
Zorgen zijn voor morgen. Maar wat als je er ineens  
middenin staat? Een relatie die op de klippen loopt  
of een overlijden in de familie. Dan ben je blij dat  
de juridische afwikkeling vlotjes verloopt.

Huwelijk en relatie
Een liefdesrelatie kun je op 3 verschillende manieren laten 
vastleggen. Je kunt trouwen, kiezen voor een geregistreerd 
partnerschap of voor een samenlevingscontract. Naast 
romantische, kunnen ook praktische overwegingen je keuze 
beïnvloeden. Die hebben te maken met je wensen en afspraken 
ten aanzien van onder meer gezamenlijk vermogen,  
onderhoudsplicht, pensioen, huur- of koopwoning, erfrecht 
en kinderen. Bij een huwelijk en een geregistreerd partner-
schap is de verstrengeling in de basis groter. Is dit bijvoor-
beeld niet wenselijk omdat jij en/of je partner als ondernemer 
financieel risico lopen, dan kun je huwelijkse – of partner-
schapsvoorwaarden laten opstellen. Voor deze voorwaarden 
én voor een samenlevingscontract kun je bij ons terecht.  
Je bent er dan zeker van, dat je niets over het hoofd ziet.

Scheiding en mediation
Je kunt alles nog zo keurig hebben laten vastleggen, soms 
lopen zaken niet zoals je had voorzien. Een scheiding op zich 
is vaak al lastig genoeg. Helaas komt het regelmatig voor dat 
de breuk uitloopt op een loopgravenoorlog. Dat je alleen nog 
maar contact hebt met je ex-partner via je advocaat. Je be-
vindt je dan in een traject waar niemand gelukkig van wordt en 
dat je ook nog eens heel veel geld kost. Wij bieden met onze 
mediation een vreedzamer alternatief. Met deze onafhanke-
lijke vorm van conflictbemiddeling helpen we bij het zoeken 
naar een bevredigende oplossing voor beide partijen.  
We verzorgen en begeleiden de scheiding van convenant en 
ouderschapsplan tot de verdeling van de gezamenlijke woning.

Gezag en voogdij
De Nederlandse wet is zeer gedetailleerd over gezag en 
voogdij. Gezag betekent vrij vertaald dat je verplicht én ge-
rechtigd bent om je kind op te voeden. De samenlevingsvorm 
van jou en je partner bepaalt hoe dat gezag tot stand komt. 
Het huwelijk vormt hiervoor de meest natuurlijke weg. Maar 
het kan ook ingewikkelder zijn. Bijvoorbeeld als je wilt dat je 

nieuwe partner samen met jou het gezag over je kind krijgt. 
Of als je binnen een homoseksuele relatie allebei gezags- 
drager wilt zijn. Dan kun je te maken krijgen met verzoeken 
aan de rechtbank of met de weg van adoptie. Voogdij komt 
onder meer in beeld als beide partners onverhoopt overlijden. 
Verstandig om de beoogde voogden in je testament te laten 
vastleggen. Wij kunnen je adviseren en ontzorgen op het 
gebied van gezag en voogdij.

Erfrecht en testament
Je moet er niet aan denken, maar het is wel goed om er 
alvast even bij stil te staan. Hoe laat je jouw erfgenamen 
straks achter? Je kunt het via het erfrecht allemaal over-
laten aan de wet. Maar dit is en blijft een basisregeling. 
Het regelt niets over zaken als voogdij, uitsluiting van 
ongewenste erfgenamen, benoeming van een executeur, 
stiefkinderen of bedrijfsopvolging? Je kunt dit allemaal wel 
regelen in een testament. Hiermee kun je ook zorgen dat de 
te betalen erfbelasting – successierechten – minimaal is. 
Tussen erfrecht en testament bevinden zich nog de codicil 
en het levenstestament. In de eerste kun je een beperkt 
aantal zaken, zoals het nalaten van ‘spullen’, expliciet 
regelen. De tweede betreft een volmacht voor een vertrou-
wenspersoon bij wilsonbekwaamheid. We helpen je graag 
van advies tot en met afwikkeling van de nalatenschap.

Schenkingen en vermogen
Als je iemand een schenking wilt doen, moet jij of de 
ontvanger hierover belasting betalen. Voor dit zogenoemde 
schenkingsrecht geldt een aantal vrijstellingen. Je mag je 
kinderen en pleegkinderen jaarlijks belastingvrij ruim  
€ 5000,- schenken. Onder voorwaarden kan dit bedrag  
eenmalig oplopen tot meer dan € 50.000,-. Wat wij als 
notarissen te maken hebben met schenkingen? In de eerste 
plaats adviseren wij om grote schenkingen altijd in een  
notariële akte te laten vastleggen. Hiermee voorkom je 
latere problemen met nabestaanden of de fiscus. Daarnaast 
zijn schenkingen een belangrijk instrument in het licht  
van onze estate planning. Dit is een volledig advies om  
te zorgen dat je vermogen in de uiteindelijke nalatenschap 
zo klein mogelijk is, zodat je erven zo min mogelijk  
erfbelasting hoeven te betalen.
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