Blêd  fan  

I Houliksbetingsten: finaal ferrekkenbetingst  (KNB-model BHV09F - ferzje 20-12-2002 / 
fa- ferzje 02-03-2004)

Ferplichte wjersidige ôfrekkening nei ûntbining fan it houlik troch ferstjerren; ferrekkening as 
wiene de oarehelten yn folsleine mienskip fan goed troud. 

Ferrekkening by ûntbining fan it houlik troch ferstjerren
KEST ✍
1. As it houlik ûntbûn wurdt troch ferstjerren sil tusken de langstlibjende oarehelte en de 
rjochtwinners fan de ferstoarne oarehelte ôfrekkene wurde as wiene de oarehelten yn folsleine 
mienskip fan goed troud.
2. Binnen acht moannen nei de ûntbining fan it houlik wurdt it fermogen fan elk fan de 
oarehelten beskreaun.
3. Under it fermogen fan in oarehelte wurdt ferstien it saldo fan syn besittings en skulden. As 
de langstlibjende oarehelte in fersekering ôfsletten hat op it libben fan de ferstoarne oarehelte 
en yn ferbân mei dy syn ferstjerren hy in útkearing krijt dêr't mooglik suksesjerjocht oer betelle 
wurde moat, wurdt it fermogen fan de langstlibjende oarehelte fermeardere mei de preemjes en 
keapsommen dy't yn it houlik troch him yn ferbân mei dy fersekering betelle binne of ta syn lêst 
kommen binne, fermeardere mei in skealeasstelling bedoeld sa as yn kêst ☞.
4. De beskriuwing fan de fermogens fan de oarehelten en de wurdearring fan de dêrta 
hearrende besittings en skulden wurde dien neffens de tastân op fan de datum fan de ûntbining 
fan it houlik. De wurdearring fan it goed en de skulden krijt syn beslach yn ûnderling oerlis en 
as dat benefter bliuwt troch ien of mear saakkundigen, te beneamen troch de kantonrjochter 
neamd yn kêst 679 Wetboek fan Boargerlike Rjochtsfoardering.
5. De ferrekkening krijt syn beslach trochdat de iene partij de oare partij sa'n bedrach útkeart 
dat nei de útkearing it fermogen fan elk fan harren oerienkomt mei de helte fan de mienskiplike 
fermogens fan de oarehelten.
6. De útkearing sil dien wurde yn jild binnen in jier nei de ûntbining fan it houlik, of it moast 
wêze dat partijen oars oerienkomme of de easken fan ridlikens en binlikens oars fergje.
7. Der sil gjin ferrekkening op grûn fan dit kêst wêze as op it stuit fan de ûntbining fan it houlik 
op in oarehelte de skuldsanearring fan tapassing ferklearre is of in oarehelte yn steat fan 
fallisemint of surseânse fan betelling ferkeart.
As nei ôfrin fan de skuldsanearring, it fallisemint of de surseânse fan betelling bliken docht dat 
it fermogen fan de oarehelte posityf is, wurdt de ferrekkening noch útfierd.
Der wurdt fierdersoan net ferrekkene:
a. wannear't it fermogen fan in oarehelte sa negatyf is dat mear as de helte fan itjinge dat er út 
krêft fan de ferrekkening krije soe oan syn skuldeaskers te'n goede komme soe;
b. as op it stuit fan de ûntbining fan it houlik in fersykskrift ta skieding en/of skieding fan tafel 
en bêd yntsjinne is of de skieding fan tafel en bêd ta stân kommen is.
(FARIABEL BLOK⇨)
(KAR 1⇨)
Yn de ferrekkening wurde net behelle:
- it goed dat by it oangean fan it houlik oanbrocht is;
- it goed dat troch de oarehelten út krêft fan erfrjocht of skinking wûn is, en ek de skulden dy't 
op dy winnings drukke en de belestings dy't om dy winnings heft wurde, lykas suksesje-, 
skinkings- en oergongsrjocht;
- al itjinge dat yn de jierlikse ferrekkening behelle is;
- al itjinge dat út krêft fan saakferfanging foar boppeneamd goed yn it plak kommen is;
- de opbringst fan goed dat fan de ferrekkening útsletten is.⇦
(KAR 2⇨)
Utsluting fan bepaalde parten fan it fermogen, bygelyks it eigen ûndernimmingsfermogen.⇦
(KAR 3⇨)
De ferrekkening nei ferstjerren bliuwt út as de oarehelten gjin mienskiplike ôfstammelings 
hawwe en boppedat it ferstjerren fan de iene binnen tritich dagen folge wurdt troch it 
ferstjerren fan de oare.⇦⇦


II Houliksbetingsten: finaal ferrekkenbetingst

Iensidige en fakultative ôfrekkening nei ûntbining fan it houlik troch ferstjerren; ferrekkening 
as wiene de oarehelten yn folsleine mienskip fan goed troud.

Ferrekkening by ûntbining fan it houlik troch ferstjerren

KEST ✍
1. As it houlik ûntbûn wurdt troch ferstjerren hat de langstlibjende oarehelte it rjocht om te 
foarderjen dat tusken him en de rjochtwinners fan de ferstoarne oarehelte ôfrekkene wurde as 
wiene de oarehelten yn folsleine mienskip fan goed troud.
2. Binnen acht moannen nei de ûntbining fan it houlik wurdt it fermogen fan elk fan de 
oarehelten beskreaun.
3. Under it fermogen fan in oarehelte wurdt ferstien it saldo fan syn besittings en skulden. As 
de langstlibjende oarehelte in fersekering ôfsletten hat op it libben fan de ferstoarne oarehelte 
en yn ferbân mei dy syn ferstjerren hy in útkearing krijt dêr't mooglik suksesjerjocht oer betelle 
wurde moat, wurdt it fermogen fan de langstlibjende oarehelte fermeardere mei de preemjes en 
keapsommen dy't yn it houlik troch him yn ferbân mei dy fersekering betelle binne of ta syn lêst 
kommen binne, fermeardere mei in skealeasstelling bedoeld sa as yn kêst ☞.
4. De beskriuwing fan de fermogens fan de oarehelten en de wurdearring fan de dêrta 
hearrende besittings en skulden wurde dien neffens de tastân op de datum fan de ûntbining fan 
it houlik. De wurdearring fan it goed en de skulden krijt syn beslach yn ûnderling oerlis en as 
dat benefter bliuwt troch ien of mear saakkundigen, te beneamen troch de kantonrjochter 
neamd yn kêst 679 Wetboek fan Boargerlike Rjochtsfoardering.
5. De ferrekkening krijt syn beslach trochdat de iene partij de oare partij sa'n bedrach útkeart 
dat nei de útkearing it fermogen fan elk fan harren oerienkomt mei de helte fan de mienskiplike 
fermogens fan de oarehelten.
6. De útkearing sil dien wurde yn jild binnen in jier nei de ûntbining fan it houlik, of it moast 
wêze dat partijen oars oerienkomme of de easken fan ridlikens en binlikens oars fergje.
7. Der sil gjin ferrekkening op grûn fan dit kêst wêze as op it stuit fan de ûntbining fan it houlik 
op in oarehelte de skuldsanearring fan tapassing ferklearre is of in oarehelte yn steat fan 
fallisemint of surseânse fan betelling ferkeart.
As nei ôfrin fan de skuldsanearring, it fallisemint of de surseânse fan betelling bliken docht dat 
it fermogen fan de oarehelte posityf is, wurdt de ferrekkening noch útfierd.
Der wurdt fierdersoan net ferrekkene:
a. wannear't it fermogen fan in oarehelte sa negatyf is dat mear as de helte fan itjinge dat er út 
krêft fan de ferrekkening krije soe oan syn skuldeaskers te'n goede komme soe;
b. as op it stuit fan de ûntbining fan it houlik in fersykskrift ta skieding en/of skieding fan tafel 
en bêd yntsjinne is of de skieding fan tafel en bêd ta stân kommen is.
(FARIABEL BLOK⇨)
(KAR 1⇨)
Yn de ferrekkening wurde net behelle:
- it goed dat by it oangean fan it houlik oanbrocht is;
- it goed dat troch de oarehelten út krêft fan erfrjocht of skinking wûn is, en ek de skulden dy't 
op dy winnings drukke en de belestings dy't om dy winnings heft wurde, lykas suksesje-, 
skinkings- en oergongsrjocht;
- al itjinge dat yn de jierlikse ferrekkening behelle is;
- al itjinge dat út krêft fan saakferfanging foar boppeneamd goed yn it plak kommen is;
- de opbringst fan goed dat fan de ferrekkening útsletten is.⇦
(KAR 2⇨)
Utsluting fan bepaalde parten fan it fermogen, bygelyks it eigen ûndernimmingsfermogen.⇦
(KAR 3⇨)
De ferrekkening nei ferstjerren bliuwt út as de oarehelten gjin mienskiplike ôfstammelings 
hawwe en boppedat it ferstjerren fan de iene binnen tritich dagen folge wurdt troch it 
ferstjerren fan de oare.⇦⇦


III Houliksbetingsten: finaal ferrekkenbetingst

Ferplichte wjersidige ôfrekkening nei ûntbining fan it houlik (troch ferstjerren en skieding) en 
by skieding fan tafel en bêd; ferrekkening as wiene de oarehelten yn folsleine mienskip fan goed 
troud.

Ferrekkening by de ein fan it houlik en by skieding fan tafel en bêd
KEST ✍
1. By ûntbining fan it houlik troch skieding of ferstjerren en by skieding fan tafel en bêd wurdt 
tusken de oarehelten of tusken de langstlibjende oarehelte en de rjochtwinners fan de 
ferstoarne oarehelte ôfrekkene as wiene de oarehelten yn folsleine mienskip fan goed troud.
2. Binnen acht moannen nei de ûntbining fan it houlik wurdt it fermogen fan elk fan de 
oarehelten beskreaun.
3. Under it fermogen fan in oarehelte wurdt ferstien it saldo fan syn besittings en skulden. As 
de langstlibjende oarehelte in fersekering ôfsletten hat op it libben fan de ferstoarne oarehelte 
en yn ferbân mei dy syn ferstjerren hy in útkearing krijt dêr't mooglik suksesjerjocht oer betelle 
wurde moat, wurdt it fermogen fan de langstlibjende oarehelte fermeardere mei de preemjes en 
keapsommen dy't yn it houlik troch him yn ferbân mei dy fersekering betelle binne of ta syn lêst 
kommen binne, fermeardere mei in skealeasstelling bedoeld sa as yn kêst ✍.
4. De beskriuwing fan de fermogens fan de oarehelten en de wurdearring fan de dêrta 
hearrende besittings en skulden wurde dien, yn gefal fan ferstjerren, neffens de tastân op de 
datum fan de ûntbining fan it houlik en yn gefal fan skieding of skieding fan tafel en bêd, op de 
dei dêr't it fersykskrift dat dêrta tsjinnet yntsjinne is. De wurdearring fan it goed en de skulden 
krijt syn beslach yn ûnderling oerlis en as dat benefter bliuwt troch ien of mear saakkundigen, 
te beneamen troch de kantonrjochter neamd yn kêst 679 Wetboek fan Boargerlike 
Rjochtsfoardering.
5. De ferrekkening krijt syn beslach trochdat de iene partij de oare partij sa'n bedrach útkeart 
dat nei de útkearing it fermogen fan elk fan harren oerienkomt mei de helte fan de mienskiplike 
fermogens fan de oarehelten.
6. De útkearing sil dien wurde yn jild binnen in jier nei de ûntbining fan it houlik, of it moast 
wêze dat partijen oars oerienkomme of de easken fan ridlikens en binlikens oars fergje.
7. Der sil gjin ferrekkening op grûn fan dit kêst wêze as op it stuit fan de ûntbining fan it houlik 
op in oarehelte de skuldsanearring fan tapassing ferklearre is of in oarehelte yn steat fan 
fallisemint of surseânse fan betelling ferkeart. As nei ôfrin fan de skuldsanearring, it fallisemint 
of de surseânse fan betelling bliken docht dat it fermogen fan de oarehelte posityf is, wurdt de 
ferrekkening noch útfierd.
Der wurdt fierdersoan net ferrekkene wannear't it fermogen fan in oarehelte sa negatyf is dat 
mear as de helte fan itjinge dat er út krêft fan de ferrekkening krije soe oan syn skuldeaskers 
te'n goede komme soe.
(FARIABEL BLOK⇨)
(KAR 1⇨)
Yn de ferrekkening wurde net behelle:
- it goed dat by it oangean fan it houlik oanbrocht is;
- it goed dat troch de oarehelten út krêft fan erfrjocht of skinking wûn is of wûn wurde sil, en 
ek de skulden dy't op dy winnings drukke en de belestings dy't om dy winnings heft wurde, 
lykas suksesje-, skinkings- en oergongsrjocht;
- al itjinge dat yn de jierlikse ferrekkening behelle is;
- al itjinge dat út krêft fan saakferfanging foar boppeneamd goed yn it plak kommen is;
- de opbringst fan goed dat fan de ferrekkening útsletten is.⇦
(KAR 2⇨)
Utsluting fan bepaalde parten fan it fermogen, bygelyks it eigen ûndernimmingsfermogen.⇦
(KAR 3⇨)
De ferrekkening nei ferstjerren bliuwt út as de oarehelten gjin mienskiplike ôfstammelings 
hawwe en boppedat it ferstjerren fan de iene binnen tritich dagen folge wurdt troch it 
ferstjerren fan de oare.⇦⇦

IV Houliksbetingsten

Slotformule minderjierrigens
(KARBLOK⇨)
En ek, ferskynden foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. ✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, en net-troud  ✍en net troud west en registrearre 
as partner fan ✍;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, (✍ mei)  ✍ en net troud west en 
registrearre as partner fan ✍,
dy't ferklearren as ✍âlder✍s✍/fâd✍en fan de ferskynde persoan dy't ûnder ✍ neamd is om 
oan dy tastimming te jaan ta it meitsjen fan dizze houliksbetingsten.⇦
(KARBLOK⇨)
En ek, ferskynde foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
(FARIABEL BLOK⇨)
✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, en net-troud  ✍en net troud west en registrearre 
as partner fan ✍,⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend 
yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, (✍ mei)  ✍ en net troud west en 
registrearre as partner fan ✍,
dy't ferklearre dat ✍er ✍hja mei de beskikking fan de rjochtbank yn ✍ fan ✍ beneamd is ta 
kurator fan de ferskynde persoan dy't ûnder ✍ neamd is, oan wa't ✍er ✍hja hjirby tastimming 
jout ta it meitsjen fan dizze houliksbetingsten.⇦ 

