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Kan een onroerende zaak (bouwkavel) worden beschouwd als woning; 
laag of algemeen tarief overdrachtsbelasting van toepassing?

Voor de overdracht van een woning geldt het lage tarief van de overdrachtsbelasting (2% in 2023) en niet het algemene hoge  
tarief (van in 2023 zelfs 10,4%). Een onroerende zaak wordt aangemerkt als woning als het bestemd is voor bewoning. Wat wordt 
daarmee bedoeld? Wat  heeft de rechtbank Gelderland hier recentelijk over beslist? Wat is goed om te weten en om te bewaken?

Wat speelde hier over een bouwplan met splitsing in acht bouwkavels?
Een projectontwikkelaar heeft een perceel grond gekocht waarop zich een woning met aanhorigheden bevond. Op de grond  
worden acht twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Het perceel wordt daarom gesplitst in acht afzonderlijke kavels. Daarna  
worden er met de kopers koop/aannemingsovereenkomsten gesloten om de woningen te realiseren. Na overdracht van de  
bouwkavels worden de restanten verder gesloopt. 

Overdrachtsbelasting volgens algemeen tarief 
Een van de kopers van een kavel (hierna Geert) merkt dat bij de overdracht door de notaris 6% overdrachtsbelasting in rekening 
wordt gebracht. Dat is op dat moment (in 2020) het algemene tarief van de overdrachtsbelasting (art. 14 lid 1 Wbrv). Let op:  
het algemene tarief van de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%. Geert stelt dat de door hem gekochte 
bouwkavel moet worden beschouwd als een woning in de zin van art. 14 lid 2 Wbrv. Ten tijde van de overdracht stond er nog een 
deel van de buitenmuur van de voormalige woning op zijn kavel en een deel van het verharde terras. Daarbij dient de kavel voor 
bebouwing van zijn woonhuis. Volgens Geert is het verlaagde tarief van 2% overdrachtsbelasting van toepassing.

Wat staat er in de wet en in de Memorie van Toelichting?
Voor de verkrijging van een woning geldt voor de overdrachtsbelasting een speciaal tarief van 2% (art. 14 lid 2 Wbrv). In de wet 
staat niet wat er met een woning wordt bedoeld. Volgens de Memorie van Toelichting (MvT) moet onder een woning worden ver-
staan een onroerende zaak die naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Daarbij is mede van belang of door de gemeente aan de 
onroerende zaak een woonbestemming is gegeven. Als woning is niet aan te merken grond die bestemd is voor woningbouw.
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Hoge Raad  
De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:290, 294 en 295) heeft al eerder uitgemaakt dat de vraag of een onroerende zaak voor bewoning 
is bestemd moet worden beantwoord naar objectieve maatstaven. De bedoeling van de koper is niet bepalend. Een bouwwerk dat 
is aangekocht kan alleen worden geacht zijn aard van woning te hebben behouden, als er niet meer dan beperkte aanpassingen 
nodig zijn om het weer voor bewoning geschikt te maken. 

Hoe oordeelt de rechtbank Gelderland in deze casus?
Als Geert meent dat het lage tarief van toepassing is moet hij aannemelijk maken dat de onroerende zaak op het moment van de 
overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd. Volgens rechtbank Gelderland (4 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6216) 
slaagt hij daar niet in. De op de kavel gelegen buitenmuur beslaat minder dan 1% van de voormalige woning en het terras beslaat 
ongeveer 25% van de bouwkavel. De splitsing van het perceel in verschillende kavels heeft tot gevolg dat deze kavels naar hun 
aard geen woning meer zijn. Door de verkaveling is de voormalige woning opgehouden een onroerende zaak te zijn die bestemd 
is voor bewoning. De verkrijging van de kavel door Geert is daarom niet aan te merken als verkrijging van een woning als bedoeld 
in de wet. Dat betekent dat niet het lage tarief van 2% maar het algemene tarief van toen 6% (in 2023: 10,4%) van toepassing is.

Het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting geldt alleen voor de overdracht van een woning. Daarmee wordt bedoeld een  
bouwwerk dat op het moment van overdracht naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Er moeten niet te veel aanpassingen 
nodig zijn om het bouwwerk weer geschikt te maken voor bewoning. Dat moet worden aangetoond door de koper die een beroep 
doet op het lage tarief. Anders geldt het hoge tarief van (per 2023) 10,4%. Een groot verschil in belasting en belangrijk om  
rekening mee te houden.
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