
Fiscaal 
parnters

Fiscaal partnerschap vanaf 1 januari 2017

Staat als enige op dit adres in 
de BRP ingeschreven?

Is er een notarieel 
samenlevingscontract en zijn 
beiden meerderjarig?

Is er een kind geboren uit 
deze relatie?

Heeft de één een kind van de 
ander erkend?

1 of beiden zijn partner voor 
pensioenregeling?

Zijn ze alle twee eigenaar van 
de woning, en wonen ze er 
ook alle twee in?

Staan 2 meerderjarigen en 
een minderjarig kind van 
één van beiden op dit adres 
ingeschreven? Is er sprake van een zakelijke 

huurovereenkomst tussen 
beiden?

Woont men in een 
accommodatie voor 
beschermd of begeleid 
wonen én is een WMO-
beschikking ontvangen?

Was de huisgenoot fiscaal 
partner in het jaar voor dit 
jaar?

Geen fiscaal partner

Geen fiscaal partner

Staan de echtgenoot of 
de geregistreerde partner 
ingeschreven op hetzelfde 
adres in de BRP?

Zijn beiden eerstegraads 
bloedverwant? 

Zijn beiden op 1 januari 27 
jaar of ouder?

Zijn beiden eerstegraad 
aanverwant (stiefkind) 
én is gezamenlijk verzoek 
ingediend om geen fiscaal 
partner te zijn?

BRP= Basisregistratie Personen, dit is de inschrijving bij de gemeente.
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Nee
Is er bij de rechter een 
aanvraag tot scheiding of 
scheiding van tafel en bed 
ingediend, of is bij de rechter, 
een advocaat of een notaris 
een verzoek om ontbinding 
van het geregistreerd 
partnerschap ingediend?

Nee
Gescheiden van tafel en bed/
geregistreerd partnerschap 
ontbonden?

Ja
Gehuwd of geregistreerd 
partner?
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