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NOTARISSEN BREIDEN NOTARIS.BE UIT MET ‘MyBox’ 

De online tool bevat info over huwelijks- en samenlevingscontracten 
 

Jaarlijks raadplegen ruim 3,5 miljoen mensen www.notaris.be. De site bevat info en tips 
over sleutelmomenten (samenwonen/trouwen, een woning kopen, een zaak starten, een 
erfenis voorbereiden), rekenmodules, vacatures en de contactgegevens van alle 
notariskantoren. 
Nu komt daar MyBox bovenop, waar u met behulp van uw eID info vindt over uw 
samenlevings- of huwelijkscontract.  
Na heel wat interne projecten en samenwerkingen met de overheid wil het notariaat werk 
maken van webapplicaties voor het grote publiek. MyBox is hier een nieuwe stap in.  
  
Gezocht: samenlevings- of huwelijkscontract 
Stel dat u ooit een samenlevings- of huwelijkscontract heeft afgesloten bij uw notaris. Is uw 
papierwerk perfect op orde en kan u er meteen de hand op leggen? Of bent u eerder een 
sloddervos en weet u uw contract niet meer liggen? Of is uw notaris verhuisd of niet meer actief 
en weet u niet met welk kantoor u contact moet opnemen? 
Vanaf vandaag vindt u het antwoord in MyBox op www.notaris.be. U vindt er een overzicht van 
de samenlevings- of huwelijkscontracten op uw naam en in welk notariskantoor de contracten 
worden bewaard. 
MyBox is gekoppeld aan het officiële register van huwelijks- en samenlevingscontracten, een 
databank die beheerd wordt door Fednot (de Federatie van het Notariaat). Het contract zelf 
staat niet online, maar blijft bewaard in het notariskantoor. 
Goed om weten: in het register zitten enkel de samenlevingscontracten in het kader van een 
wettelijke samenwoning. Contracten tussen mensen die feitelijk samenwonen zitten er niet in. 
 
Hoe raadplegen? 
Heel simpel: surf naar www.notaris.be, klik op MyBox en volg de instructies op het scherm. Met 
behulp van uw eID krijgt u een overzicht van uw contracten en de naam van het notariskantoor 
waar deze worden bewaard. 
Het overzicht bevat alle contracten, ook al bent u intussen gescheiden of is uw partner 
overleden. Uiteraard heeft u enkel toegang tot de gegevens van uw eigen contracten. 
 
Wat is het nut van een samenlevings/huwelijkscontract? 
Een huwelijkscontract laat toe om - binnen bepaalde grenzen - af te wijken van wat wettelijk 
geregeld wordt. Afhankelijk van de familiale situatie, professionele activiteiten of persoonlijke 
voorkeur kunnen mensen bv. sleutelen aan de wettelijke samenstelling van hun vermogen 
tijdens het huwelijk. Dat zal ook gevolgen hebben bij een overlijden of een echtscheiding. De 
notaris kan bv. clausules opstellen in een huwelijksovereenkomst die de partners, en in 
sommige gevallen zelfs de kinderen, extra beschermen. 
Samenlevingscontracten worden door ongehuwde partners aangewend om de gevolgen van 
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hun samenwonen en het beëindigen van hun relatie vast te leggen. In een 
samenlevingscontract kunnen de feitelijke- en wettelijke samenwonenden o.a. onderlinge 
afspraken maken over bezittingen, inkomsten, besparingen, de kosten van het huishouden en 
de kosten verbonden aan de opvoeding van kinderen.  
 
De notaris en ICT 
Het notariaat zet al een kleine 20 jaar heel hard in op nieuwe technologieën. Het gaat om meer 
dan 50 toepassingen voor notariskantoren ontwikkeld door Fednot. Daarnaast zijn er een reeks 
projecten in samenwerking met de overheid: denk maar aan het online oprichten van een 
vennootschap (via het zogenaamde eDepot) en het online registreren van alle akten bij FOD 
Financiën (via eRegistration).  
Fednot-voorzitter Erik Van Tricht: “We hebben de nieuwe technologieën steeds omhelsd, ook in 
interactie met de overheid. Intussen zijn we het meest geïnformatiseerde juridisch beroep, maar 
tot nog toe merken onze cliënten daar relatief weinig van. Na een resem interne projecten, 
willen we in de komende jaren werk maken van webapplicaties voor het grote publiek. MyBox is 
hier een nieuwe stap in. Een paar weken geleden hebben we StartMyBusiness gelanceerd, een 
online tool voor startende ondernemers.” 
 
Blockchain en A.I.   
Fednot onderzoekt ook hoe blockchain en artificiële intelligentie (A.I.) de dienstverlening van de 
notariskantoren verder kan moderniseren. 
Erik Va n Tricht: “Blockchain is voor ons beroep een extra opportuniteit, in die zin dat het een 
middel kan zijn om een ganse reeks administratieve taken uit te schakelen. Ik denk bv. aan het 
bewaren van contracten en transacties op een transparante manier.” 
Artificiële intelligentie gaat dan weer over hoe je alle informatie waarover je beschikt, laat 
interpreteren door intelligente robots. Voor het notariaat zelf, maar ook voor onze cliënten. Op 
die manier zouden we eerstelijnsinformatie kunnen aanbieden.” 
 
Advies blijft essentieel 
Door de pure administratie over te laten aan technologie, kunnen notarissen extra aandacht 
besteden aan hun échte toegevoegde waarde, nl. professioneel en gepersonaliseerd advies op 
belangrijke levensmomenten. Het menselijke aspect blijft daar essentieel bij. Met zijn kennis van 
context, ervaring en vaardigheden, zal de notaris zijn rol blijven spelen om de burger wegwijs te 
helpen in onze complexe maatschappij.  
 
ICT en werkgelegenheid 
Het is trouwens opvallend dat de investeringen van het notariaat in ICT niet tot jobverlies 
hebben geleid. De afgelopen jaren kwamen er nog honderden medewerkers bij, zowel in de 
1.150 notariskantoren als bij Fednot. Zo zijn er reeds meer dan 8.000 notariële medewerkers 
aan de slag. 
 
Over het notariaat in België 

Jaarlijks komen er ruim 2,5 miljoen cliënten op belangrijke momenten in hun leven over de vloer bij de 

notariskantoren. Ze krijgen er onafhankelijk advies op maat om in alle vertrouwen te gaan samenleven, 

een woning te kopen, een eigen zaak te starten of een erfenis voor te bereiden. 

Meer info zoals FAQ’s, rekenmodules en video’s over de sleutelmomenten in uw leven vindt u op 

www.notaris.be 

 

Het netwerk van 1.150 kantoren telt 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers. Samen verwerken ze meer 

dan 900.000 dossiers per jaar. Fednot ondersteunt de kantoren met juridisch advies, management, ICT-

oplossingen, vorming en informatie voor het grote publiek. 
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