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De tekst van de samenlevingsovereenkomst 
is van PraktijkGenerator. 
 
 
 
 
Samenlevingsovereenkomst (Model PG) 
 
 
Vandaag, ______, verschenen voor mij, _____, 
notaris te _______: 
1. __________; 

hierna te noemen: Joop 
2. __________; 

hierna te noemen: Marie 
Joop en Marie hierna gezamenlijk te noemen: 
"Partijen" en ieder afzonderlijk: "Partij". 
Inleiding. 
De comparanten gaven te kennen: 
- zij voeren vanaf ______________ een 

gemeenschappelijke huishouding; 
- zij aanvaarden ten opzichte van elkaar 

een wederzijdse zorgverplichting; 
- zij willen onder meer een regeling treffen 

aangaande: 
 a. de kosten van de huishouding; 
 b. inboedel; 
 c. gemeenschappelijke goederen; 
 d. de gemeenschappelijk bewoonde 

woning of een door Partijen voor 
gemeenschappelijke bewoning 
bestemde woning - hierna te 
noemen: de "Woning" -; 

 e. partnerpensioenen; 
-  zij kiezen voor de toepassing van 

Nederlands recht op deze 
overeenkomst. 

 
 
[hieronder staat – voor de vergelijking van de 

inleiding - het vervolg uit het model van 
Vechtstede] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tekst van het samenlevingscontract is 
afkomstig van Ronald Brinkman van 
Vechtstede Notarissen. Hartelijke dank voor 
jouw bijdrage, Ronald. 
 
 
Samenlevingscontract (Model Vechtstede) 
 
 
Vandaag, ______, verschenen voor mij, _____, 
notaris te _______: 
1. __________; 

hierna te noemen: Joop 
2. __________; 

hierna te noemen: Marie 
Joop en Marie verklaarden het volgende: 
“Inleiding 
1. Wij wonen vanaf ____________ samen. 
2. Onze relatie betekent dat wij bij elkaar 

willen blijven en voor elkaar willen 
zorgen. Daarbij horen bepaalde 
verplichtingen tegenover elkaar. Over 
deze verplichtingen willen we in dit 
samenlevingscontract afspraken maken. 
Houdt een van ons zich niet aan de 
afspraken en kunnen we samen geen 
oplossing vinden? Dan kunnen we met dit 
samenlevingscontract naar de rechter om 
ervoor te zorgen dat de afspraken 
worden uitgevoerd.  

3. We hopen dat wij niet uit elkaar gaan. 
Gaan we toch uit elkaar? Dan willen we 
duidelijke afspraken hebben. 

 Omdat onze samenleving voor ons gevoel 
hetzelfde is als een huwelijk, maken we 
afspraken die onze samenleving ook 
juridisch op een huwelijk laten lijken.  

 Onze afspraken zijn ook gemaakt omdat 
_____ meer voor de kinderen gaat zorgen 
dan _____. 

 De verplichting die wij voelen om voor 
elkaar te zorgen en de afspraken die wij 
daarom hieronder hebben gemaakt, zijn 
wat de wet ‘natuurlijke verbintenissen’ 
noemt. Natuurlijke verbintenissen zijn bij 
de rechter niet af te dwingen. Wij willen 
dat de afspraken die wij hieronder 
hebben opgenomen wél bij de rechter 
zijn af te dwingen. Daarom zetten we 
deze natuurlijke verbintenissen hierbij 
om in rechtens afdwingbare 
verbintenissen.  
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3. a.   Wij vinden dat ieder van ons zelf 
verantwoordelijk is voor: 
  - het verdienen van genoeg 

inkomen om te voorzien in ons 
eigen levensonderhoud; 

  - het regelen van een goede 
pensioenvoorziening; en  

  - het opbouwen van eigen 
vermogen.  

 b. Daarom:  
  - maken wij geen afspraken over 

de verdeling van het inkomen 
dat overblijft nadat we de 
kosten van de gezamenlijke 
huishouding hebben betaald; 

  - spreken wij af dat wij ons 
vermogen niet delen, ook niet 
als we uit elkaar gaan; 

  - krijgen wij geen 
partneralimentatie van elkaar 
als we uit elkaar gaan; 

  - delen wij ons 
ouderdomspensioen @en 
partnerpensioen niet met elkaar 
als we uit elkaar gaan. 

  Als wij kinderen hebben en uit elkaar 
gaan, blijft het bovenstaande ook 
gelden. Wij weten dat dan 
kinderalimentatie kan spelen. Dat 
vinden wij genoeg.  

  Als wij kinderen hebben en uit elkaar 
gaan, is onze verantwoordelijkheid 
voor elkaar en de kinderen groter. 
Wij weten dat dan kinderalimentatie 
kan spelen. Maar dat vinden wij niet 
genoeg. Daarom spreken we af dat 
in dat geval ook de regels over het 
ouderdomspensioen gelden die bij 
een huwelijk horen. Dit hebben wij 
in artikel 13 uitgewerkt. 
Als wij kinderen hebben en uit elkaar 
gaan, is onze verantwoordelijkheid 
voor elkaar en de kinderen groter. 
Wij weten dat dan kinderalimentatie 
kan spelen. Maar dat vinden wij niet 
genoeg. Daarom spreken we af dat 
in dat geval ook de regels over 
partneralimentatie gelden die bij een 
huwelijk horen. Dit hebben wij in de 
artikel 11 uitgewerkt.   

 c. Artikel 3 van dit 
samenlevingscontract is een 

mogelijke uitzondering op de 
afspraken onder a en b. Dit artikel 
gaat over het geld dat we op een 
gezamenlijke bankrekening 
overmaken. 

 d. De notaris heeft ons verteld dat het 
bovenstaande betekent dat wij ieder 
ons eigen spaargeld en ander 
vermogen hebben en houden, ook al 
heeft de één meer gespaard dan de 
ander. Dit blijft zo als één van ons 
minder gaat werken, minder gaat 
verdienen en dus ook minder kan 
sparen. 

4. Wij verklaren dat het Nederlands recht 
geldt voor dit samenlevingscontract. 

5. Wij zijn samen verantwoordelijk voor 
de zorg voor onze minderjarige 
kinderen. Als wij uit elkaar gaan, 
moeten wij op grond van de wet een 
ouderschapsplan opstellen. 

Onze afspraken staan in de artikelen die 
hierna zijn opgenomen. We weten dat we in 
onderling overleg altijd kunnen afwijken van 
deze afspraken. Als we dat doen, kunnen we 
de nieuwe afspraken het beste zelf of bij de 
notaris op papier zetten.  
We weten ook dat de geschillenregeling in 
artikel 20 een oplossing kan bieden als we 
ergens niet uitkomen. 
In artikel 22 geven we van sommige hierna 
gebruikte woorden aan welk juridisch begrip 
we daarmee bedoelen. 
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Verdeling Kosten van de huishouding 
PG: 
 
1. Partijen dragen de kosten van de 

gemeenschappelijke huishouding naar 
evenredigheid van ieders inkomen. 

 Zijn de inkomens onvoldoende, dan 
dragen zij die kosten naar evenredigheid 
van ieders vermogen bij de aanvang van 
het kalenderjaar waarin die kosten zijn 
gemaakt. 

 Een en ander geldt niet voor zover 
bijzondere omstandigheden zich 
daartegen verzetten. 

 
 
 

 
 
Vechtstede: 
 
2. Hoe wij de kosten van de gezamenlijke 
huishouding betalen 
 a. Wij betalen de kosten van de 

gezamenlijke huishouding samen. 
Wie meer verdient, betaalt meer. 
Hoeveel ieder betaalt, hangt af van 
wat wij iedere maand nodig hebben 
om alle kosten van de gezamenlijke 
huishouding te betalen. Daarbij 
kijken we naar hoeveel inkomen 
ieder van ons heeft. Als bijvoorbeeld 
één van ons twee keer zoveel 
inkomen heeft als de ander, zal de 
één twee keer zoveel betalen als de 
ander. 

 b. Als één van ons geen inkomen heeft, 
betaalt de ander alle kosten van de 
gezamenlijke huishouding. 

 c. Hebben wij niet genoeg inkomen om 
alle kosten te betalen? Dan moeten 
we onze kosten betalen met 
spaargeld of ander vermogen. Ook 
dan geldt dat als één van ons twee 
keer zoveel aan vermogen heeft als 
de ander, de één twee keer zoveel 
betaalt als de ander. 
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Bewijsovereenkomst:  
PG: 
 
Artikel 5. 
Bewijsovereenkomsten, gezamenlijke 
bankrekening. 
1. Kleding en lijfsieraden worden vermoed 

toe te behoren aan de Partij die de 
betreffende kleding en sieraden gebruikt 
of tot het gebruik van wie zij bestemd 
zijn, behoudens tegenbewijs. 

2. Rechten aan toonder en zaken die geen 
registergoederen zijn en dienstbaar zijn 
aan een door een Partij uitgeoefende 
onderneming, worden, indien de andere 
Partij niet anders bewijst, vermoed toe te 
behoren aan die Partij. 

3. Andere dan de in het voorgaande lid 
bedoelde rechten aan toonder of zaken 
die geen registergoederen zijn, waarvan 
geen van Partijen kan bewijzen dat zij aan 
de betreffende Partij toebehoren, 
worden vermoed aan Partijen 
gezamenlijk, ieder voor de helft, toe te 
behoren. 

4. Tegoeden op ten name van Partijen 
gezamenlijk staande bank- en 
effectenrekeningen die tijdens de duur 
van de gemeenschappelijke huishouding 
ontstaan, worden vermoed aan Partijen 
gezamenlijk toe te behoren, ieder voor de 
onverdeelde helft, behoudens 
tegenbewijs. 

 

 
 
Vechtstede 
 
Artikel 9 - Bewijsovereenkomsten 
1. Ondernemingsvermogen 

Bij spullen en rechten aan toonder die 
behoren tot de onderneming van één van 
ons, gaan wij uit van het vermoeden dat 
deze eigendom zijn van degene die de 
onderneming drijft. De ander kan 
tegenbewijs leveren.  

2. Kleding en lijfsieraden 
Bij kleding en lijfsieraden gaan wij uit van 
het vermoeden dat deze eigendom zijn 
van degene die ze gebruikt of voor wie ze 
bestemd zijn om te gebruiken. Dit geldt 
niet voor lijfsieraden die door erfrecht of 
gift zijn verkregen.  

3. Goederen op naam 
 Registergoederen, effecten en 

vorderingen op naam zijn van degene op 
wiens naam zij staan. 

4. Overige goederen 
 Voor andere goederen geldt dat wij de 

eigendom met alle middelen kunnen 
bewijzen. Leveren wij dat bewijs niet, dan 
vermoeden wij dat het gaat om 
gemeenschappelijke goederen. Daar 
hebben we dan ieder voor de helft recht 
op. We weten dat dit vermoeden niet 
werkt ten nadele van onze schuldeisers. 
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Partnerpensioen: 
PG 
 
Artikel 16. 
Partnerpensioen. 
Partijen wijzen elkaar over en weer aan als 
gerechtigde tot het in de pensioenregelingen 
waaraan zij deelnemen geregelde 
partnerpensioen. 
Partijen zijn ermee bekend dat zij om in 
aanmerking te komen voor een 
partnerpensioen aan alle door het 
desbetreffende pensioenreglement gestelde 
eisen moeten voldoen. 
Partijen nemen deze wederzijdse aanwijzingen 
aan. 
Na beëindiging van deze overeenkomst anders 
dan door overlijden is een Partij verplicht om 
op verzoek van de andere Partij afstand te 
doen van eventuele door de betreffende Partij 
als gevolg van de aanwijzing als 
partnerpensioengerechtigde opgebouwde 
rechten op nabestaandenpensioen. 
 

 
Vechtstede 
 
1. Aanwijzing voor partnerpensioen 
 a. Bouwen wij nu of in de toekomst 

partnerpensioen op? Dan wijzen wij 
elkaar aan of zullen wij elkaar 
aanwijzen als 
partnerpensioengerechtigde en 
accepteren we die aanwijzing van 
elkaar. 

  Om in aanmerking te komen voor 
een partnerpensioen, moeten wij 
voldoen aan alle eisen die het 
pensioenfonds stelt. Wij weten dat 
dit samenlevingscontract soms niet 
genoeg is om die 
pensioenaanspraken te laten 
ontstaan. Wij moeten daarvoor dan 
bij het pensioenfonds de nodige 
zaken regelen. Wij regelen dit zelf. 

b.  Gaan wij uit elkaar en is het 
partnerpensioen op risicobasis 
verzekerd? Wij weten dat de partner 
in dat geval geen rechten op 
partnerpensioen heeft. 

c. Gaan wij uit elkaar en is sprake van 
een opgebouwd partnerpensioen? In 
afwijking van het onder 1.a bepaalde 
heeft de partner dan alleen recht op 
partnerpensioen voor zover deze 
aanspraak is opgebouwd vanaf de 
aanvang van onze relatie, op @, tot 
en met het tijdstip dat wij uit elkaar 
gaan. Hiermee wijken wij af van de 
wet. Voor zover nodig doet de 
partner nu bij voorbaat afstand van 
de rechten op partnerpensioen die 
zijn opgebouwd vóór de aanvang van 
onze relatie en nadat wij uit elkaar 
gaan. Is het ouderdomspensioen al 
ingegaan op het moment dat wij uit 
elkaar gaan? Dan geldt de afstand 
van het partnerpensioen niet. 

 
 
 
Disclaimer: de teksten lopen inhoudelijk niet 
geheel parallel, het gaat met name om de stijl 
en woordkeuze. Voor de verandering gaat het 
deze ene keer niet om de exacte inhoud.  


