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Gefeliciteerd! Als je dit leest betekent dat
waarschijnlijk dat je aan het nadenken bent over
samenwonen of over een huwelijk. Misschien
ben je al getrouwd en wil je meer informatie
over huwelijkse voorwaarden. Het kan ook zijn
dat jullie net besloten hebben om te gaan
trouwen of samenwonen.
Hoe dan ook: fijn dat je de tijd neemt om meer
te weten te komen over huwelijkse
voorwaarden. Prenups, zoals we de voorwaarden
vanaf nu zullen noemen, hebben onterecht een
slechte reputatie. Het zou onromantisch zijn om

na te denken over een scheiding. Want dat is
toch waar prenups voor zijn?
Nee hoor, dat is maar een deel van het verhaal.
Prenups zijn juist ook tijdens het huwelijk
belangrijk. We gunnen het ieder paar om eens
goed na te denken over hoe zij elkaar zien en
hoe ze tegenover elkaar zouden willen staan,
tijdens het huwelijk en na het huwelijk. Wie daar
goed over kan praten, heeft een stevige relatie
én is heel romantisch bezig.

HIERGAATHETOVER
Dit boekje is het begin. Het begin van een gesprek met je partner over
jullie huwelijk of samenlevingsovereenkomst en hopelijk ook het begin
van een afgewogen keuze. Want wil je trouwen in gemeenschap van
goederen of op basis van prenups? En als je kiest voor prenups: hoe
weet je dan welke voorwaarden bij jullie passen? Geen paniek, eigenlijk
is het helemaal niet zo ingewikkeld. Wat je kunt doen is simpel: lees
eerst eens rustig dit boekje en ga dan samen praten. Weten jullie
bijvoorbeeld wat de juridische gevolgen van een huwelijk zijn? En
hebben jullie al eens echt goed gesproken over hoe jullie denken over
(de zorg voor) toekomstige kinderen? *
Dit zijn grote vragen en veel stellen vinden het fijn om hulp te krijgen
bij dit gesprek. Dat is helemaal niet gek. Je kunt immers niet overal
verstand van hebben. Dit boekje vertelt eerlijk waarom wij denken dat
praten vóór het huwelijk heel belangrijk is. We noemen dit premarital
mediation. Samen met een deskundige mediator (een advocaat of
notaris) gaan jullie samen het gesprek aan. De uitkomst van die
gesprekken kan zijn dat jullie nog steeds in gemeenschap van goederen
willen trouwen. Maar het kan ook zijn dat prenups beter bij jullie passen.
Geen uitkomst is fout. Het belangrijkste is dat jullie een gefundeerde
keuze maken en goed over de zaken gepraat en nagedacht hebben.

* alle informatie in dit boekje geldt ook voor stellen die een
samenlevingscontract willen afsluiten. Soms hebben we het
- voor de leesbaarheid - alleen over een huwelijk. Maar ook
dan is het voor samenlevers dus relevant!

PRENUPS:WATZIJNDAT?
Wanneer je gaat trouwen of samenwonen en je van
tevoren niets op papier zet, teken je automatisch voor
een verbintenis in gemeenschap van goederen. Dat
betekent dat na een echtscheiding alle bezittingen en
alle schulden van jullie samen zijn. Het totale bezit
wordt door twee gedeeld en ieder krijgt een gelijk
deel. Wil je dat niet, dan kun je op basis van prenups
tekenen: samen bepaal je dan welke schulden en
bezittingen apart blijven. En zo kun je dus van tevoren
vastleggen hoe je alles wil verdelen na een scheiding.
Prenups
Vroeger trouwde men maar zelden op basis van
huwelijkse voorwaarden. Alleen mensen met een eigen
onderneming stelden ze op. Inmiddels is dat
veranderd. In de Verenigde Staten is het heel normaal
om het over zogenaamde prenups te hebben. En
waarom ook niet? Een huwelijk is naast een
romantische, immers ook een zakelijke overeenkomst.

Na het huwelijk verandert er wettelijk gezien veel. Alles
wordt van jullie samen. Dat is tijdens een gelukkig
huwelijk geen probleem, maar als het misgaat kan dat het
wel zijn. Het is daarom heel belangrijk om goed te kijken
hoe je de zaken wil regelen, mocht het huwelijk of
geregistreerd partnerschap door een scheiding eindigen.
Wat kun je af spreken?
In principe kunnen jullie de prenups zo uitgebreid maken
als jullie willen. Alles draait om de vraag: hoe wil ik het
verdelen? Uiteraard zitten er ook beperkingen aan de
voorwaarden. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over
schulden, eigen vermogen, pensioen, erfenissen en
schenkingen, partneralimentatie en zorg voor de
kinderen.
Onthoud: praat over alles wat voor jullie belangrijk is!

PASSENPRENUPSBIJONS?
Het antwoord op die vraag kunnen jullie na een eerste
mediationgesprek onder leiding van een deskundige advocaat of
notaris zelf geven. Soms kom je er in een gesprek achter dat het
inderdaad handig is om over sommige onderwerpen afspraken te
maken. Maar het kan ook gebeuren dat jullie op basis van dit
intakegesprek besluiten in gemeenschap van goederen te
trouwen. Op het internet gaan er veel lijstjes rond die opsommen
voor wie prenups belangrijk zijn. Vaak worden deze punten
genoemd:
- als de één aanzienlijk meer verdient dan de ander
- als een van de partners (of beiden) graag
financieel onafhankelijk wil blijven
- als een van de partners (of beiden) zakelijke risico?s loopt
- als grote erfenissen en schenkingen in het verschiet liggen
- als één van de partner eigen vermogen heeft
- als er kinderen zijn uit een eerdere relatie
Maar de waarheid is dat het niet zo simpel ligt. Iedere relatie is
anders, dus het kan goed zijn dat je tóch dingen af wil spreken
ook al is jullie situatie anders dan bovenstaand rijtje.
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Waarom kozen jul l ie voor prenups?
Emma: "We hebben onze ups-and-downs gehad. In slechte tijden zijn
we er met z?n tweeën uitgekomen, omdat we allebei wisten dat we
samen verder wilden."
Frank: "Bij het opstellen van de prenups was voor ons het
uitgangspunt: we gaan trouwen en hopelijk gaat alles goed, maar we
gaan nu eerst afspraken maken voor als het niet goed gaat."
Emma: "Als er ruzie is, dan kun je samen geen goede afspraken meer
maken. Dan regeert de emotie. Zeker als de één de ander iets heeft
aangedaan. Daarom kijken we in goede tijden hoe we het in slechte
tijden gaan regelen."

Er zijn st el l en die hel emaal niet wil l en nadenken over
prenups, omdat het in de voorbereiding op een
huwel ijksdag veel t e zakel ijk en niet romant isch l ijkt .
Hoe is dat voor jul l ie?
Emma: "Franks familie vond het in het begin eigenlijk
wel een beetje raar dat we niet in gemeenschap van
goederen trouwden. Ze beschouwde het als een soort
motie van wantrouwen."

Emma: "Als je er aan het begin van je huwelijk al niet over
kan praten, wanneer dan? Trouwen is een belangrijk
contract dat je met iemand aangaat. De meeste mensen
zien het echter als een leuk feestje met een mooie jurk en
veel bloemen. Ze vergeten soms de waarde van het
contract."

Frank: "Voor ons maakte het de huwelijksdag juist
waardevoller. Wij vinden het heel belangrijk dat je ook
over dit soort zaken kan praten. Er is natuurlijk ook een
reële kans dat het misgaat, kijk maar om je heen naar
alle relaties die op de klippen lopen."

"PRENUPSMAKENDE
TROUWDAGWAARDEVOLLER"

PREMARITALMEDIATION
Mensen die met een mediator praten, hebben vaak iets
goed te maken en komen er niet alleen uit. Het zijn
mensen die niets met elkaar kunnen afspreken zonder
met deuren te slaan. Ze betalen iemand om een
gesprek in goede banen te leiden. Toch? Nou, nee.
Zelfs als je heel goed met elkaar kunt praten, is een
mediator nuttig. Vooral als het over complexe zaken
gaat, is het prettig te praten met een mediator. Iemand
die rustig de tijd neemt om naar jullie verhaal te
luisteren en jullie helpt bij het opstellen van prenups.
De gesprekken met een mediator zijn voor jullie een
handige controle. Snap je alles? Zijn er nog zaken die
besproken moeten worden, maar waar je zelf nog niet
aan gedacht had?

Prenups op maat
Prenups kunnen soms best ingewikkeld zijn. Daar
verandert zelfs dit boekje niets aan. Toch denken nog te
veel stellen dat ze met wat googlen zelf wel kunnen
onderzoeken of voorwaarden bij hen passen. En dat is
vreemd, want wie een ernstige lekkage heeft, schakelt
toch ook een loodgieter in? Sommige dingen moet je
overlaten aan deskundigen. En zo zijn er ook experts op
het gebied van prenups. Die experts zijn notarissen en
advocaten. Een van hen, en soms beiden, treedt op als
mediator tijdens een gesprek over prenups. Zij gaan met
jullie in gesprek, maken ingewikkelde termen begrijpelijk
en zorgen ervoor dat jullie weggaan met prenups die bij
jullie passen. Prenups op maat dus dankzij een goed
gesprek met deskundige begeleiding.

Niet s is gek of f out
Een groot misverstand is dus dat je een mediator alleen inschakelt als er iets misgaat. De rol van de mediator is juist te
voorkomen dat er iets misgaat. Hij of zij weet welke zaken er geregeld kunnen worden in de voorwaarden en welke
vragen er gesteld moeten worden. Soms kan het lastig zijn om te praten over de verdeling van inkomens en eigen
vermogens. De mediator creëert een veilig klimaat waarin je alles kunt bespreken. Niets is gek of fout. Een mediator zal
altijd voordat de prenups definitief zijn een concept aan jullie voorleggen. Zo kun je zelf nog eens controleren of alles
klopt. De mediator zal soms nog wat extra vragen stellen om er zeker van te zijn dat jullie alles begrijpen.

KUNNENWIJHETNIETZELF?

HOEZIETMEDIATIONERUIT?

Er zijn allerlei handboeken op de markt die je helpen zelf
prenups op te stellen. En uiteraard kun je daarmee ook
een heel eind komen. Waar je goed over na moet denken
is of dat ook bij je past. Ben jij iemand die de tijd neemt
een ingewikkeld handboek door te nemen? Of sla je ook
wel eens passages over die te saai of te moeilijk zijn? Dat
is niets om je voor te schamen, maar het is wel belangrijk
dat je daar eerlijk over bent. Jij en je aanstaande
verdienen goede en complete prenups, zodat jullie later
niet voor verrassingen komen te staan. Een mediator
licht zaken toe als je ze niet snapt. Een boek laat het aan
jullie zelf over alles te snappen.

Dat is voor ieder stel weer anders. In ieder geval krijgen
jullie voor het eerste kennismakingsgesprek een lijst
gestuurd die jullie allebei invullen. Er wordt gevraagd
naar enkele persoonlijke basisgegevens, zodat de
mediator al iets meer over jullie weet. In het eerste
gesprek, dat ongeveer één uur duurt, maken jullie kennis
met de mediator en zullen er over en weer vragen
gesteld worden. Het gesprek is zowel voor de mediator
als voor jullie van belang. Beide partijen komen er door
dit gesprek achter of een mediationtraject zinvol is.
Uiteindelijk mogen jullie natuurlijk zelf beslissen.
Verderop in dit boekje legt advocaat en mediator Louis
Zonnenberg het traject stap voor stap uit.
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Hoe kwamen jul l ie bij een mediat or t erecht ?

Els: "Nadat Tom mij ten huwelijk had gevraagd, ben ik op Google
gaan zoeken wat er zakelijk gezien allemaal geregeld moest en kon
worden. Al snel vond ik de term 'huwelijkse voorwaarden'. Ik vond
het lastig om uit te vinden of het iets voor ons was. Ik heb er samen
met Tom over gesproken en die stelde voor eens met een
deskundige te praten."
Hoe voel de dat gesprek?
Tom: "Els en ik vonden het niet gek om op deze manier met het
huwelijk bezig te zijn. We hebben het ook geen moment vervelend
gevonden. Wij kwamen bij een notaris uit die gespecialiseerd was in
mediation. Zij legde ons uit wat de verschillen zijn tussen
gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden. Uiteindelijk
bleken daartussen ook nog allerlei vormen te zitten. Dankzij haar
vragen en onze gesprekken die volgden, gingen we over dingen
nadenken waar we nog nooit over nagedacht hadden."

Els: "Dat maakte die gesprekken ook zo zinvol. Tom
en ik hebben een kinderwens, maar hadden nog
helemaal niet stilgestaan bij wat er moest gebeuren
als we zouden scheiden. Hoe wilden we het dan
regelen? De afspraken die we vervolgens gemaakt
hebben, waren overigens heus niet allemaal
financieel van aard. In dit geval hebben we
bijvoorbeeld ook opgenomen dat ons streven is dat
de kinderen zo min mogelijk last hebben van een
scheiding. Bij eventuele keuzes staat hun belang
altijd voorop. Ik vind het fijn dat we dat hebben
uitgesproken naar elkaar."
Wat hoop je met prenups t e bereiken?
Tom: "In mijn omgeving zie ik het zo vaak misgaan.
Echtparen met jonge kinderen die in een
vechtscheiding terecht komen en te weinig bezig zijn
met de impact op hun kinderen. Wij wilden dat met
premarital mediation voorkomen. Als het ooit zo ver
komt dat we elkaar niets meer gunnen, dan kunnen
we terugvallen op de afspraken die we voor ons
huwelijk al gemaakt hebben. En dat is een
geruststellende gedachte."

"IKVINDHET
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Hoe bel angrijk zijn prenups?
Denise: "Ik denk dat mensen te weinig stilstaan bij prenups. Terwijl
die veel belangrijker zijn dan een jurk of taart. Als je naar het aantal
scheidingen in Nederland kijkt, blijkt dat er een gerede kans is dat je
er mee te maken krijgt. De jonge stellen komen nog wel eens voor
prenups omdat hun vader zegt dat het verstandig is om te doen,
maar zelf staan ze er nog niet bij stil. Eigenlijk zou het belletje bij
meer mensen moeten gaan rinkelen."
Bereiden verl oof den zich niet goed voor op het huwel ijk?
"Hélène: "Niet echt. Van collega's hoor ik vaak dat mensen bij ze
komen om te zeggen dat ze het huwelijk achteraf gezien toch anders
hadden moeten regelen. Mensen moeten stilstaan bij het feit dat
niet alles loopt zoals gepland. Een kinderwens is daar denk ik een
belangrijk voorbeeld van. Soms hebben mensen hun toekomst in
hun hoofd al helemaal uitgestippeld, maar dat hebben ze dan niet
gecommuniceerd met hun partner. Misschien denkt die er wel heel
anders over. Zo ontstaan problemen die voorkomen hadden kunnen
worden."

Voor wie is premarit al mediat ion bedoel d?
Denise: "Eigenlijk is het voor alle stellen zinvol eens
goed na te denken over hun huwelijk. Ik denk dat
premarital mediation heel geschikt is voor mensen die
een tweede huwelijk aangaan en bijvoorbeeld met
stiefkinderen te maken krijgen. Ik denk dat je met
mediation dan in balans wordt gebracht. Degene die nog
niet over de nieuwe situatie nagedacht heeft, wordt op
die manier geprikkeld om er ook over na te denken."
Hélène: "Dat kan ook nodig zijn bij een huwelijk waarin
tussen de bruid en bruidegom grote verschillen in
vermogens zijn. Door premarital mediation wordt op

een gelijkwaardige manier een huwelijk tot stand
gebracht. En die gelijkwaardigheid is cruciaal in dit
traject."
Wat is de meerwaarde van mediat ion?
Denise: "Dat er iemand bij het opstellen van de prenups
zit die de balans bewaakt en ongelijkheid probeert te
signaleren. Als in het gesprek bijvoorbeeld de een vaker
aan het woord komt dan de ander, probeert de mediator
het evenwicht te herstellen. Het is van belang dat je
iemand hebt die ingrijpt als er iets niet goed gaat."

"GELIJKWAARDIGHEIDISCRUCIAAL"
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Hoe vond je het om aan premarit al mediat ion mee t e doen?
Monique: " Je bent op zo?n moment bezig met de voorbereiding van
je bruiloft, maar tijdens de mediation ben je bezig met het scenario
dat je uit elkaar gaat. Dat maakt het soms moeilijk, maar niet minder
belangrijk om er over na te denken: nu gaat het goed maar in het
geval van een scheiding is de kans groot dat je er samen niet
uitkomt."
Reinout: "Het was wel lastig om over bepaalde dingen na te denken.
Ik wilde Monique ook niet van de roze wolk af halen. Ik zocht daar
altijd een middenweg in."
Waren jul l ie het snel met el kaar eens?
Reinout: "Nou, niet altijd. Soms was het vervelend om over bepaalde
zaken harde afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de
partneralimentatie. Daar wil je het eigenlijk niet over hebben, maar
we zijn er toch uitgekomen."

Moet en prenups al t ijd op maat zijn?
Reinout: "Door de vragen van de mediator kwamen we
er achter wat we echt wilden. Dat bereik je niet met een
standaard aanvinklijst op internet. Een mediator legt
ook veel begrippen uit. Ik denk dat we er anders
misschien nog niet eens uit waren gekomen. Iedere
regel die hier in staat, is ons woord voor woord
uitgelegd."
Monique: "Het is ook belangrijk dat een deskundige kan
toetsen of de belangen van beide personen worden
gediend. Als je dit online tegen dumpprijzen zou
regelen, dan kunnen er zaken in komen te staan die
misschien niet helemaal eerlijk zijn."

Op een gegeven moment zijn de prenups opgest el d.
Doen jul l ie er nu nog iet s mee?
Reinout: "Toen we de prenups hadden vastgelegd, zeiden
we dat we ook een testament wilden in verband met onze
zoon. Dat hebben we nog niet gedaan, maar dat gaat in de
toekomst nog wel gebeuren. Dat zal een soort aanvulling
worden op onze prenups. We willen er af en toe eens
kritisch naar kijken. Zijn ze nog actueel? Willen we er iets
aan veranderen? We vinden het belangrijk om de prenups
te onderhouden. Zo blijven ze waardevol."
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PRENUPS:STAPVOORSTAP
EEN PRENUPSTRAJECT HEEFT GEEN VASTE VORM EN WORDT AANGEPAST AAN
JULLIEPERSOONLIJKEWENSEN. HET HEEFT WÉL VASTEKENMERKEN EN FASESDIE
BIJ ELK STEL TERUGKOMEN. ADVOCAAT EN MEDIATOR LOUIS ZONNENBERG EN
LEGALFAMILYMEDIATORFREDSCHONEWILLELEGGENDESTAPPENVOORJEUIT.
Voorbereiding

Het eerst e gesprek

"In de meeste gevallen hebben stellen nog niet eerder
met prenups te maken gehad. In dat geval nodig ik ze uit
voor een eerste ontmoeting waarin we praten over de
onderwerpen waar afspraken over gemaakt gaan worden.
Ik probeer de pijnpunten te benoemen en zet het stel aan
het denken. Na afloop geef ik onderwerpen mee waarover
ze thuis moeten gaan nadenken. Onafhankelijk van elkaar,
zodat ze de ander niet beïnvloeden. Dat gaat heel anders
bij stellen die voor een tweede keer trouwen of zich al in
de materie hebben verdiept. Zij weten van tevoren al wat
ze willen afspreken. De voorbereidingsfase is dan niet
nodig."

"Voorafgaand aan het eerste gesprek ontvang ik van beide
partners hun visie over bepaalde onderwerpen, waarin ik in
de voorbereidingsfase naar gevraagd heb. Zo zie ik al meteen
waar mogelijke problemen gaan ontstaan. Nu is het zaak om
er met z?n drieën over te praten. Vaak heb ik al meerdere
oplossingen bedacht en draag ik die aan. Mensen kunnen hier
wel eens angstig voor zijn. Komen we er samen wel uit? Mijn
ervaring is dat het altijd lukt. Het doel van beiden is namelijk
om samen door te gaan en het zo goed mogelijk geregeld te
krijgen."

Het t weede gesprek

Na het huwel ijk

"Bij de volgende ontmoeting kijken we hoe het eerste
gesprek verliep. Hoe was dat? Wat is daar uitgekomen?
Waar denk je dat de knelpunten liggen? Hoe kun je dat nou
voor jullie het beste regelen? Het is een verdieping op
punten en met name op die punten waar de visies van
beide partners verschillen. Dus niet alleen de prenups zijn
op maat, maar ook de weg daar naar toe."

"Daarna blijft het belangrijk om af en toe de prenups te
updaten. Dat is ook een van de winstpunten van deze
manier van werken. Mensen beseffen dat afspraken die je
maakt ook tijdelijk kunnen zijn. Je maakt welbewust
tijdelijke afspraken die je later kan herzien."

Het derde gesprek
"Soms ligt er na twee gesprekken al een considerans.
Daarin staan de uitgangspunten voor de juridische tekst.
Ook kan erin staan hoe stellen hun relatie zien en hoe zij
ervoor willen zorgen problemen zoveel mogelijk te
voorkomen. Het is eigenlijk ook een toelichting op de
juridische tekst die op de considerans volgt. Van ieder
gesprek wordt een verslag gemaakt. Delen van dat verslag
fungeren als bouwstenen voor de considerans. Die
verslagen krijg je na het gesprek ook zelf. Ik heb in het
derde verslag een concept zitten, waarin ik de hoofdlijnen
van de huwelijkse voorwaarden heb uitgewerkt. Dit stuur ik
het stel van tevoren toe. Tijdens het gesprek gaan we
onderwerp voor onderwerp na of iedereen het goed
begrijpt en het eens is met de formulering. Als alles juist op
papier staat, worden de documenten getekend en kunnen
de toekomstige echtgenoten met een zeker gevoel het
huwelijk instappen."

"JEKOMTERALTIJDSAMENUIT"

Fred Schonewille

Louis Zonnenberg
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