Juridische documenten
Vooraf zaken goed regelen, heeft grote voordelen. Het geeft een zorgeloos
gevoel. En het zorgt ervoor dat u of uw nabestaanden weten wat te doen en
daarnaast kan het conflicten rondom een overlijden voorkomen.Heeft u al iets
vastgelegd? Bekijk hieronder de belangrijkste documenten waarover u direct
goede afspraken kunt maken.
Samenlevingscontract

Woont u samen met uw partner, maar bent u niet getrouwd en
heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan is er wettelijk
niets tussen u en uw partner geregeld. Toch is het voor samenwonende partners vaak verstandig om wél een aantal zaken met
elkaar te regelen. Dit kan in een samenlevingscontract, waarin u
samen afspraken vastlegt die met het samenwonen te maken
hebben. Denk aan financiële zaken, zaken die met de woning te
maken hebben en afspraken als u ooit uit elkaar gaat.
Soms is een officieel samenlevingscontract nodig, dat een notaris
heeft opgesteld. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst of uw pensioenverzekeraar.

Voogdijregeling

Wilt u er zeker van zijn dat uw kinderen altijd de zorg krijgen die u
wenst? En dat er geen getouwtrek om uw kinderen ontstaat tussen
families, Kinderbescherming en rechter als er iets met u gebeurt?
Denk dan na over een voogdijregeling. Dan heeft u maximale
invloed op de verzorging als uw kinderen in zo’n verdrietige
situatie terecht komen.
Een voogd krijgt het gezag en ontfermt zich over de minderjarige
kinderen wanneer beide ouders komen te overlijden. U kunt de
voogdij regelen in een testament of notariële akte. Denkt u hierbij
ook aan de kosten voor verzorging en opvoeding.
In de loop der jaren kan er van alles kan gebeuren. De voogd
kan bijvoorbeeld zelf iets overkomen of emigreren. Daarom is
het raadzaam om meteen meerdere voogden aan te wijzen.
U hoeft uw testament dan niet aan te passen als de situatie wijzigt.
Ook is het slim om van tijd tot tijd na te gaan of de voogd die u wilt
nog steeds bereid is die taak op zich te nemen.

Testament

Wilt u zekerheid over de verdeling van uw erfenis na uw
overlijden? In een testament kunt u precies vastleggen wat er
na uw overlijden met uw kinderen en bezittingen gebeurt.
U kunt bijvoorbeeld iemand erfgenaam maken voor de gehele
nalatenschap (bezittingen én schulden), bepalen dat erfgenamen
minder of juist meer erven of een bepaald voorwerp aan iemand
nalaten. Dit heet ‘een legaat’. De erfgenamen moeten dat
specifieke voorwerp uit de nalatenschap aan die ene persoon
afgeven. Ook kunt u vastleggen dat een goed doel een deel van
de erfenis krijgt.

Levenstestament

Stel, u krijgt een zwaar ongeluk, wordt ernstig ziek of gaat dementeren. Heeft u daar iets voor vastgelegd? Een levenstestament
is een document waarin u een aantal zaken vastlegt voor als er
tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u niet meer in staat bent
om zaken zelf te regelen. In een levenstestament wijst u een of
meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt en die
uw belangen behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Zo houdt u
zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.
Naast financiële zaken kunt u onder andere ook het volgende
laten vastleggen:
• medische beslissingen
(voortzetten of stoppen van behandeling)
• voortzetting van uw onderneming
• wat er met uw woning moet gebeuren als u daar zelf
niet meer in kunt wonen
• persoonlijke wensen, zoals de zorg voor uw huisdieren
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