
TROUWEN: HOE BESCHERM IK MIJN KINDEREN
UIT EEN VORIGE RELATIE? 

Er is geen huwelijkscontract 
met een Valkeniersbeding

Claire heeft als huwelijkspartner 
recht op het vruchtgebruik van de 
hele nalatenschap van Luc.

Ze mag tot haar eigen dood wonen in 
de woning van Luc. Ze mag zelfs de 
woning verhuren en de huurinkomsten 
opstrijken. Ze mag genieten van de 
vakantiewoning. 

Als Luc een ondernemer was in een 
vennootschap, zou ze de dividenden 
verbonden aan de aandelen van Luc 
mogen innen.

Luc en Claire hebben een huwelijkscontract 
opgesteld waarin ze overeenkomen dat de 
erfrechten van Claire worden beperkt in het 
voordeel van de kinderen van Luc. Luc en 
Claire kiezen zelf een regeling.

Opgelet! Claire moet minstens zes maanden 
in de woning kunnen wonen bij overlijden 
van Luc. Dat is het absolute minimum. 

Dankzij een huwelijkscontract met een clausule Valkeniers!

Luc en Claire stappen in
het huwelijksbootje.
Luc is gescheiden en heeft kinderen 
uit een vorige relatie.

Er is een huwelijks- 
contract met een 
Valkeniersbeding

infofiche SAMENWONEN
EN HUWEN

Situatie 1 Situatie 2

Luc komt te overlijden. 
2 situaties: 

Een huwelijkscontract met 
een Valkeniersbeding 
zorgt ervoor dat kinderen 
sommige goederen, bv. 
de gezinswoning, in volle 
eigendom kunnen erven. 

VERSO

De langstlevende huwelijkspartner geniet in 
ons recht van een bijzondere bescherming. 
Zelfs als je schenkt of een testament opstelt 
in het voordeel van andere mensen, zal de 
langstlevende huwelijkspartner altijd 
minstens recht hebben op het 
vruchtgebruik van de gezinswoning. 

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infofiches op www.notaris.be



Een Valkeniersbeding is een voorbeeld van een erfovereenkomst.
Je maakt met je partner belangrijke afspraken over je toekomstige erfenis. 
Daarom moet de notaris bij het opstellen van je huwelijkscontract een 
procedure volgen én rekening houden met bepaalde termijnen. 

Een Valkeniersbeding voorzien in je huwelijks- 
contract? Praat er tijdig over met je notaris! 

De notaris ontvangt je en luistert 
naar jullie wensen en noden.
Hij adviseert jullie in functie hiervan. 

De notaris stuurt jullie
het ontwerp van huwelijks-
contract door. 

De notaris vergadert met 
jullie en overloopt alle 
punten van het ontwerp 
zodat jullie goed op de 
hoogte zijn van de 
gevolgen. 

Jullie ondertekenen het 
huwelijkscontract met 
het Valkeniersbeding!

Na minimum 15 
dagen

Minimum 15 dagen 
na het verkrijgen van 
het ontwerp 

Minstens een maand 
na de vergadering

Een huwelijkscontract kan je 
afsluiten op elk moment tijdens je 
huwelijk. Maar een huwelijkscontract 
afsluiten voor de datum van je 
huwelijk, bespaart je kosten.

Omdat de notaris gebonden is aan 
termijnen (zie hierboven), moet je dus 
tijdig het notariskantoor aanspreken als 
je je huwelijkscontract in orde wil 
brengen voor je huwelijk.
Voorzie minstens twee maanden!

De huwelijkspartners mogen 
vrij afspraken maken. Maar het 
erfrecht beperken, hoeft niet 
wederzijds te zijn. Zo kan de 
beperking enkel gelden ten 
opzichte van één 
van de partners, 
terwijl het wettelijk 
erfrecht gewoon 
blijft gelden voor 
de andere. 

Mijn notaris, voor wat er echt toe doet.


