
 

13 

 

Toekomst van het 
informele huwelijk 

   
 
 
 

 

Naar een nieuw relatievermogensrecht voor 
ongehuwde samenlevers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

Toekomst van het 
informele huwelijk 

   
 
 
 

 

Naar een nieuw relatievermogensrecht voor 
ongehuwde samenlevers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gertjan de Gans (3176592) 

Begeleid door mevr. Mr. A.M. Steegmans 
Utrecht april 2011 



 

15 

 

Voorwoord 
 
Dit is dan het definitieve einde van mijn rechtenstudie. Met dit 
afstudeeronderzoek is een eind gekomen aan 4,5 jaar studeren aan 
de Universiteit Utrecht. Het waren mooie jaren waarbij gezelligheid 
en studie hand in hand gingen. Ondanks het feit dat ik studeren leuk 
vind besef ik dat het tijd is voor een volgende fase is mijn leven. De 
tijd is aangebroken om mijn vergaarde juridische kennis in praktijk te 
brengen. Iets waar ik heel erg naar uitkijk. 
 
Het onderwerp van deze scriptie heeft mij sinds ik hier in het tweede 
jaar van mijn studie mee in aanraking kwam altijd geboeid. Niet in de 
laatste plaats omdat deze materie bijzonder actueel is en het een 
relatief onontgonnen gebied van het Nederlandse recht betreft. 
Dagelijks hebben mensen te maken met de gevolgen van deze 
lacune in het recht. Dit heeft mij geïnspireerd tot dit onderzoek met 
deze scriptie als resultaat.  
 
Graag wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen bij de 
totstandkoming van mijn scriptie. Een aantal mensen in het 
bijzonder: 
 
Als eerste wil ik graag mijn begeleidster Maaike Steegmans 
bedanken. Door jouw kritisch maar opbouwend commentaar is mijn 
scriptie zonder twijfel beter geworden. Daarnaast heb ik onze 
ontmoetingen de laatste maanden als prettig en inspirerend ervaren.  
 
In de tweede plaats Anne-Wietske Enequist. Jou ben ik zeer 
dankbaar voor de hulp die je mij bij het analyseren van de Zweedse 
Samenwoonwet hebt geboden. Door jou was ik in staat om deze wet 
in mijn onderzoek te betrekken.  
 
Ik wil ook graag mijn vader Gert bedanken. Jij hebt mij de 
mogelijkheid gegeven om deze studie te kunnen volgen en hebt mij 
hierin altijd gesteund. Daarvoor ben ik je zeer dankbaar.  
 



 

16 

 

Grote dank gaat ook daarnaast uit naar mijn moeder Nel. Jouw 
scherpe oog voor de Nederlandse taal heeft mij voor menig taalfout 
behoed. Daarnaast kon ik de afgelopen 4,5 jaar altijd op jou rekenen, 
zelfs als het even niet goed uitkwam. Dank je wel. 
 
‘Last but not least’ Laura. Jij was de afgelopen maanden mijn steun 
en toeverlaat. Telkens wanneer ik weer iets bedacht had moest jij 
het aanhoren, zelfs als je er even geen zin in had. Je was in de 
afgelopen maanden een baken van rust wanneer ik het nodig had. 
Dank je wel!  
 
Utrecht, april 2011 
 
Gertjan de Gans 



 

17 

 

Inhoudsopgave 
 
Hoofdstuk 1: inleiding     13 
1.1  Maatschappij      13 
1.2  Opbouw      15 
1.3  Afbakening      16 
 
 

Hoofdstuk 2: theoretisch kader    19 
2.1  Niet huwelijkse samenleving    19 

2.1.1  Wetgeving     19 
2.1.2 Jurisprudentie     21 
2.1.3  Literatuur     21 

 
2.2  Huidig juridisch kader     23 

2.2.1 Algemene vermogensrechtelijke regels  23 
2.2.2 Samenlevingscontract    24 
2.2.3 Overige rechtsinstrumenten   25 

 
2.3  Samenvatting en conclusie    28 
 
 

Hoofdstuk 3: Vermogensrechtelijke problemen  29 
3.1  Vergoedingsrechten     29 
 3.1.1. Kosten van de huishouding/levensonderhoud 30 
  3.1.1.1 Kosten van de huishouding   30 
  3.1.1.2 Levensonderhoud    32 
  3.1.1.3 Natuurlijke verbintenis   33 
  3.1.1.4 Bewijsrechtelijke problemen  34 
    

3.1.2  Vermogensopbouw    35 
3.1.2.1 Inhoud van vergoedingsrechten  35 
3.1.2.2 Expliciete overeenkomst   37 
3.1.2.3 Impliciete overeenkomst  39 
3.1.2.4 Natuurlijke verbintenis   40 
3.1.2.5 Overige rechtsgronden   42 



 

18 

 

 
3.2  Roerende goederen     42 

3.2.1  Geen goederenrechtelijke werking  43 
3.2.2  Uitgangspunt bij ongehuwde samenlevers 44 
3.2.3  Gemeenschap     44 
3.2.4  Beschikking en beheer    46 
3.2.5  Bewijsrechtelijke problemen   47 

 
3.3  Woning       48 

3.3.1  Recht op de huurwoning   49 
3.3.2  Recht op de koopwoning   50 

 
3.4  De langstlevende partner    52 
 
3.5  Samenvatting en conclusie    54 

 
 
Hoofdstuk 4: Mogelijke oplossingen    57 
4.1  Inleiding      57 
 
4.2 Wijze van benadering     58 
 
4.3 Formeelrechtelijke benadering    61 

4.3.1  Registratiemodel met optiesysteem  61 
4.3.2  Optie tot registratie via belastingdienst  63 
4.3.3  Lichte registratie met een door partijen zelf  

  opgesteld contract    65 
4.3.4 Nieuwe burgerlijke wettelijke staat  69 

 
4.4 Materieelrechtelijke benadering   70 

4.4.1  Wettelijke regeling in het privaatrecht   71 
4.4.2  Incidentele wijziging van wetgeving  75 
4.4.3  Analoog toepassen enkele bepaling   

  huwelijksvermogensrecht   76 
4.4.4 Geïntegreerd relatievermogensrecht  80 

 



 

19 

 

4.5  Positie ongehuwde samenlever in andere landen 83 
4.5.1  België      84 
4.5.2 Zweden      88 

 
4.6  Eindanalyse en conclusie    92 

Hoofdstuk 5: Voorstel     97 
5.1  Inleiding      97 
 
5.2 Inhoud voorstel      97 

5.2.1  Beschrijving     97 
5.2.2  Wettelijke regeling    99 

 
5.3  Argumentatie      103 

5.3.1  Materieelrechtelijke aanknoping  103 
5.3.2  Oplossend vermogen    104 
5.3.3.  Partijautonomie    105 
5.3.4  Actief handelen ongehuwde samenlevers 106 
5.3.5  Toepasbaarheid     106 
5.3.6  Rechtszekerheid    107 
5.3.7  Onwetendheid     107 

 
5.4 Samenvatting en conclusie    108 
 
 

Hoofdstuk 6: Conclusie     111 
 
 

Bijlage        115 
1: Wettelijke samenwoning Belgisch Burgerlijk Wetboek  115 
2: De Zweedse Samenwoonwet     120 
 
 

Lijst van verkort aangehaalde literatuur   132 
 
 

Jurisprudentielijst      141 



 

20 

 

Lijst van gebruikte afkortingen 
 
 
AA   Ars Aequi 
Art.  Artikel 
Awr   Algemene Wet inzake Rijksbelasting 
BBW  Belgisch Burgerlijk Wetboek 
BW  Burgerlijk Wetboek 
CBS  Centraal bureau voor de Statistiek 
Diss.  Dissertatie 
FJR  Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 
FTV  Fiscaal Tijdschrift Vermogen 
GBA Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
HR  Hoge Raad 
Jo.   Juncto 
KG  Kort Geding 
KNB  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
LJN  Landelijk Jurisprudentie Nummer 
M.nt.  Met noot 
NJB  Nederland Juristen Blad 
NJ  Nederlandse jurisprudentie 
P.  Pagina’s 
PG  Parlementaire geschiedenis 
Pres.   President 
Rb.   Rechtbank 
Rv  Rechtsvordering 
Sr  Wetboek van Strafrecht 
TK  Tweede Kamer 
Vzngr   Voorzieningenrechter 
WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
Wet BOPZ. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen 



 

21 

 

Hoofdstuk 1: inleiding 
 

1.1 Maatschappij 
 
“Weduwe van thrillerauteur Stieg Larsson blijft ondanks 
miljoenenwinst berooid achter.”1 
 
Deze krantenkop sierde het Algemeen Dagblad van zaterdag 12 
februari 2011. Het gaat over de schrijver Stieg Larsson, bekend van 
zijn millennium trilogie, en zijn vriendin Eva Gabrielsson. Zij woonden 
al 32 jaar ongehuwd samen in Zweden toen Larsson in 2005 
plotseling overleed aan een hartaanval.  Ze waren nooit getrouwd en 
Larsson had geen testament. Van de nalatenschap van Larsson, die 
door het succes van de boeken opgelopen was tot vijftig miljoen 
euro, heeft Gabrielsson niets terug gezien. De familie van Larsson 
heeft haar altijd erkend als vrouw van Larsson maar toen bleek dat 
de nalatenschap zoveel waard was hebben zij geen woord meer 
tegen haar gezegd. Gabrielsson had wettelijk gezien geen poot om 
op te staan en bleef daardoor berooid achter. 
 
Bovenstaande situatie is bijzonder schrijnend maar staat niet op 
zichzelf. Steeds vaker verschijnen zulke berichten in het nieuws en 
hoewel het in dit geval over Zweden ging is de situatie in Nederland 
vergelijkbaar. Het ongehuwd samenwonen, zoals Larsson en zijn 
vriendin deden, is een fenomeen dat in de afgelopen decennia een 
grote vlucht heeft genomen. Waar vroeger trouwen het devies was 
kiezen tegenwoordig veel mensen ervoor (eerst) samen te gaan 
wonen. Bijna 18% van de paren woont in 2010 ongehuwd samen 
terwijl dit percentage in 1995 nog maar 10% was en begin jaren 80 
zelfs nog maar 5%.2  
 
Evident is dat deze vorm van samenleven een meer en meer 
prominente plek krijgt in onze samenleving. Het privaatrecht kent 

                                                           
1
 R. Baars, ‘Weduwe van thrillerauteur Stieg Larsson blijft ondanks miljoenenwinst 

berooid achter’, Algemeen Dagblad 12 februari 2011, p. 11. 
2
 Schrama 2000, p. 2; CBS, Webmagazine 10 februari 2010. 
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deze vorm van samenwonen echter niet.3 Voor het huwelijk en het 
geregistreerd partnerschap bevat Boek 1 BW een groot aantal 
specifieke vermogensrechtelijke regels. Voor het samenlevings-
vermogensrecht bestaat dit echter niet waardoor moet worden 
teruggevallen op de algemene vermogensrechtelijke regels van Boek 
3, 5 en 6 BW. Deze algemene regels gaan uit van een situatie waarbij 
partijen gericht zijn op het behartigen van hun eigen (economische) 
belangen en houden geen rekening met de aanwezige affectieve 
band die bestaat tussen ongehuwde samenwoners.4 Dit gegeven 
brengt diverse vermogensrechtelijke problemen met zich mee en 
leidt tot niet gewenste situaties. De juridische praktijk heeft sinds de 
publicatie van het Leids model in 1977 hierop ingespeeld door het 
aanbieden van een samenlevingscontract.5 Hierin kunnen diverse 
vermogensrechtelijke aspecten worden geregeld. Uit de praktijk 
blijkt echter dat heden ten dage maar ongeveer 50% van de 
ongehuwde samenlevers gebruikt maakt van een dergelijk contract. 
De overige 50% heeft derhalve niets geregeld.6  
 
Bovenstaande ontwikkeling brengt met zich mee dat de noodzaak 
bestaat om na te denken over mogelijke oplossingen voor de 
geschetste vermogensrechtelijke problemen. De hoofdvraag die in 
dit onderzoek centraal staat is de vraag op welke manieren de niet 
huwelijkse samenleving ingebed kan worden in het recht om 
tegemoet te komen aan de vermogensrechtelijke problemen die 
deze vorm van samenleving met zich meebrengt?  
 
 

 
 
 

                                                           
3
 De Nederlandse Antillen kent wel een wettelijke regeling voor de onderhoudsplicht 

tussen samenwonenden. 
4
 Schrama 2000, p. 17. 

5 Zie Ars Aequi 1977, p. 449 e.v. Dit was het eerste samenlevingscontract voor de 

niet huwelijkse samenleving.  
6
 Schrama 2010, p. 217. 
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1.2 Opbouw 
Het onderzoek bestaat uit verschillende delen. Hoofdstuk twee bevat 
een schets van het theoretisch kader van het onderzoek. De eerste 
vraag die beantwoord wordt is wat er precies wordt verstaan onder 
de term ongehuwde samenlevers. Hierbij zal aandacht worden 
besteed aan de wetgeving, jurisprudentie en literatuur.  
 
Daarna zal kort het huidige juridische kader worden toegelicht zoals 
dat op dit moment van toepassing is op de ongehuwde samenlevers. 
Hierbij gaat het met name om het samenlevingscontract en de 
algemene vermogensrechtelijke regels van het Burgerlijk Wetboek.  
 
In hoofdstuk drie worden de vermogensrechtelijke problemen 
beschreven waar partners mee te maken hebben. Omdat het 
vermogensrecht voor ongehuwde samenlevers divers is en vele 
onderwerpen beslaat gaat het hier te ver om al deze onderwerpen 
uitvoerig te behandelen.7 Daarom zullen de vermogensrechtelijke 
problemen voor ongehuwde samenlevers niet uitvoerig besproken 
worden maar zal de kern van het probleem worden weergeven. 
Hierbij zal worden aangegeven of er sprake is van een goederen-
rechtelijk, verbintenisrechtelijk of bewijsrechtelijk probleem. Bij de 
goederenrechtelijke problemen gaat het om  de verhouding tussen 
de beide partners en de goederen. Voorbeelden van 
goederenrechtelijke verhoudingen zijn houderschap en bezit van en 
beheren/beschikken over de goederen. Een tweede probleem 
betreft de verbintenisrechtelijke aspecten. Dit houdt in de 
rechtsverhouding tussen de partners onderling. Bewijsrechtelijke 
problemen spelen zowel bij het goederenrecht als het 
verbintenissenrecht.  
 
Een samenwoon relatie kan onder andere eindigen door het 
verbreken van de relatie en door het overlijden van een van de 
partners. Bij de beschrijving van de verschillende vermogens-
rechtelijke problemen zal de focus liggen op de situatie wanneer 
partners uit elkaar gaan aangezien deze situatie het meest voorkomt 

                                                           
7
 Zie hiervoor Schrama 2000 en Schrama 2004. 
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en ook voor de meeste problemen zorgt. De situatie waarbij de 
relatie eindigt door de dood van een van de partners komt minder 
vaak voor. Voor het gros van de problemen geldt overigens dat deze 
ook spelen in de laatste situatie met dien verstande dat de 
problemen dan spelen tussen de langstlevende partner en de 
erfgenamen.8 Aan de positie van de langstlevende partner zal tevens 
kort aandacht worden besteed.  
 
In hoofdstuk vier zullen de verschillende oplossingen voor de 
vermogensrechtelijke problemen besproken worden. Elke oplossing 
zal worden beoordeeld op basis van vier criteria. Deze criteria zijn 
oplossend vermogen, toepasbaarheid, rechtszekerheid en partij-
autonomie. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt naar de wijze 
van benadering (formeel of materieel).  
 
Op basis van de conclusies uit hoofdstuk vier wordt in hoofdstuk vijf 
mijn eigen voorstel besproken. Dit voorstel is mijns inziens de meest 
ideale oplossing om de vermogensrechtelijke problemen van 
ongehuwde samenlevers op te lossen. 
 
Het zesde en laatste hoofdstuk bevat een conclusie waarbij 
antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag.  
 
 

1.3 Afbakening 
Zoals eerder beschreven worden de vermogensrechtelijke 
problemen van ongehuwde samenlevers in dit onderzoek beknopt 
weergegeven. Daarnaast is het onderzoek puur gericht op de 
vermogensrechtelijke problematiek van de niet huwelijkse 
samenleving. Er zal derhalve geen aandacht besteed worden aan de 
andere privaatrechtelijke gevolgen die deze vorm van samenleving 
met zich meebrengt zoals de positie van kinderen van ongehuwde 
samenlevers. De fiscale gevolgen van de niet huwelijkse samenleving 
blijven in dit onderzoek ook buiten beschouwing. Het onderzoek 
richt zich puur op de verschillende Boeken van het BW.  

                                                           
8
 Zie Hof ’s-Hertogenbosch 23 juni 2009, LJN BI9975. 
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De vraag óf er nieuwe rechtsregels ontworpen moeten worden om 
tegemoet te komen aan de vermogensrechtelijke problemen van 
ongehuwde samenlevers wordt in dit onderzoek niet beantwoord. 
Op deze vraag wordt in de literatuur nog geen eenduidig antwoord 
gegeven.9 In dit onderzoek wordt uitgegaan van het feit dat er wel 
degelijk oplossingen bedacht moeten worden om de vermogens-
rechtelijke problemen op te lossen omdat de huidige wetgeving hier 
geen voldoende antwoord op geeft.  
 

                                                           
9
 Zie Van Duijvendijk-Brand 2007; Quispel 2005; Schrama 2009. 



 

26 

 

Hoofdstuk 2: theoretisch kader 
 
In dit hoofdstuk zal het theoretisch kader van het onderzoek worden 
besproken. Belangrijke vragen die hierbij beantwoord zullen worden 
is wat moet worden verstaan onder ongehuwde samenlevers. 
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het huidige juridische 
kader met betrekking tot de niet huwelijkse samenleving.  
 
 

2.1 Niet huwelijkse samenleving 
De eerste vraag die beantwoord moet worden is wat er precies moet 
worden verstaan onder de term niet huwelijkse (of ongehuwde) 
samenlevers. Zoals eerder genoemd is de niet huwelijkse 
samenleving in de afgelopen decennia in onze samenleving in 
opkomst. Nu dit verschijnsel meer en meer een plek krijgt in de 
samenleving zal het recht hierop moeten anticiperen. Het is 
overigens goed vast te stellen dat de niet huwelijkse samenleving 
niet alleen van toepassing is op twee mensen die een affectieve 
relatie met elkaar hebben. Er zijn meerdere niet huwelijkse 
leefvormen zoals broer en zus die samenwonen, vrienden die 
samenwonen, woongroepen enzovoort. Aan de hand van wetgeving, 
jurisprudentie en literatuur zal worden gekeken of er op dit moment 
een omschrijving bestaat van de niet huwelijkse samenlevings-
vormen. 
 
 
2.1.1 Wetgeving 
Uit onderzoek in de wetgeving blijkt dat er geen uniform 
gecodificeerd begrip bestaat voor de niet huwelijkse 
samenlevingsvorm(en). Doordat de niet huwelijkse samenleving zo’n 
nieuw begrip is heeft de wetgever deze nog niet in het familierecht 
gecodificeerd. In andere wetten worden wel definities van de niet 
huwelijkse samenleving gebruikt. De enige twee leefvormen  die een 
eigen wettelijke regeling hebben zijn het huwelijk en het 
geregistreerd partnerschap. Val je niet in een van deze twee 
categorieën dan kent de wet geen stelsel van rechten en plichten en 
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val je vermogensrechtelijk gezien terug op de algemene regels van 
het BW.  
 
In het publiekrecht worden aan vormen van samenleven wel 
bepaalde rechten en plichten toegekend. Indien je ongehuwd 
samenwoont met je partner word je voor de Wet Werk en Bijstand 
gezien als partners en wordt het inkomen van je partner 
meegerekend. Daar wordt de term ‘het voeren van een 
gemeenschappelijke huishouding’ gebruikt. Daarnaast worden 
bepaalde rechtsgevolgen pas toegekend wanneer de partners een 
bepaalde tijd bij elkaar wonen. In de Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen wordt, om gelijk gesteld te worden met 
een echtgenoot, het bestaan van een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding als eist gesteld.10 In het strafrecht wordt daarentegen 
weer gesproken over de ‘levensgezel’.11  
 
In het privaatrecht zijn weer andere definities van de niet huwelijkse 
samenleving te vinden. In het huurrecht vormt een ‘duurzame 
gemeenschappelijke huishouding’ het belangrijkste aanknopings-
punt. Daarnaast is in het kader van art. 1:160 BW door de Hoge Raad 
een interessante uitspraak gedaan waarin ongehuwd samenlevers 
worden omschreven. Art. 1:160 BW maakt deel uit van het 
huwelijksvermogensrecht. In deze afdeling worden de vermogens-
rechtelijke gevolgen van het huwelijk respectievelijk het 
geregistreerde partnerschap geregeld. Dit artikel houdt in dat de 
alimentatieverplichting van een ex-echtgenoot eindigt op het 
moment dat de ex-partner opnieuw in het huwelijk treedt, een 
geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een 
ander als waren zij gehuwd. Alhoewel deze bepaling is geschreven 
voor de rechtsfiguren huwelijk en geregistreerd partnerschap is het 
in dit kader wel relevant. De Hoge Raad bepaalde dat er sprake is van 
ongehuwd samenleven indien het gaat om een duurzame, affectieve 
relatie waarbij de partners samenwonen, een gemeenschappelijke 
huishouding voeren en waarin sprake is van wederzijdse verzorging 

                                                           
10

 Art. 1 lid 2 Wet BOPZ. 
11

 Art. 304 Sr. 
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door bijdragen aan de huishouding of op andere wijze.12 Dit is een 
definitie die wellicht bruikbaar zou kunnen zijn voor de wetgever in 
de toekomst.  
 
Minister Donner heeft in 2005 gesuggereerd dat het ongehuwd 
samenleven te ongrijpbaar is voor wetgeving.13  Uit bovenstaande 
blijkt echter dat in de wet nu al verschillende definities gebruikt 
worden voor bepaalde leefvormen. Zo ongrijpbaar is het ongehuwd 
samenleven blijkbaar niet voor de wetgever. De gebruikte definities 
zijn echter allemaal verschillend qua reikwijdte en terminologie. Er is 
derhalve geen overkoepelende definitie van de niet huwelijkse 
samenleving.  
 
 
2.1.2 Jurisprudentie 
Nu de wet geen eenduidige omschrijving geeft van de term niet 
huwelijkse samenleving is de vraag of er in de jurisprudentie wel een 
eenduidige definitie te vinden is. Het blijkt dat de rechter ook geen 
duidelijkheid schept over de verschillende niet huwelijkse 
leefvormen. Op het gebied van de niet huwelijkse samenleving zijn 
door de rechter inmiddels diverse uitspraken gedaan. In slechts 
enkele van deze uitspraken wordt een definitie gegeven van de niet 
huwelijkse samenleving maar deze zijn niet richtinggevend. 14  
 
 
2.1.3 Literatuur 
In de literatuur is wel vaak gesproken over de niet huwelijkse 
samenleving.15 Hierin is echter ook geen eensluidende definitie te 
ontdekken. De diverse omschrijvingen hebben niet alleen betrekking 
op de affectieve relatie tussen niet gehuwde samenwoners maar 

                                                           
12

 Zie HR 28 maart 2008, NJ 2008, 190; HR 13 juli 2001, NJ 2001, 586, m.nt. 
Wortmann; HR 9 november 2001, NJ 2001, 691; HR 25 november 1994, NJ 1995, 
299, m.nt. JdB; HR 10 april 1981, NJ 1981, 348. 
13

 Handelingen II 2005-2006, 29 676, nr. 22, p. 1399-1409 
14

 Rb. Leeuwarden 12 september 1991, Prg. 1992, 3654. 
15

 Cohen Henriquez & Moltmaker, 1977; Van Mourik, FJR 1985, p. 247-248; Idem 
1986, p. 160-164; Klaassens-Eggens-Luijten 2008; Wiarda, 1983, p. 305-319. 
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slaan ook op andere leefvormen. Schrama heeft in haar proefschrift 
uit 2000 een duidelijk overzicht gemaakt van de verschillende 
leefvormen waar in dit onderzoek bij aangesloten zal worden.16 Zij 
onderscheidt de volgende leefvormen: 
 

1. Echtgenoten 
2. Geregistreerde partners 
3. Twee meerderjarige partners die niet onder 1 en 2 vallen en 

die samenleven op basis van een affectieve relatie (niet 
huwelijkse samenleving) 

4. Twee meerderjarige partners die niet onder 1 en 2 vallen en 
die samenwonen maar niet samenleven op basis van een 
affectieve relatie  

5. Twee meerderjarige partners die niet onder de vorige 
categorieën vallen en niet samenwonen maar wel een  
affectieve relatie hebben (lat-relaties) 

6. Eenoudergezinnen 
7. Woongroepen17 

 
Deze opsomming is duidelijk en verhelderend. Zoals genoemd zijn 
alleen de onder 1 en 2 genoemde leefvormen gecodificeerd in de 
wet. Dit onderzoek richt zich met name op de onder 3 genoemde 
leefvorm. Er moet dus sprake zijn van twee meerderjarige partners. 
Dit betekent dat de samenwoning van groepen (studenten of 
woongroepen) hierbuiten valt. Daarnaast moeten de partners 
samenleven en een affectieve relatie hebben. Op dit laatste punt 
doet zich nog een lastige situatie voor. Dat partners een affectieve 
relatie hebben is niet lastig voor te stellen. De vraag is echter hoe het 
zit met twee familieleden die samenleven. Je kan verdedigen dat ook 
zij een affectieve relatie met elkaar hebben. De problemen die zich 
tussen partners voordoen kunnen zich ten dele ook voordoen bij 
twee samenwonende familieleden zo blijkt ook uit de 
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jurisprudentie.18 Dit onderzoek richt zich echter primair op de 
partners (niet zijnde familieleden) met een affectieve relatie.  
 
Samenvattend wordt er in dit onderzoek wanneer er gesproken 
wordt over ongehuwde samenlevers/niet huwelijkse samenleving 
verstaan: 
 

1. Meerderjarige partners 
2. Die met elkaar samenwonen 
3. Op basis van een affectieve relatie 

 
 

2.2 Huidig juridisch kader 
 
2.2.1 Algemene vermogensrechtelijke regels 
Zoals eerder is geconstateerd bestaat er voor de ongehuwde 
samenlevers geen specifieke wettelijke regeling. Dit leidt in de 
praktijk tot veel problemen, voornamelijk wanneer samenlevers uit 
elkaar gaan. Het is vaak onduidelijk wie gerechtigd is tot bepaalde 
goederen, hoe het zit met de kosten van huishouding en wat er 
gedaan moet worden met de vermogensopbouw gedurende de 
relatie. Voor het oplossen van deze problemen moet, indien partners 
geen eigen afspraken hebben gemaakt (samenlevingscontract), 
teruggevallen worden op het algemene vermogensrecht van het 
Burgerlijk Wetboek (Boek 3, 5 en 6). De toepassing van deze regels 
leidt vaak tot ongewenste uitkomsten omdat deze algemene regels 
geschreven zijn voor de behartiging van het individu waar het bij 
ongehuwde samenlevers vooral gaat om de behartiging van het 
gezamenlijke belang. De affectieve band die de relatie tussen de 
partners kenmerkt speelt bij het algemene vermogensrecht geen 
enkele rol. Daarnaast is het lastig om deze algemene regels toe te 
passen op individuele gevallen waarbij vrijwel elk geval  weer andere 
omstandigheden heeft. In de jurisprudentie zijn de regels op dit 
gebied weinig ingekleurd waardoor ook daarin weinig houvast te 
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vinden is. In de bespreking van de verschillende vermogens-
rechtelijke knelpunten zal aan de rol van de jurisprudentie meer 
aandacht worden besteed.  
 
 
2.2.2 Samenlevingscontract 
Nu de wet tot nu toe geen houvast biedt voor ongehuwde 
samenlevers is er een leemte ontstaan waarop door de juridische 
praktijk handig is ingesprongen. Het eerste samenlevingscontract 
dateert van 1977 en werd ook wel het Leids model genoemd.19 Het 
samenlevingscontract biedt ongehuwde samenlevers de mogelijk-
heid diverse vermogensrechtelijke aspecten te regelen zoals de 
woning, de kosten van de huishouding en de vermogensopbouw 
gedurende de relatie. Het samenlevingscontract brengt geen 
gemeenschap van goederen met zich mee zoals bij het huwelijk en 
het geregistreerd partnerschap wel het geval kan zijn. Het gaat 
primair om afspraken tussen de partners onderling. Wel kan het 
hebben van een notarieel samenlevingscontract diverse (fiscale) 
voordelen met zich meebrengen. Voor het aanmerken van de 
ongehuwd samenlevende partner als fiscaal partner is in veel 
gevallen een notarieel samenlevingscontract vereist.20 Daarnaast is 
ook in Boek 4 BW (erfrecht) het notarieel samenlevingscontract 
terug te vinden.21  
 
Het samenlevingscontract kan voor een deel gezien worden als 
substituut voor het ontbreken van een wettelijke regeling. Nadeel 
van het samenlevingscontract is echter dat zij niet verplicht is. Veel 
ongehuwde samenlevers hebben daarom ook geen samenlevings-
contract. Dit lijkt meerdere oorzaken te hebben.22 De eerste reden is 
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 Ars Aequi 1977, p. 449 e.v. 
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 Art. 5a lid 1 sub b Awr. 
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 Art. 4:82 BW stelt als eis het bestaan van een notarieel samenlevingscontract om 
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 Dit maak ik op uit verschillende gesprekken met ongehuwde samenlevers en 
klingers 2008. 
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dat, hoewel één op de drie relaties strandt, partners er van overtuigd 
zijn dat zij bij elkaar zullen blijven. Zij zijn van mening dat zij daarom 
helemaal geen samenlevingscontract nodig hebben, met alle 
gevolgen van dien. Daarnaast spelen ook de kosten voor veel 
partners een rol. Men vindt de kosten voor het maken van een 
samenlevingscontract te hoog omdat ze er in hun ogen niets voor 
terug krijgen. Dat de (financiële) gevolgen later veel groter kunnen 
zijn wordt vaak over het hoofd gezien. Dit heeft te maken met de 
laatste reden waarom partners niet kiezen voor een samenlevings-
contract. Veel mensen zijn domweg onwetend over de risico’s die zij 
lopen. Ze realiseren zich niet dat er voor hen niets geregeld is en dat 
ze daardoor de kans lopen financieel berooid achter te blijven. 
Hierdoor zijn er nog steeds ruim 400.000 stellen die samenleven 
zonder een samenlevingscontract.23 
 
 
2.2.3 Overige rechtsinstrumenten 
In de literatuur zijn in het verleden diverse pogingen gedaan om 
andere wettelijke regelingen analoog toe te passen op ongehuwde 
samenlevers. De twee belangrijkste worden hier kort besproken. Dit 
zijn de analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht en de 
toepassing van het maatschapsrecht.  
 
2.2.3.1 Analoge toepassing huwelijksvermogensrecht 
Puur kijkend naar de relatie zijn er veel overeenkomsten tussen het 
huwelijk en de niet huwelijkse samenleving. Beide groepen leven 
samen op basis van een affectieve relatie en bezitten samen een 
gemeenschappelijke huishouding. In de praktijk zullen de meeste 
mensen geen verschil zien. Toch bezit het huwelijk zijn eigen 
wettelijke regeling terwijl de niet huwelijkse samenleving deze niet 
heeft. In de literatuur is daarom diverse keren de vraag besproken of 
het huwelijksvermogensrecht analoog toegepast zou kunnen worden 
op de niet huwelijkse samenleving.24 Hieruit zijn twee bezwaren te 
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 Asser-De Boer 2010; De Bruin-Soons-kleijn-Huijgen-Reinhartz 1999, p. 514; 
Klaassens-Eggens-Luijten 2008; Schrama 2000, p. 19.  
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destilleren die zich keren tegen de analoge toepassing van het 
huwelijksvermogensrecht. Het eerste bezwaar is dat het huwelijk en 
de wettelijke regeling puur geschreven is voor het instituut 
huwelijk.25 Het huwelijk is minder vrijblijvend dan de niet huwelijkse 
samenleving. Een huwelijk is een bijzondere overeenkomst tussen 
twee mensen die in principe voor het leven gesloten wordt en 
waarbij de beide partners een lotsverbondenheid met elkaar 
hebben.26 Het is daarom ook dat een huwelijk alleen verbroken kan 
worden indien het huwelijk duurzaam ontwricht is.27 Deze specifieke 
kenmerken van het huwelijk verzetten zich tegen een complete 
toepassing van het huwelijksvermogensrecht op de niet huwelijkse 
samenleving. Het tweede bezwaar is de zogenaamde partij-
autonomie. Partners die ongehuwd samenleven hadden ook de 
mogelijkheid om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan 
te gaan. Zij hebben die keus niet gemaakt en door middel van de 
analoge toepassing van de huwelijksvermogensrechtelijke 
bepalingen zouden zij alsnog te maken krijgen met deze bepalingen. 
Dit tornt aan de partijautonomie en is een reden om de 
huwelijksvermogensrechtelijke regels niet analoog toe te passen.28  
 
Deze bezwaren betekenen echter niet dat het huwelijks-
vermogensrecht niet van pas kan komen bij de niet huwelijkse 
samenleving. Het kan van pas komen bij het analyseren van de 
vermogensrechtelijke problemen van ongehuwde samenlevers.29 
Daarnaast kan onder voorwaarden een enkele bepaling van het 
huwelijksvermogensrecht wel analoog van toepassing zijn.30 Dit zal in 
paragraaf 4.4.3 aan de orde komen.  
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 Zie hoofdstuk 3. 
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 Schrama 2000, p. 20. 
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2.2.3.2 Toepassing maatschapsrecht 
Tot slot wordt in deze paragraaf de toepassing van het 
maatschapsrecht op de niet huwelijkse samenleving kort besproken. 
Diverse auteurs, van wie Cohen Henriquez de grootste voorstander 
was, 31 hebben in het verleden in de literatuur de mogelijkheid 
geopperd deze rechtsfiguur toe te passen op de niet huwelijkse 
samenleving.32 Het toepassen van het maatschapsrecht heeft diverse 
voordelen. Het is een bestaande rechtsfiguur en geeft een heldere 
regeling om maatschapsverhoudingen af te handelen. Een 
maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich 
verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om 
het voordeel dat daaruit ontstaat met elkaar te delen.33 Toepassing 
van deze figuur zou voor ongehuwde samenlevers rechtszekerheid 
met zich meebrengen nu zij op voorhand kunnen weten welke regels 
hun relatie beheerst. Het toepassen van het maatschapsrecht kan 
echter niet gebeuren zonder een belangrijk bezwaar. Art. 7a:1655 
BW bepaalt namelijk zoals hierboven geconstateerd dat partijen 
voordeel moeten halen uit hun gemeenschappelijke inbreng. Het is 
maar zeer de vraag of hiervan sprake is bij ongehuwde samenlevers.  
 
Naast de medestanders waren er in de literatuur ook felle 
tegenstanders van de toepassing van deze rechtsfiguur op de niet 
huwelijkse samenleving, van wie Van Mourik de felste tegenstander 
was.34 Uiteindelijk heeft de Hoge Raad een eind gemaakt aan de 
discussie of het maatschapsrecht kon worden toegepast op de niet 
huwelijkse samenleving. In bedoeld arrest oordeelde de Hoge Raad 
over een maatschapscontract dat was gesloten tussen twee 
ongehuwde samenlevers. De Hoge Raad was net als Van Mourik van 
oordeel dat de samenlevers niet in actieve samenwerking in het 
economische verkeer door middel van hun inbreng voordeel beogen 
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 Cohen Henriquez 1974, p. 57; 1977, p. 11-20; 1980, p. 217-220; 1980, p. 233-237; 
1983, p. 601-607.  
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 Horninge-Jacobs en Mink-Van Schaijck 1986, p. 1114; Pleysier 1978, p. 165-169.   
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 Art. 7a:1755 BW. 
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 Van Mourik 1980, p. 417; 1977, p. 600-601; 1986, nr. 10, p. 314; 1985, p. 574; 
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te halen.35 Met deze uitspraak was de discussie over de toepassing 
van het maatschapsrecht beslecht.  
 
 

2.3 Samenvatting en conclusie 
Het blijkt dat er geen specifieke wetgeving van toepassing is op de 
niet huwelijkse samenleving. Dit betekent dat de vermogens-
rechtelijke positie van ongehuwde samenlevers moet worden 
bepaald aan de hand van de algemene vermogensrechtelijke regels 
uit het BW. In het volgende hoofdstuk zal beschreven worden wat dit 
voor consequenties heeft voor de niet huwelijkse samenleving.  
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Hoofdstuk 3: Vermogensrechtelijke problemen 
 
Nu helder is wat het juridisch kader is zullen de verschillende 
vermogensrechtelijke problemen waar ongehuwde samenlevers mee 
te maken hebben worden toegelicht. De focus hierbij ligt op de 
problemen die zij ervaren bij het einde van de relatie.36 Dit brengt de 
meeste probleemsituaties met zich mee. Indien de samenlevers niet 
uit elkaar gaan zullen zij immers ook weinig problemen ondervinden.  
 
Bij de beschrijving van de verschillende problemen zal kort aandacht 
worden besteed aan wat op dit moment de mogelijkheden zijn voor 
ongehuwde samenlevers om hun recht te halen. Met andere 
woorden, op welke rechtsgronden zij zich eventueel kunnen 
beroepen. Dit is echter redelijk ad hoc. In hoofdstuk vier worden 
oplossingen besproken die een overkoepelende regeling bieden voor 
het oplossen van de vermogensrechtelijke problemen.  
 
Waar nodig zal een vergelijking plaatsvinden met het huwelijks-
vermogensrecht omdat in sommige situaties deze veel gelijkenis 
vertonen met de situaties van ongehuwde samenlevers. In dit 
hoofdstuk ligt de focus op de situatie van ongehuwde samenlevers 
zonder samenlevingscontract. Daar waar het verhelderend is zal kort 
verwezen worden naar de groep ongehuwde samenlevers die wel 
een samenlevingscontract heeft.  
 
 

3.1 Vergoedingsrechten 
Gedurende de relatie spelen er veel vermogenskwesties. Eén of 
beide partners verdient een inkomen. Daarnaast maken zij samen 
diverse kosten zoals de kosten van huishouding37 en levens-
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 Dit kan door overlijden van één van de partners of door het verbreken van de 
relatie. 
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 De kosten van de huishouding is een begrip dat gebruikt wordt in het 
huwelijksvermogensrecht. Omdat de leefsituatie van ongehuwde samenlevers veel 
gelijkenis vertoont met die van getrouwde partners wordt in dit onderzoek 
aangesloten bij dit begrip uit het huwelijksvermogensrecht.   
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onderhoud. Ook wordt er vaak vermogen opgebouwd. 
Geconstateerd is dat hierop geen specifieke wettelijke regeling van 
toepassing is en derhalve teruggevallen moet worden op de 
algemene vermogensrechtelijke regels uit het BW. In deze paragraaf 
zal het bestaan van vergoedingsrechten worden besproken. Een 
vergoedingsrecht geeft aan het einde van de relatie recht op een 
vergoeding van een door een van de partners gedane investering. 
Besproken zal worden of hiervan door toepassing van het huidige 
wettelijke kader sprake kan zijn. Daarnaast zal tevens de positie van 
de natuurlijke verbintenis worden toegelicht. Deze kan in bepaalde 
gevallen een grond zijn voor een vermogensverschuiving/investering. 
In paragraaf 3.1.1 worden de vergoedingsrechten  voor de kosten 
van de huishouding en het levensonderhoud besproken. Paragraaf 
3.1.2 behandelt de vergoedingsrechten in het kader van de 
vermogensopbouw.  
 
 
3.1.1 Kosten van de huishouding en levensonderhoud  
Levensonderhoud en de kosten van de huishouding vertonen een 
zekere gelijkenis. De kosten van de huishouding hebben primair 
betrekking op de kosten die tijdens de relatie gemaakt worden, 
terwijl het recht op levensonderhoud met name na het einde van de 
relatie speelt. 
 
3.1.1.1 Kosten van de huishouding 
Kosten van de huishouding zijn uitgaven die verband houden met 
het draaiende houden van de gezamenlijke huishouding zoals 
huur/hypotheek, verzekeringen, kosten voor de dagelijkse 
levensmiddelen, vervoer, sport, vakantie enzovoort. Het dragen van 
deze kosten kan heel verschillend geregeld worden. Partners kunnen 
deze uitgaven strikt gescheiden houden door alleen hun eigen 
gedeelte te betalen maar vaak lopen deze uitgaven door elkaar. Wat 
bij de kosten van de huishouding een rol speelt is de 
arbeidsverdeling van de partners, zeker omdat er steeds meer 
ongehuwde samenlevers met kinderen komen.38 Het komt vaak voor 
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dat een van de twee partners minder gaat werken en (een deel van) 
de verzorging van de kinderen op zich neemt.  
 
Voor het huwelijk en het geregistreerd partnerschap is er een 
specifieke bepaling die gaat over de kosten van de huishouding. Art. 
1:84 BW bepaalt dat de kosten van de huishouding naar 
evenredigheid van hun inkomen en vermogen moeten worden 
gedragen door de echtgenoten. In de literatuur is meermalen gepleit 
voor analoge toepassing van dit artikel op de niet huwelijkse 
samenleving39 maar dit blijkt in de praktijk lastig af te dwingen.40 In 
hoofdstuk vier wordt de mogelijkheid van analoge toepassing van 
artikelen uit het huwelijksvermogensrecht uitgebreid besproken.41 
 
Expliciet contract 
Indien ongehuwde samenlevers een (notarieel) samenlevings-
contract hebben lijkt de situatie relatief simpel. De kosten van de 
huishouding worden dan verdeeld overeenkomstig het 
samenlevingscontract. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit echter niet 
altijd zonder problemen verloopt.42 Problemen die zich voordoen zijn 
dat partners niet handelen volgens de regels van het 
samenlevingscontract of situaties waarbij de omstandigheden 
grotendeels zijn veranderd waardoor de afspraken uit het 
samenlevingscontract tot onbillijke uitkomsten leidt.  
 
Impliciet contract  
De vraag is of, indien samenlevers geen expliciet contract hebben 
gesloten, in de gedragingen van partners tijdens de relatie een 
impliciete overeenkomst gezien kan worden. Voor een (impliciete) 
overeenkomst is nodig een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door 
een verklaring heeft geopenbaard.43 Deze verklaring kan in principe 
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in iedere vorm geschieden.44 Of hiervan sprake is zal heel erg liggen 
aan de omstandigheden van het geval. Het ligt bij ongehuwde 
samenlevers derhalve aan hun gedragingen gedurende de relatie of 
hiervan sprake is. Aanknopingspunten kunnen zijn de verdeling van 
werk en zorg voor de kinderen of een gezamenlijke bankrekening 
waarop ieder van de partners (maandelijks) een bepaalde bijdrage 
doet. Deze omstandigheden zijn echter per stel anders waardoor 
eenduidige rechtspraak op dit punt nog steeds ontbreekt.45 Ook in 
de literatuur is men het hierover niet eens.46   
 
Het is derhalve zeer lastig om, indien partners geen samenlevings-
contract hebben, een impliciet contract aan te nemen dat de 
verhouding tussen de partners regelt. Nu hiervan geen sprake is 
vallen zij terug op de algemene vermogensrechtelijke regels van het 
BW. Dit bepaalt dat partners in principe elk voor de helft verplicht 
zijn in de kosten voor de huishouding bij te dragen. Over de kosten 
van de huishouding is steeds meer jurisprudentie. Hieruit kunnen 
nog geen harde conclusies worden getrokken maar het lijkt erop dat 
een verdeling op basis van inkomen, zoals ook in het huwelijks-
vermogensrecht gebruikelijk is, op basis van de redelijkheid en 
billijkheid ook voor ongehuwde samenlevers zal gaan gelden.47 
 
3.1.1.2 Levensonderhoud  
De problemen wat betreft levensonderhoud spelen met name na het 
moment dat samenlevers uit elkaar zijn. Onder levensonderhoud 
wordt verstaan het in-stand-houden van het leven; wat nodig is om 
jezelf in leven te houden. Het gaat hierbij om het (kunnen) kopen 
van voedsel, kleding en onderdak en het gebruik maken van deze 
middelen.  
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Bij het huwelijksvermogensrecht bestaat er de wettelijke verplichting 
om indien een van de partners niet voldoende inkomsten tot zijn 
levensonderhoud heeft (noch in redelijkheid kan verwerven) op 
diens verzoek ten laste van de andere partner een uitkering tot 
levensonderhoud toe te kennen (partner-alimentatie).48 Voor 
ongehuwde samenlevers bestaat er geen wettelijke plicht tot het 
voorzien in levensonderhoud. In samenlevingscontracten wordt wel 
regelmatig een onderhoudsverplichting opgenomen die geldt 
gedurende of na de relatie.  
 
Indien ongehuwde samenlevers geen samenlevingscontract hebben 
gesloten is de situatie problematischer. Er kan onder omstandig-
heden een stilzwijgende afspraak tot levensonderhoud tot stand zijn 
gekomen. Maar net als bij de kosten voor de huishouding is het 
aannemen van een dergelijke impliciete overeenkomst lastig. In de 
jurisprudentie is niet duidelijk wanneer er sprake kan zijn van een 
stilzwijgende overeenkomst.49 Daarnaast is het lastig om, als er al 
een impliciete overeenkomst wordt aangenomen, te bepalen welke 
voorwaarden hieraan verbonden zijn, wat de hoogte van het bedrag 
moet zijn en voor welke duur dit moet gelden.  
 
3.1.1.3 Natuurlijke verbintenis 
Een rechtsgrond waarop de partners een beroep zouden kunnen 
doen wat betreft onderhoud en de kosten van de huishouding is het 
leerstuk van de natuurlijke verbintenis. Er moet in dat geval wel 
sprake zijn van een vermogensverschuiving van de ene naar de 
andere partner tijdens de relatie.  
 
Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet-afdwingbare 
verbintenis die bestaat wanneer iemand jegens een ander een 
dringende morele verplichting tot verzorging van de ander heeft die 
naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die 
ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.50 In het 
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geval van ongehuwde samenlevers kan dit van toepassing zijn indien 
een van de partners de zorg voor de kinderen op zich heeft genomen 
of indien hij of zij meewerkt in het bedrijf van de ander zonder 
daarvoor salaris te ontvangen.51  
 
Kosten van de huishouding 
Het aannemen van een natuurlijke verbintenis wat betreft de kosten 
van de huishouding zou er onder andere voor zorgen dat de partner 
die hieraan financieel niet of minder heeft bijgedragen deze niet 
hoeft terug te betalen. Uit de jurisprudentie is niet duidelijk of het 
bestaan van een natuurlijke verbintenis door ongehuwde 
samenlevers ook daadwerkelijk kan worden ingeroepen.52  
 
Levensonderhoud 
Een beroep op een natuurlijke verbintenis bij het levensonderhoud 
kan alleen maar indien de ene partner gedurende de samenleving 
geld of goederen aan de andere partner ter beschikking heeft 
gesteld. Indien hiervan geen sprake is kan een beroep op een 
natuurlijk verbintenis niet slagen omdat een natuurlijke verbintenis 
niet rechtens afdwingbaar is.  
 
3.1.1.4 Bewijsrechtelijke problemen 
Naast de rechtsgrond waarop ongehuwde samenlevers zich 
(eventueel) kunnen beroepen bestaat er nog een ander probleem, 
namelijk hoe het bestaan van die rechtsgrond (contractuele regeling) 
kan worden aangetoond en kan worden bewezen. Bij een expliciet 
contract (samenlevingscontract) is het leveren van bewijs geen 
probleem. Bij een impliciet contract ligt dit echter veel 
problematischer.  Het is bijzonder lastig om door middel van feiten 
en omstandigheden de vordering voldoende te onderbouwen.53 
Richtinggevende jurisprudentie op dit punt ontbreekt.  
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Uit het voorgaande blijkt dat er veel onduidelijk is op het gebied van 
de kosten van de huishouding en het recht op levensonderhoud. Niet 
duidelijk is wanneer en of een ongehuwde samenlever recht heeft 
op vergoeding van zijn of haar bijdrage aan de kosten van huis-
houding en wanneer hij of zij recht heeft op levensonderhoud of de 
plicht heeft om in het levensonderhoud van de andere partner te 
voorzien.  
 
 
3.1.2  Vermogensopbouw  
Een belangrijke vermogensrechtelijke vraag die zich voordoet aan 
het einde van de relatie is de vraag hoe met opgebouwd vermogen 
moet worden omgegaan. Oftewel, moeten vermogens-
verschuivingen worden verrekend en zo ja, op welke wijze moet dit 
dan gebeuren. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen vermogensverschuivingen die gebaseerd zijn op een 
expliciete overeenkomst en vermogensverschuivingen waar geen 
expliciete overeenkomst aan ten grondslag ligt. De belangrijkste 
expliciete overeenkomst voor ongehuwde samenlevers is het 
samenlevingscontract. Daarnaast kunnen ook andere expliciete 
overeenkomsten als grondslag dienen.54 Vermogensverschuivingen 
waaraan geen expliciete overeenkomst ten grondslag ligt zijn lastiger 
te construeren nu een expliciete grond ontbreekt.  
 
Voordat de vermogensverschuivingen met expliciet en impliciet 
contract worden besproken wordt eerst aandacht besteed aan wat 
het vergoedingsrecht bij vermogensverschuivingen precies inhoudt.  
 
3.1.2.1 Inhoud van vergoedingsrechten 
Het huwelijksvermogensrecht bevat twee artikelen die toezien op 
vergoedingsrechten bij vermogensverschuiving.55 Deze vergoedings-
rechten ontstaan wanneer een gemeenschapsschuld wordt voldaan 
uit het privévermogen van een van de echtgenoten (1:95 BW) of 
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wanneer een privé-schuld wordt betaald uit de gemeenschap (1:96 
BW). Deze bepalingen zijn alleen van toepassing op echtgenoten die 
in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Voor echtgenoten die 
buiten iedere gemeenschap van goederen zijn getrouwd (koude 
uitsluiting) geldt deze regeling niet. Toch kunnen ook voor deze 
echtgenoten onder omstandigheden vergoedingsrechten ontstaan. 
Dit is voor ongehuwde samenlevers van belang omdat hun situatie 
grote gelijkenis vertoont met deze groep.  
 
In de jurisprudentie zijn door de Hoge Raad voor echtgenoten zonder 
enige vorm van gemeenschap vergoedingsrechten ontwikkeld.56 De 
Hoge Raad heeft deze regels voor het eerst geformuleerd in het 
Kriek-Smit arrest.57 In dit arrest was de woning door de man gekocht 
maar was de koopsom grotendeels voldaan door de vrouw. Toen zij 
uit elkaar gingen was de woning sterk in waarde gestegen. De vrouw 
eiste het geïnvesteerde bedrag terug plus een deel van de 
waardevermeerdering van de woning. De Hoge Raad moest twee 
vragen beantwoorden. De eerste vraag was of de vrouw het 
geïnvesteerde bedrag kon terugvorderen. Indien de Hoge Raad deze 
vraag bevestigend beantwoordde was de tweede vraag of zij slechts 
recht had op het geïnvesteerde bedrag (nominaliteitsleer) of dat zij 
ook recht had op een deel van de waardestijging (beleggingsleer). 
 
De eerste vraag is door de Hoge Raad bevestigend beantwoord. De 
Hoge Raad trok hierbij een parallel tussen echtgenoten die in 
gemeenschap van goederen zijn getrouwd en echtgenoten die 
zonder enige vorm van gemeenschap zijn getrouwd. Zij was van 
mening dat deze situatie vergelijkbaar is en heeft bepaald dat deze 
artikelen (1:95 en 1:96 BW) analoog toegepast kunnen worden. Op 
de tweede vraag was door de Hoge Raad in beginsel ontkennend 
geantwoord. Zij was van mening dat in beginsel de echtgenoot alleen 
recht heeft op het geïnvesteerde bedrag (nominale bedrag). De Hoge 
Raad bepaalde echter ook dat onder omstandigheden op grond van 
de redelijkheid en billijkheid de echtgenoot recht kan hebben op een 
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deel van de waardestijging (beleggingsleer). In een later arrest heeft 
de Hoge Raad een succesvol beroep op deze uitzondering vrijwel 
uitgesloten.58 
 
Op basis van de rechtspraak in kader van het huwelijks-
vermogensrecht geeft een vergoedingsrecht dus in beginsel recht op 
een nominale vergoeding van het geïnvesteerde bedrag.59 Met 
invoering van wetsvoorstel 28 867 wordt echter gebroken met de 
nominaliteitsleer.60 Dit wetsvoorstel codificeert de vergoedings-
rechten waarbij bij de vergoeding wordt aangesloten bij de waarde 
van het goed (beleggingsleer).61 Indien de waarde van het goed 
stijgt, stijgt dus ook de vergoeding. Dit wetsvoorstel is nog niet 
ingevoerd en deze regels worden ook nog niet door de Hoge Raad 
toegepast. Op dit moment wordt dus ook nog uitgegaan van de 
nominaliteitsleer.  
 
3.1.2.2 Expliciete overeenkomst 
Vermogensverschuivingen op basis van een expliciet contract zijn in 
beginsel simpel. Daaraan ligt een contractuele verbintenis ten 
grondslag. Toch komen ook hier problemen voor, met name bij het 
samenlevingscontract. Uit de jurisprudentie blijkt dat partners niet 
zelden anders handelen dan dat zij hebben afgesproken in hun 
samenlevingscontract.62 Hierdoor kunnen er situaties ontstaan 
waarbij volgens het samenlevingscontract geen of een relatief lage 
vergoeding is opgenomen, terwijl in de praktijk er (veel) meer 
vermogen is verschoven van de ene partner naar de andere.  
 
Bovenstaande speelde onder andere in een arrest van de Hoge Raad 
uit 2006.63 In dit arrest ging het om een man en een vrouw die 
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samenwoonden en een samenlevingscontract hadden. De vrouw had 
67.000 gulden bijgedragen aan de aankoop van hun gezamenlijke 
woning. Deze stond alleen op naam van de man. In het 
samenlevingscontract was opgenomen dat de vrouw bij het 
verbreken van de relatie recht had op 50.000 gulden. Na tien jaar 
gaan zij uit elkaar en de verkoop van het huis levert 415.000 gulden 
op. De man heeft van dit bedrag 80.000 gulden aan de vrouw 
gegeven. Zij is hier echter niet tevreden mee en eist een hoger 
bedrag. Zij doet hierbij een beroep op een in het kader van het 
samenlevingscontract stilzwijgend gesloten verrekeningsovereen-
komst en subsidiair beroept zij zich op de redelijkheid en billijkheid 
uit het hierboven besproken Kriek-Smit arrest.  Het Hof heeft in de 
procedure beide gronden afgewezen en bepaald dat de vrouw alleen 
recht had op haar nominale investering. De Hoge Raad heeft 
daarentegen bepaald dat het samenlevingscontract moet worden 
uitgelegd met behulp van de Haviltex-norm.64 Dit betekent dat de 
bijzondere omstandigheden van het geval moeten worden 
meegenomen in de beoordeling en gekeken moet worden naar 
welke betekenis de partners aan de tekst gaven en wat ze over en 
weer van elkaar mochten verwachten. Hierbij moest in casus 
rekening worden gehouden met het feit dat zij hoofdelijk 
aansprakelijk was voor de hypothecaire lening en dat zij geld en 
arbeid had geïnvesteerd in de woning. De Hoge Raad vernietigde 
vervolgens het oordeel van het Hof.  
 
Uit bovenstaande casus blijkt eens te meer hoe lastig het voor de 
rechtspraak is om beslissingen te nemen in dergelijke zaken. Het is 
voor de rechtspraak lastig om te oordelen omdat de zaken zo 
casuïstisch zijn. Daarnaast is het niet duidelijk welke regels nou 
überhaupt op de ongehuwde samenlevers van toepassing zijn. De 
algemene vermogensrechtelijke regels of (naar analogie) de regels 
uit het huwelijksvermogensrecht. Het blijkt dat de rechters hier 
verschillend mee omgaan wat de rechtszekerheid niet ten goede 
komt.  
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3.1.2.3 Impliciete overeenkomst 
Indien er geen expliciete overeenkomst aan een vermogens-
verschuiving ten grondslag ligt wordt de situatie complexer. Er kan in 
zo’n geval sprake zijn van een impliciete overeenkomst. Het 
aannemen van een impliciete overeenkomst brengt met zich mee 
dat de ene partner recht heeft op verrekening ten opzichte van de 
andere partner. Het aanwezig achten van een impliciete 
overeenkomst kan met name het geval zijn bij de verreken-
overeenkomst en de overeenkomst tot gemeenschappelijke 
eigendom ten aanzien van bepaalde vermogensbestanddelen.65 Het 
aannemen van een impliciete overeenkomst blijkt lastig.  
 
In 1989 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan.66 Het 
ging in deze zaak om een man en een vrouw (samen kermis-
exploitanten) die na dertig jaar huwelijk uit elkaar gingen om na 
enige tijd weer ongehuwd samen te gaan leven. Na twaalf jaar 
gingen zij wederom uit elkaar. Het vermogen was behoorlijk in 
waarde gestegen en stond voor het grootste deel op naam van de 
man. De vrouw eiste de helft van de bezittingen ten tijde van het 
eindigen van de relatie. Zij voerde hiervoor een stilzwijgende 
overeenkomst van verrekening aan. Het Hof oordeel dat hiervan 
geen sprake kon zijn. De Hoge Raad zag dit anders en vernietigde de 
uitspraak van het  Hof. Uit deze uitspraak kan worden geconcludeerd 
dat de Hoge Raad ruimte laat voor het aanvaarden van een 
impliciete overeenkomst. Het is echter zeer afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden moeten 
uitzonderlijk zijn.  
 
Een ander voorbeeld waarbij een beroep werd gedaan op een 
impliciete overeenkomst is de uitspraak van het Hof Amsterdam in 
2003.67 De man en de vrouw hadden gedurende 10 jaar een relatie 
en woonden samen zonder samenlevingscontract. De vrouw bezat 
drie percelen grond die aan elkaar grensden met daarop onroerende 
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goederen. Zowel de man als de vrouw hebben in die tien jaar 
aanzienlijke bedragen geïnvesteerd en de man heeft daarnaast zelf 
ook veel werkzaamheden uitgevoerd. Beide partijen hebben de 
onroerende goederen steeds als gemeenschappelijk aangemerkt en 
hebben dit voor de inkomstenbelasting ook zo aangegeven. De man 
eiste een vergoeding van zijn geïnvesteerde vermogen plus de helft 
van de overwaarde van de onroerende zaken.  Het Hof oordeelde 
dat, mede gezien de omstandigheden van het geval zoals hierboven 
beschreven, er geen aanwijzing is dat een verrekeningsbedoeling 
ontbrak. Daarnaast bepaalde het Hof dat de man niet alleen recht 
had op een nominale vergoeding maar dat tevens de helft van de 
waardestijging van de onroerende goederen aan hem toekwam. In 
tegenstelling tot de eerste uitspraak laat deze uitspraak van het Hof 
weer meer ruimte voor het bestaan van een impliciete 
overeenkomst. Het Hof kent de man niet alleen een vergoedings-
recht toe maar bepaalt tevens dat hierbij de beleggingsleer moet 
worden toegepast.  
 
Zoals uit bovenstaande blijkt is niet duidelijk wanneer wel en 
wanneer niet sprake is van een impliciete overeenkomst. In de 
jurisprudentie en de literatuur zijn geen normen ontwikkeld 
waarnaar een bepaalde situatie beoordeeld kan worden. Op dit punt 
bestaat derhalve nog veel rechtsonzekerheid.  
 
3.1.2.4 Natuurlijke verbintenis 
Net als bij de vergoedingsrechten bij de kosten van de huishouding 
en het levensonderhoud kan bij de vermogensopbouw de natuurlijke 
verbintenis een rol spelen.  Het bestaan van een natuurlijke 
verbintenis kan een grondslag vormen voor de vermogens-
verschuiving van de ene naar de andere partner. Indien een 
natuurlijke verbintenis wordt aangenomen is er geen sprake van een 
vergoedingsrecht. Dit kan bij ongehuwde samenlevers bijvoorbeeld 
het geval zijn als de ene partner het huishouden en/of de zorg voor 
de kinderen heeft, terwijl de andere partner voor de financiële 
inkomsten zorgt. 
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Uit de jurisprudentie blijkt dat een natuurlijke verbintenis steeds 
vaker wordt aangenomen.68 Deze uitspraken zijn gedaan in het kader 
van zaken die speelden tussen echtgenoten die gehuwd waren 
zonder enige vorm van gemeenschap. Toch zijn deze uitspraken van 
belang voor ongehuwde samenlevers aangezien de situatie zoals 
eerder is geconstateerd vergelijkbaar is. In 1987 wees de Hoge Raad 
een beroep door de vrouw op het bestaan van een natuurlijke 
verbintenis nog af, ondanks dat de vrouw jarenlang in het bedrijf van 
de man had gewerkt.69 Zes jaar later was het standpunt van de Hoge 
Raad totaal veranderd.70 In deze casus ging het om een vrouw die 
een huis op naam van zichzelf had gekocht, terwijl het werd 
gefinancierd door de man. De vrouw beriep zich bij de echtscheiding 
op een natuurlijke verbintenis en de Hoge Raad overwoog dat de 
betaling van de koopsom door de man moest worden gezien als een 
objectieve aanwijzing voor het bestaan van een natuurlijke 
verbintenis jegens de vrouw. In latere uitspraken bevestigde en 
breidde de Hoge Raad dit standpunt nog verder uit.71  
 
Een beroep op een natuurlijke verbintenis heeft, gebaseerd op de 
jurisprudentie van de Hoge Raad, voor ongehuwde samenlevers wel 
kans van slagen. Dit geldt voor het geval dat de vrouw 
vermogensbestanddelen op haar naam heeft staan die door de man 
zijn gefinancierd of omgekeerd. Of de ongehuwde samenlever ook 
compensatie kan krijgen voor huishoudelijke arbeid en zorg voor de 
kinderen is een groot vraagteken. In het kader van de in koude 
uitsluiting gehuwde echtgenoten is hierover in de literatuur veel 
geschreven. De meningen lopen zeer uiteen. Diverse auteurs pleiten 
wel voor verrekening van huishoudelijke arbeid72, terwijl andere 
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auteurs hier faliekant op tegen zijn.73 De Hoge Raad heeft in haar 
uitspraken tot nu toe nog geen mogelijkheid aanvaard dat de vrouw 
aanspraak kan maken op compensatie voor huishoudelijke arbeid. 
Het is dus niet aannemelijk dat dit voor ongehuwde samenlevers wel 
het geval zal zijn.74 
 
3.1.2.5 Overige rechtsgronden 
Indien er geen expliciete of impliciete overeenkomst geconstrueerd 
kan worden is het de vraag of partners nog andere middelen hebben 
om de vermogensverschuiving ongedaan te maken. In de literatuur 
worden diverse mogelijkheden besproken, namelijk de redelijkheid 
en billijkheid,75 het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking,76 
onrechtmatige daad77 en onverschuldigde betaling.78 Uit de juris-
prudentie is ook bij deze rechtsgronden geen duidelijke lijn te 
ontdekken.79 Het is dan ook maar zeer de vraag of een beroep op 
een van deze gronden zal slagen. Ook hier geldt dus een grote mate 
van rechtsonzekerheid.  
 
 

3.2 Roerende goederen 
De goederenrechtelijke vraag bij het einde van de relatie van 
ongehuwde samenlevers is wie rechthebbende is van welke 
goederen. De belangrijkste zaak bij de meeste ongehuwde 
samenlevers is de woning. Deze zal in paragraaf 3.3 daarom ook 
apart behandeld worden. Eerst zullen in deze paragraaf de roerende 
zaken worden besproken. 
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Indien ongehuwde samenlevers een samenlevingscontract hebben 
afgesloten zullen daarin hoogstwaarschijnlijk afspraken staan over 
de (gezamenlijke) goederen. De verdeling van deze goederen zal dus 
in principe volgens deze gemaakte afspraken geschieden. Indien zij 
geen afspraken hebben gemaakt vallen zij terug op de algemene 
vermogensrechtelijke regels zoals deze in paragraaf 3.2.1 tot en met 
3.2.5 zullen worden besproken.  
 
 
3.2.1 Geen goederenrechtelijke werking 
Omdat er bij ongehuwde samenlevers in beginsel geen gemeenschap 
bestaat is het lastig te beoordelen wie eigenaar is van welke 
goederen. De basis is dat iedere partner eigenaar is en blijft van zijn 
of haar goederen. Zowel de goederen die hij of zij heeft bij aanvang 
van de relatie als de goederen die gedurende de relatie worden 
verkregen. Het samenwonen tussen ongehuwden heeft namelijk in 
tegenstelling tot echtgenoten en geregistreerde partners geen 
goederenrechtelijk effect.80 In het verleden is in de rechtspraak 
weleens geprobeerd een gemeenschap van goederen aan te nemen 
door analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht.81 Op dit 
vonnis is in de literatuur heel veel kritiek gekomen omdat het in 
strijd is met het huwelijksvermogensrecht.82 Later is door de 
Rechtbank Groningen van dit vonnis afstand genomen door slechts 
een vermoeden van een beperkte gemeenschap aan te nemen.83 De 
Hoge Raad heeft in 1982 gesteld dat het gaan samenleven niet van 
rechtswege boedelmenging tot gevolg heeft en dat in casu van een 
impliciete overeenkomst geen sprake was en derhalve geen mede 
eigendom was ontstaan.84 
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3.2.2 Uitgangspunt bij ongehuwde samenlevers 
Uitgangspunt is dus dat beide partners rechthebbende zijn en blijven 
van hun eigen goederen. Titel 3.4 BW is hierop van toepassing. Voor 
goederen die bij aanvang van de relatie al verkregen zijn is dit 
relatief eenvoudig. Voor goederen die gedurende de relatie zijn 
verkregen is dit echter problematisch. Er dient namelijk bepaald te 
worden wie het goed heeft verkregen en wie rechthebbende is 
geworden.  Is dat een van de partners afzonderlijk of zijn het de 
partners gezamenlijk of heeft de een het voor de ander verkregen.  
 
Voor registergoederen is deze vraag relatief simpel aangezien via de 
notariële akte en de inschrijving in de openbare registers gemakkelijk 
is vast te stellen wie rechthebbende is geworden (art. 3:89 BW).85 
Voor roerende zaken is dit echter veel lastiger. Deze staan niet op 
naam en men kan rechthebbende worden door bezitsverschaffing 
(art. 3:90 BW). En als al duidelijk is wie het goed heeft verkregen dan 
is ook nog de vraag of dit goed daarna niet (voor een deel) is 
overgedragen. Op het moment dat hierover de meeste conflicten 
komen (aan het einde van de relatie) is het moeilijk zo niet 
onmogelijk om te achterhalen wie precies waar rechthebbende op 
geworden is. 
 
 
3.2.3 Gemeenschap 
De wet kent voor gemeenschap een eigen regeling. Dit is geregeld in 
titel 3.7 BW. Art. 3:166 BW bepaalt dat van een gemeenschap sprake 
is wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer 
deelgenoten gezamenlijk. Schrama onderscheidt voor ongehuwde 
samenlevers drie vormen waardoor via een rechtshandeling een 
gemeenschap kan ontstaan:  
 

1. Gezamenlijke verkrijging en gezamenlijke levering van een 
goed aan beide partners. 
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2. Middelijke/onmiddelijke vertegenwoordiging waarbij de ene 
partner mede handelt namens de andere partner (art. 3:60 
BW). 

3. Overeenkomst tussen de partners die strekt tot 
gemeenschap, gevolgd door levering.86  

 
De eerste wijze van het tot stand komen van een gemeenschap is 
door de gezamenlijke verkrijging. Zij sluiten samen de koop-
overeenkomst en verkrijgen samen ieder hun aandeel in het goed. 
Beide partners zijn voor een gelijk aandeel rechthebbende.  
 
De tweede mogelijkheid is de verkrijging door middel van 
vertegenwoordiging. Dit kan op basis van volmacht waarbij de ene 
partner op basis van een uitdrukkelijke of stilzwijgende 
volmachtverlening mede handelt namens de andere partner. Hij 
verricht namens de niet-handelende partner rechtshandelingen en 
doet in zijn naam (directe vertegenwoordiging). Indirecte 
vertegenwoordiging vindt plaats wanneer wel voor rekening van de 
niet-handelende partner handelingen worden verricht maar niet in 
zijn naam. Deze vorm van vertegenwoordiging speelt bij ongehuwde 
samenlevers een grotere rol.  
 
De derde optie is de gemeenschap die ontstaat op grond van 
stilzwijgende afspraken. Deze optie is in de praktijk lastig te duiden. 
Deze kan op basis van handelingen en gedragingen gedurende de 
relatie ontstaan. De Hoge Raad heeft in het arrest Bruinsma-Smit 
overwogen dat de vraag of er enige gemeenschap bestaat 
beantwoord moet worden aan de hand van wat partijen daarover, 
uitdrukkelijker dan wel stilzwijgend, zijn overeengekomen.87 Later 
heeft het Hof Amsterdam nog overwogen dat een beroep om een 
stilzwijgende overeenkomst gestaafd moet kunnen worden aan de 
hand van feiten en omstandigheden van het geval.88 Dit is voor 
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partners lastig te bewijzen en leidt derhalve tot grote 
rechtsonzekerheid.  
 
 
3.2.4 Beschikking en beheer 
Vragen omtrent de beschikking en beheer van goederen maken deel 
uit van de uitoefening van het eigendomsrecht. Hierbij moet ook 
weer een onderscheid gemaakt worden tussen privé-goederen en 
gemeenschapsgoederen. Het beschikken en beheren van privé-
goederen komt vanzelfsprekend toe aan de rechthebbende. In het 
huwelijksvermogensrecht bepaalt art. 1:88 BW dat partners voor 
bepaalde handelingen toestemming nodig hebben van de andere 
partner (bv voor vervreemding woning en inboedel). Voor onge-
huwde samenlevers bestaat er geen dergelijke regeling. Analoge 
toepassing van art. 1:88 BW wordt in de literatuur voornamelijk 
afgewezen waarbij met name wordt gerefereerd aan het feit dat 
rechthebbenden hun volledige rechten moeten kunnen uitoefenen.89 
Wat betreft het medegebruik van privé-goederen door de niet 
gerechtigde partner wordt aangenomen dat er impliciet een 
bruikleenovereenkomst tot stand komt door de samenleving.90 
 
Op goederen die door de partners gezamenlijk zijn verkregen is titel 
3.7 BW van toepassing. Hierbij kunnen de partners alleen 
gezamenlijk over de goederen beheren en beschikken91 met 
uitzondering van handelingen die dienen tot het gewone onderhoud 
of tot behoud van het betreffende goed.92  
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3.2.5 Bewijsrechtelijke problemen 
In het voorgaande is geconstateerd dat de verkrijging van goederen 
van belang is voor het bepalen wie rechthebbende op een bepaalde 
goed is. Op het moment van uit elkaar gaan van de ongehuwde 
samenlevers is het echter vaak zeer lastig te bepalen wie welk goed 
heeft verkregen.  
 
Voor registergoederen is dit gemakkelijk aangezien deze op naam 
staan. Bewijs is derhalve gemakkelijk te leveren. Bij roerende 
goederen is dit een ander verhaal. Nu een wettelijke regeling 
ontbreekt moet gekeken worden naar het algemene vermogens-
recht. Dit moet beoordeeld worden aan de hand van titel 3.5 BW dat 
gaat over bezit en houderschap. Art. 3:109 BW bepaalt dat wie een 
goed houdt vermoed wordt dit voor zichzelf te houden. Art. 3:119 
BW bepaalt vervolgens dat degene die een goed bezit tevens 
rechthebbende daarvan is totdat het tegendeel bewezen wordt 
(processuele functie van bezit).93 Voor ongehuwde samenlevers kan 
dit problematisch zijn aangezien in veel gevallen een van de twee de 
woning (tijdelijk) zal verlaten. Het wordt voor diegene uitermate 
lastig te bewijzen dat hij rechthebbende is.  
 
In de jurisprudentie worden drie benaderingen gevolgd:94 

1. Toepassing van de formele verkrijgingsleer.95 
2. De aanknoping bij de processuele functie van bezit.96 
3. De kwalificatie als gemeenschappelijk eigendom.97 

 
Bij de formele verkrijgingleer wordt beoordeeld aan wie het goed 
geleverd is. Toepassing van deze leer is lastiger naarmate de relatie 
langer heeft geduurd en het dus lastig wordt te achterhalen aan wie 
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wat geleverd is. De aanknoping bij de processuele functie van bezit 
sluit zoals hierboven beschreven aan bij de vraag wie de feitelijke 
macht heeft over het betreffende goed. Tenslotte kwalificeert de 
rechter in sommige gevallen bij gebrek aan bewijs dat het goed 
gemeenschappelijk eigendom is. Het blijkt ook hier dat de 
rechtsonzekerheid groot is aangezien er grote onduidelijkheid 
bestaat wie nou rechthebbende is tot een bepaald goed.   

 
 
3.3 Woning 
De woning waar partners samen in wonen en leven is voor veel van 
hen de belangrijkste zaak in hun leven. Op het moment dat de 
ongehuwde samenlevers uit elkaar gaan is het huis ook een van de 
belangrijkste knelpunten. Hierbij is belangrijk de vraag wie 
gerechtigd is tot de gezamenlijk bewoonde woning. Indien dit één 
van de beide partners is ontstaat er voor de andere partner een 
probleem omdat hij in een afhankelijke positie gebracht wordt. De 
rechthebbende op de woning (de andere partner) kan hem of haar 
namelijk de deur wijzen nu hierover geen afspraken zijn gemaakt. De 
aanwezigheid van kinderen maakt deze problematiek alleen nog 
maar groter. 
 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin 
de gezamenlijke woning een huurhuis betreft en de situatie waarin 
het een koophuis betreft. Het recht op de huurwoning is een 
verbintenisrechtelijk vraagstuk terwijl het recht op de koopwoning 
een goederenrechtelijke kwestie is. Beide situaties zullen nu kort 
worden toegelicht. Bij de discussie over de woning spelen drie 
punten. De eerste is wie uiteindelijk in de woning mag blijven. 
Tweede is of er al dan niet een tijdelijk recht van bewoning wordt 
toegekend (voortgezet gebruikersrecht). Een vraag die bij een 
koopwoning nog extra beantwoord dient te worden is wie er recht 
heeft op de eventuele overwaarde van de woning. 
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3.3.1 Recht op de huurwoning 
Bij de huurwoning moeten twee situaties worden onderscheiden. De 
eerste is de situatie waarbij beide partners medehuurder zijn. De 
tweede situatie is die waarbij de ene partner huurder is maar de 
andere partner geen wettelijke huurder is.  
 
In het eerste geval is met betrekking tot de vraag wie er in de woning 
mag blijven wonen art. 7:267 BW van belang. Indien beide huurders 
het eens zijn wie in de woning blijft wonen bepaalt lid 5 van art. 
7:267 BW dat de andere medehuurder van rechtswege (enige) 
huurder wordt. Als partners het niet eens zijn wie er in de woning 
blijft wonen kunnen zij afzonderlijk de kantonrechter vragen een 
beslissing te nemen.98 De kantonrechter zal dit beoordelen met 
inachtneming van de omstandigheden van het geval.  
 
Voor de tweede situatie kent het huurrecht al sinds 1979 een 
bepaling waarin rechten worden toegekend aan degene die geen 
officiële huurder is maar die in de huurwoning zijn hoofdverblijf 
heeft en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding voert.99 Deze rechten ontstaan echter niet van 
rechtswege zoals het geval is bij echtgenoten en geregistreerde 
partners.100 Ongehuwde samenlevers moeten de verhuurder een 
verzoek doen tot het toekennen van het medehuurderschap.101 Door 
deze eis ontstaan in de praktijk veel problemen omdat partners 
nalaten dit verzoek te doen. Dit komt waarschijnlijk door het gebrek 
aan juridische kennis en het feit dat er over het algemeen geen 
problemen zijn zolang de partners bij elkaar zijn.102 Indien onge-
huwde samenlevers uit elkaar gaan is in principe bepalend op wiens 
naam het huurcontract staat (leer van de formele verkrijging). Een 
verzoek tot medehuurderschap op grond van art. 7:267 BW is dan 
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niet meer mogelijk.103 In de jurisprudentie is echter een tendens te 
vinden waarbij onder omstandigheden gekeken wordt naar feiten en 
omstandigheden van het geval (materiële toetsing).104 Motivatie 
voor deze benadering wordt vooral gezocht in het feit dat de 
ongehuwde samenlevers handelden als waren zij getrouwd105 of het 
feit dat de tenaamstelling op toeval berust of niet van 
doorslaggevende betekenis is.106 Voordeel van deze laatste 
benadering is dat er meer rekening gehouden kan worden met 
degene die door de formele toepassing buiten de boot dreigt te 
vallen.  
 
De ongehuwde samenlever die met zijn partner in een huurwoning 
woont maar die formeel geen huurder is heeft weinig kans op een 
tijdelijk recht van bewoning na het einde van de relatie. Voor 
echtgenoten en geregistreerde partners biedt het huwelijks-
vermogensrecht een wettelijke bepaling waarin het (tijdelijke) recht 
op voortzetting van de bewoning is geregeld.107 Voor ongehuwde 
samenlevers ontbreekt deze regeling echter waardoor zij in principe 
geen recht hebben op een tijdelijk voortgezet gebruikersrecht.  
 
 
3.3.2 Recht op de koopwoning 
Bij een koopwoning liggen de zaken simpeler. Ook hier kunnen twee 
situaties worden onderscheiden, namelijk die waarbij de koop-
woning behoort tot een van de twee partners en de situatie waarbij 
de koopwoning aan de twee partners gezamenlijk toekomt.  
 

                                                           
103

 Schrama 2000, p. 103. 
104

 Hof ‘s-Gravenhage 13 december 1979, NJ 1980, 556; Pres. Rb. Utrecht 31 
augustus 1983, 289; Hof Amsterdam 10 april 1986, KG 1986, 197; Pres. Rb. 
Amsterdam 2 augustus 1970, 493.  
105

 Idem. 
106

 Schrama 2000, p. 103; Zie Pres. Rb. Amsterdam 2 augustus 1979, KG 1979, 493; 
Hof ‘s-Gravenhage 13 december 1979, NJ 1980, 556; Pres. Rb. Utrecht 24 augustus 
1995, KG 1995, 388. 
107

 Art. 1:165 BW. 



 

58 

 

In het eerste geval heeft de partner die niet gerechtigd is tot de 
woning een bijzonder zwakke positie. Op het moment dat de relatie 
eindigt is het rechtens gezien logisch dat de niet rechthebbende 
partner de woning verlaat. Dit lijkt simpel maar leidt in de praktijk 
tot bijzonder nare en onwenselijke situaties. Een vraag die hierbij 
speelt is of de niet rechthebbende partner een voortgezet 
gebruikersrecht heeft. Op grond van de redelijkheid en billijkheid 
moet de rechthebbende partner rekening houden met zijn ex-
partner en eventuele kinderen.108 Het zal derhalve aan de 
omstandigheden van het geval liggen of de ex-partner het recht 
heeft een korte periode te blijven wonen in het huis van de 
gerechtigde partner.109  
 
Indien de woning op naam staat van de beide partners zal er een 
oplossing gevonden moeten worden op basis van titel 3.7.1 BW. 
Aangezien er maar één woning is waartoe beide partners gerechtigd 
zijn zal deze moeten worden verdeeld. Op basis van art. 3:178 
kunnen beide partners de verdeling van de woning vorderen. De 
vraag wie er tot het moment van de daadwerkelijke verdeling in de 
woning mag blijven wonen moet beantwoord worden op basis van 
art. 3:169 BW. Op basis van dit artikel zijn beide partners gerechtigd 
tot het gebruik van de woning mits dit met het gebruik van de 
andere te verenigen is. Partners zullen dit dus in onderling overleg 
moeten bepalen. Lukt dit niet dan kan de rechter beslissen.110  
 
Een laatste vraag met betrekking tot de koopwoning die beantwoord 
moet worden is de vraag wie recht heeft op de eventuele 
overwaarde van de woning. Indien de woning op naam staat van een 
van de partners, terwijl er wel door de andere partner in de woning 
geïnvesteerd is, dan kan er, zoals eerder beschreven is, sprake zijn 
van een vergoedingsrecht.111 Wanneer de woning op naam staat van 
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beide partners zijn hun aandelen in de woning in beginsel gelijk.112 
Beide partners hebben recht op de helft van de overwaarde tenzij 
een van de partners kan aantonen dat hij of zij substantieel meer 
heeft geïnvesteerd. Dit zal echter bijzonder lastig zijn om te 
bewijzen.  
 
 

3.4 De langstlevende partner 
Tot slot van dit hoofdstuk verdient de vermogensrechtelijke positie 
van de langstlevende partner bij ongehuwde samenlevers nog 
aandacht. Deze positie is in vergelijking met de echtgenoot en 
geregistreerde partner aanmerkelijk slechter.  
 
Indien mensen in Nederland niets regelen in een uiterste 
wilsbeschikking (testament) is het versterferfrecht van toepassing. 
De wet bepaalt dat in dit geval in eerste instantie de echtgenoot en 
de kinderen erven.113 De wet rept met geen woord over de 
ongehuwd samenlevende partner. Indien een van de ongehuwde 
samenlevers overlijdt zonder uiterste wilsbeschikking betekent dit 
dat zijn/haar hele vermogen op basis van art. 4:10 BW toekomt aan 
zijn/haar kinderen of, indien hij/zij geen kinderen heeft, aan 
zijn/haar ouders en broers en zussen. Dit kan derhalve hele nare 
gevolgen hebben voor de langstlevende partner aangezien hij/zij op 
basis van de wet niets erft. Naast deze hoofdbepaling bevat Boek 4 
BW nog diverse andere wettelijke rechten die van toepassing zijn op 
echtgenoten of geregistreerde partners maar deze zijn niet van 
toepassing op ongehuwde samenlevers.114 Indien er niets geregeld is 
heeft de langstlevende partner geen enkel recht op de nalatenschap.  
 
Bovenstaande situatie is het geval wanneer ongehuwde samenlevers 
helemaal niets hebben geregeld. Indien de partners wel een 
notarieel samenlevingscontract hebben gesloten hebben zij op grond 
van het erfrecht weer meer rechten. De wetgever heeft, sinds de 
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invoering van het nieuwe erfrecht in 2003, voor deze categorie 
diverse rechten van Boek 4 BW van toepassing verklaard.115 Art. 4:28 
BW bepaalt dat echtgenoten en partners van de erflater het recht 
hebben om gedurende zes maanden na het overlijden van erflater in 
de gemeenschappelijke woning te blijven wonen. Art. 4:82 BW geeft 
de erflater de mogelijkheid om in zijn uiterste wilsbeschikking op te 
laten nemen dat de partner (echtgenoot of ongehuwde samenlever 
met samenlevingscontract) gebruik kan maken van de nalatenschap 
en dat deze niet opeisbaar is door anderen (legitimarissen)116 tot het 
moment dat de overlevende partner zelf overlijdt. Dit zijn een van de 
weinige artikelen in Boek 4 BW die van toepassing zijn op partners 
met een notarieel samenlevingscontract.  
 
In een notarieel samenlevingscontract wordt vaak een verblijving-
sbeding opgenomen. Dit beding regelt de erfrechtelijke gevolgen van 
bepaalde gezamenlijke bezittingen zoals de inboedel of het huis dat 
op beider naam staat. In het samenlevingscontract kan worden 
bepaald dat deze goederen bij overlijden van een van de partners 
zonder vergoeding aan de langstlevende partner toekomt. De 
verkrijging op grond van deze bepaling is voor de erfbelasting 
onbelast. Deze bepaling is echter alleen van toepassing op de 
gezamenlijke goederen en is niet van toepassing op privé goederen 
van een van de partners.  
 
Het Nederlandse erfrecht kent qua bescherming dus drie gradaties. 
Wanneer partners getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap 
hebben zijn zij het beste beschermd. Ongehuwde samenlevers met 
een samenlevingscontract zijn slecht beschermd maar hebben wel 
enkele rechten. De ongehuwde samenlevers zonder samenlevings-
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contract zijn op basis van Boek 4 BW niet beschermd. Oorzaak van 
deze slechte bescherming van ongehuwde samenlevers ligt wellicht 
in de geschiedenis van het erfrecht, welke traditioneel sterk op 
bloedverwantschap en het instituut huwelijk is gebaseerd.117 
 

3.5 Samenvatting en conclusie 
Het blijkt dat er geen specifieke omschrijving in de wet te vinden is 
van het begrip niet huwelijkse samenleving. Daarom is voor het 
gebruik van de term niet huwelijkse samenleving of ongehuwde 
samenlevers in dit onderzoek aangesloten bij de definitie van 
Schrama. Onder de niet huwelijkse samenleving/ongehuwde 
samenlevers wordt derhalve verstaan twee meerderjarige partners 
die samenleven en samenwonen op basis van een affectieve relatie.  
 
Daarnaast is gebleken dat er op dit moment geen specifieke 
wettelijke regeling van toepassing is op ongehuwde samenlevers. Dit 
brengt met zich mee dat indien partners geen samenlevingscontract 
hebben, het algemene vermogensrecht van toepassing is op hun 
rechtsverhouding. Diverse pogingen in de literatuur om bestaande 
rechtsfiguren analoog toe te passen op de niet huwelijkse 
samenleving zijn gestrand door hevige kritiek in de literatuur en de 
jurisprudentie.  
 
Onderzocht is welke vermogensrechtelijke problemen zich voordoen 
bij de niet huwelijkse samenleving. Deze zijn in te delen in 
goederenrechtelijke, verbintenisrechtelijke en bewijsrechtelijke 
problemen. Het blijkt dat er grote rechtsonzekerheid bestaat op 
diverse terreinen en uit het onderzoek blijkt tevens dat de 
rechtspraak hier nog geen richtinggevende uitspraken over heeft 
gedaan. Dit komt met name door de diversiteit aan situaties. Elke 
niet huwelijkse samenleving is weer anders qua feitencomplex 
waardoor het voor de rechtspraak moeilijk is hier duidelijkheid in te 
scheppen.  
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In het volgende hoofdstuk zullen de bestaande voorstellen worden 
beschreven en geanalyseerd. Deze voorstellen zijn in de afgelopen 
twintig jaar in de literatuur gedaan en proberen een oplossing te 
bieden voor de in dit hoofdstuk beschreven vermogensrechtelijke 
problemen van ongehuwde samenlevers.  
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Hoofdstuk 4: Mogelijke oplossingen 

 

4.1 Inleiding 
Uit hoofdstuk drie is gebleken welke vermogensrechtelijke 
problemen de niet huwelijkse samenleving met zich meebrengt. In 
dit hoofdstuk worden verschillende mogelijke oplossingen 
besproken. Dit zijn bestaande voorstellen die in de literatuur in de 
afgelopen twintig jaar zijn gedaan. Elke oplossing zal worden 
beoordeeld op basis van vier criteria. Deze criteria zijn oplossend 
vermogen, toepasbaarheid, rechtszekerheid en partijautonomie. De 
nieuwe wettelijke regeling moet mijns inziens op deze vier criteria 
goed scoren om in aanmerking te komen voor invoering.   
 
Het eerste criterium is het oplossend vermogen. De mogelijke 
oplossing moet een hoog oplossend vermogen hebben. De 
problemen van ongehuwde samenlevers blijken goederenrechtelijk, 
verbintenisrechtelijk en bewijsrechtelijk van aard. De mogelijke 
oplossing moet voor al deze drie groepen problemen een uitkomst 
bieden en niet voor slechts een van hen. 
 
Tweede criterium waaraan de mogelijke oplossingen worden 
getoetst is de toepasbaarheid. Hiermee wordt bedoeld dat de 
oplossing in de praktijk toegepast moet kunnen worden. Men kan 
wel een theoretisch mooie wettelijke regeling ontwerpen maar 
indien deze in de praktijk nauwelijks uit te voeren valt is het voorstel 
niet geschikt om te implementeren. De mogelijke oplossing moet 
derhalve vanuit  economisch oogpunt toepasbaar zijn.  
 
Derde criterium is de rechtszekerheid. Uit hoofdstuk drie blijkt dat  
het vermogensrecht voor ongehuwde samenlevers wordt 
gekenmerkt door een grote rechtsonzekerheid. Rechtszekerheid is 
tweeledig. Enerzijds is van belang in welke mate de wet duidelijkheid 
verschaft en anderzijds is de wetskennis van de burger van belang.  
Toegepast op de positie van de ongehuwde samenlevers betekent 
dit dat voor een grotere rechtszekerheid de nieuwe wettelijke 
regeling duidelijkheid moet verschaffen over rechtspositie van de 
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ongehuwde samenlevers en dat zij daarnaast op de hoogte moeten 
zijn van de nieuwe wettelijke regeling.  
 
Het laatste criterium waaraan wordt getoetst is de partijautonomie. 
De relatievrijheid van ongehuwde samenlevers wordt gezien als een 
groot goed waaraan niet teveel afbreuk gedaan mag worden.118 Door 
teveel in te grijpen in het leven van mensen kan deze partij-
autonomie in het gedrang komen. De overheid moet hier een goede 
reden voor hebben.  
 
De oplossingen vallen uiteen in twee soorten van benadering, 
namelijk met een formeelrechtelijke en een materieelrechtelijke 
aanknoping. In paragraaf 4.2 worden deze benaderingen eerst kort 
uitgelegd. Daarna worden de bestaande voorstellen besproken. In 
paragraaf 4.3 worden de voorstellen met een formeelrechtelijke 
benadering besproken en in paragraaf 4.4 de voorstellen met een 
materieelrechtelijke benadering. In paragraaf 4.5 wordt vervolgens 
een vergelijking gemaakt met twee andere landen, namelijk België 
en Zweden. Dit hoofdstuk eindigt in paragraaf 4.6 met een 
eindanalyse en conclusie.  
 

 
4.2 Wijze van benadering 
Om door middel van nieuwe wetgeving een oplossing te kunnen 
bieden voor de niet huwelijkse samenleving moet een groot 
knelpunt worden opgelost. De nieuwe wetgeving zal namelijk op een 
manier rechtsgevolgen moeten verbinden aan deze nieuwe relatie-
vorm.  Het verbinden van rechtsgevolgen kan op twee manieren 
worden benaderd, namelijk door een formeelrechtelijke en een 
materieelrechtelijke benadering. Beide benaderingen hebben hun 
voor- en nadelen en zullen nu kort worden besproken.  
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Formeelrechtelijke benadering 
Zoals eerder geconstateerd zijn in het Nederlandse recht twee 
samenlevingsvormen gecodificeerd, namelijk het huwelijk en het 
geregistreerd partnerschap. Deze relatievormen zijn beide 
voorbeelden van een formeelrechtelijke benadering; er wordt 
aangeknoopt bij formele feiten. Bij beide relatievormen moet men 
zich, om hieraan rechtsgevolgen te koppelen, namelijk laten 
registreren.119 Het grote voordeel van de formeelrechtelijke 
benadering is dat helder is op wie de nieuwe rechtsregels van 
toepassing zijn en dat de relatie voor de overheid toetsbaar is. Met 
andere woorden, indien je je niet laat registreren zijn de regels ook 
niet op jou van toepassing. Dit brengt dan ook gelijk het grote nadeel 
van een formeelrechtelijke benadering voor ongehuwde 
samenlevers  met zich mee; namelijk dat actief handelen van de 
partners wordt verwacht. Zij moeten zelf het initiatief nemen om 
zich te laten registreren. Uit de praktijk blijkt dat veel ongehuwde 
samenlevers zelf niet actief handelen.  Zij hebben immers op dit 
moment ook al de mogelijkheid om zelf bindende afspraken te 
maken door middel van het notarieel samenlevingscontract maar 
een grote groep ongehuwde samenlevers doet dit niet.  Hierdoor 
bestaat het gevaar dat de problematiek door invoering van nieuwe 
rechtsregels met een formeelrechtelijke aanknoping niet zal 
verminderen.  
 
Materieelrechtelijke benadering 
De materieelrechtelijke benadering knoopt aan bij een materieel 
criterium. Hierbij worden aan bepaalde feitelijke omstandigheden 
rechtsgevolgen verbonden. Het grote voordeel van deze benadering 
is dat van ongehuwde samenlevers geen actief handelen vereist is. 
Op basis van de feitelijke situatie voldoen zij aan het criterium of 
niet. In het huidige recht (publiekrecht en privaatrecht) gebeurt dit 
op kleine schaal al.120 Het probleem bij aanknoping bij een materieel 
criterium is het vinden van een goede definitie die niet te ruim en 
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niet te eng is. Een te ruime definitie zorgt ervoor dat teveel mensen 
onder deze privaatrechtelijke regeling vallen. Mensen die dit 
misschien helemaal niet willen zoals samenwoners die geen 
affectieve relatie met elkaar hebben of de eerder genoemde broer 
en zus die samenwonen. Een te enge definitie zorgt ervoor dat 
misschien niet alle ongehuwde samenlevers onder de definitie vallen 
waardoor voor een deel van de samenlevers de huidige 
problematiek blijft bestaan.  
 
Een ander probleem kan zijn de eerder genoemde partijautonomie 
van ongehuwde samenlevers. Het aanknopen bij een materieel 
criterium kan als gevolg hebben dat de autonomie van ongehuwde 
samenlevers teveel wordt ingeperkt.  
 
Bovenstaande beschrijving is heel zwart wit gesteld. Op beide 
benaderingen bestaan meerdere varianten waarbij de bovenstaande 
voor- en nadelen in meer of mindere mate spelen. Bij de analyse van 
de verschillende mogelijke oplossingen zal dit nog blijken.  
 
In de literatuur zijn de afgelopen dertig jaar diverse voorstellen 
gedaan om de niet huwelijkse samenleving een wettelijke basis te 
geven.121 Hierbij zijn zowel een formeelrechtelijk als een materieel-
rechtelijk aanknopingspunt gebruikt. Deze voorstellen zullen nu 
apart worden besproken en geanalyseerd. In paragraaf 4.3 komen 
die met een formeelrechtelijk aanknopingspunt aan de orde en in 
paragraaf 4.4 zullen de voorstellen met een materieelrechtelijk 
aanknopingspunt behandeld worden.  
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4.3 Formeelrechtelijke benadering 
Tijdens de Leidse conferentie122 zijn door drie deskundigen 
voorstellen gedaan voor een wettelijke regeling omtrent de 
vermogensrechtelijke aspecten van  de niet huwelijkse samenleving. 
Twee daarvan hadden een formeelrechtelijk aanknopingspunt en 
zullen in 4.3.1 en 4.3.2 besproken worden. Het andere voorstel had 
een materieelrechtelijk aanknopingspunt en wordt behandeld in 
paragraaf 4.4.1  
 
 
4.3.1 Registratiemodel met optiesysteem 
Dit eerste model is voorgesteld door Van der Burght en gaat uit van 
de vrijheid van de ongehuwde samenlever (autonomie) om zijn 
relatie zo in te richten zoals hij dit wil. Het voorstel houdt in het 
invoeren van een basisvoorziening door middel van een wettelijke 
basisregeling en daarnaast een optiesysteem waarbij de ongehuwde 
samenlevers een keus uit een van de modellen moeten maken. Deze 
modellen verschillen van elkaar naar aard en graad van 
regelintensiteit.123  
 
De algemene regeling moet een aantal basisvoorzieningen bevatten. 
Ten eerste moet de aansprakelijkheid van partijen voor 
verbintenissen inzake de gewone gang van de huishouding geregeld 
worden. Daarnaast moet het een vermogensregeling bevatten 
(scheiding van vermogen). Als laatste moet deze algemene regeling 
bepalingen bevatten over de wijze van beëindiging van de 
samenleving. De algemene regeling gaat uit van een registratie-
systeem bij een gemakkelijk toegankelijk openbaar register (zoals het 
bevolkingsregister). De ongehuwde samenlevers kiezen bewust voor 
deze optie en zijn dus niet verplicht deze keuze te maken.124  
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Het optiesysteem bevat meerdere modellen waaruit de ongehuwde 
samenlevers er een kunnen kiezen. Deze modellen regelen zaken als 
de kosten van huishouding, het bestaan van enige vorm van 
gemeenschap of verrekening en verblijvingsbedingen. Ook is het 
mogelijk om zelf een model te maken.125  
 
Analyse 
Dit voorstel gaat uit van de vrijheid van ongehuwde samenlevers om 
te kiezen voor registratie of niet. Daarmee wordt recht gedaan aan 
de partijautonomie aangezien ongehuwde samenlevers met 
invoering van dit voorstel nog steeds zelf kunnen beslissen of zij wel 
of niet voor registratie willen kiezen.  
 
In theorie zou dit voorstel wel oplossend vermogen kunnen hebben. 
De wettelijke regeling in combinatie met het optiesysteem zou de 
problemen beschreven in hoofdstuk drie wel op kunnen lossen. Het 
bevat zowel goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke 
bepalingen. Het voorstel spreekt echter niet over een bewijs-
rechtelijke regeling maar indien deze ook deel uitmaakt van de 
wettelijke regeling zou dit voorstel wel een hoog oplossend 
vermogen kunnen hebben. Voorwaarde is wel dat de ongehuwde 
samenlevers massaal kiezen voor registratie maar uit hoofdstuk drie 
blijkt dat zij dit niet doen. De overheid zou registratie kunnen 
stimuleren door te proberen de registratie aantrekkelijker te maken, 
bijvoorbeeld door middel van fiscale voordelen of iets dergelijks. De 
vraag is echter of dit daadwerkelijk het gewenste resultaat zal 
hebben.126 Het gevaar van een laag oplossend vermogen is derhalve 
zeer groot.  
 
Invoering van dit voorstel kan de rechtszekerheid ten goede komen. 
Ongehuwde samenlevers kunnen bepalen wat hun rechten en 
plichten zijn indien zij geregistreerd zijn. Het probleem is wel dat de 
ongehuwde samenlevers op de hoogte moeten worden gebracht van 
het bestaan van de wettelijke regeling. Het voorstel rept hierover 
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met geen woord. Indien deze voorlichting goed gebeurd kan het 
voorstel dus de rechtszekerheid ten goede komen. Gebeurd dit niet 
goed dan blijft de rechtsonzekerheid groot.   
 
Het optiesysteem heeft veel weg van het notarieel 
samenlevingscontract. Ook hierin hebben ongehuwde samenlevers 
de vrijheid te regelen wat hun goeddunkt. Voor de interne 
verhouding tussen de ongehuwd samenwonende heeft dit voorstel 
derhalve geen meerwaarde. Het enige voordeel van het centraal 
registeren is de controleerbaarheid van de samenleving. Dit voordeel 
weegt echter niet op tegen de kosten die de invoering van een 
dergelijke regeling met zich meebrengt en heeft voor de rechten en 
plichten van de partners onderling weinig toegevoegde waarde. Het 
voorstel is dus niet goed toepasbaar en zal naar mijn mening niet 
uitgevoerd moeten worden.  
 
 
4.3.2 Optie tot registratie via belastingdienst 
De tweede optie die aansluit bij het formeelrechtelijke 
aanknopingspunt is het voorstel van Straver.127 Dit voorstel houdt 
kortweg in dat ongehuwde samenlevers verplicht een keus moeten 
maken of zij zich willen laten registeren als ongehuwde samenlever 
of niet. De registratie moet in het voorstel van Straver gedaan 
worden bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.128 Indien 
partners kiezen voor deze registratie dan is automatisch de 
wettelijke regeling van toepassing op hun samenleving. Deze 
wettelijke regeling zal ontworpen moeten worden en zal bepalingen 
bevatten die het interne vermogensrechtelijke regime vormgeven.  
 
Analyse 
Dit voorstel heeft als groot voordeel dat van de ongehuwde 
samenlevers geen actief handelen is vereist. Zij zijn immers al 
verplicht om ieder jaar hun aangifte inkomstenbelasting te doen en 
het aangeven of zij wel of niet geregistreerd ongehuwde samen-
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levers willen worden is snel gedaan. Daarnaast brengt het feit dat 
het samen met de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan met 
zich mee dat gelijk inzicht verkregen kan worden in de feitelijke en 
financiële situatie van de niet huwelijkse samenleving.129 Gelijk 
helder is wat de gezinssamenstelling is en welke partner welke 
inkomsten heeft genoten. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen bij het 
bepalen van de vermogensopbouw gedurende de relatie.130 
 
Uitvoering van dit voorstel tast de autonomie van partijen niet aan. 
Zij hebben immers nog steeds zelf de keus om zich niet te laten 
registreren en worden niet geconfronteerd met een wettelijke 
regeling die automatisch op hen van toepassing is.  
 
Het voorstel gaat niet in op de vraag wat precies de inhoud moet 
worden van de wettelijke regeling. Er wordt door Straver alleen 
aangegeven dat er een regeling moet komen die de interne 
vermogensrechtelijke verhouding regelt. Indien deze wettelijke 
regeling de vermogensrechtelijke problemen, zoals beschreven in 
hoofdstuk drie, kan ondervangen heeft dit voorstel in theorie een 
hoog oplossend vermogen. Maar net als bij voorstel één is het van 
belang dat er een prikkel voor de ongehuwde samenlevers zal 
moeten zijn om te kiezen voor de registratie. Indien dit niet het geval 
is bestaat de kans dat veel ongehuwd samenwonenden niet zullen 
kiezen voor deze optie en dat heeft tot gevolg dat de vermogens-
rechtelijke problemen zullen blijven bestaan. Door de registratie 
aantrekkelijk te maken bestaat echter het gevaar dat je de 
ongehuwde samenlevers die zich niet laten registreren teveel 
benadeelt. Het gevaar van een laag oplossend vermogen is kleiner 
dan bij voorstel één omdat de drempel om zich te laten registreren 
een stuk lager maar is nog steeds aanwezig.  
 
Een goede voorlichting over de gevolgen die de registratie met zich 
meebrengt zal onontbeerlijk zijn. Ongehuwde samenlevers moeten 
een weloverwogen keus kunnen maken en zij moeten kunnen 
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overzien wat de gevolgen van de registratie zijn. Partners moeten 
weten wat de mogelijkheden zijn en wat hun rechtspositie is indien 
zij zich niet laten registreren. Indien dit niet goed gebeurd blijft de 
rechtsonzekerheid bij ongehuwde samenlevers bestaan. In 2008 gaf 
de woordvoerder van de KNB aan na te denken over een mogelijke 
campagne om mensen bewust te maken van het belang van een 
goede regeling.131 In dit interview gaf zij aan dat de KNB druk 
nadenkt over manieren om ongehuwde samenlevers bewust te 
maken van het belang van het regelen van hun rechtspositie ten 
opzichte van elkaar. Een mogelijkheid is volgens haar een 
samenwerking met de organisatie Box for Two. Deze verzenden 
gratis verrassingspakketten naar mensen die voor het eerste gaan 
samenwonen. Voor ‘nieuwe’ ongehuwde samenlevers zou deze 
campagne een goede optie kunnen zijn. Voor bestaande ongehuwde 
samenlevers zullen andere kanalen gevonden moeten worden. 
Wellicht kunnen de nieuwe (sociale) mediakanalen hierbij een rol 
spelen.  
 
De toepasbaarheid van dit voorstel kan nog een ander nadeel zijn. 
Dit systeem van registratie zou teveel kosten met zich mee kunnen 
brengen. Het is evident dat dit voorstel de belastingdienst meer 
werk oplevert. Daarnaast moet de ongehuwde samenlever ook goed 
geïnformeerd worden over het nieuwe systeem. De vraag is of dit 
financieel haalbaar is. Indien dit haalbaar is kan dit voorstel een 
mogelijkheid zijn voor het implementeren van het nieuwe 
relatierecht.132  
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4.3.3 Lichte registratie met een door partijen zelf opgesteld 
contract 
Het derde voorstel lijkt op de eerste optie van Van der Burght en is 
geopperd door Quispel in 2005.133 Beide voorstellen gaan uit van de 
autonomie van partijen. Partners moeten zelf een keus maken of zij 
wel of niet rechtsgevolgen willen verbinden aan hun samenleven. 
Quispel heeft haar voorstel gebaseerd op het onderzoek van de 
Commissie-Kortmann. Deze commissie bracht eind 1991 het rapport 
‘Leefvormen’ uit aan het toenmalige kabinet Lubbers.134  
 
In de visie van Quispel hebben partners in de toekomst de keuze uit 
drie samenlevingsvormen; namelijk het huwelijk, het geregistreerd 
partnerschap en de niet huwelijkse samenleving. Op het moment dat 
partners zich in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 
inschrijven op hetzelfde adres worden zij gewezen op de drie 
samenlevingsvormen. Zij kunnen dan een keuze maken voor een van 
de drie samenlevingsvormen. Indien zij kiezen voor de niet 
huwelijkse samenleving wordt deze keuze ingeschreven in een nieuw 
openbaar register van gemeenschappelijke huishoudens.135 Quispel 
noemt haar voorstel de lichte registratie, speciaal voor mensen die 
wel kunnen trouwen maar dit om hun moverende redenen niet 
willen.136 
 
Voor de inschrijving in het openbare register zijn de ongehuwde 
samenlevers verplicht om samen met de notaris een overeenkomst 
op te stellen, waarin zij hun vermogensrechtelijk regime regelen. 
Onderwerpen die hierin geregeld kunnen worden zijn 
verrekenbedingen, het wel of niet bestaan van een gemeenschap, 
een bijdrage-plicht voor de kosten van de huishouding, 
verblijvingsbedingen enzovoort. Deze overeenkomst zal verplicht 
een notariële akte moeten zijn. Qua voorlichting is in de ogen van 
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Quispel een grote rol weggelegd voor de notaris als adviserende 
partij. 
 
Een belangrijk verschil met de twee andere samenlevingsvormen 
(Huwelijk en geregistreerd partnerschap) is dat deze (lichte) 
registratie van de niet huwelijkse samenleving niet van rechtswege 
een wederzijdse zorgplicht meebrengt en dat het versterferfrecht 
tevens niet automatisch van toepassing is. Deze kenmerken zijn het 
gevolg van de wens om de partijautonomie centraal te stellen. Of 
partners iets willen regelen voor de ander na en tijdens de 
samenleving is aan hen. Quispel merkt daarover op dat “de 
automatische onderhouds- en alimentatieplichten zich niet zouden 
verdragen met het vrijblijvende karakter van de buitenhuwelijkse 
samenwoning.” 
 
Analyse 
Aan dit voorstel zitten voor- en nadelen. Het grootste voordeel is 
volgens Quispel dat partners worden gedwongen na te denken over 
hun relatie. Uit het voorstel blijkt dat partners niet verplicht zijn om 
een keuze te maken tussen de drie samenlevingsvormen. Zij kunnen 
ook kiezen om zich helemaal niet te laten registreren. De partners 
worden wel automatisch voor de keuze gesteld op het moment dat 
zij gaan samenwonen (op hetzelfde adres inschrijven in de GBA) 
maar zij zijn niet verplicht een van de drie genoemde opties te 
kiezen. Het gevaar bestaat dat zij gemakshalve voor geen van de 
samenlevings opties zullen kiezen en niet zullen nadenken over de 
gevolgen. Daarmee is een van de doelen van dit voorstel, in 
tegenstelling tot wat Quispel stelt, niet bereikt. Zij is namelijk van 
mening dat dit voorstel de beste oplossing is om de rechtszekerheid 
te verbeteren137 maar dit blijkt niet uit dit voorstel.  
 
Door verplicht een keus te laten maken tussen de drie vormen 
zouden zij wel gedwongen worden om na te denken over welke 
rechtsgevolgen zij willen koppelen aan hun samenleven. Dit zou 
echter wel ten koste gaan van de partijautonomie. Quispel stelt deze 
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keuze niet verplicht en daarom handhaaft dit voorstel wel de 
autonomie van partijen. Partners hebben de keus om niet te kiezen 
voor enige vorm van registratie of regeling indien zij dit niet wensen. 
De wetgever is er niet om onnodig in te grijpen in het leven van 
mensen maar is er wel om te zorgen dat er geen situaties ontstaan 
waarbij onwenselijke situaties zich voordoen. Het verplicht stellen 
van registratie zou in strijd kunnen zijn met deze partijautonomie. 
 
Een nadeel van dit voorstel is dat (net als bij de eerdere voorstellen) 
er een prikkel moet worden gecreëerd voor de samenlevers om te 
kiezen voor registratie. Quispel gaat hier niet diep op in en dat is een 
gemiste kans. Niet duidelijk wordt hoe zij de partners over wil halen 
om daadwerkelijk voor de registratie te kiezen en wat voor 
investering dit voor de overheid met zich meebrengt. In de vorige 
twee voorstellen werd al gesproken over financiële prikkels zoals 
fiscale voordelen en dergelijke. Dit zou voor de overheid wel een 
optie zijn maar dan moet daar wel een hoog oplossend vermogen en 
grotere rechtszekerheid tegenover staan. 
 
Belangrijk nadeel is de verplichte notariële overeenkomst. Deze 
overeenkomst kost de ongehuwde samenlevers geld en is daarom 
juist een prikkel om niet te kiezen voor registratie aangezien dit 
goedkoper is dan wel laten registreren en daarmee vastzitten aan de 
kosten voor de notariële overeenkomst. In het voorstel wordt wel 
gesproken over het nadeel van de kosten maar Quispel zegt hierover 
dat ‘de eenmalige kosten van de notariële overeenkomst niet 
opwegen tegen de problemen die kunnen ontstaan indien partijen 
niets hebben geregeld.’138 Dit is hoogstwaarschijnlijk waar maar veel 
ongehuwde samenlevers realiseren zich dit niet.  
 
Kijkend naar de voor- en nadelen van dit voorstel kan geconcludeerd 
worden dat dit voorstel de vermogensrechtelijke problemen van de 
niet huwelijkse samenleving niet oplost. Het voorstel is vrijblijvend 
wat goed is voor de partijautonomie maar ten koste gaat van de 
rechtszekerheid. Niet duidelijk wordt namelijk hoe zij wil zorgen dat 
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de ongehuwde samenlever kiest voor registratie. Mits goed 
vormgegeven zou dit voorstel een stimulans kunnen zijn voor 
ongehuwde samenlevers om zich te laten registreren maar de kosten 
die hieraan verbonden zijn zouden daarentegen een struikelblok 
kunnen vormen voor veel partners. Zij moeten immers zelf de kosten 
van een samenlevingscontract voldoen. De resultaten die met dit 
voorstel bereikt kunnen worden wegen bij lange na niet op tegen de 
investering die door de overheid moet worden gedaan. Mijn advies is 
daarom om dit voorstel niet in te voeren. 
 
 
4.3.4 Nieuwe burgerlijke staat 
De laatste optie met een formeelrechtelijk aanknopingspunt is het 
creëren van een geheel nieuwe burgerlijke staat; de niet huwelijkse 
samenleving. Deze zal dan naast de bestaande samenlevingsvormen 
(huwelijk en geregistreerd partnerschap) komen te staan en 
ongehuwde samenlevers kunnen net als bij de twee andere 
samenlevingsvormen hiervoor kiezen door zich te laten registreren. 
Aan deze nieuwe burgerlijke staat kunnen verschillende rechten en 
plichten verbonden worden die kunnen worden vergeleken met die 
van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap alleen dan in een 
lichtere vorm.139  
 
Analyse 
Het creëren van een nieuwe burgerlijke staat heft de huidige 
vermogensrechtelijke problemen van ongehuwde samenlevers niet 
op. Zij moeten namelijk net als bij het huwelijk en het geregistreerd 
partnerschap bewust kiezen voor deze nieuwe samenlevingsvorm. 
Wederom is hiervoor actief handelen van de partners vereist en het 
probleem is nou juist dat zij dat in veel gevallen nalaten. Het 
implementeren van dit voorstel zou voor een kleine groep misschien 
een reden zijn om te kiezen voor deze samenlevingsvorm maar voor 
een substantieel deel van ongehuwde samenlevers waarschijnlijk 
niet. De problemen blijven dus bestaan alleen dan voor een kleinere 
groep.  
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Net als de andere voorstellen met een formeelrechtelijke benadering 
blijft de partijautonomie door uitvoering van dit voorstel 
gehandhaafd. Partners kunnen zelf kiezen om formeel deze nieuwe 
samenlevingsvorm aan te gaan maar zij zijn in deze keuze geheel vrij.   
 
De rechtszekerheid zal door invoering van dit voorstel waarschijnlijk 
toenemen. De nieuwe wettelijke regeling zal duidelijkheid scheppen 
in de rechtspositie van de ongehuwde samenlever. Voorwaarde voor 
een toename van de rechtszekerheid is, net als bij de eerder 
voorstellen, dat de ongehuwde samenlever op de hoogte is van de 
nieuwe wettelijke regeling. Indien dit niet het geval is blijft 
rechtsonzekerheid bestaan.  
 
De kosten die het invoeren van een nieuwe burgerlijke staat met zich 
meebrengt weegt in de verse verte niet op tegen de minieme 
oplossing van de vermogensrechtelijke problemen. Het ontwerpen 
van een nieuwe burgerlijke staat is duur. Daarnaast moet de nieuwe 
wettelijke regeling ook gecommuniceerd worden naar de burgers. 
Indien dit voorstel een hoog oplossend vermogen zou hebben zijn 
deze kosten mijns inziens gerechtvaardigd maar dat is niet het geval. 
Het voorstel is daarom slecht toepasbaar.   
 
De voor- en nadelen afwegend heeft dit voorstel naar mijn mening 
teveel nadelen om het succesvol in te voeren. Het voorstel is slecht 
toepasbaar en heeft een laag oplossend vermogen. Het feit dat het 
voorstel de partijautonomie wel respecteert en dat de rechts-
zekerheid onder voorwaarden wel zou kunnen toenemen is naar 
mijn mening niet voldoende om uitvoering van dit voorstel aan te 
bevelen.   
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4.4 Materieelrechtelijke benadering  
De eerste vier voorstellen hadden een formeelrechtelijk karakter 
waarbij de hoofdregel was dat ongehuwde samenlevers zich, al dan 
niet verplicht, ergens moesten registreren. De komende vier 
voorstellen hebben een materieel aanknopingspunt en gaan uit van 
een bepaald criterium waaraan de niet huwelijkse samenleving moet 
voldoen. Deze voorstellen zullen in de deze paragraaf afzonderlijk 
besproken worden.  
 
 
4.4.1 Wettelijke regeling in het privaatrecht  
Het eerste materieelrechtelijke voorstel komt van Cohen Henriquez 
en is gedaan op de Leidse conferentie zoals eerder beschreven.  In 
tegenstelling tot de andere voorstellen op deze conferentie knoopt 
het voorstel van Cohen Henriquez aan bij een materieel criterium. 
Zijn voorstel is om een wettelijke regeling te ontwerpen die van 
toepassing is op ongehuwde samenlevers die voldoen aan het 
materiële criterium en die zelf verder niets geregeld hebben. Deze 
wettelijke regeling bestaat uit zes basisregels die nu kort worden 
toegelicht.140  
 
In regel één formuleert hij onder welke voorwaarden ongehuwde 
samenlevers onder deze wettelijke regeling vallen. Zij voldoen 
hieraan indien zij ongehuwd zijn en met elkaar in een 
gemeenschappelijke woning een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding voeren. Een termijn wordt hierin niet gesteld.  
 
Regel twee bepaalt dat de partners verplicht zijn naar evenredigheid 
van hun inkomen/vermogen bij te dragen aan de kosten van de 
huishouding. Deze regelt sluit aan bij artikel 1:84 BW uit het 
huwelijksvermogensrecht. 
  
Vervolgens is regel drie van toepassing op de aansprakelijkheid voor 
verbintenissen die zijn aangegaan ten behoeve van de gewone gang 

                                                           
140

 Cohen Henriquez 1983, p. 94-101.  



 

78 

 

van de huishouding. Partners zijn hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. 
Deze regeling sluit aan bij art. 1:85 BW.  
 
Regel vier bevat een regeling voor de goederen. Lid 1 ziet op 
roerende goederen en gaat uit van mede-eigendom. Lid 2 ziet 
specifiek op de gemeenschappelijke woning. Deze regel bepaalt dat 
de woning die door een van de partners is ingebracht aan hem/haar 
toebehoort waarbij de waarde van de bijdrage die  door de andere 
partner wordt ingebracht wel moet worden verrekend. Indien deze 
verhouding niet kan worden vastgesteld gaat deze regel uit van het 
vermoeden dat ieder de helft heeft bijgedragen.  
 
Regel vijf behandelt de beschikkingsbevoegdheid en gaat uit van het 
feit dat beide partners beschikkingsbevoegd zijn om handelingen te 
verrichten die dienen tot gewoon onderhoud of tot behoud van 
woning en inboedelgoederen van regel 4.  
 
De zesde en laatste regel ziet op de beëindiging van de niet 
huwelijkse samenleving. Deze eindigt door het beëindigen van de 
gemeenschappelijke huishouding of door opzegging door een van de 
partners.  
 
Deze wettelijke regels zijn van regelend recht. Indien de ongehuwde 
samenlevers niet willen vallen onder de regels en hun 
vermogensrechtelijke zaken anders willen regelen dan kunnen zij 
door middel van een notarieel samenlevingscontract van de 
wettelijke regeling afwijken.141   
 
Analyse 
Het grote voordeel van deze materieelrechtelijke benadering is dat 
van ongehuwde samenlevers geen actief handelen is vereist. De 
wettelijke regeling is immers van toepassing indien de partners 
voldoen aan het materiële criterium van regel 1. Het is wel zaak om 
dit materiële criterium zo goed mogelijk te formuleren en juist dat is 
lastig. In de huidige wetgeving zijn al verschillende criteria gebruikt 
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maar deze zijn niet uniform.142 Een vraag die hierbij opkomt is wat te 
doen met de groep die in de toekomst buiten het materiële criterium 
valt? Moeten deze dan rechteloos blijven of moet ook voor deze 
groep weer een vangnet worden bedacht. Zo blijft de wetgever bezig 
en dat kan niet wenselijk zijn. Daarmee is ook het grootste twistpunt 
van de materieelrechtelijke aanknoping genoemd. Deze aanknoping 
roept veel vragen op die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. Om 
deze reden wordt dit criterium door diverse auteurs afgewezen.143  
 
Een niet goed geformuleerd materieel criterium kan leiden tot 
grotere rechtsonzekerheid. De ongehuwde samenlever weet dan 
immers niet of de wettelijke regeling nou wel of niet op hem van 
toepassing is. Indien het materiële criterium goed is geformuleerd en 
de ongehuwde samenlever goed op de hoogte kan worden gebracht 
van de regeling brengt toepassing hiervan wel een verhoging van de 
rechtszekerheid met zich mee. 
 
In de huidige wetgeving wordt al gebruik gemaakt van diverse 
materiële criteria waarin de niet huwelijkse samenleving is 
gedefinieerd. Dit impliceert dat de wetgever het gebruik van een 
materieel criterium op dit punt niet afwijst. In opdracht van het 
Ministerie van Justitie worden momenteel de mogelijkheden 
verkend om voor ongehuwde samenlevers tot een aanvullende 
wettelijke regeling te komen.144 Uit het gebruik van de diverse 
materiële criteria in de huidige wetgeving kan opgemaakt worden 
dat indien deze wettelijke regeling er komt de kans groot is dat deze 
ook gebruik zal maken van een materieel criterium. 
 
Een discussie is of huishoudelijke arbeid en de opvoeding van de 
kinderen gedurende een substantieel deel van de week ook een 
bijdrage is in de zin van regel 4. Cohen Henriquez antwoordt op deze 
vraag ontkennend.145 Er kan naar mijn mening geen twijfel over 
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bestaan dat deze arbeid wel meegeteld moet worden als bijdrage 
aan de gemeenschappelijk gevoerde huishouding. Indien dit niet 
wordt meegeteld ontstaan er onbillijke situaties zoals eerder 
beschreven is en blijven de vermogensrechtelijke problemen van 
ongehuwde samenlevers ondanks invoering van deze wettelijke 
regeling bestaan.146  
 
Uit bovenstaande blijkt dat het oplossend vermogen van dit voorstel 
groot kan zijn. Indien het materiële criterium juist wordt 
geformuleerd zal de wettelijke regeling op de juiste groep 
ongehuwde samenlevers van toepassing zijn. De wettelijke regeling 
zorgt voor een basisbescherming waarin regels zijn opgenomen van 
goederenrechtelijke, verbintenisrechtelijke en bewijsrechtelijke aard. 
Hierdoor kunnen de in hoofdstuk drie geschetste problemen worden 
opgelost.  
 
Qua toepasbaarheid scoort dit voorstel goed. Materiële criteria zijn 
door de wetgever al vaker gebruikt dus dat zal geen struikelblok 
vormen. De invoering van een nieuwe wettelijke regeling brengt wel 
kosten met zich mee maar alleen voor de overheid. De ongehuwde 
samenlevers hoeven geen extra kosten te maken tenzij zij niet onder 
de wettelijke regeling willen vallen. De kosten die gemaakt moeten 
worden door de overheid voor het ontwerpen van de wettelijke 
regeling zijn gerechtvaardigd indien de problemen van ongehuwde 
samenlevers (nagenoeg) worden opgelost.  
 
Zoals in dit voorstel ook is bepaald moeten ongehuwde samenlevers 
wel de mogelijkheid hebben om van de wettelijke regeling af te 
wijken. Ook hier kan weer de discussie gevoerd worden of dit 
voorstel niet in strijd is met de partijautonomie. Het automatisch van 
toepassing zijn van de wettelijke regeling neigt mijns inziens wel naar 
een aantasting van de partijautonomie. Deze mag naar mijn mening 
in uitzonderlijke gevallen wel ingeperkt worden ten behoeve van de 
versterking van de positie van zwakkere partijen in de samenleving 
maar alleen indien er geen andere alternatieven zijn. De overheid is 
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er om ervoor te zorgen dat alle burgers gelijke rechten en een gelijke 
uitgangspositie hebben. Indien een bepaalde groep in een te zwakke 
positie komt wordt overheidsingrijpen meer gerechtvaardigd. 
Terughoudendheid is naar mijn mening hierbij wel geboden. 
 
Conclusie is dat dit voorstel op bepaalde punten goede resultaten 
kan boeken. Enige nadeel van deze optie is de mogelijke aantasting 
van partijautonomie. Daarnaast moet zorgvuldig  aandacht worden 
besteed aan het juist formuleren van een materieel criterium, om 
zodoende ervoor te zorgen dat de juiste groepen binnen de 
wettelijke regeling vallen. Uitvoering van dit voorstel zou een optie 
kunnen zijn.  
 
 
4.4.2 Incidentele wijziging van wetgeving 
Dit voorstel is gedaan in 1977 toen de niet huwelijkse samenleving 
nog maar net in opkomst was. Het voorstel hield in het incidenteel 
wijzigen van wetgeving daar waar ongelijkheden zich voordoen 
tussen gehuwde partners en niet gehuwde samenlevers.147 
Toepassing van dit voorstel zou betekenen dat verschillende 
bepalingen uit het huwelijksvermogensrecht verruimd zullen worden 
zodat zij ook op de niet huwelijkse samenleving van toepassing zijn. 
Om welke bepalingen dit ging is in het voorstel niet besproken. 
Daarnaast wordt in het voorstel ook niet uitgelegd wat precies onder 
ongehuwde samenlevers moet worden verstaan. Ook blijkt uit het 
voorstel niet of ongehuwde samenlevers van deze bepalingen 
kunnen afwijken door middel van een samenlevingscontract.  
 
Analyse 
Het incidenteel wijzigen van bepalingen uit het huwelijks-
vermogensrecht zodat deze ook op de niet huwelijkse samenleving 
van toepassing is heeft als gevolg dat er een onoverzichtelijke brij 
ontstaat van toepasselijke bepalingen.148 Dit leidt tot verwarring en 
ondoorzichtigheid nu niet duidelijk is welke bepalingen wel en welke 
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bepalingen niet van toepassing zijn op ongehuwde samenlevers. 
Daarnaast wordt ook niet uitgelegd wat onder ongehuwde 
samenlevers wordt verstaan. Het voorstel komt derhalve de 
rechtszekerheid niet ten goede, integendeel.  
 
Toepassing van dit voorstel heeft wel een hoog oplossend vermogen. 
Op basis van de analyse uit hoofdstuk drie zouden voor ongehuwde 
samenlevers op goederenrechtelijk, verbintenisrechtelijk en 
bewijsrechtelijk gebied artikelen uit het huwelijksvermogensrecht 
moeten worden verruimd. De vermogensrechtelijke problemen 
blijken zich op zoveel terreinen af te spelen dat van het incidenteel 
wijzigen van wetgeving echter geen sprake meer is. Het voorstel 
heeft dus een hoog oplossend vermogen maar zal niet incidenteel 
van aard zijn.  
 
Daarnaast staat het incidenteel verruimen van bepalingen uit het 
huwelijksvermogensrecht op gespannen voet met de autonomie van 
partijen. De buitenhuwelijkse staat waar ongehuwde samenlevers 
zich in bevinden wordt dan op bepaalde punten gelijk gesteld met 
bepalingen uit het huwelijksvermogensrecht. De vraag is of dit 
gewenst is. Op dit punt zijn de meningen verdeeld.149  
 
Het voorstel lijkt ook niet goed toepasbaar. Voor de wetgever is het 
niet lastig en duur om de betreffende bepalingen uit het huwelijks-
vermogensrecht te verruimen. Het zal daarentegen lastig zijn om dit 
voorstel goed naar de ongehuwde samenlever te communiceren. 
Daarvoor is het een te onsamenhangend geheel.  
 
Dit voorstel brengt teveel nadelen met zich mee die de invoering van 
dit voorstel niet rechtvaardigen. Het hoge oplossende vermogen van 
dit voorstel weegt niet op tegen de slechte toepasbaarheid, de grote 
rechtsonzekerheid en de aantasting van de autonomie van partijen. 
Het is daarom mijns inziens niet verstandig dit voorstel uit te voeren.  
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4.4.3 Analoog toepassen enkele bepaling huwelijksvermogensrecht 
Zoals eerder beschreven is het analoog toepassen van het gehele 
huwelijksvermogensrecht geen reële optie nu deze bepalingen 
specifiek geschreven zijn voor het instituut huwelijk en het analoog 
toepassen van al deze bepalingen tornt aan de partijautonomie.150  
 
Wel een optie zou kunnen zijn om slechts enkele bepalingen onder 
voorwaarden analoog toe te passen op de niet huwelijkse 
samenleving. Dit zou in bepaalde gevallen de onbillijke situaties 
verminderen dan wel voorkomen nu er geen andere regels van 
toepassing zijn. Schrama constateert vier voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden wil de bepaling analoog toegepast kunnen 
worden.151 Dit zijn: 
 

1. De bepaling mag niet alleen gebaseerd zijn op een 
eigenschap van het huwelijk terwijl die niet in dezelfde mate 
van toepassing is bij de niet huwelijkse samenleving. 
Voorbeeld hiervan is de lotsverbondenheid van het huwelijk 
(art. 1:81 BW). 

2. De bepaling mag niet ten koste gaan van een derde. Bij het 
huwelijk kan deze checken met wie hij te maken heeft maar 
bij de niet huwelijkse samenleving is dit niet mogelijk. 

3. De bepaling moet een goede oplossing bieden voor het 
vermogensrechtelijke probleem.  

4. Voorzichtigheid is geboden omdat het huwelijk een meer 
omvattend stelsel van rechten en plichten met zich 
meebrengt terwijl dit bij de niet huwelijkse samenleving niet 
het geval is.  

 
In de literatuur is deze mogelijkheid door diverse auteurs besproken. 
De besproken problemen van ongehuwde samenlevers doen zich 
vooral voor op het gebied van de kosten van de huishouding, 
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levensonderhoud, goederen (waaronder de woning), vermogens-
opbouw en het leveren van bewijs.  
 
Voor de analoge toepassing wat betreft de kosten van de 
huishouding zou het gaan om art. 1:84 BW. Of deze bepaling wel of 
niet analoog kan worden toegepast zijn de meningen verdeeld.152 De 
meeste auteurs zijn echter van mening dat dit wel mogelijk is.  
 
Het analoog toepassen van goederenrechtelijke bepalingen uit het 
huwelijksvermogensrecht  (bijvoorbeeld art. 1:88, art. 1:100 en art. 
1:101 BW) wordt in de literatuur door diverse auteurs bepleit.153 Op 
basis van de bovenstaande vier criteria is Schrama van mening dat 
deze niet analoog kunnen worden toegepast.154De meningen zijn op 
dit punt wederom verdeeld.  
 
Wat vermogensopbouw betreft zouden art. 1:95 en art. 1:96 BW 
analoog toegepast kunnen worden. Schrama wijst deze analogische 
toepassing af.155 Andere auteurs zijn echter een andere mening 
toegedaan.  
 
De bewijsrechtelijke problemen van ongehuwde samenlevers 
zouden deels opgelost kunnen worden door de analoge toepassing 
van art. 1:131 BW. De literatuur is unaniem van mening dat de 
analoge toepassing van dit artikel mogelijk moet zijn.156  
 
Zoals blijkt bestaat er nog geen duidelijkheid over welke bepalingen 
wel en welke niet analoog zouden moeten worden toegepast. Feit is 
echter wel dat niet alle vermogensrechtelijke problemen (goederen-
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rechtelijk, verbintenisrechtelijk en bewijsrechtelijk) kunnen worden 
ondervangen.  
 
Analyse 
Indien de bepaling voldoet aan deze vier voorwaarden zou deze 
analoog toegepast kunnen worden op de niet huwelijkse 
samenleving. Nadeel van deze oplossing is dat de rechtsonzekerheid 
niet verminderd wordt. Het is bij elke bepaling maar weer de vraag 
of de rechter analoge toepassing van die bepaling accepteert. 
Hierover is nog te weinig jurisprudentie waardoor er nog weinig 
houvast is.  
 
Een nadeel van dit voorstel is dat het te weinig oplossend vermogen 
heeft. Doordat voor het analoog toepassen van de bepaling aan de 
genoemde voorwaarden moet worden voldaan zal de bepaling lang 
niet altijd kunnen worden toegepast. Dit betekent dat op lang niet 
alle vermogensrechtelijke problemen een bepaling uit het 
huwelijksvermogensrecht analoog kan worden toegepast waardoor 
er nog steeds problemen blijven bestaan.  
 
Het probleem van de rechtsonzekerheid en het te lage oplossende 
vermogen zou kunnen worden ondervangen door middel van een 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling die aangeeft welke bepalingen uit 
het huwelijksvermogensrecht onder welke voorwaarden analoog 
kunnen worden toegepast. Daarnaast zou dit artikel dan een 
definitie moeten bevatten wat onder ongehuwde samenlevers wordt 
verstaan. Met deze extra bepaling zou uitvoering van dit voorstel wel 
meer rechtszekerheid en een hoog oplossend vermogen 
meebrengen.  
 
Uitvoering van dit voorstel kan op gespannen voet staan met de 
partijautonomie. Net als bij het vorige voorstel worden ongehuwde 
samenlevers geconfronteerd met bepalingen die op het huwelijk van 
toepassing zijn. Door middel van de vier voorwaarden uit het 
voorstel zouden alleen bepalingen toegepast worden die van 
toepassing zijn op situaties waarbij een grote gelijkenis bestaat 
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tussen het huwelijk en de niet huwelijkse samenleving. Maar dan 
blijft nog het bezwaar bestaan dat ongehuwde samenlevers 
geconfronteerd worden met regels terwijl zij dit helemaal niet willen. 
Zij zijn dus niet vrij in het kiezen van hun eigen rechtspositie.  
 
Belangrijk voordeel is dat actief handelen van de ongehuwde 
samenlevers niet vereist is. Daarnaast brengt het analoog toepassen 
van enkele bepalingen van het huwelijksvermogensrecht weinig 
extra kosten met zich mee. De vraag is of het analoog toepassen van 
bepalingen uit het huwelijksvermogensrecht in de politiek niet op 
verzet stuit. De christelijke partijen zien het huwelijk toch als een 
eigen instituut en zouden bij de uitvoering van de voorstel wel eens 
dwars kunnen liggen. Er van uitgaande dat deze partijen hier wel 
mee instemmen is dit voorstel wel toepasbaar in het Nederlands 
recht. Dit voordeel weegt echter niet op tegen inperking van de 
partijautonomie. Voor het adequaat oplossen van de vermogens-
rechtelijke problemen van ongehuwde samenlevers is dit voorstel 
mijns inziens niet de oplossing.  
 
 
4.4.4 Geïntegreerd relatievermogensrecht  
Forder en Verbeke pleiten in hun boek voor een nieuw en 
geïntegreerd relatievermogensrecht.157 Dit relatievermogensrecht is 
niet alleen gericht op het huwelijk maar ook op geregistreerde 
relaties en ongehuwde samenlevers en ziet onder andere op een 
verbintenisrechtelijke participatie in vermogensopbouw, alimen-
tatierecht en erfrechtelijke voorzieningen. Op basis van een analyse 
van discriminatietheorieën en rechtspraak komen zij tot de conclusie 
dat niet naar juridische categorieën gekeken moet worden maar 
naar feiten.158 Zij zijn van mening dat “het gezinsleven, elk 
gezinsleven, per definitie een minimale bescherming verdient en dat 
er geen recht kan bestaan om samen te leven zonder enige 
afdwingbare verplichting hieromtrent.”159 Daarbij hebben zij ook 
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grote kritiek op de huidige manier waarop in Nederland de wettelijke 
regeling van het huwelijk is vormgegeven.160  
 
Elk koppel dat een duurzame relatie aangaat en samen zijn leven 
organiseert moet volgens dit voorstel vermogensrechtelijk op 
dezelfde minimale wijze worden beschermd. Forder en Verbeke zien 
de samenleving tussen twee partners als een ‘project’ waar beide 
partners in bijdragen.161 Het samenleven creëert verwachtingen, 
aanspraken en rechten. Deze bijdrage aan het ‘project’ moet de 
grondslag vormen voor de verbintenisrechtelijke verrekening van het 
gezamenlijk opgebouwde vermogen.162  
 
Zij pleiten dus voor een gelijke behandelingen van alle duurzame 
relaties. Er moet dan wel sprake zijn van intieme duurzame relatie. 
Door middel van het formaliseren van deze relatie in de vorm van 
het huwelijk, het geregistreerde partnerschap of een notarieel 
samenlevingscontract wordt het kenmerk duurzaamheid vermoed. 
Dit betekent in ieder geval een dwingend participatierecht in de 
aanwinsten uit arbeid opgebouwd in de loop van de relatie.163 Indien 
samenwoners zich niet formeel hebben laten registreren kunnen zij 
ook een beroep doen op deze wettelijke regeling maar dan wordt de 
bewijslast omgekeerd. Waar bij de formalisering van de relatie de 
duurzaamheid wordt vermoed, moet bij ongehuwde samenlevers de 
duurzaamheid worden bewezen. Indien dit lukt moet het eerder 
genoemde dwingende participatierecht worden toegepast. 164 
 
Deze relatievermogensrechtelijke bepalingen moeten in een 
wettelijke regeling opgenomen worden. Zoals hierboven beschreven 
is deze wettelijke regeling dus voor ieder koppel van toepassing die 
samen een intieme duurzame relatie hebben, ongeacht welke vorm. 
Dit participatierecht is dwingendrechtelijk van aard. Hiervan kan dus 
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niet bij huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of 
samenlevingscontract afgeweken worden. Het gaat daarbij om 
vermogen dat tijdens de relatie door de partners samen is 
opgebouwd. Omdat het alleen gaat om gedurende de relatie 
opgebouwd vermogen is dit dwingendrechtelijke recht ook van 
toepassing op korte samenwoonrelaties.165  
 
Analyse 
Het voorstel van Forder en Verbeke is tamelijk rigoureus en heeft 
niet alleen te maken met de situatie van ongehuwde samenlevers. 
Het voorstel voor dit nieuwe relatievermogensrecht komt tevens 
voort uit de kritiek die zij hebben op de huidige huwelijkswetgeving. 
Hoewel dit voorstel rigoureus is zou het in de toekomst best praktijk 
kunnen worden. Indien de tendens van de afgelopen decennia, 
waarbij het huwelijk een steeds minder grote rol gaat spelen, zich 
voortzet zal de roep om een nieuw en alles overkoepelend 
relatievermogensrecht steeds luider worden.  
 
Het voordeel van dit voorstel is dat er één lijn getrokken wordt. 
Iedere relatie is in dit voorstel gelijk ongeacht hoe deze is 
vormgegeven. Dit kan echter ook een nadeel zijn voor voorstanders 
van het huwelijk. Deze zien het huwelijk als een apart instituut 
waaraan niet getornd mag worden. Het invoeren van een nieuw 
relatievermogensrecht zouden zij kunnen zien als een afbreuk 
hiervan. Ook al zou het huwelijk blijven bestaan dan zal onder 
invloed van het nieuwe relatierecht het huwelijk een minder 
prominente rol gaan spelen. Ik denk echter dat het op dit moment 
nog te vroeg is voor dit nieuwe relatierecht. Hoewel het huwelijk een 
steeds minder prominente rol in de samenleving krijgt hechten veel 
mensen hier nog wel waarde aan. Zolang de christelijke partijen in 
Nederland een belangrijke stem hebben zal een nieuw 
relatievermogensrecht mijns inziens geen werkelijkheid worden. Dit 
voorstel is daarom op dit moment nog niet toepasbaar.  
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Een belangrijk voordeel is dat geen actief handelen van de partners 
is vereist. Dit komt het oplossend vermogen ten goede. Door het 
hebben van een duurzame intieme relatie voldoen zij al aan het 
materieelrechtelijk criterium. Hoe langer de relatie zal duren hoe 
gemakkelijker het zal zijn voor ongehuwde samenlevers om het 
bestaan van deze duurzame relatie eventueel te bewijzen. Indien zij 
zeker willen zijn van hun zaak kunnen zij er altijd nog voor kiezen om 
hun relatie te formaliseren.  
 
Een nadeel van dit voorstel is dat het een selectief oplossend 
vermogen heeft. Deze wettelijke regeling is namelijk alleen gericht 
op een verrekenplicht van tijdens de relatie opgebouwd vermogen. 
De regeling ziet derhalve niet op andere vermogensrechtelijke 
problemen zoals delen van de bewijsproblematiek en de 
goederenrechtelijke problemen.  
 
De rechtszekerheid zal door toepassing van dit voorstel enigszins 
toenemen. De wettelijke regelt schept duidelijkheid in de 
rechtspositie van partners. Indien zij hun relatie formaliseren dan is 
de wettelijke regeling van toepassing behoudens tegenbewijs. 
Formaliseren zij hun relatie niet dat kunnen zij nog steeds onder de 
wettelijke regeling vallen maar dan moeten zij dit wel bewijzen. Het 
voorstel schept een duidelijke rechtspositie. De wet is echter niet op 
alle vermogensrechtelijke terreinen van toepassing. Delen van de 
bewijsproblematiek worden niet geregeld en ook de goederen-
rechtelijke verhoudingen worden in de nieuwe wet niet geregeld. Dit 
betekent een onzekere rechtspositie op deze terreinen.  
 
Een laatste nadeel van dit voorstel is dat het op gespannen voet kan 
staan met de partijautonomie. Dit ligt eraan wat voor materieel 
criterium uiteindelijk gegeven wordt aan de relatie. In het voorstel 
wordt gesproken over een duurzame intieme relatie.  
 
De voor- en nadelen afwegende zou ik invoering van dit voorstel 
afraden. In deze vorm heeft dit voorstel de nadelen dat het een 
selectief oplossend vermogen heeft en dat het op gespannen voet 
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kan staan met de partijautonomie. Daar komt bij dat de het voorstel 
op dit moment waarschijnlijk nog niet uitvoerbaar is zolang de 
christelijke politieke partijen nog een grote stem hebben in 
Nederland.  
 
 
4.5 Positie ongehuwde samenlever in andere landen 
Nederland is niet het enige land wat te maken heeft met een 
groeiend aantal ongehuwde samenlevers. In deze paragraaf wordt 
aandacht besteed aan de situatie van ongehuwde samenlevers in 
België en Zweden. Beide landen zijn vergelijkbaar met Nederland 
wat betreft hun ontwikkeling in emancipatie en familierechtelijke 
voorzieningen. Dat blijkt ook uit het feit dat zowel België als Zweden 
het homo huwelijk erkennen.166 Daarnaast zijn de rechtssystemen 
van beide landen vergelijkbaar met die van Nederland. De 
ontwikkeling van regelgeving voor ongehuwde samenlevers is in 
deze landen al verder in vergelijking met Nederland. Beide landen 
hebben al een wettelijke regeling voor ongehuwde samenlevers. 
Deze zullen worden beschreven en geanalyseerd aan de hand van de 
eerder genoemde criteria.  
 
 
4.5.1 België 
In België bestaat sinds 1 januari 2000 al een wettelijke regeling voor 
ongehuwde samenlevers.167 Partners kunnen in België naast het 
huwelijk kiezen om wettelijk te gaan samenwonen of slechts feitelijk 
te gaan samenwonen.168 Indien ongehuwde samenlevers feitelijk 
gaan samenwonen zonder iets te regelen zijn net als in Nederland de 
algemene vermogensrechtelijke regels van toepassing. 
 
Om wettelijk te gaan samenwonen moet men in België een 
verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Deze aangifte moet 
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worden overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Deze controleert of aan de voorwaarde is voldaan en schrijft de 
verklaring vervolgens in het bevolkingsregister in. Twee personen die 
samenwonen kunnen kiezen voor deze wettelijke vorm. Dit betekent 
dat ook mensen met een familierechtelijke band hiervoor kunnen 
kiezen of twee andere mensen die samenwonen zonder dat zij een 
affectieve relatie hebben.169   
 
De samenwoners kunnen ervoor kiezen om een samenlevings-
contract toe te voegen aan de verklaring. Deze wordt bij de 
verklaring gehecht en samen met de verklaring ingeschreven in het 
bevolkingsregister.170  
 
De aangifte geeft een zekere juridische bescherming. De bepalingen 
in het Belgische Burgerlijke Wetboek bepalen dat samenwoners 
bepaalde rechten en plichten hebben met betrekking tot de woning, 
de lasten van het samenleven en de schulden. Op deze punten wordt 
de wettelijke samenwoning gelijkgetrokken met het huwelijk. Art. 
1477 § 2 Belgisch BW bepaalt dat de samenwoners met betrekking 
tot de gemeenschappelijke woning en inboedel deze niet zonder de 
toestemming van de ander kan vervreemden. Deze bepaling lijkt op 
het toestemmingsvereiste van art. 1:88 uit het Nederlandse BW.  
 
Art. 1477 § 3 Belgisch BW bepaalt dat de samenwoners net als 
echtgenoten verplicht zijn om in de behoefte van het huishouden te 
voorzien. Dit gaat over de kosten van onderhoud, opvoeding en 
opleiding van de kinderen, enzovoort.  
 
Tenslotte is art. 1477 § 4 Belgisch BW van belang. Deze bepaling 
regelt de aansprakelijkheid van de samenwoners. Indien een van de 
samenwoners een schuld aangaat die noodzakelijk is voor de 
behoefte van de samenwoners dan zijn beide samenwoners 
hoofdelijk aansprakelijk. Het moet hier wel gaan om schulden die 
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niet buitensporig zijn in verhouding tot de financiële middelen 
waarover zij samen beschikken.  
 
Indien de verstandhouding tussen de samenwoners ernstig 
verstoord is kan de vrederechter171 dringende en voorlopige 
maatregelen opleggen.172 Deze maatregelen kunnen betrekking 
hebben op het verblijf in de woning, de (gemeenschappelijke) 
goederen, de kinderen en verdere verplichtingen van de 
samenwoners.  
 
De wettelijke samenwoning kan op vier manieren eindigen.173 De 
samenwoning eindigt van rechtswege door het huwelijk van de 
samenwoners met elkaar of van een van hen met een derde. De 
samenwoning eindigt ook van rechtswege door het overlijden van 
een van de partners. Zij kunnen ook in onderlinge overeenstemming 
de samenwoning beëindigen. Dit kan door een schriftelijke verklaring 
bij de ambtenaar van burgerlijke stand.174. Ten slotte kunnen beide 
samenwoners afzonderlijk de samenwoning beëindigen. Hiervoor is 
wederom een schriftelijke verklaring bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand vereist. Deze verklaring wordt op kosten van 
indiener bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend aan de andere 
samenwoner.175 
 
Sinds 18 mei 2007 is er in België ook erfrecht ingevoerd voor 
wettelijke samenwoners. Sinds deze invoering erft deze groep 
automatisch van elkaar, in tegenstelling tot de feitelijke 
samenwoners, zonder dat daarvoor een testament vereist is. Het 
gaat echter wel om een beperkt wettelijk erfrecht. De langstlevende 
verkrijgt namelijk automatisch het vruchtgebruik (en dus niet de 
volle eigendom) van de gezamenlijke woning en de inboedel. Indien 

                                                           
171

 De vrederechter in België is vergelijkbaar met de kantonrechter in Nederland.  
172

 Art. 1479 Belgisch BW. 
173

 Art. 1476 lid 2 Belgisch BW; Swennen 2010, p. 497. 
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zij meer willen regelen dan zullen zij een testament moeten 
opmaken.  
 
Analyse 
De Belgische regeling voor ongehuwde samenlevers maakt gebruik 
van een formeelrechtelijk aanknopingspunt. De regeling biedt een 
minimale bescherming aan samenwoners waarbij op enkele punten 
een parallel wordt getrokken met de positie van echtgenoten. Qua 
bescherming staat deze regeling dus tussen het huwelijk en de niet 
huwelijkse samenleving in. In de literatuur wordt laatdunkend over 
deze wettelijke regeling gedaan.176 Met name Swennen is van 
mening dat deze regeling een wassen neus is die in de praktijk 
vrijwel geen functie heeft omdat er nauwelijks gebruik van wordt 
gemaakt.177  
 
Groot nadeel van deze regeling is zoals eerder al geconstateerd dat 
actief handelen van de ongehuwde samenlevers vereist is. De 
verwachting is dat niet veel mensen deze stap in Nederland zullen 
zetten waardoor het probleem niet adequaat genoeg wordt opgelost 
(laag oplossend vermogen). Een voordeel van deze wettelijke 
regeling is wel dat de kosten voor de ongehuwde samenlevers 
miniem zijn. Het registreren als wettelijke samenlever kost in België 
niets. Dit kan een stimulans zijn voor partners om zich toch te laten 
registreren. Indien zij zich wel laten registeren lost toepassing van 
deze wettelijke regeling de vermogensrechtelijke problemen van de 
ongehuwde samenlevers slechts gedeeltelijk op. De wet regelt bevat 
alleen bepalingen met betrekking tot de woning/inboedel, 
huishouden en aansprakelijkheid. Wat bijvoorbeeld mist zijn 
bepalingen over de bewijsproblematiek en de vermogensopbouw. 
Dus ook al zouden de ongehuwde samenlevers massaal kiezen voor 
registratie dan heeft uitvoering van dit voorstel maar een selectief 
oplossend vermogen.  
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Door uitvoering van dit voorstel zal de rechtszekerheid niet 
toenemen. Het voorstel heeft, zoals geconstateerd, een selectief 
oplossend vermogen. Dit betekent dat de wettelijke regeling de 
ongehuwde samenlevers niet op alle gebieden een duidelijke 
rechtspositie verschaft. Daarnaast speelt de vraag of de ongehuwde 
samenlevers goed geïnformeerd kunnen worden over hun 
rechtspositie. Als dit al het geval is dan is de rechtspositie van 
ongehuwde samenlevers nog steeds niet helder waardoor de 
rechtszekerheid niet zal toenemen.  
 
Voor de invoering van deze wet zal door de overheid diverse kosten 
gemaakt moeten worden. De ambtenaren van burgerlijke stand 
moeten de registratie gaan inschrijven. Daarnaast moet de 
ongehuwde samenlevers geïnformeerd worden over de mogelijkheid 
tot registratie. Het oplossend vermogen van deze wettelijke regeling 
is echter niet hoog. Daarom wegen de kosten die de overheid moet 
maken niet op tegen het resultaat. Het voorstel scoort qua 
toepasbaarheid derhalve gemiddeld.  
 
Kijkend naar de voor- en nadelen van deze regeling concludeer ik dat 
het niet verstandig is om deze regeling in Nederland in te voeren. De 
regeling zal de vermogensrechtelijke problemen niet genoeg 
oplossen omdat te weinig ongehuwde samenlevers zullen kiezen 
voor deze registratie en het voorstel een selectief oplossend 
vermogen heeft.178 Daarnaast verhoogt deze wettelijke regeling de 
rechtszekerheid niet en is de wettelijke regeling niet goed 
toepasbaar. De nadelen zijn mijns inziens te bezwaarlijk om 
invoering te adviseren.  
 
 
4.5.2 Zweden 
Zweden kent sinds 1988 een regeling  die de goederenrechtelijke 
situatie tussen ongehuwde samenlevers regelt.179 De wet knoopte 
aan bij een materieel criterium. In eerste instantie stond in deze wet 
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dat hij van toepassing is op twee personen die samenwonen in 
omstandigheden die vergelijkbaar zijn met een huwelijk.180 Naar 
aanleiding van een evaluatie van de wet in 1999 is dit criterium in 
2003 veranderd.181 Er wordt nu niet meer verwezen naar het 
huwelijk maar naar het algemenere ‘als een paar samenleven.’182 Het 
materiële criterium uit de Samenwoonwet stelt nu drie eisen: 
 

1. De ongehuwde samenlevers moeten op een permanente 
basis met elkaar samenleven. 

2. De ongehuwde samenlevers moeten als een paar 
samenwonen waarbij een intieme relatie normaal is.183 

3. De ongehuwde samenlevers moeten een gezamenlijke 
huishouding hebben.184 

 

De wet gaat uit van gezamenlijk eigendom van goederen die 
gedurende de relatie zijn verworven en is hij alleen van toepassing 
op de gezamenlijke woning en op de huishoudelijke inboedel.185 
Vakantiehuizen, recreatiegoederen, bedrijfsgoederen enzovoort 
vallen hier niet onder.186 
 
De wet eerbiedigt de autonomie. Zij zijn namelijk gedurende de 
relatie niet gebonden aan de wettelijke regeling. De meeste 
bepalingen uit deze wet zijn namelijk niet van toepassing zolang de 
relatie duurt maar spelen pas bij het einde van de relatie. Hierop is 
één uitzondering en dat is dat de partners niet zonder elkaars 
toestemming kunnen beschikken over de goederen die vallen onder 
deze wet.187 Deze beschikkingsbevoegdheid bepaling is vergelijkbaar 
met art. 1:88 van het Nederlands BW. Net als in art. 1:88 BW  
bepaalt art. 23 Samenwoonwet dat de ene partner niet zonder de 
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toestemming van de andere partner de gezamenlijk woning en 
inboedel mag vervreemden, bezwaren of ingebruikgeven. Bij de 
Zweedse Samenwoonwet gaat het alleen om de gezamenlijk 
bewoonde woning terwijl 1:88 BW ook van toepassing kan zijn bij 
een door de andere partner alleen bewoonde woning. Bij beide 
artikelen moet de toestemming van de andere partner schriftelijk 
zijn. De ongehuwde samenlevers kunnen zich onttrekken aan de 
wettelijke regeling door middel van een schriftelijke 
overeenkomst.188  
 
Een ander belangrijk punt voor het eerbiedingen van de 
partijautonomie is dat de wet pas van toepassing is indien een van 
de partners daarop een beroep doet.189 Op het moment dat een van 
de partners dit beroep doet moet hij of zij de samenwoning 
bewijzen. Het geregistreerd staan op hetzelfde woonadres is hierbij 
van zwaarwegend belang. Ook indien de ongehuwde samenlevers 
niet op hetzelfde adres staan ingeschreven kan er sprake zijn van 
samenwoning maar dit is veel moeilijker te bewijzen. Wat betreft het 
bewijs van goederen is het zo dat van alle goederen die zijn 
aangeschaft tijdens de samenwoning wordt vermoed dat deze voor 
gezamenlijk gebruikt zijn afgeschaft, tenzij bewezen kan worden dat 
niet zo is. Voor goederen die eerder zijn aangeschaft geldt het 
omgekeerde, namelijk dat bewezen moet  worden dat de goederen 
wél voor gezamenlijk gebruik zijn gekocht. Bonnetjes, foto’s, 
afschriften e.d. kunnen hiervoor als bewijs dienen.  
 
De wet gaat uit van gelijke verdeling van de gedurende de relatie 
verworven goederen.190 Indien deze verdeling echter onredelijk blijkt 
is er de mogelijkheid om van deze gelijke verdeling af te wijken.191 
Dit kan alleen indien de gelijke verdeling in het licht van de duur van 
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de relatie, de financiële omstandigheden van de samenwonenden of 
andere omstandigheden onredelijk zou zijn.192 
 
De positie van de ongehuwde samenlever die niets geregeld heeft, is 
op het moment dat de partner overlijdt in het Nederlandse recht 
bijzonder zwak. Dit is in het Zweedse recht vergelijkbaar. Het 
Zweedse recht kent aan de overlevende samenlever ook geen plaats 
toe in het versterferfrecht.193 De Zweedse Samenwoonwet kent de 
overlevende samenlever een aantal beperkte rechten toe. De 
partner kan bij overlijden op dezelfde rechten aanspraak maken als 
bij het einde van de relatie door het uit elkaar gaan.194 Hij of zij kan 
dus aanspraak maken op de helft van de goederen die onder deze 
wet vallen. Daarnaast kan hij of zij aanspraak maken op een bedrag 
dat tweemaal de waarde van het krachtens de Wet op de Sociale 
Zekerheid vastgestelde bedrag heeft. In 2010 bedroeg dit 
basisbedrag 4.871,58 euro.195 De overlevende partner kan dan 
aanspraak maken op ongeveer 9700 euro.  
 
Analyse 
De Zweedse Samenwoonwet is zoals vastgesteld van toepassing op 
de goederenrechtelijke situatie. Zij is derhalve niet van toepassing op 
de verbintenisrechtelijke aspecten van de niet huwelijkse 
samenleving. In hoofdstuk drie is geconstateerd dat op dit vlak juist 
veel onredelijke situaties zich voordoen. Ook op erfrechtelijk gebied 
biedt deze Zweedse wet weinig bescherming. Dit bewijst ook het 
voorbeeld uit de inleiding waar de partner van Stieg Larsson vrijwel 
niets van zijn nalatenschap heeft gekregen. Deze wet heeft dus als 
nadeel dat deze de vermogensrechtelijke problemen van ongehuwde 
samenlevers slechts gedeeltelijk kan oplossen.  De goederen-
rechtelijke problemen met betrekking tot de roerende goederen en 
de woning kunnen door middel van deze wet wel worden opgelost. 
De wet regelt ook de bewijsrechtelijke kant van de goederen-
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rechtelijke situatie. De verbintenisrechtelijke problemen worden 
daarentegen niet opgelost. Ook voor de bewijsrechtelijke problemen 
op verbintenisrechtelijk gebied biedt deze wet geen oplossing. De 
wet biedt derhalve slechts voor een gedeelte van de 
vermogensrechtelijke problemen een oplossing. 
 
Het voordeel van deze wettelijk regeling is dat het recht doet aan de 
autonomie van partijen. De Wet is pas van toepassing indien een van 
de ongehuwde samenlevers er een beroep op doet. Daarnaast 
kunnen zij door middel van een samenlevingscontract of een 
schriftelijke overeenkomst ook gemakkelijk kiezen om de toepassing 
van de wet terzijde te stellen.  
 
Tweede belangrijke voordeel is dat er maar minimaal actief handelen 
van de partners vereist is om gebruik te maken van de wettelijke 
regeling. Zij kunnen dit doen op het moment dat zij dit willen. Dat zal 
zijn op het moment dat zij er voordeel van hebben. Dat actief 
handelen van de ongehuwde samenlever vereist  is zal op dat 
moment geen probleem zijn.  
 
De Zweedse Samenwoonwet bestaat al sinds 1988. Het blijkt dat 
deze wet in Zweden prima werkt. De situatie in Nederland is 
vergelijkbaar met die in Zweden en daarom kan worden 
geconcludeerd dat deze wet ook in Nederland toegepast zou kunnen 
worden. Maar omdat de wet echter maar een deel van de 
problemen oplost zijn de kosten die invoering van de wettelijke 
regeling met zich meebrengt (te) hoog. De toepasbaarheid scoort uit 
kosten/baten oogpunt derhalve slechts gemiddeld.  
 
De rechtszekerheid zal door toepassing van deze Zweedse wet 
gedeeltelijk toenemen. Zoals ook  bij het voorstel van Forder en 
Verbeke het geval is biedt deze wet slechts een gedeeltelijke 
oplossing. De Zweedse Samenwoonwet regelt, zoals geconstateerd, 
alleen de goederenrechtelijke situatie. Op bewijsrechtelijk en 
verbintenisrechtelijk niveau biedt deze wet geen oplossing. 
Daarnaast moet, net als bij de andere voorstellen, de ongehuwde 



 

99 

 

samenlevers goed geïnformeerd worden over de nieuwe wettelijke 
regeling. Maar ook al zou dit lukken dan zal door invoering van deze 
wet in Nederland, door gebrek aan oplossend vermogen, de 
rechtsonzekerheid niet verdwijnen.   
 
Deze wet heeft zowel voor- als nadelen. Uit hoofdstuk drie bleek dat 
de vermogensrechtelijke problemen zich niet alleen op het gebied 
van het goederenrecht maar ook zeker op het gebied van het 
verbintenissenrecht voordoen. Dit brengt met zich mee dat de wet 
een selectief oplossend vermogen heeft en dat de rechtsonzekerheid 
blijft. De gemiddelde toepasbaarheid en het respecteren van de 
partijautonomie wegen niet op tegen dezen nadelen. Deze wet zou 
mijns inziens dan ook niet in zijn geheel in Nederland moeten 
worden ingevoerd.  
 
 

4.6 Eindanalyse en conclusie 
In dit hoofdstuk zijn diverse mogelijke oplossingen besproken om de 
vermogensrechtelijke problemen op te lossen. De oplossingen zijn 
beoordeeld aan de hand van vier criteria, namelijk oplossend 
vermogen, toepasbaarheid, rechtszekerheid en partijautonomie. 
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de wijze van benadering 
(formeel- of materieelrechtelijk). Daarnaast is in paragraaf 4.5 
aandacht besteed aan de situatie van ongehuwde samenlevers in 
twee vergelijkbare landen, namelijk België en Zweden.  
 
Uit de analyse blijkt dat geen van de bestaande oplossingen op alle 
vier criteria goed scoort. Elke oplossing scoorde op tenminste één 
criterium slecht waardoor er niet één voorstel ideaal is. De vier 
criteria zijn mijns inziens niet alle vier even bepalend. Het 
belangrijkste criterium is het oplossend vermogen. Het primaire doel 
van de nieuwe wettelijke regeling moet namelijk zijn dat het de 
problemen oplost. Een oplossing kan nog zo goed scoren op de 
andere drie criteria maar als het de problemen van ongehuwde 
samenlevers niet of niet voldoende oplost dan heeft de wettelijke 
regeling mijns inziens te weinig nut. De andere drie criteria 
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(rechtszekerheid, toepasbaarheid en partijautonomie) zijn 
randvoorwaarden voor toepassing van een voorstel maar oplossend 
vermogen geeft de doorslag.  
 
Op basis van bovenstaande overweging vallen naar mijn mening op 
één na alle voorstellen met een formeelrechtelijke benadering af. 
Deze voorstellen hebben een te laag oplossend vermogen om 
succesvol in te voeren. Het enige voorstel met een formeel-
rechtelijke benadering die misschien zou kunnen werken is de optie 
tot registratie via de belastingdienst.196 Dit voorstel scoort echter op 
de criteria rechtszekerheid en toepasbaarheid slechts gemiddeld 
waardoor deze optie naar mijn mening niet het meest ideaal is.  
 
De meerderheid van de voorstellen met een materieelrechtelijke 
benadering  scoren beter qua oplossend vermogen dan de 
voorstellen met een formeelrechtelijke bandering. Zij hebben echter 
als groot nadeel dat zij slecht scoren op het criterium partij-
autonomie. Toepassing van een materieel criterium heeft meestal 
het gevolg dat de ongehuwde samenlevers, indien zij binnen het 
criterium vallen, automatisch worden geconfronteerd met de 
bepalingen uit de wettelijke regeling. Zij zijn dus niet vrij om hun 
eigen rechtspositie te bepalen en dat botst met de partijautonomie. 
Alleen de Samenwoonwet uit Zweden scoort op dit punt wel goed 
aangezien de ongehuwde samenlevers hier zelf een beroep op 
moeten doen. Deze Zweedse wet heeft echter weer als nadeel dat 
het maar een selectief oplossend vermogen heeft waardoor ook 
deze optie mijns inziens niet één op één in Nederland ingevoerd 
moet worden. 
 
Uit de bestaande voorstellen is de meest ideale optie naar mijn 
mening het voorstel van Cohen Henriquez.197 Dit voorstel gaat uit 
van een materieel criterium waarbij de wettelijke regeling 
automatisch van toepassing is op de ongehuwde samenlevers indien 
zij voldoen aan het criterium. Dit voorstel heeft een hoog oplossend 
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vermogen aangezien de wettelijke regeling op meeste stellen uit de 
doelgroep (ongehuwde samenlevers) van toepassing is.198 Daarnaast 
wordt door toepassing van deze wettelijke regeling de 
rechtszekerheid verhoogd en blijkt deze optie goed toepasbaar in 
Nederland. Het enig nadeel van dit voorstel is de mogelijke 
aantasting van de partijautonomie. De aantasting hiervan mag mijns 
inziens slechts in uitzonderlijke gevallen ten behoeve van de 
versterking van de positie van zwakkere partijen in de samenleving. 
Dit mag echter alleen indien er geen alternatieven zijn. Over de 
vraag of een dergelijke regeling met een materieelrechtelijk 
aanknopingspunt in strijd is met de partijautonomie zijn de 
meningen verdeeld.199 Zoals eerder aangegeven is geen van de 
voorstellen die in dit hoofdstuk is geanalyseerd ideaal. Elk voorstel 
scoort op minstens in criterium onvoldoende. Op basis van de 
analyse is het voorstel van Cohen Henriquez echter de meest ideale 
optie.  
 
In de tabel op bladzijde 96 staan de scores van de verschillende 
voorstellen aan de hand van de vier beoordelingscriteria. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de formeelrechtelijke benadering  
(tabel 1) en de materieelrechtelijke benadering (tabel 2). In het 
volgende hoofdstuk zal op basis van het voorstel van Cohen 
Henriquez een optie worden geformuleerd die mijns inziens het 
beste ingevoerd kan worden. 
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 Er van uitgaande dat het materiële criterium juist en weloverwogen wordt 
omschreven.  
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 Quispel 2005; Schrama 2004. 
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Formeelrechtelijke 
oplossingen 

Rechtszekerheid Oplossend 
vermogen 

Toepasbaarheid Partijautonomie 

Registratiemodel 
met optiesysteem 

Onder 
voorwaarden 

kleine toename200 

Laag Slecht Grote autonomie 

Optie tot 
registratie via 

belastingdienst 

Onder 
voorwaarden 

kleine toename201 

Gemiddeld Gemiddeld Grote autonomie 

Lichte registratie 
met zelf opgesteld 

contract 

Onder 
voorwaarden 

kleine toename202 

Laag Slecht Grote autonomie 

Nieuwe burgerlijke 
staat 

 

Onder 
voorwaarden 

kleine toename203 

Laag Slecht Grote autonomie 

België : Wettelijk 
samenwonen 

Onder 
voorwaarden 

kleine toename204 

Laag Gemiddeld Grote autonomie 

Tabel 1: Kenmerken Formeelrechtelijke oplossingen 

Tabel 2: Kenmerken materieerechtelijke oplossingen 
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 Zie voor de voorwaarden paragraaf 4.3.1. 
201

 Zie voor de voorwaarden paragraaf 4.3.2. 
202

 Zie voor de voorwaarden paragraaf 4.3.3. 
203

 Zie voor de voorwaarden paragraaf 4.3.4. 
204

 Zie voor de voorwaarden paragraaf 4.5.1 

Materieelrechtelijke 
oplossingen 

Rechtszekerheid Oplossend 
vermogen 

Toepasbaarheid Partijautonomie 

Wettelijke regeling in 
het privaatrecht 

Onder 
voorwaarden 

grote toename 

Hoog Goed Kleine 
autonomie 

Incidentele wijziging 
van wetgeving 

Geen toename Hoog Slecht Kleine 
autonomie 

Analoog toepassen 
huwelijksvermogensre

cht 

Geen toename Hoog Slecht Kleine 
autonomie 

Geïntegreerd 
relatievermogensrecht 

Kleine toename Gemiddeld 
(selectief) 

Slecht Kleine 
autonomie 

Zweden: 
Samenwoonwet 

Kleine toename Gemiddeld 
(selectief) 

Goed Grote autonomie 
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Hoofdstuk 5: Voorstel 
 

5.1 Inleiding 
In hoofdstuk vier zijn de verschillende bestaande voorstellen 
beschreven en geanalyseerd. Uit de analyse bleek dat geen van de 
voorstellen op alle vier de criteria goed scoorde. Geconstateerd is 
dat de meest ideale optie het voorstel van Cohen Henriquez bleek. 
Deze scoorde alleen op het criterium partijautonomie onvoldoende.  
 
Op basis van de resultaten uit hoofdstuk vier zal ik in dit hoofdstuk 
mijn eigen voorstel beschrijven. In paragraaf 5.2 wordt het voorstel 
inhoudelijk besproken. Uitgelegd zal worden wat de kenmerken van 
het voorstel zijn en hoe de wettelijke regeling er uit moet komen te 
zien. Vervolgens zal in paragraaf 5.3 worden beargumenteerd 
waarom dit voorstel de beste oplossing is om de vermogens-
rechtelijke problemen van ongehuwde samenlevers te ondervangen.  
 
 

5.2 Inhoud voorstel 
 
5.2.1 Beschrijving 
Zoals eerder geconstateerd is het voorstel van Cohen Henriquez van 
de bestaande voorstellen de meest ideale.205 Mijn oplossing neemt 
dit voorstel dan ook als uitgangspunt en borduurt hierop voort. Net 
als het voorstel van Cohen Henriquez knoopt mijn voorstel aan bij 
een materieelrechtelijk criterium. De wettelijke regeling is in principe 
van toepassing op de ongehuwde samenlevers indien zij voldoen aan 
het materiële criterium.  
 
In tegenstelling tot het voorstel van Cohen Henriquez is de wettelijke 
regeling echter pas van toepassing indien een van de ongehuwde 
samenlevers er een beroep op doet. Voor bepalingen uit de 
wettelijke regeling die al van toepassing zijn tijdens de samenleving 
kan ook al tijdens de samenleving hierop een beroep gedaan 
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 Cohen Henriquez 1983, p. 94-101; Zie paragraaf 4.4.1. 
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worden. Op de overige bepalingen kan alleen na de samenleving een 
beroep gedaan worden. 
 
Indien beide partners geen beroep doen op de wettelijke regeling 
zijn de algemene vermogensrechtelijke regels uit het BW van 
toepassing, tenzij zij zelf een notarieel samenlevingscontract (laten) 
opstellen. Willen de ongehuwde samenlevers een specifieke regeling 
die speciaal op hun samenleving van toepassing is, dan hebben zij 
dus nog steeds deze mogelijkheid. De bepalingen uit het 
samenlevingscontract gaan dan voor die van de wettelijke regeling. 
Indien het samenlevingscontract niets zegt over een bepaling uit de 
wettelijke regeling dan is die bepaling nog steeds van toepassing. 
Zwijgt het samenlevingscontract dus over bijvoorbeeld de kosten van 
de huishouding dan geeft de wettelijke regeling hierover een 
dwingendrechtelijke regel. Worden in het samenlevingscontract 
afwijkende afspraken gemaakt over de kosten van de huishouding 
dan gaan deze voor. Een belangrijke adviserende rol is hierbij 
weggelegd voor de notaris die de ongehuwde samenlevers op de 
hoogte moet stellen van deze regeling.  
 
De ongehuwde samenlevers hebben indien zij binnen het materiële 
criterium vallen kortweg drie keuzes:  
 

1. Niets doen. De wettelijke regeling is dan niet van toepassing 
op hun niet huwelijkse samenleving, aangezien zij geen 
beroep doen op deze regeling. 

2. Een beroep doen op de wettelijke regeling. De bepalingen 
hieruit zijn dan van toepassing op hun niet huwelijkse 
samenleving. 

3. Een notarieel samenlevingscontract afsluiten. Deze is dan 
van toepassing en stelt de bepalingen uit de wettelijke regels 
terzijde voor zover hierover in het samenlevingscontract 
afwijkende regels zijn opgenomen. 
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5.2.2 Wettelijke regeling 
De wettelijke regeling moet een pakket aan regels hebben die een 
basiszekerheid bieden aan de ongehuwd samenlevende partners. De 
regeling dient met name oog te hebben voor de partij die niet 
bijdraagt aan de samenleving door middel van financiële middelen 
maar op andere manieren, zoals de zorg voor de kinderen. Uit 
hoofdstuk drie is gebleken dat deze partij voornamelijk benadeeld 
wordt aangezien op grond van de algemene vermogensrechtelijke 
regels uit het BW partners afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen inkomsten. De zorg voor de kinderen wordt niet gezien als 
werk wat als gevolg heeft dat deze partij op basis van de bestaande 
regelgeving niet gecompenseerd wordt voor deze zorg en bij het 
einde van de relatie zonder financiële inkomsten en/of compensatie 
achterblijft.  
 
De nieuwe wettelijke regeling is van toepassing op de niet huwelijkse 
samenleving. De regeling zal mijns inziens bij het andere familierecht 
in Boek 1 BW geplaatst moeten worden. Dit zou goed passen na de 
bepalingen over het huwelijk en het geregistreerd partnerschap, 
bijvoorbeeld in art. 1:184 e.v. BW.  
 
De wettelijke regeling moet de volgende vermogensrechtelijke 
kwesties regelen:  
 

1. Materieel criterium. 
2. Kosten van de huishouding. 
3. Onderhoudsverplichting gedurende de relatie. 
4. Tijdelijke onderhoudsverplichting na de relatie. 
5. Regeling met betrekking tot de opbouw van het vermogen. 
6. Erfrechtelijke regeling. 
7. Bewijsrechtelijke regeling met betrekking tot de goederen. 
8. Procesrechtelijke regeling. 
9. (Tijdelijk) gebruik van de woning na de samenleving. 
10. Wijze van beëindiging. 
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Toelichting 
In de eerste bepaling zal een materieel criterium moeten worden 
geformuleerd dat toegesneden is op de doelgroep, de ongehuwde 
samenlevers (met een affectieve relatie). Er kan ook worden gekozen 
voor een ruimer criterium waarin ook de samenwoners zonder 
affectieve relatie vallen.206 Dit lijkt mij echter niet stroken met de 
bedoeling van deze wettelijke regeling. Deze biedt een behoorlijke 
bescherming en deze bescherming gaat uit van het bestaan van een 
affectieve relatie. Juist deze onderlinge solidariteit rechtvaardigt de 
bescherming. Indien deze affectieve band ontbreekt bestaat er mijns 
inziens geen grond voor een dergelijke bescherming. Voor welk 
criterium uiteindelijk gekozen zal worden zal een rechtspolitieke 
keuze zijn.  
 
De tweede bepaling geeft een regel wat betreft de kosten van de 
huishouding. De problemen wat betreft deze kosten gedurende de 
relatie zijn aan bod gekomen in hoofdstuk drie.207 Deze bepaling kan 
aansluiten bij art. 1:84 BW uit het huwelijksvermogensrecht. Beide 
partners moeten bijdragen in de kosten van de huishouding naar 
evenredigheid van hun inkomen.  
 
De wettelijke regeling moet een onderhoudsverplichting naar 
behoeftigheid bevatten (bepaling 3). Deze regeling moet voorkomen 
dat er bij het einde van de relatie pogingen worden gedaan tot het 
terugvorderen van bijdragen die in dit kader gedurende de 
samenleving wegens behoeftigheid zijn verschaft.208 
 
Naast de onderhoudsverplichting naar behoeftigheid tijdens de 
relatie moet de rechter een tijdelijke onderhoudsverplichting kunnen 
toekennen aan de behoeftige partner na de relatie indien hij niet 
voldoende inkomsten heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien 
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 Zoals de wettelijke samenwoning in België (paragraaf 4.5.1) waarin ook 
familieleden en studenten die samenwonen kunnen kiezen voor de regeling.  
207

 Zie paragraaf 3.2.3.  
208

 Schrama 2004, p. 568. 
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(bepaling 4).209 Analoog aan art. 1:157 BW kan de duur van de relatie 
hierbij een rol spelen. Hoe korter de relatie heeft geduurd hoe korter 
de onderhoudsverplichting bestaat. Het gaat hier echter, in 
tegenstelling tot art. 1:157 BW uit het huwelijksvermogensrecht, om 
een tijdelijke onderhoudsplicht. Deze bepaling geeft de partner een 
korte tijd de mogelijkheid zijn of haar leven op orde te brengen en te 
zorgen dat hij of zij weer een eigen inkomen gaat verdienen. Dit punt 
speelt vooral bij ongehuwde samenlevers met kinderen een rol. 
 
De vijfde bepaling ziet op de opbouw van het vermogen. Belangrijk 
hierbij is de erkenning van de huishoudelijke arbeid en de opvoeding 
van de kinderen gedurende een substantieel deel van de week. Deze 
arbeid dient ook als bijdrage aan de samenleving gezien te worden 
en moet recht geven op een vergoedingsrecht aan het einde van de 
relatie. De partner die het huishouden doet en/of de zorg van de 
kinderen heeft wordt door de bepalingen uit deze wettelijke regeling 
goed beschermd. Het recht op een deel van de opbouw van het 
vermogen wordt daarom alleen toegekend indien op basis van 
bepaling twee, drie en vier de partner niet voldoende is 
gecompenseerd. Deze toekenning wordt hierin verdisconteerd. 
Indien dit niet gebeurt wordt deze partner overgecompenseerd en 
dat is ook niet de bedoeling van deze wettelijke regeling.  
 
In de zesde bepaling is een erfrechtelijke bepaling opgenomen. Deze 
bepaling moet bepaalde groepen een versterkte erfrechtelijke 
positie geven indien een van de partners (plotseling) overlijdt. Dit 
speelt met name wanneer de ongehuwde samenlevers kinderen 
hebben. Ook wanneer er geen kinderen zijn is het goed een 
bepaalde vergoeding toe te kennen aan de ongehuwd samenlevende 
partner, mits de nalatenschap dit toelaat. De Zweedse regeling heeft 
een vergelijkbare bepaling alleen is deze minder beschermend.210 Op 
basis van de Zweedse wet krijgt de overlevende partner slechts een 
kleine vergoeding. Dit is in mijn ogen een te kleine bescherming en 
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 Op basis van vergelijkbare criteria als de alimentatieverplichting van art. 1:157 
BW.  
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 Zie paragraaf 4.5.2. 
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zou in deze wettelijke regeling uitgebreid moeten worden. 
Voorwaarde om voor deze regeling in aanmerking te komen is wel 
het stellen van een periode eis. Het toekennen van een versterkte 
erfrechtelijke positie aan ongehuwde samenlevers is een groot recht. 
Dit moet mijns inziens alleen toegekend worden indien er een grote 
mate van solidariteit bestaat tussen de partners en zij een grote 
onderhoudsverplichting jegens elkaar voelen. Dit gevoel zal sterker 
zijn naarmate zij een geruime tijd (bijvoorbeeld vijf jaar) hebben 
samengewoond.  
 
De zevende bepaling heeft betrekking op de goederen. Het is 
gebleken dat de goederen voor veel problemen zorgen.211 Deze 
regeling moet een bepaling bevatten met betrekking tot de 
bewijsrechtelijke kant hiervan. In principe blijft de partner 
rechthebbende tot zijn eigen goederen. Wanneer er een geschil 
bestaat over aan wie het betreffende goed toebehoort en geen van 
beiden dit kan bewijzen dan wordt het goed geacht aan beide 
partners voor de helft toe te behoren.212 
 
Een goede procesrechtelijke regeling kan meer mogelijkheden 
bieden om rekening te houden met het speciale karakter van de niet 
huwelijkse samenleving. De achtste bepaling treft hiervoor een 
regeling. Schrama stelt bijvoorbeeld voor om de geschillen onder te 
brengen bij de familierechter.213 Uit hoofdstuk drie blijkt dat de 
rechter nu veel moeite heeft met dit speciale karakter. Een speciale 
procesrechtelijke regeling zou hierin mede verlichting kunnen 
brengen. Net als Schrama denk ik dat het onderbrengen van deze 
geschillen bij de familierechter een goed idee is. De familierechter is 
beter in staat hierover te oordelen. Daarnaast zouden wellicht 
diverse procesrechtelijke bepalingen die voor het huwelijk gelden 
overeenkomstig kunnen worden toegepast. 214   
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 Zie paragraaf 3.5.2.  
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 Deze bepaling is te vergelijken met artikel 1:131 BW uit het huwelijks-
vermogensrecht. 
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 Schrama 2004, p. 568. 
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 Zie art. 815 e.v. Rv. 
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In aanvulling op bepaling acht zou de familierechter voorzieningen 
moeten kunnen treffen met betrekking tot de gezamenlijke woning 
(bepaling negen). Hierbij moet gedacht worden aan een tijdelijk 
recht op gebruik van de woning na het uit elkaar gaan.215  
 
Als laatste moet bepaling tien een regeling bevatten over de wijze 
van beëindiging. Deze kan eindigen door het beëindigen van de 
gemeenschappelijke huishouding of door opzegging door een der 
partners.216 

 
 
5.3 Argumentatie 
Het in de vorige paragraaf beschreven voorstel combineert de sterke 
punten van de bestaande voorstellen en minimaliseert de gebleken 
nadelen. Op dit moment is dit voorstel mijns inziens dan ook de 
beste optie om de vermogensrechtelijke problemen van ongehuwde 
samenlevers op te lossen. In deze paragraaf zal ik uitleggen waarom.  
 
 
5.3.1 Materieelrechtelijke aanknoping 
De voorgestelde regeling gaat uit van een materieel 
aanknopingspunt. De keuze tussen het gebruik van materieel- of 
formeelrechtelijk criterium is een lastige. Beide benaderingen 
hebben hun voor- en nadelen. Uit de analyse van hoofdstuk vier 
blijkt dat er in de literatuur van beide benaderingen veel voor-
standers zijn.  
 
In mijn eigen voorstel is gekozen voor het gebruik van een 
materieelrechtelijk criterium. Met deze benadering wordt mijns 
inziens het beste resultaat bereikt, namelijk een wettelijke regeling 
waarbij de oplossingsgerichtheid zo hoog mogelijk is. Door het 
gebruik van een materieelrechtelijk criterium is de wettelijke 
regeling automatisch op de ongehuwde samenlevers van toe-
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 Deze bepaling is te vergelijken met artikel 1:165 BW uit het huwelijks-
vermogensrecht. 
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 Cohen Henriquez 1983, p. 97. 
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passing.217 De combinatie van een goede wettelijke regeling en een 
automatisch toepassing brengt met zich mee dat dit voorstel het 
beste in staat is de vermogensrechtelijke problemen te onder-
vangen. Zie voor een uitgebreide bespreking van het oplossend 
vermogen van dit voorstel paragraaf 5.3.2.    
 
De kritiek dat een materieel criterium niet werkt is mijn inziens 
onjuist. In de huidige wetgeving wordt, weliswaar in het publiekrecht 
en niet in het privaatrecht, al gebruik gemaakt van diverse materiële 
criteria. Dit impliceert dat de wetgever welwillend tegenover het 
gebruik van een materieel criterium staat. Daarnaast werkt het 
blijkbaar in de huidige wetgeving ook dus waarom niet in een nieuwe 
wettelijke regeling. Ook de Zweedse situatie waarin in de 
Samenwoonwet gebruik gemaakt wordt van een materieel criterium 
laat zien dat het gebruik hiervan wel degelijk mogelijk is. Uit 
paragraaf 4.5 blijkt dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is met 
die van Zweden. Het rechtssysteem is vergelijkbaar met die van 
Nederland en ook de maatschappelijke ontwikkeling toot veel 
gelijkenissen. In Zweden hebben ze al veel ervaring opgedaan met 
het gebruik van een materieel criterium aangezien deze wet al sinds 
1988 bestaat en in die 23 jaar hebben zich geen noemenswaardige 
problemen voorgedaan. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik van 
een materieel criterium in de nieuwe wettelijke regeling prima kan 
werken.  
 
 
5.3.2 Oplossend vermogen 
Belangrijkste pluspunt van dit voorstel is dat het een hoog oplossend 
vermogen heeft. De wettelijke regeling uit het voorstel biedt aan de 
ongehuwde samenlevers een set van basis- beschermingsbepalingen 
waardoor onrechtvaardige situaties uit het verleden niet (veel) meer 
voor zullen komen. De vermogensrechtelijke problemen blijken zich 
voor te doen op goederenrechtelijk, verbintenisrechtelijk en bewijs-
rechtelijk vlak. Een wettelijke regeling zoals in Zweden lost dus niet 
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 Er van uitgaande dat het materiële criterium juist en weloverwogen wordt 
omschreven. 



 

111 

 

alle vermogensrechtelijke problemen op aangezien deze wet alleen 
op het goederenrecht van toepassing is. De wettelijke regeling uit dit 
voorstel is van toepassing op alle drie de vlakken waardoor het 
oplossend vermogen zeer hoog is.  
 
Het oplossend vermogen van dit voorstel is een groot verschil met 
de voorstellen met een formeelrechtelijke benadering, omdat bij die 
benadering de ongehuwde samenlevers zich eerst moeten laten 
registreren voordat zij onder de wettelijke regeling vallen. In de 
praktijk doen niet veel ongehuwde samenlevers dat, waardoor de 
wettelijke regeling geen effect heeft en dus niets oplost. In mijn 
voorstel hoeven ongehuwde samenlevers dit niet, waardoor het de 
beste manier is op de vermogensrechtelijke problemen op te lossen.  
 
 
5.3.3. Partijautonomie 
Het grootste nadeel van de materieelrechtelijke aanknoping is dat de 
autonomie van partijen in het gedrang kan komen. Partners moeten 
zelf kunnen beslissen hoe zij hun samenleving vermogensrechtelijk 
willen vormgeven. Door middel van het gebruik van een materieel-
rechtelijk criterium zou deze vrijheid ongeoorloofd kunnen worden 
beperkt. Om dit te ondervangen is in dit voorstel gekozen voor de 
verplichting om een beroep te doen op deze wettelijke regeling. De 
wettelijke regeling is pas van toepassing indien een van de partners 
hierop een beroep doet. Indien zij een beroep doen op de wettelijke 
regeling dan moeten zij bewijzen dat aan het materieelrechtelijke 
criterium is voldaan. Hierbij is het feit dat partners op één adres 
staan ingeschreven van zwaarwegend belang.  
 
Indien zij geen beroep doen op de wettelijke regeling vallen zij terug 
op de algemene vermogensrechtelijke regels uit het BW. Indien de 
ongehuwde samenlevers een notarieel samenlevingscontract maken 
is deze wettelijke regeling niet van toepassing voor zover hierover in 
het samenlevingscontract afwijkende regels zijn opgenomen. Zwijgt 
het samenlevingscontract over een bepaalde bepaling uit de 
wettelijke regeling dan is deze wel van toepassing. Een belangrijke 
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adviserende rol is hierbij, zoals eerder geconstateerd, weggelegd 
voor de notaris.  
 
De partners hebben dus voldoende vrijheid om zelf te kiezen hoe zij 
aan hun samenleving rechtsgevolgen willen verbinden. De 
autonomie van partijen komt door toepassing van dit voorstel dus 
niet in het gedrang. 
 
 
5.3.4 Actief handelen ongehuwde samenlevers 
Het grote voordeel van dit voorstel ten opzichte van de voorstellen 
met een formeelrechtelijke aanknoping is het feit dat van de 
ongehuwde samenlevers minimaal actief handelen is vereist. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat een van de redenen dat partners niets 
hebben geregeld is dat zij zelf hierin actief een rol moeten spelen. 
Deze wettelijke regeling vereist dit echter maar minimaal. Het enige 
wat voor toepassing vereist is is, zoals hierboven beschreven, het 
doen van een beroep op de wettelijke regeling. Dit zal in de situaties 
dat partners in een onrechtvaardige situatie zijn gekomen geen 
drempel vormen.  
 
 
5.3.5 Toepasbaarheid 
Een andere reden waarom ongehuwde samenlevers geen registratie 
of contract afsluiten zijn de kosten.218 Zij ervaren deze kosten als 
hoog voor iets waar ze in hun ogen weinig aan hebben. Partners zien 
vaak niet in waarom ze dergelijke afspraken moeten maken omdat 
zij toch altijd bij elkaar blijven. De implementatie van dit voorstel 
kost de ongehuwde samenlevers weinig tot niets. De regeling is 
automatisch op hen van toepassing en zij hoeven hier alleen maar 
een beroep op te doen. Dit brengt niet veel kosten met zich mee.  
 
Voor de overheid brengt implementatie van dit voorstel natuurlijk 
wel kosten met zich mee. De wettelijke regeling moet ontworpen 
worden en de mensen moeten worden geïnformeerd over de wet. In 
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vergelijking met de meeste andere voorstellen219 is de toepassing 
van dit voorstel niet duurder. Er hoeft bijvoorbeeld geen openbaar 
register te komen waar de partners staan geregistreerd.  
 
Aan het wetgevingsproces zijn behoorlijke kosten verbonden. Deze 
zijn mijns inziens geoorloofd omdat deze kosten in verhouding met 
de opbrengsten, namelijk de verregaande oplossing van de 
vermogensrechtelijke problemen, relatief laag zijn. Dit brengt met 
zich mee dat dit voorstel naar mijn mening prima toepasbaar is in 
Nederland. 
 
 
5.3.6 Rechtszekerheid 
Een belangrijk probleem waar ongehuwde samenlevers mee te 
maken hebben is de grote rechtsonzekerheid. Rechtszekerheid 
bieden is een van de kerntaken van het recht. De burger moet zijn 
rechten en plichten kunnen bepalen en hij moet weten waar hij 
rechtens aan toe is. Dit voorstel biedt deze groep een grote mate van 
rechtszekerheid. Ongehuwde samenlevers weten door middel van 
de wettelijke regeling welke rechten en plichten zij hebben indien zij 
hier een beroep op doen. Dit is een grote vooruitgang met de 
situatie nu waarin het algemene vermogensrecht van toepassing is 
en het maar de vraag is hoe de rechter deze bepalingen toepast op 
de niet huwelijkse samenleving. 
 
 
5.3.7 Onwetendheid  
Een nieuwe wettelijke regeling zoals hier wordt voorgesteld is bij de 
ongehuwde samenlevers natuurlijk nog niet bekend. De invoering 
van een nieuwe wettelijke regeling krijgt in de media vaak wel 
aandacht, waardoor dit probleem zich vanzelf op zou kunnen lossen. 
In dit onderzoek is geconstateerd dat ongehuwde samenlevers het 
belang van het verbinden van rechtsgevolgen aan hun samenleven 
niet of niet genoeg inzien.  
 

                                                           
219

 Zie hoofdstuk 4.  
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De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is zich ook bewust 
van deze problematiek. In 2008 gaf de woordvoerder van de KNB 
aan na te denken over een mogelijke campagne om mensen bewust 
te maken van het belang van een goede regeling.220 In dit interview 
gaf zij aan dat de KNB druk nadenkt over manieren om ongehuwde 
samenlevers bewust te maken van het belang van het regelen van 
hun rechtspositie ten opzichte van elkaar. Een mogelijkheid is 
volgens haar een samenwerking met de organisatie Box for Two. 
Deze verzenden gratis verrassingspakketten naar mensen die voor 
het eerste gaan samenwonen. In dit pakket zou voorlichtings-
materiaal van de KNB bijgevoegd kunnen worden. Zij geeft daarnaast 
aan dat het lastig is om deze doelgroep (ongehuwde samenlevers) te 
bereiken. Het gebruik van sociale media kan hierin misschien een 
grote rol spelen. Ook in 2011 is de KNB nog van mening dat 
ongehuwde samenlevers beschermd moeten worden en de KNB wil 
hierin een actieve rol spelen.221  
 
Door middel van de natuurlijke aandacht die een nieuwe wettelijke 
regeling in de media krijgt in combinatie met een voorlichtings-
campagne van de overheid in samenwerking met de KNB kunnen de 
ongehuwde samenlevers bewust worden gemaakt van het belang 
van deze regeling. Hiermee wordt bewerkstelligd dat zij ook 
daadwerkelijk een beroep zullen doen op de regeling wanneer zij 
deze nodig hebben.  

 
 
5.4 Samenvatting en conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik mijn eigen voorstel beschreven. Uit het 
onderzoek bleken alle bestaande voorstellen niet op alle vier criteria 
(oplossend vermogen, rechtszekerheid, toepasbaarheid en partij-
autonomie) goed te scoren. In mijn voorstel heb ik de sterkte punten 
van de bestaande voorstellen gecombineerd en de gebleken nadelen 
geminimaliseerd. In onderstaande opsomming staan de kenmerken 
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 Plus online, Geld&Recht magazine februari 2008.  
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 Dat maak ik op uit een gesprek met dhr. H. Meengs, Hoofd Communicatie van de 
KNB.  
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van mijn voorstel nog eens overzichtelijk op een rij. In het volgende 
en laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de 
onderzoeksvraag.   
 

1. Materieelrechtelijk aanknopingspunt. 
2. Wettelijke regeling met een aantal basis bepalingen. 
3. Hoog oplossend vermogen. 
4. Minimaal actief handelen ongehuwde samenlevers vereist. 
5. Goede toepasbaarheid in Nederland. 
6. Toename van de rechtszekerheid. 
7. Grote partijautonomie. 
8. Regelend recht. 

 
 



 

116 

 

Hoofdstuk 6: Conclusie 
 
In dit afstudeeronderzoek heb ik onderzocht op welke manieren de 
niet huwelijkse samenleving ingebed kan worden in het recht om 
tegemoet te komen aan de vermogensrechtelijke problemen die 
deze vorm van samenleving met zich meebrengt. 
 
Randvoorwaarden 
Voordat deze vraag beantwoord kon worden moesten een aantal 
randvoorwaarden duidelijk zijn. Allereerst moest worden vastgesteld 
wat precies werd verstaan onder de term ongehuwde samenlevers. 
In dit onderzoek verstond ik onder deze term twee meerderjarige 
partners die met elkaar samenwonen op basis van een affectieve 
relatie. Daarnaast is onderzocht wat het huidige wettelijke kader is. 
Gebleken is dat de bestaande wetgeving geen uitkomst biedt voor 
ongehuwde samenlevers.  
 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moest tevens 
onderzocht worden welke vermogensrechtelijke problemen de niet 
huwelijkse samenleving met zich meebrengt. Deze problemen blijken 
zowel goederenrechtelijk, verbintenisrechtelijk als bewijsrechtelijk 
van aard. Er blijkt grote rechtsonzekerheid te bestaan op 
vermogensrechtelijk terrein. Daarnaast is gebleken dat de 
rechtspraak op dit vlak nog geen richtinggevende uitspraken gedaan. 
Dit komt door het affectieve karakter van de niet huwelijkse 
samenleving en de diversiteit aan situaties. De toepassing van 
algemene vermogensrechtelijke regels botst met het affectieve 
karakter wat het voor de rechterlijke macht moeilijk maakt om te 
oordelen.  
 
Bestaande voorstellen 
Uit het eerste deel van het onderzoek bleek dat de 
vermogensrechtelijke positie van de ongehuwde samenlever in het 
Nederlands recht zeer onzeker is. Toepassing van de algemene 
vermogensrechtelijke regels op de niet huwelijkse samenleving 
brengt onbillijke en onwenselijke situaties met zich mee.  
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In de literatuur zijn de afgelopen twintig jaar diverse voorstellen 
gedaan om deze onzekere rechtspositie te verbeteren. Hierbij 
worden door de auteurs twee benaderingen gevolgd, namelijk de 
formeelrechtelijke en de materieelrechtelijke benadering. De 
formeelrechtelijke benadering knoopt aan bij formele feiten en de 
materieelrechtelijke benadering  kijkt daarentegen naar de feitelijke 
situatie.  
 
De bestaande voorstellen zijn geanalyseerd aan de hand van vier 
criteria. Dit waren oplossend vermogen, rechtszekerheid, 
toepasbaarheid en partijautonomie. Gebleken is dat geen van de 
bestaande oplossingen op alle vier criteria goed scoort. Elke 
oplossing scoorde op tenminste één criterium slecht waardoor er 
niet één voorstel ideaal is. De vier criteria zijn niet alle vier even 
bepalend. Het belangrijkste criterium is mijns inziens het oplossend 
vermogen. Het primaire doel van de nieuwe wettelijke regeling moet 
zijn dat het de problemen oplost. De andere drie criteria 
(rechtszekerheid, toepasbaarheid en partijautonomie) zijn rand-
voorwaarden voor de toepassing van een voorstel maar oplossend 
vermogen geeft de doorslag.  
 
Op basis van deze overweging bleek het voorstel van Cohen 
Henriquez het meest ideaal.222 Dit voorstel gaat uit van een 
materieel criterium waarbij de wettelijke regeling automatisch van 
toepassing is op de ongehuwde samenlevers indien zij voldoen aan 
het criterium. Dit voorstel heeft een hoog oplossend vermogen 
aangezien de wettelijke regeling op meeste stellen uit de doelgroep 
(ongehuwde samenlevers) van toepassing is.223 Daarnaast wordt 
door toepassing van deze wettelijke regeling de rechtszekerheid 
verhoogd en blijkt deze optie goed toepasbaar in Nederland. Het 
enige nadeel van dit voorstel is de mogelijke aantasting van de 
partijautonomie. 
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 Zie paragraaf 4.4.1. 
223

 Er van uitgaande dat het materiële criterium juist en weloverwogen wordt 
omschreven.  
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Eigen voorstel 
Op basis van de conclusie dat geen van de bestaande voorstellen 
direct toegepast kan worden heb ik zelf een voorstel geschreven. Dit 
voorstel borduurt voort op het voorstel van Cohen Henriquez en 
maakt gebruik van een materieelrechtelijke benadering. Indien de 
ongehuwde samenlevers voldoen aan het materiële criterium is de 
wettelijke regeling derhalve automatisch van toepassing.  
 
Nadeel van het voorstel van Cohen Henriquez bleek de mogelijke 
aantasting van de partijautonomie. Om dit nadeel te minimaliseren 
is, in tegenstelling tot het voorstel van Cohen Henriquez, in mijn 
voorstel de wettelijke regeling pas van toepassing indien een van de 
ongehuwde samenlevers er een beroep op doet. Indien de 
ongehuwde samenlevers hun vermogensrechtelijke positie zelf 
wensen te regelen dan is dit mogelijk. Zij hebben daarbij twee opties. 
Zij kunnen niets doen en zodoende de algemene vermogens-
rechtelijke bepalingen uit het BW toepassen of zij kunnen kiezen 
voor het aangaan van een notarieel samenlevingscontract. Indien zij 
niets doen en terechtkomen in een onrechtvaardige situatie dan 
kunnen zij een beroep doen op de wettelijke regeling (mits zij 
voldoen aan het materiële criterium). Deze wettelijke regeling draagt 
zorg voor een basisbescherming met onder andere regelingen voor 
de kosten van de huishouding, de vermogensopbouw, de positie van 
de langstlevende en een goede procesrechtelijke regeling. Door 
middel van toepassing van dit voorstel zullen ongewenste situaties, 
zoals de in de inleiding beschreven situatie van de weduwe van Stieg 
Larsson, in Nederland tot het verleden behoren.  
 
Rechtspolitieke keuze 
Er blijken diverse manieren om de vermogensrechtelijke positie van 
ongehuwde samenlevers in te bedden in het recht. Alle bestaande 
voorstellen bleken geen van alle ideaal om in te voeren. Mijn 
voorstel is mijns inziens de meest ideale oplossing. Het voorstel gaat 
uit van een materieelrechtelijke benadering waardoor deze een hoog 
oplossend vermogen heeft. Doordat de ongehuwde samenlever zelf 
een beroep moet doen op de wettelijke regeling blijft de partij-
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autonomie gehandhaafd. Daarnaast is de regeling prima toepasbaar 
in Nederland en neemt de rechtszekerheid significant toe. Op alle 
vier de beoordelingscriteria scoort het voorstel goed en daarom is 
het de beste optie voor het oplossen van de vermogens-rechtelijke 
problemen van de ongehuwde samenlevers in Nederland. Hoe de 
wettelijke regeling voor ongehuwde samenlevers er uiteindelijk uit 
gaat zien en of deze er daadwerkelijk komt is echter voornamelijk 
een rechtspolitieke keuze. De toekomst zal uitwijzen wat die keuze 
zal zijn.   
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Bijlagen  
 
Bijlage 1: Bepalingen wettelijke samenwoning Belgisch 
Burgerlijk Wetboek 
 
 

Art. 1475 
§ 1. Onder "wettelijke samenwoning" wordt verstaan de toestand 
van samenleven van twee personen die een verklaring hebben 
afgelegd overeenkomstig artikel 1476. 
 
§ 2. Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen 
afleggen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende 
voorwaarden : 
1° niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere 
wettelijke samenwoning; 
2° bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de 
artikelen 1123 en 1124. 
 

 
Art. 1476 
§ 1. Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd door 
middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt 
overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeenschappelijke woonplaats. 
 
Dat geschrift bevat de volgende gegevens : 
1° de datum van de verklaring; 
2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte en 
de handtekening van beide partijen; 
3° de gemeenschappelijke woonplaats; 
4° de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te 
wonen; 
5° de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen 
van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479; 
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6° in voorkomend geval, de vermelding van de overeenkomst die is 
bedoeld in artikel 1478, die de partijen hebben gesloten. 
 
De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen 
voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de wettelijke 
samenwoning en maakt in voorkomend geval melding van de 
verklaring in het bevolkingsregister. 
 
Artikel 64, §§ 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing op de akten 
van de burgerlijke stand en de bewijzen, die, in voorkomend geval, 
worden gevraagd tot staving dat is voldaan aan de wettelijke 
voorwaarden. 
 
§ 2. De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een van de 
partijen in het huwelijk treedt of overlijdt, of wanneer er een einde 
aan wordt gemaakt overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. 
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in 
onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, hetzij 
eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van een 
schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bepaald in het 
volgende lid. Dit geschrift bevat de volgende gegevens : 
1° de datum van de verklaring; 
2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte van 
beide partijen en de handtekening 
van beide partijen of van de partij die de verklaring aflegt; 
3° de woonplaats van beide partijen; 
4° de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te 
beëindigen. 
 
De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeenstemming 
wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de 
partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de 
woonplaats van één van hen. In dat geval geeft de ambtenaar van de 
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burgerlijke stand kennis van de beëindiging binnen acht dagen bij 
aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente van de woonplaats van de andere partij. 
De eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt overhandigd aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de 
woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen 
woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de woonplaats van de partij die de verklaring 
aflegt. De ambtenaar van de burgerlijke stand betekent binnen acht 
dagen de beëindiging bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de 
andere partij en in voorkomend geval geeft hij er kennis van bij 
aangetekende brief binnen dezelfde termijn aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van de 
andere partij. 
In elk geval moeten de kosten van de betekening en de kennisgeving 
vooraf worden betaald door hen die de verklaring afleggen. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding van de 
beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkings-
register. 
 

 
Art. 1477 
§ 1. De bepalingen van dit artikel die de rechten, verplichtingen en 
bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden regelen, zijn van 
toepassing door het enkele feit van de wettelijke samenwoning. 
 
§ 2. De artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de wettelijke samenwoning. 
 
§ 3. De wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het 
samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden. 
 
§ 4. Iedere schuld die door een der wettelijk samenwonenden wordt 
aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die 
door hen opgevoed worden, verbindt de andere samenwonende 
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hoofdelijk. Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet 
op de bestaansmiddelen van de samenwonenden, buitensporig zijn. 
 
§ 5. De langstlevende wettelijk samenwonende is gehouden tot de 
verplichting gesteld in artikel 203, § 1, ten aanzien van de kinderen 
van de vooroverleden wettelijk samenwonende van wie hij niet de 
vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij krachtens 
artikel 745octies, § 1, heeft verkregen uit de nalatenschap van de 
vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben 
verleend bij schenking, testament of in de in artikel 1478 bedoelde 
overeenkomst. 
 
§ 6. Wanneer een wettelijk samenwonende vooroverleden is zonder 
nakomelingen achter te laten, is zijn nalatenschap aan zijn 
bloedverwanten in de opgaande lijn die ten tijde van het overlijden 
behoeftig zijn, levensonderhoud verschuldigd, ten belope van de 
erfrechten die zij verliezen ten gevolge van giften aan de 
langstlevende wettelijk samenwonende. 
 

 
Art. 1478 
1. Elk van de wettelijk samenwonenden behoudt de goederen 
waarvan hij de eigendom kan bewijzen, de inkomsten uit deze 
goederen en de opbrengsten uit arbeid. 
2. De goederen waarvan geen van beide wettelijk samenwonenden 
de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht 
in onverdeeldheid te zijn. 
3. Indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is 
van de vooroverledene, wordt de in het vorige lid bedoelde 
onverdeeldheid ten aanzien van de erfgenamen met voorbehouden 
erfdeel als een schenking beschouwd, behoudens tegenbewijs. 
4. Voorts regelen de samenwonenden hun wettelijke samenwoning 
naar goeddunken door middel van een overeenkomst, voor zover 
deze geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477, met de 
openbare orde of de goede zeden, noch met de regels betreffende 
het ouderlijk gezag en de voogdij, noch met de regels die de 
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wettelijke orde van de erfopvolging bepalen. Die overeenkomst 
wordt in authentieke vorm verleden voor de notaris en wordt 
vermeld in het bevolkingsregister. 

 

 
Art. 1479 
1. Indien de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden 
ernstig verstoord is, beveelt de vrederechter, op verzoek van één van 
de partijen, de dringende en voorlopige maatregelen betreffende 
het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, betreffende 
de persoon en de goederen van de samenwonenden en van de 
kinderen alsmede betreffende de wettelijke en contractuele 
verplichtingen van beide samenwonenden. 
2. De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen 
die hij oplegt. Hoe dan ook vervallen die maatregelen op de dag dat 
de wettelijke samenwoning, zoals bedoeld in artikel 1476, § 2, zesde 
lid, wordt beëindigd. 
3. Na de beëindiging van de wettelijke samenwoning en voor zover 
de vordering binnen drie maanden na die beëindiging is ingesteld, 
gelast de vrederechter de dringende en voorlopige maatregelen die 
ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn. De vrederechter 
bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij oplegt. Die 
geldigheidsduur mag niet langer dan één jaar bedragen. 
4. De vrederechter beschikt overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 1253ter tot 1253octies van 
het Gerechtelijk Wetboek. 
Indien een wettelijk samenwonende zich tegenover de andere 
schuldig gemaakt heeft aan een feit als bedoeld in de artikelen 375, 
398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek, of heeft gepoogd 
een feit te plegen als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 
van hetzelfde Wetboek, of indien er ernstige aanwijzingen voor 
dergelijke gedragingen bestaan, zal deze laatste behalve bij 
uitzonderlijke omstandigheden het genot van de 
gemeenschappelijke verblijfplaats toegewezen krijgen indien hij 
daarom verzoekt. 
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Bijlage 2: Zweede Samenwoonwet 
 
Sambolag 
 

Vad som avses med sambor 
1 § 
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i 
ett parförhållande och har gemensamt hushåll. 
 
När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller 
personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande 
förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor 
enligt första stycket. Bestämmelserna i 1 kap. 6 och 8 §§ 
föräldrabalken samt lagen (1984:1140) om insemination och lagen 
(1988:711) om befruktning utanför kroppen gäller endast sambor av 
olika kön. 
 
Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av 
samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och 
bohag. Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att 
vad som i denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat 
partnerskap. 
 
 

När ett samboförhållande upphör 
2 § 
Ett samboförhållande upphör 

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, 
2. om samborna flyttar isär eller 
3. om någon av samborna avlider. 

 
Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo 
ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om 
rätt att få bo kvar I bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker 
talan om övertagande av bostad enligt 22 §. 
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Sambors egendom 
 
3 § 
Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om 
egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat 
följer av 4 eller 9 §. 

 
4 § 
I samboegendomen ingår inte 
 
1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den 
andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara 
mottagarens enskilda, 
 
2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det 
villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 
 
3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av 
arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och 
 
4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–3, om inte 
annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken 
egendomen är enskild. 
 
5 § 
Med sambors gemensamma bostad avses i denna lag, om inte annat 
följer av 7 §, 
 
1. fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller 
innehar med tomträtt, om det finns en byggnad på egendomen som 
är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen 
innehas huvudsakligen för detta ändamål, 
 
2. fast egendom som samborna eller någon av dem innehar med 
nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som samborna 
eller någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som sambornas 
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gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta 
ändamål, 
 
3. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem 
innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om 
byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas 
gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål 
och 
 
4. byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem 
har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal 
som sägs i 
 
5 kap. bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet 
som när avtalet träffades var avsedd att bli sambornas gemensamma 
hem och att innehas huvudsakligen för detta ändamål. 
Samborna får i en av dem undertecknad handling anmäla till 
inskrivningsmyndigheten att en fastighet som är lagfaren för en av 
dem eller en tomträtt för vilken en av dem är inskriven som 
innehavare är gemensam bostad för dem båda. 
 
6 § 
Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, om inte annat 
följer av 7 §, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är 
avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas 
inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons 
bruk. 
 
7 § 
Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom 
som används huvudsakligen för fritidsändamål. 
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Bodelning 
 
8 § 
När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna 
ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av 
samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. 
Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena 
den dag då samboförhållandet upphörde. 
 
Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att 
samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom 
att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det 
att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas 
senast när bouppteckningen förrättas. 
 
9 § 
Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall 
ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett 
nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits. 
 
Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna 
eller de blivande samborna. Detta gäller även om någon av dem är 
underårig eller om avtalet avser egendom som till någon del 
omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock 
förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas. 
 
Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, 
omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller 
lämnas utan avseende vid bodelningen. 
 
10 § 
Sambor får inför ett omedelbart förestående upphörande av 
samboförhållandet avtala om den kommande bodelningen eller om 
annat som har samband med denna (föravtal). Över avtalet skall 
upprättas en handling som undertecknas av samborna. 
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Vad som sägs i 9 § tredje stycket om villkor i avtal rörande bodelning 
gäller även villkor i föravtal. 
 
11 § 
Varje sambo är skyldig att tills bodelningen görs, eller frågan om 
bodelning fallit, redovisa för sin samboegendom, för sådan 
gemensam bostad som kan övertas enligt 22 § och för sådan 
samboegendom som sambon har haft hand om men som tillhör den 
andra sambon. 
 
12 § 
Vid bodelningen skall först sambornas andelar i samboegendomen 
beräknas. 
 
13 § 
Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från 
vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker 
de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. 
För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med 
särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på 
annat sätt är att hänföra till sådan egendom skall sambon få täckning 
ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan erhållas ur 
annan egendom. 
 
14 § 
Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att 
skulderna skall täckas enligt 13 §, skall läggas samman. Värdet därav 
skall därefter delas lika mellan samborna. 
 
15 § 
I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men 
även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna 
i övrigt är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör skall lämna 
egendom till den andra i den omfattning som följer av 12–14 §§, skall 
bodelningen i stäl4 let göras så att den förstnämnda sambon får 
behålla mer av sin egendom. Är en sambo försatt i konkurs när 
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bodelningen skall förrättas eller finns det andra särskilda skäl att inte 
dela sambornas egendom, skall varje sambo behålla sin egendom 
som sin andel. 
 
16 § 
Med ledning av de andelar som har beräknats för samborna skall 
samboegendomen fördelas mellan dem på lotter. 
 
Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få 
denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan 
avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad 
eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant 
övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan 
anses skäligt. 
 
Svarar egendomen för fordran som är förenad med särskild 
förmånsrätt I egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett 
övertagande att den andra sambon befrias från ansvar för fordringen 
eller att medel till att betala denna har satts under särskild vård. 
 
17 § 
En sambo har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra 
sambon betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar 
säkerhet stalls för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd med 
denna. Lämnas inte någon betalning, har den andra sambon rätt att 
så långt det är möjligt få sådan egendom som inte är uppenbart 
olämplig för den sambon. 
 
Om en sambo övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte 
tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen, 
skall den övertagande sambon betala motsvarande belopp i pengar. 
Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan sambon få skäligt 
anstånd med denna. 
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18 § 
Om en sambo avlider, gäller bestämmelserna om rätt att begära 
bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till 
förmån för den efterlevande sambon. 
 
Om ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider, 
har den efterlevande sambon rätt att vid fördelning av 
samboegendomen som sin andel alltid få ut så mycket av den 
behållna egendomen efter avdrag för skulder, i den mån den räcker, 
att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande 
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
 
Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av rätt 
till arv skall också gälla i fråga om rätten för den efterlevande 
sambon att vid bodelning få del i den avlidnes egendom. 
 
19 § 
Om bodelningen har lett till att en fastighet har delats så att 
samborna har fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning har 
ställts upp i bodelningshandlingen, innehar de fastigheten med 
samäganderätt. 
 
I den mån bodelningen i andra fall innebär att en del av en fastighet 
kommer i en särskild ägares hand är bodelningen utan verkan. 
 
20 § 
Bestämmelserna i 9 kap. 5, 7, 9 och 10 §§ äktenskapsbalken gäller 
även vid bodelning enligt denna lag. Vad som sägs om makar skall 
därvid gälla sambor. I stället för den tidpunkt då talan om 
äktenskapsskillnad väcks skall gälla den dag då samboförhållandet 
upphör. 
 
21 § 
Har en sambo vid bodelningen till skada för sina borgenärer avstått 
egendom som enligt 13–16 §§ har belöpt på sambons andel, gäller 
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vad som föreskrivs i 13 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken om verkan 
av en sådan åtgärd vid bodelning mellan makar. 
 

 
Övertagande av bostad i vissa fall 
 

22 § 
Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt 
eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den 
andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om 
den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande 
även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om 
samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock 
endast om synnerliga skäl talar för det. 
 
Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall framställas 
senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar 
sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre 
månader därefter. Fristen på ett år gäller inte om den sambo som 
innehar bostaden avlider och den efterlevande sambon bor kvar i 
bostaden. 
 
Den som övertar bostaden enligt första stycket skall ersätta den 
andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens 
värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i 
bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det 
sättet. I annat fall skall vad som fattas betalas med pengar. Ställs 
godtagbar säkerhet för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd 
med denna. 
 

 
Inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma 
hemmet 
 
23 § 
En sambo får inte utan den andra sambons samtycke 
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1. avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta 
en bostad som utgör samboegendom eller som den andra sambon 
kan få rätt att överta enligt 22 §, 
2. låta inteckna fast egendom eller tomträtt där det finns en bostad 
som utgör samboegendom, 
3. pantsätta annan egendom som innefattar en bostad som utgör 
samboegendom eller en bostad som den andra sambon kan få rätt 
att överta enligt 22 § eller 
4. avhända sig eller pantsätta bohag som utgör samboegendom. 
 
Samtycke till avhändelse av eller inteckning i fast egendom eller 
tomträtt skall lämnas skriftligen. 
 
Bestämmelserna om samtycke av en sambo till en åtgärd av den 
andra sambon tillämpas också när dödsboet efter en avliden sambo 
vidtar en sådan åtgärd. 
 
Samtycke behövs inte, om den andra sambon inte kan lämna giltigt 
samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig 
tid. 
 
24 § 
Saknas samtycke som krävs för en åtgärd enligt 23 §, får domstolen 
tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den. 
 
25 § 
Om en sambo eller dödsboet efter en avliden sambo utan det 
samtycke eller tillstånd som krävs har avhänt sig eller till nackdel för 
den andra sambon upplåtit nyttjanderätt till egendom, skall 
domstolen på talan av denne förklara att rättshandlingen är ogiltig 
och att egendomen skall återgå. Detsamma gäller om en sambo eller 
dödsboet efter en avliden sambo utan det samtycke eller tillstånd 
som krävs har pantsatt sambornas bohag. Överlåtelse eller 
pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya 
innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. 
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Talan enligt första stycket skall väckas hos domstolen inom tre 
månader från det att den andra sambon fick kännedom om 
förfogandet över bostaden eller överlämnandet av bohaget. Har 
lagfart eller inskrivning beviljats med anledning av överlåtelse av fast 
egendom eller tomträtt, får talan inte väckas. 
 
Förs talan om avhysning, får domstolen medge skäligt anstånd med 
flyttningen. 
 

 
Övriga bestämmelser 
 
26 § 
Bestämmelserna i 17 kap. 1, 2 och 4–9 §§ samt 18 kap. 1 § 
äktenskapsbalken gäller även vid tvist mellan sambor. Vad som sägs 
om makar skall därvid gälla sambor. 
 
27 § 
Vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag består tingsrätten 
av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren 
domare och tre nämndemän. 
 
Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt 
som inte är lagfarna domare skall få förordna bodelningsförrättare 
enligt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken. 
 
28 § 
På ansökan av en sambo skall domstolen i fråga om en bostad som 
enligt 8 § skall ingå i bodelning bestämma vem av samborna som 
skall ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts. 
 
Ett förordnande om rätt att bo kvar i bostaden får på ansökan av den 
ena parten ändras av domstolen. 
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29 § 
Den sambo som domstolen har berättigat att bo kvar i bostaden till 
dess att bodelning har gjorts har rätt att använda även det 
gemensamma bohag som finns i bostaden och som tillhör den andra 
sambon. Domstolen får dock beträffande viss egendom bestämma 
annat. Avtal som den sistnämnda sambon därefter ingår med tredje 
man inskränker inte nyttjanderätten till bostaden eller bohaget. 
 
Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra 
sambon skyldig att genast flytta därifrån. 
 
30 § 
Frågan om rätten att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har 
gjorts skall väckas vid en tingsrätt som är behörig att pröva tvister 
om bodelning mellan samborna. Detsamma gäller frågan om 
domstolens tillstånd till en sambos förfogande över bostad och 
bohag. 
 
31 § 
I mål om rätt att överta bostad enligt 22 § får domstolen, för tiden 
till dess att frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, 
på yrkande av någon av samborna bestämma vem av dem som skall 
ha rätt att bo kvar i bostaden. Om sådan rätt tillerkänns den sambo 
som inte har hyres- eller bostadsrätten, skall domstolen också på 
yrkande bestämma vad sambon skall betala till den andra sambon 
för nyttjandet av bostaden och vad den förstnämnda sambon i övrigt 
skall iaktta. 
 
Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra 
sambon skyldig att genast flytta därifrån. 
 
Ett beslut enligt första stycket får verkställas på samma sätt som en 
dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst 
ändras av domstolen. När målet avgörs, skall domstolen ompröva 
beslutet. 
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Beträffande beslut enligt denna paragraf tillämpas 14 kap. 9 § 
äktenskapsbalken. Vad som sägs om makar skall därvid gälla sambor. 
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