
Samenlevingsvormen 

Huwelijk, gezin en 
andere 
samenlevingsvormen 
door mr. G. Chr. Kok 

Na de inleidende bijdrage in deze reeks artikelen in het 
maartnummer is in het aprilnummer de thematiek uit 
fiscaal oogpunt aan de orde gesteld. Thans een artikel 
van iemand die hiermee als jurist (rechter) in aanrakmg 
komt. 

Mr G.Chr Kok (t 935) IS vice-presi
dent van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage. H11 IS o.rn l1d van het 
Centrale Cornite van de Wereldraad 
v3n Kerken. penn1ngrneester van de 
Nederlandse Raad van Kerken en 
voorz1tter van de St1cht1ng Oecurnenl
sche Hulp aan Kerken en Vluchte
l•ngen 

1. Het gezin vormt de natuurlijke en fundamentele 
kern van de maatschappij en heeft recht op be
scherming door de maatschappij en de staat. 

2. Het recht van mannen en vrouwen van huwbare 
leeftiJd een huweliJk aan te gaan en een gez1n te 
stichten wordt erkend. 

3. Geen huwelijk wordt gesloten zonder de vnje en 
volled1ge toestemm1ng van aanstaande echtge
noten. 

4. De staten die partiJ zijn biJ dit verdrag nemen 
passende maatregelen ter verzekering van de 
geliJke rechten en verantwoordelijkheden van de 
echtgenoten wat het huweiiJk betreft. tijdens het 
huweiiJk en biJ de ontbinding ervan. lngeval van 
ontb1ndlng van het huweliJk wordt voorzien in de 
noodzakelljke bescherming van eventuele kin
deren. 

(lnternationaal verdrag inzake burgerrechten en poll
tleke rechten van New York van 1966 art. 23.) 

Op de ochtend dat 1k mij voorgenomen had 
dit artikel te schnjven bezorgt de post mij 
een nummer van de Annalen van het Thijm
genootschap, getiteld 'Huwelijk en gez1n, 
wat is hun toekomst 1n West-Europa?' 1

' Valt 
er na dit lezenswaardig nummer en speciaal 
het daarin voorkomende juridische artikel 
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van de bekendste scribent op dit terre1n, de 
Leidse hoogleraar M.JA van Mounk 'Huwe
lijk en gezin in de rechtsorde' nog wei iets 
n1euws t~ zeggen? Na enig nadenken meen 
ik van wei in het l1cht van ervaringen die de 
noodzaak van concrete stappen van wetge
vende aard nog eens onderstrepen. Zoals 
allereerst het pausbezoek, waarbiJ de paus 
de waarde van gezin en huweli)k nog eens 
beklemtoonde, wat ook de strekking is van 
het h1erboven weergegeven verdragsartikel. 
Vervolgens de droevige serie echtschei
dings- en alimentatiezaken, die men als 
rechter iedere week te behandelen krijgt. 
Voor velen heeft het huweli)k niet voldaan 
aan de hooggestemde verwachtingen en zij 
vechten nu nog na over een financiele rege
ling. Een geval vraagt speciale aandacht: 
een Nederlandse vrouw gehuwd met een 
Arabier, die zich van een jongere levenspart
ner heeft voorzien, doch wat hij echter 

1) RA de Moore a .. Huwelijk en gezin. wat IS hun toekomst 
1n West-Europa?, Annalen ThiJrngenootschap deel 73 no. 
1. 1985 
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geenszins een reden voor echtscheiding en 
een hoge alimentatie vindt. Het doet mij 
weer denken aan het bezoek dat ik met 
enkele andere deelnemers aan de Assem
blee van de Wereldraad van Kerken in Nairo
bi in 1975 bracht aan een enthousiaste ker
kelijke gemeente, die zich had losgemaakt 
van de anglicaanse kerk omdat deze poly
gamie verbood. De predikant legde ons uit 
dat op het Afrikaanse platteland traditioneel 
geen plaats is voor vrouwen die niet trou
wen, en dat men derhalve het 'een man-een 
vrouw' van het Europese christendom ge
zien zijn sociale gevolgen niet wilde aanvaar
den. De woningbouwcorporatie in Rotter
dam, waarvan ik voorzitter ben, vraagt mijn 
toestemming tot ontruiming van een woning. 
De directie klaagt weer dat door het grote 
aantal echtscheidingen nodeloos beslag ge
legd wordt op extra woningen, die betrokke
nen ondanks het vinden van een nieuwe 
partner en samenwoning niet opgeven van
wege de daaraan verbonden sociale en fis
cale nadelen. Soms wordt ook de huur niet 
betaald, dan kunnen wij op een gegeven 
moment gaan ingrijpen. Mijn vrouw volgt als 
lid voor de Raad van de Kinderbescherming 
nauwgezet de dagelijkse krantenberichten 
over de kinderen, die door Justitie uit een 
woongemeenschap in Rotterdam zijn ge
haald vanwege vermeende verwaarlozing, 
waarop de betrokkenen heftig reageren. Be
tekent alternatief sarnenwonen automatisch 
verwaarlozing van de kinderen? Een kran
tenbericht zegt dat het aantal ingeschreven 
echtscheidingen in de burgerlijke stand van 
Amsterdam het afgelopen jaar groter was 
dan het aantal huwelijken. Het klinkt allemaal 
weinig positief, doch als jurist wordt men nu 
eenmaal vaak geconfronteerd rnet de pro
bleemgevallen in de rnaatschappij. In de pri
ve-sfeer ontrnoet je toch nog gevallen van 
vrienden, die 25 jaar gelukkig getrouwd zijn, 
en van jongeren van de volgende generatie, 
die een goede en gelukkige relatie lijken op 
te bouwen, ook al doen zij dat op een andere 
w1jze dan wij vroeger. 

Aan mij wordt een bijdrage gevraagd vanu1t 
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rnijn eigen discipline, dat wil zeggen de juridi
sche. De invalshoek van de jurist is een 
beperkte. Art. 30 van boek 1 burgerlijk wet
boek - verder afgekort als B.W. - zegt im
mers dat de wet het huwelijk aileen be
schouwt in zijn burgerlijke betrekkingen. Dit 
- uit het oude burgerlijk wetboek van 1838 
overgenomen- artikel bedoelt te zeggen dat 
de wet zich beperkt tot een regeling van de 
sluiting van het huwelijk en de wettelijke 
gevolgen, doch geen definitie geeft van het 
huwelijk en de intenties, waarrnee dit be
hoort te zijn aangegaan. Het wetsontwerp 
van 1820 bevatte wei een definitie: 'De bur
gerlijke wet verstaat door huwelijk, de verbin
tenis tusschen rnan en vrouw, gegrond op 
de natuur en bevestigd door het burgerlijk 
regt, ten oogmerk hebbende, orn altijd met 
elkander in de naauwste gemeenschap te 
Ieven'. De Karner was echter bang dat rnen 
zich door deze definitie in problemen zou 
storten, rnet name rnet de kerken. 

De laatste jaren is een opvallende hoeveel
heid JUridische literatuur verschenen over 
ons onderwerp, beginnende met de bundel 
'Twee rnensen en het recht' van 197 421 . 

Bepaalde publikaties zoals de artikelen van 
CDA-prominenten de oud-hoogleraren P.L. 
Dijk van de V.U. en W.C.L. van der Grinten 
uit Nijmegen 1n de Henriquez-bunde! vertol
ken daarbij een stuk christelijke traditie, wel
ke hen vraagtekens doet zetten b1j aile stre-

2) Van de nJke llteratuur worden h1er aileen enkele boeken 
genoemd: 
- M. Beuckens-de Vries e a .. Twee mens en en het recht. 

Boekenreeks Ned Jur. Blad no. 1. 197 4. 
- Samen-Leven, De bwtenechtelijke relatte in het recht. 

biJzonder nummer van Ars Aequi 1977, biz 327 e.v 
- E. Cohen Henriquez en J.K Moltmaker. Privaatrechte

ltjke en fiscale aspecten van samenlevmgsvormen bui
ten huwelijk, Preadvtes Kon. Notanele Broederschap 
1977; Cohen Henriquez zette ziJn beschouwingen 
voort tn WPNR 1980. biz. 217 e.v 

- WC.J. Robert en J.M A. Waaijer. Relatievrijhetd en 
recht. inleidingen en verslag van de Leidse conferentie 
van 25 en 26 mei 1982. 1983 

- Samenleven!Samenwerken. Henriquez bundel. 1983. 
- M.JA van Mourik e.a., Huwelijk en relatie. Preadvies 

rechtskundige afd. Thijmgenootschap 1984. 
- M.J.A van Mourik e.a., Het Huwe!tjk. preadvies Ver. 

voor Fam1l1e- en Jeugdrecht 1984. 
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ven naar vernieuwing op dit terrein van de 
laatste jaren. Van der Grinten merkt nog op 
dat de passage in het GOA-programma van 
1980, waarin naast aandacht van de over
held voor het huwelijk ook aandacht voor 
andere samenlevingsvormen gevraagd 
wordt, in het programma van een christelijke 
partij van 20 jaar geleden volstrekt ondenk
baar zou zijn. Ook indien men zich met de 
wet in de hand wil beperken tot het huwelijk 
in zijn burgerlijke betrekkingen valt het niet 
mee zich los te maken van eigen levensover
tuiging en daarop gegronde ethische begin
selen' 

Wat zijn de redenen voor al deze ji!Jridische 
literatuur? Naar mijn mening meerdere: 
a. Allereerst het st1jgende aantal echtschei
dingen. Lag dit in het begin van deze eeuw 
nog beneden de 1 000 per jaar en aan het 
eind van de zestiger jaren nog beneden de 
10.000 per Jaar, in 1983 bedroeg het 32.600 
en 1n 1984 34.000, hetgeen laat zien dat een 
steeds grotere groep van de bevolking met 
de jundische problematiek van bee1ndlging 
van het huwelijk anders dan bij overlijden te 
maken krijgt, waardoor ook de aandacht 
hiervoor in de JUridische literatuur toenam. 
b. Daarnaast een verlangen naar ver
nieuwing van de wettelijke regeling van het 
huwelijk. Want ook al heeft de wetgever zich 
beperkt tot regels omtrent sluiting en rechts
gevolgen van het huwelijk, de w1jze van uit
werkJng (welke de gehuwde vrouw hande
lingsonbekwaam maakte, de man tot hoofd 
van de echtveren1ging bestempelde en de 
vrouw tot gehoorzaamheid aan haar man 
verplichtte, en de man een doorslaggevende 
stem gaf b1j de opvoeding van de kinderen) 
riep verzet op. Sommigen gingen zelfs zo ver 
afschaffing van het huidige wettelijk huwel1jk 
te bepleiten, zoals de Rotterdamse hoogle
raar Van Maarseveen in zijn samen met en
kele anderen geschreven hoofdartikel in het 
Nederlands Juristenblad van 18 augustus 
19843

' Wetstechnisch waren voormelde za
ken echter niet zo gemakkelijk 1n andere zin 
op te lossen omdat men dan snel in de sfeer 
van twee kapiteins op een schip komt. Het 
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heeft daarom tot vorig jaar geduurd (Wet van 
30 augustus 1984 Stb. 404 tot wegneming 
van een aantal ongelijkheden tussen man en 
vrouw in het personen- en familierecht) voor 
de laatste rudimenten op dit gebied uit de 
wet verdwenen waren. 
c. Waren de rechtsgevolgen van het huwe
lijk oorspronkelijk beperkt tot het huwelijks
goederen- en familierecht, de laatste decen
nia is de wetgever het huwelijk steeds meer 
gaan gebruiken als aanknopingspunt voor 
regelingen op ander terrein. Zo speelt voor 
belastingheffing, sociale uitkeringen, woning
toewijzing, huursubsidie en studiefinancie
ring de vraag of men gehuwd is of niet een 
belangrijke rol, zij het dat er de laatste jaren 
een tendens is hierop terug te komen hetzij 
door verdergaande individualisering, hetzij 
door begrippen als 'een-, twee- of meerper
soonshuishoudens' te hanteren. 
d. Bij een samenwoning zonder huwelijk (en 
hier hoeft men niet aileen te denken aan 
hetero- of homosexuele verhoudingen, doch 
ook aan vanouds bekende s1tuaties van 
overblijvende ouders met ongehuwde kinde
ren; samenwonende broers of zusters en 
personen d1e om andere redenen een ge
meenschappelijke huishouding voeren) kun
nen zich bij overlijden of een uit elkaar gaan 
problemen voordoen, waarop de wet geen 
antwoord geeft en waarvoor de rechter ook 
n1et altijd in staat is een oplossing te bieden. 

Tot op heden zijn eigenlijk aileen de woorden 
'huwelijk' en 'samenlevingsvormen' geval
len, doch niet het woord 'gezin'. Het gezin 
wordt in de wet niet gedefinieerd, en on
danks de boven dit artikel afgedrukte ver
dragsverplichting voor de Nederlandse staat 
om het gezin te beschermen zal men in onze 
wet naar een systematische beschermings
regeling van het gezin tevergeefs zoeken. 
Op diverse verspreide punten in de wetge
ving is hieraan echter wei aandacht besteed, 
zoals de verplichte medewerking of toe-

3) H. van Maarseveen e.a .. Het huwelijk de rechtsorde uit. 
Ned Jur. Blad 1984. biz. 857; idem. Het huwel11k pnvati
seren. Fam en Jeugdrecht 1985 biz. 37. 
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stemmrng van beide echtgenoten voor be
paalde rechtshandelingen ter bescherming 
van het gezin (art. 87 en 88 boek 1 B.W.), de 
regelrngen van kinderbescherming, met na
me de aanwijzing van een gezinsvoogd om 
de ouders bij te staan (art. 255 boek 1 B.W.), 
en het huisrecht!verbod van huisvredebreuk 
(art. 12 van de Gmndwet). Het ontbreken 
van een defrnitie voor gezin doet de vraag 
rijzen of hreronder ook kan worden verstaan 
een niet -huwelijkse samenleving; opvallend 

' Men zal in onze wet 
tevergeefs zoeken naar 
een systematische 
bescherm i ngs regel i ng 
van het gezin. ' 

1s dat de Hoge Raad rn een tweetal recente 
beschrkkingen van 22 februari 1985 en 1 0 
mei 1985 RvdW 1985/4 7 en 98 heeft uitge
maakt dat ook aan vaders met hun nret
erkende kinderen omgangsrecht toekomt. 
De Hoge Raad baseert dlt op het in art. 8 
van de Europese conventre voor de rechten 
van de mens opgenomen recht op bescher
ming van het gezinsleven, en overwoog 
daarbij dat drt recht kan worden ingeroepen 
door een reder van wie op grond van de 
omstandigheden van het geval moet worden 
aangenomen dat hrj tot een kind in zodanige 
betrekking staat of heeft gestaan dat hij met 
dit kind een 'gezinsleven' in de zrn van de 
verdragsbepalrng heeft. lmpiiCiet op 
dezelfde gronden kende de Hoge Raad bij 
beschikking van 30 november 1984 N.J. 
1985/376 aan pleegouders een appelrecht 
toe bij uit-huis-plaatsing van een pleegkind. 
Ook valt te wijzen op de geruchtmakende 
besch1kking van de Hoge Raad van 4 mei 
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1984 RvdW 1984/98 dat een voogdijvoor
ziening na echtscheid1ng niet noodzakelijk is, 
doch dat in onderling overleg tussen de 
ouders de ouderlijke macht ook kan doorlo
pen. De Hoge Raad staat kennelijk een vloei
ende lijn voor ogen voor diverse gevallen, 
waarbij het formele getrouwd/niet getrouwd/ 
gescheiden zijn niet van doorslaggevende 
betekenis 1s. 

Wanneer wij in het hierna volgende stilstaan 
bij punten, die de aandacht van onze wetge
ver zouden moeten hebben, lijkt het in de 
eerste plaats van belang dat de wetgever 
zich op royalere wijze dan voorheen baseert 
op het aan de kop van dit artikel weergege
ven verdragsartikel, en gezin en huwelijk in
derdaad als de natuurlijke en fundamentele 
kernen van de maatschappij aanmerkt en 
bescherming geeft. D1t brengt enerzijds mee 
dat de waarde en het belang van gez1n en 
huwelijk b1j het onderwijs, vormingswerk en 
andere door de overheid verrichte of gesub
sidieerde activiteiten uitgedragen wordt, an
derzijds dat de overheid bij wetgev1ng op 
sociaal en fiscaal terre1n huweliJk en gez1n 
niet ondermijnt. Als voorbeeld mag ik noe
men een van miJn eerste zaken als jong 
advocaat, toen een vrouw aan w1e ik toege
voegd was voor echtscheiding mij uitlegde 
dat wanneer ziJ biJ haar man bleef hiJ ziJn 
maandsalaris van f 700,- zou afdragen, ter
Wijl ziJ bij een u1teen gaan van partijen 
f 600.- bijstand zou ontvangen, 'en voor 
f 100,- kan 1k hem toch n1et in hu1s houden'. 
Het grote aantal echtsche1dlngen vindt me
de z1jn oorzaak 1n het overheidsbeleid op 
fiscaal en soCiaal terre1n, en d1t legt een grote 
f1nanciele druk op onze samenlev1ng, zodat 
ook uit f1nanc1eel oogpunt het een algemeen 
belang is echtscheidingen te voorkomen. 

HierbiJ dient n1et aileen gedacht te worden 
aan directe kosten (een groot aantal van de 
gescheiden vrouwen valt terug op de bij
stand), doch ook aan indlrecte zoals het 
beslag leggen op dubbele woonruimte, extra 
huursubsidies, een groter beroep op studie
uitkeringen voor de kinderen, enz. 

Christen Democratrsche Verkennrngen 1 0/B~ 
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Een tweede aandachtspunt voor de wetge
ver vormen de door het verdrag voorge
schreven gelijke rechten van partijen onder 
meer bij echtscheiding. De huidige echt
scheidingsprocedure vormt voor tal van par
tijen door zijn lange duur, de door de advo
caten vaak opgeblazen geschillen en de fei
telijke moeilijkheden om tot een regeling te 
komen voor alimentatie en boedelscheiding, 
de opvoeding van de k'1nderen en de toewlj
zing van de echtelijke waning, vaak nog een 
extra belasting voor de betrokkenen. Boven
dien brengt de alimentatie nog jaren nadien 
partijen weer opnieuw tegenover elkaar blj 
de rechter. De huidige voorstellen voor ver
eenvoudiglng van de echtscheidingsproce
dure- ook al zijn deze dan in eerste instantie 
meer bedoeld om de rechterlljke macht te 
ontlasten dan om partijen te helpen - ver
dienen daarom positieve waardering. De 
vraag is zelfs of men nog n1et een stap 
verder kan gaan dan een formulier voor de 
eenvoudige gevallen dat partijen zelf aan de 
rechter voorleggen; waarom zou men niet 
zelf een akte biJ de burgerlijke stand of nota
ris kunnen Iaten opmaken op dezelfde wijze 
als bij het aangaan van het huwelijk? De 
ervanngen in Scandinav18 zijn daarover posl
tief4' Een maximum termijn voor alimentat1es 
(met eventueel een uitzonderingsclausule 
voor biJzondere gevallen) is eveneens wen
selljk. 5 ' De redelijkheld brengt mee dat partij
en op een gegeven moment toch daadwer
kelijk van elkaar af zljn, en de Hoge Raad 
heeft geoordeeld dat de maatschappelijke 
opvattingen hieromtrent nog onvoldoende 
uitgekristalliseerd ZiJn om de rechter zonder 
nadere wettelijke regeling de knoop te Iaten 
doorhakken (HR 16 mei 1980 N.J. 1981 /99). 
Een door de Minister van Justitie ingestelde 
werkgroep over grenzen aan de alimenta
tieduur heeft enkele jaren geleden beciJferd 
dat de kosten verbonden aan het voeren van 
alimentat1eprocedures voor de overheid 
aanmerkelijk zijn: 15 miljoen voor rechterlijke 
arbeid en 20 miljoen voor rechtsb1jstand 6

). 

Een nadere wettelljke regeling lljkt ook wen
selijk voor de scheiding en del1ng van be
paalde vermogensbestanddelen. Ten aan-
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zien van huurwoningen bepaalt de wet sinds 
enkele jaren in art. 1623g lid 5 B.W. dat de 
rechter bij het echtscheidingsvonnis kan be
palen aan wie van de partijen de echtelijke 
waning toekomt. Wenselijk is dat iets derge
lijks ook mogelijk is bij koopwoningen, als
ook dat dit mede geeffectueerd kan worden 
indien partijen niet in gemeenschap van goe
deren getrouwd zijn. Verder geven de in 
beginsel billijke uitspraken van de Hoge 
Raad dat bij een boedelscheiding ook met 
pensioenrechten rekening gehouden moet 
worden tot uitvoenngsproblemen aanleiding, 
waarbij zich toch de vraag voordoet of een 
wettelijke regeling niet de voorkeur zou ver
dienen. 

Hiervoor werd reeds de vraag gesteld of de 
wetgever het huwelijk niet te veel aangrijpt 
als aanknopingspunt voor regelingen op an
der terrein, wat in feite kan leiden tot een 
d1scriminatie van gehuwden of een van hen. 
Dit jaar IS al op een tweetal terreinen de klok 
teruggedraaid: de gehuwde vrouw heeft 
zelfstandig recht op AOW gekregen, en de 
uitzondering voor gehuwde vrouwen in de 
Wet Werkloosheidsvoorzien1ng is vervallen 
(Stbl. 1985/180 en 230). Er blijven echter 
nog andere punten over die het besturen 
waard zijn. Is b1jvoorbeeld de wettelijke alge
hele gemeenschap van goederen - die men 
nagenoeg nergens elders ter wereld kent -
nu zo gelukkig, en zou deze niet beter ver
vangen kunnen worden door een systeem 
van gescheiden vermogens met verplichte 
winstdeling tijdens het huwelijk? 

Tenslotte de vraag naar wetteiiJke regeling 
voor andere samenlevingsvormen dan hu
welljk. De behoefte h1eraan dient niet 
overtrokken te worden: een aantal personen 
heeft juist gekozen voor een dergelijk sa-

4) A. Klijn. Skilnisse, scheiden op ZIJn Deens. Fam en Jeug
drecht 1984. biz. 1 

5) R C. Gisolf e. a. in het nummer Alimentatieduur. Fam en 
Jeugdrecht 1983. biz. 29 e.a. 

6) Grenzen aan de al!mental!eduur. Rapport van de werk
aroeo Lukacs. StaatsuitqeveriJ 1981 
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menlevingsverband om aan wettelijke rege
lingen te ontkomen en daarnaast kunnen 
diverse problemen opgelost worden in de 
contractuele sfeer, waarvoor men in het no
tariaat thans over een uitgebreide ervaring 
beschikt. 71 Er zijn echter situaties, waarbij de 
redelijkheid meebrengt dat de betrokkenen 
dezelfde faciliteiten genieten als gehuwden, 
die men in de contractuele sfeer niet kan 
oplossen en waar ook de rechter niet kan 
helpen, zodat een ingrijpen van de wetgever 
nodig is. 81 Op enkele punten is dit al gebeurd 
zoals de mogelijkheid van voortzetting van 
de huurovereenkomst door samenwonen
den (art. 1623h B.W.), een vrijstellingsrege
ling in de Successiewet afhankelijk van het 
aantal jaren dat de samenwoning heeft ge
duurd (art. 24 en 32) en de regeling dat de 
'levensgezel' een beschermingsbewind voor 
de partner kan aanvragen en dan bij voor
keur tot bewindvoerder dient te worden be
noemd (art. 432 en 435 boek 1 B.W.). Naast 
de 'actief' -zijde verdient ook de 'passief'
zijde aandacht: beeindiging van de alimenta
tieplicht vindt plaats niet aileen bij hertrou
wen van de alimentatiebehoevende partner, 
doch ook bij samenleving 'als waren zij ge
huwd', hetgeen in de praktijk geregeld aan
leiding vormt tot onverkwikkelijke procedu
res bij nieuwe relaties, welke zich nog niet 
gestabiliseerd hebben. Eenzelfde probleem 
doet zich overigens voor bij de beeindiging 
van uitkeringen krachtens de bijstandswet. 
Verder valt te denken aan nieuwe tweever
dienersregelingen voor de inkomstenbelas
ting. Nagegaan zal moeten worden of deze 
incidentele wettelijke regelingen niet uitge
breid dienen te worden omdat ook op ande
re terreinen problemen bestaan. Te denken 
valt aan pensioenregelingen, die in het alge
meen geen regeling kennen voor partners 
waarmee men niet gehuwd is, een regeling 
voor overname van inboedel bij overlijden 

7) M.J.A. van Mourik en W.C.J. Robert, Samenlevingscon
tracten in de notariele praktiJk, WPNR 1981, biz. 441 en 
1984 biz. 367. 

8) M.J.A. van Mourik, Het ongehuwd samenleven en het 
recht, Fam. en Jeugdrecht 1984, biz. 73 
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van een partner en een bijzonder recht op 
een verzorgingsuitkering indien de relatie 
lang geduurd heeft en de achterblijvende 
partner bij overlijden of een beeindiging van 
de samenwoning geheel onverzorgd achter
blijft. 

De thans bestaande wettelijke regelingen 
Iaten door hun wettelijke omschrijving van 
'levensgezel', 'samenleven als waren zij ge
huwd', 'persoon met wie een duurzame ge
meenschappelijke huishouding gevoerd 
wordt' alsook hun verschillende duur van 
twee jaar in art. 1623h B. W., twee tot en met 
vijf jaar in de Successiewet en zes maanden 
in de belastingwetgeving, zien hoe moeilijk 
het is een algemeen als billijk ervaren rege
ling te treffen. Voor zowel de wetgever als de 
rechter is daarom komende jaren een boei
ende taak weggelegd! 

Chnsten Democrat1sche Verkenningen 1 0/85 
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