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ONGEHUWD SAMENWONEN.

Hokken werd het vroeger ook wel genoemd, samenwonen zonder huwelijk. Meestal 
was dat een opstapje naar een huwelijk, nu kiezen steeds meer stellen om blijvend  
ongehuwd samen te leven. Die trend zet zich ook voort. Volgens het CBS zal in 2050 
één op de drie paren ongehuwd samenwonend zijn. Veel van die samenwoners hebben 
eigenlijk weinig geregeld en worden wettelijk niet of nauwelijks beschermd, zo blijkt uit 
een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Veel stellen weten wel dat, als er kinderen komen, de man de kinderen eerst zal 
moeten erkennen voordat er (juridisch) ouderschap ontstaat en dat ouderlijk gezag 
aangevraagd moet worden. In het algemeen wordt dat nog wel geregeld, maar pas na 
het beëindigen van de relatie komen de samenwoners er achter wat hun rechtspositie 
is, en die is vaak slechter dan men denkt! Voor het notariaat was dat de reden om de 
‘Week van het Samenwonen’* te organiseren (die vond plaats van 24 t/m 28 juni 2013) 
omdat, aldus de organisator, het hoog tijd was voor een grootscheepse en pro-actieve 
voorlichtingscampagne. 

Samenwoners dienen zich te realiseren dat door het sluiten van een huwelijk 
een heleboel zaken in één keer, min of meer vanzelf, worden geregeld, terwijl 
samenwoners – willen zij elkaar beschermen – de zaken moeten vastleggen in een 
samenlevingsovereenkomst. Daarin staat bijvoorbeeld vermeld hoe de kosten van de 
huishouding en de kosten van verzorging van de kinderen worden verdeeld, hoe de 
eigendomsverhouding van de gezinswoning is, van wie de inboedel is, of en zo ja hoe 
je de pensioenen kunt verdelen etc. Ook kan in het contract een alimentatie worden 
opgenomen voor de niet of minder verdienende partner. Vooral dit laatste is belangrijk. 
Kan een gehuwde vrouw na echtscheiding in bepaalde gevallen aanspraak maken op 
een alimentatie van (maximaal) 12 jaar, de ongehuwde vrouw heeft nergens recht op 
als er geen samenlevingscontract is, hoe lang de relatie ook heeft geduurd! Uit het 
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat aan het einde van de relatie 
vooral de vrouw de dupe is omdat er geen aanspraak bestaat op partneralimentatie. 
Daardoor leven ongeveer 20.000 vrouwen met kinderen onder de armoedegrens.  

Eindigt de relatie door overlijden van één van de partners, dan moet er vaak onnodig 
veel erfbelasting worden betaald. Dit alles had kunnen worden voorkomen door een 
goed samenlevingscontract. 

Ook voor samenwonen geldt dus: ‘bezint eer gij begint’. en sluit eerst een overeenkomst. 
Zie ook www.weekvanhetsamenwonen.nl 
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