
Informatie over 
samenwonen

HetSamen
levingscontract



2

Meer weten over wat uw Formaat 
notaris voor u kan betekenen?  
Bel met Formaat notarissen  
of kijk op www.formaatnotarissen.nl

Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samen-

werkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en 

optimale  service vormen de kernwoorden in de filosofie van Formaat 

notarissen. De kracht van het Formaat notarissen-netwerk komt onder 

andere tot uiting in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid 

aan specialisaties en niet in de laatste plaats het aantal gerenommeerde 

notariskantoren dat deel uitmaakt van Formaat notarissen. Voor 

welke notariële dienst u waar ook in Nederland naar een Formaat 

 notaris stapt, u kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst 

 mogelijke zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt.

www.formaatnotarissen.nl
Meer weten 
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A ls u iema nd heef t  gevonden met  w ie  u  u w leven  

w i l t  de len,  d a n is  d at  pr acht ig  nat u u r l i jk .  Samen-

wonen,  samen leven,  he t  i s  een g rote  s t ap en he t 

hu wel i jk  i s  a l  l a ng n ie t  meer  de en ige vor m w a a r voor 

u  k u nt  k iezen.  Na as t  he t  hu wel i jk  kent  de wet  s ind s 

1998 he t  ge reg is t ree rd pa r tne r schap.  Ma a r  he t  i s 

n ie t  ve r p l icht  om een b i j  de  wet  ge regelde samen-

lev ings vor m te  k iezen.  U k u nt  ook gewoon b i j  e l k a a r 

int rek ken.  Ma a r  a l s  u  (nog)  n ie t  w i l t  k iezen voor  he t 

hu wel i jk  o f  ge reg is t ree rd pa r tne r schap is  he t  toch 

ve r s t a nd ig  een a a nt a l  z a ken op een r i j t je  te  ze t ten. 

Wa nneer  u  d at  r i j t je  ve r vo lgens  op papie r  ze t ,  d a n 

k u nt  u  d a a rop a l t i jd  te r u g v a l len w a nneer  d at  nod ig 

i s .  Uw For ma at  not a r is  he lpt  u  b i j  he t  ma ken v a n de 

ju is te  keu zes  én de ju r id ische v a s t legg ing e r v a n in 

een samen lev ingscont r ac t .  Nie ts  regelen k a n zee r 

ona a ngename gevolgen hebben,  zoa ls  b l i jk t  u i t  he t 

vo lgende voorbeeld . 

Een voorbeeld: geen regeling
Paul en Judith wonen a l ja ren samen en hebben geen 
verdere a fspraken gemaakt. Samen hebben ze een huis 
en a l ler lei spu l len gekocht. Zolang ze op goede voet 
leven is er niks aan de hand, maar a ls Pau l overl ijdt, 
beg innen de problemen. Zijn helf t van het huis en de 
inboedel verer f t dan namelijk naar zijn naaste famil ie-
leden. Stel dat de ouders van Pau l a l  z ijn overleden en 
zijn twee broers zijn de er fgenamen. Er zijn nu verschi l-
lende mogelijkheden.

het samenlevingscontract
afspraken voornu en later
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A) De broers van Paul geven alles aan Judith
In het gunst igste geva l schenken de broers Judith a l les. Rekent 
u even mee wat de consequent ies zijn van dit ‘droomscenar io’:

•  De broers moeten er f belast ing beta len over het deel dat zij 
er ven. Deze belast ing bedraag t minimaa l 30%.

•  Het resterende deel schenken ze onmiddel l ijk aan Judith.  
Zij betaa lt daarover een schenkbelast ing van minimaa l 30%!

Al met al blijf t er van elke euro die Paul heeft nagelaten 1 0,49 
over voor Judith. Het ‘droomscenario’ blijkt een ware nachtmerrie!
Over igens genieten de broers ieder een k leine v r ijstel l ing van 
ongeveer 1 2.000,-.

B) Judith neemt het aandeel van Paul over
Een andere oplossing is dat Judith het aandeel van Paul in het  
huis en de inboedel van zijn broers overneemt. Zij zal dan wel de 
werkelijke waarde van die zaken aan de broers moeten betalen.  
Als dit de oplossing is die Paul en Judith wensen, dan doet Judith 
er verstandig aan een overlijdensrisicoverzekering op het leven van 
Paul af te sluiten. Zo heeft Judith op het moment dat Paul overlijdt 
ook daadwerkelijk het geld om de broers van Paul mee te betalen. 
Misschien een betere oplossing dan de eerste, maar wel is het 
absoluut noodzakelijk dat de broers van Paul meewerken aan de 
overdracht van Pauls aandeel in de gezamenlijke spullen. Alleen  
zo kan Judith daarvan enig eigenaresse worden. Als ook maar één 
van de broers niet meewerkt, heeft Judith een groot probleem.  
Zij is dan mede-eigenares van het huis en de inboedel, samen  
met de onwillige broers van Paul! Bovendien moeten de broers 
erfbelasting en Judith overdrachtsbelasting betalen.

C) De beste oplossing: het verblijvingsbeding
Judith was veel el lende bespaard gebleven, a ls ze samen met 
Pau l een regel ing had getrof fen. De beste oplossing is het 
zogenaamde verbl ijv ingsbeding in een notar iële samenlev ings-
overeenkomst. Hier in kunt u laten opnemen dat de langst
levende par tner (meesta l) zonder belast inghef f ing en zonder 
inmenging van de ‘schoonfamil ie’ vol ledig eigenaar wordt van 
a l le goederen. Het verbl ijv ingsbeding is een ingr ijpende en 
veela l complexe regel ing. Samen met uw Formaat notar is kunt 
u de invu l l ing van het beding bespreken.



Bovenstaand voorbeeld i l lust reer t de verst rekkende conse-
quent ies van samenleven. Voora l a ls u niets regelt,  weet u niet 
wat u in bepaa lde situat ies te wachten staat. Het belang van 
een goed contract wordt meesta l pas duidel ijk op het moment 
dat uw samenlev ing eindig t door opzegg ing of overl ijden. Hoe 
beter de zaken bij  a anvang zijn geregeld des te k leiner is de 
kans op zakel ijke conf l ic ten aan het eind. 

Waar moet u allemaal aan denken?
U bent over tu igd en w i lt een samenlev ingscontract opstel len. 
Waar moet u a l lemaa l rekening mee houden? Ten eerste en 
vooral: met elkaar. U moet samen de juiste balans zien te vinden. 
Uw Formaat notar is is de aangewezen gesprekspar tner en  
adv iseur wanneer u en uw par tner a fspraken w i l len maken en 
w i l len laten vast leggen. In een gesprek met de notar is komen 
veel onder werpen aan bod. Hieronder staan er enkele.

•  Hoe vangt u de kosten van de huishouding op en wat valt er 
precies onder kosten van de huishouding?

•  Welke zaken maakt u tot gezamenlijk eigendom en welke houdt 
u juist privé? En hoe doet u dat?

Problemen voorkomen met het  samenlevingscontract
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•  Wat regelt u ten aanzien van de woning? Ook als u huurt is dit 

een aandachtspunt.
•  Wat doet u wanneer u meer aan vermogen inbrengt dan uw partner?
• Wat zijn de gevolgen van overlijden van één van u beiden?
•  Hoe verdeelt u gezamenlijke zaken als de samenleving eindigt?
•  Geeft u elkaar recht op ouderdoms en/of nabestaandenpensioen 

bij overlijden van één van u beiden?
•  Treft u nu al voorzieningen voor wanneer er kinderen komen?
• Wilt u een alimentatieregeling?

Maak eerlijke afspraken

Een vreemd idee om in het kader van het samenlev ingscontract 
een zakel ijke besprek ing met uw levenspar tner aan te gaan? 
Nou nee, het is geen onderhandeling, het gaat erom dat u 
eerl ijke en passende afspraken maakt. Wanneer u dat niet doet, 
kan dat bij  het einde van uw relat ie ju ist voor ver velende  
situ  at ies zorgen. Om het belang van goede, evenwichtige  
a fspraken te onderstrepen, geven we u nog een voorbeeld.

Een voorbeeld: een onevenwichtige afspraak

Marc en Sanne hebben afgesproken de kosten van de huis-
houding f i f ty-f i f ty te zu l len delen. Op een gegeven moment 
gaat Marc een stuk meer verdienen dan Sanne en hij  houdt  
dus ook meer geld over. Hij gaat daardoor wat roya ler leven  
en de kosten van de huishouding lopen op. Voor Sanne bl ijf t 
er daardoor ju ist minder over voor eigen uitgaven! Dit kan 
natuurl ijk nooit de bedoeling zijn van de oorspronkelijke  
a fspraak. Conclusie: goede onderl inge afstemming en de  
ju iste omschr ijv ing van de afspraken is van essentieel belang. 

Nog meer redenen voor een samenlevingscontract

Een samenlev ingscontract is niet a l leen een uitstekend middel 
om toekomstige conf licten tussen u en uw partner te vermijden.  
Met een goed samenlev ingscontract kunt u nog een aanta l 
zaken regelen.



• Belast inghef f ing voorkomen
Met het eerder genoemde verblijv ingsbeding kunt u onnodige 
belast inghef f ing voorkomen. 

• Pensioenrechten verk r ijgen
U kunt in een samenlev ingscontract vast leggen dat wanneer 
één van u beiden overl ijdt, de andere par tner de nabestaanden-
pensioenrechten verk r ijg t. Veel pensioenfondsen verlangen  
in dat geva l een notar ieel samenlev ingscontract. Zij stel len  
boven  d ien bepaa lde voor waarden aan dat contract. Ieder 
pensioen fonds heef t daar voor zijn eigen regels, gelukk ig weet 
uw Formaat notar is precies waar het contract in uw geva l aan 
moet voldoen. Ook kunt u een a fspraak maken met betrekk ing 
tot ouderdomspensioen.

• Ver vangen testament
Een uitgek iend samenlev ingscontract kan een testament over-
bodig maken, met name als er geen k inderen zijn. Een testament  
is dan bijvoorbeeld a l leen nog nodig wanneer u pr ivé-goederen  
buiten het gemeenschappel ijke eigendom wilt houden, maar 
die goederen bij overlijden wel aan elkaar wilt nalaten, bijvoor-
beeld het sa ldo op uw pr ivé-rekening. A ls u voorzieningen 
w i lt t ref fen voor het geva l dat u én uw par tner (vlak) na elkaar 
komen te overl ijden, dan zu lt u ook een testament moeten  
opmaken. Uw Formaat notar is kan u hier meer over ver tel len. 

Een samenlevingscontract opstellen, samen met uw  
Formaat notaris
Veel mensen gaan eerst samenwonen voordat ze k iezen voor 
het huwelijk of een gereg ist reerd par tnerschap. Dat is log isch, 
je w i lt elkaar immers eerst wat beter leren kennen voordat 
je ‘de g rote stap’ waag t. Toch heef t ook samenleven a l ver-
st rekkende consequent ies en het is belangr ijk om daarbij  st i l 
te staan. Uw Formaat notar is kan u voorzien van de ju iste 
voorl icht ing en uw keuzes jur id isch verantwoord vast leggen. 
Het opstel len van een samenlev ingscontract is a lt ijd maatwerk 
en uw Formaat notar is neemt a l leen genoegen met een per fect 
passende oplossing. U toch ook?
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Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt 
uw Formaat notaris exclusieve ex tra’s die ook voor u 
bijzonder waardevol kunnen zijn. 

Notarisabonnement
Uw Formaat notar is kan vaak meer voor u betekenen dan u 
denkt. Dat merkt u het beste a ls u een g rat is Notar isabonne-
ment neemt. Met het Notar isabonnement wordt u op de 
hoogte gehouden van actuele ontwikkel ingen die voor u van 
belang kunnen zijn door middel van het magazine Informeel. 
Zo bl ijf t u geïnformeerd over nieuwe producten en diensten 
van Formaat notar issen. 

Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop  
van een huis
Bij aankoop van een huis verst r ijkt er a lt ijd een zekere per iode 
tussen het onder tekenen van het koopcontract en het passeren 
van de akte van lever ing bij  de notar is.  Overl ijdt de koper in 
d ie per iode en kunnen of w i l len zijn er fgenamen het huis niet 
a fnemen dan kan de verkoper aanspraak maken op een boete 
(doorgaans 10% van de koopsom). Bij  uw Formaat notar is ont-
vangt u een g rat is cer t i f icaat, waarmee u t ijdens d ie per iode 
tot een bepaa ld maximum tegen dat r isico bent beschermd.

Formaat notaris:
Unieke diensten van uw



Testament Scan
Wetten worden aangepast, persoonlijke wensen en omstandig-
heden kunnen veranderen. Daarom is het belangr ijk om uw  
testament regelmatig te laten controleren. Om u daarbij te helpen 
hebben Formaat notar issen de Testament Scan ontwikkeld.  
Die biedt u de mogelijkheid om uw testament in overleg met 
u te herzien a ls daar aanleid ing toe is.  Handig en gemakkel ijk 
voor ú, vanzelfsprekend voor uw Formaat notar is.

Volmacht Scan
Elk mens neemt besl issingen. Er kunnen zich echter momenten 
voordoen waarop u niet in staat bent belangr ijke besl issingen 
te nemen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of a f wezigheid. Met 
een volmacht van Formaat notar issen worden belangr ijke  
besl issingen voor u genomen a ls u daar zelf niet toe in staat 
bent. Het kan daarbij  gaan om pr ivébesl issingen, zoa ls de 
aankoop van een huis, en besl issingen met betrekk ing tot uw 
bedrijf. Dit gebeurt door een zaakbehartiger, die u zelf aan wijst. 
En met de unieke Volmacht Scan van Formaat notar issen wordt 
uw volmacht a lt ijd en in overleg met u actueel gehouden.

Formaat notaris:
Unieke diensten van uw

voor u van belang



Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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