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Partners in dimes

Jacqueline: Hoewel ik weet dat de meeste mama’s financiën oersaai 
vinden, blijf ik het een zeer boeiend vak vinden. Ik hoor iedere dag 
nieuwe levensverhalen en de fiscale wet- en regelgeving verandert 
voortdurend. Zo is per 1 januari 2011 het fiscale partnerbegrip veran- 

derd. Ik snap dat dit je niet direct razend nieuwsgierig maakt, toch wil 
ik je uitdagen hier even bij stil te staan. Het kan namelijk ook voor jou 
grote gevolgen hebben. Want hoe heb jij jouw zaken met je partner 
geregeld? En volstaat dit nog na deze wetswijziging?

Welke gevolgen heeft de wetswijziging 
fiscaal partnerschap voor jou? 

Aftrekposten
Voor de inkomstenbelasting is het van 
belang of je wel of niet als fiscaal partners 
wordt aangemerkt. Als fiscaal partner mag 
je zelf weten wie bijvoorbeeld de hypotheek- 
rente aftrekt. Als een van jullie beiden 
meer verdient en dus in een hoger belas-
tingtarief valt, is het voordelig dat diegene 
ook de hypotheekrente aftrekt. Je krijgt 
dan meer terug van de Belastingdienst. 

Vereisten 
inkomstenbelAsting
Op dit moment ben je voor de inkomsten-
belasting fiscaal partner als je getrouwd  
of geregistreerd partner bent. Als je 
samenwoont, mag je kiezen of je wel of 
niet als partner wil doorgaan (mits je dat 
jaar minimaal zes maanden op hetzelfde 
adres staat ingeschreven). Vanaf 2011 heb 
je die keuze als samenwoner niet meer.  
Je bent verplicht fiscaal partner als je 
enerzijds op hetzelfde adres staat inge-
schreven en anderzijds een notarieel 
samenlevingscontract hebt, of samen een 
kind of een huis hebt, of als partner voor 
elkaars pensioenregeling bent aangemeld.

erfbelAsting
Ook voor de Successiewet heeft de 
aanpassing van de wet gevolgen. Als 

Tip: Breng eens in de vijf jaar een 
Bezoekje aan de noTaris. door 

weTswijzigingen kunnen zaken als een 

samenlevingsconTracT verouderd zijn. 

mamacash

fiscaal partner heb je een vrijstelling van 
€ 600.000 voor hetgeen je van je partner 
erft. Over het meerdere betaal je het 
laagste tarief. Ben je geen fiscaal partner, 
dan heb je maar een vrijstelling van 
€ 2.000 en betaal je over het meerdere het 
hoge tarief, oplopend tot 40%. Erf jij 
bijvoorbeeld bij zijn overlijden je partners 
deel van jullie gezamenlijke huis met een 
waarde van € 200.000, dan betaal je als 
fiscaal partner niets. Als niet-fiscaal 
partner betaal je € 67.400 aan erfbelas-
ting! Het gaat dus om flinke bedragen, 
waardoor je behoorlijk in de problemen 
kunt komen. Overigens erf je niet auto- 
matisch van elkaar als je niet getrouwd 
bent, dit moet bij de notaris geregeld 
worden.

Vereisten
successiewet
Voor de Successiewet ben je fiscaal 

partner als je getrouwd of geregistreerd 
partner bent. Ben je niet getrouwd, zorg 
dan dat je op hetzelfde adres staat inge- 
schreven en dat je een wederzijdse zorg- 
plicht bent aangegaan via een samenle-
vingscontract. Voorheen golden hier 
andere eisen voor. Heb je nog geen  
samenlevingscontract? Doe dit dan 
alsnog!

scheiding
Ook voor scheidende ouders is deze 
wetswijziging van belang. Als jij of je 
partner is vertrokken naar een ander  
huis, maar nog wel staat ingeschreven  
in het oude huis, kan de wetswijziging  
per 2011 invloed hebben op bijvoorbeeld 
de hypotheekrenteaftrek van jullie nog 
gezamenlijke huis. Laat je bij een schei-
ding altijd adviseren door een financieel 
deskundige.

Fo
to

g
r

a
Fi

e
: F

r
e

sh
 im

a
g

e
s 

e
n

 p
r

iv
É

B
e

e
LD

Jacqueline van der Vorm (33) is 
geldconsulent en eigenaar van  
Van der Vorm financiële planning 
(www.vandervormfp.nl) en moeder 
van Veronique (8) en Fabio (4).


