OVEREENKOMST

Ondergetekende verklaart hierbij dat het in deze bijeenkomst gebruikte
materiaal over contracten niet met derden zal worden gedeeld of
beschikbaar gesteld voor 23 december 2017.

Datum: …………………………………………

Naam: ……………………………………….….

Handtekening: ………………………………………….

Formele
totstandkoming

Gemeenschap van
goederen
Gebruik achternaam
partner voor dagelijks,
niet officieel, gebruik
Recht op
ouderdomspensioen
bij pensioenfonds
Formele beëindiging
(ontbinding)

Opstellen van een
ouderschapsplan (1) bij
de beëindiging van de
samenleving
Kinderalimentatie (3)

Partneralimentatie (4)

Recht voor partner op
nabestaandenpensioen
bij pensioenfonds
Recht op erfenis voor
partner en kinderen (5)

Samenleven
zonder notarieel
samenlevingscontract

Onderwerp

Samenleven met
een notarieel
samenlevingscontract

Geregistreerd
partnerschap

Huwelijk

Samenlevingsvorm

Door een
Door een akte van
huwelijksakte, nadat partnerschapsregistratie,
twee partijen
getekend door twee
tegenover de
partijen in het bijzijn van
ambtenaar van de
een ambtenaar van de
burgerlijke stand een
burgerlijke stand.
verklaring hebben
afgelegd.
Alle goederen (behalve uit erfenissen en
schenkingen), voor zover opgebouwd tijdens de
formele samenleving. (6)
Toegestaan.

Niet toegestaan.

Het tijdens het bestaan van de samenleving
opgebouwde pensioen wordt gedeeld. (6)

Alleen indien geregeld bij
pensioenfonds.

-Door de dood;
-Via een verklaring
door de rechtbank;
-Door het omzetten
in een geregistreerd
partnerschap.

-Door de dood;
-(Alleen als er geen
minderjarige kinderen
zijn) met wederzijds
goedvinden via een
overeenkomst,
opgesteld door een
advocaat of notaris;
-Door het omzetten in
een huwelijk.
-Via een verklaring door
de rechtbank.
Verplicht.
De rechter beoordeelt.

n.v.t.

n.v.t.

-Door de dood;
-Via een
notariële akte.

n.v.t.

Verplicht als de ouders
gezamenlijk ouderlijk gezag (2)
hebben.
De rechter beoordeelt.
De niet-verzorgende ouder moet betalen tot het kind 21 jaar wordt. Partners maken
een afspraak over het bedrag van de alimentatie. De rechter beoordeelt dit bedrag.
Als het niet lukt om samen afspraken te maken, stelt de rechter het bedrag vast.
Partners kunnen samen afspraken maken over
n.v.t.
de hoogte ervan. Als dat niet lukt, stelt de
rechter een bedrag vast.
Alleen wat is opgebouwd tijdens het bestaan van
Alleen indien geregeld bij
de samenleving.
pensioenfonds.
De partner. (6)
Alle kinderen.

Alle kinderen.
De partner alleen als deze is
vernoemd in het testament.

Aanvullende informatie:
Het gaat bij deze samenlevingsvormen om een “gezamenlijke huishouding”. Daarvan is sprake als twee personen
hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het
leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins (verzorging).
Vanaf 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dat houdt in dat alleen het
vermogen dat de partners tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap opbouwen gemeenschappelijk
eigendom wordt. Bezittingen en schulden tot die tijd vallen hier niet onder. Ook schenkingen en erfenissen die
worden ontvangen tijdens de jaren van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap blijven persoonlijk bezit.
Alimentatie is een toelage aan kinderen en een voormalige echtgenoot/echtgenote als bijdrage aan het
levensonderhoud.
(1) In het ouderschapsplan moeten afspraken worden gemaakt over:
-hoe de zorg, opvoeding en omgang met de kinderen is geregeld;
-hoe aan elkaar informatie wordt gegeven over belangrijke onderwerpen (zoals schoolkeuze, operatie);
-de kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen.
(2) Ouderlijk gezag betekent dat je bepaalde rechten en plichten hebt. Je moet het kind opvoeden en
verzorgen. Je mag geen geweld gebruiken tegen het kind. Je bent wettelijk vertegenwoordiger van het
kind. Dat betekent dat je beslissingen mag nemen voor het kind. Bijvoorbeeld naar welke school je kind
gaat. Het betekent ook dat je erop wordt aangesproken als je kind schulden maakt of schade veroorzaakt.
(3) De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald door de rechter en daarna ieder jaar aangepast. De
rechter kijkt daarbij naar (1) de hoogte van de inkomens vlak voor de scheiding, (2) de draagkracht van
zowel de alimentatieplichtige als de verzorgende.
(4) De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald door de behoefte van de minst verdienende partner
en de draagkracht van de andere partner. Bij de bepaling van de behoefte wordt gekeken naar het
inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de laatste jaren van het huwelijk of het geregistreerd
partnerschap.
(5) Je kunt als ouder een of meer kinderen onterven in een testament, maar in Nederland hebben kinderen
altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders. Dat deel heet de legitieme portie. De legitieme
portie bedraagt de helft van wat de kinderen krijgen als er geen testament is en de wettelijke regeling van
toepassing is.
Je kunt een partner onterven via het opstellen van een testament. Deze partner heeft dan geen recht
meer op een deel van de erfenis. Je hoeft de partner niet op de hoogte te stellen.
(6) In een notariële akte kan het anders worden beschreven.
Vragen
1
2
3
4
5

6

Noem de samenlevingsvormen.
Vul de lege cel bij “samenleven met een notarieel samenlevingscontract” in.
Er staat een fout in het overzicht. Verbeter de fout.
Is er een samenlevingsvorm mogelijk waarbij een eigen kind geen erfgenaam is? Zo ja, welke?
Noem bij welke onderwerpen de inbreng van een rechter altijd noodzakelijk is als er sprake is van
minderjarige kinderen:
-bij het beëindigen van een huwelijk en erna;
-bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap en erna;
-bij het beëindigen van een notarieel samenlevingscontract en erna.
Motiveer bij welke samenlevingsvorm de wettelijke rechten van het kind het beste zijn geborgd, als er
sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Opdracht: Lisanne
Hoi, ik ben Lisanne en ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren en opgegroeid in Amersfoort. Ik
woonde daar met mijn ouders en mijn zus in een huis in het centrum. In de examenklas kwam
ik een leuke jongen tegen, genaamd Finn. We kregen al snel een relatie. Ondanks de tijd die ik
aan mijn hobby’s en vriend besteedde, heb ik zonder zittenblijven precies op mijn 18e
verjaardag in juni het diploma vwo in ontvangst mogen nemen.
In september van dat jaar gingen Finn en ik studeren in Eindhoven. Het eerste jaar woonde ik
nog thuis, maar ik bleef wel elke donderdag in Eindhoven overnachten bij een vriendin. Nadat ik
het eerste jaar van mijn studie had afgerond, vonden Finn en ik ieder een kamer in een
studentenhuis waar al tien andere studenten woonden. Erg gezellig: samen koken, samen
stappen, samen schoonmaken (nou ja, soms). Soms ging het ook mis. Een van de
medebewoners maakte veel kapot: pannen, glazen, de douchebak. Dan was er een fikse strijd
over wie wat moest betalen. Maar gelukkig is er marktplaats en gratisophalen.nl, dus veel
uitgaven hadden we niet.
Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd op de universiteit: weer precies op mijn verjaardag, dit
keer mijn 22e. Na de vakantie vond ik per 20 augustus een leuke baan in Zwolle. Mijn zoektocht
naar een appartement in die stad leverde snel succes op, zodat ik op 1 september de huurder
werd van een klein appartement. Finn bleef nog acht maanden in het studentenhuis in
Eindhoven wonen, totdat hij klaar was met zijn opleiding, en kwam daarna bij mij in mijn
appartement wonen. Om ruzie over de financiën te voorkomen, hadden we wel duidelijke onze
afspraken over de uitgaven op een vel papier geschreven. Ik betaalde de huur, de
verzekeringen en energie, Finn de boodschappen. Het was een leuke tijd. Toen kwam de dag in
juli, twee jaar geleden, die mijn leven en dat van Finn op zijn kop zette. Ik ontmoette Marcel uit
Rotterdam en werd halsoverkop verliefd. Ik moest Finn vertellen dat onze relatie over was en
dat ik de huur van het appartement per 1 september van dat jaar zou opzeggen. Op die dag
verhuisde ik naar een appartement in de buurt van Rotterdam. Marcel woonde nog bij zijn
ouders, dus we woonden niet samen. De relatie met Marcel is helemaal top. Hij vroeg al na een
jaar of we onze relatie een formele status konden geven. Daar had ik wel oren naar en die
formele status is er sinds twee weken: op dezelfde dag dat we een huurhuis in Schiedam
kregen, stonden we voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Marcel gebruikt vanaf die dag
ook mijn achternaam. We zijn allebei nuchter genoeg om te weten dat een relatie ook kan
stuklopen, dus we hadden gekozen voor die formele status met zo min mogelijk uitgaven zowel
bij de start als bij een onverhoopte voortijdige beëindiging. Een notaris hadden we niet nodig.
Dat scheelde een grote smak geld. Ik denk dat mijn financiële toekomst gunstig is. Ik zie geen
risico’s. Mijn vader is het daar niet mee eens, maar zo zijn ouders: ze zijn altijd bang dat het hun
kinderen niet goed gaat.
Groetjes van Lisanne.

Vragen:
Gebeurtenis

Maand

Jaar

Geboorte van Lisanne

Juni

1991

Lisanne start het eerste jaar van de opleiding
in Eindhoven
Lisanne gaat in een studentenhuis wonen

Juni

2009

September

2010

Lisanne huurt een appartement in Zwolle

September

2013

Finn gaat bij Lisanne wonen

Mei

2014

Lisanne huurt een appartement in de buurt
van Rotterdam
Lisanne huurt samen met Marcel een huis in
Schiedam

September

2015

September

2017

Samenlevingsvorm

1

Vul in duo’s (eventueel een groep van drie) per gebeurtenis in welke van de
samenlevingsvormen voor Lisanne sinds haar geboorte van toepassing is geweest.
Als er geen sprake is van een samenlevingsvorm, vul je niets in.

2

Zet wat jullie in de kolom Samenlevingsvorm hebben ingevuld om in een code.
Huwelijk
1
Geregistreerd partnerschap
2
Samenleven met een notarieel samenlevingscontract
3
Samenleven zonder een notarieel samenlevingscontract
4
Geen
5

Ga naar www.socrative.com en klik op STUDENT LOGIN (computer)
of LOGIN en dan Student Login (gsm).
Vul “Room name” in: 616368 en klik op JOIN
Vul “naam” in en klik op DONE.
Beantwoord de vraag (Vul de code in), druk op FINISH QUIZ en confirm via YES.
3

De vader van Lisanne heeft gelijk: Lisanne loopt financiële risico’s bij haar huidige
samenlevingsvorm. Beschrijf waar de risico’s uit bestaan.

