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Programma

� Gedeelde- en economische eigendom

� Het begrip aanhorigheden

� De eigenwoningregeling en artikel 2.14a Wet IB 2001 (APV)

� Ontwikkelingen rond de WOZ waarden

� Woon/werkpand

� Sheets zijn vanaf morgen op de site beschikbaar: 

https://www.fpanederland.com/downloads/



Gedeelde- en economische eigendom

1. Artikel 3.111, eerste lid onderdeel a

� Om te spreken van economisch eigendom moet de 

waardeverandering van de woning de belastingplichtige 

grotendeels (meer dan 50%) aangaan

� Inclusief verplichting tot onderhoud

� Besluit van 24 november 2009, onderdeel 1.3, 

nr. CPP2009/2342M: 60%-40%



Eigendomsverhouding 65%-35%

� Belanghebbende is met zijn echtgenote voor 35% eigenaar van 

de woning. Zijn zwager en schoonzus voor 65%. Beide echtparen 

wonen in hun eigen deel van de woning en er is geen sprake van 

een gemeenschappelijke huishouding.

� De waardeontwikkeling van het aandeel in de woning gaat 

belanghebbende en zijn echtgenote volledig aan. Het 35%-

aandeel in de woning kwalificeert voor hen derhalve als eigen 

woning in de zin van artikel 3.111, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001

� Hof Den Haag 15 september 2021, nr. 

21/00033, ECLI:NL:GHDHA:2021:1761



Van 50% naar 100% eigendom

� Belanghebbende is gescheiden. Vanaf het moment dat de 

gemeenschappelijke woning van 50% voor 100% op zijn naam staat 

is het volledige economische eigendom. De kosten die vanaf dat 

moment door hem worden betaald (als rente en boeterente) zijn 

volledig bij hem aftrekbaar. De kosten die door hem voor die datum 

zijn betaald (als rente en kosten hypotheekadvies) zijn bij hem voor 

50% aftrekbaar.

� Boeterente 100% aftrekbaar. Is betaald na passeren bij notaris

� Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2021, 

20/7038, ECLI:NL:RBZWB:2021:5238



Van 2/3 naar 1/1 eigendom

� X heeft 2/3e deel van de eigendom van een eigen woning en 

haar ex-partner 1/3e deel. X betaalt in 2016 de volledige 

hypotheekrente. Blijkens een akte van verdeling en levering komt 

de economische en juridische eigendom pas in 2018 volledig toe 

aan X.

� Hof Amsterdam 20-01-2022, nr. BKDH-21/00571:

ECLI:NL:GHAMS:2022:300



Koopoptie

� Man heeft koopoptie. Als de relatie strandt, heeft de man de 

koopoptie niet uitgevoerd. De vrouw is dus nog steeds 100% 

juridisch eigenaar. De man wil echter, als vertrokken ex-partner, 

de rente blijven aftrekken (de echtscheidingsregeling van artikel 

3.111, lid 4, Wet IB 2001). Het Hof oordeelt dat de rente voor de 

man voor 38% aftrekbaar is. Voor dat deel was hij economisch 

eigenaar

� Hof Arnhem-Leeuwarden 29 oktober 2021, 20/00988 en 

20/00989, ECLI:NL:GHARL:2021:9804



Aanhorigheden



Begrip aanhorigheden

Hoge Raad van 16 juli 1993 (BNB 1993/281)

� Aard en nagelvast

� In gebruik en dienstbaar zijn (aanhorigheid)

� ‘In gebruik bij’ is iets anders. Daar ontbreekt ‘functioneel 
verband’

� Woning met paardenhouderij en weilanden: Rb Zeeland-West-

Brabant: 28 januari 2022 nr. 19/1990, ECLI:NL:RBZWB:2022:389

� Woning met tegenover gelegen weilanden: Hof Den Bosch 31 

december 2020, nr. 19/00732, ECLI:NL:GHSHE:2020:4057

� Garage grenst niet direct aan het perceel van de woning, maar is 
wel dienstbaar: Rb Zeeland-West Brabant 1 juli 2021, nr. BRE 19/6117



De eigenwoningregeling en artikel 2.14a Wet 

IB 2001 (APV) 
Hof Den Haag 26 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:221

� Erflaatster verkocht (2013) haar woning (met schuldig 
blijven van de koopsom) aan een stichting. 

� Zij huurde de woning

� Broer werd voorzitter en secretaris van de stichting

� Doel stichting het behartigen van alle 
vermogensrechtelijke belangen van erflaatster en daarna 
de vermogensbelangen van de nog in leven zijnde broers 
van zusters

� Sinds 2012 is erflaatster echter al opgenomen in 
verschillende zorginstellingen. Begin 2014 werd de woning 
(tijdelijk) verhuurd aan derden



WOZ



Rode draad waardedrukkende factoren 

op WOZ-waarde

� Algemene aannames (zoals grove schattingen) werken niet. 

Waardedrukkende factoren moeten concreet worden gemaakt, 

middels taxatierapporten of degelijke schattingen

� Taxatierapporten helpen, maar hoeven niet doorslaggevend te 

zijn.

� Voorwerpen die het wooncomfort verminderen (zoals een 
hoogspanningsmast) leiden tot een lagere waarde in relatie tot 
gelijksoortige panden waar die voorwerpen niet aanwezig zijn

� Persoonlijke situaties leiden niet tot een lagere WOZ-waarde



Casus

� Frits en Joke wonen hoekwoning (WOZ-waarde € 250.000)

� Met speelveldje

� ‘s-avonds hangplek voor jongeren

� Misha en Valerie hebben een gelijksoortige hoekwoning

� Valerie is ziek en moet ‘s-middags rusten



Latere verkoopprijs of waarde 

vergelijkingsobjecten?

� Hof Amsterdam 13-01-2022: nrs. BKDH-21/00946 en BKDH-

21/00947, ECLI:NL:GHAMS:2022:106: 20 maanden is te lang

� Hof Amsterdam 20-01-2022, nr. BKDH-21/00953, 

ECLI:NL:GHAMS:2022:308: ruim 1,5 jaar te lang

� Hof Den Haag 9-01-2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:12: 16 maanden: 

acceptabel



Eerdere WOZ-waarde relevant?

� Uit de taxatiematrix blijkt dat de waarde van de woning is 

bepaald met behulp van een methode van vergelijking met 

referentiewoningen van hetzelfde type, waarvan marktgegevens 

beschikbaar zijn

� WOZ-waarde aanzienlijk hoger dan de vorige WOZ-waarde.

� Rb is akkoord, omdat taxatiematrix aansluit bij wev van de 

woning

� Rb Midden-Nederland 10-03-2021, nr.TR 20/381, 

ECLI:NL:RBMNE:2021:956 (Publicatie 03-02-2022)



WOZ overig

Corona

� Rb Midden-Nederland 1 12 2021,ECLI:NL:RBMNE:2021:5855: 

Geen effect op waarde per 1 januari 2020

� 1 januari 2021? Denk aan verhuurde panden aan getroffen 

sectoren

Van hogere WOZ-waarde naar lagere hypotheekrente?

� Kifid 6 oktober 2021, nr. 2021-0865

� Hogere WOZ-waarde wordt direct (in februari) doorgegeven

� Lagere rente geldt pas per 1 maart en niet met terugwerkende 

kracht naar 1 januari



Woon-werkpand



Casus

� Wij kopen samen een pand. In het onderhuis gaat Ineke 

(mijn echtgenote) haar praktijk vestigen (circa 20% van de 

oppervlakte van de woning)
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Vermogensetikettering

Hoe etiketteren we de aankopen?

• Ondernemingsvermogen

• Privévermogen

• Keuzevermogen



Grenzen keuzevrijheid

Elementen die in de jurisprudentie een rol spelen

� Wil is uitgangspunt

� Dienstbaar aan de woning

o Andere activiteiten mogen

� 10% en 90% -grens is essentieel

� In aangifte opnemen

� HR 1 februari 1995, nr. 29807, BNB 1995/79 en Hof Arnhem-Leeuwarden 
25 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8505 (dansschool met 
bovenwoning)



Foutenleer

� Als binnen de grenzen van redelijkheid het pand tot, via 

keuzevemogen, tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, is 

van een etiketteringsfout geen sprake. Een goed dat behoorde tot het 

keuzevermogen kan niet via de foutenleer anders worden 

geëtiketteerd

� Alleen majeure wetswijzigingen kunnen de etikettering veranderen

� Verhuizen naar werkpand dat al in box 3 ziet is dat niet: Hof Arnhem-

Leeuwarden: 23 maart 2021 nr. 20/00494 ECLI:NL:GHARL:2021:2879

� Correctie in laatst openstaande jaar



Casus

� Belanghebbende is tandarts-implantoloog. Hij heeft ongeveer 20 medewerkers en 19.000 
patiënten. In 2011 en 2012 laat hij voor € 3,6 miljoen een eigen woning bouwen

� Door zijn drukke praktijk werkt hij één dag per week en in de weekenden in deze woning

� De overige dagen werkt hij in zijn extern praktijkpand. 

� Daarnaast werkt één medewerker twee dagen per week vanuit deze woning

� Belanghebbende stelt dat de woning voor meer dan 10% in zijn onderneming in gebruik 
is en etiketteert de woning als ondernemingsvermogen

� Hof Den Haag 24-04-2018, nr. BK-17/00874

ECLI:NL:GHDHA:2018:949
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Ondernemingsvermogen Privévermogen

Investeringsaftrek (onder voorwaarden)

Afschrijven (tot bodemwaarde)

Onderhoudskosten deels aftrekbaar Vaste aftrek gerelateerd aan het fictief 

rendement in box 3

Onbeperkte aftrek financieringsrente (geen 

dertigjaarstermijn)

Financiering maximaal voor woongedeelte 

30 jaar (minimaal annuïtaire aflossing)

Geen eigenwoningreserve en 

aflossingsstand

EWR en AL voor woongedeekte

Bijtelling privégebruik woning (veelal 

1.75%)

Eigenwoningforfait van 0,45% (2,35% voor 

de waarde van de woning boven  € 

1.130.000). Voorlopig nog de aftrek wegens 

geringe of geen ews.

Bij verkoop van de woning wordt 

boekwinst onder het tabeltarief box 1 

belast, een verlies is aftrekbaar in box 1

Bij verkoop is een boekwinst onbelast (en 

een verlies niet aftrekbaar). Mogelijk ewr

Kew/bew/sew
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Wij hebben gekozen

� Wij rekenen het woonhuis met de praktijk tot het privévermogen. 

Het praktijkgedeelte met een waarde van € x (20%) stelt Ineke aan 

haar onderneming ter beschikking.

� Aftrek t.l.v. de winst: art 3.17, eerste lid, onderdeel c, ten eerste Wet IB 

2001.

� Bedrijfsgedeelte (met eventuele financiering) naar box 3

� Denk aan eventuele kew.



Vragen


