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Sint-Valentijn : een brochure voor liefde op solide basis   
 
Trouwen of samenwonen, waar op letten als je de grote sprong waagt 

 
Beetje bij beetje trok Peter in bij Marthe. Het begon met de tandenborstel, daarna volgde 
de rest. Tot hij op een bepaald ogenblik haar sleutel kreeg. Vanaf dan woonden ze samen. 
Het hield Peter niet echt bezig. Geen document nodig om hun liefde te bezegelen. Na acht 
jaar zette Marthe Peter aan de deur en verkocht zij het appartement om een nieuw leven te 
beginnen. Peter had nochtans geïnvesteerd in de renovatie van het appartement. Toch 
belandde hij van de ene dag op de andere op straat.  
 
Dit is een heel concrete situatie die koppels kunnen tegenkomen. De Koning 
Boudewijnstichting (KBS)  en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) 
willen antwoorden op de vragen en verwachtingen van koppels die een engagement met 
elkaar willen aangaan. Anderzijds willen ze de koppels aanzetten om na te denken over de 
levenskeuzes die ze maken en om bij gelegenheid compensatiemechanismen te voorzien. 
Daarom werd een brochure gemaakt met de titel ‘Trouwen of samenwonen: waar op letten 
als je de grote sprong waagt’. 
 
De keuzes van een koppel 
Ongeveer 90% van de jongeren die het nest verlaten, beslist om samen te wonen. Dat leidt voor 
een aantal tot een huwelijk. De anderen, een steeds groter wordende groep, trouwen niet.  
Toch maakt een koppel op een bepaald ogenblik keuzes: in verband met de huisvesting, het 
gemeenschappelijk vermogen, de carrière van één van de partners die minder gaat verdienen als 
er kinderen zijn enz… Men neemt niet altijd het rekenmachientje bij de hand om de gevolgen van 
deze keuzes te berekenen. Men beslist samen, men heeft vertrouwen in mekaar. Tot de dag dat 
men niet meer overeenkomt en het ieder voor zich wordt. Op zo een moment wordt de impact 
van de keuzes duidelijk.  
 
Een brochure voor liefde op een solide basis 
Het is geen motie van wantrouwen voor mekaar om na te denken over solide schikkingen zodat 
geen van de twee partners problemen heeft als de relatie ooit zou fout lopen. Integendeel, het is 
een bewijs van het feit dat het koppel zich verantwoordelijk opstelt, zelfs als de liefde niet eeuwig 
blijft duren.  
Daarom willen de KBS en de notarissen een inspanning doen om de vragen te beantwoorden en 
aan de verwachtingen te voldoen van de koppels die zich willen engageren. Zij willen de koppels 
ook aanzetten om na te denken over de keuzes die ze maken en om bij gelegenheid ook 
compensatiemechanismen te voorzien.  
 
Hoe kwam deze brochure tot stand? 
De nieuwe brochure is de zevende samenwerking tussen de KBS en de KFBN. Het principe is 
telkens hetzelfde: specifieke thema’s gedetailleerd bekijken om het leven van veel mensen te 
verbeteren. Maar men moet deze thema’s vinden. Daarom stelde de KBS aan de KFBN voor om 
een Luisternetwerk van notarissen op te zetten. Met meer dan 2,5 miljoen cliënten per jaar, 
meten de notarissen namelijk heel precies de polsslag van de samenleving. De KBS kon 



 

 

daardoor talrijke getuigenissen van notarissen verzamelen die leiden tot weinig of niet bekende 
sociale voordelen.   
Een decodering van deze getuigenissen leidde tot verschillende projecten en tot een reeks van 
praktische gidsen: 
 

• Dementie, hoe er mee omgaan? 
• Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? 
• Wat te doen bij een scheiding? 
• Grootouders en hun kleinkinderen, ook een juridische relatie? 
• De voorlopige bewindvoerder. Een manier om het vermogen te beschermen van wie 

het niet meer kan?. 
• Hoe de langetermijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind? 

 
Waar vindt u die gidsen? 
 
De gidsen werden meerdere keren heruitgegeven en blijven gratis ter beschikking: 

• bij uw notaris 
• op de websites www.kbs-frb.be et www.notaris.be/brochures. 

 
 
U kan ze ook gratis bestellen bij de Koning Boudewijnstichting: 

• via www.kbs-frb.be ;  
• per mal publi@kbs-frb.be ;  
• telefonisch + 32-2-500-4-555  
• per fax +32-2-511 52 21  

 
 
Over de Koning Boudewijnstichting 
  
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die actief is in België en op 
Europees en internationaal niveau. We willen de maatschappij ten goede veranderen en investeren 
daarom in inspirerende projecten of individuen. 
In 2012  steunden  we 1.700 organisaties en  individuen voor een totaalbedrag van 22 miljoen euro. 1.730 
personen in onafhankelijke jury’s, werkgroepen en begeleidingscomités stelden vrijwillig hun expertise ter 
beschikking. De Stichting organiseert ook debatten over belangrijke maatschappelijke thema’s, deelt 
onderzoeksresultaten via (gratis) publicaties, gaat partnerschappen aan en stimuleert filantropie ‘via’ en 
niet ‘voor’ de Koning Boudewijnstichting.  
   
Over het notariaat 
Momenteel zijn er in België 1.507 notarissen actief in 1.173 notariskantoren. Daarvan zijn er 302 
associaties die samen 648 notarissen tellen. Elk jaar komen meer dan 2,5 miljoen mensen bij de notaris 
langs voor gepersonaliseerd advies of om een akte te laten verlijden. De notarissen zitten aan de pols van 
de samenleving. 
 
In 2012 hebben de notarissen 817.515 akten verleden en inden zij, voor rekening van de Staat, meer dan 
3,67 miljard euro aan registratierechten. 
De KFBN is CO2-neutraal.   
 
 
Persinformatie   
 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat - Bart Azare 
Tel : 02/505.08.14 - Gsm : 0478/58.46.21 
e-mail : azare@fednot.be - www.notaris.be 
 
Koning Boudewijnstichting - Josse Abrahams 
Tel : 02-549 02 56 - Gsm : 0495-54 61 42 
e-mail : abrahams.j@kbs-frb.be - www.kbs-frb.be 
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