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Perscommuniqué 

Brussel, 14 november 2018 

Notarissen lanceren virtuele gesprekspartner voor vragen over huwelijksstelsel 

De Belgische notarissen lanceren een chatbot, zeg maar een virtuele gesprekspartner om 

(aanstaande) echtgenoten te sensibiliseren over de voordelen van goede afspraken over hun 

vermogen.  

Bent u van plan om in het huwelijksbootje te stappen en weet u niet of u een huwelijkscontract 

moet sluiten? Of wil u meer uitleg over de bestaande huwelijksstelsels? Geen nood! 

Notaris.be lanceert hierover een chatbot, een virtuele vraag en antwoorddienst. Het concept is 

simpel: u beantwoordt online een reeks vragen waarna de chatbot u meteen informeert over 

de mogelijkheden om de vermogensrechtelijke aspecten van uw huwelijk te regelen. 

Is een stelsel van scheiding van goederen een goede optie? Of toch maar kiezen voor het 

wettelijk stelsel en samen met uw partner ook een gemeenschappelijk vermogen opbouwen, 

….? 

Hoe werkt de chatbot? 

Het volstaat naar de website www.notaris.be te surfen,  en daar de rubriek ‘Huwen en 

samenwonen’ aan te klikken om bij deze virtuele assistent terecht te komen.  

U hoeft geen uren te surfen op zoek naar de juiste antwoorden. Dankzij de chatbot biedt 

Notaris.be u meteen, 24 op 24 uur en 7 dagen op 7, de correcte informatie. 

Belang 

Door goede afspraken te maken voor of tijdens het huwelijk, kunt u veel ellende vermijden bij 

het overlijden van uw huwelijkspartner of als het huwelijk toch spaak zou lopen.  

De chatbot is een aanzet voor (toekomstige) huwelijkspartners om stil te staan bij de 

verschillende mogelijkheden zodat ze een meer bewuste keuze maken voor hun 

huwelijksstelsel. 

Bovendien is deze innoverende chatbot helemaal “up to date”. Op 1 september zijn het 

huwelijksvermogensrecht en het erfrecht ingrijpend gewijzigd. De virtuele gesprekspartner van 

Notaris.be is precies in het licht van deze belangrijke hervormingen ontwikkeld. 

Aan de chatbot zijn ook linken gekoppeld die u verwijzen naar sites, brochures en infofiches van 

Notaris.be met nog meer informatie over de verschillende huwelijksstelsels. 
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