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Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de inkomstenbelasting en de schenk- en 

erfbelasting 

 

mr. N.C.G. Gubbels
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1. Inleiding 

In zowel de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting geniet de zogenoemde ‘partner’ 

een bijzondere fiscale positie. In de inkomstenbelasting kunnen partners bijvoorbeeld bepaalde 

vermogens- en inkomensbestanddelen vrij toerekenen. In de schenk- en erfbelasting is op de 

partner niet alleen het lage tarief van toepassing, maar heeft hij ook recht op de 

erfrechtvrijstelling van circa € 600.000. In beide wetten speelt het partnerbegrip ook een rol bij 

allerlei anti-misbruikregelingen.
2
  

 

In deze bijdrage besteed ik aandacht aan de vraag of de gelijkstelling van gehuwden en 

ongehuwd samenwonenden die sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is ingezet, is voltooid. De 

gelijkstelling heeft geleid tot een partnerbegrip dat van toepassing is op gehuwden en – onder 

voorwaarden – ook op ongehuwd samenwonenden. Hieraan wordt aandacht besteed in § 2. In § 

3 zal bekeken worden of en zo ja, welke fiscale verschillen er nog resteren tussen gehuwden en 

ongehuwd samenwonenden, waarna ik in § 4 afsluit met de belangrijkste bevindingen voor de 

praktijk. In deze laatste paragraaf zal ik antwoord trachten te geven op de vraag of het voor de 

belastingheffing aantrekkelijk is om een fiscale partner te hebben, of het iets uitmaakt of men 

ongehuwd samenwoont of getrouwd is en of het huwelijksvermogensregime nog van belang is 

voor de fiscale behandeling. 

 

2. Het partnerbegrip in de IB en SW 
 

2.1 Wie zijn partners voor de inkomstenbelasting? 

Uit art. 5a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR) en art. 1.2 Wet 

Inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) volgt dat de volgende personen partner zijn: 

1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten
3
 totdat het verzoek tot echtscheiding is 

ingediend en zij niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven in de basisadministratie bij 

de Gemeente; 

2. de belastingplichtige die op hetzelfde adres staat ingeschreven in de GBA met een andere 

belastingplichtige en 

a. samen een notarieel samenlevingscontract hebben gesloten;
4
 

b. uit wiens relatie een kind is geboren; 

c. die/van wie een kind van/door de belastingplichtige heeft/is erkend; 

d. die voor de toepassing van de pensioenregeling als partner is aangemeld; 

e. die samen met de belastingplichtige een woning heeft die hen als hoofdverblijf ter 

beschikking staat; 

f. waarbij op het woonadres ook een minderjarig kind van een van beiden staat ingeschreven; 

                                                   
1
 Als docent belastingrecht verbonden aan het fiscaal instituut van de universiteit van Tilburg. Tevens 

verbonden aan PricewaterhouseCoopers. 
2
 In de inkomstenbelasting bijvoorbeeld de terbeschikkingstellingsregeling en in de schenk- en 

erfbelasting de fictiebepalingen. 
3
 Geregistreerde partners worden voor de belastingheffing aangemerkt als gehuwden, zie art. 2, lid 6, 

AWR. 
4
 Alleen bij deze voorwaarde wordt daarnaast de eis gesteld dat beide partners ongehuwd en 

meerderjarig zijn. 



g. die in het voorafgaande kalenderjaar als partner kwalificeerden. 

Uit deze (enigszins verkorte) opsomming blijkt dat echtgenoten altijd elkaars partner zijn. Zij 

hoeven niet op hetzelfde adres te staan ingeschreven in de GBA. Ook als echtgenoten feitelijk 

gescheiden leven (het zogenoemde ‘duurzaam gescheiden leven’) blijven zij volgens de 

hoofdregel partner van elkaar.
5
 Ongehuwd samenwonenden moeten daarentegen aan een van 

de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen om als partner te kwalificeren. Sinds 1 januari 2011 

zijn deze voorwaarden in hoge mate geobjectiveerd hetgeen betekent dat uit objectieve 

omstandigheden kan worden afgeleid of belastingplichtigen als partner kwalificeren.  

De keerzijde daarvan is dat partners het zelf in de hand kunnen hebben of zij als partners 

kwalificeren. De belastingplichtigen die al vele jaren samenwonen zijn immers niet per definitie 

partner van elkaar. Zij kunnen als het ware kiezen voor het fiscale partnerschap door de ander 

aan te melden voor de pensioenregeling of een notarieel samenlevingscontract te sluiten. De 

‘keuzevrijheid’ is in de praktijk echter beperkt. De overgrote meerderheid van de 

belastingplichtigen die samenwonen zal op enig moment gaan voldoen aan de voorwaarden die 

de inkomstenbelasting aan het fiscale partnerschap stelt. 

Een andere kanttekening die kan worden gemaakt bij het huidige partnerbegrip is dat de feitelijke 

situatie kan afwijken van de gepresenteerde (objectieve) situatie. Zo kan het zich voordoen dat 

belastingplichtigen feitelijk samenwonen en een kind hebben maar niet als partner kwalificeren 

doordat een van beiden zich op een ander adres (van bijvoorbeeld de vakantiewoning of van de 

ouders) laat inschrijven. De omgekeerde situatie kan zich vanzelfsprekend ook voordoen: 

belastingplichtigen met een lat-relatie sluiten een samenlevingscontract en laten zich op 

hetzelfde adres inschrijven. Omdat deze manipulatiemogelijkheid naar mijn mening onwenselijk 

is, zou naar mijn mening in het partnerbegrip de voorwaarde moeten worden gesteld dat partners 

ook feitelijk samenwonen.
6
 

Men kan op enig moment slechts één partner hebben. Hiertoe zijn zowel in de AWR als in de 

inkomstenbelasting (voorrangs-)bepalingen opgenomen.
7
 Indien een belastingplichtige op enig 

moment met meerdere personen als partner zou kunnen kwalificeren, wordt de belastingplichtige 

die als eerste wordt genoemd in de hiervoor gegeven opsomming als partner aangemerkt.
8
 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een gehuwde belastingplichtige (die geen 

echtscheidingsverzoek heeft ingediend) niet met een ongehuwde belastingplichtige als partner 

kan kwalificeren. Zijn echtgenoot blijft dan partner ook al leven zijn bijvoorbeeld duurzaam 

gescheiden. De belastingplichtige die met meerdere personen samenwoont en met de ene een 

notarieel samenlevingscontract heeft en met de ander een kind, kwalificeert met de notariële 

samenwoner als partner. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat ouders en kinderen als partner kunnen kwalificeren, mits het 

kind 27 jaar of ouder is. 

 

2.2 Wie zijn partners voor de schenk- en erfbelasting? 

                                                   
5
 In art. 3.111, lid 4 is daarop een uitzondering gemaakt voor de eigenwoningregeling. Zie N.C.G. 

Gubbels, ‘Het nieuwe (gecoördineerde) partnerbegrip in de inkomstenbelasting en Successiewet’, 
WPNR 2011/6885, onderdeel 3.5.2.2. 
6
 Zie hierover uitgebreider paragraaf 3 van mijn bijdrage in het Weekblad voor Fiscaal Recht, ‘Fiscale 

spookbewoners en andere samenwoonperikelen in de fiscaliteit’, WFR 2012/6975. 
7
 Art. 5a, lid 5, AWR en art. 1.2, lid 3, Wet IB 2001. 

8
 Indien met meer personen is gehuwd of met meerdere personen een samenlevingscontract heeft 

gesloten, gaat de oudste verbintenis voor. Een samenlevingscontract met meerdere personen wordt 
niet erkend. 



Uit art. 5a AWR jo. art. 1a SW 1956 blijkt dat de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten 

partners zijn voor de schenk- en erfbelasting. Ongehuwd samenwonenden kwalificeren als 

partner indien zij gedurende meer dan 6 maanden
9
 op hetzelfde adres in de GBA staan 

ingeschreven en een samenlevingscontract hebben met een wederzijdse zorgverplichting. 

Daarnaast kwalificeert men als partner indien men gedurende ten minste 5 jaar op hetzelfde 

adres in de GBA staat ingeschreven. 

 

Dit partnerbegrip voor ongehuwd samenwonenden is dus enerzijds beperkter en anderzijds 

ruimer dan het partnerbegrip in de inkomstenbelasting. Beperkter omdat ongehuwd 

samenwonenden in principe slechts partner van elkaar zijn als ze een notarieel 

samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hebben gesloten. Belastingplichtigen 

zijn dus niet automatisch partner van elkaar als ze op hetzelfde adres staan ingeschreven en 

samen een kind hebben of samen een eigen woning hebben. Ook een notarieel 

samenlevingscontract alleen is niet voldoende. Het notarieel samenlevingscontract moet een 

‘wederzijdse zorgverplichting’ bevatten.  

 

De partnerregeling in de schenk- en erfbelasting is daarentegen ruimer omdat ongehuwden die 

vijf jaar hebben samengewoond wel automatisch partner van elkaar worden, zonder dat 

inhoudelijke eisen worden gesteld aan deze relatie.  

 

Ook voor de schenk- en erfbelasting geldt dat geen feitelijke samenwoning meer is vereist. 

Voldoende is als belastingplichtigen op hetzelfde adres staan ingeschreven in de GBA. Voor de 

schenk- en erfbelasting is het in het algemeen aantrekkelijk om als partner te kwalificeren. 

Omdat het feitelijk voeren van een gezamenlijke huishouding niet meer van belang is, volstaat 

het sluiten van een notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting (die, 

zoals hierna nog zal worden toegelicht, weinig voorstelt) en de inschrijving op hetzelfde adres in 

de GBA om de partnervrijstelling van circa € 600.000 in de wacht te slepen. Ook hier geldt dat 

naar mijn mening de voorwaarde moet worden opgenomen dat partners ook feitelijk 

samenwonen. 

 

Voor de schenk- en erfbelasting geldt dat ouders en kinderen in principe niet als partner kunnen 

kwalificeren.
10

 

 

2.3 Definitie van partners: gelijke behandeling gehuwden en ongehuwd samenwonenden? 
Van oudsher neemt de echtgenoot een bijzondere plaats in in onze inkomstenbelasting en de 

schenk- en erfbelasting. Daarmee wordt echter niet aangeknoopt bij het juridische instituut 

huwelijk, maar bij de financieel-economische en maatschappelijke aspecten die daarmee 

verbonden zijn. Deze aspecten worden geëxpliciteerd als het gaat om de vraag of ongehuwd 

samenwonenden hetzelfde behandeld moeten worden als gehuwden. De wetgever en de rechter 

wijzen erop dat: 

• gehuwden in maatschappelijk en economisch opzicht een eenheid zijn; 

• het huwelijk is van duurzame aard is; 

                                                   
9
 Voor de schenkbelasting geldt een periode van 2 jaar. 

10
 Ten onrechte is daarop een uitzondering gemaakt voor de ‘mantelzorger’. Zie hierover uitvoeriger 

I.J.F.A. van Vijfeijken en N.C.G. Gubbels, ‘Over kinderen, partners, tarieven en vrijstellingen’, WPNR 
2010/6831, onderdeel 2.4.3. 



• het huwelijk verplicht tot het elkaar verschaffen van het nodige en het 

bewerkstelligt een vermogensrechtelijke binding.  

Het huwelijk kenmerkt zich dus door een duurzame maatschappelijke, juridische en 

economische eenheid die leidt tot een materiële verbondenheid. 

Ook veel ongehuwd samenwonenden hebben een duurzame relatie, terwijl bij een meerderheid 

van de samenwoners feitelijk ook een financiële verstrengeling aanwezig is. Een belangrijk 

verschil met de gehuwden is echter dat de financiële verwevenheid bij gehuwden voor een groot 

deel voortvloeit uit de wet en daarom – anders dan bij ongehuwd samenwonenden - per definitie 

aanwezig is. Of ook tussen ongehuwd samenwonenden sprake is van een juridische financiële 

verstrengeling is sterk feitelijk en daarom moeilijk te beoordelen en per geval verschillend. De 

wetgever heeft daarom in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting voorwaarden 

opgenomen waaraan ongehuwd samenwonenden moeten voldoen om hetzelfde te worden 

behandeld als gehuwden. Hierna zal worden ingegaan op de vraag of deze voorwaarden terecht 

worden gesteld. 

 In zowel de inkomstenbelasting als de schenk- en erfbelasting wordt de voorwaarde gesteld dat 

ongehuwde belastingplichtigen op hetzelfde adres staan ingeschreven in de GBA. Hiermee wil 

de wetgever tot uitdrukking brengen dat ongehuwden moeten samenwonen.
11

 Gehuwden 

hoeven daarentegen niet samen te wonen. Dat deze ‘samenwoningseis’ niet voor gehuwden 

geldt, is te verklaren vanuit de juridisch afdwingbare zorgverplichting die voor gehuwden 

voortvloeit uit art. 1:81 BW.
12

 De volgende vraag die kan worden gesteld is of de 

samenwoningseis dan niet ook kan vervallen voor ongehuwden. In de parlementaire behandeling 

bij de invoering van de Wet IB 2001 stelde de wetgever zich de vraag
13

: 

‘(…) of bij ongehuwden, die zich ten opzichte van de belastingdienst presenteren als 

partner, niet eveneens kan worden afgezien van de eis dat sprake is van een 

gemeenschappelijke huishouding. Overwogen is het fiscale partnerschap eveneens open 

te stellen in situaties waarin ongehuwden niet onder één dak verblijven, maar waarbij de 

partners zich naar buiten toe wel presenteren als maatschappelijke en economische 

eenheid en waarbij sprake is van een zorgverplichting jegens elkaar die bijvoorbeeld tot 

uitdrukking komt in een samenlevingscontract.’  

Uiteindelijk wordt deze vraag niet inhoudelijk beantwoord. Opgemerkt wordt slechts dat daarvan 

wordt afgezien. Naar mijn idee is het voeren van een gezamenlijke huishouding de basis voor de 

financiële verstrengeling en kan deze voorwaarde niet zomaar worden geschrapt. Alleen indien 

het samenlevingscontract een soortgelijke bepaling bevat als art. 1:81 BW, zou overwogen 

kunnen worden om ook voor ongehuwd samenwonenden de samenwoningseis te laten vervallen.     

Het enkel samenwonen bewerkstelligt echter nog geen fiscaal partnerschap. De overige 

objectieve criteria die worden genoemd in de inkomstenbelasting vormen naar mijn mening een 

goede indicatie dat er sprake is van een relatie die lijkt op die van gehuwden. Het hebben van 

een kind samen, het sluiten van een samenlevingscontract of van een eigen woning die als 

hoofdverblijf dient wijst op (beoogde) duurzaamheid en het ligt in dat geval ook voor de hand dat 

er (enige mate van) financiële verstrengeling aanwezig is. 

                                                   
11

 Zoals reeds opgemerkt, zou naast de inschrijving in de GBA de feitelijke samenwoning dan ook 
echt als voorwaarde moeten worden gesteld. 
12

 Kamerstukken II 1998–1999, 26 727, A, p. 9. 
13

 Kamerstukken II 1998–1999, 26 727, A, p. 10. 



In de schenk- en erfbelasting worden ongehuwd samenwonenden met een notarieel 

samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting als partners aangemerkt. De 

duurzaamheid van de relatie wordt bewaakt door daarnaast de voorwaarde te stellen dat ze zes 

maanden samenwonen.
14

 Zoals hiervoor aangegeven heeft de partner recht op een 

erfrechtvrijstelling van ruim € 600.000. Deze vrijstelling is ingegeven vanuit de 

verzorgingsgedachte. Men moet de langstlevende in financiële zin goed verzorgd achter kunnen 

laten. Dit verklaart de (extra) voorwaarde dat in het samenlevingscontract een ‘wederzijdse 

zorgverplichting’ moet zijn opgenomen. In de parlementaire behandeling is slechts aangegeven 

dat daaronder in ieder geval wordt verstaan een (draagplicht-)regeling omtrent de kosten van de 

huishouding.
15

 Zoals in Estate Tip van 20 april 2011 terecht wordt opgemerkt heeft deze 

zorgplicht weinig om het lijf: ‘(…) alleen een regeling omtrent de draagplicht van het wekelijkse 

potje pindakaas en het flesje Dreft wordt door het ministerie van Financiën geëist.’ Een 

voorwaarde die zo weinig om het lijf heeft kan naar mijn mening beter worden geschrapt.   

Ongehuwd samenwonenden die vijf jaar samenwonen worden ook als partners aangemerkt, 

zonder dat aan deze relatie inhoudelijke eisen worden gesteld. Het is merkwaardig dat in de 

schenk- en erfbelasting twee categorieën ongehuwd samenwonenden voorkomen. De wetgever 

heeft al twee keer vruchteloos geprobeerd de vijfjaarssamenwoners uit de wet te schrappen. De 

vraag is echter of de wetgever terecht zijn pijlen op deze categorie samenwoners heeft gericht. 

De bedoeling is immers die ongehuwd samenwonenden als partner aan te merken bij wie een 

financiële verstrengeling aanwezig is die lijkt op die van gehuwden. Uit het enquete-onderzoek 

dat ik heb uitgevoerd voor mijn proefschrift kwam naar voren dat de financiële verwevenheid 

toeneemt met de samenwoonperiode. Bij een samenwoonperiode vanaf 5 jaar evenaart of 

overstijgt de financiële verwevenheid van samenwoners die van gehuwden in koude uitsluiting.
16

 

Bij de zogenoemde notariële samenwoners is de vereiste samenwoonperiode veel korter, terwijl 

aan het samenlevingscontract nauwelijks eisen worden gesteld die duiden op een financiële 

verwevenheid. Vanuit dat perspectief ligt het meer voor de hand de notariële samenwoners uit 

het partnerbegrip in de schenk- en erfbelasting te schrappen. Toch heeft dat niet mijn voorkeur.  

Per 1 januari 2011 heeft de wetgever namelijk een (weliswaar bescheiden) begin gemaakt met 

het harmoniseren van het partnerbegrip in de diverse wetten. Omdat deze harmonisering kan 

leiden tot een aanzienlijke vereenvoudiging en de rechtseenheid en rechtszekerheid ten goede 

komt, dient hieraan naar mijn mening voorrang te worden gegeven. Omdat het niet voor de hand 

ligt dat ook voor de inkomstenbelasting en de toeslagen die zijn geregeld in de AWIR de 

‘vijfjaarsamenwoners’ zullen worden geïntroduceerd, dient deze categorie in de schenk- en 

erfbelasting te vervallen. Bovendien is het niet zo dat bij samenwoners die korter dan vijf jaar 

samenwonen de financiële verstrengeling volledig ontbreekt. Integendeel, uit het enquete-

onderzoek blijkt dat ook bij samenwoners die korter samenwonen dan vijf jaar een behoorlijke 

mate van financiële verstrengeling aanwezig is. In het kader van de uniformering van de 

partnerbegrippen zou het mijn voorkeur hebben dat in de inkomenstenbelasting, de schenk- en 

erfbelasting en voor de toeslagen die zijn geregeld in de AWIR ongehuwd samenwonenden als 

partner worden aangemerkt indien ze een notarieel samenlevingscontract hebben, samen een 

eigen woning of samen een (erkend) kind (van een van beiden) hebben. Dat zijn naar mijn 

mening goede aanwijzingen dat er een financiële verwevenheid aanwezig is. 
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 Op hetzelfde adres staan ingeschreven in de GBA. Zoals reeds opgemerkt is dit criterium naar mijn 
mening niet geschikt en zou daarnaast de voorwaarde gesteld moeten worden dat belastingplichtigen 
ook feitelijk samenwonen. Voor de schenkbelasting geldt een periode van 2 jaar. 
15

 Kamerstukken II 2008/2009, 31 930, nr. 13, p. 2. 
16

 N.C.G. Gubbels,  Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, 
Deventer: Kluwer 2011, hoofdstuk 4, 5 en § 6.2.3. 



De mogelijkheid dat ouders en kinderen partner van elkaar zijn
17

, zou dan tevens moeten komen 

te vervallen. Tussen partners bestaat (in meer of mindere mate) een financiële verwevenheid, 

die tussen ouders en kinderen (in het algemeen) niet bestaat. Vanuit de gelijkstelling met 

gehuwden is deze mogelijkheid evenmin te rechtvaardigen, omdat ouders en kinderen immers 

ook niet in het huwelijk kunnen treden. 

2.4 Conclusie 

In de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting zijn echtgenoten altijd partner. 

Ongehuwd samenwonenden moeten daarentegen aan een aantal voorwaarden voldoen om als 

partner te kwalificeren. Dat de wetgever extra voorwaarden stelt bij ongehuwd samenwonenden 

is gerechtvaardigd. Anders dan bij echtgenoten, is bij ongehuwd samenwonenden immers niet 

per definitie sprake van een financiële verwevenheid. Vanuit die optiek kunnen de meeste 

voorwaarden worden verklaard. Dat geldt echter niet voor de mogelijkheid dat tussen ouders en 

kinderen een partnerschap kan bestaan. De mogelijkheid dat ouders en kinderen partner zijn van 

elkaar dient naar mijn mening dan ook te vervallen in de inkomstenbelasting.
18

 

Hoewel uit het enquete-onderzoek blijkt dat de financiële verwevenheid bij samenwoners die vijf 

jaar of meer samenwonen groter is dan bij gehuwden in koude uitsluiting, dienen de 

vijfjaarssamenwoners uit de schenk- en erfbelasting te verdwijnen. In het kader van de 

unifomering van het partnerbegrip dient de notariële (zesmaands-)samenwoner te prevaleren. 

De vijfjaarstermijn is namelijk te lang voor de inkomstenbelasting en de toeslagen die zijn 

geregeld in de AWIR. Bovendien bestaat ook tussen ongehuwd samenwonenden die korter dan 

vijf jaar samenwonen een behoorlijke mate van financiële verstrengeling. Dit geldt naar mijn 

mening zeker indien partners een samenlevingscontract hebben, samen een woning hebben 

gekocht of samen een kind hebben. Deze objectieve voorwaarden zouden naar mijn mening de 

basis moeten zijn van het centrale partnerbegrip in de diverse belastingwetten en voor de 

toeslagen. 

 

3 Gelijke behandeling gehuwden en ongehuwd samenwonenden 

 

3.1 Wet IB 2001 

 

3.1.1 Inleiding 

Voor ongehuwd samenwonenden die aan alle hiervoor genoemde voorwaarden van het 

partnerbegrip voldoen, geldt volledig hetzelfde fiscale regime als voor gehuwden.
19

 Hierop 

bestaat slechts één uitzondering. De zogenoemde afkoopsom alimentatie is bij gehuwden wel 

aftrekbaar maar niet voor ongehuwd samenwonenden. Daaraan besteed ik in par. 3.1.2 kort 

aandacht. Daarnaast bestaat in de inkomstenbelasting een verschil tussen gehuwden in 

gemeenschap van goederen en de overige partners. Alleen de gehuwden in gemeenschap van 

goederen kunnen zonder belastingheffing bepaalde vermogensbestanddelen aan elkaar 

overdragen.
20

 Daaraan besteed ik in par. 3.1.3 aandacht. 
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 In de inkomstenbelasting als het kind 27 jaar of ouder is en in de schenk- en erfbelasting als het 
kind een mantelzorgcompliment ontvangt. 
18

 En in de schenk- en erfbelasting voor de mantelzorger. 
19

 Als ongehuwd samenwonenden niet voldoen aan de voorwaarden van het partnerbegrip, wordt het 
samenlevingsverband genegeerd. Ze worden dan hetzelfde behandeld als een ongehuwde 
individuele belastingplichtige. 
20

 Dit zijn de de zogenoemde ‘doorschuifmogelijkheden’ bij het aangaan en de ontbinding van de 
huwelijksgemeenschap van de ondernemer, de ‘terbeschikkingsteller’ en de aandeelhouder die - kort 



 

3.1.2 Afkoopsom alimentatie 

Voor gehuwden geldt een wettelijke alimentatieregeling (art. 1:157 BW). In de 

inkomstenbelasting is de alimentatie ‘gefiscaliseerd’, dat wil zeggen dat de alimentatie aftrekbaar 

is bij de (ex-)echtgenoot die deze betaalt en belast bij de ontvanger.
21

 Voor ongehuwd 

samenwonenden geldt geen wettelijke alimentatieplicht. Niettemin kunnen ook ongehuwd 

samenwonenden na de beëindiging van hun relatie een ‘alimentatie’ overeenkomen. Indien 

ongehuwd samenwonenden een periodieke alimentatiebetaling overeenkomen, is in de 

inkomstenbelasting de fiscale behandeling hetzelfde als bij gehuwden: de uitkering is bij de 

ontvanger belast en aftrekbaar bij de betaler. Omdat de ‘alimentatiebetaling’ anders dan bij 

gehuwden niet voortvloeit uit het Burgerlijk Wetboek, is daaraan wel de voorwaarde gesteld dat 

de uitkeringen voortvloeien uit een natuurlijke verbintenis die is omgezet in een rechtens 

afdwingbare. 
22

 

 

Mits de uitkering plaatsvindt op grond van een natuurlijke verbintenis, is de fiscale behandeling 

voor ongehuwd samenwonenden en gehuwden dus hetzelfde. Dit geldt echter niet voor de 

afkoopsom van dergelijke uitkeringen. Voor gehuwden geldt daarvoor dat de afkoopsom bij de 

betaler aftrekbaar is als persoonsgebonden aftrekpost en bij de ontvanger belast is in box 1.  

Voor ongehuwd samenwonenden geldt echter een buitengewoon merkwaardig regime: de 

ontvangst van de afkoopsom is in principe belast op grond van dezelfde bepaling als voor 

gehuwden.
23

 Bij de betaler wordt voor de aftrekbaarheid echter als voorwaarde gesteld dat de 

betaling moet zijn geschied aan de gewezen echtgenoot (art. 6.3, lid 1, letter b, Wet IB 2001).  

Dit betekent dat de afkoopsom die wordt betaald aan de ongehuwd samenwonende niet 

aftrekbaar is. Dit vormde de inzet van een procedure over het gelijkheidsbeginsel die heeft geleid 

tot de uitspraak van Hoge Raad op 14 november 2008.  Hoewel Hof Amsterdam 

belanghebbende in het gelijk stelde, oordeelde de Hoge Raad dat deze ongelijke behandeling 

niet in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. De vrees voor manipulatie (oneigenlijke 

inkomensoverdrachten tussen samenwoners) vormde – naar mijn mening ten onrechte- de 

rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling.
24

 

 

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat een afkoopsom tussen samenwoners wel belast is maar niet 

aftrekbaar. Het behoeft geen betoog dat deze uitwerking onwenselijk is. Totdat de wetgever deze 

onevenwichtige behandeling herstelt, dient de praktijk zich te redden met een ‘omweg’. 

Samenwoners dienen in dat geval geen periodieke uitkering overeen te komen (of zijn 

overeengekomen) die vervolgens wordt afgekocht. Als men van meet af aan een uitkering ineens 

overeenkomt, is geen sprake van een uitkering ter vervanging van periodieke uitkeringen en kan 

geen heffing plaatsvinden. De betaling is niet aftrekbaar maar de ontvangst is ook niet belast. 

Dat een dergelijke truc moet worden uitgehaald om een evenwichtige fiscale behandeling te 

krijgen, is natuurlijk hoogst onwenselijk.  

                                                                                                                                                              
gezegd - 5% of meer van de aandelen in een vennootschap bezit (hierna: 
‘aanmerkelijkbelanghouder’). 
21

 In de fiscale agenda 2012 is aangekondigd dat wordt onderzocht of defiscaliseren van de 
partneralimentatie (waardoor deze bij de betaler niet meer aftrekbaar is en bij de ontvanger niet meer 
belast is) haalbaar is. Kamerstukken II 2010–2011, 32 740, nr. 1, p. 23. 
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 Belast op grond van art. 3.101, lid 1, sub c en aftrekbaar op grond van art. 6.3, lid 1, sub f Wet IB 
2001. 
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 Onder de noemer ‘wat wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke 
uitkeringen en verstrekkingen’, art. 3.102, lid 1, Wet IB 2001. 
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 Zie daarover uitvoeriger N.C.G. Gubbels, ‘De fiscale aspecten van de bijdrage in het 
levensonderhoud tussen (ex-) ongehuwd samenwonenden’, WPNR 2009/6808, onderdeel 4.1. 



 

3.1.3 Doorschuifregelingen 

De belastingplichtigen die zijn gehuwd in enige gemeenschap van goederen, kunnen voorts 

gebruik maken van een aantal faciliteiten op grond waarvan de belastingclaim kan worden 

doorgeschoven bij zowel het ontstaan van de huwelijksgemeenschap als bij de ontbinding en 

verdeling daarvan.
25

 Als partners gezamenlijk bijvoorbeeld alle aandelen houden in een B.V., 

kwalificeren zij voor de Wet IB 2001 als aanmerkelijkbelanghouder. De dividenduitkeringen en de 

eventuele vermogenswinst die worden behaald zijn belast in box 2. Als partners uit elkaar gaan, 

is het veelal onwenselijk dat beiden aanmerkelijkbelanghouder blijven. Als partners zijn gehuwd 

in gemeenschap van goederen kunnen de aandelen fiscaal geruisloos overgaan op de partner. 

Dat men de ontbinding van het huwelijk en de afwikkeling van de huwelijksgemeenschap fiscaal 

niet wil belemmeren, rechtvaardigt in deze situatie een doorschuifregeling. De reden dat in zo’n 

geval een inbreuk wordt gemaakt op de individuele belastingplicht staat echter los van het 

huwelijksgoederenregime. Ook gehuwden in koude uitsluiting en ongehuwd samenwonenden 

kunnen voor of tijdens de relatie gezamenlijk aanmerkelijkbelangaandelen verwerven, die in het 

kader van de beëindiging van de relatie aan de ex-partner (moeten) worden overgedragen. Als 

men voor gehuwden in gemeenschap van goederen in een dergelijk geval een inbreuk op de 

hoofdregel dat moet worden afgerekend toestaat, dient dit ook te gelden voor ongehuwd 

samenwonenden en gehuwden buiten gemeenschap van goederen die voor of tijdens hun relatie 

gezamenlijk aanmerkelijkbelangaandelen hebben. Om te voorkomen dat men eenvoudig (een 

deel van) het aanmerkelijkbelangpakket zonder belastingheffing kan doen overgaan in het 

vermogen van een ander, zou aan het gezamenlijk houden van de aandelen een bezitsperiode 

gekoppeld kunnen worden.
26

 

 

Bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen kan dit probleem vrij eenvoudig worden 

opgelost door gehuwden voor de echtscheiding een beperkte gemeenschap aan te laten gaan 

met betrekking tot het door te schuiven vermogensbestanddeel (in dit voorbeeld de 

aanmerkelijkbelangaandelen). Een dergelijke kunstgreep is naar mijn mening echter onwenselijk 

en geen oplossing voor ongehuwd samenwonenden.
27

 Een wettelijke regeling heeft mijn 

voorkeur. 

 

3.2 Schenk- en erfbelasting 

Voor de schenk- en erfbelasting worden ongehuwd samenwonenden die aan alle voorwaarden 

van het partnerbegrip voldoen, volstrekt gelijk behandeld met gehuwden. Ook hier geldt echter 

dat het (huwelijks-)vermogensregime van belang is voor de fiscale gevolgen. Als 

belastingplichtigen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, zijn de echtgenoten ieder voor 

de (onverdeelde) helft gerechtigd tot het gezamenlijke vermogen. Dit betekent dat bij 

echtscheiding of bij overlijden de vermogens bij helfte kunnen worden verdeeld zonder dat 

daarover erf- of schenkbelasting is verschuldigd.
28
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 Art. 3.59, art. 3.98c en d en art. 4.17 Wet IB 2001. 
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 Zie N.C.G. Gubbels,  Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en 
erfbelasting, Deventer: Kluwer 2011, hoofdstuk 11. 
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 Tenzij ongehuwd samenwonenden vlak voor de beeïndiging van de relatie trouwen of een 
geregistreerd partnerschap aangaan.Dit gaat echter nog verder dan de gehuwden in koude uitsluiting 
een beperkte gemeenschap aan te laten gaan. 
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 Deze mogelijkheid kan leiden tot misbruik in de vorm van ‘schijnhuwelijken’. Hoewel de Hoge Raad 
wellicht oordeelt dat sprake is van fraus legis, heeft het mijn voorkeur dat de wetgever ingrijpt. Indien 
het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geen realiteitsgehalte heeft (omdat partijen geen 
samenlevingsverband willen) maar louter is aangegaan met het oog op de vermogensverschuiving, 
zou de vermogensverschuiving belast moeten zijn voor de schenk- en erfbelasting. Indien het 



 

Bij de overige partners dient voor de beoordeling of er sprake is van een belaste 

vermogensverschuiving, de juridische gerechtigdheid te worden vastgesteld. Iedere 

vermogensverschuiving waarvan het resultaat is dat de partner meer krijgt dan waartoe hij 

juridisch is gerechtigd, is in principe een belaste schenking (of als dit gebeurt bij overlijden, een 

belaste erfrechtelijke verkrijging). Dit kan leiden tot uitvoeringstechnische problemen. Het 

vaststellen van de strikte civielrechtelijke gerechtigdheid kan al lastig zijn (bijvoorbeeld bij het 

ontrafelen van de gerechtigdheid tot de en/of bankrekening), maar het wordt nog lastiger indien 

men zich realiseert dat er in de loop van de relatie ook goederenrechtelijke of 

verbintenisrechtelijke aanspraken kunnen zijn ontstaan. Deze aanspraken hoeven niet schriftelijk 

te zijn vastgelegd, maar kunnen ook stilzwijgend zijn overeengekomen (hetgeen wordt afgeleid 

uit gedragingen van partijen), uit de wet of uit een andere rechtsgrond, zoals natuurlijke 

verbintenis of ongerechtvaardigde verrijking, voortvloeien. Die aanspraken zijn dan niet meteen 

helder en zijn afhankelijk van de (sterk feitelijke) omstandigheden van het geval. 

 

Als partijen bij de verdeling van de goederen afwijken van de oorspronkelijke juridische 

gerechtigdheid, betekent dit dus niet per definitie dat sprake is van een (belaste) 

vermogensverschuiving. De vraag is echter of men ook de belastinginspecteur daarvan kan 

overtuigen. Indien men daarentegen bewust een andere verdeling tot stand wil brengen dan 

overeenkomt met de juridische gerechtigdheid, is er wel sprake van een belaste schenking of 

een belaste verkrijging krachtens erfrecht. Dit kan ertoe leiden dat belastingplichtigen hun gedrag 

afstemmen op de fiscale gevolgen: partners die niet zijn getrouwd (in gemeenschap van 

goederen) en een andere verdeling van de goederen tot stand willen brengen, zullen overwegen 

dit alsnog te doen in het zicht van echtscheiding of overlijden. Het aangaan van, of tijdens het 

huwelijk de overgang naar, een algehele gemeenschap of (onder bepaalde voorwaarden) 

beperkte gemeenschap is geen belaste schenking.
29

 De discussie in de literatuur en de 

correspondentie met de belastingdienst over de fiscale gevolgen van het aangaan van een 

beperkte gemeenschap in het zicht van echtscheiding, illustreert dat de estateplanning in dit 

verband bepaald geen uitzonderlijk verschijnsel is. Deze mogelijkheid veroorzaakt 

rechtsongelijkheid; alleen als partners tijdens leven de zaken goed (dat wil zeggen fiscaal 

gunstig) hebben kunnen regelen, ligt de onbelaste overgang van de helft van het vermogen in 

het verschiet. Het heeft daarom mijn voorkeur dat de wetgever wettelijk vastlegt dat partners 

onbelast hun vermogens bij helfte kunnen verdelen, ongeacht het (huwelijks-)vermogensregime. 

 

Zolang de wetgever echter niet ingrijpt, dient de praktijk zich te redden met estateplanning, 

eventueel op het sterfbed. Dat sinds  1 januari 2012 het opheffen van de huwelijkse voorwaarden 

mogelijk is zonder rechterlijke tussenkomst, maakt deze optie sneller en eenvoudiger.  

 

4 Tot slot: belang voor de praktijk 

In deze laatste paragraaf behandel ik de belangrijkste bevindingen aan de hand van drie vragen: 

1. Is het voor de belastingheffing wel of niet aantrekkelijk om een fiscale partner te hebben?  

2. Maakt het voor de belastingheffing uit of men ongehuwd samenwoont of gehuwd is?  

3. Maakt het voor de belastingheffing uit in welk huwelijksvermogensregime men is gehuwd? 

 

Ad 1.  Is het voor de belastingheffing wel of niet aantrekkelijk om een fiscale partner te hebben?  

                                                                                                                                                              
samenlevingsverband kort geduurd heeft zou in de schenk- en erfbelasting het wettelijk vermoeden 
opgenomen kunnen worden dat sprake is van een schijnhuwelijk.  
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 Zie N.C.G. Gubbels,  Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en 
erfbelasting, Deventer: Kluwer 2011, par. 12.2.2.1 en de literatuurverwijzing aldaar. 



 

Helaas valt daar op voorhand geen eensluidend antwoord op te geven.  In de praktijk zijn aan de 

partnerschapsstatus namelijk allerlei fiscale gevolgen verbonden, die ook nog eens zijn verspreid 

over diverse wetten. Voor de inkomstenbelasting is een belangrijk (voordelig) gevolg dat partners 

sommige inkomensbestanddelen en de grondslag voor sparen en beleggen, vrij kunnen 

toerekenen (art. 2.17 Wet IB 2001). Aan de partnerschapskwalificatie zijn echter ook nadelen 

verbonden zoals bijvoorbeeld het feit dat partners slechts één woning kunnen hebben die 

kwalificeert als eigen woning in box 1 (art. 3.111, lid 8, Wet IB 2001). In de schenk- en 

erfbelasting is het over het algemeen aantrekkelijk om als partner te kwalificeren, hoewel ook 

daar nadelen aan deze status verbonden kunnen zijn. Dit omdat voor partners de 

samenvoegingsbepalingen gelden op grond waarvan bijvoorbeeld schenkingen en erfrechtelijke 

verkrijgingen van partners worden samengeteld (art. 25 en 26 SW). Ook vallen partners onder 

het toepassingsbereik van diverse fictiebepalingen, zoals art. 10 en art. 11 SW. Tot slot speelt de 

fiscale partnerschapskwalificatie ook een rol in de Algemene wet inkomensafhankelijke 

regelingen (AWIR), waar de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag is geregeld. Voor de AWIR 

geldt met ingang van 1 januari 2013 hetzelfde partnerbegrip als in de inkomstenbelasting. De 

hoogte van de toeslag is (onder andere) afhankelijk van het inkomen: des te hoger het inkomen 

des te lager de toeslag.  Voor de AWIR zal de partnerschapskwalificatie over het algemeen 

nadelig uitpakken, omdat de toeslag dan wordt berekend over het gezamenlijke inkomen van 

beide partners in plaats van over het individuele inkomen. 

 

Op voorhand valt dus niet te zeggen of de aanwezigheid van een fiscale partner voor- of nadelig 

is. In zijn algemeenheid kan men wel stellen dat het voor de schenk- en erfbelasting voor de 

meeste belastingplichtigen aantrekkelijk zal zijn om als fiscale partner te kwalificeren, terwijl dit 

voor de AWIR vaak juist niet het geval zal zijn. Voor de inkomstenbelasting is het veel lastiger 

om een algemene regel te geven. Voor de ‘gemiddelde’ samenwonende of gehuwde 

belastingplichtigen, waarbij de partners in loondienst zijn (of zzp’er), die een eigen woning 

hebben en wat spaarrekeningen, zal de partnerschapskwalificatie aantrekkelijk zijn. Dit kan 

anders zijn indien men bijvoorbeeld een tweede woning heeft, aanmerkelijkbelanghouder is of 

vermogen ter beschikking stelt aan de onderneming of de BV van de ander.  

 

Bij het bovenstaande dient men zich te realiseren dat men de fiscale partnerschapskwalificatie 

(lang) niet altijd zelf in de hand heeft. Als men is gehuwd (zonder dat een echtscheidingsverzoek 

is ingediend) of men voldoet aan de voorwaarden voor ongehuwd samenwonenden, is men 

verplicht fiscaal partner van elkaar.
30

 Zolang men ingeschreven blijft staan op hetzelfde adres in 

de GBA, kan men de fiscale partnerschapskwalificatie in de inkomstenbelasting (en AWIR) ook 

niet meer ‘afschudden’. Als men op enig moment als partner kwalificeerde, blijft men partner van 

elkaar zolang men op hetzelfde adres ingeschreven blijft staan. Een echtscheiding of ontbinding 

van het samenlevingscontract leidt dus niet tot een verbreking van het fiscale partnerschap 

zolang men op hetzelfde adres blijft wonen volgens het GBA. 

 

In twee gevallen heeft men de partnerschapskwalificatie wel zelf in de hand. In de eerste plaats 

geldt dit voor de ongehuwd samenwonenden die niet voldoen aan de voorwaarden om als fiscale 

partner te kwalificeren. Zij kunnen ‘kiezen’ voor het fiscale partnerschap door bijvoorbeeld een 

notarieel samenlevingscontract te sluiten. Als men dit uitsluitend uit fiscaal oogpunt overweegt, 

dient men zich wel te realiseren dat deze keuze niet zomaar in een ander jaar kan worden 
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 Ongehuwd samenwonenden kunnen de fiscale partnerschapskwalificatie wel manipuleren door de 
inschrijving op een ander woonadres in de GBA. Dit vind ik onwenselijk en naar mijn mening zou de 
wetgever hier moeten ingrijpen. 



teruggedraaid. Zolang men op hetzelfde GBA-adres blijft wonen blijft men fiscaal partner van 

elkaar. In de tweede plaats zijn dit de gehuwden die feitelijk gescheiden leven maar juridisch nog 

gehuwd zijn. Zij kunnen ervoor kiezen het fiscale partnerschap te beeïndigen door de 

echtscheiding te formaliseren. Dat kan (zeer) aan te raden zijn. Indien een van beide 

echtgenoten inmiddels een nieuwe partner heeft geldt dit nog sterker. Als de scheiding niet wordt 

geformaliseerd, kan de nieuwe (ongehuwd samenwonende) partner immers niet als fiscale 

partner kwalificeren. Bij overlijden zal deze partner als ‘derde’ worden beschouwd en niet in 

aanmerking komen voor de lagere tarieven of de partnervrijstelling. 

 

Ad 2. Maakt het voor de belastingheffing uit of men ongehuwd samenwoont of getrouwd is?  

Het antwoord daarop luidt ontkennend. Hierop bestaat echter één uitzondering en dat is de 

afkoopsom alimentatie (zie par. 3.1.2). Bij gehuwden is deze wel aftrekbaar maar bij ongehuwd 

samenwonenden niet. Een extra aandachtspunt daarbij is dat de afkoopsom bij de samenwoner 

die deze ontvangt wel belast kan zijn. Met een juiste begeleiding kan worden voorkomen dat de 

‘afkoopsom’ bij de een wel wordt belast maar bij de ander niet aftrekbaar is. Het betalen van een 

som ineens in het kader van de beëindiging van de samenwonersrelatie is geen probleem, wel 

de omzetting van een periodieke alimentatie in een som ineens. 

 

Ad 3. Maakt het voor de belastingheffing uit in welk huwelijksvermogensregime men is gehuwd? 

Het antwoord daarop is tweeledig. Tijdens de relatie is het vanuit fiscaal oogpunt niet van belang 

of men ongehuwd samenwoont of is gehuwd in koude uitsluiting of in gemeenschap van 

goederen. Vanuit fiscaal oogpunt is slechts relevent of men als partner kwalificeert.  

 

Zoals in paragraaf 3 is aangegeven, is de relatievorm echter wel van belang als de relatie eindigt 

(tijdens leven of door overlijden). Vanuit fiscaal oogpunt kan het aantrekkelijk zijn om op dat 

moment gehuwd te zijn in gemeenschap van goederen. In de inkomstenbelasting wordt dit 

veroorzaakt door de doorschuifregelingen (als men ondernemer, terbeschikkingsteller of 

aanmerkelijkbelanghouder is). In de schenk- en erfbelasting wordt dit veroorzaakt door het 

civielrechtelijk uitgangspunt dat de vermogens zijn samengevloeid en dat iedere 

belastingplichtige tot de (onverdeelde) helft van de huwelijksgemeenschap is gerechtigd.  

 

Dit kan een reden zijn om de relatievorm (van ongehuwd naar gehuwd) of het 

huwelijksvermogensregime (naar een gemeenschap van goederen) te wijzigen. Als dit gebeurt 

vlak voor het einde van de relatie kan dit de nodige vragen oproepen bij de inspecteur. Hij zou 

het standpunt kunnen innemen dat het huwelijk (in algehele of beperkte gemeenschap van 

goederen) uitsluitend is ingegeven uit fiscale overwegingen. Met een beroep op het leerstuk van 

fraus legis zou hij de fiscale gevolgen daarvan buiten werking kunnen proberen te stellen.
31

 

Hoewel de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het staande huwelijk overgaan naar een algehele 

gemeenschap van goederen geen belastbaar feit is voor de schenk- en erfbelasting
32

, bestaat 

hierover nog veel onduidelijkheid. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of de overgang staande 

huwelijk naar een beperkte gemeenschap van goederen een belaste schenking kan zijn. Ook de 

gevolgen voor de inkomstenbelasting van het creëren van een (algehele of beperkte) 

gemeenschap in het zicht van het einde van de relatie zijn nog ongewis. In zijn algemeenheid 
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 Thans loopt er een procedure voor de overdrachtsbelasting over de vraag of het aangaan van een 
geregistreerd partnerschap voor één dag ter besparing van overdrachtsbelasting, bestreden kan 
worden met fraus legis (Hof Arnhem 15 november 2011, LJN: BU5781 en de A-G van 25 september 
2012, LJN: BY0561 beantwoorden deze vraag ontkennend). Zie hierover ook mijn bijdrage aan het 
VP-bulletin:’ Gehuwden in gemeenschap van goederen vs gehuwden buiten gemeenschap van 
goederen en ongehuwd samenwonenden: 1-0’, VP-bulletin 2012/1-2.  
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 HR 7 maart 1991, BNB 1971/94 en 95. 



kan wel worden gesteld dat des te langer de (algehele of beperkte) gemeenschap bestaan heeft, 

des te moeilijker het zal zijn om deze fiscaal te negeren (als dat al mogelijk zou zijn). Een 

zorgvuldige fiscale begeleiding van de (echt-)scheiding kan dus van groot belang zijn.  

 


