
  
             

 

                 Samenwonen? Of toch maar trouwen?  

 

Samenwonen zit de laatste jaren in de lift. De hoge vastgoedprijzen zitten daar zeker voor iets tussen. 

Samenwonen is modern en bovendien goedkoper dan elk apart te huren. Je kan feitelijk of wettelijk 

samenwonen. Of is trouwen nog altijd interessanter?  

 

I. Feitelijk samenwonen  

Dit is de losse vorm van samenwonen.  

 

Kenmerken: 

-Geen formaliteiten, noch bij de totstandkoming noch op het einde 

-Geen enkel erfrecht  

-Geen hulp of bijstand verplicht 

-Elke partner behoudt zijn eigen vermogen  

-Geen bescherming van de gezinswoning 

 

Er is bij feitelijke samenwoners niets formeel geregeld.  

Toch kunnen partners die feitelijk samenwonen een aantal schikkingen treffen. Dit kan in een 

zogenaamde samenlevingsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over uitgaven, 

inkomsten of vermogen. Vaak staan hierin ook een aantal bepalingen die van toepassing worden bij 

het einde van de relatie of bij een overlijden van één van de partners.  

De samenlevingsovereenkomst kan u zelf onderhands opstellen, maar ook met bijstand van een 

adviseur of notaris. Een notariële overeenkomst is niet verplicht.  

Naast de samenlevingsovereenkomst biedt een testament mogelijkheden. Door het opstellen van een 

testament kunnen partners elkaar iets nalaten. Anders erven ze niks van mekaar.  

Feitelijke samenwoners die via een testament erven, vallen in de hoogste schijven inzake erfbelasting 

(ze worden eigenlijk beschouwd als ‘vreemden’). Wonen ze echter minstens één jaar feitelijk samen 

en voeren ze een gemeenschappelijke ‘huishouding’, dan genieten ze van hetzelfde tarief als  

gehuwden.  

Er gelden specifieke regels voor de gezinswoning die men nalaat aan de feitelijk samenwonende 

partner.  

 

 



  
 

 

II. Wettelijk samenwonen  

Wanneer is een koppel wettelijk samenwonend? Wel, wanneer de partners een verklaring hebben 

afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente of stad waar ze samen 

gedomicilieerd zijn. Dat kan in veel gevallen al door het invullen van een online formulier, een zeer 

laagdrempelige procedure.  

Het aantal verklaringen van wettelijk samenwonen is de laatste decennia dan ook fors gestegen. 

 

 

Kenmerken: 

-Verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand bij aanvang en bij het einde 

-Beperkt erfrecht 

-Geen hulp of bijstand verplicht, uitgezonderd voor wat betreft de bijdragen in de kosten van het 

samenwonen 

-Elke partner behoudt zijn eigen vermogen  

-In beperkte mate een bescherming van de gezinswoning 

 

Ook voor wettelijk samenwonen kan een samenlevingsovereenkomst nuttig zijn. De tussenkomst van 

een notaris is hier wel vereist.  

Er is een beperkt erfrecht voor de langstlevende partner, bestaande uit het vruchtgebruik op de 

gezinswoning en de aanwezige huisraad. De rest van de nalatenschap vererft in principe naar de 

andere erfgenamen. Wettelijk samenwonenden die van elkaar erven, doen dit aan dezelfde tarieven 

inzake erfbelasting als gehuwden. De gezinswoning is tussen  wettelijk samenwonende partners 

vrijgesteld van erfbelasting.  

 



  
 

 

III. Trouwen  

Het huwelijk is een belangrijke stap. Een huwelijk brengt rechten en plichten met zich mee.  

 

Kenmerken: 

-Huwelijk moet geschieden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 

-Einde kan enkel via een echtscheiding  

-Wettelijk vastgelegd erfrecht voor de langstlevende met een bepaald minimum  

-Hulp en bijstand verplicht + eventuele alimentatie na echtscheiding  

-Afhankelijk van het huwelijkscontract zijn er eigen vermogens en/of gemeenschappelijk vermogen 

-Volledige bescherming van de gezinswoning 

 

Het wettelijk stelsel:  

Meer dan 7 op de 10 gehuwde koppels is getrouwd met een zogenaamd wettelijk stelsel. In dit stelsel 

zullen alle (beroeps)inkomsten tijdens het huwelijk gemeenschappelijk worden, onafhankelijk van wie 

wat verdient. Alles wat niet duidelijk bewezen toebehoort aan één van de eigen vermogens, zal 

behoren tot het gemeenschappelijk vermogen.  

Wat blijft dan eigen vermogen? Wel, dat vermogen dat de partners reeds bezaten voor het huwelijk 

of vermogens afkomstig uit erfenissen  of schenkingen van de eigen familie tijdens het huwelijk.  

Gehuwden onder het wettelijk stelsel hebben vaak geen notarieel huwelijkscontract. Toch kan het 

nuttig zijn om dit voor het huwelijk of zelfs tijdens het huwelijk op te stellen. In het huwelijkscontract 

kunnen immers specifieke clausules worden opgenomen om elkaar te begunstigen of te beschermen. 

Veel mensen laten hier serieuze kansen liggen.  

 

Het stelsel van volledige scheiding van goederen  

In dit stelsel zijn er maar twee vermogens: het eigen vermogen van partner 1 en het eigen vermogen 

van partner 2. Alle inkomsten die tijdens het huwelijk worden verdiend zijn eigen. Alle goederen en 

inkomsten worden dus geacht aan één van de partners toe te behoren. Kan dit niet worden bewezen, 

dan zijn de goederen zogenaamd onverdeeld, wat in mensentaal betekent dat de partners elk de helft 

in dit goed bezitten.  

Dit stelsel vereist steeds de tussenkomst van een  notaris. Er wordt dus een contract opgesteld waarin 

wordt beschreven wie wat bezit.  

Een stelsel van scheiding van goederen zien we vaak bij personen met een zelfstandige activiteit of bij 

families met een groter vermogen.  

 



  
 

 

 

De laatste jaren heeft de wetgever de koude kanten van het stelsel van scheiding van goederen 

bijgevijld. Echtgenoten gehuwd met een scheiding van goederen kunnen toch een beperkte 

gemeenschap creëren en de echtgenoot met de minste inkomsten geniet bij een latere echtscheiding 

van een verruimde bescherming.  

 

Erfrecht gehuwden 

Echtgenoten erven steeds van elkaar. Er is een minimum erfdeel bestaande uit de gezinswoning en 

de aanwezige huisraad. Dit kan aangevuld worden met het vruchtgebruik van andere goederen ten 

belope van de helft van de nalatenschap.  

 

Tips:  

➢ Uw huwelijkscontract is essentieel. Besteed voldoende tijd aan de redactie, stel u niet 

tevreden met het standaardmodel. Actualiseer uw contract minstens om de vijf jaar.  

➢ Echtgenoten kunnen naast het huwelijkscontract nog gebruik maken van andere 

instrumenten. Een testament of een levensverzekering biedt zeker opportuniteiten.  

➢ Echtgenoten gehuwd met een stelsel van volledige scheiding van goederen kunnen de 

mogelijkheden bekijken van een kanscontract (beding van aanwas).  

➢ Er zijn specifieke aandachtspunten voor echtgenoten zonder kinderen en voor nieuw 

samengestelde gezinnen.  

 

Successiehuis.be heeft zich de voorbije jaren gespecialiseerd in de begeleiding van koppels die willen 

samenwonen of huwen. We maken een gedetailleerde analyse van de concrete situatie van de klant 

en lijsten op wat de plus- en minpunten zijn van de diverse mogelijkheden. We maken de nodige 

berekeningen en lichten onze visie toe in een persoonlijk onderhoud. Tot slot begeleiden we de klant 

in de concrete uitwerking van de gekozen optie. Deze totaalaanpak wordt door onze klanten 

uitermate geapprecieerd.   
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*Wij vestigen er de aandacht op dat aan de hiervoor besproken punten uitermate complexe en uitgebreide 

leerstukken verbonden zijn. Een exhaustieve bespreking van deze leerstukken valt uiteraard buiten de doelstelling 

van deze bijdrage. Deze bijdrage mag dan ook enkel en alleen gezien worden als een eerste aanzet tot verdere 

bespreking, onderzoek en uitwerking. 


