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Bijlage aanvraag opstellen samenlevingscontract 
 
Wat is een samenlevingscontract 
 
Een samenlevingscontract is een basisdocument waarmee u een aantal belangrijke 
zaken regelt: 
-  fiscaal partnerschap 
-  partnerpensioen; 
- toedeling gezamenlijke goederen bij overlijden van één van de partners; 
-  vastlegging privé goederen; 
-  vaststelling bijdrage in de kosten van de huishouding; 
-  hulpmiddel bij het op beider naam stellen van een huurcontract. 
 
Wat kunt u niet met een samenlevingscontract? 

 
U kunt elkaar niet tot erfgenaam benoemen. Hiervoor heeft u testamenten nodig. 
Samenwonende partners zijn nooit elkaars erfgenaam en worden dat ook niet door 
een samenlevingscontract. Dit houdt in dat erfgenamen zijn: 
- ouders en broers en zusters (als u geen kinderen heeft); 
-  kinderen (als u wel kinderen heeft). 
Kinderen kunnen hun erfdelen opeisen als ze dit willen. Hier helpt een 
samenlevingscontract niet tegen. Hooguit kunt u gezamenlijke goederen 
(bijvoorbeeld: inboedel) laten toedelen aan de partner. 
Dit gebeurt door het opnemen van een verblijvingsbeding. Gemeenschappelijke 
goederen gaan dan niet via het erfrecht naar uw erfgenamen, maar via het 
verblijvingsbeding naar uw partner. Dit geldt niet voor privé-goederen. 
 
Het risico bestaat erin dat door het verblijvingsbeding uw nalatenschap zo klein 
wordt (alle gezamenlijke goederen behoren immers niet meer tot uw nalatenschap 
die hierdoor verminderd), dat uw kinderen hun minimum erfdeel kunnen opeisen. Zij 
kunnen dan het verblijvingsbeding aantasten. 
Minderjarige kinderen worden vertegenwoordigd door de langstlevende ouder (ex-
partner!). De rechter bepaalt welke acties worden ondernomen. 
 
Om dit ongewenste gevolg te voorkomen moet u langstlevende testamenten maken. 
Als er sprake is van een “samengesteld” gezin (kinderen uit verschillende relaties) zijn 
de gevolgen van overlijden dermate complex, dat deze gevolgen in deze bijlage niet 
compleet kunnen worden weergegeven. 
Laat u zich voorlichten in een vrijblijvende en kosteloze bespreking! 
Het opnemen van een verblijvingsbeding, leidt ertoe dat het samenlevingscontract 
moet worden ingeschreven bij het Centraal Testamenten Register (CTR).  
Op basis van uw situatie wordt advies uitgebracht over het opstellen van een 
samenlevingscontract eventueel in combinatie met testamenten. Voordat u opdracht 
geeft voor het opstellen van documenten worden de kosten met u besproken, zodat 
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u niet voor verrassingen komt te staan. Pas na het geven van de opdracht voor het 
opstellen van concept-akten zijn kosten verschuldigd aan onze werkzaamheden. 


