
Als je samenwoont moet er een bewuste keuze gemaakt worden of één van 

jullie het huis koopt of dat jullie het samen kopen. Beide keuzes hebben voor- 

en nadelen. Als je het samen koopt, deel je het risico op verlies of de winst. 

Daarnaast kun je vaak samen iets meer lenen en heb je dus meer keuze qua 

huizen. Maar als de relatie onverhoopt eindigt, moet het huis verdeeld of verkocht 

worden. En als een van jullie of jullie beiden ZZP-er of ondernemer is, kunnen 

zakelijke schuldeisers zich ook verhalen op het huis.

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, is een huis altijd van jullie 

samen. Daar kleven in beginsel dezelfde voor- en nadelen aan als wanneer 

samenlevers samen een huis kopen.

Als voor jullie de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen, valt dat gelukkig 

wel op te lossen. Je kunt namelijk ook alsnog tijdens het huwelijk huwelijkse 

voorwaarden op laten stellen. Daarvoor is tegenwoordig geen toestemming van 

de rechtbank meer nodig. Dat scheelt veel tijd. Bij huwelijkse voorwaarden kun je 

afspreken dat een huis niet automatisch gemeenschappelijk is, zodat je bewust 

kunt kiezen om het op naam van de één of de ander te zetten. Op die manier 

kun je het privévermogen beschermen tegen zakelijke risico’s en schuldeisers.

De meeste mensen vinden het niet echt leuk om hierover met hun partner te 

praten. Geldkwesties liggen nou eenmaal vaak gevoelig. Het samen uitzoeken van 

meubels of het klussen in de nieuwe woning kan soms al bijna tot een scheiding 

leiden, laat staan een lastig gesprek over hoe je met dit soort zaken omgaat. Wat 

kun je dan doen om je zaken toch goed te regelen en het ook gezellig te houden? 

Toen ik zelf voor deze lastige situatie stond, hebben we een professional gevraagd 

om ons hierin te begeleiden. Dat was niet alleen praten over de juridische 

aspecten, maar ook over de zorgen, angsten en wensen die rondom deze 

onderwerpen kunnen spelen. Dat beviel goed. Zo kwamen alle lastige vragen aan 

de orde en werd het gesprek daarover in goede banen geleid. Ik kan het dan ook 

iedereen aanraden.

Heeft u ook interesse in begeleiding bij een beslissing over deze onderwerpen?  

Dan kunt u contact opnemen met Wampie van Arkel (Van Arkel Familierecht 

te Hendrik Ido Ambacht): www.vanarkelfamilierecht.nl 078-6208734 of  

info@vafam.nl.

COLUMN 

Zijn jullie naar een huis aan het kijken of hebben 

jullie net een huis gekocht? Een leuke, maar ook 

zeker een spannende tijd! Er komt heel veel op je af; 

de financiering regelen, inrichting bij elkaar zoeken, 

stoffering uitkiezen, etc. Zo veel, dat je bijna zou 

vergeten dat het verstandig is om een bewuste keuze te 

maken hoe de eigendom van het huis wordt geregeld en 

welke consequenties dat heeft.
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