Meest gestelde vragen VBM & BBTV:
1. Kan ik een beperkt samenlevingsovereenkomst aangaan als ik nog niet met mijn partner
samenwoon?
Nee. U kunt alleen een beperkte samenlevingsovereenkomst aangaan als u op dit moment
samenwoont met uw partner én staat ingeschreven op hetzelfde adres in de Gemeentelijke
Basisadministratie bij de gemeente. Als u in de toekomst gaat samenwonen kunt u wel een
samenlevingsovereenkomst opstellen, maar hier dienen dan nadere afspraken in te worden getroffen.
Een groot deel van de regelingen in de overeenkomst (waaronder de partnerfaciliteiten van het ABP)
zullen pas in werking treden nadat u feitelijk bent gaan samenwonen (als bewijs hiervoor geldt
inschrijving op hetzelfde adres in de Gemeentelijke Basisadministratie bij de Gemeente).
2. Is de samenlevingsovereenkomst voor mij geschikt als ik kinderen heb?
Nee. U zult naast de samenlevingsovereenkomst aanvullende regelingen moeten treffen. Indien u
geen andere regeling treft (of heeft getroffen) zijn alleen uw kinderen uw erfgenamen. Zij erven al uw
goederen. De samenlevingsovereenkomst heeft dus niet tot gevolg dat de goederen bij uw overlijden
naar uw partner gaan. In een testament kunt u ook uw partner tot erfgenaam benoemen en een
passende regeling maken voor de langstlevende van u beiden. Dit is zeker belangrijk indien u een
woning in eigendom hebt.
3. Is de samenlevingsovereenkomst voor mij geschikt als ik (en/of mijn partner) een huis in
eigendom heb(ben)?
Nee. Om te bereiken dat de langstlevende in de woning kan blijven wonen na overlijden van een van
u beiden is de beperkte samenlevingsovereenkomst niet toereikend. Indien u de woning samen in
eigendom hebt en u geen kinderen hebt, kunt u door middel van het opstellen van een uitgebreide
samenlevingsovereenkomst bereiken dat de langstlevende van u beiden volledig eigenaar wordt van
de woning. Ingeval u kinderen hebt is ook een uitgebreide overeenkomst alléén niet toereikend. Wij
raden u dan aan een beperkte samenlevingsovereenkomst of een uitgebreide samenlevingsovereenkomst samen met testamenten te laten opstellen. Ingeval één van u beiden eigenaar is van de
woning, zal hij/zij een regeling in zijn/haar testament moeten opnemen om te bereiken dat de ander na
zijn/haar overlijden in de woning kan blijven wonen. Ook ingeval een van u beiden meer eigen geld
heeft geïnvesteerd in de gemeenschappelijke woning is het mogelijk om in een uitgebreide
samenlevingsovereenkomst vast te leggen dat diegene zijn investering terugkrijgt, bijvoorbeeld bij
verkoop van de woning en/of bij het einde van de relatie.
4. Wordt in de samenlevingsovereenkomst ook vastgelegd wie van ons welke
(inboedel)goederen in eigendom heeft?
Nee. In de beperkte samenlevingsovereenkomst staat niets over de (inboedel)goederen die ieder van
u of u samen in eigendom hebt. Indien u bijvoorbeeld wilt vastleggen welke goederen privé-eigendom
zijn en welke goederen gemeenschappelijk eigendom zijn, dient u een uitgebreide samenlevingsovereenkomst op te laten stellen. Oók indien u uitdrukkelijk wilt vastleggen dat alle goederen
gemeenschappelijk zijn. Bij overlijden, verbreking van de relatie en faillissement van een van de
partners is het van belang om te weten van wie welke goederen zijn.
5. Wordt er in de samenlevingsovereenkomst iets geregeld over wat er met de spullen gebeurt
bij overlijden?
Nee. Indien u wilt vastleggen dat de goederen die u samen in eigendom hebt (bijvoorbeeld de woning,
de inboedelgoederen en het saldo van een en/of rekening) bij overlijden van een van u beiden naar de
langstlevende gaan, dient u een uitgebreide samenlevingsovereenkomst te laten opstellen of een
testament te maken. Indien u kinderen hebt zult u, om te voorkomen dat de kinderen de
samenlevingsovereenkomst aantasten, naast een samenlevingsovereenkomst ook testamenten
moeten maken.
6. Biedt de samenlevingsovereenkomst voldoende bescherming aan mijn partner bij overlijden
of moet ik ook een testament op laten maken?
Nee. Zie ook het antwoord op vraag 5. Zonder testament bent u op grond van de wet geen
erfgenamen van elkaar. Indien u geen kinderen hebt, zijn uw erfgenamen uw ouders, broers en
zusters. Zij erven na uw overlijden uw geld en/of goederen. U kunt dit voorkomen door het opmaken
van een testament.
7. Mijn partner spreekt geen Nederlands, kan hij/zij dan wel een samenlevingsovereenkomst
maken?
Ja. Het is echter aan de notaris om te beoordelen of de partner de overeenkomst zover begrijpt dat hij
of zij de overeenkomst kan tekenen in de Nederlandse taal. Indien uw partner geen Nederlands
spreekt verzoeken wij u dit aan de notaris door te geven. De notaris zal dan zorgen voor een vertaling
in de taal die uw partner wel verstaat. Voor deze vertaling zullen u extra kosten in rekening worden
gebracht.

8. Mijn partner komt uit het buitenland (buiten de Europese Unie). Zijn er nu speciale
procedures die gevolgd moeten worden?
Afgezien van de eventuele taalproblematiek (zie antwoord op vraag 7), zijn er speciale regels voor
identificatie van uw partner door de notaris. Verder zijn er geen speciale procedures die gevolgd
moeten worden. Op grond van de wet moet een notaris alle cliënten waarvoor hij diensten verricht
identificeren. Personen van buiten de Europese Unie kunnen worden geïdentificeerd met behulp van
documenten waarover zij ingevolge de Vreemdelingenwet dienen te beschikken ter vaststelling van
hun identiteit. De eerste drie maanden dat iemand van buiten de Europese Unie in Nederland is hoeft
hij nog niet over bovengenoemde documenten te beschikken. In die periode dient hij over een geldig
nationaal paspoort te beschikken dan wel over een geldig internationaal paspoort met een verklaring
van de minister dat er een aanvraag tot afgifte van een verblijfsdocument is ingediend. Hierna moet
binnen een periode van zes maanden een verblijfsdocument zijn verkregen.
9. Mijn partner komt uit het buitenland (binnen de Europese Unie). Zijn er nu speciale
procedures die gevolgd moeten worden?
Afgezien van de eventuele taalproblematiek (zie antwoord op vraag 7), zijn er speciale regels voor
identificatie van uw partner door de notaris. Verder zijn er geen speciale procedures die gevolgd
moeten worden. Op grond van de wet moet een notaris alle cliënten waarvoor hij diensten verricht
identificeren. Identificatie van onderdanen van de Europese Unie kan plaatsvinden aan de hand van
een geldig nationaal paspoort of een geldige identiteitskaart dan wel een geldig rijbewijs, mits het
rijbewijs is voorzien van een foto van de houder en deze woonachtig is in Nederland.
10. Wat moeten we doen bij beëindiging van de samenlevingsovereenkomst?
Bij beëindiging van uw samenlevingsovereenkomst dient u de goederen die u samen in eigendom
hebt, in onderling overleg, te verdelen, zodat ieder van u ongeveer de helft van (de waarde) van de
gemeenschappelijke goederen ontvangt. Uw privé-goederen dienen niet verdeeld te worden. Deze
goederen zijn van de degene die ze in eigendom heeft. U moet de beëindiging zo spoedig mogelijk
schriftelijk kenbaar maken bij het ABP en het notariskantoor. De verklaring moet door beiden partners
zijn ondertekend.
11. Indien ik of mijn partner minderjarig is (jonger dan 18 jaar) kunnen we dan wel een
samenlevingsovereenkomst maken?
Ja, in beginsel wel. De minderjarige dient samen met zijn/haar ouders, die toestemming moeten
geven, op het notariskantoor te verschijnen. Het is dan ter beoordeling van de notaris of de
minderjarige begrijpt wat de gevolgen zijn van het aangaan van een samenlevingsovereenkomst. Hij
beoordeelt of de minderjarige de samenlevingsovereenkomst kan aangaan.

