Samenlevingscontract * Partnerregistratie * Huwelijk
Als een stel een gezamenlijke huishouding voert, kan een samenlevingscontract handig
zijn. De kosten van het huishouden en andere financiële zaken kun je er bijvoorbeeld in
afspreken. Je kunt er ook in vastleggen dat je voor elkaar zorgt als de een tijdelijk
minder verdient. Bij een samenlevingscontract geldt geen alimentatieplicht, zoals dat wel
bij een huwelijk of een partnerregistratie geldt. Dat betekent dat je niet verplicht bent
om financieel voor elkaar te zorgen nadat je uit elkaar gaat.
Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris. Het is een afspraak tussen
de twee partners. Bij het ondertekenen ervan hoeven geen getuigen aanwezig te zijn.
Verstandig is om aanvullend een testament op te stellen. De notaris kent de precieze
regelgeving ten aanzien van het erfrecht.
Sinds 1 januari 1998 is het in Nederland mogelijk voor homoseksuele en heteroseksuele
stellen om hun relatie als partnerschap te laten registreren. Partnerschapregistratie was
een alternatief voor het huwelijk, toen dat nog niet opengesteld was voor twee mannen
of twee vrouwen. Homostellen, maar ook veel heterostellen, lieten sindsdien hun relatie
registreren. Ook nu nog zijn er mensen die het huwelijk een stap te ver vinden en kiezen
voor partnerregistratie.
Er zijn weinig verschillen tussen een huwelijk en een partnerschapregistratie. Niet het
jawoord, zoals bij het huwelijk, maar het ondertekenen van de akte is de officiële
bezegeling van de partnerregistratie. Ook verschilt een huwelijk van een
partnerregistratie wanneer partners uit elkaar gaan. Een huwelijk wordt altijd ontbonden
door de rechter, terwijl geregistreerde partners via de notaris en de advocaat kunnen
scheiden.
Verder lijken beide relatievormen erg op elkaar. Het aangeven en de voltrekking zijn
gelijk. Zowel bij een huwelijk als bij een partnerregistratie zijn twee tot vier getuigen
aanwezig. Ook hebben de partners onderhoudsplicht naar elkaar en delen zij de waarde
van hun bezittingen en schulden. Wanneer zij uit elkaar gaan, heeft de partner die niet in
zijn of haar onderhoud kan voorzien recht op alimentatie. Partners delen het gezamenlijk
opgebouwde pensioen. Ook erven zij automatisch van elkaar.
Als u trouwt, heeft de pensioenvoorziening voortaan ook betrekking op uw
echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen. Dat geldt ook voor geregistreerde partners en
voor partners die bij de notaris een samenlevingscontract hebben laten opstellen. Het
pensioenfonds behandelt huwelijk, geregistreerde partners en partners met een
samenlevingscontract namelijk volledig gelijk. U doet er verstandig aan om het
pensioenfonds een kopie ter beschikking te stellen van het samenlevingscontract waarin
u hebt aangegeven begunstigde te zijn van de opgebouwde pensioenrechten.
Gaan u en uw partner uit elkaar, dan maakt het uit of u getrouwd bent of een
geregistreerd partnerschap hebt, of dat u samenwoont op basis van een
samenlevingscontract.

