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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

T.a.v. de vaste commissie voor Financiën 

Cie.fin@tweedekamer.nl 

 

Betreft: Belastingplan 2021 en aanverwante fiscale wetgeving 

 

Amsterdam, 6 oktober 2020 

Geachte leden van de Commissie, 

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) heeft met belangstelling kennis genomen 
van de bovenstaande wetsvoorstellen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.  
Met name de voorstellen met betrekking tot de overdrachtsbelasting (Wet differentiatie 
overdrachtsbelasting) en de Natuurschoonwet (Overige fiscale maatregelen 2021) zijn van belang 
voor de notariële praktijk.  
In verband met een correcte uitvoering van de voorgenomen maatregelen heeft de 
Wetenschappelijke Adviesraad van de EPN hierover enkele praktische vragen en opmerkingen. Deze 
zijn opgenomen in de bijlage en de EPN zou uw commissie vriendelijk willen vragen deze voor te 
leggen aan de regering zodat deze kunnen worden meegenomen bij de behandeling van de 
wetsvoorstellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

mr. C.H. Baas 

Voorzitter EPN 
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Bijlage: 
 
Vragen en/of opmerkingen inzake Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35576) 
 
Invloed huwelijksvermogensrecht? 
In het bovengenoemde wetsvoorstel wordt onder voorwaarden een vrijstelling voorgesteld voor 
verkrijgingen van woningen door zogenoemde starters (artikel 15.1.p WBR).  
Een van de voorwaarden om voor de vrijstelling in aanmerking te kunnen komen, is dat de verkrijger 
jonger is dan 35 jaar. Volgens de memorie van toelichting moet de vrijstelling per verkrijger worden 
beoordeeld als een woning door meerdere personen wordt verkregen.  
Een van de vragen die hierbij rijst is hoe de regeling uitpakt indien een woning volgens de notariële 
akte uitsluitend wordt geleverd aan een persoon die jonger is dan 35 jaar en die in gemeenschap van 
goederen gehuwd is met een persoon die 35 jaar of ouder is. Is in dat geval de vrijstelling voor 100% 
of slechts voor 50% van toepassing? Ofwel, wordt de toepassing van de vrijstelling beïnvloed door 
het huwelijksvermogensrecht? Bedacht moet worden dat in de jurisprudentie nog niet voor alle 
gevallen is uitgekristalliseerd wanneer een object gaat behoren tot een huwelijksgemeenschap (zie 
onder meer WPNR 2018-7198).  
En mocht het huwelijksvermogensregime inderdaad een rol spelen, is dan relevant of de hierboven 
genoemde "jonge" echtgenoot is gehuwd op huwelijkse voorwaarden en de andere echtgenoot op 
grond van een (niet-nagekomen) periodiek of finaal verrekenbeding een economisch belang heeft bij 
de woning waarbij ook nog van belang kan zijn of een dergelijk beding uitsluitend effect heeft bij 
overlijden en niet bij echtscheiding? 
 
Invloed van andere afspraken, bijvoorbeeld meerwaardeverrekening tussen samenwoners? 
In het verlengde van het voorgaande kan de vraag worden gesteld hoe de nieuwe regeling uitpakt als 
een woning uitsluitend wordt geleverd aan iemand die jonger is dan 35 jaar maar met een ander 
persoon (meestal de partner met wie in de woning wordt samengewoond) afspraken heeft gemaakt 
over de waardeverandering van de woning bijvoorbeeld als gevolg van investeringen in de woning. 
Ook zou kunnen worden gedacht aan een meerwaardeclausule zoals die in de praktijk in diverse 
situaties wordt toegepast. Kan men dan optimaal profiteren van de vrijstelling/het lage tarief terwijl 
de "oudere" partner economisch in feite toch medegerechtigd is tot de woning? 
Beinvloeden dergelijke afspraken de vrijstelling en/of leiden deze afspraken tot de verkrijging van 
een economische eigendom met als gevolg dat deze afspraken vanaf 1 januari 2021 kunnen leiden 
tot toepassing van een tarief van 8% (zie hierna)? In dit verband is met name ook van belang hoe de 
nieuwe regeling zich verhoudt tot het Besluit van 15 oktober 2015, nr BLKB 2015/794M waarin is 
bepaald dat het aangaan of ontbinden van een meerwaardeclausule/verrekenbeding niet leidt tot 
heffing van overdrachtsbelasting. 
 
Economische eigendom? 
Uit HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707 blijkt dat ook als geen afspraken zijn gemaakt een 
vergoedingsrecht kan ontstaan als iemand (meestal een partner) eigen vermogen heeft geïnvesteerd 
in de woning van een ander. De rechtsgronden hiervoor kunnen onder meer zijn: 
ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling of de redelijkheid en billijkheid.  
Kan in dergelijke gevallen sprake zijn van de verkrijging van een economische eigendom als bedoeld 
in artikel 2 lid 2 WBR met als gevolg dat vanaf 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting is 
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verschuldigd? Opgemerkt wordt dat de tekst van het hiervoor genoemde beleidsbesluit uit 2015 niet 
op dergelijke gevallen ziet. 
 
Aanhorigheden 
Volgens het wetsvoorstel gelden de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2% ook voor 
aanhorigheden mits deze gelijktijdig met de woning worden verkregen. Zoals ook wordt opgemerkt 
in de memorie van toelichting zou dat betekenen dat het tarief van 8% van toepassing is als 
aanhorigheden later worden verkregen.  
Hoe moet de regeling worden toegepast als een woning en een aanhorigheid (bijvoorbeeld 
aangrenzende grond) van verschillende personen worden verkregen? In de praktijk worden 
dergelijke verkrijgingen om diverse redenen niet in dezelfde leveringsakte opgenomen. Is dan ook 
het verhoogde tarief op de aanhorigheid van toepassing als de woning en de aanhorigheid op 
dezelfde dag worden geleverd, en zo nee wordt er dan enige termijn gegund om beide objecten op 
verschillende momenten geleverd te krijgen? 
 
Termijn voor intrek van woning? 
Voor toepassing van de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2% geldt de eis dat de 
verkrijger de woning na de verkrijging als hoofdverblijf gaat gebruiken.  
Geldt hier een bepaalde termijn waarbinnen de verkrijger zijn intrek moet hebben genomen in de 
woning en/of kan hierbij aansluiting worden gezocht bij de regeling die geldt voor de 
inkomstenbelasting zoals bedoeld in artikel 3.111 lid 3 Wet IB 2001? 
 
Minimale termijn van bewoning 
In de memorie van toelichting wordt onder meer het volgende opgemerkt: “Bij natuurlijke personen 
die na de overdracht de woning minimaal een half jaar daadwerkelijk als hoofdverblijf hebben 
gebruikt, zal het verlaagde tarief of de startersvrijstelling in beginsel van toepassing zijn. Dit neemt 
niet weg dat in bepaalde evidente misbruiksituaties de inspecteur de mogelijkheid moet hebben om 
na te heffen.”  
Deze passage wekt de indruk dat in bepaalde gevallen de genoemde faciliteiten niet van toepassing 
zijn, ook als de verkrijger minimaal zes maanden daadwerkelijk de woning als hoofdverblijf heeft 
gebruikt. Kan nader met voorbeelden worden toegelicht welke gevallen dat zijn? 
 
Begrip woning 
Door de voorgestelde faciliteiten met betrekking tot een woning voor starters en doorstromers rijst 
uiteraard de vraag of voor het begrip ‘woning’ in de nieuwe regelingen dezelfde betekenis heeft als 
in het huidige artikel 14 lid 2 WBR.  
Kan hierover uitsluitsel worden gegeven? 
 
Medegebruik van woning door anderen 
Kunnen de voorgestelde faciliteiten met betrekking tot een woning ook volledig gelden voor 
verkrijgers die de woning als hoofdverblijf zullen bewonen maar deze ook tijdelijk en/of gedeeltelijk 
in gebruik geven aan anderen? Deze vraag komt op omdat in de voorgestelde wettekst, anders dan in 
artikel 3.111 lid 1 Wet IB 2001, niet expliciet wordt gesproken over personen die behoren tot de 
huishouding van de belastingplichtige.  
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Is het, bijvoorbeeld, in fiscaal opzicht toegestaan dat iemand een woning verwerft om daar langere 
tijd (ook) zelf in te wonen en meer dan de helft van de woning verhuurt aan derden? Maakt het in dit 
verband uit of de andere ruimten geschikt zijn voor zelfstandig gebruik? 
 
Gebruik voor niet-woondoeleinden 
Maakt het voor de toepassing van de bedoelde faciliteiten uit of de verkregen woning voor een deel 
wordt gebruikt voor andere doeleinden dan voor bewoning, bijvoorbeeld een garage/schuur die 
wordt gebruikt als kantoor of voor ondernemingsactiviteiten?  
Zo ja, maakt het dan verschil of het gaat om een losstaande dan wel een inpandige garage/schuur? 
Met andere woorden, zou een toelichting kunnen worden gegeven op hetgeen in de memorie van 
toelichting wordt gesteld (blz. 21)? 
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Vragen en/of opmerkingen inzake Natuurschoonwet (Overige fiscale maatregelen 2021, 35573) 
 
Vererving van ‘fout’ landgoed vanaf 1 januari 2021 
Hoewel deze datum nog niet officieel bekend is, kan uit de toelichting op het Besluit van 31 augustus 
2020, houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 in verband met de 
evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 2020, 331) en de memorie van toelichting van het 
wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 worden afgeleid dat de rangschikkingsvoorwaarden 
op 1 januari 2021 zullen veranderen.  
Er geldt maximaal 10 jaar overgangsrecht voor bestaande landgoederen die niet voldoen aan de 
nieuwe rangschikkingscriteria (hierna: ‘foute’ landgoederen). Dit overgangsrecht vervalt zodra het 
landgoed een andere eigenaar krijgt “tenzij dit gebeurt door vererving of ten gevolge van een 
verdeling van een gemeenschap of van een nalatenschap”.  
Rechtvaardigt dat de conclusie dat de erfbelastingfaciliteit van artikel 7 Natuurschoonwet nog steeds 
van toepassing is als ‘foute’ landgoederen krachtens erfrecht overgaan in de periode van 1 januari 
2021 tot en met 31 december 2030?  
En zo ja, maakt het hierbij verschil of ‘foute’ landgoederen door de erfgenamen worden verkregen of 
zijn gelegateerd, in welk geval er eerst sprake is van een vererving (onder algemene titel) naar de 
erfgenamen die vervolgens verplicht zijn het landgoed onder bijzondere titel over te dragen aan de 
legataris?  
Een andere vraag is waarom in de geciteerde tekst een onderscheid wordt gemaakt tussen een 
verdeling van een gemeenschap en de verdeling van een nalatenschap? Een verdeling van een 
nalatenschap impliceert immers dat sprake is van een gemeenschap. Door de gebezigde formulering 
komt de vraag op of de hiervoor genoemde uitzondering ook geldt voor de verdeling van andere 
gemeenschappen dan nalatenschappen, zoals een huwelijksgemeenschap, personenvennootschap 
en/of een eenvoudige gemeenschap als bedoeld in artikel 3:166 BW. Kan hierover meer duidelijkheid 
worden verschaft? 
 
Verdeling van ‘fout’ landgoed vanaf 1 januari 2021 
Zoals hiervoor al aangegeven, is voor verdelingen een uitzondering gemaakt waardoor het 
overgangsrecht van toepassing blijft voor ‘foute’ landgoederen. Bij een verdeling is het evenwel 
mogelijk dat deze gepaard gaat met een bevoordeling waarbij nog steeds gebruik zou kunnen 
worden gemaakt van de schenkbelastingfaciliteit als bedoeld in artikel 7 NSW.  
Is deze constatering juist? 
 
 
Verkoop van ‘fout’ landgoed vanaf 1 januari 2021 
Stel dat een ‘fout’ landgoed op reguliere wijze wordt verkocht en na 31 december 2020 wordt 
overgedragen. Op dat moment vervalt het overgangsrecht waardoor de verkrijger geen aanspraak 
kan maken op de fiscale faciliteiten die gelden voor landgoederen. Op grond van artikel VI lid 1 letter 
a van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 wordt de verkoper dan niet meer 
geconfronteerd met nadelige gevolgen van overtreding van de instandhoudingseis als bedoeld in 
artikel 8 en 9c Natuurschoonwet (mogelijk is wel sprake van een overtreding van de bezitseis als 
bedoeld in artikel 8a NSW).  
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Is de (ongewenste) conclusie juist dat het landgoed dan zonder fiscale consequenties volledig aan de 
Natuurschoonwet kan worden onttrokken omdat de verkoper door de overdracht wordt bevrijd van 
de instandhoudingseis? 
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