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Ja, ik wil

Jacqueline: Onlangs waren mijn man en ik tien jaar getrouwd. 
Omdat ik in mijn werk en omgeving volop met scheidingen te maken 
heb, realiseerde ik me hoe bijzonder dit is en besloten we het maar 
eens goed te vieren met onze kinderen in Disneyland. Hoewel samen- 
wonen geheel is ingeburgerd, ben ik nog vrij traditioneel ingesteld.  
Ik wilde graag dezelfde achternaam als mijn kinderen en een grootse 

bruiloft met alles erop en eraan. Ook wettelijk gezien is er door een 
huwelijk direct van alles geregeld. Niet alleen ben je elkaar ‘getrouw-
heid, hulp en bijstand’ verschuldigd en verplicht elkaar ‘het nodige  
te verschaffen’, ook word je door het huwelijk automatisch elkaars 
erfgenaam. Wat het huwelijk nog meer voor gevolgen heeft en hoe  
je deze dag betaalbaar houdt, lees je in deze mama Cash.

Wat wordt er allemaal geregeld als je trouwt 
en hoe hou je de grote dag betaalbaar? 

Alles vAn sAmen
Hoewel er al jaren een wetsvoorstel ligt 
om dit aan te passen, is het in Nederland 
nog steeds zo dat je in gemeenschap van 
goederen trouwt indien je niets regelt.  
Dat betekent dat alles van jullie samen 
wordt, ook het vermogen dat jullie al 
hadden. Enige uitzondering hierop zijn 
schenkingen of erfenissen die je onder een 
zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ hebt 
verkregen of nog krijgt. Ook het pensioen 
dat je tijdens het huwelijk opbouwt, is van 
jullie samen.

Huwelijkse 
voorwAArden
Wil je niet in gemeenschap van goederen 
trouwen, dan moet je voorafgaand aan je 
huwelijk huwelijkse voorwaarden bij de 
notaris op laten stellen. Dit is vooral 
verstandig indien de een (veel) meer geld 
heeft dan de ander, een van beiden een 
eigen bedrijf heeft, of als een van beiden 
al kinderen uit een eerder huwelijk heeft. 

GereGistreerd 
pArtnerscHAp
Wettelijk gezien heeft het geregistreerd 
partnerschap bijna dezelfde gevolgen als 
een huwelijk. Een groot verschil is de 

tip  Maak tijdens de voorbereiding 
van je huwelijk een Map Met 

alle offertes, brochures en voorstellen. 
handig en leuk voor later!

mamacash

wettelijke relatie tot de kinderen die hier- 
uit geboren worden. Bij een huwelijk zijn 
de beide ouders automatisch ook juridisch 
gezien de ouders. Bij een geregistreerd 
partnerschap is alleen de moeder dat, net 
als bij ongehuwde samenwoners. Een an- 
der groot verschil is dat een geregistreerd 
partnerschap zonder tussenkomst van de 
rechter beëindigd kan worden, tenzij je 
minderjarige kinderen hebt. Ook wordt 
een geregistreerd partnerschap niet altijd 
in het buitenland erkend.

trouwverzekerinG
Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek liggen de kosten van een 
gemiddelde bruiloft rond de € 12.000.  
Dus stel dat jij of een familielid ineens 
ernstig ziek wordt of de trouwlocatie 
brandt af. Dan zullen veel kosten, zoals  
de catering en de band, waarschijnlijk 

gewoon voldaan moeten worden. Oftewel: 
weg spaargeld! Om dit risico te verzeke-
ren kun je een trouwverzekering afsluiten. 
Een bedrag van € 12.000 verzekeren kost 
rond de € 200.

BudGet
Wil je geen nasleep á la Wesley en Yo? 
Maak goede afspraken over de kosten 
vooraf. Betaal je een vaste prijs of wordt 
dit achteraf pas berekend? Zeker als je 
budget beperkt is, is een goede budgette-
ring belangrijk. Bedenk ook dat alles 
waar het woord ‘trouw’ voor staat direct 
twee keer zo duur is. Een ‘gewone’ jurk, 
taart of auto scheelt een hoop. Ook is het 
helemaal niet raar om een envelopje als 
cadeauwens op je kaart te zetten. En 
misschien vinden je (groot)ouders het  
wel heel leuk om je jurk of de ringen als 
huwelijkscadeau te geven.
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Jacqueline van der Vorm (32) is 
geldconsulent en eigenaar van  
Van der Vorm financiële planning 
(www.vandervorm.fp.nl) en moeder 
van Veronique (7) en Fabio (4).


