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Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samen

werkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en 

optimale service zijn de kernwoorden van de filosofie van Formaat 

Notarissen. De kracht van het netwerk van Formaat Notarissen zit 

onder andere in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid 

aan specialisaties en het grote aantal gerenommeerde  notariskantoren 

dat deel uitmaakt van Formaat Notarissen. Voor welke notariële 

dienst je waar ook in Nederland naar een Formaat Notaris stapt, je 

kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt.

www.formaatnotarissen.nl
Meer weten Wil je weten wat de Formaat Notaris 

voor jou kan betekenen? Kijk dan 
eens op: www.formaatnotarissen.nl

http://www.formaatnotarissen.nl
http://www.formaatnotarissen.nl
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A ls je  ga at  samenwonen k u n je  gewoon b i j  e l k a a r 

int rek ken.  Het  i s  n ie t  ve r p l icht  om een samen

lev ings vor m v a s t  te  l a ten leggen.  Missch ien s t ap je  in 

de toekomst  nog een kee r  in  he t  hu wel i jk sboot je .  Of 

k ies  je  voor  een ge reg is t ree rd pa r tne r schap.  Ook a l s 

je  g a at  samenwonen is  he t  ve r s t a nd ig  om a f spr a ken 

met  e lk a a r  te  ma ken en deze op papie r  te  ze t ten .  A ls 

je  n ie t s  regel t  k a n d i t  namel i jk  tot  ve r ve lende s i t u a

t ies  le iden.  In  deze fo lde r  k u n je  lezen w at  de voorde

len z i jn  a l s  je  een samen lev ingscont r ac t  l a a t  ops te l len , 

ma a r  ook w at  de nadelen z i jn  a l s  je  d at  n ie t  doe t . 

Voorbeeld 1: Stel, je regelt niets
Paul en Judith wonen a l ja ren samen en hebben geen 
samenlev ingscontract laten opstel len. Samen hebben ze 
een huis en a l ler lei spu l len gekocht. Zolang ze gelukk ig 
samenleven is er niks aan de hand, maar a ls Pau l over
l ijdt beg innen de problemen. Zijn helf t van het huis en 
de inboedel gaat dan namelijk naar zijn naaste famil ie
leden. Zijn ouders zijn overleden, dus zijn twee broers 
zijn de er fgenamen. Er zijn dan verschi l lende opt ies.

A) De broers van Paul geven alles aan Judith
In het meest gunst ige geva l schenken de broers Judith 
a l les. Maar wat betekent dat in de prakt ijk?

•  De broers moeten er f belast ing beta len over het deel 
dat zij  er ven. Deze belast ing bedraag t minimaa l 30%. 

•  Het resterende deel schenken ze onmiddel l ijk aan 
Judith. Zij betaa lt daarover een schenkbelast ing van 
minimaa l 30%!

het samenlevingscontract
afspraken voornu en later
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Al met a l bl ijf t er van elke euro die Pau l heef t nagelaten € 0,49 
over voor Judith. Het ‘droomscenar io’ bl ijkt een ware nacht
mer r ie! Over igens hebben zowel de broers a ls Judith ieder een 
k leine v r ijstel l ing van ongeveer €  2 .200,.

B) Judith neemt het aandeel van Paul over
Een andere oplossing is dat Judith het aandeel van Paul in het 
huis en de inboedel van zijn broers overneemt. Zij zal dan wel de 
werkelijke waarde van die zaken aan de broers moeten betalen. 
Als dit de oplossing is die Paul en Judith wensen, dan doet Judith 
er verstandig aan een overlijdensrisicoverzekering op het leven 
van Paul af te sluiten. Zo heeft Judith op het moment dat Paul 
overlijdt ook daadwerkelijk het geld om de broers van Paul mee te 
betalen. Misschien een betere oplossing dan de eerste, maar wel is 
het absoluut noodzakelijk dat de broers van Paul meewerken aan 
de overdracht van Pauls aandeel in de gezamenlijke spullen. Alleen 
zo kan Judith daarvan enig eigenaresse worden. Als ook maar één 
van de broers niet meewerkt heeft Judith een groot probleem. Zij 
is dan medeeigenares van het huis en de inboedel, samen met de 
onwillige broers van Paul! Bovendien moeten de broers erfbelas
ting en Judith overdrachtsbelasting betalen.

C) De beste oplossing: het verblijvingsbeding
Judith was veel ellende bespaard gebleven als ze samen met Paul 
een regeling had getroffen. De beste oplossing is het zogenaamde 
verblijvingsbeding in een notariële samenlevingsovereenkomst. 
Hierin kun je laten opnemen dat de langstlevende partner (meestal) 
zonder belastingheffing en zonder inmenging van de ‘schoonfamilie’ 
volledig eigenaar wordt van alle goederen. Het verblijvingsbeding 
is een ingrijpende en veelal complexe regeling. Samen met een 
Formaat Notaris kun je de invulling van het beding bespreken.

Voorbeeld 2: De scheve verhouding
Marc en Sanne hebben afgesproken huishoudelijke kosten 
f if tyf if ty te zullen delen. Op een gegeven moment gaat Marc 
een stuk meer verdienen dan Sanne. Hij houdt meer geld over 
en gaat royaler leven. De huishoudelijke kosten lopen hierdoor 
op, ook voor Sanne. En zij houdt juist minder over voor eigen 
uitgaven! Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van de 
oorspronkelijke afspraak. Conclusie: een goede onderlinge 



7

afstemming en een juiste omschrijv ing van de afspraken is van 
essentieel belang.

Bovenstaande voorbeelden i l lustreren de verstrekkende conse
quenties van samenleven. Als je niets regelt weet je niet wat je 
in bepaalde situaties te wachten staat. Helaas wordt het belang 
van een goed contract meesta l pas duidelijk op het moment dat 
de samenleving eindigt door opzegging of overlijden. Hoe beter 
je de zaken direct regelt des te k leiner is de kans op conf licten 
a ls het in de toekomst niet goed gaat tussen ju l l ie. 

Waar moet je allemaal aan denken?
Bij het maken van de a fspraken is het belangr ijk om samen de 
ju iste ba lans zien te v inden. Een Formaat Notar is is een exper t 
op dit gebied. Dus wanneer j ij  en je par tner meer informat ie 
of adv ies w i l len is hij  de aangewezen persoon. In een gesprek 
met de notar is komen a l ler lei onder werpen aan bod. Hieronder 
staan enkele voorbeelden:

• Hoe regel je huishoudel ijke kosten? 
•  Welke kosten zijn voor ju l l ie samen en welke houd je ju ist 

pr ivé? En hoe doe je dat?

Problemen voorkomen met het  samenlevingscontract
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Problemen voorkomen met het samenlevingscontract
•  Wat regel je ten aanzien van de woning? Ook a ls je huur t is 

d it een aandachtspunt. 
•  Wat doe je wanneer je meer vermogen inbrengt dan jouw 

par tner? 
• Wat zijn de gevolgen van overl ijden van één van ju l l ie? 
•  Hoe verdeel je gezamenlijke zaken a ls de samenlev ing 

eindig t? 
•  Geef je elkaar recht op ouderdoms en /of nabestaanden

pensioen a ls een van ju l l ie overl ijdt? 
•  Tref je nu a l voorzieningen voor wanneer er k inderen 

komen? 
• Wil je een a l imentat ieregel ing?.

Zakelijk? Nee, eerlijk!
Vind je het een v reemd idee om voor het opstel len van het 
samenlev ingscontract een zakel ijke besprek ing met je levens
par tner aan te gaan? Nou nee, het is geen onderhandel ing. Het 
gaat erom dat je eerl ijke en passende a fspraken maakt met je 
par tner. Mocht er onverhoopt toch een einde komen aan ju l l ie 
relat ie, dan kun je terug va l len op de gemaakte a fspraken en de 
zaken eerl ijk a f handelen. 

De voordelen van een samenlevingscontract
Naast het voorkomen van conf l ic ten, kun je met een samen
lev ingscontract nog een aanta l andere zaken regelen:

• Belast inghef f ing voorkomen
Met het eerder genoemde verbl ijv ingsbeding kun je onnodige 
belast inghef f ing voorkomen. 

• Pensioenrechten verk r ijgen
Je kunt in een samenlev ingscontract vast leggen dat wanneer 
één van ju l l ie overl ijdt, de andere par tner de nabestaanden
pensioenrechten verk r ijg t. Veel pensioenfondsen verlangen 
in dat geva l een notar ieel samenlev ingscontract. Zij stel len 
bovendien bepaa lde voor waarden aan dat contract. Ieder 
pensioenfonds heef t daar voor zijn eigen regels. Gelukk ig weet 
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jouw Formaat Notar is precies waar het contract in jouw geva l 
aan moet voldoen. Ook kun je een a fspraak maken met betrek
k ing tot ouderdomspensioen.

• Ver vangen van een testament
Een uitgek iend samenlev ingscontract kan een testament 
overbodig maken, met name a ls er geen k inderen zijn. Een 
testament is a l leen nog nodig wanneer j ij  bijvoorbeeld het 
sa ldo op jouw pr ivérekening buiten het gezamenlijke eigendom 
wilt houden, maar d it bij  overl ijden wel aan elkaar w i lt na laten. 
A ls je voorzieningen w i lt t ref fen voor het geva l dat j i j  en jouw 
par tner (vlak) na elkaar komen te overl ijden zu l je ook een 
testament moeten opmaken. Een Formaat Notar is kan je hier 
meer over ver tel len. 

Waarom Formaat Notarissen?
Het opstel len van een samenlev ingscontract is maatwerk. Een 
Formaat Notar is voorziet je van de ju iste voorl icht ing. Hij 
brengt onder werpen aan de orde waar je misschien nog niet 
over had nagedacht. A ls ju l l ie wensen en a fspraken helder zijn 
worden deze jur id isch verantwoord vastgelegd in een samen
lev ingscontract. Een Formaat Notar is neemt a l leen genoegen 
met een per fect passende oplossing. Jij  toch ook?



10

Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt de 
 Formaat Notaris exclusieve extra’s die ook voor jou  bijzonder 
waardevol kunnen zijn. 

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief Informeel
Blijf je graag op de hoogte van notarieel nieuws? Bijvoorbeeld 
over schenken, nalaten, trouwen, samenwonen, scheiden, het 
ondernemerschap of het (ver)kopen van een (nieuwbouw) huis? 
Abonneer je dan op het gratis Notarisabonnement en blijf op 
de hoogte van alle actuele, notariële ontwikkelingen met de 
nieuwsbrief Informeel. Je vindt hierin ook alle nieuwe producten 
en diensten van Formaat Notarissen. 

Doe de Testament Test
Een testament dat verouderd is kan vervelende gevolgen hebben. 
Daarom is het belangrijk om jouw testament regelmatig te laten 
controleren. Wetten worden immers aangepast en persoonlijke 
wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Om jou hierbij te 
helpen heef t Formaat Notarissen de Testament Scan ontwikkeld. 
Eens in de drie à vijf jaar bekijk je samen met de notaris of het 
testament nog uptodate is. Zo ben je verzekerd van een rustig 
gevoel dat alles goed is geregeld.

Formaat Notaris:
Unieke diensten
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Formaat Notaris:
Belangrijke beslissingen: als het erop aankomt
Belangrijke beslissingen neem je liever zelf. Maar als je er niet 
meer toe in staat bent, is het prettig dat iemand die je vertrouwt 
het voor je doet. En dat hij of zij weet wat jouw wensen zijn. In 
de volmacht, die een Formaat Notaris voor je regelt, wijs je zelf 
een zaakbehartiger aan. Hij of zij neemt dan privébeslissingen, 
zoals de aankoop van een huis en beslissingen met betrekking 
tot jouw bedrijf. De volmacht is ook uit te breiden met wensen 
en regelingen op medisch gebied. Dan wordt de volmacht een 
levenstestament. Met de Volmacht Scan van Formaat Notarissen 
wordt de volmacht altijd en in overleg met jou actueel gehouden.

voor jou van belang
van de
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