• Voorkomen dat uw vordering wordt 

gehalveerd. Model Hermus I. 

• U bent ondernemer, wilt uw bedrijf privé 

houden en de ondernemingsinkomsten eerlijk 

delen, zonder uw bedrijf in gevaar te 

brengen? Dan zijn huwelijkse voorwaarden 

model Hermus II voor u van toepassing. 

• Of wilt u liever alles samen en kiest u voor 

eenvoud? Dan zijn huwelijkse voorwaarden 

de oplossing. In de toekomst zal dat wellicht 

ook met een simpele verklaring bij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen 

(dat wetsvoorstel is nog niet aangenomen). 

Laat u zich derhalve tijdig informeren. 

 

 

 

 

Postadres 
Postbus 170, 5690 AD 

Son en Breugel 
 
 

Bezoekadres 
Wilhelminalaan 1a/b 

5691 AX Son en Breugel 
 
 

Telefoon 
0499 470 480 

 
 

Email 
info@notarissonenbreugel.nl 

 
 

Website 
www.hermusnotaris.nl 
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Trouwen of een 

geregistreerd 

partnerschap vanaf 

2018? 

 

 

www.hermusnotaris.nl 
 

mailto:info@notarissonenbreugel.nl
http://www.hermusnotaris.nl/
http://www.hermusnotaris.nl/


Wat is er veranderd vanaf 1 januari 

2018? 

• Gaat u binnenkort trouwen of een 

geregistreerd partnerschap aan? Dan 

geldt voor u automatisch de beperkte 

gemeenschap van goederen. 

 

• Uw persoonlijke bezittingen en schulden 

blijven van u. Slechts de bezittingen en 

schulden die u en uw partner na het 

huwelijk/geregistreerd partnerschap 

krijgen, zijn van u samen. 

 

• Erfenissen en schenkingen blijven privé 

van de partner die de erfenis of 

schenking krijgt. 

 

Pas op! 

 
Indien u en uw partner vóór het huwelijk samen 

een huis kopen, is dit huis ook na het huwelijk 

van u samen. Als er een ongelijke 

eigendomsverhouding was bij de aankoop van het 

huis, dan wordt deze ongelijke 

eigendomsverhouding bij het huwelijk 

opgeheven. Na het huwelijk bent u dus beide 

ieder voor de helft eigenaar van het huis. 

Wanneer u dit niet wil, kunt u huwelijkse 

voorwaarden laten opmaken. 

 

 

U woont samen en gaat trouwen. Bij gelijke 

inbreng in uw woning volstaat de wet. Als u of uw 

partner voor de aankoop van het huis, meer eigen 

geld inbrengt dan de ander, dan krijgt deze 

partner een vordering op de andere partner. De 

vordering is privé en blijft ook na het huwelijk 

privé. De andere partner krijgt hierdoor een 

schuld, die na het huwelijk wel 

gemeenschappelijk wordt. De schuld is namelijk 

ontstaan, door de aankoop van het huis dat van 

de partners samen is. Schulden die van partners 

samen zijn, moeten door de partners samen 

worden terugbetaald. De partner die een 

vordering had, moet de helft van zijn eigen 

vordering nu terugbetalen aan zichzelf! 

“Relatievermogensvoorwaarden 

model Hermus I en II” de oplossing 

voor de gevaren van de beperkte 

gemeenschap van goederen! 

U start een tweede relatie en gaat trouwen. Dan is 

het nieuwe recht een uitkomst voor u! U en uw 

toekomstige partner delen slechts bezittingen en 

schulden, die u samen heeft opgebouwd. U houdt 

wat u al had. 

 

 

 

Administratie  
 
Om aan te kunnen tonen dat bepaalde bezittingen 

uw eigendom zijn, is het belangrijk om een 

administratie bij te houden. U kunt bijvoorbeeld 

een factuur of bankafschrift bewaren. Zo 

voorkomt u dat u en uw partner na een lange 

periode niet meer precies weten wie de eigenaar 

is van bepaalde bezittingen. Als u en uw partner 

ooit uit elkaar gaan en u een discussie heeft van 

wie welke bezittingen zijn, dan moet u kunnen 

bewijzen dat bepaalde bezittingen uw eigendom 

zijn. Als u dat niet kunt bewijzen, worden de 

bezittingen aangemerkt als een 

gemeenschappelijk bezit. Bij een eventuele 

echtscheiding, moet u deze bezittingen dan alsnog 

delen met uw partner. 

 

Meer informatie  
 
Hermus Notaris informeert u graag over het 

huwelijksvermogensrecht. Gaat u binnenkort 

trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? 

Laat u van te voren goed informeren. Voor al uw 

vragen en meer informatie, kunt u contact 

opnemen met ons kantoor.  

 

 

 


