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Inleiding

U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. 
Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om 
vermogensbehoud en -overdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu 
en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

In deze vermogensupdate leest u over:
• Erfbelasting besparen met een breukdelengemeenschap
• De eigenwoningschuld verplaatsen naar box 3: kan dat?
• Overdrachtsbelasting: update startersvrijstelling
• Wie is de schenker bij een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar?
• Het open fonds voor gemene rekening (OFGR) en overlijden
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Erfbelasting besparen 
met een breukdelen-
gemeenschap

Veel adviseurs zijn bekend met de mogelijkheid, dat vlak voor 
het overlijden een forse besparing van erfbelasting kan worden 
bewerkstelligd, door een 50/50-huwelijksgoederengemeen-
schap aan te gaan. Minder bekend is de casus die speelde voor 
de Rechtbank Noord-Holland. In deze casus ging men een stap 
verder.

Een breukdelengemeenschap
Een gemeenschap van goederen houdt een 50/50-verdeling 
in. Met een breukdelengemeenschap (via een akte van  
huwelijkse voorwaarden) maak je afwijkende afspraken, zo is 
onder voorwaarden een verdeling van 90/10 mogelijk.

Casus Rechtbank Noord-Holland
 
Na een relatie van 13 jaar traden beide partners in 
2015 in het huwelijk en wel in wettelijke gemeenschap 
van goederen. Hierdoor behoorde het vermogen voor 
50% aan elke partner toe. Twee jaar later stelde het 
echtpaar huwelijkse voorwaarden op, waarbij werd 
overeengekomen dat de man gerechtigd werd tot 10% 
van de huwelijksgoederengemeenschap en de vrouw tot 
90% (een zogeheten breukdelengemeenschap). Kort na 
het opstellen van de huwelijkse voorwaarden overleed de 
man (binnen 180 dagen). De vrouw was enig erfgenaam. 
Het heeft er alle schijn van dat deze opzet werd gekozen 
met het oog op het aanstaande overlijden. Door deze 
opzet zou 40% niet worden belast.

Let op: de inspecteur heeft hoger beroep ingesteld. De 
einduitkomst staat dus nog niet vast.
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De inspecteur ging voor een aantal ankers liggen: 
1. Hij stelde dat het vrijwillig afstand doen van het recht van 

50% (het aandeel in de gemeenschap) een schenking is. 
Deze schenking vond dan plaats binnen 180 dagen voor 
het overlijden. Door een wettelijke fictie wordt deze  
schenking dan bij de nalatenschap opgeteld.  
De Rechtbank ging hier niet in mee en stelde onder  
verwijzing naar oude jurisprudentie van de Hoge Raad, 
dat er geen sprake was van een voltooide  
vermogensverschuiving en daarmee geen schenking.

2. Ook stelde de inspecteur dat sprake was van een  
verblijvingsbeding. Hier kan volgens de Rechtbank alleen 
maar sprake van zijn, als het beding is gekoppeld aan het 
overlijden.

3. Met de stelling dat sprake was van fraus legis  
(handelen in strijd met doel en strekking van de wet) had 
de inspecteur evenmin succes. Immers, de wetgever heeft 
na de hiervoor bedoelde oude jurisprudentie geen reden 
gezien om de wetgeving aan te passen. Bovendien heeft 
het recente wetsontwerp, waarin een verdeling afwijkend 
van een 50/50-verdeling als een belaste verkrijging wordt 
aangemerkt, het niet gehaald.

Loterij zonder nieten?
Het oordeel van het Gerechtshof is nog niet bekend. Verder 
is het mogelijk dat de wetgever de wet aanpast. Tot die tijd is 
er onzekerheid. Wanneer een in gemeenschap van goederen 
gehuwd echtpaar in het zicht van overlijden van één van beide 
partners een breukdelengemeenschap aangaat, kan een  
besparing van erfbelasting worden bereikt. De kans bestaat 
dat de afwijkende verdeling uiteindelijk niet wordt  
geaccepteerd. Je valt dan weer terug op de oude situatie. In 
zoverre lijkt sprake van een loterij zonder nieten. Vergeet niet 
de positie van andere erfgenamen erbij te betrekken.
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De eigenwoningschuld 
verplaatsen naar box 3: 
kan dat?

Door de daling van de hypotheekrente is hypotheekrenteaftrek 
in box 1 steeds minder effectief. Steeds vaker komt de vraag op 
of het zinvol is om de schuld helemaal af te lossen. Het verplaat-
sen van de schuld naar box 3 is in sommige gevallen mogelijk.

Relevante aspecten
Naast de lage rentestand, speelt het volgende een rol:
• Het afbouwen van de Wet Hillen als gevolg waarvan  

vanaf 2019 in 30 jaar tijd het eigenwoningforfait wordt 
belast in box 1 (elk jaar komt er 1/30e bij).

• Het fors hogere eigenwoningforfait voor duurdere  
woningen (woningen met een WOZ-waarde van meer dan  
€ 1.110.000).

• De verlaging van het tarief waartegen de hypotheekrente 
kan worden afgetrokken: vanaf 2023 tegen nog slechts 
37,1%.

• Het hoge belastingtarief voor box 3 vermogen.

Maatwerk
Het antwoord op de vraag wat verstandig is, is maatwerk. 
Elke situatie is anders. Maar als de conclusie luidt, dat het 
verstandig is om de schuld te verplaatsen naar box 3, houd 
dan rekening met het volgende. 
 
Aflossingsvrije leningen
Een aflossingsvrije lening kan niet zomaar worden verplaatst 
naar box 3. Dit kan anders zijn bij herfinanciering. De oude 
lening wordt dan omgezet in een nieuwe lening. De oude 
lening wordt afgelost met de nieuwe lening. Als het historisch 
verband tussen de oude en de nieuwe lening blijft bestaan, 
dan heeft herfinanciering geen zin. Dit kan anders zijn als het 
historisch verband wordt verbroken, door de nieuwe lening 
enige tijd na aflossing van de oude lening op te nemen.

Annuïtaire leningen
Bij een annuïtaire lening gaat het makkelijker. Door niet annuï-
tair af te lossen, gaat deze lening automatisch naar box 3.

Voorbeeld
Met onderstaand voorbeeld wordt duidelijk welk voordeel u 
kunt behalen, uitgaande van tarieven 2021. Het tarief voor box 
3 stellen we op 1,395%, het tarief voor vermogens van  
€ 100.000 tot € 1.000.000. 
De eigenwoninglening bedraagt € 500.000, de rente 2% en de 
WOZ-waarde van de woning is € 700.000. 
 
 
 
 
 
 

Indien de lening in box 3 wordt ondergebracht, ontstaat het 
volgende beeld. 

 
Het te behalen voordeel lijkt het onderzoeken waard of een 
dergelijke overgang ook voor u interessant is. Wij denken 
graag met u mee.

Eigenwoningforfait € 3.500

Rente € 10.000

Teruggave inkomstenbelasting box 1 € 2.568

Netto last € 7.432

Eigenwoningforfait (3/30 van € 3.500) € 350

Rente € 10.000

Besparing inkomstenbelasting € 6.802

Netto last € 3.198
Voordeel € 4.234
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Overdrachtsbelasting: 
update startersvrijstelling

In onze vorige vermogensupdate schreven we over de  
startersvrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting.  
Inmiddels is er voor de gestelde grens van € 400.000 uitstel tot  
1 april 2021. Er blijft nog veel onduidelijk.

Geschiedenis
Het 2%-tarief voor de heffing van overdrachtsbelasting voor 
woningen werd in 2012 ingevoerd. Het tarief voor niet- 
woningen bleef 6%. Over de vraag of iets een woning is, kan je 
verschillend denken. Het heeft geleid tot heel veel rechtspraak. 
Per 1 januari 2021 is het tarief voor zelfbewoonde woningen tot 
0%. Vanaf 1 april 2021 is er een aanscherping. Is de koopsom 
van de woning meer dan € 400.000, dan geldt het 2%-tarief 
en wel voor de volledige koopsom.

Geschilpunten?
De volgende toekomstige punten van geschil dienen zich al 
aan:
• De notariële akte wordt voor 1 april gepasseerd, maar 

de huidige bewoner blijft nog even in de woning wonen. 
Geldt de startersvrijstelling of geldt zelfs het hogere tarief 
van 8%, omdat de woning aan een ander (de huidige 
bewoner) tijdelijk ter beschikking wordt gesteld?

• Wat gebeurt er als de woning na 1 april wordt verkocht 
voor een bedrag gering hoger dan € 400.000 en het 
meerdere wordt toegerekend aan roerende zaken  
(gordijnen, meubels, et cetera)? De Belastingdienst heeft 
al aangekondigd hier op te zullen letten.

• En als de nieuwe eigenaar de woning eerst gaat  
verbouwen, blijft dan de startersvrijstelling gelden?

 
Voorbeeld
Op bovenstaande vragen kan nu nog onvoldoende antwoord 
worden gegeven. Oplettendheid is geboden. Bij de toelichting 
op de wet werd het volgende opgemerkt: 

 
“De inspecteur beoordeelt achteraf, maar binnen de  
gebruikelijke naheffingstermijnen, of de verkrijger de woning 
daadwerkelijk anders dan tijdelijk als hoofdverblijf is gaan 
gebruiken. Op basis van gegevens van het Kadaster woont 
96% van de woningkopers, die voornemens is de woning als 
hoofdverblijf te gaan gebruiken, na twaalf maanden in de  
woning. Na deze twaalf maanden kan de inspecteur in de 
meeste gevallen een goede beoordeling maken of aan de 
voorwaarden voor toepassing van het verlaagde tarief of de 
startersvrijstelling wordt voldaan. De beoordeling zal  
plaatsvinden door een onderzoek naar de feiten en  
omstandigheden.”

“In 4% gebruiken de verkrijgers de woning niet binnen twaalf 
maanden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf. … Het toezicht 
van de Belastingdienst zal zich waarschijnlijk richten op deze 
situaties … De verwachting is dat in ruim 96% van de gevallen 
de Belastingdienst het anders dan tijdelijk als hoofdverblijf kan 
ontlenen aan de objectieve gegevens. In de overige gevallen 
zullen zich situaties bevinden, waarbij sprake is van een grote 
verbouwing die langer dan 12 maanden duurt of onvoorziene 
omstandigheden. In deze situaties zal doorgaans niet worden 
nageheven.”

Uitwerking
 
Als kopers binnen twaalf maanden zelf in de woning gaan 
wonen, lijkt de kans op een naheffing klein. Zekerheid 
voor de situatie dat de vorige bewoners nog even in de 
woning blijven wonen of toerekening van de koopsom aan 
roerende zaken, is er nog niet. De Belastingdienst heeft 
aangegeven meer duidelijkheid te zullen geven. Hopelijk 
komt deze duidelijkheid voor 1 april.

https://www.grantthornton.nl/globalassets/1.-member-firms/netherlands/documenten/flyers-pdf/2020/vermogensupdate-202011---grant-thornton.pdf
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Wie is de schenker bij een 
in gemeenschap van 
goederen gehuwd 
echtpaar?

De vraag speelde onlangs bij de Rechtbank Noord-Holland.

Wat was de casus
 
Man en vrouw waren gehuwd in gemeenschap van 
goederen. De man schenkt in 2001 een groot bedrag 
aan zijn dochter. De schenking werd overgeboekt 
van een rekening van de man bij een Zwitserse bank 
naar een rekening van de dochter bij diezelfde bank. 
De man overlijdt in 2002. Van de schenking is nooit 
aangifte gedaan. De dochter komt in 2014 tot inkeer. 
De inspecteur legt vervolgens in 2015 een aanslag 
schenkbelasting op voor de helft van de schenking, 
omdat de schenking mede is gedaan door de echtgenote 
met wie hij immers in gemeenschap van goederen was 
gehuwd. De navorderingstermijn van 12 jaar voor het 
opleggen van een aanslag voor de andere helft (het deel 
van de man) was verstreken door het overlijden van de 
man.

De Rechtbank oordeelde anders. Het feit dat sprake 
was van een gemeenschap van goederen, betekent 
volgens de Rechtbank niet dat de ene echtgenoot (de 
vrouw) geacht wordt te zijn betrokken bij een door de 
andere echtgenoot (de man) gedane schenking. In 
civielrechtelijke zin heeft de vrouw niet geschonken, 
ondanks dat zij in gemeenschap van goederen waren 
gehuwd. Tegen de uitspraak van de Rechtbank is hoger 
beroep ingesteld.
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Aansluitend oordeel
In een eerdere procedure oordeelde de Rechtbank Zeeland-
-West Brabant anders. In die casus was ook sprake van een 
in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar. De man 
schonk aan beide kinderen. De vrouw overleed binnen 180 
dagen na die schenking. De rechtbank oordeelde dat 
gedurende het bestaan van de huwelijksgoederengemeen-
schap geen verdeling van het vermogen mogelijk is en dat 
de man dus geen privévermogen had. Bij de schenkingen 
handelde hij dus namens de huwelijksgemeenschap, zodat de 
bevoordelingsbedoeling ook bij de vrouw geacht werd 
aanwezig te zijn. Het deed er niet toe dat de vrouw mogelijk 
geen weet van de schenkingen had.

Wat is het belang voor de 
praktijk?
Stel dat sprake is van een in gemeenschap van goederen  
gehuwd echtpaar. Zij hebben een zoon. De man weet dat hij 
op korte termijn komt te overlijden. De vrouw doet een  
schenking aan de zoon van bijvoorbeeld € 100.000.  
De schenking komt van een bankrekening die op haar naam 
staat. Van de schenking wordt aangifte gedaan. Het tarief is 
10%, ofwel € 10.000.

Binnen 180 dagen na de schenking overlijdt de man. Als gevolg 
van een wettelijke fictie, worden schenkingen gedaan binnen 
180 dagen voor het overlijden, bij de nalatenschap opgeteld. 
De omvang van de nalatenschap is zodanig dat bij toepassing 
van de fictie, de bijgetelde schenking tegen 20% wordt belast. 
De eerder geheven 10% mag worden verrekend.

In de visie van Rechtbank Noord-Holland leidt de fictie niet 
tot een bijtelling. Immers, de schenking is afkomstig van de 
vrouw. Wordt de leer van de Rechtbank Zeeland-West Brabant 
aangehangen, dan is wel sprake van een bijtelling, omdat 
het er dan niet toe doet dat de man mogelijk geen weet had 
van de schenking. Het gaat dan overigens om de helft van de 
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Het open fonds voor 
gemene rekening (OFGR) 
en overlijden

Veel belastingplichtigen maken gebruik van de mogelijkheid om 
box 3 belasting te besparen door vermogen in een open fonds 
voor gemene rekening onder te brengen. In plaats van 
belastingheffing in box 3 vindt dan heffing in box 2 plaats. 

De OFGR wordt in de heffing van vennootschapsbelasting  
betrokken. Er gelden voorwaarden. Onder meer dat er  
minimaal twee participanten in het fonds zijn en dat de  
participant met het kleinste aandeel voor minimaal 10% 
gerechtigd moet zijn. Indien beide participanten zijn gehuwd, 
dan wordt het fonds alleen in box 2 belast indien beide  
participanten zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Maar 
wat gebeurt er bij overlijden?

Uitwerking
Indien een van beide participanten (de man) overlijdt, dan 
wordt niet meer aan de gestelde voorwaarde van minimaal 
twee participanten voldaan. Stel dat er een testament is, 
waarin de wettelijke verdeling van toepassing is verklaard en 
dat er twee kinderen zijn. Als gevolg van de wettelijke  
verdeling gaan alle bezittingen van de man naar de vrouw en 
is er nog slechts één participant. Er wordt dan niet meer voor 
gemene rekening belegd. Het gevolg is dat het fonds van box 
2 naar box 3 verhuist, dat over stille reserves in het fonds moet 
worden afgerekend (vennootschapsbelasting) en ook over de 
winstreserves (aanmerkelijk-belang-belasting).
Mogelijk biedt de Belastingdienst gelegenheid tot herstel. Een 
andere mogelijkheid is dat de vrouw de wettelijke verdeling 
ongedaan maakt. Er ontstaat dan een onverdeelde boedel 
met de vrouw en de kinderen als gerechtigden, zodat er weer 
sprake is van meerdere participanten.

In deze, of vergelijkbare situaties, is het zaak om 
het testament te checken op gevolgen voor de 
status van de OFGR bij een overlijden. Niet alles is 
reparabel. Mogelijk moet er een aanpassing van 
het testament plaatsvinden.
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