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Jacqueline van Zoelen (30) is eigenaar van de geldconsulent  
(www.degeldconsulent.nl) en mama van veronique (5) en Fabio (2).

Regelmatig krijg ik samenwonende stellen in mijn praktijk die de 
financiën graag goed willen regelen als er kinderen komen (of als 
ze er al zijn). Vaak geen overbodige luxe. Zo kwam ik laatst een 
stel tegen dat hun eigen kinderen had onterfd. Uiteraard niet 
bewust, maar het was wel gebeurd. Toen zij nog met zijn tweeën 

waren, hadden zij een testament laten opstellen waarin zij  
elkaar als erfgenaam benoemden. Dit testament was vervolgens 
in een la blijven liggen. En omdat een testament nu eenmaal 
boven de wet gaat, betekende dit dus een onterving van hun 
eigen kinderen!

Weetje De meeste mensen maakt het niet uit of ze samenwonen of getrouwd zijn. Van de samenwonenden die niet willen trouwen,  
geeft driekwart als reden dat zij vinden dat trouwen niets toevoegt aan het samenwonen. Twee op de tien samenwoners ziet van een huwelijk af 
omdat ze geen kinderen willen. bron: cbs
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• Wegvallen alimentatie
betaalt je ex jou en je kind 
alimentatie? als hij overlijdt stopt 
dat! Je kunt dit oplossen door 
een overlijdensrisicoverzeke-
ring op zijn leven af te sluiten.

• Hypotheekpotje leeg
Heb je bij het afsluiten van je 
hypotheek een groot bedrag 
gestort is een beleggingspotje? 
grote kans dat het de bedoeling 
was om met de opbrengsten uit 
dit potje een deel van je maand-
lasten te betalen. door de finan-
ciële crisis zijn veel beleggingen 
minder waard geworden. Het 
potje kan leeg raken waardoor je 
maandlasten flink zullen stijgen!

•  Zelfstandig en arbeids
ongeschikt

Heb je een eigen bedrijf? 
dan kun je niet terugvallen 
op een wia uitkering als je 
arbeidsongeschikt raakt! Je 
zult hier zelf een verzekering 
voor af moeten sluiten.

• Als je vriend overlijdt
Zijn jij en je vriend niet ge-
trouwd? als hij overlijdt krijg jij 
niet automatisch nabestaan-
denpensioen. Jullie moeten 
er zelf voor zorgen dat jij als 
partner bij het pensioenfonds 
van je vriend staat geregistreerd 
en andersom. vaak vraagt de 
pensioenuitvoerder een samen-
levingscontract als bewijs. 

•  Geen recht op  
alimentatie

ben je niet getrouwd en heb jij 
(grotendeels) je baan opgegeven 
omdat er kinderen kwamen? 
realiseer je dan dat je geen recht 
hebt op partneralimentatie als 
jij en je vriend uit elkaar gaan. Je 
kunt dit oplossen door hierover 
afspraken te maken bij de notaris.
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