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HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

Wie: ● 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen 

dichte verwantschap hebben

● 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn 

om een contract af te sluiten

● contract ook enkel mogelijk als men niet wettelijk samenwoont 

met iemand anders

● 2 of meer personen ongeacht hun verwantschap en 

hun geslacht

● broers en zussen kunnen dus samenwonen

Hoe: ● men doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke 

stand van de gemeente waar één van beide partners woont

● het huwelijk dient voltrokken te worden ten vroegste 14 

dagen en ten laatste 6 maanden na de datum van opmaak 

van de akte van aangifte van het huwelijk

● men moet samen een schriftelijke verklaring van wettelijk 

samenwonen bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 

van de gemeente waar men woont

● feitelijk samenwonenden hoeven niets te doen

● men schrijft zich enkel in op een bepaald adres

Samenlevingscontract: ● als men niets doet voorziet de wet in het stelsel van 

gemeenschap van goederen, waarin men een 

gemeenschappelijk vermogen en een eigen vermogen van 

de partners heeft.

● er zijn nog twee andere stelsels, waarvoor men bij de 

notaris langs moet als men ze wil gebruiken.

○ stelsel van zuivere scheiding van goederen

○ stelsel van algehele gemeenschap van goederen

● bent u een zelfstandige dan laat u best voor de veiligheid 

en aansprakelijkheid een huwelijkscontract opmaken.

● een  huwelijkscontract kan op gelijk welk moment gewijzigd 

worden, maar de gehuwden moeten hiermee beiden 

akkoord gaan

● wettelijke samenwonenden kunnen al dan niet een 

samenlevingscontract opmaken

● hierin kunnen alle financiële zaken geregeld worden zonder echter 

de wet te overtreden

● in een samenlevingscontract kan men de plicht tot hulp en bijstand 

en trouw niet omschrijven

● afspraken over het bezit, de inkomsten, de taakverdeling, het 

aangaan van contracten, de kinderen en de gevolgen van een 

scheiding kan men wel vast leggen

● om dit samenlevingscontract op te maken moet men langs de 

notaris gaan

● een samenlevingscontract kan op gelijk welk moment gewijzigd 

worden, maar beide partners moeten akkoord gaan

● als men niets doet dan valt men onder het stelsel van " scheiding 

van goederen "

● feitelijk samenwonenden kunnen al dan niet een 

samenlevingscontract opmaken

● hierin kunnen alle financiële zaken geregeld worden 

zonder echter de wet te overtreden

● in een samenlevingscontract kan men de plicht tot 

hulp en bijstand en trouw niet omschrijven

● afspraken over het bezit, de inkomsten, de 

taakverdeling, het aangaan van contracten, de 

kinderen en de gevolgen van een scheiding kan men 

wel vast leggen

● dit samenlevingscontract kan onderhands tussen 

betrokkenen opgemaakt worden

● wil men dit geldig maken t.o.v. derden dan moet men 

dit laten bekrachtigen door een notaris
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Bescherming individu: ● de gezinswoning en huisraad zijn beschermd

● beide partners hebben inspraak bij de inrichting, de huur of 

verkoop van de woning, zelfs al is slechts één van beide 

partners eigenaar.

● de huur kan niet zonder toestemming van de partner 

opgezegd worden, ook al was dit huurcontract door één van 

de partners vóór het huwelijk gesloten

● de gezinswoning kan niet zonder toestemming van de 

partner verkocht worden, ook al is dit een eigen goed van 

de andere partner

● de gezinswoning en huisraad zijn beschermd

● beide partners hebben inspraak bij de inrichting, de huur of 

verkoop van de woning, zelfs al is slechts één van beide partners 

eigenaar.

● bij een huurovereenkomst door één van de partners aangegaan 

wordt de andere automatisch medehuurder

● geen of amper bescherming indien geen 

samenlevingscontract werd opgemaakt

● degene die een huurovereenkomst heeft 

onderschreven is aansprakelijk voor de huur

● degene die onderschreven heeft kan de 

huurovereenkomst ook opzeggen of de anderen de 

toegang tot de woning weigeren

● hetzelfde geldt voor een aangekochte woning

Verplichtingen: ● echtgenoten dragen bij in de lasten van het huwelijk en dit 

in verhouding tot hun vermogen

● echtgenoten zijn tot samenwoning verplicht

● echtgenoten zijn elkaar trouw, hulp en bijstand verplicht

● de ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekkingen de 

naam van de andere echtgenoot alleen met diens 

instemming gebruiken.

● wettelijke samenwoners zijn verplicht bij te dragen in de lasten 

van hun samenleving

● zij kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor elkaars schulden

● feitelijke samenwoners hebben geen verplichtingen 

t.o.v. elkaar

Inkomen van de partners: ● gaat naar de gemeenschap tenzij een huwelijkscontract dit 

anders bepaalt

● vooreerst bestemd voor de gezinslasten, de rest blijft eigen

● tenzij het samenlevingscontract dit anders bepaalt

● als één van de partners niet kan aantonen dat een goed zijn 

eigendom is (factuur,betaling) dan is dat goed eigendom van beide 

partners

● ieder behoudt zijn eigen inkomen tenzij een contract 

het anders vastlegt
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Uit elkaar gaan: ● de echtscheiding dient door de Rechtbank bevestigd te 

worden

● er zijn nog maar twee types van echtscheiding mogelijk, 

een scheiding met onderlinge toestemming die vrij snel en 

goedkoop kan of een echtscheiding op basis van 

onherstelbare ontwrichting aangevraagd door één van de 

huwelijkspartners.

● deze laatste kan echter een lange en dure lijdensweg 

worden

● niemand kan zomaar op straat gezet worden

● er kan mogelijks alimentatiegeld voor de behoeftige 

echtgenoot vastgelegd worden

● de duur van het onderhoudsgeld kan normaal gezien nooit 

langer zijn dan de duur van het huwelijk

● het recht op een onderhoudsuitkering vervalt bovendien 

altijd bij een nieuw huwelijk of als een verklaring van 

wettige samenwoning wordt ondertekent, tenzij partijen 

anders overeenkomen

● in onderlinge overeenstemming van de samenwonenden

● eenzijdig door één van de samenwonenden via een schriftelijke 

verklaring die afgegeven wordt aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand

● er dient een schriftelijke verklaring van het einde van samenwonen 

opgemaakt te worden

● niemand kan echter zomaar op straat gezet worden

● (in principe) geen recht op alimentatie tenzij dit voorzien werd in 

het samenlevingscontract

● werd er in een samenlevingscontract niet vastgelegd wie recht 

heeft op wat dan kan er veel discussie ontstaan

● er zijn geen formaliteiten, gewoon een 

adresverandering volstaat

● de eigenaar of huurder van de woning kan de 

medesamenwonende(n) er uit zetten

● geen recht op alimentatie tenzij dit voorzien werd in 

het samenlevingscontract

Fiscaal: ● behalve voor het jaar waarin het huwelijk wordt voltrokken 

vullen gehuwden één aangifte in. Het jaar van de feitelijke 

scheiding = één aangifte.

● gehuwden ontvangen één gezamenlijke aanslag

● het huwelijksquotiënt is van toepassing

● er kan een toekenning gebeuren aan de medewerkende 

huwelijkspartner (zelfstandigen kunnen een toekenning 

doen aan de meewerkende echtgenote van hun winsten of 

baten (art. 86 WIB) of (art. 33 WIB) als voldaan wordt aan 

alle voorwaarden)

● voor de personenbelasting zijn wettelijke samenwonenden 

volledig gelijkgesteld met gehuwden

● een wettelijk samenwonende partner kan nooit ten laste zijn

● in het jaar waarin men een verklaring van wettelijke samenwoning 

doet, waarbij een partner een netto-bedrag bestaansmiddelen 

heeft < 3.110 (aj 2015), heeft men recht op een belastingvoordeel

● in bovenstaand geval kruist men het vakje bij code 1008 aan

● als men aan de voorwaarden voldoet wordt de volgende jaren het 

huwelijksquotiënt toegepast

● wie als samenwonende partner zijn zelfstandige partner helpt in 

het uitbouwen van de onderneming kan genieten van een 

toekenning aan de meewerkende partner als voldaan is aan alle 

voorwaarden

● feitelijke samenwonenden worden als alleenstaande 

beschouwd

● dit betekent een aparte aangifte, een aparte aanslag

● als er in een feitelijk gezin een gemeenschappelijk kind 

is, mag alleen de belastingplichtige die aan het hoofd 

van het gezin staat dat kind fiscaal ten laste nemen

● dit moet in de aangifte zelf aangeduid worden

● een kind kan nooit door meerdere personen ten laste 

genomen worden met uitzondering van het stelsel co-

ouderschap indien dit van toepassing zou zijn
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Pensioen: ● voor echtparen worden er twee pensioenen gehanteerd: het 

pensioen als alleenstaanden en het gezinspensioen.

● het gezinspensioen is in principe voordeliger, maar u komt 

er pas voor in aanmerking als aan volgende voorwaarden is 

voldaan:

○ uw partner mag eigen beroepsactiviteiten uitoefenen, 

maar de inkomsten daaruit mogen niet hoger zijn dan 

bepaalde drempels;

○ uw partner mag geen eigen pensioen ontvangen;

○ uw partner mag geen vervangingsinkomen 

(werkloosheid, invaliditeit, ziekte) ontvangen.

● wettelijk samenwonen heeft geen impact op de individuele 

pensioenrechten

● Het gezinspensioen geldt enkel voor getrouwde echtparen

● er zijn geen gevolgen voor het rustpensioen, het 

overlevingspensioen of het pensioen berekend op basis van de 

loopbaan van uw gescheiden echtgenoot.

● feitelijk samenwonen heeft geen impact op de 

individuele pensioenrechten

● het gezinspensioen geldt enkel voor getrouwde 

echtparen

● er zijn geen gevolgen voor het rustpensioen, het 

overlevingspensioen of het pensioen berekend op basis 

van de loopbaan van uw gescheiden echtgenoot.

Kinderbijslag: ● op het vlak van de kinderbijslag zijn de gevolgen van een 

huwelijk of een tweede huwelijk dezelfde als voor een 

koppel dat samenwoont en een feitelijk gezin vormt.

● zowel wanneer u (her)trouwt als wanneer u officieel gaat 

samenwonen, krijgt uw kinderbijslagfonds automatisch alle 

wijzigingen via de Kruispuntbank. Uw rechten op 

kinderbijslag zullen automatisch opnieuw worden 

onderzocht

● op het vlak van de kinderbijslag zijn de gevolgen van een huwelijk 

of een tweede huwelijk dezelfde als voor een koppel dat 

samenwoont en een feitelijk gezin vormt.

● zowel wanneer u (her)trouwt als wanneer u officieel gaat 

samenwonen, krijgt uw kinderbijslagfonds automatisch alle 

wijzigingen via de Kruispuntbank. Uw rechten op kinderbijslag 

zullen automatisch opnieuw worden onderzocht

● op het vlak van de kinderbijslag zijn de gevolgen van 

een huwelijk of een tweede huwelijk dezelfde als voor 

een koppel dat samenwoont en een feitelijk gezin 

vormt.

● zowel wanneer u (her)trouwt als wanneer u officieel 

gaat samenwonen, krijgt uw kinderbijslagfonds 

automatisch alle wijzigingen via de Kruispuntbank. Uw 

rechten op kinderbijslag zullen automatisch opnieuw 

worden onderzocht

Schenking: ● Een schenking tussen gehuwden is herroepbaar. Dit kan 

heel wat voordelen bieden, niet in het minst bij een 

successieplanning

● een schenking bij wettelijk samenwonenden is niet herroepbaar. 

Dit kan problemen geven bij een goede successieplanning

● een schenking bij feitelijk samenwonenden is niet 

herroepbaar. Dit kan problemen geven bij een goede 

successieplanning
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Erven: ● de overlevende echtgenoot erft steeds

● erven onder gehuwden is wettelijk geregeld

● wat de overlevende echtgenoot erft is ook afhankelijk van 

het huwelijkscontract

● mits schenkingen of testament kan dit recht, mits 

voorbehoud van de voorbehouden wettelijke delen van de 

kinderen, uitgebreid worden

● de overlevende echtgenoot geniet een bescherming ten 

aanzien van de gezinswoning en de huisraad 

(vruchtgebruik)

● sinds 2007 kunnen wettelijk samenwonenden beperkt erven 

zonder dat ze een testament moeten maken

● zonder testament erven wettelijk samenwonenden nog steeds 

minder dan gehuwden

● de langstlevende partner verkrijgt het vruchtgebruik over de 

gezinswoning en het huisraad, of het recht op de huur van de 

gezinswoning en het vruchtgebruik op het huisraad

● in tegenstelling tot vroeger kunnen kinderloze samenwoners bij 

testament hun hele nalatenschap aan hun partner overmaken

● wettelijk erven feitelijke samenwoners niet van elkaar

● zij kunnen dit wel doen bij testament

● het schenken bij leven of bij testament is wel 

onderworpen aan het voorbehoud van de 

voorbehouden delen in neer- en opgaande lijn

● daarom wordt tussen feitelijke samenwoners vaak een 

beding van aanwas of tontine gesloten

● in het laatste geval is er dan ook geen erfbelasting 

maar registratierechten verschuldigd

● feitelijke samenwoners komen ook in aanmerking voor 

de vrijstelling erfbelasting op de eengezinswoning, 

maar moeten daarvoor op de dag van het overlijden 

minstens drie jaar ononderbroken hebben samen 

gewoond én een gemeenschappelijke huishouding 

hebben gevoerd

Erfbelasting: ● tussen gehuwden worden de voordeligste tarieven 

toegepast

● sinds 2007 bestaat er een vrijstelling van erfbelasting voor 

de gezinswoning

● tussen wettelijk samenwonenden worden de voordeligste tarieven 

toegepast

● sinds 2007 bestaat er een vrijstelling van erfbelasting voor de 

gezinswoning

● deze vrijstelling geldt alleen voor de langstlevende partner, niet 

voor de kinderen of kleinkinderen. Er mag met andere woorden 

geen verwantschap zijn in opgaande en neergaande lijn

● Vlaanderen heeft het meest voordelige regime.  Te 

weten: alle samenwoners worden als gehuwden 

behandeld en betalen dus de lagere successierechten 

zoals tussen echtgenoten

● feitelijke samenwoners moeten echter minstens één 

jaar ononderbroken samenwonen


