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Algemene tarief overdrachtsbelasting wordt volgens 
Belastingplan 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%, wat nu?
In het Belastingplan 2023 staat dat het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting verhoogd wordt. Wat houdt deze 
verhoging in? Waar rekening mee te houden als er aankoopplannen zijn? Hoe zit het met de startersvrijstelling? 

Algemene tarief van 8% naar 10,4% 
Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat volgens het Belastingplan 2023 opnieuw omhoog per 1 januari 2023. 
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen waar de verkrijgers niet voor langere tijd zelf in gaan wonen, 
wordt verhoogd van 8 naar 10,4%. Via deze verhoging wil men de positie van de starter en doorstromer ten opzichte van de 
belegger op de koopwoningmarkt verbeteren. Het algemene overdrachtsbelastingtarief geldt onder meer voor bedrijfsgebouwen 
en bedrijfsruimtes, aanhorigheden die niet gelijk met een woning worden gekocht (bijv. tuin, garage of schuur), recreatiewoningen 
en tweede woningen, de woning van de ouders die de kinderen kopen en waarin de ouders blijven wonen, grond die bestemd 
is voor woningbouw, de verkrijging van de economische eigendom, enz.

Aankoopplannen?  
Als er aankoopplannen zijn, is het met het oog op de overdrachtsbelasting raadzaam om rekening te houden met een verhoging 
per 1 januari 2023 van het algemene tarief van de overdrachtsbelasting naar 10,4%. Als de levering van pand nog dit jaar (2022) 
geeffectueerd wordt (via de notaris) is een besparing van 2,4% overdrachtsbelasting mogelijk. 

2% tarief  
Voor woningen geldt zoals bekend een lager tarief van 2%. Maar sinds 1 januari 2021 geldt dit lage tarief alleen voor woningen die 
door de verkrijger (langdurig) als hoofdverblijf worden gebruikt. Vanaf 1 januari 2021 geldt er voor starters op de woningmarkt, 
onder voorwaarden, een (starters)vrijstelling. 
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Startersvrijstelling   
Er geldt een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting (artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel van de 
Wet op belastingen van rechtsverkeer) als de koper voldoet aan de hiernavolgende voorwaarden.

• De koper verkrijgt op of na 1 januari 2021 een woning waarin de koper zelf voor langere tijd gaat wonen.
•  De koper is meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat de koper  de woning verkrijgt  

(het moment van ondertekening van de notariële akte van levering).
•  De woningwaarde mag niet hoger zijn dan e 400.000. Het gaat om de waarde in het economisch verkeer.  

Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Het gaat dan om  
de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan  
de koopsom zoals deze in de koopovereenkomst staat.

•  Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van  
de woning opgeteld.

• De koper heeft niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.
•  De koper moet een Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling invullen. Daarin verklaart de koper dat hij  

kwalificeert voor de voorwaarden van de vrijstelling. Deze is te downloaden via de website van de Belastingdienst

Leeftijdsdiscriminatie: hoe heeft de rechter hier recentelijk over geoordeeld?
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Rechtbank Zeeland-West-Brabant  
Interessant is in dit kader dat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant recentelijk (30 september 2022) heeft beslist dat het  hanteren 
van een leeftijdsgrens tot 35 jaar voor de startersvrijstelling niet leidt tot discriminatie in de zin van het EVRM of het IVBPR. 
Het gaat hier in het bijzonder om artikel 14 van het EVRM en artikel 26 van het IVBPR. Op het tijdstip van de verkrijging van de 
woning had belanghebbende de leeftijd van 38 jaar. Volgens de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:5509) 
kan uit de de memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachts-
belasting) (hierna: MvT), worden opgemaakt dat de wetgever met de introductie van de startersvrijstelling heeft beoogd de positie 
van koopstarters op de woningmarkt te verbeteren. Ook kunnen hieruit de overwegingen voor het hanteren van een leeftijdsgrens 
van 35 jaar worden opgemaakt In de MvT is hierover onder meer opgenomen, dat uit onderzoek is gebleken dat het merendeel 
van de starters zich bevindt in leeftijdscategorie tussen de 25 en 35 jaar. Met de gekozen leeftijdsgrenzen van meerderjarig en 
jonger dan 35 jaar, is aangesloten bij deze leeftijdsgrens voor de meest actieve koopstarters. Bij het hanteren van de definitie 
gebaseerd op leeftijd, zou meer dan 70% van de doelgroep (personen die nooit eerder een woning hebben verkregen) onder 
de doelgroep vallen. Gezien de wens om de groep starters op de koopwoningmarkt te helpen, maar ook de uitdagingen ten 
aanzien van de uitvoerbaarheid, heeft de wetgever dit percentage voldoende geacht en de gekozen definitie als proportioneel 
en subsidiair beoordeeld. Volgens de wetgever kan het doel op deze wijze het beste worden bereikt.

Rechtbank Gelderland   
Op eigenlijk vrijwel gelijke wijze werd eerder dit jaar (7 juni 2022) door de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2022:2814) 
beslist waar een 50-jarige de startersvrijstelling claimde met een beroep op ongeoorloofde (leeftijds)discriminatie. 

Houd rekening met een verhoging van het algemene tarief van de overdrachtsbelasting per 2023 van 8% naar 10,4%. 
Zorg zo mogelijk voor overdracht in 2022; dit scheelt 2,4% overdrachtsbelasting.
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