SAMENWONEN
PENSIOEN
-Bij samenwonen is er geen wettelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen van je expartner als jullie uit elkaar gaan. Wel staat het jullie vrij om hier afspraken over te maken. Geef dit
tijdig door aan de pensioenuitvoerder.
-Naast het ouderdomspensioen heb je misschien recht op een nabestaandenpensioen
(partnerpensioen).
Het is belangrijk dat je informeert bij de pensioenuitvoerder of er een regeling is voor een
nabestaandenpensioen voor ongehuwd samenwonenden. Verder dien je elkaar aan te melden bij het
pensioenfonds als partners. Het pensioenfonds kan vragen om een notarieel samenlevingscontract te
overleggen waarin de afspraken zijn vastgelegd.
PARTNERALIMENTATIE
-Als een samenleving wordt beëindigd, hebben jullie alleen nog rechten en plichten ten opzichte van
elkaar als dit in een samenlevingscontract is vastgelegd.
Het is natuurlijk wel mogelijk om afspraken te maken over de verdeling van gemeenschappelijke
bezittingen, wie er in het huis mag blijven wonen en of er gedurende een bepaalde periode
(partner)alimentatie zal worden betaald.
GEZAG
Ouderlijk gezag is het gezag van ouders over hun kinderen. Bij samenwoners heeft alleen de moeder
(>18 jaar) automatisch ouderlijk gezag. Voor de vader is het dus NIET voldoende dat de vader het kind
erkend heeft. De vader dient het gezag aan te vragen. Hiervoor moeten jullie samen(!) een verzoek
indienen bij de griffier van de rechtbank. www.rechtspraak.nl
Het gezag wordt vastgelegd in het gezagsregister.
-Ouder zonder gezag
De ouder die het gezag heeft moet de ouder zonder gezag informatie geven over de kinderen. (over
gezondheid, school e.d.) Bij belangrijke beslissingen wordt de mening gevraagd van de ouder zonder
gezag. De ouder met gezag beslist uiteindelijk. Er bestaat het recht tot omgang met de kinderen.
KINDERALIMENTATIE
Voor de kinderalimentatie maakt het niet uit of er wel of niet sprake is van gezamenlijk gezag.
Indien het kind erkend is door de ouder bestaat er onderhoudsplicht voor het kind.
Dit geldt ook indien de ouder (of verwekker) geen contact en/of omgang heeft met het
kind.
KOOPWONING
Is de woning eigendom van één van de partners dan bestaat er geen recht op de
overwaarde (door de andere partner) ook niet indien die er geld in is gestopt.
NALATENSCHAP
Bij overlijden krijgt de familie recht op de helft van de gezamenlijke bezittingen.
(Meubels, geld etc.) Denk ook aan kinderen uit een eerdere relatie die hun deel opeisen.
Verder ziet een instantie als de belastingdienst jullie niet als (fiscale) partners voor het
lagere erfbelastingtarief.
SPAARGELD
Ook als je samen spaart is er geen “ons” geld. Bij overlijden heeft de familie recht op de
helft van het spaargeld.
EEN EIGEN BEDRIJF
Er is geen recht op een eventuele waardegroei in het bedrijf van uw partner.
Daartegenover kunnen eventuele schuldeisers niet reclameren bij de partner.
*Aansluitend op bovenstaande is het op zeker moment gewoon verstandig naar de
notaris te gaan en een samenlevingscontract (en testament) op te laten stellen.

