
Beweegredenen en uitgangspunten
 Wat beoogt u met het aangaan van een samenlevingscontract?
 Heeft u op dit moment allebei een baan?
 Is het de bedoeling dat u tijdens uw samenleving allebei inkomen verdient? 
 Geniet u ook inkomen uit vermogen (voorbeeld dividend, huur, rente)?
 Is er bij een van u beiden, of bij beiden, nu of straks sprake van een eigen 

onderneming?
 Als u kinderen heeft,

Kosten van de huishouding
 Wat behoort volgens u tot de kosten van uw huishouding?
 Uit welke inkomsten (arbeid, onderneming en/of vermogen) en/of vermogen 

dienen de kosten te worden voldaan. 
 In welke verhouding wilt u de kosten van de huishouding betalen ?
 Stel, dat u in een jaar de kosten van de huishouding niet betaalt volgens de 

gemaakte afspraken, vindt u dan dat u daar later nog op kunt terugkomen of 
vervalt de aanspraak dan? 

Inkomsten
 Bent u van mening dat een eventueel overschot van inkomsten (dus na betaling 

van de kosten van de huishouding) aan het eind van het jaar verrekend moet 
worden, ongeacht van wie de inkomsten afkomstig zijn.

 Stel, dat u in een jaar niet volgens de gemaakte afspraken periodiek heeft 
verrekend, vindt u dan dat u daar later nog op kunt terugkomen of vervalt de 
aanspraak dan? 

Woning
 Dient de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom te 

zijn/worden?
 Als de woning op een naam staat, dient de andere persoon dan ook bepaalde 

aanspraken te krijgen? (Bijvoorbeeld een recht op een gedeelte van de waarde
ontwikkeling gedurende de samenleving.) 

 Als u meer dan de andere partner bijdraagt aan de financier
gemeenschappelijke woning of u draagt bij aan de financiering van de eigen 
woning van de andere partner welke gevolgen verbindt u daaraan? (Krijgt deze 
persoon bijvoorbeeld een nominaal vergoedingsrecht of verkrijgt hij voor dat deel 
een economisch belang in de woning?)

 Treedt u gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning op?
 Wat zullen de gevolgen zijn bij het uit elkaar gaan? Wie blijft in de woning?

Inboedel/roerende goederen
 Dienen (inboedel)goederen ook gemeenschappelijk te wor

onderscheid maken tussen de (inboedel)goederen die u vóór de samenleving heeft 
en tijdens de samenleving verkrijgt.

 Heeft u hobby's of verzamelingen waarvoor u tijdens de samenleving mogelijk 
zaken (zoals boeken of materialen) zult aankopen
blijven, ook al worden de overige inboedelgoederen wellicht geheel of ten dele 
gezamenlijk eigendom op grond van de voorgaande vraag?

 Bent u van mening dat kleding, sieraden en persoonlijke gebruiksvoorwerpen 
privévermogen vormen van degene die de kleding, sieraden of persoonlijke 

Checklist samenlevingscontract

en uitgangspunten
Wat beoogt u met het aangaan van een samenlevingscontract?
Heeft u op dit moment allebei een baan?
Is het de bedoeling dat u tijdens uw samenleving allebei inkomen verdient? 
Geniet u ook inkomen uit vermogen (voorbeeld dividend, huur, rente)?
Is er bij een van u beiden, of bij beiden, nu of straks sprake van een eigen 

Als u kinderen heeft, welke taakverdeling geldt dan ten aanzien van zorg en werk?

Wat behoort volgens u tot de kosten van uw huishouding?
Uit welke inkomsten (arbeid, onderneming en/of vermogen) en/of vermogen 
dienen de kosten te worden voldaan. 

welke verhouding wilt u de kosten van de huishouding betalen ?
Stel, dat u in een jaar de kosten van de huishouding niet betaalt volgens de 
gemaakte afspraken, vindt u dan dat u daar later nog op kunt terugkomen of 
vervalt de aanspraak dan? 

t u van mening dat een eventueel overschot van inkomsten (dus na betaling 
van de kosten van de huishouding) aan het eind van het jaar verrekend moet 
worden, ongeacht van wie de inkomsten afkomstig zijn.
Stel, dat u in een jaar niet volgens de gemaakte afspraken periodiek heeft 
verrekend, vindt u dan dat u daar later nog op kunt terugkomen of vervalt de 

Dient de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom te 

Als de woning op een naam staat, dient de andere persoon dan ook bepaalde 
aanspraken te krijgen? (Bijvoorbeeld een recht op een gedeelte van de waarde
ontwikkeling gedurende de samenleving.) 
Als u meer dan de andere partner bijdraagt aan de financiering van de 
gemeenschappelijke woning of u draagt bij aan de financiering van de eigen 
woning van de andere partner welke gevolgen verbindt u daaraan? (Krijgt deze 
persoon bijvoorbeeld een nominaal vergoedingsrecht of verkrijgt hij voor dat deel 

sch belang in de woning?)
Treedt u gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning op?
Wat zullen de gevolgen zijn bij het uit elkaar gaan? Wie blijft in de woning?

Inboedel/roerende goederen
Dienen (inboedel)goederen ook gemeenschappelijk te worden? U kunt een 
onderscheid maken tussen de (inboedel)goederen die u vóór de samenleving heeft 
en tijdens de samenleving verkrijgt.
Heeft u hobby's of verzamelingen waarvoor u tijdens de samenleving mogelijk 
zaken (zoals boeken of materialen) zult aankopen, waarvan u eigenaar wilt zijn en 
blijven, ook al worden de overige inboedelgoederen wellicht geheel of ten dele 
gezamenlijk eigendom op grond van de voorgaande vraag?
Bent u van mening dat kleding, sieraden en persoonlijke gebruiksvoorwerpen 

vormen van degene die de kleding, sieraden of persoonlijke 

Is het de bedoeling dat u tijdens uw samenleving allebei inkomen verdient? 
Geniet u ook inkomen uit vermogen (voorbeeld dividend, huur, rente)?
Is er bij een van u beiden, of bij beiden, nu of straks sprake van een eigen 

welke taakverdeling geldt dan ten aanzien van zorg en werk?

Uit welke inkomsten (arbeid, onderneming en/of vermogen) en/of vermogen 

Stel, dat u in een jaar de kosten van de huishouding niet betaalt volgens de 
gemaakte afspraken, vindt u dan dat u daar later nog op kunt terugkomen of 

t u van mening dat een eventueel overschot van inkomsten (dus na betaling 
van de kosten van de huishouding) aan het eind van het jaar verrekend moet 

Stel, dat u in een jaar niet volgens de gemaakte afspraken periodiek heeft 
verrekend, vindt u dan dat u daar later nog op kunt terugkomen of vervalt de 

Dient de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom te 

Als de woning op een naam staat, dient de andere persoon dan ook bepaalde 
aanspraken te krijgen? (Bijvoorbeeld een recht op een gedeelte van de waarde-

ing van de 
gemeenschappelijke woning of u draagt bij aan de financiering van de eigen 
woning van de andere partner welke gevolgen verbindt u daaraan? (Krijgt deze 
persoon bijvoorbeeld een nominaal vergoedingsrecht of verkrijgt hij voor dat deel 

Treedt u gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning op?
Wat zullen de gevolgen zijn bij het uit elkaar gaan? Wie blijft in de woning?

den? U kunt een 
onderscheid maken tussen de (inboedel)goederen die u vóór de samenleving heeft 

Heeft u hobby's of verzamelingen waarvoor u tijdens de samenleving mogelijk 
, waarvan u eigenaar wilt zijn en 

blijven, ook al worden de overige inboedelgoederen wellicht geheel of ten dele 

Bent u van mening dat kleding, sieraden en persoonlijke gebruiksvoorwerpen 
vormen van degene die de kleding, sieraden of persoonlijke 



gebruiksvoorwerpen gebruikt, ongeacht wie die goederen heeft gekocht en/of 
betaald?

 Vindt u het juist dat de zaken, waarvan u geen van beiden kunt bewijzen dat u 
eigenaar bent, eigendom worden gea

 Hoe worden de gemeenschappelijke inboedelgoederen verdeeld? Dient de ene 
partner een bijdrage te leveren aan de verhuis
andere?

 Wilt u een lijst toevoegen waarop (inboedel)goede
vermeld? 

Pensioen
 Betaalt de toekomstige begunstigde de premies voor een levensverzekering?
 Vindt u dat de ene partner recht heeft op (een gedeelte van) het 

ouderdomspensioen van de andere partner?
 Vindt dat u dat de andere part

Partneralimentatie
 Vindt u dat de andere partner onder omstandigheden gedurende een bepaalde tijd 

recht heeft op partneralimentatie?

Overlijden
 Wat moet er gebeuren in geval van overlijden? Dient een testament te 

gemaakt ten gunste van de langstlevende partner? Moet onderscheid gemaakt 
worden tussen de situatie waarin kinderen aanwezig zijn en het geval waarin dat 
niet zo is?

 Dienen bepaalde goederen bij overlijden niet naar de partner, maar naar de familie 
van de overledene te gaan?

Geschillen
 Op welke wijze dienen geschillen te worden beslist?

gebruiksvoorwerpen gebruikt, ongeacht wie die goederen heeft gekocht en/of 

Vindt u het juist dat de zaken, waarvan u geen van beiden kunt bewijzen dat u 
eigenaar bent, eigendom worden geacht te zijn van u beiden, ieder voor de helft?
Hoe worden de gemeenschappelijke inboedelgoederen verdeeld? Dient de ene 
partner een bijdrage te leveren aan de verhuis- en herinrichtingskosten van de 

Wilt u een lijst toevoegen waarop (inboedel)goederen die privé zijn worden 

Betaalt de toekomstige begunstigde de premies voor een levensverzekering?
Vindt u dat de ene partner recht heeft op (een gedeelte van) het 
ouderdomspensioen van de andere partner?
Vindt dat u dat de andere partner recht heeft op partnerpensioen?

Vindt u dat de andere partner onder omstandigheden gedurende een bepaalde tijd 
recht heeft op partneralimentatie?

Wat moet er gebeuren in geval van overlijden? Dient een testament te 
gemaakt ten gunste van de langstlevende partner? Moet onderscheid gemaakt 
worden tussen de situatie waarin kinderen aanwezig zijn en het geval waarin dat 

Dienen bepaalde goederen bij overlijden niet naar de partner, maar naar de familie 
van de overledene te gaan?

Op welke wijze dienen geschillen te worden beslist?

gebruiksvoorwerpen gebruikt, ongeacht wie die goederen heeft gekocht en/of 

Vindt u het juist dat de zaken, waarvan u geen van beiden kunt bewijzen dat u 
cht te zijn van u beiden, ieder voor de helft?

Hoe worden de gemeenschappelijke inboedelgoederen verdeeld? Dient de ene 
en herinrichtingskosten van de 

ren die privé zijn worden 

Betaalt de toekomstige begunstigde de premies voor een levensverzekering?

Vindt u dat de andere partner onder omstandigheden gedurende een bepaalde tijd 

Wat moet er gebeuren in geval van overlijden? Dient een testament te worden 
gemaakt ten gunste van de langstlevende partner? Moet onderscheid gemaakt 
worden tussen de situatie waarin kinderen aanwezig zijn en het geval waarin dat 

Dienen bepaalde goederen bij overlijden niet naar de partner, maar naar de familie 




