
 

 

 TOELICHTING OP JULLIE PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN 

        
 

Uitsluiting gemeenschap van goederen 
Het belangrijkste artikel van jullie partnerschapsvoorwaarden is artikel 1, waarin de 
gemeenschap van goederen wordt uitgesloten. 
Dit betekent dat de goederen die jullie hebben op het moment dat jullie het geregistreerd 
partnerschap aangaan privé blijven. 
Hetzelfde geldt voor goederen die jullie tijdens het geregistreerd partnerschap verkrijgen en 
voor erfenissen en schenkingen die jullie tijdens het geregistreerd partnerschap ontvangen, 
ook deze blijven privé. 
Schulden die één partner is aangegaan blijven ook privé van deze partner en worden door 
jullie geregistreerd partnerschap niet opeens gemeenschappelijk. 
 

Vaststelling eigendom 
In dit artikel bepalen jullie wat gemeenschappelijk is, dit is in jullie geval de 
gemeenschappelijke inboedel en de en/of bankrekeningen (ongeacht wie het geld erop 
gestort heeft of er vanaf heeft gehaald). 
Familiestukken blijven eigendom van de betreffende partner; dit geldt ook voor kleren, 
sieraden en spullen die gebruikt worden voor het uitoefenen van een beroep/bedrijf. 
 
In zijn algemeenheid geldt nog het volgende: 
- Eigenaar van het woonhuis (of andere registergoederen) is degene op wiens naam het 

woonhuis staat. 
 Deze tenaamstelling wordt vastgelegd in de akte van levering die de notaris opstelt bij 

de aankoop van een woonhuis. Een afschrift van de akte van levering wordt door de 
notaris bij het kadaster ingeschreven. De tenaamstelling ligt daardoor altijd duidelijk 
vast. 

 Ieder van jullie kan alleen eigenaar worden van een woonhuis, maar jullie kunnen ook 
samen eigenaar worden, je hebt daarin de vrije keus. Op het moment dat jullie het 
woonhuis kopen en de notaris de akte van levering opmaakt, brengen jullie je keuze 
uit: een van jullie beiden wordt eigenaar, jullie worden samen ieder voor de helft 
eigenaar of in een andere verhouding bijvoorbeeld 40% - 60%. 

- Eigenaar van aandelen in een B.V. (een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid) is diegene van jullie beiden op wiens naam de aandelen staan. 

- Roerende zaken die deel uitmaken van het bedrijfsvermogen van een van jullie beiden, 
worden geacht eigendom te zijn van degene die het bedrijf heeft, behoudens 
tegenbewijs. 

 Hetzelfde geldt indien je een (zelfstandig) beroep uitoefent. 
 

Kosten van de huishouding 
De kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden door jullie samen betaald naar 
evenredigheid van het inkomen. Het inkomen is het inkomen uit arbeid en niet het inkomen 
uit vermogen, zoals rente op spaargeld of dividend op aandelen. 
Is het inkomen van de een hoger dan dat van de ander, dan draagt de een meer bij dan de 
ander. 
Heeft een van jullie beiden wel inkomen en de ander niet, dan komen de kosten van de 
huishouding geheel voor rekening van degene die inkomen heeft. 
 

Vergoedingsrecht 
Indien een van jullie beiden goederen in eigendom krijgt die zijn betaald met geld van de 



 

 

ander, moet dat in beginsel worden terugbetaald. 
 
Een voorbeeld: 
stel jullie kopen samen, ieder voor de helft, een woonhuis. 
De koopsom betalen jullie voor een deel samen uit een hypothecaire lening, en voor een 
deel bijvoorbeeld € 50.000,00 uit eigen middelen die afkomstig zijn van een van jullie 
beiden. Er wordt op deze wijze € 50.000,00 door een van jullie beiden geïnvesteerd in 
gezamenlijk vermogen. De helft van dat bedrag komt daardoor ten goede aan het vermogen 
van de ander. Dit is in beginsel geen schenking, maar leidt tot een recht op vergoeding (een 
soort geldlening). 
In de partnerschapsvoorwaarden is nu opgenomen dat dit bedrag nominaal blijft (dus geen 
rentevergoeding of meebewegen met waardestijging/daling), en pas opeisbaar is bij het 
einde van het geregistreerd partnerschap, faillissement danwel verkoop van het goed) in 
bovenstaand voorbeeld is dat de woning). 
Het is altijd mogelijk om onderling een andere afspraak te maken. 
 

Premies van levensverzekeringen 
De premies van een levensverzekering behoren niet tot de kosten van de huishouding. De 
achtergrond van deze bepaling is een mogelijke besparing van erfbelasting indien een van u 
beiden overlijdt.  
 

Jullie kunnen in deze online partnerschapsvoorwaarden een keuze maken: 

 

Pensioenverevening 
Hiermee regelen jullie in de partnerschapsvoorwaarden om bij scheiding de waarde van het 
ouderdomspensioen dat tijdens het geregistreerd partnerschap is opgebouwd met elkaar te 
delen. 
Omdat je ervoor kiest om deze waarde met elkaar te delen betekent dit dat je na scheiding 
de waarde met elkaar in geld verrekent of dat je met elkaar en het pensioenfonds afspreekt 
dat de andere partner een rechtstreekse aanspraak krijgt op het pensioenfonds. 

 

OF 

 

Geen pensioenverevening 
Hiermee regelen jullie in de partnerschapsvoorwaarden om bij scheiding de waarde van het 
ouderdomspensioen niet met elkaar te delen. 
Jullie hebben dan over en weer geen aanspraken op het ouderdomspensioen. 
 

Jullie kunnen in deze online partnerschapsvoorwaarden een keuze maken: 
 
Finaalverrekenbeding 
Bij scheiding en bij overlijden spreken jullie af dat er wordt afgerekend alsof alle bezittingen 
en schulden die jullie dan hebben (samen of alleen) qua waarde van jullie samen zijn, in 
feite dus alsof tussen jullie een algehele gemeenschap van goederen had bestaan. Dit heet 
een finaal verrekenbeding. 
Concreet betekent dit dat aan ieder van jullie de helft van de totale waarde van het 
vermogen toekomt. In jullie partnerschapsvoorwaarden staat wel geregeld dat er geen 
verrekening plaatsvindt bij scheiding met betrekking tot erfenissen, schenkingen en 
studieschulden.  
 
Voor de uitvoering van het finaal verrekenbeding zal wanneer jullie geregistreerd 



 

 

partnerschap eindigt het vermogen van jullie allebei worden beschreven en gewaardeerd. 
Ieder van jullie blijft eigenaar van zijn eigen bezittingen en schulden (vermogen). Zo wordt 
de ander niet mede-aansprakelijk voor een schuld van de één en ontstaat er geen 
gezamenlijk eigendom van bezittingen. Er ontstaat "slechts" een verplichting tot 
waardeverrekening. Degene die het vermogen op naam heeft met de hoogste waarde (of 
diens erfgenamen) zal aan de (erfgenamen van de) ander een bedrag moeten betalen gelijk 
aan de helft van het verschil tussen de beide vermogens. 
Op deze wijze ontvangen jullie allebei bij het einde van het geregistreerd partnerschap een 
waarde gelijk aan de helft van de totale bezittingen en schulden. 
 
In de partnerschapsvoorwaarden is opgenomen dat erfenissen, schenkingen (giften) en 
studieschulden van de afrekening zijn uitgesloten indien jullie geregistreerd partnerschap 
eindigt door scheiding. Bij overlijden wordt dit vermogen dus wel gedeeld. Het kan zijn dat 
degene van wie je de erfenis of schenkingen hebt ontvangen anders heeft bepaald.  
Daarbij is van belang dat jullie het vermogen dat buiten de afrekening blijft apart van jullie 
andere vermogen administreren en beleggen. Anders is later niet meer goed vast te stellen 
om welk vermogen het hier gaat. 
 
Op deze wijze is naar buiten toe (extern) de gemeenschap van goederen uitgesloten en kan 
tegenover schuldeisers worden ingeroepen. 
Intern (tussen jullie beiden) komt het finaal-verrekenbeding in de buurt van een 
gemeenschap van goederen. Indien jullie geregistreerd partnerschap mocht eindigen, 
ontvangen jullie allebei immers in waarde de helft van het totale in de afrekening betrokken 
vermogen.  
 
Bij het finaal-verrekenbeding wordt bij overlijden de erfbelasting berekend alsof jullie een 
gemeenschap van goederen hadden. De nalatenschap bestaat in waarde uit de helft van 
het totale in de afrekening betrokken vermogen van jullie beiden. Over die helft wordt 
erfbelasting geheven. De andere helft komt aan de langstlevende partner toe krachtens 
huwelijksvermogensrecht en blijft buiten heffing. Dit kan tot besparing van erfbelasting 
leiden in het bijzonder indien degene van jullie met het grootste vermogen het eerst overlijdt.  
 
Voorbeeld:  
Jan en Sophie gaan een geregistreerd partnerschap aan! Sophie heeft een huis op haar 
naam met een hypotheek. Jan heeft spaargeld. Sophie heeft ook nog een studieschuld van 
€ 5.000,-. Na 5 jaar gaan ze scheiden.  
 
Jan en Sophie verrekenen dan als volgt: 
 
Waarde huis Sophie is op moment van scheiding  € 275.000,- 
Hypotheek op het huis van Sophie     € 225.000,- 
 
Het spaargeld van Jan        €   25.000,- 
Per saldo          €   75.000,- 
   
Ieder heeft recht op € 37.500,- (€ 75.000 : 2).  
Sophie heeft een waarde van € 50.000,- en Jan van € 25.000,-.  
Op basis van de verrekening moet Sophie aan Jan betalen € 12.500,-  (€ 37.500 - € 
25.000,-).  
 
De studieschuld telt op grond van de afspraak niet mee.  



 

 

OF 

 

Geen finaalverrekenbeding 
Bij scheiding en bij overlijden spreken jullie af dat er niet wordt afgerekend alsof tussen jullie 
een algehele gemeenschap van goederen had bestaan. Dat houdt in dat bij scheiding en bij 
overlijden ieder zijn eigen vermogen behoudt en dat jullie niets met elkaar delen. 

 

Mediation 
In de akte spreken jullie af dat mochten jullie een conflict hebben met betrekking tot de 
partnerschapsvoorwaarden jullie dit eerst proberen op te lossen via mediation voordat jullie 
het geschil voorleggen aan een rechter. 
 

Partnerschapsvoorwaarden tekenen vóór het aangaan van het geregistreerd 

partnerschap 
De akte van partnerschapsvoorwaarden moet vóór het aangaan van het geregistreerd 
partnerschap getekend zijn. Als dat niet van tevoren gebeurt dan ontstaat namelijk 
automatisch de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen tussen jullie. Achteraf 
repareren is ingewikkelder en de kosten zijn dan hoger. 
 

Slot 
Het vorenstaande is een toelichting en vrije weergave van het u toegezonden ontwerp van 
de akte van partnerschapsvoorwaarden. 
In geval van een geschil is de tekst van de getekende partnerschapsvoorwaarden 
beslissend. 
De redelijkheid en billijkheid nemen in het huwelijksvermogensrecht een belangrijke plaats 
in. De uitwerking van de partnerschapsvoorwaarden in een concrete situatie kan daardoor 
worden beïnvloed en nader worden genuanceerd. 


