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Als je een woning koopt om te verhuren, 
mogen de fiscale aspecten niet uit het 
oog worden verloren. Een woning die 
wordt verhuurd, wordt namelijk voor 
de inkomstenbelastingheffing niet 
hetzelfde behandeld als een eigen woning. 
Normaliter speelt de fiscaliteit rondom de 
verhuurde woning en de daarop rustende 
hypotheek zich af in box 3. Maar onder 
omstandigheden wordt de huur- en 
verkoopopbrengst belast in box 1. Welke 
omstandigheden zijn dat? Wij hebben een 
aantal zaken voor je op een rij gezet.
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Inkomstenbelasting: Box 1 of box 3?
Of en zo ja op welke wijze je te maken krijgt met 
belastingheffing over de huuropbrengsten en de verkoopwinst 
is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die je voor 
de woning verricht. Criterium daarbij is of de te verrichten 
werkzaamheden al dan niet uitgaan boven wat gebruikelijk is 
bij normaal, actief vermogensbeheer.

Box 3
Gaan de werkzaamheden niet uit boven wat gebruikelijk is bij 
normaal, actief vermogensbeheer, dan is er sprake van een 
belegging in box 3. In principe vormt de niet-bedrijfsmatige 
exploitatie van een woning, niet zijnde de eigen woning, een 
beleggingsactiviteit. De waarde van het pand maakt dan deel 
uit van de grondslag van box 3. De huuropbrengsten en de 
verkoopwinst zijn dan niet in box 1 belast.

Waardering van de woning in box 3
In box 3 wordt de verhuurde woning gewaardeerd 
tegen de WOZ-waarde. De peildatum voor de 
vermogensrendementsheffing is 1 januari van het voorgaande 
belastingjaar. Is de woning op 1 januari nog niet permanent 
verhuurd dan moet 100% van de WOZ-waarde tot de 
bezittingen worden gerekend. Is de woning wel al permanent 

verhuurd op 1 januari dan mag de WOZ-waarde gecorrigeerd 
worden. Een verhuurde woning is nu eenmaal minder waard 
dan een woning vrij van huur. De correctie vindt plaats aan 
de hand van de leegwaarderatio. Staat de verhuurde woning 
op erfpachtgrond dan mag de WOZ-waarde eerst verlaagd 
worden met 17 maal de jaarlijkse erfpachtcanon. Vervolgens 
vindt de correctie plaats aan de hand van de leegwaarderatio.

Leegwaarderatio (artikel 17a UBIB 2001)
Bij een jaarlijkse huur als percentage van de WOZ-waarde van:

Meer dan Maar niet meer 
dan

Bedraagt de  
leegwaarderatio

0% 1% 45%

1% 2% 51%

2% 3% 56%

3% 4% 62%

4% 5% 67%

5% 6% 73%

6% 7% 78%

7% - 85%
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0012066/2021-01-01/#Hoofdstuk5_Artikel17a


In dit kader willen wij nog wijzen 
op het arrest Hoge Raad 3 april 
2015 (ECLI:NL:HR:2015:812). Als de 
werkelijke waarde meer dan 10% lager 
is dan de waarde volgens de hiervoor 
uiteengezette wettelijke systematiek, 
dan vormt de werkelijke waarde het 
uitgangspunt.  

Box 1
Is er sprake van meer dan normaal, 
actief vermogensbeheer, dan zijn de 
opbrengsten belast in box 1 als winst uit 
onderneming of als resultaat uit overige 
werkzaamheden (ROW). Artikel 3.91, 

lid 1, onderdeel c Wet IB 2001 geeft een beperkte aanwijzing 
wanneer er sprake is van meer dan normaal, actief 
vermogensbeheer. In de praktijk ontstaat er dan ook regelmatig 
discussie met de Belastingdienst. Met als gevolg een aantal 
interessante procedures. In die rechtspraak is een aantal 
indicatoren benoemd die wijzen op meer dan normaal, actief 
vermogensbeheer:
• Zelf administratief werk verrichten. Denk daarbij aan het 

opstellen van huurcontracten, marketingactiviteiten, in- en 
excassowerkzaamheden en klachtenbehandeling.

• Zelf werkzaamheden verrichten aan de verhuurde woning. 
• Denk daarbij aan een verbouwing. Het verhelpen van 

een klein gebrek wordt wel gezien als normaal en actief 
vermogensbeheer.

• Meer dan 5 of 6 verhuurde woningen bezitten
• Met enige regelmaat aan- en verkopen van panden

Er zal niet snel sprake zijn van winst uit onderneming omdat de 
bedrijfsmatige verhuur bij de Verhuurhypotheek van Nationale-
Nederlanden is uitgesloten. Wel kan er in uitzonderingsgevallen 
sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden. Naast 
de vorengenoemde situaties is er volgens artikel 3.91, lid 1, 
onderdeel c Wet IB 2001 sprake van meer dan normaal, actief 
vermogensbeheer bij het uitponden van onroerende zaken of bij 
het aanwenden van specifieke (voor)kennis van de woningmarkt.

Dit behoeft enige toelichting. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan 
onder de term ‘uitponding’? Hier moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan de opzet waarbij een pand na aankoop wordt 

gesplitst in appartementen die vervolgens afzonderlijk met winst 
worden verkocht. Bij uitponding kan ook gedacht worden aan 
de koop van een verhuurde woning met het doel deze woning 
vrij van huur met winst te verkopen zodra het huurcontract 
met de huurders is beëindigd. Niet elke uitponding leidt tot 
belastingheffing in box 1. Volgens Hoge Raad 9 oktober 2009 
(ECLI:NL:PHR:2009:BI0481) is daarvan slechts sprake als de 
exploitatie gepaard gaat met werkzaamheden die zijn gericht op 
redelijkerwijs te verwachten voordeel, of als bijzondere kennis er 
in belangrijke mate (>30%) aan heeft bijgedragen dat voordeel 
behaald wordt. Ook als iemand voorkennis heeft kan dat ertoe 
leiden dat de huuropbrengsten in box 1 belast worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan een makelaar die met zijn bijzondere kennis 
van de markt een voordeel behaalt. Bijvoorbeeld omdat hij weet 
dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Onlangs oordeelde 
het Hof Arnhem (ECLI:GHARL:2020:9072) dat de verkoopwinst 
die is gerealiseerd met een beleggingspand niet in box 1 is 
belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De feitelijke 
omstandigheden zijn doorslaggevend.

Als de huuropbrengsten belastbaar zijn in box 1, dan zijn de 
daadwerkelijke huurinkomsten het uitgangspunt. Daarop kunnen 
uiteraard de met de verhuur gepaard gaande kosten in mindering 
gebracht worden. Ook afschrijvingen komen in mindering.  
Let er echter wel op dat afschrijvingen niet langer in mindering 
komen op het resultaat zodra de WOZ-waarde wordt bereikt.  
Bij verkoop van de woning is belasting verschuldigd voor zover de 
verkoopprijs hoger is dan de boekwaarde. Is de verkoopprijs lager 
dan de boekwaarde dan is er sprake van een aftrekbaar verlies.

Voorbeeld box 3   
Henry verhuurt zijn woning voor € 1.000 per maand (€ 12.000 per jaar).  
De woning heeft een WOZ-waarde van € 360.000. De woning staat op  
erfpachtgrond en de jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt € 1.200.

WOZ-waarde: €  360.000
Waardevermindering wegens erfpacht: 17 x € 1.200 =  €   20.400 -/-
 €  339.600
Waardering in box 3: € 339.600 X 62% = € 210.552

Het percentage van 62% is als volgt bepaald. De jaarlijkse huursom wordt  
gedeeld door de gecorrigeerde WOZ-waarde. Huursom / WOZ-waarde =  
€ 12.000 / € 339.600 = 3,53%. De leegwaarderatio volgens de tabel is dan 62%. 

→

Overzicht verschillen box 1 en box 3

Box 1 Box 3

Meer dan normaal, actief 
vermogensbeheer

Normaal actief vermogensbeheer

Feitelijk ontvangen huur 
belastbaar

Forfaitair rendement

Kosten, afschrijvingen*  
aftrekbaar

Geen aftrek van kosten en 
afschrijvingen

Winst bij verkoop belast Winst bij verkoop onbelast

Verlies bij verkoop aftrekbaar Verlies bij verkoop niet aftrekbaar

* Afschrijven tot WOZ-waarde mogelijk

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2009:BI0481
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:9072


Voorbeeld box 1
Willem ’t Einde koopt een woning bestemd 
voor verhuur. Willems werkzaamheden 
overschrijden normaal, actief 
vermogensbeheer. De kostprijs van de 
woning bedraagt € 500.000. Hij financiert 
het pand deels met eigen geld en sluit een 
verhuurhypotheek van € 250.000 met 
een rente van 3,5% (€ 8.750). Willems 
inkomen in box 1 is aan de top belast tegen 
het hoogste tarief IB (49,5% in 2021). De 
huurinkomsten bedragen € 36.000. De 
aftrekbare kosten met betrekking tot de 
woning zijn € 15.000 (incl. rentelasten). 
Het nettoresultaat berekent hij als volgt:

Huurinkomsten:  € 36.000 
Af: aftrekbare kosten: € 15.000
Af: Afschrijvingen: p.m. ________ 
Resultaat:  € 21.000

Inkomstenbelasting:  
49,5% x € 21.000 =  € 10.395

Netto resultaat:  € 10.605

Uitwerking box 3 
Als er sprake is van normaal, actief vermogensbeheer, dan behoort 
de woning en de daarop rustende Verhuurhypotheek tot box 3. 
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie dat de 
woning op 1 januari al permanent verhuurd is (situatie A) en de 
situatie waarin dat niet het geval is (situatie B). Cijfermatig werkt 
dat als volgt uit. 

Situatie A: de woning op 1 januari permanent verhuurd 
Leegwaarderatio: 85% (want huur > 7% WOZ-waarde)
Grondslag: (85% x € 500.000) -/- € 250.000* = € 175.000
Box 3-heffing:  31% x 4,501%** x € 175.000 = € 2.441
Nettoresultaat:  € 36.000 -/- € 15.000 -/- € 2.441 = € 18.559

Situatie B: de woning is op 1 januari niet permanent verhuurd
Grondslag:  € 500.000 -/- € 250.000* = € 250.000
Box 3-heffing:  31% x 4,501%** x € 250.000 = € 3.488
Nettoresultaat:  € 36.000 -/- € 15.000 -/- € 3.488 = € 17.512

*  In de uitwerking is de schuldendrempel (€ 3.200 in 2021) buiten beschouwing 
gelaten.

** Het forfaitaire rendement is gesteld op 4,501% omdat de eerste schijf al 
gevuld is.

Overdrachtsbelasting
Er zijn twee tarieven voor de overdrachtsbelasting: het 
algemene tarief en het verlaagde tarief. Het algemene tarief 
overdrachtsbelasting bedraagt met ingang van 1 januari 
2021 8%. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de 
waarde van de verkregen onroerende zaak.  Behalve het 
algemene tarief bestaat er voor de overdrachtsbelasting 
een verlaagd tarief van 2%. Het verlaagde tarief geldt alleen 
voor de woning die de verkrijger anders dan tijdelijk als 
hoofdverblijf gaat dienen. Daarnaast kennen we sinds 2021 de 
startersvrijstelling. 

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting geldt voor 
verkrijgingen die niet zijn vrijgesteld en waarvoor ook niet het 
verlaagde tarief van 2% geldt. Het kan hierbij gaan om de 
verkrijging van: 

• een vakantiewoning; 
• een tweede woning; 
• een aanhorigheid bij de eigen woning die niet gelijktijdig met 

de woning wordt verkregen; 
• een zakelijk onroerende zaak, zoals een winkel- of 

bedrijfspand; of 
• een beleggingspand. 

Bij de verwerving van een onroerende zaak die bestemd is 
voor de verhuur, dient dus rekening te worden gehouden met 
het algemene tarief overdrachtsbelasting van 8%.  

Meer informatie
Heb je nog vragen nog vragen naar aanleiding van dit artikel 
over de fiscale aspecten die komen kijken bij het verhuren van 
een woning? Neem dan contact op met je adviseur.  

Overzicht schijven en belastingheffing in box 3

 Vermogensrendementsheffing 2021 

 Grondslag sparen en beleggen Forfaitair rendement Box 3 heffing = 31% x forfaitair rendement

 Tot en met € 50.000 1,898% 0,589%

 Van € 50.001 t/m € 950.000 4,501% 1,395%

 Vanaf € 950.001 5,69% 1,7639%


