
Checklist huwelijkse voorwaarden 

 

1. Welke bezittingen en schulden heb je op dit moment? Denk hierbij aan: 

a. de woning: 

- leveringsakte nodig; 

- de aan de woning verbonden hypothecaire geldlening (hypotheekakte 

nodig en huidige stand lening); 

- de aan de hypotheek verbonden levensverzekering of het 

spaarcomponent (polis nodig en huidige stand van het saldo): 

b. schulden, zoals studieschuld, roodstand bank, ondernemerskrediet (stukken 

waaruit blijkt hoe hoog de schulden nu zijn); 

c. bezittingen, zoals: 

- auto’s/caravan/boot (merk en kenteken); 

- tweede huis (vakantiehuis: dezelfde gegevens nodig als genoemd bij 

punt 1a); 

- inboedelgoederen (maak een lijstje: welke goederen worden van ons 

samen en wat blijft echt van mij?); 

- spaarrekening (rekeningnummers nodig); 

- aandelen en lijfrentes/levensverzekeringen (rekeningnummers nodig 

en huidige waarden). 

 

2. De woning 

a. Is de woning van een van ons beiden of samen?  

b. Hoe willen wij het eigendom (blijft dit van een van ons) en het dragen van de 

lasten van de woning (betaalt alleen de eigenaar of beiden?) regelen? 

 

3. Schulden 

a. Hoe gaan wij om met toekomstige schulden? Wat gebeurt er als de een de 

schulden van de andere aflost (terugbetaalplicht)? 

 

4. Hoe gaan wij de verdeling van de dagelijkse lasten regelen? 

a. Willen wij dat een ieder na rato van inkomen bijdraagt in de kosten van de 

huishouding? 

b. Willen wij inkomen dat niet is uitgegeven jaarlijks met elkaar verdelen omdat 

de ander bijvoorbeeld een lager inkomen heeft doordat hij/zij voor de kinderen 

zorgt? 

c. Wie gaat er over deze uitgaven? 

d. Hebben jullie aparte rekeningen of een en/of rekening? Wat wordt van welke 

rekeningen betaald? 

e. Van welk geld wordt alimentatie voor een ex-echtgenoot of kinderen uit een 

eerdere relatie betaald? 

f. Hoe worden belastingteruggaven/voordelen en/of heffingen aangevraagd en 

betaald? 

 

5. Werk/de onderneming/carrière 

a. Hoe is de onderneming nu vorm gegeven? Eenmanszaak of B.V. (uittreksel 

kamer van koophandel). Waarom is dit zo geregeld en dekt dit voldoende de 

financiële risico’s die het gezin loopt?; 



b. Verwachten jullie een verandering in carrière? Bijvoorbeeld dat iemand van 

loondienst zelfstandig ondernemer wordt? Blijven alle gemaakte afspraken dan 

gelden? 

c. Als er een verandering in een carrière plaatsvindt, wat betekent dit dan voor de 

zorg van de kinderen? 

 

6. Schenkingen/nalatenschap 

a. Zijn er door familieleden schenkingen gedaan of is er een erfenis vrijgekomen? 

Staat dit geld nog op een bankrekening en zo ja hoeveel is dit (bankafschrift)? 

Wordt dit geld verdeeld of aan iets uitgegeven? Bestaat er een terugbetaalplicht 

van degene van wie die geld aanvankelijk niet was bij een gezamenlijke 

aankoop van dit geld? 

b. Verwacht u een schenking van een familielid of een erfenis (hiervoor gelden 

dezelfde vragen als bij punt 6a)? 

 

7. Pensioen en overlijden 

a. Hoe bouw je nu pensioen op (pensioenfonds of in eigen beheer of helemaal 

niet)? 

b. Hoe verwacht je dit in de toekomst te doen? 

c. Willen jullie je houden aan de Wet Pensioenverevening of andere afspraken 

over het pensioen maken? 

d. Wat gebeurt er als een van beiden overlijdt?  

 

8. Recht en bevoegdheid rechter bij scheiding  

a. Willen jullie bij een scheiding afspreken dat eerst door middel van mediation 

wordt geprobeerd om afspraken te maken bij een scheiding? 

b. Welke rechter is bij een scheiding bevoegd? Als je in het buitenland woont, is 

het dan de Nederlandse rechter? En zo ja, van welke rechtbank (de rechtbank 

waar jullie wonen of hebben jullie al een voorkeur voor bijvoorbeeld de 

rechtbank Den Haag die met name gespecialiseerd is in internationale 

geschillen?) 

c. Welk recht is op de scheiding van toepassing? Als jullie in het buitenland 

woont is dit dan alsnog het Nederlandse recht? 

 

 


