
FINANCIËLE AFSPRAKEN MAKEN ALS KOPPEL:
WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN? 

Charlotte en Tom ...

Voor koppels die 'feitelijk' samenwonen (en dus geen verklaring hebben afgelegd bij de gemeente) regelt de wet 
niets over de verdeling van de vermogens of de verplichtingen van de partners. Partners die kiezen voor deze 
samenlevingsvorm zijn dus volledig afhankelijk van zelfgemaakte afspraken. 

Na jaren samenwonen is het niet eenvoudig om te weten wat van wie is en wie wat betaalt. In een 
samenlevingsovereenkomst kunnen partners één en ander vastleggen: Wie betaalt wat? Van wie zijn welke 
goederen? Wat als één vertrekt? Zo'n overeenkomst kan zowel notarieel als onderhands opgesteld worden.  

... wonen feitelijk samen:

TIP: een samenlevingsovereenkomst 

De wet schrijft voor dat elk van de partners 
naar evenredigheid van zijn mogelijkhe-
den tot tot de lasten van het samenwonen 
moet bijdragen.

Net zoals bij feitelijk samenwonende 
koppels zijn de partners elkaar geen hulp en 
bijstand verschuldigd. Ze behouden elk hun 
eigen vermogen. 

Wettelijk samenwonende partners genieten maar 
een beperkte bescherming en zijn in grote mate 
aangewezen op eigen gemaakte afspraken. Ook 
hier kan een samenlevingsovereenkomst een 
nuttig document zijn. Deze overeenkomst moet 
verplicht notarieel worden opgesteld.

... wonen wettelijk samen:

TIP: een notariële
samenlevingsovereenkomst

Trouwen Charlotte en Tom zonder huwelijkscon-
tract, dan vallen ze onder het 'wettelijk gemeen-
schapsstelsel'.

De wet voorzien een wettelijke 'standaard' 
omkadering voor de verdeling van de vermo-
gens tijdens en na het huwelijk. Concreet 
behouden ze elk hun eigen vermogen, maar 
daarnaast hebben ze ook een gemeenschappelijk 
vermogen, waarin onder meer ook hun inkomsten 
in terechtkomen. 

Sommige koppels willen de wettelijke "default" 
regeling wat verfijnen. Andere koppels willen hun 
inkomsten niet delen en gaan bijvoorbeeld voor 
een stelsel van 'scheiding van goederen'. Met een 
huwelijkscontract kunnen partners extra zaken 
regelen. 

... zijn gehuwd:

TIP: een huwelijkscontract 

Goed om te weten:
Het is voor samenwonende koppels cruciaal dat ze afspraken en 
facturen (die een bewijs van eigendom zijn) goed bijhouden. Izimi, de 
digitale kluis van het notariaat kan hierbij helpen!

infofiche SAMENWONEN
EN HUWEN

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

www.izimi.be



Samenwonen of trouwen: wat kan je extra regelen? 

Wat kan je allemaal regelen in... 
Een samenlevingsovereenkomst

Welk bedrag wordt maandelijks op de gemeenschappelijke 
rekening gestort (bijvoorbeeld om de kosten van het 
huishouden te betalen) ?

Wat wordt precies met de gemeenschappelijke rekening 
betaald? Enkel kosten voor gemeenschappelijke goederen 
of bijvoorbeeld ook het onderhoudsgeld dat de ene partner 
nog aan zijn ex-partner moet betalen?

Welke contracten mogen enkel samen getekend worden?

Wie neemt het huurcontract over bij een eventuele schei-
ding (als de partners samen het huurcontract onderteken-
den)?

Wat zijn de regelingen voor het onderhoud van de samen-
wonende kinderen?

Moeten de partners meebetalen voor de kinderen van hun 
partner? Wat gebeurt er dan na een scheiding? Bij welke 
partner blijven de kinderen inwonen? Hoeveel moeten de 
partners bijdragen voor de kosten van de opvoeding van de 
kinderen?

Hoe zullen de goederen verdeeld worden na een scheiding?

...

Mag er in:

Praten over geld met je partner? Bah! Niet altijd gemakkelijk. En toch is het beter om op voorhand gevoelige 
zaken te regelen, dan wanneer het te laat is: bij een echtscheiding of bij een overlijden. Voor samenwonende 
koppels kan een samenlevingsovereenkomst aardig wat discussie's vermijden. Bij gehuwden kan een 
huwelijkscontract ervoor zorgen dat huwelijkspartners een duurzame regeling kunnen uitwerken, zodat de 
partners financieel beschermd zijn bij een echtscheiding of een overlijden. 

Kiezen om je inkomsten en vermogens helemaal gescheiden te 
houden.

Kiezen om een verrekeningsbeding toe te voegen, om de 
financieel zwakkere partner te beschermen als je getrouwd bent 
met scheiding van goederen.

Kiezen om alles met elkaar te delen.

Een 'eigen' goed (zoals voor het huwelijk aangekochte woning) 
'gemeenschappelijk' maken door een inbreng te doen. 

Een keuzebeding koppelen, zodat de langstlevend na een 
overlijden beter wordt beschermd.

... 

Met een huwelijkscontract kan je: Een huwelijkscontract 
kan een wereld van 
verschil maken. Niet 
alleen voor de verdeling 
van de goederen tijdens 
een huwelijk, maar 
vooral ook bij een 
echtscheiding of bij een 
overlijden.

De notaris kan jullie 
hierbij begeleiden en 
adviseren. Aarzel niet om 
een notariskantoor te 
contacteren! 

Een huwelijkscontract

De partners mogen niet afwijken van 
de regel over de bescherming van de 
gezinswoning en de regels over de 
evenredige bijdragen aan de lasten 
van het samenwonen. Wel mogen ze 
hun rechten via een overeenkomst wat 
uitbreiden ten opzichte van elkaar;

Ze kunnen geen beperkingen opleg-
gen aan de individuele vrijheid van de 
partners. Wie ongehuwd samenwoont, 
kan zijn levensgezel bijvoorbeeld niet 
verplichten om trouw te zijn, samen te 
wonen of een in de tijd onbeperkte 
vergoeding te betalen na een schei-
ding.

De partners moeten de regels over het 
ouderlijk gezag eerbiedigen;

Erfrechten regelen, doen partners 
NIET met een samenlevingsovereen-
komst. Om elkaar (meer) erfrechten 
toe te kennen kunnen de partners 
bijvoorbeeld een testament opstellen.

Mag er NIET in: 

Mijn notaris, voor wat er echt toe doet.


