Uw relatie goed geregeld

Wat is het verschil tussen samenwonen en trouwen?
Partners weten niet altijd goed wat het beste is voor hun relatie. Samenwonen of toch maar
Trouwen?
Ook kun je kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Feitelijk komt dit laatste neer op een
variant van het huwelijk. Met als enige verschil de wijze van beëindiging (buiten de rechter om).
Vanwege dit minimale verschil wordt in dit artikel alleen over het huwelijk gesproken.
In welk geval is het nu beter om een huwelijk aan te gaan en wanneer kun je beter een
samenlevingscontract op laten stellen bij de notaris? (partners die ongehuwd samenwonen erven
niet automatisch van elkaar)
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en trouwen?
• Als je samenwoont blijf je zelf eigenaar van je bezittingen (en schulden). Deze worden

dus niet gezamenlijk van beide partners. Als je getrouwd bent - in gemeenschap van
goederen - dan wordt alles gezamenlijk bezit van beide echtgenoten. Wil je dit niet dan
moet je vooraf huwelijkse voorwaarden bij de notaris op laten stellen.
• In hun relatie tot kinderen hebben ongehuwde ouders een andere juridische positie dan

gehuwde ouders. Een ongehuwde vader moet zijn kind eerst erkennen alvorens hij ook
juridisch als de vader wordt gezien. Hierdoor kan het kind de achternaam van de vader
krijgen en wordt het kind - bij overlijden - ook erfgenaam.
• Gehuwde ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag over hun kinderen. Voor

ongehuwde ouders geldt dit niet. Zij moeten eerst naar de rechter om ervoor te zorgen
dat zij gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen. Laten zij dit na, dan heeft
alléén de moeder het ouderlijk gezag over de kinderen.
Samenwonen of trouwen en het erfrecht
Als je samenwoont dan ben je niet automatisch de erfgenaam van je partner. De familie van de
overledene komen als erfgenamen op de eerste plaats. Als er kinderen zijn, dan erven die de hele
nalatenschap (in plaats van de partner). Om dit vóór te zijn moeten ongehuwde partners een
testament op laten stellen bij de notaris, waarin zij elkaar tot enig erfgenaam benoemen. Daarin
kunnen zij ook laten opnemen dat bij overlijden van de langstlevende (bijvoorbeeld bij een
ongeval) kort na elkaar - zonder kinderen - alles niet alleen naar de familie van de langstlevende
gaat, maar wordt verdeeld over beide families.
En hoe zit het met de belasting over de erfenis?
Als ongehuwde samenwoners een notarieel samenlevingscontract hebben én tenminste zes
maanden op het zelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente, dan erft de langstlevende partner

bij overlijden tot ruim € 600.000 vrij van erfbelasting (uiteraard alleen als de partner in een
testament tot erfgenaam is benoemd). Bij een grotere erfenis wordt het meerdere belast tegen 10%
(tot iets meer dan €118.000 boven de vrijstelling). Is er nog meer, dan is daarover 20%
erfbelasting verschuldigd.
Als niet wordt voldaan aan gemelde voorwaarden, dan is de vrijstelling beperkt tot +/- €2.000 en
bedraagt de belasting daarboven 30% tot 40%.
Alléén als partners gedurende tenminste vijf jaar samenwonen, dan worden de hiervoor gemelde
grote vrijstelling en de lagere percentages toegepast. Ook al is er geen samenlevingscontract.
Hebben ongehuwde partners genoeg aan een samenlevingscontract om alles goed te regelen?
Partners die alleen maar gemeenschappelijke bezittingen hebben - én geen kinderen - kunnen in
beginsel volstaan met een samenlevingscontract om hun relatie te behoeden voor juridische
valkuilen. Zijn er ook privé-bezittingen die bij overlijden naar de langstlevende partner moeten
gaan, dan is het nodig een testament op te laten stellen om dit doel te bereiken. Een testament is
dus ook noodzakelijk als er – al dan niet gezamenlijke – kinderen zijn!
Een testament?
Een testament is een akte die door de notaris wordt opgesteld. Samen met uw notaris bepaalt u de
gewenste inhoud van dit document. Een testament is ook een soort verzekering, waarmee wordt
bereikt dat na een overlijden datgene met de nalatenschap gebeurt wat de overledene voor ogen
heeft gestaan.
De nalatenschap is het geheel van bezittingen en schulden van iemand die is overleden. In principe
is iedereen vrij om in een testament elke willekeurige persoon of instelling (goed doel) tot
erfgenaam te benoemen. Ook kinderen kunnen dus in beginsel worden onterfd. Omdat zij wettelijk
recht hebben op een minimum deel (legitieme portie) kunnen zij een onterving aanvechten.
Als ongehuwde partners elkaar dus tot erfgenaam willen benoemen – en niet het risico willen
lopen dat hun kinderen het testament kunnen aantasten – dan moeten zij daarnaast ook een
notarieel samenlevingscontract op laten stellen.
Samenlevingscontract?
Een samenlevingscontract biedt ongehuwde partners de mogelijkheid elkaar te beschermen tegen
enkele juridische valkuilen. Het ergste dat kan gebeuren is natuurlijk dat een partner overlijdt. Dan
biedt een samenlevingscontract de mogelijkheid om gezamenlijke bezittingen automatisch naar de
langstlevende te laten overgaan (zonder vergoedingsplicht aan de familie van de overleden
partner). Dit wordt een verblijvingsbeding genoemd en is met name van belang bij een
gezamenlijke woning.
In een vrijblijvend adviesgesprek leggen wij u graag uit hoe u uw testament(en) en uw
samenlevingscontract op de juiste wijze inricht. Wij begeleiden de uitvoering hiervan natuurlijk
met de aandacht die u van ons kantoor mag verwachten.
Bel voor een afspraak (0251 - 66 22 77). Wij helpen u graag!

