
HUWELIJK OF

WONING

Huurwoning - Door het huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je automatisch wettelijk medehuurder. Je hebt 
allebei dezelfde rechten tegenover de verhuurder.
 
 
Koopwoning - Heb je samen de woning gekocht? Dan ben je beide eigenaar van de koopwoning. Je hebt evenveel 
rechten. Heeft een van jullie de woning gekocht? Dan zijn de rechten afhankelijk of je in (beperkte) gemeenschap van 
goederen bent getrouwd. Heb je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op laten stellen bij een notaris? 
Dan staat mogelijk in dat document wie eigenaar is van de woning.

BEZITTINGEN & SCHULDEN
Regel je niets over uw bezittingen en schulden bij een notaris. Dan gelden de regels uit de wet. Welke regels gelden, is 
afhankelijk van de trouwdatum.
 
Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is er automatisch een 
gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden van partijen zijn van jullie samen.
 
Ben je na 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan geldt een beperkte gemeenschap 
van goederen.

KINDEREN
Wordt het kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan ben je allebei juridisch ouder en heb je 
samen het ouderlijk gezag over het kind. Dit is van rechtswege en dient dus niet te worden aangevraagd zoals bij het 
samenwonen het geval is.
 
Ben je geregistreerd partner en is het kind geboren voor 1 april 2014? Dan moet de vader het kind eerst erkennen om 
juridisch ouder te worden.
 
Ga je uit elkaar en heb je samen het gezag over de kinderen? Dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Je moet 
ook afspraken maken over de kinderalimentatie.

ERVEN
Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Dan ben je automatisch elkaars erfgenaam, tenzij in een testament iets 
anders is vastgelegd.

SCHEIDEN
Ben je getrouwd en ga je uit elkaar? Dan heb je de rechter nodig om te scheiden. Dat geldt ook als je een geregistreerd 
partnerschap hebt en beiden het ouderlijk gezag over de kinderen heeft.
 
Heb je een geregistreerd partnerschap en geen kinderen of heb je niet beiden het ouderlijk gezag over de kinderen? 
Dan kan het zonder tussenkomst van de rechter worden geregeld. Voor het beëindigen van een geregistreerd 
partnerschap zonder rechter heb je een advocaat of notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maakt u samen een 
overeenkomst. In de overeenkomst staat dat je het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maak je afspraken 
over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen. De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) moet 
ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Inschrijving moet binnen 3 maanden gebeuren. De 
advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de 
ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.
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