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Kabinet onderzoekt
notariskosten bij
nieuwe trouwstandaard
Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte
gemeenschap van goederen voor stellen
die trouwen zonder huwelijkse voor
waarden. Stellen die in algehele gemeen
schap van goederen willen trouwen,
moeten naar de notaris. Het nieuwe
kabinet wil onderzoeken hoe het maken
van notariskosten voor hen kan worden
weggenomen. Dit staat in het regeer
akkoord ‘Vertrouwen in de toekomst.’

Annemarie Smelt
bestuurslid KNB en kandidaat-notaris

‘Een onderzoek starten naar de notariskosten
voor paren die in algehele gemeenschap van
goederen willen trouwen, is alleen nuttig als er
in dit onderzoek ook wordt meegenomen hoe
we alle aanstaande paren bij de notaris aan
tafel kunnen krijgen of in ieder geval bij een
instantie die in staat is de juiste informatie te
verstrekken (de ambtenaren van de burgerlijke stand?). Deze aanstaande paren moeten
namelijk allemaal een zakelijk advies krijgen

Andrea Schipper
ambtenaar burgerlijke stand

‘Enerzijds zijn minder kosten altijd fijn, zeker
binnen dat enorme kostenplaatje dat een
huwelijksdag al met zich meebrengt, maar dit
weegt niet op tegen de consequenties als je
niet goed bent ingelicht. Ik denk namelijk dat
daar het “gevaar” lonkt met de nieuwe wet.
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om zo de rechtsgevolgen te kunnen overzien
op het moment dat ze “ja” tegen elkaar
zeggen. De meerwaarde van de notaris zit in
de voorlichting over eventuele (ramp)scenario’s en uitleg over de mogelijkheden. Een
adviesgesprek over de rechtsgevolgen van
een huwelijk zal uiteindelijk ook nooit alleen
gaan over de rechtsgevolgen van een huwelijk,
maar ook andere relevante scenario’s worden
besproken. Wat zijn de gevolgen als een
partner in een coma belandt, zoals Prins Friso,
of wat zijn de gevolgen als de partner overlijdt?
Verder zou ik ook graag zien dat er geëvalueerd wordt hoeveel aanstaande paren voor de
huidige algehele gemeenschap van goederen
kiezen. Want waarom wil het nieuwe kabinet
onderzoeken hoe het maken van notariskosten
kan worden weggenomen als je kiest voor het
“oude” stelsel als er een nieuw stelsel is?’ •

Paren die denken dat alles nu goed geregeld
is omdat ze onder huwelijkse voorwaarden
trouwen, maar daarbij totaal voorbijgaan
aan het feit dat vanaf de huwelijksdatum
verkregen eigendom of winst of verlies uit
een bedrijf toch aan beiden toebehoort als je
dat niet anders vastlegt. In mijn functie als
ambtenaar van de burgerlijke stand ben ik
daar nog niet extra over ingelicht, er is wel een
informatieblad voor aanstaande bruidsparen
die vanuit de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken is aangereikt. Als voorzitter van
Matrimonium, vereniging van trouwambtenaren, ben ik wel steeds op zoek naar informatie. Deze hebben we binnen de vereniging

Marcel Masmeijer
notaris

‘Het is wat mij betreft een schrijnende constatering dat de regering in relatie tot een ingrijpende wetswijziging vooral nadenkt over de
wijze waarop voor de burgers van ons land
de noodzaak tot het maken van notariskosten
kan worden weggenomen! Een benadering
van het notariaat die absoluut geen recht doet
aan de toegevoegde waarde die de notaris alle
burgers van Nederland dagelijks biedt. De
notaris is de deskundige bij uitstek om paren
te wijzen op de wettelijke rechtsgevolgen van
een voorgenomen huwelijk en beschikt ook
over de tools om ongewenste wettelijke
effecten, waar mogelijk, weg te nemen. Dat
kan toch niet aan ambtenaren van de Burgerlijke Stand worden overgelaten? Het regeer
akkoord vermeldt overigens ook: “Echtscheidingen die problematisch verlopen kunnen
veel schade aanrichten bij ex-echtelieden en
eventuele kinderen. Landelijk beleid ten
aanzien van het voorkomen van “vechtscheidingen” zal gericht zijn op het wegnemen
van knelpunten die zich voordoen bij het
voorkomen van deze schade.” De rechtszekerheid en duidelijkheid die de notaris creëert met
goede huwelijkse voorwaarden zal het aantal
vechtscheidingen juist kunnen beperken.
Dit lijkt mij een mooie opening voor onze
beroepsorganisatie om een prominente rol
voor de notaris in het beleid ter voorkoming
van vechtscheidingen actief te promoten en
te bewerkstelligen!’ •

steeds gedeeld om te zorgen dat zo veel
mogelijk collega-trouwambtenaren op de
hoogte zijn. Professionaliseren van het vak
trouwambtenaar staat bij ons hoog in het
vaandel, goed advies hoort daarbij. Zelf
adviseer ik paren om bij de notaris langs te
gaan om zich goed voor te laten lichten.
Dat blijft toch de specialist.’ •
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