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Samenwonen
Samenwonen. Hokken werd dit vroeger ook wel genoemd. Nog niet zo lang geleden was dit aan kunstenaars en voor mensen die dachten dit te zijn. In de wet staat
de term samenwonen niet genoemd. Het is vrijheid, blijheid. Je hoeft niets te
regelen, nergens over na te denken, je leeft bij de dag.
Maar schijnt bedriegt. Laatst had ik op kantoor namelijk een akelig geval. Gjalt
en Ymkje woonden al zes jaar samen. Ze hadden nog geen kinderen en woonden
in een huis dat Gjalt al had gekocht voordat hij Ymkje leerde kennen. Zij vonden
het nogal een gedoe om iets bij de notaris te regelen. Dat zouden ze wel een keer
doen als ze kinderen zouden krijgen of samen een ander huis zouden kopen.
Op een zondag in oktober sloeg het noodlot echter toe. Gjalt was op zijn motor,
verblind door de laaghangende zon, ingereden op een groep overstekende koeien
en was op slag dood. Ymkje haar wereld stortte op dat moment in.
Ymkje kwam vier maanden na het overlijden van Gjalt bij mij op kantoor. Het
was aan mij als notaris om haar het sombere nieuws te vertellen.
Aangezien Gjalt en Ymkje geen samenlevingscontract hadden was er niets tussen
hun geregeld. De ouders van Gjalt en zijn broer waren zijn enige erfgenamen. Het
huis, de levensverzekering, de bankrekeningen, spaarloon en andere bezittingen
waren allemaal voor Gjalt zijn ouders en broer. Nog wranger was dat het pensioenfonds van Gjalt een nabestaandenregeling kende die recht zou geven op een
levenslange uitkering van € 1.000 per maand, iets waarmee Ymkje enorm geholpen zou zijn. Maar doordat er geen samenlevingscontract was, wilde de maatschappij niet uitkeren en kon Ymkje naar de centen fluiten.
Ga je uit elkaar, dan heb je geen rechten of plichten ten opzichte van elkaar. Woon
je in een huurwoning, dan ben je geen medehuurder. Heeft je vriend(in) een eigen
woning? Kan je zo op straat worden gezet door je vriend(in) en na zijn of haar
overlijden, door de familie van je vriend(in) of anders de bank bij wie hij of zij
de hypotheek heeft lopen. Je hebt geen enkel recht op elkaars pensioen, spaarloon, de levensverzekering, de auto, etcetera. Dat is vrijheid maar of je daar nu
blij van moet worden?
Wat als er iets gebeurd?
Vrijheid houdt derhalve niet altijd blijheid in. Mijn advies aan samenwoners is
dan ook altijd: Regel iets, ook al denk je niets te hebben. Bepaalde zaken moet je
gewoon goed regelen, zowel na een overlijden als bij het uit elkaar gaan.
Bij twijfel kunt u mij gerust bellen, als gespecialiseerd notariskantoor in het
familierecht kunnen wij u altijd vrijblijvend een advies geven, want in mijn vak
is het vaak zo: voorkomen kan; genezen vaak niet.

