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Kinderen

Bij overlijden

Bij scheiding

Kinderen tijdens een huwelijk
geboren, hoeven niet erkend te
worden. Bij overlijden geldt de basisvoorziening uit de wet, de ‘wettelijke
verdeling’. Voor uitbreiding daarvan,
andere verdeling van de erfenis, of
aanwijzen voogd en bewindvoerder
maken partners een testament.
Over duomoederschap, stiefouderschap en alle andere onderwerpen
over ouderschap, leest u hier
meer: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraagen-antwoord

Echtgenoten erven ‘automatisch’
van elkaar.

Financiële afwikkeling van het
huwelijk is afhankelijk van de vraag
of er huwelijkse voorwaarden zijn of
dat de echtgenoten in beperkte
gemeenschap van goederen zijn
getrouwd. Als echtgenoten in
gemeenschap van goederen zijn
getrouwd dan worden bepaalde
bezittingen en schulden 50/50
gedeeld.

Huwelijk

Kinderen die tijdens een ongetrouwde
samenwoonrelatie worden geboren,
moeten erkend worden. Verder geldt
dat als ouders samen het gezag
over het kind willen hebben, ze dat
moeten aanvragen. Dat kan pas als de
erkenning bij de burgerlijke stand van
de gemeente is geregeld. Het gezag
kan digitaal worden aangevraagd via:
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Er
ligt een wetsvoorstel waarin het gezag
gekoppeld wordt aan de erkenning.
Zolang dat wetsvoorstel nog niet is
ingevoerd, moet het nog 'los' worden
geregeld.

Partners erven alleen van elkaar
als er een testament is. In een
samenlevingscontract kan een ‘stukje
erfrecht’ worden opgenomen m.b.t.
gezamenlijke bezittingen.

Financiële afwikkeling is afhankelijk
van het samenlevingscontract.
Als er bijvoorbeeld is afgesproken
dat de partners ieder voor de
helft recht hebben op de spullen
in huis, dan moeten die spullen
50/50 worden gedeeld. Is er geen
samenlevingscontract dan moeten
partners samen afspraken maken
over hun eventuele gezamenlijke
bezittingen. De gemeenschap van
goederen die voor getrouwde partners
geldt, geldt niet voor ongetrouwde
partners. In principe hoeven dus de
bezittingen en schulden niet 50/50
te worden gedeeld. In het samenlevingscontract kan dat overigens wél
afgesproken zijn. Of bezittingen (en
schulden) zijn samen 50/50 gekocht (of
schulden samen aangegaan).

Samenwonen

Kinderen die tijdens een geregistreerd
partnerschap worden geboren hoeven
niet erkend te worden.
Over duomoederschap,
stiefouderschap en alle andere
onderwerpen over ouderschap, leest
u hier meer: https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraagen-antwoord.
Bij overlijden geldt hetzelfde als bij
huwelijk.

Partners erven ‘automatisch’ van
elkaar.

Financiële afwikkeling van het
geregistreerd partnerschap is
afhankelijk van de vraag of er
partnerschapsvoorwaarden zijn of dat
de partners in beperkte gemeenschap
van goederen zijn geregistreerd.
Als partners in gemeenschap van
goederen zijn geregistreerd dan
worden bepaalde bezittingen en
schulden 50/50 gedeeld.

Geregistreerd
partnerschap

Relatievormen
in 1 oogopslag

Formaliteiten
einde

Formaliteiten
start

Alimentatie

Pensioen

Scheiding moet via de rechter;
een advocaat moet worden
ingeschakeld.
Als er een testament is gemaakt en/
of een polis van levensverzekering
is afgesloten, moet worden
gecontroleerd of wijziging nodig is.

Bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand geeft u het ‘jawoord’’; bij de
notaris regelt u huwelijkse
voorwaarden.

Ja, tenzij daar (kort) vóór of na de
scheiding andere afspraken over
worden gemaakt.

Nabestaandenpensioen voor de
achterblijvende echtgenoot bij
overlijden van een van hen. Bij
echtscheiding worden de tijdens
huwelijk opgebouwde rechten op
ouderdomspensioen gedeeld
tenzij anders geregeld in de
huwelijkse voorwaarden of het
echtscheidingsconvenant.

Huwelijk

Geen formaliteiten, mogelijk
uitschrijving uit adres bij gemeente.
Als er een samenlevingscontract is,
staan daar mogelijk formaliteiten in
voor het eindigen relatie. In ieder geval
geen scheiding via de rechter.
Als er een testament is gemaakt,
een polis van levensverzekering is
afgesloten en/of een samenlevingscontract is gemaakt, moet
gecontroleerd worden of wijziging
nodig is.

In principe geen formaliteiten. Voor
sommige voorzieningen is het nodig
bij de gemeente in te schrijven op
hetzelfde adres.

Nee, alleen als daar afspraken over zijn
gemaakt in het samenlevingscontract
of bij scheiding. Deze afspraken
kunnen ongewenste gevolgen hebben
voor de belastingen.

Alleen nabestaandenpensioen voor de
achterblijvende partner bij overlijden
van een van de partners als de partner
als begunstigde is aangemeld bij het
pensioenfonds. Hiervoor is vaak een
samenlevingscontract bij de notaris
verplicht. In principe geen deling
van de tijdens de samenwoonrelatie
opgebouwde pensioenrechten, tenzij
dat is afgesproken in een samenlevingscontract.

Samenwonen
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Scheiding moet via de rechter;
er moet een advocaat worden
ingeschakeld. Als er geen kinderen
zijn of kinderen ouder dan 18 jaar, dan
kunt u ook scheiden via de ambtenaar
van de burgerlijke stand. U moet dan
wel eerst bij de notaris of advocaat
een scheidingsovereenkomst laten
maken.
Als er een testament is gemaakt en/
of een polis van levensverzekering
is afgesloten, moet worden
gecontroleerd of wijziging nodig is.

Naar de ambtenaar van de burgerlijke
stand, naar de notaris voor de
partnerschapsvoorwaarden.

Ja, tenzij daar (kort) vóór of na de
scheiding andere afspraken over
worden gemaakt.

Nabestaandenpensioen voor de
achterblijvende partner bij overlijden
van een van hen. Bij echtscheiding
worden de tijdens het geregistreerd
partnerschap opgebouwde rechten
op ouderdomspensioen gedeeld
tenzij dat anders is geregeld in de
partnerschapsvoorwaarden of het
echtscheidingsconvenant.

Geregistreerd
partnerschap

Wilt u uw relatie officieel
gaan maken?

