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Brochure:
ongehuwd samenwonende militairen
(VBM & BBTV)1
Van toepassing zijnde regelingen:
Voor ongehuwd samenlevende militairen is de “Regeling aanspraken samenlevingsvormen”
van toepassing. Tevens zijn enkele bepalingen in het “Algemeen militair ambtenarenreglement” van belang.
Bijzondere voorzieningen
Voor gehuwde militairen geldt een aantal voorzieningen waar niet gehuwd samenlevende militairen
zonder een samenlevingscontract geen beroep op kunnen doen. Om deze voorzieningen ook van
toepassing te laten zijn voor deze niet gehuwd samenlevende militairen, is het noodzakelijk dat een
samenlevingscontract wordt afgegeven door een notaris en registratie plaatsvindt bij de daartoe
aangegeven instanties, waaronder het ABP.
Het betreft de volgende voorzieningen:
een uitkering bij overlijden;
een partnerpensioen bij overlijden;
een ziektekostenverzekering indien elders geen aanspraken bestaan;
een verhuiskostenvergoeding indien er, na overplaatsing door verhuizing naar een
andere plaats, binnen vijfentwintig kilometer van de plaats van tewerkstelling wordt
gewoond;
een tegemoetkoming in de kosten van het woon-/werkverkeer;
een hogere buitenlandtoelage als de partner meeverhuist naar het buitenland;
indien bij tewerkstelling in het buitenland de partner in Nederland blijft wonen, is er
recht op gratis huisvesting en voeding;
geen inhouding op het salaris indien men verplicht wordt om van huisvesting en
voeding van rijkswege gebruik te maken (bijvoorbeeld tijdens opleidingen);
in geval van persoonlijke - of familieomstandigheden kan er buitengewoon verlof
worden verkregen.
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Samenlevingscontract
In samenwerking met BOLSCHER BRUG DEIJL NOTARISSEN te Amersfoort is een
beperkt samenlevingscontract opgesteld om deze voorzieningen te kunnen genieten.
Dit beperkte samenlevingscontract is vanzelfsprekend niet zo uitgebreid als het "normale"
samenlevingscontract. Er staan met name geen regelingen in betrekking hebbende op
overlijden alsmede de eigendomsverhouding van bankrekeningen en goederen.
Procedure
De afgifte van het beperkte samenlevingscontract wordt schriftelijk afgehandeld. Wel is
noodzakelijk dat het bijgaande vragenformulier volledig wordt ingevuld. Dit formulier dient
tezamen met een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs van beide partners en een
uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand te worden ingediend. Dit uittreksel mag
niet ouder zijn dan één maand en dient gegevens te bevatten van het huidige adres tezamen
met de datum waarop partijen voor het eerst op hetzelfde adres stonden ingeschreven (dat
kan dus een ander adres zijn en derhalve een andere gemeente).
De bescheiden dienen ingediend te worden bij het secretariaat van de VBM, die
deze bescheiden vervolgens doorstuurt naar Bolscher Brug Deijl Notarissen.
Door Bolscher Brug Deijl Notarissen zal vervolgens per post, in drievoud, aan u
een afschrift van het beperkte samenlevingscontract worden toegezonden. Eén
afschrift dient u zo spoedig mogelijk af te geven aan de personeelsdienst van
het onderdeel waartoe u behoort. De personeelsdienst draagt zorg voor het
doorzenden naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Na registratie
door het ABP ontvangt u een bevestiging van hen. Een afschrift van die brief
wordt toegezonden door het ABP aan de personeelsdienst. Daarmee is de
aanmeldingsprocedure voltooid.
Kosten
De kosten van het beperkte samenlevingscontract bedragen voor 2014 € 135,00. Dit bedrag dient u over
te maken aan de VBM op rekeningnummer NL38INGB0000027660 onder vermelding van “slc + uw
registratie-/werknemersnummer”
Einde contract
Het contract eindigt in de volgende gevallen:
a)
eenzijdige opzegging middels een aangetekende brief aan de partner én het
notariskantoor;
b)
door overlijden van één van de partners;
c)
door huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap;
d)
door gezamenlijk overleg.
Vervolg
Mocht er binnen drie maanden nadat het beperkte samenlevingscontract is afgegeven toch
nog de wens zijn een uitgebreid samenlevingscontract te maken, dan zal het bedrag ad
€ 135,00 met de nota worden verrekend indien u Bolscher Brug Deijl Notarissen het
uitgebreide samenlevingscontract laat opstellen.
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Ongehuwd samenleven of trouwen c.q. geregistreerd partnerschap?
Wie wenst te gaan samenwonen, behoeft niet te voldoen aan formaliteiten. Hetzelfde geldt
voor het beëindigen van de samenwoning. Het feit dat er wordt samengewoond heeft wel
fiscale, juridische en verzekeringsrechtelijke gevolgen. Wie wenst te gaan trouwen/een
geregistreerd partnerschap aan te gaan, kan aan formaliteiten niet ontkomen. Een
huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft meer gevolgen. Een geregistreerd partnerschap
heeft nagenoeg dezelfde rechtsgevolgen als een huwelijk.
De belangrijkste verschillen tussen ongehuwd samenleven en trouwen/een geregistreerd
partnerschap aangaan liggen op de volgende terreinen:
huwelijk/geregistreerd partnerschap: de alimentatieplicht; bij ongehuwd samenwonen is
dit niet het geval.
huwelijk/geregistreerd partnerschap: gemeenschap van goederen, tenzij er huwelijkse
voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden gemaakt worden; in geval van ongehuwd
samenwonen behoudt ieder zijn eigen vermogen.
huwelijk/geregistreerd partnerschap: de echtgenoot is automatisch medehuurder; in
geval van ongehuwd samenleven kan de partner na twee jaar van de verhuurder
verlangen dat hij als medehuurder wordt erkend.
huwelijk/geregistreerd partnerschap: de langstlevende partner heeft recht op
nabestaandenpensioen. In geval van ongehuwd samenwonen is dat in beginsel niet het
geval. Wel kent tegenwoordig een toenemend aantal pensioenfondsen het zogenaamde
“partnerpensioen”. Om voor uitkering in aanmerking te komen, dient er aan bepaalde
voorwaarden te zijn voldaan.
De langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner is erfgenaam van de overleden
echtgenoot en wordt door de wet beschermd tegen rechten van kinderen. Voor
ongehuwd samenwonenden is een testament noodzakelijk om de langstlevende te laten
erven en te beschermen tegen rechten van kinderen.
Over hetgeen geërfd wordt, moet belasting betaald worden: erfbelasting. In geval van
huwelijk/geregistreerd partnerschap geldt er een hoge vrijstelling en een relatief laag
tarief. Voor ongehuwd samenwonenden geldt een minder soepele regeling.
a.
De positie van kinderen.
Kinderen van gehuwden zijn wettelijk het kind van beide ouders en beide ouders
hebben ook gezamenlijk het ouderlijk gezag. Voor ongehuwd samenwonenden en
geregistreerde partners dient de vader het kind eerst bij de gemeente te erkennen
voordat het als zijn kind wordt geregistreerd én dient hij om met het ouderlijk
gezag belast te worden daarvoor een aanvraag in te dienen bij de rechtbank.
b.
Om voor ongehuwd samenwoners met kinderen de langstlevende ouder te
beschermen tegen aanspraken van de kinderen is een testament ÉN een notarieel
samenlevingscontract noodzakelijk
Samenlevingscontract
Het Burgerlijk Wetboek kent geen speciale regeling voor ongehuwd samenwonenden. De
belangrijkste regelingen waarvan niet kan worden afgeweken vinden we op het gebied van
de inkomstenbelasting en de sociale zekerheid.
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Voor de volgende zaken kan men wel zelf een regeling treffen:
kosten van de huishouding
Welke uitgaven zijn dat? In welke verhouding worden die kosten gedragen?
bank- en girorekeningen
Het is een misverstand dat ieder voor de helft eigenaar is van een en-/of rekening. Ieder
is eigenaar van hetgeen hij/zij heeft gestort. Wel is het mogelijk zelf af te spreken dat
ieder voor de helft eigenaar is.
inboedel en dergelijke
Bij inboedelgoederen is aan de buitenkant niet zichtbaar wie eigenaar is van welke
spullen. Een samenlevingscontract kan daarbij behulpzaam zijn. Het weten wie eigenaar
is, is vooral van belang ten opzichte van eventuele schuldeisers en voor erfgenamen in
geval van overlijden.
huurwoning
Indien de woning slechts door een persoon wordt gehuurd, loopt de ander het risico uit
het huis gezet te worden. In principe is er geen woonrecht.
eigen woning
Wie is eigenaar? Wat zijn de rechten en plichten van de niet-eigenaar? Als beiden
eigenaar zijn, heeft ieder even veel “eigen geld” ingebracht?
overlijden/verblijvingsbeding
In beginsel gaat het vermogen van de overledene naar zijn/haar wettelijke erfgenamen.
Als er kinderen zijn, zijn dat de kinderen, anders de ouders en de broers en zusters. Wil
men dat niet dan moet er een testament gemaakt worden.
Voor gemeenschappelijke goederen (mede-eigendom) kan in een samenlevingscontract
worden vastgelegd dat de langstlevende eigenaar wordt.
partnerpensioen
Voor de goede orde, het beperkte VBM samenlevingscontract bevat slechts
regelingen met betrekking tot de kosten van de huishouding en partnerpensioen.
Kinderen: testament en uitgebreid samenlevingscontract
Voor ongehuwd samenwoners met kinderen is een testament met een notarieel
samenlevingscontract noodzakelijk om de rechten van de langstlevende te beschermen
tegenover de kinderen. Het is tevens raadzaam in een testament een voogd te benoemen voor
het geval beide partners komen te overlijden.
Kostenindicatie
Voor het opstellen van een eenvoudig samenlevingscontract en/of testament dient u persoonlijk
langs te gaan bij de notaris voor ondertekening van de akte(n) en desgewenst een nadere
bespreking. De kosten verbonden aan het opstellen van een eenvoudig samenlevingscontract en
eenvoudig testament ter bescherming van de langstlevende met de benoeming van een voogd
over de kinderen, bedragen € 350,-- inclusief BTW en inschrijvingskosten Centraal Testamenten
Register, per akte. Extra werkzaamheden worden berekend tegen uurtarief op basis van de
bestede tijd.
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