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Eigen woning

Tijdklemmen kapitaalverzekering eigen woning geheel vervallen

Veel huiseigenaren hebben een kapitaalverzekering of spaarre-
kening eigen woning afgesloten. Met zo’n verzekering of spaar-
rekening kan eigen vermogen worden gespaard om te zijner tijd 
de eigenwoningschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen. De 
uitkering uit deze kapitaalverzekering of spaarrekening is onder 
voorwaarden belastingvrij. Om voor die vrijstelling in aanmer-
king te komen moet minimaal 15 of 20 jaar lang jaarlijks pre-
mie zijn betaald of ingelegd: de tijdklem. Per 1 januari 2017 
zijn deze tijdklemmen voor vier specifiek aangewezen situaties 
vervallen (zie de vorige SSR update), de wetgever heeft aan-
sluitend besloten om per 1 april 2017 de tijdklemmen in alle 
gevallen te laten vervallen. Deze aanpassing wordt met het Be-
lastingplan 2018 alsnog in de wet vastgelegd. Huiseigenaren 
met een nog lopende kapitaalverzekering kunnen die vanaf 1 
april 2017 in alle situaties desgewenst voortijdig beëindigen. 
Het is de vraag of dat financieel verstandig is. Bij een kapi-
taalverzekering eigen woning wordt het hoogste rendement op 
dat spaarproduct in de laatste jaren gemaakt: een voortijdige 
beëindiging kan een flink deel van de opbrengst kosten.

(Bron Belastingplan 2018)

Verhuur eigen woning bij echtscheiding mét renteaftrek

De echtscheidingsregeling voor de eigen woning biedt de ver-
trekkende partner-eigenaar van die woning een doorlopende 
aftrek van (zijn aandeel in) de eigenwoningrente minus het 
eigenwoningforfait. Die aftrek loopt door gedurende maximaal 
24 maanden na de datum waarop de partners duurzaam ge-
scheiden zijn gaan leven. Deze regeling geldt in alle gevallen 
waarin de woning de gewezen partner anders dan tijdelijk als 
hoofdverblijf ter beschikking staat. Daarbij maakt het niet uit 
onder welke voorwaarden de ex-partner de woning gebruikt: de 
doorlopende aftrek geldt ook als de uit de woning vertrokken 
partner die woning aan zijn ex partner verhuurt. In dat geval 
hoeft de huur voor de woning niet gesaldeerd te worden met 
de aftrekbare eigenwoningrente. De eigenwoningrente blijft op 

de vertrekkende partner drukken, ondanks de huurvergoeding. 
De huur is geen (directe) vergoeding voor de betaalde eigenwo-
ningrente, maar een vergoeding voor het gebruik van de woning. 
Voor de doorlopende renteaftrek is wel vereist dat de ex part-
ner in de woning blijft wonen. Als hij/zij de woning in de 24 
maandsperiode verlaat en zich op een ander adres in de Ba-
sisregistratie Personen (BRP) inschrijft, eindigt de aftrek voor 
de uit de woning vertrokken partner per direct. Na ommekomst 
van de 24 maandsperiode vervalt de aftrek, de woning gaat dan 
over naar box 3. 

Eigenwoningreserve bij echtscheiding 

De winst bij verkoop van een eigen woning moet krachtens de 
bijleenregeling worden benut voor de bekostiging van een nieu-
we eigen woning. De vervreemdingswinst (de eigenwoningreser-
ve) vermindert de maximale eigenwoningschuld op de nieuwe 
woning; over het bedrag van de eigenwoningreserve wordt geen 
aftrekbare rente toegekend. 

De eigenwoningreserve is niet alleen aan de orde bij verkoop 
van de eigen woning, maar in alle gevallen waarin de woning op-
houdt eigen woning te zijn. Bijvoorbeeld bij echtscheiding, voor 
de echtgenoot / partner die de echtelijke woning heeft verlaten 
(en voor wie de coulancetermijn van 24 maanden is verstreken).
Als beide partners gerechtigd zijn tot de eigen woning moet de 
eigenwoningreserve tussen hen worden verdeeld naar de mate 
waarin zij beiden gerechtigd zijn tot de eigen woning. Voor ge-
huwden in gemeenschap van goederen is die verdeling (nu nog) 
50 – 50, bij huwelijkse voorwaarden of een notarieel samenle-
vingscontract is de in die voorwaarden / dat contract overeen-
gekomen regeling beslissend. 

Hof Arnhem - Leeuwarden heeft recent beslist dat bij de toe-
rekening van de eigenwoningreserve bij echtscheiding rekening 
gehouden moet worden met de schuld tussen de partners die 
ontstaan is wegens een verschil in inbreng op de woning. In 
de berechte casus hadden de partners in 2007 een woning 
gekocht voor € 1.080.000, ieder voor de helft krachtens hun 
samenlevingscontract. De koopsom werd voor € 755.000 ex-
tern gefinancierd, partner A bracht € 265.000 eigen geld in en 



partner B € 60.000. Partner A heeft daarna nog € 175.000 
op de externe financiering afgelost uit haar eigen vermogen. 
Bij het beëindigen van de relatie bedroeg de waarde in het 
economisch verkeer van de woning € 890.000, en de eigen-
woningschuld € 580.000. De inspecteur verdeelde de daaruit 
resulterende eigenwoningreserve van € 310.000 (€ 890.000 
minus de lening van € 580.000) gelijkelijk, 50-50, tussen de 
partners, conform de bepalingen in hun samenlevingscontract, 
en stelde die reserve per persoon vast op € 155.000. Het Hof 
besliste dat bij de vaststelling van de eigenwoningreserve voor 
partner B alsnog rekening gehouden moest worden met de 
schuld van € 190.000 die hij aan zijn ex-partner had wegens 
de lagere inbreng bij koop van de woning, én de aflossing van 
de hypotheek (50% van € 205.000 + € 175.000). Per saldo 
resteerde voor hem geen eigenwoningreserve. De wet bepaalt 
dat een schuld tussen partners onderling niet kan kwalificeren 
als een eigenwoningschuld. Dat verandert zodra het (fiscale) 
partnerschap is beëindigd: de schuld kwalificeert dan weer wél 
als eigenwoningschuld en vermindert de eigenwoningreserve.  

(Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14-3-2017, nr. 16/00864)

Herziening aftrek hypotheekrente na echtscheiding 

Fiscale partners / echtgenoten kunnen de inkomsten uit eigen 
woning vrijelijk onderling verdelen voor de heffing van inkom-
stenbelasting. Door die vrije toerekening kunnen de negatieve 
inkomsten uit eigen woning – het eigenwoningforfait minus de 
eigenwoningrente – optimaal toegerekend worden aan de part-
ner met het hoogste inkomen in box 1. Dat levert de hoogste 
belastingteruggave op. Partners kunnen de onderlinge verde-
ling wijzigen totdat hun aanslag inkomstenbelasting onherroe-
pelijk vaststaat. Voor een aanpassing is instemming van beide 
partners vereist. Dat geldt ook ná echtscheiding, als een van de 
ex-echtgenoten alsnog een (groter) deel van de fiscale aftrek-
post toegerekend wil krijgen.

A en B hadden tijdens hun huwelijk de aftrek eigen woning 
steeds volledig aan A toegerekend: dat leverde hen het grootste 
fiscale voordeel op. Na de echtscheiding wenste B de toereke-
ning van de aftrekpost eigen woning over de laatste huwelijk-
sjaren te herzien, zodanig dat de helft van die aftrek alsnog aan 
haar werd toegerekend en zij de daarbij behorende belasting-
teruggave kreeg. A weigerde daar aan mee te werken, waarop 
de inspecteur de herziening weigerde toe te passen. Hof Den 
Bosch vond dat terecht. De wet inkomstenbelasting vereist de 
instemming van beide (ex-)echtgenoten voor een herziening van 
de onderlinge verdeling van de aftrek eigen woning, en daar 
was niet aan voldaan: de inspecteur had de herziening van de 
verdeling terecht geweigerd. Deze uitspraak maakt duidelijk dat 
zo’n herziening van de aftrek in het convenant geregeld moet 
worden. 

(Bron: Hof Den Bosch 20-10-2016, nr. 14/00943, 
ECLI:NL:GHSHE:2016:4708)

Gebruiksvergoeding eigen woning 

A en B gingen in september 2014 definitief uiteen. In hun sa-
menlevingsovereenkomst was vastgelegd dat ieder 50% van de 
kosten van hun gezamenlijke woning moest dragen. Die kosten 
omvatten de hypotheekrente, gemeentelijke en andere heffin-
gen en verzekeringspremies. De vrouw verliet de woning, maar 
zij bleef haar aandeel in de kosten van de woning betalen tot 
en met april 2015.  De man betaalde daarna alle kosten en vor-
derde voor de rechter dat de vrouw hem moest compenseren. 
De vrouw stelde daartegenover dat zij recht had op een ge-
bruiksvergoeding nu de man in de woning wilde blijven wonen 
totdat die verkocht was. Rechtbank Amsterdam kende die ge-
bruiksvergoeding toe, om de vrouw ‘het profijt te vergoeden dat 
zij misloopt doordat zij de gebruiksrechten aan de man heeft 
gegund’. De hoogte van de gebruiksvergoeding moest worden 
vastgesteld naar redelijkheid en billijkheid, over de periode mei 
2015 tot datum verkoop woning. De Rechtbank stelde de ver-
goeding vast op de helft van alle lasten verbonden aan de wo-
ning over deze periode. De man moest mitsdien alle kosten van 
de woning voor zijn rekening nemen. 

(Bron: Rechtbank Amsterdam 7 juni 2017, 
ECLI:NL:RBAMS:2017:4006) 

Partners / heffingskortingen

Pleegkinderen en pleegzorgvergoeding

Ouders en hun kinderen kunnen voor de heffing van inkomsten-
belasting niet als fiscale partners worden aangemerkt. Een uit-
zondering geld als ouder én kind 27 jaar of ouder zijn. Deze re-
geling geldt ook voor pleegkinderen, die door de pleegouder(s) 
als eigen kinderen worden opgevoed en onderhouden. Als voor 
een pleegkind (tot 27 jaar) een pleegzorgvergoeding wordt ont-
vangen, is géén sprake van het opvoeden en onderhouden als 
ware het een eigen kind. Een pleegkind tot 27 jaar met pleeg-
zorgvergoeding kan derhalve wél kwalificeren als fiscale partner 
van de pleegouder. Financiën vindt dat ongewenst: pleegouder 
en pleegkind worden op verzoek niet als partner aangemerkt 
voor de heffing van inkomstenbelasting én voor de toeslagen. 
Dit geldt ook voor kinderen tot 27 jaar voor wie de verzorgende 
ouder in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen, maar die niet 
– meer – kwalificeren als pleegkind. 

De wetgever heeft per 1 januari 2013 een belastingvrijstel-
ling ingevoerd voor pleegzorgvergoedingen. Deze vrijstelling 
kent een horizonbepaling tot ultimo 2017. In het Belastingplan 
2018 wordt voorgesteld om de vrijstelling te verlengen omdat 
de evaluatie door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport nog niet is afgerond. In de loop van 2018 wordt beke-
ken of de vrijstelling structureel kan worden gemaakt.

(Bron Belastingplan 2018)
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Geen alleenstaandeouder-korting bij gezamenlijk woonadres in 
BRP

A stond met haar echtgenoot en twee kinderen gedurende het 
gehele jaar 2014 ingeschreven op hetzelfde adres in de basis-
registratie personen (BRP). Feitelijk woonde zij vanaf 15 mei 
2014 op een ander adres. In juni 2014 diende zij een ver-
zoek tot echtscheiding in, en die scheiding werd in september 
2014 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. A 
verzocht in haar aangifte IB 2014 om de alleenstaandeouder-
korting, maar de inspecteur weigerde die toe te kennen. In de 
daarop volgende procedure stelde A voor Hof Den Haag dat 
haar feitelijke verblijfssituatie beslissend was voor het recht op 
de alleenstaandeouder-korting. Hof Den Haag wees dat stand-
punt af: de wet hanteert het inschrijvingscriterium voor toeken-
ning van deze heffingskorting, en noch de wettekst, noch de 
wetsgeschiedenis bood ruimte om in plaats daarvan aan te kno-
pen bij het feitelijke woonadres. De wetgever heeft bewust ge-
kozen voor een helder en eenvoudig objectief criterium en niet 
voor een materieel criterium, dat de Belastingdienst minder 
eenvoudig kan controleren. Nu beide (inmiddels ex) echtgeno-
ten in 2014 nog steeds op hetzelfde adres stonden ingeschre-
ven, waren zij nog steeds fiscale partners, ook al woonden zij 
feitelijk niet meer samen. Het Hof verklaarde het hoger beroep 
van mevrouw X ongegrond. 

(Bron: ECLI:NL:GHDHA:2017:2605)

Geen alleenstaandeouder-korting ondanks feitelijke woonsitu-
atie kind

A en zijn ex-echtgenote B hadden samen twee kinderen. Bij 
hun echtscheiding waren zij co-ouderschap overeengekomen. 
Volgens het ouderschapsplan behoorden de kinderen tegelij-
kertijd tot het huishouden van beide ouders en verbleven zij 
wekelijks doorgaans drie dagen per week bij A. De twee minder-
jarige kinderen stonden ingeschreven op het woonadres van de 
ex-echtgenote B. In zijn aangifte IB 2012 claimde A de alleen-
staandeouder-korting, maar de inspecteur verleende die niet. 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Hof Den Bosch waren het 
daar mee eens. A had geen recht op de alleenstaandeouder-
korting (in 2012) omdat niet voldaan was aan de in de wet 
gestelde voorwaarde dat de kinderen gedurende meer dan zes 
maanden op hetzelfde woonadres als A stonden ingeschreven 
in de BRP. Het Hof verwierp de stelling van A dat hij op grond 
van de feitelijke woonsituatie van de kinderen recht had op de 
alleenstaandeouder-korting.

(Bron: ECLI:NL:GHSHE:2017:1072)

Alimentatie

Voor ex betaalde hypotheekrente geen aftrekbare onderhouds-
verplichting

A en B waren in 1991 gehuwd, onder huwelijkse voorwaarden 
met daarin een beding tot verrekening van inkomsten. De ech-
telijk woning en de hypotheek op die woning ging hen beiden 

voor de helft aan. B verliet op 5 augustus 2009 de woning en 
op 11 november 2009 werd de echtscheiding uitgesproken; er 
was geen echtscheidingsconvenant opgesteld.
 
Na de echtscheiding betaalde A de volledige hypotheekrente 
op de woning. Die rentebetaling was opgenomen in zijn draag-
krachtberekening. A claimde in zijn aangifte IB 2010 en 2011 
aftrek van de hypotheekrente voor zijn eigen deel van de wo-
ning; voor de door hem voor B betaalde hypotheekrente claimde 
hij aftrek als partneralimentatie. De inspecteur weigerde aftrek 
voor dat laatste deel van de hypotheekrente. A verzette zich 
daartegen en ging in beroep. Zonder succes, Rechtbank Zee-
land-West-Brabant en Hof Den Bosch stelden de inspecteur in 
het gelijk. A had niet aangetoond dat er sprake was van een on-
derhoudsverplichting in de zin van de Wet inkomstenbelasting, 
van partneralimentatie. Er was geen overeenkomst tussen A en 
zijn ex-echtgenote waaruit bleek dat A de verplichting had om 
‘haar’ deel van de hypotheekrente en overige lasten te voldoen. 
Ook de enkele vermelding van die betaling in zijn draagkracht-
berekening was daarvoor onvoldoende bewijs. Het Hof verwierp 
ook de stelling van A dat de advocaten die bij de echtscheiding 
waren betrokken, hadden bedoeld overeen te komen dat A de 
hypotheeklasten als alimentatie zou betalen. A had die stelling 
pas op de zitting ingenomen en verder niet bewezen zodat het 
Hof die stelling onaannemelijk vond. 

(Bron: ECLI:NL:GHSHE:2017:1527)

Kosten levensonderhoud aanstaande echtgenote aftrekbaar

A had sinds 2005 een affectieve relatie met mevrouw B. Zij 
hadden samen een zoon die op 10 mei 2009 was geboren. A 
en B woonden in twee boven elkaar gesitueerde woningen met 
ieder een eigen ingang. Op 21 december 2010 trouwden zij. 
A claimde in zijn aangiften IB 2009 en 2010 aftrek van resp. 
€ 23.527 en € 24.525 voor de door hem betaalde kosten voor 
levensonderhoud van B. De inspecteur weigerde die aftrek. A 
had ter onderbouwing van de geclaimde aftrek een schriftelijke 
overeenkomst van 1 januari 2009 overgelegd waaruit bleek dat 
er sprake was van rechtens afdwingbare verplichtingen. De in-
specteur stelde dat die overeenkomst geantedateerd was, om-
dat A steeds had gezegd dat er alleen een mondelinge overeen-
komst, een belofte, was.

Rechtbank Noord-Nederland vond de door A overgelegde 
schriftelijke overeenkomst van 1 januari 2009 wél rechtsgel-
dig. Uit die overeenkomst bleek volgens de Rechtbank dat A 
en B hadden beoogd om een rechtens afdwingbare verbintenis 
aan te gaan die op 1 januari 2009 tot stand was gekomen. De 
Rechtbank besliste dat in de gegeven situatie inderdaad sprake 
was van een rechtens afdwingbare vordering van mevrouw B op 
A tot voorziening in haar levensonderhoud. Bij een LAT-relatie 
is het gangbaar dat partners in hun eigen onderhoud voorzien, 
zodat bijdragen over en weer daarvoor niet aftrekbaar zijn, maar 
de situatie van mevrouw B was volgens de Rechtbank zo bij-
zonder dat A zich naar objectieve maatstaven dringend moreel 
gedwongen kon voelen om in haar levensonderhoud te voorzien. 
A en hadden al vanaf 2005 een LAT-relatie, zij hadden samen 
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een kind en de uit het buitenland afkomstige mevrouw B kon 
niet in haar levensonderhoud voorzien door het ontbreken van 
een verblijfsvergunning, het taalverschil en verschillen in di-
ploma’s. Hieraan deed niet af dat X en mevrouw Y niet samen-
woonden en ook niet dat hun woningen boven elkaar lagen. De 
aftrek voor de kosten van levensonderhoud werd aanvaard. 

(Bron: ECLI:NL:RBNHO:2017:1762)

Bijdragen aan duurzaam gescheiden levende echtgenote aftrek-
baar

A en zijn echtgenote B leefden duurzaam gescheiden. B woonde 
en werkte in Duitsland. A was in 2011 werkeloos geraakt, en A 
en B waren toen overeengekomen dat A de vaste maandelijkse 
bijdrage van € 200 vanaf juli 2011 niet meer zou betalen, maar 
dat hij betalingen zou doen voor zover zijn financiën dat toelie-
ten. A voerde in zijn aangifte IB 2014 € 2.210 op als partnera-
limentatie. Daarvan had hij € 860 per bank en € 1.350 contant 
aan B betaald. De inspecteur accepteerde de aftrek alleen voor 
de per bank betaalde bedragen; voor de contante betalingen 
was volgens hem geen sprake van een juridisch afdwingbare 
verplichting. Hof Arnhem-Leeuwarden verwierp dit standpunt 
van de inspecteur. Op grond van het familierecht blijft er een 
juridisch afdwingbare zorgverplichting bestaan ook nadat echt-
genoten duurzaam gescheiden zijn gaan leven. Mevrouw B had 
een gehoorprobleem en A had hun zoon nadrukkelijk beloofd 
dat hij zijn moeder niet in de steek zou laten. A kon zich volgens 
het Hof gedrongen voelen om mevrouw B te geven wat zij nodig 
had. Volgens het Hof was sprake van periodieke uitkeringen. 
De uitkeringen en verstrekkingen waren onregelmatig, maar 
wél periodiek. A hield bij wat hij aan B betaalde en B erkende 
die betalingen door na afloop van ieder jaar een verklaring te 
ondertekenen waarop de uitkeringen waren vermeld. Het Hof 
besliste dat A recht had op een aftrek van € 2.210.

(Bron: ECLI:NL:GHARL:2017:6972)

Directeur-grootaandeelhouder

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV kan vanaf 
1 april 2017 zijn pensioen in eigen beheer (PEB) afkopen tegen 
de fiscale waarde, het bedrag van de pensioenverplichtingen 
op de fiscale balans. De BV wordt dan bevrijd van de pensi-
oenverplichting; de BV moet de over de afkoop verschuldigde 
loonbelasting afdragen en het netto bedrag aan de DGA uit te 
keren. Financiën wil het PEB snel wegwerken en biedt daarom 
een aantrekkelijke korting bij afkoop: in 2017 is 34,5% van de 
fiscale waarde belastingvrij, in 2018 is dat 25% en in 2019 
19,5%. Deze korting wordt verleend over de fiscale waarde van 
de PEB op het tijdstip van de afkoop, maar ten hoogste over de 
fiscale waarde per 31 december 2015. Bij een gebroken boek-
jaar is dat de fiscale waarde op de eindbalans van het boekjaar 
2014/2015. De DGA kan er ook voor kiezen om zijn PEB om 
te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting 
(ODV).

De afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer raakt 
niet alleen de pensioenrechten van de DGA zelf, maar ook de 
daaruit afgeleide rechten van de partner of ex-partner. Die 
rechten moeten beschermd worden, én de partner moet zich 
bewust zijn van de gevolgen van de afkoop of omzetting in een 
ODV. De wetgever heeft om die reden de instemming van de 
(ex-)partner verplicht gesteld. Volgens het Centraal aanspreek-
punt pensioenen bij de Belastingdienst zijn de navolgende 
partners van de DGA instemmingsgerechtigd voor de afkoop of 
omzetting van het PEB:
• de echtgenoot;
• de geregistreerde partner;
• de niet geregistreerde partner, maar uitsluitend als deze 

partner voldoet aan de partnerdefinitie in de pensioenover-
eenkomst die de DGA en zijn vennootschap hebben geslo-
ten. Als de niet gehuwde en niet geregistreerde partner 
van de DGA geen recht heeft op (een deel van) de in eigen 
beheer verzekerde pensioenaanspraak, is de schriftelijke 
instemming van deze partner niet vereist; 

• de ex-partner, de gewezen partner die – na scheiding, de 
verbreking van een geregistreerd partnerschap of een part-
nerrelatie in de zin van pensioenovereenkomst – gerech-
tigd is (gebleven) tot een deel van het in eigen beheer 
verzekerde pensioen.

(Bron: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer)

Schenk- en erfbelasting

De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

De algehele gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 
vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. Dat 
nieuwe huwelijksgoederenregime geldt voor huwelijken die op 
of na 1 januari 2018 naar Nederlands recht worden gesloten 
(waarbij geen huwelijksvoorwaarden zijn overeengekomen). De 
gevolgen van deze nieuwe gemeenschap zijn groot: het voor-
huwelijkse vermogen van de echtgenoten, én de giften en erf-
rechtelijke verkrijgingen vallen niet in de gemeenschap van 
goederen, maar blijven privévermogen. Daardoor ontstaan drie 
afzonderlijke vermogens: het privévermogen van de vrouw, het 
privévermogen van de man, én het afgescheiden vermogen van 
de gemeenschap, het gezamenlijke vermogen. Mutaties tussen 
deze drie vermogens moeten goed geadministreerd worden! Ge-
beurt dat niet, dan leidt dat tot problemen, met name bij een 
echtscheiding. Als dan niet kan worden aangetoond wat van 
welke echtgenoot is, of met welk geld een bezitting is gefinan-
cierd, is dat goed gemeenschappelijk bezit. De administratie-
plicht weegt zwaar, zeker ook bij een samengesteld gezin. 

Echtgenoten moeten bij aanvang van het huwelijk hun privé be-
zittingen en schulden goed vastleggen en documenteren, zeker bij 
een voorhuwelijkse onderneming, én tijdens het huwelijk een 
deugdelijke administratie bijhouden van hetgeen privé en ge-
meenschappelijk is. Echtgenoten kunnen ook voorhuwelijkse 
gemeenschappelijke bezittingen en schulden hebben. Bijvoor-
beeld als zij voor het huwelijk hebben samengewoond en sa-
men een huis hebben gekocht. Die gezamenlijke bezittingen en 
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shulden blijven gezamenlijk, na de huwelijkssluiting verplicht 
in de verhouding 50 - 50. Als in de voorhuwelijkse periode 
de ene partner een aandeel in een goed heeft van 75% en de 
ander 25%, worden beide echtgenoten na de huwelijkssluiting 
gelijkgerechtigd. Een dergelijke wijziging van gerechtigdheid 
vormt geen schenking, schenkbelasting is niet verschuldigd, om-
dat sprake is van boedelmenging. De wijziging kan wel gevolgen 
hebben voor bijvoorbeeld de eigenwoningreserve, en de erfbe-
lasting. Als partijen de 50 - 50 gerechtigdheid willen voorko-
men, moeten zij huwelijkse voorwaarden aangaan. 

Verdeling vermogen gehuwden / ongehuwd samenwonenden 

Het aangaan of aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan lei-
den tot een vermogensverschuiving van de ene naar de andere 
echtgenoot. Voorgesteld wordt om in de wet vast te leggen dat 
zo’n vermogensverschuiving – vanaf 1 januari 2018 – tot een 
belastbare schenking leidt indien en voor zover: 
• het aandeel van de minst vermogende in het totale vermo-

gen hoger wordt dan 50%, ofwel  
• het aandeel van de meest vermogende in het totale ver-

mogen toeneemt. 
Als de minst vermogende meer dan 50% van het totale vermo-
gen verkrijgt door het opmaken of aanpassen van de huwelijkse 
voorwaarden, is voor het surplus boven de 50% sprake van een 
belastbare schenking. Dat geldt ook als de gerechtigdheid van 
de meest vermogende wordt uitgebreid. De vermogensverschui-
ving wordt gerelateerd aan het totale vermogen van beide echt-
genoten; als de vermogensverschuiving een belastbare schen-
king inhoudt wordt die schenking op dát tijdstip naar de dán 
geldende waarde in de heffing van schenkbelasting betrokken.
In de huwelijkse voorwaarden kan een beding worden opge-
nomen waardoor een vergelijkbare vermogensverschuiving 
optreedt op het tijdstip dat het huwelijk door overlijden wordt 
ontbonden. Die opzet wordt bestreden met een soortgelijke be-
paling voor de erfbelasting. Deze aanpassing gaat niet alleen 
voor gehuwden gelden, maar ook voor ongehuwd samenwonen-
den die een notarieel samenlevingscontract hebben met daarin 
een wederzijdse zorgverplichting. 

Ingeval van een nep-huwelijk of notarieel samenlevingscontract 
– een samengaan met als voornaamste doel het ontgaan van 
schenk- of erfbelasting – wordt elke vermogensverschuiving als 
een schenking aangemerkt. De bewijslast dat sprake is van zo’n 
nepverbintenis rust op de inspecteur.

(Bron Belastingplan 2018)
  
Diversen

Overdracht aandelen vastgoed-BV: vrijstelling OVB

De wet kent voor de bedrijfsopvolging in de familiesfeer een 
vrijstelling van overdrachtsbelasting: bij de overdracht van 
een onderneming waar onroerende zaken toe behoren – die 
dienstbaar zijn aan de onderneming – en waarbij een kind (of 
kleinkind, broer, zus of hun echtgenoot) van de overdrager de 
bedrijfsvoering in haar geheel voortzet, blijft de heffing van 

overdrachtsbelasting onder voorwaarden achterwege. De letter-
lijke wettekst beperkt deze vrijstelling tot een IB-onderneming, 
maar Hof Arnhem - Leeuwarden heeft recent beslist dat deze 
vrijstelling ook geldt voor aandelen in een BV. 
Deze uitspraak is voor de praktijk van groot belang: de bedrijfs-
opvolging krijgt er, naast de faciliteiten in de  inkomsten- en 
schenk- en erfbelasting – de bedrijfsopvolgingsregeling – een 
belangrijke faciliteit bij.

(Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 15-8-2017, nr. 16/01058 
ECLI:NL:GHARL:2017:6787)

Inkeerregeling vervalt per 1 januari 2018 

De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Demis-
sionair staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat onlangs 
de Tweede Kamer meegedeeld: de maatregel wordt meegeno-
men in het Belastingplan 2018. Volgens de staatssecretaris is 
de regeling voor een boetevrije inkeer niet meer nodig nu door 
de intensivering van de uitwisseling van gegevens met buiten-
landse autoriteiten “de kans dat belastingplichtigen met ver-
zwegen vermogen tegen de lamp lopen almaar groter wordt”.
De inkeerregeling biedt zwartspaarders de mogelijkheid om 
boetevrij schoon schip te maken met de Belastingdienst. Zij 
kunnen boetevrij inkeren als zij binnen twee jaar na de foute 
aangifte de inspecteur alsnog juist en volledig informeren en 
hem de voor navordering vereiste gegevens ‘uitdrukkelijk ken-
baar maken’. Is die tweejaarstermijn verstreken, dan is bij in-
keer een vergrijpboete verschuldigd als er sprake is van opzet of 
grove schuld van de belastingplichtige: sinds 1 juli 2016 is die 
boete maximaal 120% van de alsnog verschuldigde belasting. 
Spoort de inspecteur het verzwegen vermogen zelf op, dan kan 
de boete oplopen tot 300%. Deze boete is ingevoerd per 1 
januari 2010, bij eerder klopjachten van de fiscus. 

Met het afschaffen van de inkeerregeling wordt het reguliere 
boeteregime ook van toepassing op de belastingplichtigen die 
kort na hun vergrijp, binnen twee jaar tot inkeer komen en als-
nog een juiste aangifte doen. De Belastingdienst kan dan di-
rect een vergrijpboete opleggen als sprake is van opzet of grove 
schuld van de belastingplichtige. Staatssecretaris Wiebes biedt 
inkeerders nog wel enig perspectief: het alsnog verstrekken van 
juiste en volledige inlichtingen blijft gelden als een strafvermin-
derende omstandigheid.

(Bron Belastingplan 2018)

Hebt u vragen of opmerkingen, of wilt u zich aan of afmelden
voor deze nieuwsbrief? 
Neem dan contact op met dhr. D. Siemerink.
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