
Houden van, maar niets afspreken 

Er heerst onrust bij scheidingsadvocaten en mediators. Steeds vaker kiezen stellen voor samenleven 
boven een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als mediators worden we soms geconfronteerd 
met juridische consequenties als die stellen hun samenleven beëindigen. Deze week daarom een 
dringend pleidooi om je zaken goed te regelen; omdat je de zorg voor elkaar belangrijk vindt.  

Door Kees Boonstra CFP gecertificeerd Financieel Planner te Sassenheim 

De afgelopen jaren is het aantal samenwonende stellen verdubbeld. Wij zien in onze praktijk 
dagelijks samenwoners: ze hebben een huis gekocht, gezamenlijk kinderen en niet zelden ook nog 
kinderen uit een eerdere relatie. Voor een mediator en financieel planner zijn dit uitdagende 
situaties. De klant komt binnen met vragen over een financiering, beleggingen of planning voor de 
nabije toekomst. Wij beginnen ons advies echter vaak met het regelen van het samenleven.  

Wanneer je in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, zorgt de wet ervoor dat 
beide partijen beschermd worden. Je wordt automatisch elkaars erfgenaam, de gezamenlijke 
kinderen zijn erkend en er ontstaat tegenover elkaar een wettelijke zorgplicht. Koppels zonder 
trouwboekje of registratie moeten dit zelf regelen. Alleen is dat nu juist iets wat die groep, vaak 
bewust maar nog vaker onbewust, nalaat te doen. De gevolgen bij het verbreken van de relatie of 
een plotseling overlijden zijn dan heftig. Over vermogen, kinderen en gezamenlijke verplichtingen 
dienen dan in een vaak pijnlijke en emotionele situatie zelf afspraken te worden gemaakt, wat het zo 
mogelijk nog moeilijker maakt. 

Een praktijkvoorbeeld: Janine en Jeroen zijn in 2013 gaan samenwonen in de nieuwbouwwoning van 
Jeroen. Ze hadden ieder een baan en droegen maandelijks bij aan de gezamenlijke huishoudpot voor 
de kosten van hypotheek, energie, boodschappen, meubels enzovoort. Na drie jaar wordt hun zoon 
geboren. Janine gaat twee dagen minder werken. Jeroen heeft promotie gemaakt en dat lukt 
allemaal prima. Nog drie jaar later verwachten ze een tweede kindje. Daarom wordt de woning 
verbouwd en een keuken vernieuwd, betaald uit hun spaargeld. Maar begin 2022 wordt de relatie 
beëindigd en meldt Janine zich op ons kantoor. Hoe moet dit allemaal geregeld worden? Wij vragen 
Jeroen ook op gesprek maar die wil niets weten van een gezamenlijke oplossing.  

Inmiddels woont Janine met de kinderen bij haar ouders, en Jeroen in zijn woning. De mede door 
Janine afgeloste hypotheek, betaalde verbouwing en de gezamenlijk aangeschafte huishoudelijke 
zaken zijn nog bij Jeroen. Janine heeft alleen nog maar de keuze om de relatiebeëindiging via de 
rechtbank te regelen. De kans dat zij dan aanspraak kan maken op haar deel van het vermogen is 
minimaal: ze zal elke euro moeten kunnen onderbouwen. Iets wat meestal onmogelijk blijkt. Ook de 
zorg voor hun beide kinderen is nog lang niet geregeld. Een ouderschapsplan kan niet zomaar 
worden afgedwongen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, en het vrijwillig inschakelen 
van jeugdzorg is ook een heilloze weg.  

We kennen teveel van dit soort schrijnende situaties. Daarbij is helaas opvallend dat de vrouw vaak 
aan het kortste eind trekt, zelfs als ze hoogopgeleid is en een prima baan heeft.  

Daarom aan alle samenwoners: Als je echt van elkaar houdt en daar ook inhoud aan wilt geven, maak 
een afspraak om een aantal eerste zaken te regelen en de mogelijkheden te bespreken. Wij 
adviseren je graag.  
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