
H
erinnert u zich nog die eerste keer
‘gaan samenwonen’? Met nauwe-
lijks bagage, zonder enige ‘uitzet’ en
zonder al te veel nadenken ruilde u
het ouderlijke nest in voor een knus
eerste huurappartementje. Na een

tijdje proefdraaien werd het samenwonen se-
rieus en begon de zoektocht naar een nieuwe
stek voor het gezin. 

Die ‘gaan-samenwonenroute’ loopt in een
tweede, derde of volgende relatie heel wat
minder rechttoe rechtaan. Want deze keer
heeft u wel al bagage. Letterlijk. Elke partner
heeft zijn eigen woning met meubilair en per-
soonlijke spullen. Maar ook figuurlijk is sa-
menwonen deze keer een grotere stap. U moet
immers met veel meer rekening houden. Met
co-ouderschap als norm blijft bijvoorbeeld
ook de (afstand tot de) woonplaats van de ex
een factor in alle fases van dat ‘nieuwe leven na
de scheiding’. 

Zodra u de knop hebt omgedraaid, moet u
beginnen na te denken hoe u ‘dat samenwo-
nen’ zult organiseren. Praktisch: in welke wo-
ning? Maar vooral juridisch. Feitelijk, wettelijk
of gehuwd samenwonen maakt immers een
wereld van verschil. 

1. Elk een 
eigen ‘thuis’?
U hebt een eigen stek, gehuurd of gekocht.
Ook hij heeft al zijn eigen woning, gehuurd of
gekocht. En alle gezinsexperts zijn het erover
eens: te snel samenwonen is geen goed idee
met het oog op de kinderen uit een vorige re-
latie. Dus gaat u voor een latrelatie en schip-
pert u heen en weer, de reiskoffers altijd klaar-
staand. De ene week bij hem, de andere week
bij haar. Of wie weet toch zo goed als heel de
tijd bij hem of haar. Maar in elk geval behoudt
u elk uw eigen ‘thuis’. 

U blijft dan elk afzonderlijk verantwoorde-
lijk voor die eigen woning: ieder moet zijn ei-
gen huur of kredietaflossing betalen, ieder zijn
eigen onroerende voorheffing, ieder zijn eigen
brandpolis, familiale verzekering en andere
huisgebonden facturen… 

Maar vergis u niet: ook als u uw domicilie
op uw eigen adres behoudt, kunt u als feitelijk
samenwonend beschouwd worden. ‘Het do-
micilie is het eerste vermoeden, maar niet het
enige element dat kan aantonen dat iemand
samenwoont of alleen woont’, geeft Karl Ruts,
hoofd vermogensplanning bij Leo Stevens aan.
Ook samen een huishouden runnen en daar
beiden aan bijdragen, is een factor die in over-
weging genomen wordt. Die kwalificatie als
feitelijk samenwonende heeft gevolgen voor
bepaalde uitkeringen, zoals de werkloosheids-
vergoeding of de premie voor tijdskrediet (zie
blz. 50 en 52). 
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Afwisselend bij hem en bij haar verblijven en twee huishoudens runnen? 
Of toch maar samenwonen? En trekt u dan bij hem in? Bij haar? Of verhuist
u resoluut naar een nieuwe woning? Tekst: Nadine Bollen
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2. Intrekken bij uw partner?

Het begon met een tandenborstel en een re-
serveonderbroek. Maar intussen ‘zit’ hij/zij* de
hele tijd bij haar/hem* (alle combinaties mo-
gelijk). Naar de eigen woning terugkeren doet
de ene partner alleen nog om de brievenbus te
legen of het onkruid te wieden. Tijd dus om
toch maar te kiezen voor één ‘vaste’ stek? 

Feitelijk samenwonen: 
veel liefde, weinig 
zekerheid
Een van beide partners wijzigt in dat geval zijn
domicilie naar de woning van de andere part-
ner. Laat u het daarbij, dan woont u feitelijk sa-
men. Voor de sociale zekerheid bent u vanaf
dan niet langer een alleenstaande, maar wél
nog voor de fiscus. U blijft beiden een aparte
belastingbrief ontvangen. 

De woning van de ene partner wordt daar-
door de gezinswoning. Omdat die zo’n centra-
le plaats inneemt in het dagelijkse leven, zijn
er specifieke regels over opgenomen in de wet.
Die gelden echter alleen voor wie gehuwd is of
wettelijk samenwoont. Zolang de naam van de
feitelijk intrekkende partner niet vermeld
staat in het huurcontract of in de eigenaars -
akte, heeft die geen enkel recht, maar ook geen
enkele verplichting tegenover de woning. De
hurende partner blijft als enige verantwoor-
delijk voor het betalen van de huur, maar kan
ook op eigen houtje het huurcontract opzeg-
gen. Tegelijk mag de partner die eigenaar is
van de gezinswoning alle beslissingen over de
woning op eigen houtje nemen. Hij kan de in-
trekkende partner op elk moment vragen om
te vertrekken, het maakt niet uit of u één jaar,
twee jaar of zelfs 20 jaar samenwoont in dat
huis. 

TIP!
Wettelijk is het niet verplicht, maar toch
meldt u het best aan uw huisbaas dat uw
partner bij u intrekt. Voor de intrekkende
partner is het beter dat zijn naam in het
huurcontract wordt opgenomen. De ver-
huurder zal daar geen graten in zien om-
dat hij voortaan ook de intrekkende part-
ner kan aanspreken om de huur of andere
vergoedingen te betalen. Gaat het koppel
uiteen, dan hebben beide partners even-
veel recht om in de woning te blijven. Ze
zullen dan onderling moeten overeen -
komen wie blijft en wie vertrekt. 
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in de woning mag blijven, dan zal de rechter
de knoop doorhakken. 

Eenzelfde verhaal als u wettelijk gaat sa-
menwonen in de woning waarvan een van bei-
de partners eigenaar is. Vanaf dan mag de
partner-eigenaar het huis niet meer verkopen,
wegschenken of er een hypotheek op nemen
zonder het akkoord van de intrekkende part-
ner. ‘Meer nog, een rechter kan bij een relatie-
breuk zelfs het voorlopige woonrecht toeken-
nen aan de intrekkende partner als hij oor-
deelt dat die daar meer mee gebaat is dan de
partner-eigenaar’, weet Ruts. 

Elke partner kan echter de wettelijke sa-
menwoning eenzijdig van de ene op de andere
dag opzeggen. Vanaf dan is het koppel weer
feitelijk samenwonend en geldt de bescher-
ming van de gezinswoning niet langer. Huwen
biedt in dat opzicht veel meer garanties, aan-
gezien een huwelijk niet eenzijdig kan worden
opgezegd. 

WIST U DAT?
Als u wettelijk gaat samenwonen in de wo-
ning waarvan een van beide partners ei-
genaar is, mag vanaf dan de partner-eigen-
aar dat huis niet meer verkopen, weg-
schenken of er een hypotheek op nemen
zonder het akkoord van de intrekkende
partner. Meer nog, een rechter kan bij een
relatiebreuk zelfs het voorlopige woon-
recht toekennen aan de intrekkende part-
ner als hij oordeelt dat die daar meer mee
gebaat is dan de partner-eigenaar. 

Wie betaalt 
de huur/lening? 
Wettelijk samenwonenden en echtgenoten
zijn verplicht ‘in verhouding tot hun inkomen
bij te dragen tot de lasten van het samenwo-
nen’. De intrekkende feitelijk samenwonende
partner daarentegen is niet verplicht de huur
of de maandelijkse aflossing van het woonkre-
diet mee te betalen. U kunt daar natuurlijk wel
andere afspraken over maken, bijvoorbeeld in
een samenlevingscontract (zie kader, blz. 43).

Laat de intrekkende samenwonende part-
ner zijn naam opnemen in het huurcontract,
dan wordt de intrekkende partner door de
huurwetgeving verplicht de huur mee te beta-
len, ongeacht hoe u samenwoont. Wordt de
huur niet betaald,  dan kan de verhuurder elke

L E Z E R S V R A A G  
Sinds 6 maanden woont mijn vriend
bij mij in. Zijn huis verhuurt hij. Als
ik het goed begrijp, kan ik niet
meer doen wat ik wil met mijn ei-
gendom als we wettelijk gaan sa-
menwonen? Komt dat omdat we in
mijn huis samenwonen of geldt dat
ook voor zijn huis? Heeft hij ook
mijn toestemming nodig om zijn
woning bijvoorbeeld te verkopen?

A N T W O O R D
De bescherming van de gezinswo-
ning geldt alleen voor de woning
waar u als koppel wettelijk samen-
woont. Aangezien u samenwoont in
uw woning en niet in de zijne, geldt
dat voor uw woning, maar niet voor
de zijne. 

Wettelijk samenwonen 
en huwen: meer 
bescherming voor 
intrekkende partner
Wettelijk samenwonen biedt de intrekkende
partner een pak meer zekerheid. Zodra u een
verklaring van wettelijke samenwoning hebt
ondertekend op de burgerlijke stand van uw
gemeente, wordt hij van rechtswege mede-
huurder. Hij wordt dan ook mee verantwoor-
delijk voor het betalen van de huur. En als een
van beide partners overlijdt, loopt het huur-
contract gewoon door. Houdt de relatie niet
stand en raken de exen het niet eens over wie



Intrekkende partner 
mede-eigenaar 
laten worden? 
U kunt het spelen met aflossingstabellen ver-
mijden door de intrekkende partner mede-
 eigenaar te laten worden van de gezinswo-
ning. Voor feitelijk of wettelijk samenwonen-
de koppels is dat evenwel een dure operatie,
aangezien de intrekkende partner dan regi-
stratierechten moet betalen zoals op elke an-
dere vastgoedaankoop. 

Huwen biedt hier een uitweg. ‘Bent u ge-
trouwd zonder huwelijkscontract, dan kunt u
de woning inbrengen in de huwgemeenschap.
Daarvoor betaalt u alleen maar een vast regi-
stratierecht van 50 euro’, zegt Ruts. 

Koppelt u er meteen ook een beding van te-
rugname in geval van echtscheiding aan vast,
dan kan de partner die de woning inbrengt, op
beide oren slapen dat hij ‘zijn’ woning kan be-
houden als de relatie op de klippen zou lopen. 

‘Bent u gehuwd met scheiding van goede-
ren, dan is er geen gemeenschappelijk huwe-
lijksvermogen, maar zou u de woning in het
huwelijkscontract kunnen opnemen als een
toegevoegd gemeenschappelijk vermogen’,
geeft Ruts mee. Bij een echtscheiding wordt
het dan in principe in twee gelijke delen ver-
deeld, tenzij u in het huwelijkscontract een an-
dere verdeling opneemt of er een beding van
terugneming aan koppelt. 

WIST U DAT?
Zolang de naam van de feitelijk intrekken-
de partner niet vermeld staat in het huur-
contract of in de eigenaarsakte, heeft die
geen enkel recht, maar ook geen enkele
verplichting tegenover de woning.
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huurder afzonderlijk daarvoor integraal aan-
spreken. 

Vaak betalen beide partners de helft van het
woonkrediet, zelfs als de gezinswoning eigen-
dom is van een van beide partners. Eigenlijk
‘helpt’ de intrekkende partner dan de andere
partner een kapitaal op te bouwen waar die in-
trekkende partner geen recht op heeft bij een
scheiding of overlijden. U zou kunnen afspre-
ken dat de eigenaar-partner de kapitaalaflos-
singen integraal alleen draagt en dat beide
partners samen uitsluitend het intrestgedeelte
van de maandelijkse aflossing voor hun reke-
ning nemen. Maar dan moet u er wel elke
maand de aflossingstabel van het woonkre-
diet bij nemen. 

L E Z E R S V R A A G  
Sinds 6 maanden woont mijn vriend
bij mij in; zijn eigen huis verhuurt
hij. We overwegen wettelijk te gaan
samenwonen. Kan hij later dan
eventueel claimen dat hij mee mijn
huis heeft afbetaald en daarvoor
geld terugvragen als we uiteen-
gaan? Of mag ik hem apart nog een
kleine som huur vragen omdat hij
zijn huis ook kan verhuren? 

A N T W O O R D
‘Het lijkt logisch dat uw vriend een
vergoeding betaalt om mee in uw
huis te wonen, temeer daar hij zijn ei-
gen huis kan verhuren en daarvoor
een huurinkomen ontvangt’, zegt Karl
Ruts, hoofd vermogensplanning bij
Leo Stevens. ‘De rechtspraak zal de
aflossing van het woonkrediet
meestal beschouwen als een schuld
die samenhangt met de samenwo-
ning, zeker als uw vriend geen ande-
re vergoedingen aan u betaalt en als
de aflossing die hij doet niet meer
bedraagt dan het huurgeld dat hij
normaliter verschuldigd zou zijn.
Wettelijke samenwoners zijn beiden
immers hoofdelijk aansprakelijk voor
de (niet-buitensporige) schulden die
ze zijn aangegaan voor het samen-
wonen en voor de opvoeding van de
kinderen. Om elke discussie te ver-
mijden, regelt u dit het best in uw sa-
menlevingsovereenkomst.’  

Wat met de 
andere woning? 
Huurde u beiden, dan zegt u natuurlijk een
van beide huurcontracten op. Maar wat met de
woning waarvan de verhuizende partner de ei-
genaar is? Voor wie is de huur- of verkoopop-
brengst als die verhuurd of verkocht wordt? 

Ook hier speelt de samenlevingsvorm een
belangrijke rol. 

• Woont u feitelijk of wettelijk samen of
bent u gehuwd met scheiding van goederen,
dan zijn zowel de huurinkomsten als de ver-
koopopbrengsten voor de partner die de wo-
ning verhuurt of verkoopt. 

• Bent u getrouwd zonder huwelijkscon-
tract, dan liggen de zaken anders. De huur -
inkomsten vallen dan in het gemeenschappe-
lijke vermogen van het koppel, terwijl de 
verkoopopbrengst ‘eigen’ blijft van de verko-
pende partner. De eventuele rente en dividen-
den die dat kapitaal zullen opleveren, vallen
dan weer wel in het gemeenschappelijk huwe-
lijksvermogen. 

WIST U DAT?
Ook als u uw domicilie op uw eigen adres
behoudt, kunt u als een feitelijke samen-
woner beschouwd worden. Het domicilie
is immers een eerste vermoeden, maar
niet het enige element dat kan aantonen
dat u samenwoont of alleen woont. 
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Tip! 
Vergeet niet een samenlevings-
contract op te stellen!

‘Elk samenwonend koppel zou een samenlevingscontract moeten
hebben. Maar dat geldt zeker voor nieuw samengestelde gezinnen’,
adviseert Bart Chiau, professor aan de Universiteit Gent en auteur
van boeken over erfenisplanning en samenlevingsvormen. Nieuw
samengestelde gezinnen vertrekken immers niet van een wit blad,
maar moeten zich een weg banen binnen een kader dat geschapen
werd door afspraken, gemaakt met de ex-partner in de scheidings-
overeenkomst en/of het ouderschapsplan. 

Het samenlevingscontract regelt, zoals de naam zegt, ‘het samen-
wonen’. Het bevat concrete afspraken over:

· Huishouden. Wie stort welk bedrag maandelijks op de gemeen-
schappelijke rekening en welke uitgaven worden van dat bedrag
betaald? Ook het onderhoudsgeld voor de ex van hem? Het on-
derhoudsgeld voor de kinderen van haar?

· Kinderen. Betaalt zij ook mee voor de kosten van zijn kinderen? 
· Gezinswoning. Echtgenoten en wettelijke samenwoners moeten

beslissingen over de gezinswoning altijd samen nemen. Voor sa-
menwoners geldt dat niet. Maar u kunt overeenkomen dat de ge-

zinswoning, zelfs al is alleen zij eigenaar, pas verkocht mag wor-
den als beide partners dat willen. Verkoopt zij de woning toch
zonder zijn toestemming, dan is de verkoop geldig, maar moet
ze wel een schadevergoeding betalen aan hem. 

· Goedereninventaris. Zo is daar alvast geen discussie over bij een
eventuele scheiding. Laat u de inventaris registreren door een
notaris, dan beschermt hij ook tegen beslag door schuldeisers
van uw partner. 

· Regeling voor als het samenwonen niet meer lukt. Dat zij hem
in dat geval moet compenseren omdat hij is thuisgebleven om
zich over de kinderen te ontfermen en dus zijn carrière ‘on hold’
heeft gezet, bijvoorbeeld. Maar ook: wie mag in het huis blijven
wonen en hoe wordt de gemeenschappelijke rekening verdeeld? 

OPGELET! 
Een samenlevingscontract kan níét alles regelen. 

· U kunt via een samenlevingscontract uw partner niet verplichten
om trouw te zijn.

· U kunt via een samenlevingscontract geen schadevergoeding ei-
sen voor als de relatie toch spaak zou lopen.

· U kunt via een samenlevingscontract uw erfenis niet aan elkaar
toebedelen.

Koppels die feitelijk samenwonen, kunnen zo’n samenlevingsover-
eenkomst zelf opstellen. Wie wettelijk samenwoont, moet ervoor
naar de notaris. 

3. Samen een 
woning kopen?

Een nieuwe relatie verdient een volledig nieu-
we start, denkt u. Dus waagt u beiden de
sprong: u verkoopt uw eigen stek en investeert
de opbrengst in een nieuwe gezamenlijke
thuis. En zelfs als u het niet zo symbolisch ziet,
is verhuizen voor nieuw samengestelde gezin-
nen vaak pure noodzaak. Want met zijn twee
pubers, haar drie kleuters en nog een tweeling
op komst zijn uw beide woningen simpelweg
te klein om aan iedereen gelijktijdig onderdak
te bieden. 

U investeert elk 50/50

Investeert u elk evenveel eigen middelen in de
aankoop, dan is het behoorlijk eenvoudig. U
bent elk  ‘onverdeeld eigenaar voor 50 procent’
als u feitelijk of wettelijk gaat samenwonen of
als u huwt met scheiding van goederen. Bent

u gehuwd zonder huwelijkscontract en koopt
u nadien de woning, dan behoort die woning
tot het gemeenschappelijk vermogen. 

De ene partner investeert meer
dan de andere

Vaak investeert een van beide partners meer
eigen middelen in de woning. ‘Die echtgenoot
laat dan het best in de aankoopakte opnemen
dat de aankoop gebeurt als wederbelegging
van eigen gelden’, adviseert Ruts. ‘Aanbeve-
lenswaardig is om ook de exacte oorsprong
van die eigen gelden te vermelden (bijvoor-
beeld een schenking of successie). Die verkla-
ring van wederbelegging vormt immers een
uitzondering op het principe dat schuldeisers
mogen veronderstellen dat alles wat echtge-
noten tijdens hun huwelijk verwerven, ge-
meenschappelijk is.’ 

Woont u samen of bent u gehuwd met
scheiding van goederen, dan kunt u laten vast-
leggen in de aankoopakte dat de ene partner
bijvoorbeeld 70 procent eigenaar is van de wo-
ning en de andere 30 procent. 

Vaak willen de partners dat, ondanks een

ongelijke investering, de woning toch 50/50
eigendom wordt van beide partners en laten
ze dat ook zo in de aankoopakte opnemen. In
dat geval kunnen ze een overeenkomst van on-
gelijke verdeling opmaken, adviseert notaris
Dirk Michiels. U laat in de aankoopakte opne-
men dat u beiden voor 50 procent eigenaar
bent, maar in een bijvoegsel verduidelijkt u
dat de ene partner een bepaald bedrag meer
heeft geïnvesteerd en dat die partner dat geïn-
dexeerde bedrag, bij een relatiebreuk of over-
lijden, ‘vooraf mag nemen’ vooraleer de meer-
waarde verdeeld wordt. 

Vaak duurt het lang voor partners in een
nieuw samengesteld gezin ‘dingen beginnen
te regelen’, beseft Ingrid Stevens, zaakvoerster
van Leo Stevens en auteur van het boek ‘Finan-
ciële levensvragen - In goede  en kwade dagen’.
Samen een huis kopen is zo’n moment. Omdat
ze uit ervaring al weten dat een scheiding al-
tijd impliceert dat minstens een van beide
partners en de kinderen hun vertrouwde stek
moeten achterlaten. Hetzelfde risico dreigt
echter ook bij overlijden van een van beide
partners als de aankoop van de gezinswoning
niet goed geregeld is (zie blz. 44). 
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‘M
ijn erfenis.’ Iedereen beseft wel

dat ze ‘die’ eens moeten regelen.
Maar veel Belgen schuiven de
kwestie op de lange baan. Dat
geldt nog meer in nieuw sa-
mengestelde gezinnen. ‘Het

duurt lang vooraleer nieuw samengestelde ge-
zinnen de dingen beginnen te regelen’, merkt
Ingrid Stevens, auteur van het boek ‘Financiële
levensvragen - In goede en kwade dagen’. 

Dat is ook logisch: een nieuw samengesteld
gezin is iets waarin je moet groeien. ‘Je moet
klaar zijn om een regeling uit te werken’, vindt
Stevens. ‘Maar zodra je samen een huis hebt
gekocht en zeker zodra er gemeenschappelij-
ke kinderen komen, zijn nieuwe partners het
aan elkaar én aan de kinderen verplicht een
goede regeling uit te werken.’ 

Dé vraag is natuurlijk: wat is een goede re-
geling? Het antwoord verschilt van nieuw sa-
mengesteld gezin tot nieuw samengesteld ge-
zin. Meer nog dan ‘traditionele gezinnen’ be-
staan nieuw samengestelde gezinnen in alle
mogelijke vormen en combinaties, met elk
ook hun eigen verleden - waardoor er ofwel in-
tense ofwel misschien eerder gebroken fami-
liebanden zijn. Wat ook hun wensen mogen
zijn, zodra een nieuw samengesteld gezin
heeft uitgemaakt hoe het zijn erfenis wil rege-
len, moet het in actie schieten. 

Daarbij moeten ze drie vragen beantwoor-
den. Wie erft wat volgens de wet als we niets
regelen? Is hetgeen wij willen wel mogelijk?
En, welke technieken kunnen we inzetten om
dat doel te bereiken?  

Een erfenis is geen oneindig iets. Er moeten
keuzes worden gemaakt over wat aan wie
wordt nagelaten. Die keuze vertoont parallel-
len met het principe van de communicerende
vaten: hoe meer er naar de partner gaat, hoe
minder er overblijft voor de kinderen en om-
gekeerd. Hebben de partners alleen gemeen-
schappelijke kinderen, dan is die keuze niet zo
zwart-wit. Wat de langstlevende erft, komt na
zijn overlijden - tenzij hij dat expliciet anders
geregeld zou hebben - toch in handen van de
kinderen. De kinderen hebben wettelijk een
soort ‘uitgesteld erfrecht’ ten opzichte van hun
langstlevende ouder. 

In een nieuw samengesteld gezin is dat an-
ders omdat hetgeen de langstlevende partner
erft, bij zijn overlijden niet naar de biologische

kinderen van de eerststervende partner vloeit.
De biologische kinderen van de eerst overle-
den partner erven immers niet automatisch
van die nieuwe partner.  

Nieuw samengestelde gezinnen die hun er-
fenis plannen, moeten dan ook twee stappen
verder kijken. 

STAP 1: 
In eerste instantie moeten ze bepalen wie
wat erft bij het overlijden van de eerste
partner. 

STAP 2:
Vervolgens moeten ze bepalen wat er met
dat geërfde vermogen moet gebeuren wan-
neer de langstlevende partner overlijdt. 
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Als nieuw samengesteld gezin - of u nu gehuwd bent of niet - is uw erfenis
zelf regelen een must. Maar evident is het allerminst. Want zolang de
erfenishervorming op zich laat wachten, is het gehuwde koppel met
gemeenschappelijke kinderen nog altijd het uitgangspunt.
Tekst: Nadine Bollen 

1. Wat zegt de wet als we niets regelen? 



enissen
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Nieuw samengestelde 
gezinnen die hun erfenis

plannen, moeten altijd twee stappen
verder kijken.
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Voor nieuw samengestelde gezinnen heeft
een erfenisplanning uitwerken veel weg van
een catch 22. De regels van het erfrecht zijn im-
mers nog volledig afgestemd op het klassiek
gehuwde koppel met gemeenschappelijke
kinderen. Het Belgische erfrecht is in hoofd-
zaak bloedrecht. Stiefkinderen kent het erf-
recht niet. En terwijl de  langstlevende echtge-
noot een speciale bescherming geniet, regelt
het erfrecht nauwelijks iets voor wettelijke sa-
menwoners en zelfs helemaal niets voor feite-
lijke samenwoners. 

Daarom wil de regering het erfrecht aan-
passen om het meer op de nieuwe samenle-
vingsvormen af te stemmen. De besprekingen
over hoe dat moet gebeuren, zouden volgens
betrokkenen tegen eind dit jaar tot een ak-
koord moeten leiden.  

Wat erft de langstlevende
partner volgens de wet?
Dat hangt af van hoe u als koppel samen-
woont.

● Feitelijke samenwoners erven wettelijk
niets. Willen ze elkaar iets nalaten, dan moe-
ten ze zelf maatregelen treffen (zie verder). 

● Gaat het koppel wettelijk samenwonen, dan
ontstaat een beperkt erfrecht. De langstlevende
erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en
de inboedel. Dat biedt hem tot aan zijn eigen
overlijden woonzekerheid. Maar hij moet de ei-
gendom delen met de wettelijke erfgenamen,
die de blote eigendom erven. Bovendien is de
wettelijk samenwonende partner geen be-
schermde erfgenaam. In een testament kan dat
vruchtgebruik op de gezinswoning zonder pro-
blemen aan iemand anders worden nagelaten.
‘Daar staat u maar beter bij stil, want wie een
testament opstelt, hoeft zijn partner daarover
niet in te lichten’, waarschuwt Ingrid Stevens.

● Huwt het koppel, dan worden de erfrech-
ten van de kinderen uit de vorige relatie en de
nieuwe partner grondig door elkaar geschud.
Bij het overlijden van de ouder moeten stiefou-
der en stiefkinderen de eigendom over zijn of
haar nalatenschap delen. De langstlevende
wordt door het huwelijk namelijk gepromo-
veerd tot wettelijk beschermde erfgenaam. Hij
moet altijd een minimumdeel uit de erfenis
krijgen. Zijn er kinderen, ongeacht wie er dan
de andere ouder van is, dan erft de langstle-
vende het vruchtgebruik op de nalatenschap,
met als minimum het vruchtgebruik op de ge-
zinswoning en de inboedel. De kinderen van
hun kant erven de blote eigendom. 

Wat erven de kinderen 
volgens de wet?

Dat hangt af van hoeveel kinderen er zijn en
over welke kinderen het gaat. 

● De biologische kinderen zijn, net zoals de
huwelijkspartner, wettelijk beschermde erfge-
namen. Zij kunnen niet onterfd worden, maar
moeten altijd een bepaald minimum erven, de
zogenaamde ‘reserve’. Alleen het saldo, het vrij
beschikbare deel, kunt u nalaten aan wie u wil.
De grootte van die reserve hangt af van het
aantal kinderen. Eén kind erft altijd minstens
de helft van de nalatenschap, twee kinderen
elk minstens een derde. Zijn er drie of meer
kinderen, dan erven zij samen altijd minstens
driekwart van de nalatenschap. Uw kinderen,
dat zijn al uw biologische kinderen. Dus zowel
uit uw vorige als uit uw huidige relatie, onge-
acht of u gehuwd was of niet met hun andere
ouder. Ook kinderen uit een overspelige rela-
tie zijn wettelijk beschermde erfgenamen. 

● Uw stief- of pluskinderen - de kinderen van
uw nieuwe partner - betalen weliswaar dezelf-
de erfbelastingtarieven als uw biologische kin-
deren (zie verder), maar het zijn géén wettelij-
ke erfgenamen. Zij erven niets van u, tenzij u
dat zelf zo geregeld heeft. ‘Maar uw eigen en
uw stiefkinderen perfect gelijk behandelen, is
onmogelijk, tenzij beide partners slechts één
eigen kind hebben’, waarschuwt Karl Ruts,
hoofd vermogensplanning bij Leo Stevens. Dat
komt door de wettelijke reserve van die biolo-
gische kinderen.  

V O O R B E E L D
Een vrouw met één dochter gaat een nieuwe
relatie aan met een man met twee zonen.
Aangezien haar dochter altijd minstens de
helft moet krijgen van haar nalatenschap,
kan de plusmoeder haar twee pluskinderen
elk maximaal een kwart nalaten. 

● In theorie zou dat opgelost kunnen worden
door de stiefkinderen te adopteren, want ad-
optiekinderen genieten exact dezelfde erf-
rechten als biologische kinderen. In de prak-
tijk echter zal de andere biologische ouder
daar meestal niet akkoord mee gaan. En ook
als plusouder denkt u beter even na voor u de
stap zet. ‘Aangezien een adoptie nooit onge-
daan kan worden gemaakt, ook niet als de re-
latie met de biologische ouder spaak loopt, is
uw pluskinderen adopteren misschien wel het
ultieme bewijs van liefde, maar voor de mees-
ten gaat het toch een stap te ver’, zegt Ingrid
Stevens. 
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CATCH 22
Voor nieuw samengestelde gezinnen
heeft een erfenisplanning uitwerken
veel weg van een catch 22. De regels
van het erfrecht zijn immers nog vol-
ledig afgestemd op het klassiek ge-
huwde koppel met gemeenschappe-
lijke kinderen.

WIST U DAT?
De wettelijk samenwonende partner is in
België geen beschermde erfgenaam. In een
testament kan het vruchtgebruik op de ge-
zinswoning zonder problemen aan ie-
mand anders worden nagelaten. Meer
nog: wie het testament opstelt, hoeft zijn
partner daarover zelfs niet in te lichten.

WIST U DAT?
Uw stief- of pluskinderen - de kinderen
van uw nieuwe partner - betalen welis-
waar dezelfde erfbelastingtarieven als uw
biologische kinderen, maar het zijn géén
wettelijke erfgenamen. Zij erven niets van
u, tenzij u dat zelf zo geregeld heeft.



2. Is hetgeen wij willen wel mogelijk? 
Nu u weet hoe uw erfenis onder uw partner en
uw kinderen verdeeld wordt als u géén erfenis-
planning uitwerkt, weet u ook in welke mate
uw eigen wensen daarvan afwijken. Voor u op
zoek gaat naar de meest geschikte techniek
om die wensen gerealiseerd te zien, moet u
zich echter eerst nog een andere vraag stellen.
Namelijk: is hetgeen ik wil, wel mogelijk? He-
laas is het antwoord op die vraag soms nega-
tief. 

Kan ik mijn kinderen 
onterven?
Neen, zij hebben altijd hun reserve. Bovendien
heeft de wetgever een aantal mechanismen in-
gebouwd om hun erfrechten extra te beveili-
gen als ouders een nieuwe relatie aangaan. Stel
dat de band met uw kinderen uit uw eerste hu-
welijk volledig is verwaterd sinds u een nieuwe
relatie bent aangegaan. U wilt uw eigen kinde-
ren onterven ten voordele van uw nieuwe part-
ner. Huwen is dan alvast noodzakelijk, aange-
zien op die manier uw partner gepromoveerd
wordt tot een beschermde erfgenaam. Maar
terwijl gehuwde ouders met gemeenschappe-
lijke kinderen elkaar het volledige gemeen-
schappelijke huwelijksvermogen kunnen na-
laten in hun huwelijkscontract (bijvoorbeeld
via een langst-leeft-al-heeft-beding), kunnen
nieuw samengestelde gezinnen dat niet. Alles
wat de langstlevende echtgenoot via het hu-

welijkscontract meer krijgt dan wat hij volgens
het wettelijke stelsel zou hebben verkregen,
wordt beschouwd als een schenking waarvan
de kinderen het te veel toebedeelde (dus wat
het zogenaamde ‘beschikbaar deel’ overstijgt)
bij de latere vereffening van de nalatenschap
kunnen opeisen.

Kan ik sommige kinderen 
bevoordelen?
‘Krijgt het nieuw samengesteld gezin samen
nog een of meerdere kinderen, dan worden
die vaak als prinsen of prinsessen behandeld’,
weet Stevens. U kunt dat kind wel meer nala-
ten dan uw andere kinderen door hem of haar
ook het vrij beschikbare deel van uw nalaten-
schap toe te kennen, maar hem of haar alles
nalaten kan niet. U kunt dat weliswaar probe-
ren in uw testament, maar de andere kinderen
kunnen zich daartegen verzetten en hun reser-
ve opeisen, eventueel via de rechtbank. 

Kan ik de kinderen 
maximaal beschermen?
‘Tenzij in een conflictsituatie met de kinderen
uit de vorige relatie, zien we in de praktijk vaak
het omgekeerde: de nieuwe partners willen de
kinderen maximaal beschermen ten nadele
van de nieuwe part-
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Opgelet! 
Na het overlijden van uw partner kunt u verplicht 
worden om zijn of haar kinderen (uw stiefkinderen dus) 
te onderhouden.

Zolang de ouder van uw stiefkind leeft en u feitelijk met hem of
haar samenwoont, bent u als stiefouder wettelijk niet verplicht om
in te staan voor het levensonderhoud, de opvoeding en de oplei-
ding van uw stiefkind. Huwt u of gaat u wettelijk samenwonen
met de ouder van uw stiefkind, dan ontstaat er een onrechtstreek-
se financiële verplichting tegenover uw stiefkinderen, omdat
gehuwde en wettelijk samenwonende partners verplicht moeten
bijdragen in de lasten van het huwelijk. 

Maar na het overlijden van de natuurlijke ouder kan er wél een
rechtstreekse onderhoudsverplichting ten opzichte van het stief-

kind ontstaan. Die onderhoudsplicht is tweeërlei, weet Karl Ruts,
hoofd vermogensplanning bij Leo Stevens. 

Ten eerste is er de plicht om een opvoeding te verschaffen. Min-
der-  en meerderjarige kinderen moeten worden onderhouden tot
ze hun opleiding hebben afgewerkt. Bovendien is er de plicht om
een behoeftig meerderjarig kind levensonderhoud te verschaffen.
Behoeftig is een relatief begrip. Het gaat niet alleen om kinderen die
onder de  armoededrempel leven. Ook de sociale afkomst en levens-
standaard van de ouders kunnen in rekening gebracht worden. De
behoeftigheid moet onvrijwillig zijn, bijvoorbeeld door ziekte. Dus
niet door geld te verkwisten aan drank of spelen.  

Die plicht tot levensonderhoud is niet onbeperkt. Ze is begrensd
tot wat de stiefouder erfde van de ouder, of toegekend kreeg in het
huwelijkscontract, of door schenking. Die onderhoudsplicht loopt
gelijk met die van de langstlevende ouder, naar evenredigheid van
middelen. ‘Ik heb al meegemaakt dat een nieuw samengesteld gezin
op het punt stond te huwen, maar daar uiteindelijk toch van afzag
omwille van die onderhoudsplicht’, geeft Ingrid Stevens aan. 

ner, zeker bij mensen die al oudere kinderen
hebben wanneer ze een nieuwe relatie aan-
gaan’, merkt Stevens. 

● Zolang het koppel feitelijk of wettelijk sa-
menwoont, kan dat perfect. De feitelijk sa-
menwonende partner erft immers niets terwijl
het vruchtgebruik op de gezinswoning en de
inboedel dat de wettelijk samenwonende
partner erft, met een testament eenvoudig ge-
annuleerd kan worden. 

● Voor gehuwde partners is dat veel moeilij-
ker. De wetgever heeft voor hen wel de Valke-
niers-clausule uitgewerkt, vernoemd naar po-
liticus Jef Valkeniers die na het overlijden van
zijn vrouw een nieuw samengesteld gezin be-
gon.  Daarmee kunnen partners met kinderen
uit een vorige relatie in hun huwelijkscontract
afzien van de rechten in elkaars nalatenschap.
Maar die clausule is uitsluitend bruikbaar voor
gezinnen met een groot vermogen, omdat
partners  nooit afstand kunnen doen van het
vruchtgebruik op de gezinswoning en het
huisraad. Voor een modaal gezin is die gezins-
woning echter het belangrijkste vermogens-
onderdeel.

OPGELET! Denk goed na voor u als plus -
ouder uw stiefkinderen adopteert! Een
adoptie kan nooit ongedaan worden ge-
maakt, ook niet als de relatie met de bio -
logische ouder spaak loopt. 
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3. Welke technieken kunnen we gebruiken? 

Van het ‘wapenarsenaal’ waarmee u uw
erfenis kunt kneden naar uw wensen -
binnen de grenzen van wat wettelijk 
mogelijk is - zijn de volgende technieken 
echte must haves. 

Testament
Voor wie?
Een testament is nuttig voor iedereen die aan
iemand méér wil nalaten dan hetgeen de wet-
gever hem of haar automatisch toekent. Denk
aan stief- en plusouders die ook iets willen na-
laten aan hun pluskinderen. Idem voor feite-
lijk samenwonende partners die hun partner
niet in de kou willen laten staan. Of wettelijke
samenwonende partners die de langstlevende
de volle eigendom op de gezinswoning willen
nalaten en dus niet alleen het vruchtgebruik,
zoals de wetgever voorziet. 

Een testament is een heel flexibel iets om-
dat het pas uitgevoerd wordt bij uw overlijden.
Tot dan kunt u - ervan uitgaande dat u wilsbe-
kwaam blijft - op elk moment een nieuw tes-
tament opstellen als u van mening zou veran-
deren. 

OPGELET! 
‘Een testament geeft een vals gevoel van vei-

ligheid aan nieuw samengestelde koppels die
voor hun erfenisplanning volledig vertrouwen
op dat testament’, oordeelt Ingrid Stevens.
Want elke partner kan zijn testament op elk
moment wijzigen, zelfs zonder zijn partner
daarover in te lichten. 

Een testament biedt ook het voordeel dat u
er zelfs twee keer in kunt bepalen wie uw goe-
deren erft, namelijk door te werken met een
restlegaat. Ideaal voor als u wil dat uw partner
uw vermogen erft, maar niet dat dat vermogen
na zijn overlijden vervolgens in handen van
uw schoonfamilie verdwijnt. Extra troef: de
tweede begunstigde betaalt het tarief erfbelas-
ting op basis van zijn verwantschap met de tes-
tamentopsteller.

Een restlegaat iets voor u?
Via deze link kunt u zelf aan de slag: 
www.netto.be/restlegaat

Beding van aanwas
In een testament kan alleen het vrij beschikba-
re gedeelte van de nalatenschap worden toe-
gewezen. Aan de reserve van de echtgenoot en
de kinderen kan niet geraakt worden. Die be-
perking geldt evenwel niet voor een beding
van aanwas. 

Voor wie?
Een beding van aanwas wordt vaak gebruikt
bij de aankoop van de gezinswoning. Daar-
door zal het deel van degene die het eerst
sterft, ‘aanwassen’ of aangroeien bij de langst-
levende. De woning maakt geen deel uit van
de nalatenschap, waardoor de wettelijke erf-
genamen er niets tegen kunnen inbrengen.
‘Notarissen adviseren bij partners met kinde-
ren uit een vorige relatie meestal om het be-
ding van aanwas te beperken tot het vruchtge-
bruik. Is het de bedoeling toch de volle eigen-
dom naar de langstlevende te laten gaan,
omdat de verstandhouding met kinderen uit
de vorige relatie verstoord is bijvoorbeeld, dan
biedt het aanwasbeding dus een remedie te-
gen de reserve’, geeft notaris Dirk Michiels aan. 

De notaris ziet nog meer troeven in het be-
ding van aanwas in vergelijking met een testa-
ment. ‘Een aanwasbeding kan niet eenzijdig
worden gewijzigd, een testament wel. Zelfs als
er periodieke opzeggingsmogelijkheden
voorzien zijn, bijvoorbeeld om de twee jaar
met een vooropzeg van drie maanden, dan is
de andere partner steeds geïnformeerd, wat
bij een testament dat eenzijdig gewijzigd kan
worden niet het geval is.’

OPGELET!
Die bescherming voor de langstlevende

komt met een stevig fiscaal prijskaartje. De
langstlevende moet registratierechten betalen
op de helft van de waarde van de woning op de
sterfdag. Die bedragen 10 procent in Vlaande-
ren en 12,5 procent in de rest van het land. Zou
de langstlevende de woning erven via een tes-
tament, dan erft hij die belastingvrij omdat de
gezinswoning vrijgesteld is van erfbelasting
voor gehuwden, wettelijk samenwonenden en
feitelijk samenwonenden die minstens drie
jaar samenleven. 

‘Daarom wordt nu vaak gewerkt met het
aanwasbeding met optie’, weet notaris Mi-
chiels. De langstlevende kan dan op het mo-
ment van overlijden oordelen hoe de ver-
standhouding met de andere erfgenamen is
en in functie daarvan beslissen of hij de optie

van het aanwasbeding benut of niet. 
Minder bekend is dat een beding van aan-

was ook gebruikt kan worden voor roerende
goederen, zoals spaargeld of een effectenpor-
tefeuille. En omdat op roerende goederen
geen registratierechten betaald moeten wor-
den, is het fiscaal ook een interessante piste. 

‘De Vlaamse Belastingdienst heeft onlangs
bevestigd dat ook echtgenoten een beding van
aanwas kunnen gebruiken voor roerende goe-
deren’, weet notaris Dirk Michiels. Daardoor is
de fiscale discussie van de baan of een beding
van aanwas tussen echtgenoten beschouwd
moet worden als een schenking. 

OPGELET!
Een beding is een kanscontract, waardoor

het alleen mogelijk is als beide partners een
gelijke kans van overlijden hebben. Dat is niet
het geval als er een groot leeftijdsverschil is
tussen de partners, of als de ene in tegenstel-
ling tot de andere in zeer slechte gezondheid
verkeert. 

Huwelijkscontract
Voor wie?
Partners die samenwonen, feitelijk of wettelijk,
kunnen in hun samenlevingscontract geen re-
geling treffen voor hun erfenis. Maar partners
die huwen, kunnen dat wel in hun huwelijks-
contract. Echtgenoten die hun kinderen uit
een vorige relatie maximaal willen bescher-
men, kunnen met de Valkeniers-clausule hun
echtgenoot ‘onterven’, met uitzondering van
het recht op het vruchtgebruik op de gezins-
woning. 

Zoals gezegd worden de erfrechten van de
kinderen uit een vorige relatie grondig door
elkaar geschud als hun ouder opnieuw huwt.
Die nieuwe partner erft daardoor het vrucht-
gebruik op de nalatenschap. Maar de stiefkin-
deren kunnen altijd de omzetting van dat
vruchtgebruik vragen, behalve op de gezins-
woning en het huisraad. Tegen een vergoeding
die onder meer afhangt van de leeftijd van de
langstlevende partner, kunnen ze het vrucht-
gebruik van hun stiefouder afkopen. Hoe jon-
ger de stiefouder, hoe hoger die vergoeding
moet zijn. Maar als de stiefouder veel jonger is
dan hun eigen ouder, wordt de vergoeding be-
rekend alsof de stiefouder 20 jaar ouder is dan
het oudste kind uit het vorige huwelijk. 

!
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Hoeveel belastingen betalen uw partner en 
uw stief-, plus- en biologische kinderen?

Ik heb al meegemaakt dat een nieuw samengesteld gezin op het punt stond 
te huwen, maar daar uiteindelijk toch van afzag omwille van de
onderhoudsplicht voor de stiefkinderen.
INGRID STEVENS, AUTEUR VAN ‘FINANCIËLE LEVENSVRAGEN’

!
Zelf berekenen hoeveel erfbelastingen u moet betalen? 
www.netto.be/erfbelasting

HOE HOOG LOOPT 
DE BELASTINGFACTUUR OP?

Echtgenoten, wettelijk samenwonende partners, feitelijk
samenwonende partners die minstens 1 jaar samenwo-
nen, kinderen, ouders, stiefkinderen en stiefouders beta-
len het erfbelastingtarief in rechte lijn. 

Tot 50.0000 euro 3%
50.000 tot 250.000 euro 9%
Meer dan 250.000 euro 27%

Partners die minder dan 1 jaar feitelijk samenwonen, 
betalen de erfbelastingtarieven van vreemden. 

Tot 75.000 euro 45%
75.000 tot 125.000 euro 55%
Meer dan 125.000 euro 65%

Echtgenoten, wettelijk samenwonende partners en wie
minstens 3 jaar feitelijk samenwoont, betaalt geen erfbe-
lasting op de gezinswoning. 

Behalve de vraag wie wat erft, is er ook het aspect hoeveel erf-
belasting uw erfgenamen moeten betalen op wat u hun na-
laat. Die tarieven worden bepaald door het gewest waarin u
woont. 

IN VLAANDEREN gelden de volgende principes:  

• De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner hoeft geen erfbelasting te betalen op wat hij erft van de ge-
zinswoning. Op ander vastgoed en andere goederen die u hem of
haar nalaat, gelden de progressieve tarieven in rechte lijn (zie tabel). 

• Ook wie minstens 3 jaar feitelijk samenwoonde, hoeft geen
erfbelasting te betalen op de gezinswoning. Voor alle andere goe-
deren die u elkaar toebedeelt, gelden ook de progressieve tarieven
in rechte lijn zodra u minstens 1 jaar feitelijk samenwoont. Overlijdt
een van beide partners voor de termijn van respectievelijk 1 en 3 jaar
verstreken is, dan betaalt de langstlevende het progressieve tarief
‘vreemden’. 

• Uw biologische kinderen, uit uw vorige, huidige of zelfs over-
spelige relatie, betalen altijd het progressieve tarief ‘rechte lijn’. Het
tarief wordt berekend voor elk kind apart en net zoals de langstle-
vende partner genieten zij van het principe van ‘splitting’. Dat houdt
in dat zijn hun erfenis mogen opdelen in een roerend en onroerend
gedeelte. Wie 150.000 euro cash en een woning ter waarde van
150.000 euro erft, betaalt daardoor minder erfbelasting dan wie
300.000 euro cash erft.

• Uw stiefkinderen betalen net zoals uw eigen biologische kin-
deren het tarief in rechte lijn op wat u hun nalaat via testament. Zelfs
als uw partner, de biologische ouder van uw stiefkinderen dus, al
eerder overleden is. U moet dan wel uw stiefouder-stiefkindrelatie
kunnen aantonen op de dag van het overlijden van de biologische
ouder. Dat houdt concreet in dat u ofwel gehuwd, wettelijk of min-
stens 1 jaar feitelijk moest samenwonen met hun ouder op de dag
dat die overleed. 


