VOORDELEN VAN EEN SAMENLEVINGSCONTRACT
Een notarieel samenlevingscontract is een goede oplossing voor personen die samen door het leven
willen gaan als samenwoners, maar (nog) niet met elkaar willen trouwen of een geregistreerd
partnerschap aangaan. Voor die personen is het volgende stukje geschreven.
Een notarieel samenlevingscontract biedt veel voordelen. Ook om belasting te besparen, wordt het steeds
belangrijker dat samenwoners een samenlevingscontract hebben. De voordelen van een notarieel
samenlevingscontract op een rij:
Regeling als u uit elkaar gaat: minder ruzie
In het samenlevingscontract kunt u afspraken maken voor het geval u uit elkaar gaat. Wie krijgt welke
spullen? Wat moet er gebeuren met de gezamenlijke woning? Ook kunnen bijvoorbeeld afspraken worden
gemaakt over de positie van de partner die inwoont in het huis van de andere partner: staat deze na de
scheiding meteen op straat?
Vaak kunnen bij uit elkaar gaan rechtszaken worden voorkomen door deze zaken in een
samenlevingscontract te regelen.
Regeling als één van u overlijdt: familie erft niet mee
Partners die niet getrouwd zijn, erven niet automatisch van elkaar. Zij erven alleen van elkaar als er een
testament of een samenlevingscontract is. Als u niets regelt, erven kinderen; zijn er geen kinderen dan
erven ouders, broers en zussen. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld het huis moet verkopen of
bezittingen van uw partner moet afstaan. U kunt dit voorkomen door een samenlevingscontract en/of een
testament te maken. In veel gevallen is het noodzakelijk om naast een samenlevingscontract ook een
testament te maken.
Met een samenlevingscontract eerder belastingvoordelen
Bij het erven van uw partner is het hebben van een notarieel samenlevingscontract een van de manieren
om in aanmerking komen voor een grote belastingvrijstelling tot ruim € 636.000.
Zonder een samenlevingscontract vaak geen recht op nabestaandenpensioen
Bij veel pensioenfondsen is een notarieel samenlevingscontract verplicht om de partner aan te kunnen
melden voor het partnerpensioen (nabestaandenpensioen). In het samenlevingscontract kunt u ook
regelen of uw partner na scheiding recht blijft houden op het partnerpensioen voor het gedeelte dat tijdens
de samenwoning is opgebouwd.
Samen een huis: de inleg zwart op wit zetten
Naast een hypothecaire geldlening betaalt u mogelijk uw gezamenlijke huis met eigen spaargeld. Of
betaalt u in de toekomst een verbouwing met eigen geld. Als bijvoorbeeld beide partners geen gelijk
bedrag aan het huis kunnen besteden, terwijl ieder voor de helft eigenaar is van het huis, dan kan dit
juridische gevolgen hebben. Het is goed dit in het samenlevingscontract vast te leggen zodat bij overlijden
of scheiding duidelijk is wie wat in het huis heeft gestopt. Dit is helemaal belangrijk als u het geld van uw
ouders heeft gekregen of geleend.
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Als er kinderen komen: nieuwe taakverdeling regelen in samenlevingscontract
Als er kinderen komen, gaat misschien één van de partners minder werken. In sommige gevallen betekent
dit voor deze partner inlevering van inkomsten en carrièrekansen. Dit kunt u compenseren door in het
samenlevingscontract een inkomens- en/of alimentatieregeling vast te leggen.
Bescherming tegen aanspraken kinderen
Zonder samenlevingscontract en testament is bij overlijden alles voor de kinderen! Dit kan betekenen dat
de overblijvende partner het huis moet verkopen om de kinderen hun erfdeel te betalen. Met een
samenlevingscontract en testament kan worden geregeld dat de kinderen pas erven als beide ouders zijn
overleden.
Als er sprake is van ‘stiefkinderen’ is een goed testament en samenlevingscontract extra belangrijk.
Wellicht is deze column een aanleiding om werk te maken van de gedachte: “Dat doen we nog wel een
keer!”.
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