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WIE

HUWELIJK







Tussen 2 ongehuwde personen van verschillende of hetzelfde geslacht
Met leeftijd van 18 jaar (behoudens uitzondering uitgesproken door de
jeugdrechtbank)
Die niet met elkaar verwant zijn (bloed- of aanverwanten in opgaande en
neergaande lijn, tussen broers en zussen)
Die een duurzame levensgemeenschap willen tot stand brengen



Aangifte van huwelijk; bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente waar 1 van de aanstaanden zijn inschrijving heeft in bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister
Uitzonderingen wanneer geen van beide partners een inschrijving heeft en
één van beiden is Belg
Huwelijk zelf: ten vroegste 14 dagen na de aangifte en uiterlijk binnen de 6
maanden: in het openbaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente van aangifte

HOE
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WETTELIJKE SAMENWOONST







FEITELIJKE SAMENWOONST

Tussen 2 ongehuwde personen van
verschillend of hetzelfde geslacht
Die niet verbonden zijn door een
huwelijk of een andere wettelijke
samenwoonst
Die 18 jaar zijn en bekwaam om contract
af te sluiten



Iedereen: meerdere personen
kunnen feitelijk samenwonen,
ongeacht de aard van hun relatie,
hun verwantschap en hun geslacht.

Verklaring d.m.v. een geschrift, af te
geven bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente van
de gemeenschappelijke woonplaats



Ingeschreven zijn op hetzelfde
adres
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GEVOLGEN




Rechten
en
plichten


Echtgenoten zijn tot samenwoning verplicht.
Zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd (soms ook na
echtscheiding)
Bescherming van de gezinswoning + huisraad.
De andere partner, zelfs als hij/zij alleen eigenaar is, kan niet beschikken
over de woning en huisraad, zonder instemming van de andere. Het recht op
huur van de gezinswoning behoort toe aan beide partners, zelfs als de
huurovereenkomst afgesloten is door 1 van de partners.
Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn
vermogen
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Bescherming van de gezinswoning +
huisraad. De andere partner, zelfs als
hij/zij alleen eigenaar is, kan niet
beschikken over de woning en de
huisraad, zonder instemming van de
andere. Het recht op huur van de
gezinswoning behoort toe aan beide
partners, zelfs als de huurovereenkomst
afgesloten is door 1 van de partners
De wettelijke samenwonenden dragen bij
in de lasten van het samenleven naar
evenredigheid van hun mogelijkheden.
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GEVOLGEN



Echtgenoten kunnen zelf een huwelijkstelsel kiezen dat van toepassing
is (huwelijkscontract bij notaris). Bij gebreke aan keuze is het wettelijk
stelsel van toepassing.
Vereenvoudigd voorgesteld omvat het wettelijk stelsel o.a. volgende
regels:
o
Eigen goederen/schuldvorderingen zijn deze goederen die
aan elk van beide echtgenoten toebehoren op de dag van
het huwelijk en die ze tijdens het stelsel verkrijgen door
schenking, erfenis of testament.
o
Gemeenschappelijke goederen zijn inkomsten (van beroep,
eigen goederen) die men verwerft tijdens het huwelijk en
alle goederen waarvan men niet kan bewijzen dat ze eigen
zijn.
o
Voor gemeenschappelijke schulden (die beide echtgenoten
samen aangaan, of die 1 echtgenoot alleen aangaat ten
behoeve van de huishouding / opvoeding van de kinderen)
kunnen niet alleen de gemeenschappelijke goederen, maar
ook de eigen goederen van de echtgenoot die niet
meegetekend heeft, aangesproken worden.

Vermogen
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Goederen die de wettelijke
samenwonenden bezaten voor de
samenwoning blijven persoonlijk bezit.

Goederen die 1 van hen tijdens de
samenwoning verwerft en alle
aanwinsten zoals inkomsten en
opbrengsten, behoren tot het persoonlijk
vermogen van de samenwonende.

Goederen die gezamenlijk op naam van
de samenwonenden worden aangekocht
of die verworven zijn zonder bewijs van
persoonlijk bezit vormen de onverdeelde
eigendom van de samenwonenden.

Schuldeisers kunnen beide partners
aanspreken voor de volledige of
gedeeltelijke betaling van de door 1 van
beide partners gemaakte schulden ten
behoeve van het samenleven en van de
kinderen die door hen opgevoed worden.
M.b.t. andere schulden: schuldeisers
kunnen enkel de persoon aanspreken die
de schuld heeft aangegaan (behoudens
andersluidend beding in de
overeenkomst). Voor gezamenlijke
schulden kunnen de samenwoners enkel
voor hun eigen aandeel in de schuld
worden aangesproken.

Wanneer 1 van de samenwonenden de
eigen schulden niet kan nakomen, kan
de schuldeiser wel de verdeling van de
onverdeelde goederen vorderen en na
verkoop, het deel van de schuldenaar
opeisen.
Partners kunnen naar goeddunken een
samenlevingscontract sluiten dat op maat
gemaakt is, in functie van hun behoeften en
omstandigheden. De afspraken mogen niet in
strijd zijn met de bepalingen voorzien in de
wet. In een samenlevingscontract kan men
een regeling van de persoonlijke en
onverdeelde vermogens vastleggen.
Taakverdelingen en bevoegdheden kunnen
worden afgesproken. Hiervoor raadpleegt
men best een notaris, zeker als er onroerende
goederen bij betrokken zijn.













Goederen die feitelijk
samenwonenden bezaten voor de
samenwoning blijven persoonlijk
bezit.
Goederen die ze tijdens de
samenwoning verwerven en alle
aanwinsten, zoals inkomsten en
opbrengsten, blijven persoonlijk
bezit.
Goederen die gezamenlijk op naam
van de samenwonenden worden
aangekocht of die verworven zijn
zonder bewijs van persoonlijk bezit,
vormen de onverdeelde eigendom
van de samenwonenden.
Schuldeisers kunnen enkel de
persoon aanspreken die de schuld
heeft aangegaan (behoudens
andersluidend beding in de
overeenkomst). Voor gezamenlijke
schulden kunnen de samenwoners
enkel voor hun eigen aandeel in de
schuld worden aangesproken.
Wanneer 1 van de samenwonenden
de eigen schulden niet kan
nakomen, kan de schuldeiser wel de
verdeling van de onverdeelde
goederen vorderen en na verkoop,
het deel van de schuldenaar
opeisen.
Partners kunnen naar goeddunken
een samenlevingscontract sluiten
dat op maat gemaakt is, in functie
van hun behoeften en
omstandigheden. De afspraken
mogen niet in strijd zijn met de
bepalingen voorzien in de wet.
In een samenlevingscontract kan
men een regeling van de
persoonlijke en onverdeelde
vermogens vastleggen.
Taakverdelingen en bevoegdheden
kunnen worden afgesproken.
Hiervoor raadpleegt men best een
notaris, zeker als er onroerende
goederen bij betrokken zijn.
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GEVOLGEN

1. Personenbelasting
Het huwelijk heeft gevolgen op fiscaal vlak, o.a.

het aangeven van uw inkomsten en aftrekposten (één aangifte, één
gezamenlijke aanslag, behalve voor het jaar van waarin huwelijk werd
gesloten);

uw heffingskortingen;

verhaalrecht voor de fiscus
(aansprakelijkheid voor elkaars belastingschuld)

…
Belastingen

2. Successierechten (in Vlaanderen)

Laag tarief tussen gehuwden

Sinds 1 januari 2007 vrijstelling van successierechten voor de
gezinswoning

1. Personenbelasting
Gelijkgeschakeld met gehuwden sinds
aanslagjaar 2005:
 één aangifte en één gezamenlijke
aanslag (behalve voor het jaar
waarin de samenwoonst werd
aangegaan).
 recht op huwelijkscoëfficiënt
 verhaalrecht voor de fiscus
 …
2. Successierechten (in Vlaanderen)
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Gelijkgeschakeld met gehuwden
(laag tarief)
Sinds 1 januari 2007 vrijstelling van
successierechten voor de
gezinswoning tussen
samenwonenden.
OPMERKING: Er mag wel geen
verwantschap zijn in opgaande en
neergaande lijn (kind-ouder
grootouder)

1. Personenbelasting
De fiscus behandelt feitelijk samenwonenden
als alleenstaanden, d.w.z. o.a.
 aparte aangifte van de inkomsten
 aparte aanslag
 aparte verhaalbaarheid voor de fiscus
 …
2. Successierechten (in Vlaanderen)


Laag tarief zoals bij gehuwden op
voorwaarde dat ze 1 jaar
ononderbroken hebben samengewoond
en een gemeenschappelijke huishouding
hebben gehouden

Sinds 1 januari 2007 vrijstelling van
successierechten voor de gezinswoning
tussen samenwonenden.
OPMERKING: feitelijk samenwonenden
moeten wel 3 jaar samengewoond hebben
voor het overlijden.
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GEVOLGEN



Erfrecht

Wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of
afstammelingen van deze achterlaat, verkrijgt de langstlevende
echtgenoot het vruchtgebruik van de hele nalatenschap.
Wanneer de overledene andere erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de
langstlevende echtgenoot de volle eigendom van het deel van de
eerststervende in het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik
van diens eigen vermogen.
Wanneer de overledene andere erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de
langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de gehele
nalatenschap.

Door schenkingen of testament kan dit recht, mits inachtneming van de
voorbehouden delen van de kinderen, uitgebreid worden. Indien de
vooroverleden echtgeno(o)t(e) geen kinderen nalaat, mogen de giften (bij
testament of schenking) aan de langstlevende, de hele nalatenschap omvatten.
De langstlevende echtgeno(o)t(e) geniet op zijn/haar beurt van een
voorbehouden deel dat hem/haar beschermt tegen schenkingen of testament
door de vooroverleden echtgeno(o)t(e) (aan anderen). Hij/zij geniet o.a. een
bescherming van de gezinswoning.

Sinds 18 mei 2007 kunnen wettelijk
samenwonenden beperkt erven zonder
dat ze een testament moeten opmaken.
Als er geen testament is opgemaakt,
erven gehuwden nog altijd meer dan
wettelijk samenwonenden.




De langstlevende partner verkrijgt
automatisch het vruchtgebruik van
de gezinswoning en de huisraad of
het huurrecht van de gezinswoning.
Indien de samenwonenden een
testament opmaken en de
overleden samenwonende laat geen
kinderen na dan kan hij voortaan de
hele nalatenschap aan zijn
overlevende partner schenken, zelfs
indien zijn/ haar ouders nog leven
(vroeger hadden de ouders recht op
een vast deel van de nalatenschap).

Feitelijk samenwonenden kunnen enkel van
elkaar erven als ze een testament opmaken.
Het schenken bij leven of bij testament is wel
aan beperkingen onderworpen daar
afstammelingen en (groot)ouders over
voorbehouden delen in de nalatenschap
beschikken, waar men niet van kan afwijken.

(In de praktijk wordt er vaak een beding van
aanwas of tontinebeding gesloten tussen
feitelijk samenwonenden (vooral m.b.t. een
gezamenlijk onroerend goed). Dit is geen
testament maar een kanscontract. Op die
manier omzeilt men het voorbehouden deel
voor de andere erfgenamen. Bij overlijden
zijn er dan geen successierechten
verschuldigd maar registratierechten.

De uitbreiding van het erfrecht gaat
gepaard met een onderhoudsverplichting
van de langstlevende partner t.o.v. en
behoeftige ouders kinderen van de
vooroverleden partner, ten belopen van
de voordelen die hij heeft verkregen.
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Overlijden van 1 van de partners
Nietigverklaring
Echtscheiding
Altijd via de Rechtbank
Vanaf 1 september 2007 zijn de hervormingen in het echtscheidingsrecht
van toepassing (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

EINDE
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Huwelijk van 1 van de partners
Overlijden van 1 van de partners
Nietigverklaring
Onderlinge overeenstemming door
middel van een schriftelijke verklaring die
tegen ontvangstbewijs wordt
overhandigd aan de ambtenaar van de
gemeente van de woonplaats van beide
partijen of, indien de partijen geen
woonplaats hebben in dezelfde
gemeente, aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente van
de woonplaats van een van hen.
Eenzijdig door een van de
samenwonenden door middel van een
schriftelijke verklaring die tegen
ontvangstbewijs wordt overhandigd aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de gemeente van de woonplaats van
beide partijen of, indien de partijen geen
woonplaats hebben in dezelfde
gemeente, aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de woonplaats van
de partij die de verklaring aflegt.




Geen formaliteiten, louter
adreswijziging
Als er een samenlevingscontract
onderling werd afgesloten moeten
de bepalingen uit het contract
nageleefd worden, voor de
beëindiging ervan.
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