FINANCIAL CONSULT
UW EIGEN FINANCIEEL EXPERT

gegarandeerd onafhankelijk | deskundig | betaalbaar

Informatieblad Partners voor de Erfbelasting
Samenwoners
Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, maar woont u wel samen? Dan bent u toch partners
voor de erfbelasting als u voldoet aan de voorwaarden voor samenwoners.

Samenwoners met notarieel samenlevingscontract
U bent partners voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden aan
de volgende voorwaarden voldoet:
 U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse
zorgverplichting.
 U bent allebei meerderjarig.
 U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens
van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
 U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn
bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon.
 U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen.

Samenwoners zonder notarieel samenlevingscontract
Voldoet u aan alle voorwaarden voor samenwoners, maar hebt u geen notarieel
samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op
het zelfde adres staat ingeschreven.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis
Woonde u eerder samen, maar staat u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven omdat uw partner
is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Als u voldoet aan alle overige voorwaarden voor
samenwoners, kunt u toch partners voor de erfbelasting blijven.

Rechte lijn of zijlijn
Bloedverwanten kunnen via de rechte lijn of via een zijlijn aan elkaar verwant zijn. Ze zijn via de rechte
lijn verwant als ze van elkaar afstammen. Dit geldt voor ouders, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, enzovoort. Bloedverwanten zijn via een zijlijn aan elkaar verwant, als ze niet van
elkaar afstammen, maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor
broers en zussen en neven en nichten. Aangetrouwde familieleden zijn geen bloedverwanten, maar
aanverwanten. Zij kunnen alleen erven als de overledene hen in zijn testament tot erfgenaam heeft
benoemd. De wet verdeelt bloedverwanten in 4 groepen:

Groep 1: echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen
De echtgenoot of geregistreerd partner (niet van tafel en bed gescheiden) en de kinderen erven
ieder een even groot deel van de erfenis. Kleinkinderen erven als hun vader of moeder al is overleden.
De kleinkinderen komen dan in de plaats van hun overleden ouder. Dit wordt plaatsvervulling
genoemd.

Groep 2: ouders, broers, zussen
Zijn er geen erfgenamen in groep 1? Dan erven de ouders en broers en zussen ieder een even groot
deel. Ouders krijgen elk minimaal een kwart. De (klein)kinderen van de broers en zussen erven door
plaatsvervulling als hun vader of moeder al is overleden. Halfbroers en -zussen erven de helft van wat
broers en zussen erven.

Groep 3: grootouders
Als er geen erfgenamen meer zijn in de groepen 1 en 2, dan erven de grootouders. Elke grootouder
krijgt een even groot deel. Ook hier kunnen (klein)kinderen in plaats van de grootouders erven als
deze zijn overleden.
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Groep 4: overgrootouders
Als erfgenamen uit de groepen 1, 2 en 3 ontbreken, erven de overgrootouders. Elke persoon krijgt een
even groot deel. Ook hier is plaatsvervulling door (klein)kinderen van de overgrootouders mogelijk. De
erfopvolging gaat niet verder dan groep 4. Als in groep 4 geen erfgenamen meer in leven zijn, krijgt
de staat de erfenis.

Aanverwantschap
U kunt als aangetrouwd familielid erven van een overledene als die dat in zijn testament zo heeft
geregeld. In dat geval betaalt u even veel erfbelasting als uw echtgenoot die wél bloedverwant is. Is
uw echtgenoot bijvoorbeeld kind van de overledene, dan geldt u voor het erfrecht ook als kind van
de overledene. Deze regeling gaat echter alleen op voor:
 beide echtgenoten, zolang het huwelijk bestaat
 de overblijvende echtgenoot, als het huwelijk door overlijden eindigt

Tarieven erfbelasting 2015
Deel van de belaste verkrijging
€ 0 tot € 121.296
€ 121.296 - hoger

Tariefgroep 1
Tariefgroep 1A
Tariefgroep 2
(partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)
10%
18%
30%
20%
36%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2015
Partners
€ 633.014
Kinderen en kleinkinderen
€ 20.047
Zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
Ouders
€ 47.477
Overige verkrijgers
€ 2.111

Bronnen:
www.erfwijzer.nl/erfbelasting-2015.html
Belastingdienst & samenwoners
Belastingdienst & bloedverwanten en aanverwanten

Waarom een advies van Financial Consult Nederland?
Wij adviseren 100% onafhankelijk waarbij service en gemak voorop staan. Wij geven professioneel en
deskundig advies waarbij u een adviseur heeft voor fiscale, juridische en bancaire vragen. Ons grote
professionele netwerk stelt ons in staat om een compleet dienstenpakket aan te bieden van advies tot
uitvoering en door onze transparante kostenstructuur bespaart u zich honderden euro's ten opzichte
van een traditioneel financieel advies. Wij begeleiden u bij het hele traject en nemen de zorgen voor
het financiële gedeelte uit handen, zodat u zich kunt concentreren op alle andere beslissingen.

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u weten of wij voor u iets kunnen betekenen? Wilt
u gewoon eens overleggen over een vraag waar u mee rondloopt of heeft u een andere reden om
contact op te nemen, aarzel dan niet en maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. U
kunt ons bereiken op 085 201 11 75 of via email op info@financialconsult.nl
Financial Consult Nederland

_______________________
Ron van der Steen MFP CFP®
Master of Financial Planning
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Contact
Financial Consult Nederland
R. (Ron) van der Steen MFP CFP®
Zonnehout 36
3991 MX Houten
085 201 11 75
06 16 621 052
info@financialconsult.nl
www.financialconsult.nl
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Aansprakelijkheid informatievoorziening
Deze informatie is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie, op het moment dat u
deze tot u neemt, nog steeds actueel is. Daarom adviseren wij u met klem niet te handelen op basis van deze informat ie zonder voorafgaand
deskundig advies. Financial Consult Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar verwezen
wordt. Deze verwijzingen dienen slechts als additionele informatiebron, zodat u zich optimaal kunt informeren. In artikel 9 van onze algemene
voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid advisering
Dit rapport is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen en is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Het ontbreken van
informatie of gegevens kan leiden tot een andere uitkomst. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid, noch voor rekenfouten, wijzigingen
in het fiscale stelsel, wettelijke regelgeving of andere jurisprudentie die van invloed is of kan zijn op de uitkomsten van dit plan, anders dan grove
nalatigheid. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.
Copyright
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,
waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere
vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling
of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of
tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.
Note bene:
Let op: een financieel planner is geen jurist. Wij geven onze visie en signaleren aandachtspunten die u zelf op juridische haalbaarheid dient te
toetsen. Voor eventuele onjuiste juridische gevolgtrekkingen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Financial Consult Nederland | Uw eigen financieel expert| pagina 4

