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Beste Lezer, 
 
Voor ieders gemak wordt per 1 januari aanstaande voor samenwoners een nieuwe en 
altijd geldende definitie opgenomen in de Algemene wet rijksbelastingen. Maar 
daarnaast blijven er voor speciale belastingen andere definities gelden. Dit kan dus 
betekenen dat je voor de ene belastingwet wel samenwoont, maar voor de andere 
niet. Ik zal proberen hieronder wat duidelijkheid te scheppen, maar los van de 
nieuwe regels blijft het verstandig om te praten met de notaris of je een 
samenlevingscontract moet opstellen om de verhouding tussen jou en je partner 
goed vast te leggen. 

Volgens de algemeen geldende definitie ben je fiscaal alleen een samenwoner als je 
een notarieel samenlevingscontract hebt getekend. Als je hieraan voldoet, dan heb je 
ook niets meer te kiezen, maar heb je automatisch alle voor- en nadelen die de fiscus 
kent voor samenwoners. Dit zal ondermeer van belang worden voor allerhande 
toeslagen die je via de belastingdienst krijgt. Overigens zal voor het partnerbegrip 
dat gehanteerd gaat worden voor deze toeslagen-regeling een andere ingangsdatum 
gelden dan 1 januari a.s.. 

Voor de Inkomstenbelasting geldt dat je ook fiscaal partner kunt zijn als je in ieder 
geval op hetzelfde adres bent ingeschreven bij de gemeente. Maar daarnaast moet je 
ook nog samen een kind hebben of samen een huis bezitten of elkaar hebben 
aangemeld voor je pensioenregeling. Voldoe je aan deze eisen, maar heb je geen 
samenlevingscontract, dan ben je verplicht fiscaal partner. Voldoe je niet aan alle 
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eisen, dan kun je alleen maar fiscaal partner zijn voor de inkomstenbelasting als je 
een samenlevingscontract hebt getekend en dus voldoet aan de algemene definitie. 
Vooral als je de hypotheekrente zo gunstig mogelijk wilt aftrekken, is het van belang 
om samenwoner te zijn volgens de ruimere definitie van deze wet. 

Bij de Successiewet wordt daarnaast een net iets andere definitie gehanteerd. Als je 
5 jaar of langer op hetzelfde adres bent ingeschreven, dan woon je ook samen. 
Voordeel daarvan is dat de langstlevende dan een heel groot bedrag kan erven 
zonder dat er erfbelasting betaald moet worden en dat er niet maximaal 40 maar 
slechts 20 procent betaald hoeft te worden als je meer erft. Maar als je nog geen 5 
jaar op hetzelfde adres woont, dan is een samenlevingscontract weer noodzakelijk 
om als samenwoner gezien te worden voor de erfbelasting.  
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