RELATIE OFFICIEEL MAKEN BIJ DE NOTARIS HEEFT VOORDELEN
Door verschillende (recente) wetswijzigingen wordt het steeds belangrijker dat partners hun relatie
officieel maken. Als partners gaan samenwonen, lopen ze belastingvoordelen en andere voorzieningen
mis als ze geen samenlevingscontract van de notaris hebben.
Trouwen heeft de naam meer romantisch te zijn maar is vooral ook praktisch. Voor getrouwde mensen
regelt de wet namelijk meer dan voor ongetrouwde stellen. Bijvoorbeeld bij scheiding en overlijden. Door
te trouwen wordt dit alles ‘in één klap geregeld’. En als de echtgenoten niet alles samen willen delen bij
scheiding kunnen ze dit ook bij de notaris vastleggen (huwelijkse voorwaarden).
De keuze voor trouwen of samenwonen moeten de partners uiteraard zelf maken en hangt af van hun
persoonlijke situatie.
Samenwonen
Er zijn maar weinig wettelijke regels voor ongetrouwd samenwonende partners. De regels die er zijn,
hebben vooral te maken met de belastingen. Voor verschillende belastingwetten is het belangrijk een
notarieel samenlevingscontract te hebben. Als partners gaan samenwonen, doen ze er verstandig aan
een samenlevingscontract bij de notaris af te sluiten omdat ze zo (sneller) in aanmerking kunnen komen
voor de grote belastingvrijstelling van ruim € 636.000 bij overlijden. Voor het fiscaal partnerschap in de
inkomstenbelasting is het hebben van een samenlevingscontract ook van belang.
Er zijn ook andere voordelen aan een samenlevingscontract bij de notaris: Veel pensioenfondsen stellen
een notarieel samenlevingscontract verplicht als partners elkaar voor hun nabestaandenpensioen willen
aanwijzen. Een andere belangrijke reden om een samenlevingscontract te maken, is het vastleggen van
afspraken bij uit-elkaar-gaan. Het is moeilijk afspraken te maken als je onenigheid hebt en vaak is daar bij
uit-elkaar-gaan sprake van. Daarom kan je dat maar beter doen als de relatie nog goed is. Zo kunnen de
partners vastleggen wie welke spullen bij scheiding krijgt. Omdat ongetrouwde partners bij overlijden niet
automatisch van elkaar erven, is vaak ook een testament nodig om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de
langstlevende in het huis kan blijven wonen, met name in het geval dat het huis aan een van de partners
in eigendom toebehoort.
Trouwen
Het klinkt misschien niet zo romantisch, maar het huwelijk kan je ook zien als een instituut waarvoor de
wet allerlei regels heeft gemaakt. Zo regelt de wet dat als één van de getrouwde partners overlijdt, de
achterblijvende partner alles erft. En als er ook nog kinderen zijn, dat de kinderen op hun erfdeel moeten
wachten tot beide partners zijn overleden. Daarnaast zijn er regels over het vermogen van de partners bij
het aangaan van het huwelijk en scheiden. De wet gaat (nu nog) uit van de gemeenschap van goederen.
Bij het sluiten van het huwelijk worden alle bezittingen en schulden van de echtgenoten samengevoegd.
Dit betekent dat deze bezittingen en schulden verdeeld moeten worden bij echtscheiding. Ieder heeft dan
recht op de helft daarvan. Partners die dat te ver vinden gaan, kunnen vóór het aangaan van het huwelijk
huwelijkse voorwaarden bij de notaris laten maken. Met huwelijkse voorwaarden leg je vast hoeveel je wilt
delen tijdens het huwelijk en bij scheiding. Belastingvoordelen, pensioen en alimentatie zijn zaken die
voor getrouwde partners automatisch geregeld zijn.
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Geregistreerd partnerschap
En als partners niet willen trouwen maar wel hetzelfde willen bereiken, biedt het geregistreerd
partnerschap een oplossing. Het geregistreerd partnerschap is bijna volledig te vergelijken met een
huwelijk en moet ook worden aangegaan ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente. Ook dan ontstaat er (nu nog) wettelijke gemeenschap van goederen, tenzij er tevoren bij
notariële akte partnerschapsvoorwaarden worden gemaakt, te vergelijken met huwelijkse voorwaarden.
Samenwonen, geregistreerd partnerschap of trouwen?
Deze vraag moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. Als ongetrouwd samenwonende partners de
gevolgen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap willen nabootsen, kan dat. Het is alleen niet altijd
zeker hoe de Belastingsdienst of een rechter (bij een geschil bij scheiding) hier tegenaan kijkt.
Het hangt ook sterk van ieders persoonlijke situatie en wensen af waarvoor men kiest. De (kandidaat-)
notaris kan helpen bij het maken van de keuze door de verschillen tussen huwelijk, geregistreerd
partnerschap en ongetrouwd samenwonen in het kader van de persoonlijke situatie te plaatsen.
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