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Vooraf 
 
Netwerk Notarissen ziet een ontwikkeling in de praktijk als het gaat om 
samenwonende ouder(s) met kind(eren). In verband met (toekomstige) 
mantelzorg besluiten ze te gaan samenwonen. Deze samenwoning kan 
verschillende vormen hebben bijvoorbeeld door een 'huisje' in de tuin te bouwen 
(of te laten plaatsen), een huis 'om te vormen' zodat er twee zelfstandige 
wooneenheden ontstaan of simpelweg een of meer kamer(s) aan de ouders te 
verhuren. Ouders en kinderen die hebben besloten te gaan samenwonen zijn 
vooral bezig met de feitelijke inrichting van hun woonoplossing. Al snel lopen ze 
echter tegen obstakels aan. De gemeente wil bijvoorbeeld niet een extra 
huisnummer verlenen en/of de zorgtoeslag van moeder wordt verminderd.  
 
Netwerk Notarissen wil het onderwerp 'samenwonende ouders en kinderen bij 
mantelzorg' op de politieke agenda zetten, vooral met betrekking tot de 
knelpunten die zij tegenkomen in de praktijk. Daartoe heeft Netwerk Notarissen 
een enquête gehouden onder 50 gemeenten en is er een quick scan gedaan van 
de wetten die invloed hebben op de financiële postitie van ouders en kinderen die 
gaan samenwonen. In deze nota staan de resultaten van de enquête alsmede 
van de quickscan. Ook is er een aantal aandachtspunten geformuleerd naar 
aanleiding van deze eerste verkenning van de 'praktische en financiële 
knelpunten samenwonen bij mantelzorg'.  
 
Netwerk Notarissen is een organisatie van 150 notariskantoren in Nederland met bijna 600 
juristen die door samen te werken mensen op de kruispunten van hun leven samen beter van 
dienst willen zijn. Zij vormen samen een denktank voor de veranderende maatschappij. Netwerk 
Notarissen staan open voor alles dat nieuw is en staan midden in de snel veranderende 
maatschappij. Ze schetsen actuele scenario’s voor hun cliënten en zoeken direct passende 
oplossingen bij de nieuw ontstane werkelijkheid. Netwerknotarissen staan in open contact met 
elkaar. Ze delen onze kennis, ervaring en ons netwerk zodat dit iedereen ten goede kan komen.  



 

  

1. Aanleiding, schets van de enquête en doelstelling 
 
Nederland vergrijst. Door een toenemende groep  
ouderen neemt de zorgbehoefte onder de 
Nederlandse bevolking naar verwachting (verder) 
toe. Verschillende maatregelen leiden ertoe dat 
zorgbehoevende ouderen minder snel in 
verzorgings- en verpleeghuizen terecht komen. 
Naar verwachting verdwijnen de komende vijf jaar 
in totaal zo'n achthonderd van de tweeduizend 
verpleeg- en verzorgingstehuizen, zo berekende 
bureau Berenschot. 
 
Daarnaast zijn senioren zich zeer bewust van de 
kosten van intramurale zorg. De nieuwe 
berekening van de AWBZ-premie per 1 januari 
2013 leidt tot maatregelen door senioren. In het 
voorjaar 2013 houdt Netwerk Notarissen een 
enquête onder de aangesloten notariskantoren 
door heel Nederland. Wat blijkt? Senioren zijn op 
zoek naar mogelijkheden om hun vermogen (in 
box 3) te verlagen en schakelen de notaris in.  
 
Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 is een schenking van 100.000 
euro voor de eigen woning belastingvrij. Notarissen constateren dat deze 
schenking zeer populair is (de Belastingdienst ontving reeds 34.000 aanvragen 
voor de vrijstelling) en dat deze niet alleen wordt gebruikt om een ander te 
bevoordelen, maar ook om het vermogen te verlagen zodat erfgenamen in de 
toekomst minder erfbelasting betalen en dat de schenker zelf bij opname in een 
AWBZ-instelling minder premie hoeft te betalen. Ook zien notarissen dat de 
schenking wordt gedaan in het kader van mantelzorg. De ouder komt bij het kind 
inwonen; de woning van het kind moet daarvoor worden verbouwd. De ouder 
schenkt het geld waarmee het kind de verbouwing financieert zodat voldaan is 
aan de eis dat de schenking in de eigen woning is gestoken en het kind over de 
schenking geen belasting hoeft te betalen.  
 
Bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren constateren een toename 
van ouders en kinderen die in verband met (toekomstige) mantelzorg gaan 
samenwonen. Een trend lijkt te zijn ingezet. De verwachting is dat, mede 
vanwege de stijgende kosten van opname in een AWBZ-instelling en de 
ontwikkeling dat verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten, meer ouders en kinderen 
overwegen te gaan samenwonen. De vraag is of gemeenten voldoende zijn 
voorbereid op de vraag van deze groep over de inrichting van hun 
woonoplossing. En: zijn de samenwonende ouders en kinderen, maar ook de 
politiek, zich voldoende bewust van de financiële gevolgen die dat samenwonen 
heeft?  
 
Mede in verband met de ontwikkeling van de hoogte van de AWBZ-bijdrage mag 
worden verwacht dat het aantal kinderen dat overweegt om hun vader of moeder 
in huis te nemen, zal groeien. Deze mantelzorg kan plaatsvinden door de opname 
binnenshuis (al dan niet met een verbouwing). Maar ook kan worden gedacht aan 



 

  

het fenomeen van de mantelzorgwoning. Hierbij betreft het een semipermanente 
woning die in de tuin kan worden geplaatst en waar de oudere zijn of haar 
onafhankelijkheid behoudt, maar mantelzorg dichtbij is. 
 



 

  

2. Enquête april 2014 onder 50 gemeenten naar 'beleid 
mantelzorgwoningen' 

 
Netwerk Notarissen heeft een verkenning gedaan naar het beleid van gemeenten 
inzake mantelzorgwoningen. De telefonische enquête bevatte op hoofdlijnen de 
volgende vragen: 
 

1. Is er in de betreffende gemeente een specifiek beleid inzake inwonende 
ouders? 

2. Vindt er voorlichting plaats op dit terrein en is er sprake van een 
contactpersoon? 

3. Is het voor de in een mantelzorgwoning wonende oudere mogelijk om in de 
betreffende gemeente een apart huisnummer te verkrijgen? Aan welke 
voorwaarden moet men voldoen?  

4. Is er bijzonder beleid bij het splitsen van een woning in het kader van 
mantelzorg? 

 
Op basis van de onder hiervoor vermelde vragen is een aselecte steekproef 
gedaan onder vijftig gemeenten, welke naar evenredigheid zijn geselecteerd op 
basis van het aantal gemeenten per provincie. Zodoende is een representatief 
verkenning gedaan naar het op de mantelzorgwoning van toepassing zijnde 
beleid verdeeld over de verschillende provincies, verdeeld over het gehele land. 
Per provincie is een willekeurige selectie gemaakt waarin zich zowel grotere als 
kleinere gemeenten bevinden.  
 
De resultaten van de gehouden enquête kunnen als volgt worden weergegeven: 
 
1. Specifiek beleid inzake inwonende ouders 
 
 

 
 
Ten aanzien van de vraag of er in de desbetreffende gemeente sprake is van een 
beleid ten aanzien van mantelzorgwoningen, antwoordden 21 gemeenten dat er 
geen enkel beleid is terzake. Bij 11 gemeenten bestaat het beleid uit in 
bestemmingsplannen weergegeven afwijkingen van bouwvoorschriften en in 2 
gemeenten was het beleid nog in ontwikkeling. 



 

  

 
> 42% van de gemeenten heeft geen beleid voor inwonende ouders die vanwege 
ouderdom bij hun kinderen inwonen danwel andersom (kinderen die vanwege de 
ouderdom van de ouders inwonen 
 
Indien het beleid inhoudt dat sprake is van een inbedding in (een) 
bestemmingsplan(nen), dan komt men vooral een regeling tegen die het bouwen 
van een mantelzorgwoning, in afwijking van de reeds bestaande 
bouwvoorschriften, onder voorwaarden mogelijk maakt. Echter, dergelijke 
regelingen geven vaak aan dat de gemeente nog een afweging/besluit dient te 
nemen hierover, ongeacht of men aan de specifieke voorwaarden voldoet. Een 
dergelijk afwegingsmoment maakt het voor de gemeente mogelijk om te toetsen 
aan de specifieke omstandigheden.  
 
Een voorbeeld van de voorwaarden die kunnen worden gesteld aan de 
mantelzorgafwijking luidt als volgt: 
 

“a.  het gaat om gebruik van aan- of uitbouwen, aangebouwde en 
vrijstaande bijgebouwen als afhankelijke woonruimte; 

b. er dient een legale (bedrijfs)woning op het bouwperceel aanwezig te 
zijn; 

c. naar oordeel van het bevoegd gezag is aangetoond dat de bewoning 
noodzakelijk is vanuit oogpunt van mantelzorg; 

d. de afstand tussen de (bedrijfs)woning en het voor mantelzorg te 
gebruiken vrijstaande bijgebouw mag niet meer bedragen dan 15 
meter; 

e. de oppervlakte ten behoeve van het afwijkende gebruik maximaal 70 m2 
bedraagt; 

f. in beginsel moet per mantelzorgwoning één parkeerplaats op eigen 
terrein worden gerealiseerd; 

 g. de bedrijfsvoering van naburige bedrijven mag niet worden beperkt; 
h. de eventueel aanwezige ecologische waarden niet onevenredig worden 

geschaad; 
 i. er zijn geen milieuhygiënische belemmeringen tegen het gebruik.”1 

 
 

2. Vindt er voorlichting plaats op dit terrein en is er sprake van een 
contactpersoon? 

 
Zelden bleek sprake te zijn van een voorlichting ten aanzien van 
mantelzorgwoningen. In slechts drie gevallen bleek er sprake te zijn van specifieke 
voorlichting door de gemeente op het gebied van mantelzorgwoningen op hun 
website of bijvoorbeeld middels brochures. Bij één gemeente zal de voorlichting nog 
worden ontwikkeld, maar bij de overige 46 gemeenten ontbreekt het aan voorlichting 
op dit gebied. Slechts bij 2 van de 50 gemeenten is sprake van een contactpersoon.  
 
> 94% van de gemeenten doet niet actief aan voorlichting over inwonende ouders 
> 96% van de gemeenten heeft geen contactpersoon voor het onderwerp 

                                                
1 Ontleend aan ‘Voorontwerpbestemmingsplan Mantelzorg’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, te 
raadplegen middels documentkenmerk NL.IMRO.1581.UHRmantelzorg-vo01 op www.heuvelrug.nl. 
Vermeld dient te worden dat deze citering losstaat van de in de enquête onderzochte gemeenten en in 
de tabel verwerkte gegevens. 



 

  

3. Is het voor de in een mantelzorgwoning wonende oudere mogelijk om in de 
betreffende gemeente een apart huisnummer te verkrijgen? Aan welke 
voorwaarden moet men voldoen?  

Woonobjecten als een huis, maar ook een woonboot, krijgen van de gemeente 
meestal automatisch een huisnummering. Deze automatische nummertoevoeging 
vindt plaats in de volgende gevallen: 

- wanneer een omgevingsvergunning (om te bouwen) wordt verleend; 
- indien een verblijfsobject ontstaat bij het verlenen van een 

splitsingsvergunning (bij splitsing van het pand); 
- bij een nieuw vergunde stand- of ligplaats; 
- door uitbreiding of vernummering kan een bestaande nummeraanduiding 

worden gewijzigd; 
- bij het slopen van panden (en het intrekken van stand- of ligplaatsen) trekt de 

gemeente de desbetreffende huisnummering in. 
 
In andere gevallen dient de burger zelf een nummeraanduiding aan te vragen.  
 

 
 
Hoewel de Wet basisadministraties adressen en gebouwen (BAG) en enkele 
websites van gemeenten lijken uit te gaan van de mogelijkheid om hiertoe een 
aanvraag in te dienen bij de gemeente, is het in de enquête meest gehoorde 
antwoord dat een afzonderlijk huisnummer voor een mantelzorgwoning niet mogelijk 
is zonder een woningsplitsing. In verband met de extra kosten (van de notaris, maar 
ook van het kadaster) verdient de splitsing (in appartementsrechten) niet altijd de 
voorkeur. Hiernaast kent de splitsing een permanent karakter, terwijl de mantelzorg 
in beginsel slechts voor een tijdelijke periode nodig is.  
 
> bij 44% van de gemeenten is het niet mogelijk om een extra huisnummer te krijgen 

(zonder woningsplitsing) 
> bij 34% van de gemeenten hangt het af van de situatie of is het bij de gemeente 

niet bekend of het mogelijk is 
 



 

  

4. Is er bijzonder beleid bij het splitsen van een woning in het kader van 
mantelzorg? 
 
Als een woning juridisch wordt gesplitst kan door de gemeente een voorafgaande 
vergunning verplicht worden gesteld. In sommige gevallen is het wenselijk de woning 
waarin de ouder en het kind gaan samenwonen te splitsen, bijvoorbeeld in verband 
met het behoud van bepaalde volksverzekeringen en/of sociale voorzieningen. De 
gemeente ontwikkelt beleid op de voorwaarden van het verlenen van een 
splitsingsvergunning. Met deze vraag werd georiënteerd op de voorwaarden van de 
de splitsing voor een mantelzorgsituatie: gelden hiervoor de reguliere voorwaarden 
voor een splitsingsvergunning of zijn er voor mantelzorgsituaties andere speciale 
voorwaarden?  
 
> bij 10% van de gemeenten is bijzonder beleid als er een vergunning wordt  
   gevraagd om het huis te splitsen als een ouder/kind komt inwonen 
> bij 36% van de gemeenten is het mogelijk een vergunning te krijgen voor een  
   onderkomen voor de ouder te bouwen in de tuin of op het erf 
 
N.b.: Per 1 oktober kan in gemeenten vergunningvrij een mantelzorgwoning in de 
tuin of op het erf worden gebouwd. Er moet dan wel al sprake zijn van mantelzorg en 
het gebouw(tje) zelf moet aan allerlei eisen voldoen.  



 

  

3. Quick scan van wetten die invloed hebben op de 
financiële positie van ouders en kinderen die gaan 
samenwonen 
 
Welke gevolgen heeft het samenwonen van kinderen en ouders voor de sociale 
voorzieningen, volksverzekeringen, fiscaliteit en meer in het algemeen voor de 
financiële postitie? Met een quick scan van de van toepassing zijnde wetten is een 
aantal knelpunten gevonden. Hieronder is een aantal van die knelpunten weergeven. 
Deze quick scan is uitgevoerd op basis van casus uit de praktijk van de bij Netwerk 
Notarissen aangesloten kantoren. Uit een publicatie van NRC op 12 april 2014 'Opa 
op zolder, kind in de kelder' blijkt dat deze casus vergelijkbaar zijn met andere casus 
uit de praktijk.  
 
1. Algemene ouderdomswet (AOW) 
Het AOW-pensioen voor een alleenstaande bedraagt 70% van het netto-
minimumloon, voor gehuwde pensioengerechtigden is dat 50% van het netto-
minimumloon. 
 
Voor de huidige AOW-wetgeving geldt dat als gehuwden tevens worden aangemerkt: 

- geregistreerde partners (art. 1 lid 2 AOW); én 
- de ongehuwde meerderjarigen die een gezamenlijke huishouding voeren, 

tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad (art. 1 lid 3 onder a 
AOW). 

Dit betekent dat op dit moment het samenwonen van een alleenstaande ouder met 
zijn kind (eigen kind, stief- of pleegkind) niet leidt tot verlaging van de AOW. De 
ouder behoudt de uitkering van 70% van het minimumloon. Dat kan wijzigen als de 
kostendelersnorm wordt ingevoerd. 
 
De Tweede Kamer heeft op 11 februari 2014 het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen 
Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (WWB)) aangenomen. Dit 
wetsvoorstel ligt thans bij de Eerste Kamer; de plenaire behandeling is voorzien voor 
24 juni 2014. Een van de wijzigingen waarin de WWB voorziet betreft de invoering 
van de ‘kostendelersnorm’. Het doel hiervan is voor de bijstand meer rekening te 
houden met het delen van de kosten binnen één huishouden en tegelijkertijd 
personen te stimuleren aan het werk te gaan. Als gevolg hiervan wordt de norm voor 
de berekening van de uitkering per persoon lager naar mate er meer (meerderjarige) 
personen in één woning wonen. De aard van het inkomen van elk van de 
afzonderlijke inwonende speelt hierbij geen rol. Elke extra persoon in de woning 
betekent een lagere individuele norm. Hiermee gaat de norm die nu al geldt voor 
gehuwden en samenwoners mét wederzijdse zorgverplichting, ook voor 
samenwonenden zónder wederzijdse zorgverplichting gelden. Hiermee wordt de 
kostendelersnorm van invloed op elk meerpersoonshuishouden. 
 
Uit de praktijk: als blijkt dat de AOW-gerechtigde een nieuw adres opgeeft bij de 
gemeente en er al een andere persoon op dat adres is gevestigd, wordt de AOW 
'automatisch' van 70% naar 50% van het netto-minimumloon gebracht.   
 
2. Wet werk en bijstand 
Voor de bijstand geldt dat samenwonen van invloed kan zijn op de hoogte van de 



 

  

uitkering. In de berekening van de uitkering wordt onderscheid gemaakt tussen 
alleenstaanden en niet-alleenstaanden (art. 1 huidige WWB). Alleenstaanden zijn 
ongehuwden die geen kinderen hebben en geen gezamenlijke huishouding voeren 
met een ander. Een uitzondering wordt gemaakt voor het voeren van een 
gezamenlijke huishouding met een bloedverwant als sprake is van zorgbehoefte. 
Voor deze uitzonderingen geldt dat de bijstandsgerechtigde, ondanks het voeren van 
een gezamenlijke huishouding als alleenstaande wordt aangemerkt. Als er nog geen 
zorgbehoefte is bij de ouder (ouder en kind zijn gaan samenwonen 'uit voorzorg') dan 
heeft dit invloed op de hoogte uit de bijstandsuitkering. 
 
Door de invoering van de kostendelersnorm vervalt het 'voordeel' van het 
aangemerkt worden van zorgbehoevende ouder.  
 
3. Zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag 
Voor de bepaling van (de hoogte van) het recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en 
kinderopvangtoeslag wordt het toetsingsinkomen van de belanghebbende en dat van 
zijn partner in aanmerking genomen (art. 7 Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen (Awir)). Het is dus van belang te bezien wanneer iemand als partner 
wordt aangemerkt. 
 
Hiervoor zijn art. 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en art. 5a 
van de Algemene wet inzake rijksbelasting (Awr) van belang. Ouder en kind zijn 
toeslagpartner als zij voldoen aan vier cummulatieve voorwaarden: 

1. Ouder en kind staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de 
basisregistratie personen (gba). 

2. Ouder en kind voldoen aan ten minste een van de volgende situaties:  
- zij hebben samen een woning, die hun anders dan tijdelijk als 

hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom (waaronder 
begrepen economische eigendom of lidmaatschap van een coöperatie); 
of 

- een van hen heeft een minderjarig kind dat op het gezamenlijk adres 
staat ingeschreven en er is geen sprake van huur op zakelijke gronden; 
of 

- zij hebben een notarieel samenlevingscontract gemaakt; 
- zij waren in het aan het berekeningsjaar voorafgaande jaar reeds 

partner. 
3. Er is geen andere partner van ouder of kind; 
4. Het kind is minimaal 27 jaar bij aanvang van het kalenderjaar. 

 
Als sprake is van toeslagpartnerschap eindigt het toeslagpartnerschap in principe 
niet als de ouder in een verzorgingshuis wordt opgenomen. 
 
Voor de kinderopvangtoeslag is van belang dat in beginsel alleen aanspraak 
bestaat op kinderopvangtoeslag indien de partners beiden werken.  
 
Ouder of kind kunnen door te gaan samenwonen worden aangemerkt als 
‘medebewoner’. Voor de huurtoeslag heeft dit gevolgen, omdat het recht op en de 
hoogte van de huurtoeslag afhankelijk is van de draagkracht (waaronder begrepen 
het vermogen) van de huurder, diens partner én de medebewoners. Oftewel: als 
ouder en kind niet kwalificeren als partners, maar wel als medebewoners, wordt het 
inkomen van beiden alsnog meegerekend voor de bereking van de huurtoeslag.  
Ouder en kind kunnen niet als medebewoner worden aangemerkt als zij op 



 

  

verschillende gba-adressen zijn ingeschreven bij de gemeente.  
 
Het is mogelijk om huurtoeslag te krijgen als ouder(s) en kind op verschillende 
adressen wonen en er een huurverhouding is tussen ouder(s) en het kind. Er moet 
dan aan verschillende voorwaarden worden voldaan.  
 
4. Inkomstenbelasting 
Ouder en kind zijn fiscaal partner voor de inkomstenbelasting als zij voldoen aan vier  
cummulatieve voorwaarden: 

1. ouder en kind staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de 
basisregistratie (art. 1.2 lid 1 Wet IB 2001 (hierna: IB) / 5a lid 1 onder b AWR); 

2. ouder en kind voldoen aan ten minste een van de volgende drie situaties: 
- zij hebben samen een woning, die hun anders dan tijdelijk als 

hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom (waaronder 
begrepen economische eigendom of lidmaatschap van een coöperatie); 
(art. 1.2 lid 1 onder d IB); of 

- een van hen heeft een minderjarig kind dat op het gezamenlijk adres 
staat ingeschreven en er is geen sprake van huur op zakelijke gronden 
(art. 1.2 lid 1 onder e IB); of 

- zij hebben een notarieel samenlevingscontract gemaakt (art. 5a lid 1 
onder b AWR); of 

- zij waren in het aan het berekeningsjaar voorafgaande jaar reeds 
partner; 

3. er is geen andere partner van ouder of kind (art. 1.2 lid 3 IB/5a lid 5 AWR); 
4. het kind is minimaal 27 jaar bij aanvang van het kalenderjaar (art. 1.2 lid 4 

onder a IB). 
 
Als aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan is sprake van fiscaal 
partnerschap. Daar hoeft geen keuze voor uitgebracht te worden. 
Als sprake is van partnerschap eindigt het partnerschap in principe niet als de ouder 
in een verzorgingshuis wordt opgenomen (art. 1.2 lid 5 IB/5a lid 7 AWR). 
 
Fiscaal partnerschap heeft meestal fiscale voordelen in verband met de mogelijkheid 
om inkomsten en aftrekposten te verdelen. Er kunnen echter ook nadelen aan zijn 
verbonden, zoals de verhoging van drempelbedragen (zie o.a. afdeling 6.5 IB voor 
zorgkosten) of specifieke regelingen als sprake is van een aanmerkelijk belang (zie 
o.a. art. 3.91 en 3.92 IB). 
 
Als de ouder en het kind kwalificeren als fiscaal partner en zij wonen in een eigen 
woning, dan zijn er onder meer de volgende aandachtspunten: 

1. Bij lenen van de ouder voor de eigen woning waarin dat kind met de ouder 
woont, is er geen hypotheekrente aftrek meer over die lening. 

2. Het kind kan bij fiscaal partnerschap onder omstandigheden belast worden 
met de eigenwoningreserve van de ouder. Als ouder en kind eerst gaan 
samenwonen in de eigen woning van de ouder en het kind vervolgens (mede) 
een nieuwe woning koopt waar zij samen gaan wonen, geldt dat de 
eigenwoningreserve van de ouder wordt meegenomen bij de bepaling van de 
omvang van de eigenwoningschuld. Het kind mist dan dus renteaftrek van 
leningen die voor de aankoop worden aangegaan. 

 
Zijn de samenwonende ouder en kind geen fiscaal partner? Dan moet rekening 
worden gehouden met de volgende aandachtspunten: 



 

  

1. Als geen sprake is van een gezamenlijke huishouding is in principe geen 
sprake meer van een eigen woning voor dat deel dat niet ’anders dan tijdelijk 
als hoofdverblijf ter beschikking staat’ aan degene die de eigendom heeft. 
Daardoor kan een deel van de hypotheekrente aftrek verloren gaan. 

2. Als er geen gezamenlijke huishouding is en de kamerhuurvrijstelling niet van 
toepassing is, is er voor een deel geen sprake van een eigen woning. Dit deel 
wordt bij de eigenaar belast in box 3 van de inkomstenbelasting. 

 
De ouder kan het kind naast een eventuele vergoeding voor het woonrecht ook een 
vergoeding betalen voor diensten, bijvoorbeeld voor huishoudelijke taken of het 
verlenen van zorg. 
Alle betalingen aan het kind vallen dan in principe onder 'resultaat uit een 
werkzaamheid' en worden dan belast in box 1. Het kind kan een deel van de betaling 
toerekenen aan voordelen uit eigen woning/een huurrecht; dit deel is dan niet belast 
met inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is een inschrijving op hetzelfde adres 
in de gba. 
 
5. Successiewet 
Een kind dat samenwoont met een ouder kan in aanmerking komen voor de 
'partnervrijstelling' (de vrijstelling van ruim 600.000 euro) bij het erven van die ouder. 
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat het kind 'niet met een ander 
dan met die ouder samenwoont'. Als het kind (al) een partner heeft met wie het 
samenwoont, dan is een partnervrijstelling voor het erven van de ouder niet mogelijk.  
 
Als de woning door de ouder wordt overgedragen aan een kind en wordt de ouder 
geacht het genot te houden van de woning. De woning is dan als het ware niet uit 
zijn vermogen en er moet dan bij zijn/haar overlijden erfbelasting worden betaald. Er 
is alleen dan geen sprake is van genot als door de ouder(s) jaarlijks 6% van de 
(WOZ-)waarde van de woning wordt betaald.    
 
6. Boek 4 Burgerlijk Wetboek: Erfrecht 
Salaire differé is de aanspraak van een kind van de erflater op een 'som ineens', die 
strekt tot een billijke vergoeding voor de arbeid die het kind heeft verricht in het 
huishouden van erflater zonder daarvoor een passende beloning te ontvangen. Dit is 
geregeld in boek 4 BW. De som ineens dient als uitgesteld loon die een kind via de 
erfenis van de ouder(s) kan ontvangen. De omvang van de vergoeding is afhankelijk 
van de aard van de arbeid, de duur en omvang van de verrichte arbeid. Uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt dat het salaire differé vooral is ingesteld voor het 
onbetaalde werk van een minderjarig kind in een (landbouw)bedrijf. Ook het 
verrichten van onbetaald huishoudelijk werk voor de ouder zou aanleiding kunnen 
geven tot een som ineens. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters terughoudend zijn 
in het toekennen van deze som ineens. Daarbij komt dat veel kinderen niet op de 
hoogte zijn van het bestaan van deze regeling en een aanspraak op deze som 
ineens in principe binnen negen maanden bij de erfgenamen moet worden gedaan.  
 
Als de rechter het salaire differé toekent, moet het kind dat de som ineens ontvangt 
daar inkomstenbelasting over betalen.  



 

  

4. Samenwonende ouders en kinderen in de notariële 
praktijk van Netwerk Notarissen 
 
Netwerk Notarissen heeft een samenwooncontract ontwikkelt voor ouders en 
kinderen die (gaan) samenwonen. In dat samenwooncontract worden duidelijke 
afspraken over de kostenverdeling gemaakt tussen de ouders en het kind. Verder 
wordt afgesproken op welke juridische basis de inwoning is gestoeld. Dit is met name 
van belang als de ouder(s) toch naar het verpleeghuis moeten vertrekken of 
overlijden. Bij het samenwooncontract brengt de Netwerknotaris ook het financiële 
plaatje van ouders én kinderen in beeld. Ook worden allerlei zaken aan de orde 
gesteld over de eigendom van de woning, of splitsing nodig is en hoe het met het 
samenwonen afloopt als het kind en diens partner uit elkaar gaan. Het vastleggen 
hoe de kosten worden verdeeld en of het kind recht heeft op een vergoeding voor de 
zorg is vooral belangrijk voor de situatie waarin de ouder komt te overlijden.  
 
Netwerk Notarissen ziet in de praktijk dat ouders en kinderen vaak niet bij stil staan 
bij het effect op de familieverhoudingen dat het samenwonen van de ouders met 
kinderen kan hebben. Dan gaat het niet alleen om de verhouding tussen de ouders 
en het kind die samenwonen maar ook om de relatie met de andere kinderen.  
 

Een situatie uit de praktijk: moeder, die weduwe was geworden, wilde eigenlijk haar huis 
verkopen omdat het huis te groot was geworden nu ze alleen was. Dochter en haar 
echtgenoot besluiten bij haar te gaan wonen in verband met de toekomstige zorg van 
moeder. Moeder betaalt de verbouwing die nodig is omdat zij bij de dochter en haar man 
intrekt. De dochter en haar man hoeven geen huur of iets dergelijks te betalen. Ook zijn er 
geen duidelijke afspraken over gas, water en licht en de boodschappen. Na overlijden van 
moeder ontstaat er een fikse ruzie tussen de vrouw en haar beide broers. De dochter en 
haar man werden door de broers uit huis gezet en ze stapten naar de rechter om haar 
alsnog huur te laten betalen. 

 
Overigens is voor het inwonen van een ouder in een woning van het kind dat met 
een hypotheciare geldlening is gefinancieerd de schriftelijke toestemming van de 
hypotheekverstrekker nodig. Het is niet bekend of banken voor de mantelzorgsituatie 
beleid hebben ontwikkeld.  
Het ontbreken van de schriftelijke toestemming voor inwoning maakt de hypothecaire 
geldlening opeisbaar. 
 
Hieronder wordt een drietal situaties uit de praktijk van kantoren aangesloten bij 
Netwerk Notarissen weergegeven die helder maken welke knelpunten er zijn. 
 

Man, 60 jaar oud, wil in zijn tuin een huisje bouwen voor zijn moeder; zij is net weduwe 
geworden. In de gemeente waar hij woont is een vergunning nodig om te bouwen in de 
tuin. Hij vraagt de gemeente of er beleid is voor mantelzorgwoningen maar dat is er niet. 
Hij moet aan het 'algemene beleid' voldoen. Hij gaat aan de slag met de tekeningen van het 
tuinhuisje. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd en de hele procedure bij de 
gemeente heeft zo lang geduurd dat moeder inmiddels in een verzorgingsinstelling zit want 
het was niet meer verantwoord om alleen te wonen. De man heeft allerlei kosten van een 
architect etc. gemaakt en alle tijd die hij er in heeft gestoken: zonder resultaat. 

 
Vrouw van 43 jaar en haar man besluiten in verband met toekomstige zorg van de ouders 



 

  

bij haar ouders te gaan wonen. De ouders stonden namelijk op het punt om het huis te 
verkopen omdat het voor hun te groot is geworden. Daarnaast zien ze het voordeel dat opa 
en oma op de kleinkinderen kunnen passen. Er wordt intern verbouwd om van één huis 
twee huizen te maken. Dat het twee huizen zijn willen ze ook tot uiting laten komen in het 
adres: er zijn dus twee huisnummers gewenst. De gemeente wil wel twee huisnummers 
toekennen maar dan moet het huis wel worden gesplitst. En voor die splitsing is wel een 
vergunning nodig. De betrokken Netwerknotaris zegt dat er juridisch gezien geen reden voor 
een splitsing is. Splitsen betekent niet alleen kosten bij de notaris maar ook bij het kadaster. 
Als ze over gaan tot splitsing en twee huisnummers krijgen, moet er rekening mee worden 
gehouden dat voor beide 'wooneenheden' onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing etc 
betaald moet gaan worden. 

 
Man van 56 jaar neemt zijn moeder in huis. Het lijkt een perfecte oplossing: hij is net 
gescheiden; zij is net weduwe geworden. Het huis van de man moet verbouwd worden 
zodat moeder op de benedenverdieping een badkamer en kitchenette krijgt. Omdat in 2014 
100.000 euro belastingvrij geschonken kan worden schenkt moeder haar zoon het geld voor 
de verbouwing. Omdat de zoon en moeder ieder zo veel mogelijk hun eigen leven willen 
leiden, is het woondeel van de moeder bereikbaar via de achterkant van het huis (tuin). 
Moeder verlaat haar huurhuis en gaat bij de zoon wonen. Via de gemeente laat ze haar 
adres veranderen in dat van de zoon. Tot haar verbazing wordt haar AOW 'automatisch' 
gekort en krijgt ze minder zorgtoeslag. Bovendien wordt het verzoek voor een extra 
huisnummer afgewezen nadat er aan de kant van de gemeente heel lang radiostilte is 
geweest. 



 

  

Aanbevelingen 
 
Algemeen beeld 
 
Uit de enquête onder de gemeenten blijkt dat veel gemeenten verstrikt zijn in hun 
'eigen' regels. De VNG heeft in een reactie laten weten dat het alleen om landelijke 
regels gaat. De gemeente heeft echter de mogelijkheid op een aantal terreinen eigen 
beleid te ontwikkelen.  
Uit de quick scan blijkt dat het samenwonen per wet verschillende gevolgen heeft. Er 
bestaat geen eenduidig 'partner'begrip voor de verschillende wetten. De keuze voor 
een woonoplossing (al dan niet gescheiden woning, al dan niet een 
gemeenschappelijke huishouding) heeft een grote invloed op het behoud van 
aanspraken op fiscale faciliteiten, volksverzekeringen en sociale zekerheden. Uit de 
praktijk blijkt dat het voor burgers moeilijk is zelf het financiële plaatje van de 
samenwoning te maken.  
 
Een holistische visie op samenwonende ouders en kinderen bij mantelzorg lijkt 
onvoldoende aanwezig. Met de wijziging van de Wet werk en bijstand door invoering 
van de kostdelersnorm worden de samenwoners in verschillende voorzieningen 
gekort. Het is onvoldoende duidelijk hoe dit moet worden gezien in verband met 
ander beleid dat er op gericht is dat ouderen langer thuis blijven wonen en minder 
snel in een verpleeg- of verzorgingshuis terecht komen. De keuze voor het al dan 
niet aantrekkelijk maken van samenwonen in het kader van mantelzorg is 
vanzelfsprekend aan de politiek; Netwerk Notarissen vraagt zich evenwel af of de 
complexiteit en het mogelijke ontbreken van onderlinge samenhang tussen de 
verschillende wetten een bewuste keuze is.  
 
Omdat de Wet werk en bijstand reeds door de Tweede Kamer is aangenomen en 
thans ter behandeling voorligt in de Eerste Kamer moet snel tot actie worden 
overgegaan. Mede in dat kader doet Netwerk Notarissen de volgende 
aanbevelingen. 
 
Aanbevelingen  
 

- Er zou meer onderzoek moeten worden gedaan naar álle gevolgen van het 
samenwonen van ouders en kinderen bij (toekomstige) mantelzorg. Dit 
onderzoek zou zich moeten uitstrekken over alle relevante wet- en 
regelgeving. Met deze nota is slechts beoogd een voorzet te geven van 
enkele van de betrokken wet- en regelgeving en een indicatie van de 
praktische en financiële knelpunten voor samenwonende ouders en kinderen. 
Dit onderzoek zou verricht kunnen worden door een door de politiek aan te 
stellen commissie. 

- Uit de quick scan blijkt dat de groep samenwoners vanwege mantelzorg in de 
volksverzekeringen, sociale voorziening alsmede fiscaliteit worden gelijk 
gesteld met levenspartners. De vraag is of dat altijd bij de bedoelingen van de 
wetgever past en de verschillende samenwoonvormen voldoende zijn 
uitgewerkt. Een langetermijn visie op samenwoonvormen en hun betekenis 
daarvan in de maatschappij en de juridische positie die daaraan 
dientengevolge moet worden verbonden, lijkt zeer noodzakelijk.  

- Meer communicatie met de burger over de gevolgen van het samenwonen bij 
mantelzorg. Vanzelfsprekend neemt Netwerk Notarissen als maatschappelijk 



 

  

betrokken organisatie van notarissen haar rol in deze, maar op een aantal 
onderdelen is er, zo meent zij, ook een rol voor de overheid (bijvoorbeeld over 
gemeentelijk beleid of op landelijke niveau over de keuzes voor bepaald 
beleid).   

- Private partijen en belangenorganisaties kunnen meer samenwerken. Er zijn 
verschillende 'loketten' waar burgers terecht kunnen. Omdat er zo veel 
verschillende aspecten aan het samenwonen bij mantelzorg zitten, zouden 
deze partijen/organisaties aan kennisdeling kunnen doen, alles met het doel 
om de burger beter te kunnen informeren. Netwerk Notarissen heeft het 
voornemen hierin stappen te gaan zetten. 
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