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MEER-RELATIE
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Maastricht
Foto: Harry Heuts

Beste Lezer,
Het is moeilijk om wetsartikelen goed te formuleren zodat er geen problemen
ontstaan. Soms moet een rechter er aan te pas komen om een artikel te interpreteren
en zo uit te leggen dat ongewenste gevolgen worden vermeden. Maar ook de
wetgever kan achteraf tot de conclusie komen dat er wijzigingen nodig zijn. Of de
nieuwe regel dan pas rechtskracht heeft nadat deze is bekendgemaakt of zelfs
terugwerkt, moet dan ook nog bekeken worden.
Een voorbeeld hiervan zag ik in een bericht van het Ministerie van Financiën van 6
juni jl.. Op 1 januari 2010 is in de Successiewet een regel aangepast over
samenwoners. Vanaf dat moment kon je alleen samenwonen als er niet nog een
derde persoon op hetzelfde adres woonde waarmee je een gemeenschappelijke
huishouding voerde. Omdat een samenwoner tot (afgerond) € 600.000,- kan erven
van zijn of haar partner, is dat voor mensen die samen in een huis wonen belangrijk.
Stel je woont samen met je vriend(in) en zijn of haar alleenstaande vader, moeder of
broer is ziek en jullie besluiten om dit familielid in huis op te nemen en te
verzorgen. Vanaf dat moment ben je volgens de regels uit de Successiewet ineens
geen samenwonende partners meer van elkaar, maar vorm je een zogeheten
meerrelatie. Of je nu wel of geen samenlevingscontract met je vriend(in) hebt, maakt
daarbij helemaal niet uit. Kom jij te overlijden dan mag je vriend(in) ineens
minimaal 30% erfbelasting gaan betalen over jouw erfenis, terwijl als je zijn of haar
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zieke familielid niet in huis had genomen dit minimaal 10% is, maar alleen als de
erfenis groter is dan € 600.000,-.
Zoals aangegeven is er nu aangekondigd door het Ministerie van Financiën dat dit
anders wordt. Als er meer volwassen mensen in een huis wonen en de kosten van de
huishouding delen, dan wordt er bij een overlijden gekeken of er een
samenlevingscontract is opgemaakt tussen twee van hen. Als dat zo is, dan zal de
belastingdienst deze keuze volgen en geen of minder erfbelasting heffen als één van
hen beiden overlijdt. Dus eigenlijk doen ze alsof het zieke familielid niet ook in huis
woont. Deze regel wordt nu ingevoerd en heeft zelfs terugwerkende kracht tot 1
januari 2010.
Deze nieuwe manier van kijken naar de meerrelaties is van belang voor
samenwoners die met een of meer anderen onder hetzelfde dak wonen en de
huishoudkosten delen. Dat kan dus zijn als een ziek familielid wordt opgevangen,
maar ook als meerdere broers en zussen samen in bijvoorbeeld het ouderlijk huis
wonen (zoals ik in Midden-Limburg vaak tegen kwam). Maar ook voor mensen die
bewust kiezen om met meerderen samen de kosten van een woning te delen op
grond van een levenshouding of geloofsovertuiging, zoals een commune.
Misschien gaat het niet om heel veel mensen, maar het is goed dat een ongewenst
gevolg van een regel wordt gesignaleerd en dat de regel wordt aangepast.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
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