
Inleiding
Iedere wijziging van belastingtarieven leidt tot 
een verhoging of verlaging van de fiscale last 
voor bedrijven en/of particulieren. Dat kan aan-
leiding zijn een transactie nog vóór of juist na de 
tariefswijziging uit te voeren. In dit geval gaat 
het om een wetsvoorstel1 om per 1 januari 2021 
de tarieven van de overdrachtsbelasting te wijzi-
gen, waarin een verhoging en een verlaging 
wordt voorgesteld. Met deze (verdere) differen-
tiatie in het tarief met de daarbij gestelde voor-
waarden, zoals verschillende verklaringen van 
kopers, worden de administratieve lasten van 
notarissen verzwaard.2

Gewijzigde tarieven
De voorgestelde wijzigingen houden in:
-  verhoging van het algemene tarief van 6% 

naar 8%;
-  beperking van het 2% tarief alleen voor wo-

ningen die als hoofdverblijf door de kopers 
worden gebruikt;3

-  vrijstelling voor kopers ouder dan 18 jaar en 
jonger dan 35 jaar die woning kopen (de star-
tersvrijstelling);4

-  maatstaf van heffing van art. 13 WBR wordt 
aangepast.

Wijziging algemene tarief
Het tarief van 8% gaat dus gelden voor alle on-
roerende zaken (en rechten daarop) die niet als 
woning kwalificeren (winkels, kantoren, fabrie-
ken etc.) en voor woningen die niet als hoofd-
verblijf worden gebruikt (beleggingswoningen 
die worden verhuurd, tweede woningen, vakan-
tiewoningen, tijdelijk verhuurde woningen). De 
vraag is of deze verhoging voor woningen die niet 
als hoofdverblijf gebruikt worden, het beoogde 
effect heeft dat het voor beleggers duurder 
wordt om te investeren in woningen en dus de 
particuliere kopers meer kans hebben een  
woning te kopen. Voor beleggers geldt dat een 
bepaald rendement met investering in woningen 
behaald wordt. De belegger zal dus de afweging 
maken om genoegen te nemen met een lager 
rendement5 door de verhoging van de over-
drachtsbelasting te betalen en de prijs kosten 
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1. Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 
(Wet differentiatie overdrachtsbelasting). Het voorstel 
is onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2021 
samen met de wetsvoorstellen: Belastingplan 2021,  
Overige fiscale maatregelen 2021, CO2-heffing industrie, 
Verbetering uitvoerbaarheid toeslagen, Wijziging van de 
Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in 
verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 
2021 en 2022, Aanpassing box 3 en Eenmalige huurverla-
ging huurders met lager inkomen.

2. Zie Notamail 243, 20 oktober 2020.
3. Art. 14 komt te luiden: Art. 14 1. De belasting bedraagt 

8 percent. 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de 
belasting 2 percent voor de verkrijging door een 
natuurlijk persoon van een woning of rechten waaraan 
deze is onderworpen, of van rechten van lidmaatschap 
als bedoeld in art. 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover 
deze laatste rechten betrekking hebben op een woning, 
als de verkrijger de woning na de verkrijging anders dan 
tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken en dit 
overeenkomstig art. 15a, onmiddellijk voorafgaand aan 
de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud 
verklaart in een schriftelijke verklaring. Art. 15 Er 
worden twee leden toegevoegd, luidende: 8. In afwijking 
van het eerste lid, onderdeel p, is de vrijstelling niet van 
toepassing op de verkrijging van economische 
eigendom of de verkrijging van aandelen, bedoeld in art. 
4, eerste lid, onderdeel a. 9. Indien ter zake van een 
verkrijging een vrijstelling als bedoeld in het eerste of 
zesde lid wordt toegepast, wordt met betrekking tot die 
verkrijging aangifte gedaan. Indien met betrekking tot 
die verkrijging een notariële akte wordt opgemaakt, 
wordt, in afwijking in zoverre van de vorige zin, aangifte 
gedaan met overeenkomstige toepassing van art. 18.

4. Art. 15 wordt als volgt gewijzigd: 1. Na het eerste lid, 
onderdeel o, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
p. van een woning of rechten waaraan deze is onder-
worpen of van rechten van lidmaatschap als bedoeld in 
art. 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover deze laatste 
rechten betrekking hebben op een woning, en de 
gelijktijdige verkrijging van de tot die woning beho-
rende aanhorigheden, indien 1°. de verkrijger een 
meerderjarig natuurlijk persoon jonger dan vijfendertig 
jaar is; 2°. de verkrijger deze vrijstelling niet eerder heeft 
toegepast en dit overeenkomstig art. 15a, onmiddellijk 
voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en 
zonder voorbehoud verklaart in een schriftelijke 
verklaring; en 3°. de verkrijger de verkregen woning of 
rechten waaraan deze is onderworpen na de verkrijging 
anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken en 
dit overeenkomstig art. 15a, onmiddellijk voorafgaand 
aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voor-
behoud verklaart in een schriftelijke verklaring;

5. Stel dat een belegger anno 2020 een bruto aanvangsren-
dement (BAR) van 4% wil behalen dan zal de verhoging 
van de overdrachtsbelasting een BAR van 3,78%  
(= 4%*1,02/1,08) in 2021 tot gevolg hebben.
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koper, (waarbij de overdrachtsbelasting voor 
rekening van koper komt) die de verkoper vraagt, 
te accepteren. Als de belegger echter hetzelfde 
rendement wil behalen zal de prijs voor de verko-
per naar beneden bijgesteld moeten worden. Of 
zou de belegger een hogere huur kunnen bedin-
gen, hetgeen echter in veel gevallen niet mogelijk 
is6. Beleggers kopen (en verkopen) in de regel 
meerdere woningen tegelijk (portefeuilles, ap-
partementencomplexen, rijen grondgebonden 
woningen). 
De verhoging van de overdrachtsbelasting zou de 
verkopende belegger kunnen doen overwegen 
niet het complex woningen of de portefeuille 
ineens te verkopen aan een andere belegger, 
maar de woningportefeuille uit te ponden en stuk 
voor stuk te verkopen aan particulieren. Mogelijk 
geeft dat een hogere opbrengst per woning, maar 
bedacht dient te worden dat het lang kan duren 
voordat woningen na ommekomst van de ver-
huur leeg worden opgeleverd en dan pas ver-
kocht kunnen worden aan particulieren. Heeft de 
belegger snel liquide middelen nodig dan kan een 
lagere prijs per woning bij verkoop van de gehele 
portefeuille toch de voorkeur hebben.

Een ander aspect is dat er ook een grote behoef-
te is aan betaalbare huurwoningen. De over-
drachtsbelastingverhoging heeft ook effect op  
de aankoopprijs van sociale huurwoningen door 
woningcorporaties en op de aankoopprijs van 
middelhuurwoningen7 en zorgappartementen 
door woningbeleggers. Het is de vraag of niet te 
overwegen is de huurwoningen tot een bepaalde 
prijs (koopsom of huurwaarde) onder het 2% te 
laten vallen en alleen de duurdere huurwoningen 
te belasten met 8% overdrachtsbelasting.

Vrijstellingsregeling voor starters
Vooraf kan worden opgemerkt dat de wetgever 
gekozen heeft voor een vrijstellingsregeling die 
leeftijdsgebonden is en bovendien niet alleen ziet 
op een eerste aankoop van een woning, maar op 
iedere aankoop door de jongere die aan de leef-
tijdsvoorwaarde voldoet. Het zijn dus niet alleen 
de echte starters die de vrijstelling kunnen toe-
passen. Ook de grens van 35 jaar is arbitrair en 
sluit bijvoorbeeld niet aan bij de grens van 40 
jaar die geldt voor de vrijstelling in de schenk-
belasting voor de schenking voor een eigen  
woning (de zogenoemde jubelton). Starters zijn 
niet altijd jonger dan 35 jaar.

Zeker in de huidige markt met hoge huizen- 
prijzen zullen jongeren pas op wat latere leeftijd 
voldoende financiële mogelijkheden hebben om 
voor de eerste keer een woning te kopen. Door 
strengere hypotheekvoorwaarden zal men langer 
moeten sparen om voldoende eigen geld te heb-
ben om de woning te kunnen kopen en dat kan 

evengoed pas na het bereiken van de leeftijd van 
35 jaar het geval zijn. Ook een doorstarter jonger 
dan 35 jaar die een dure of duurdere woning 
koopt kan gebruik maken van de vrijstellingsre-
geling. Zou een bepaalde grens (die geïndexeerd 
kan worden) aan de koopsom, om de vrijstelling 
te kunnen toepassen, niet voor de hand hebben 
gelegen? 

Voorts is het jammer dat de wetgever niet ook 
overwogen heeft het btw-tarief voor nieuwbouw-
woningen voor starters te verlagen naar 9%. De 
Europese regelgeving (Btw-richtlijn) biedt daar 
ruimte voor. Nu er juist ook veel projecten wor-
den gestart om voor starters nieuwe woningen te 
bouwen, zou dat een forse prijsverlaging kunnen 
betekenen,  uitgaande van het principe dat een 
btw-verlaging doorgegeven moet worden aan de 
koper als een prijs is overeengekomen8. Of een 
dergelijke verlaging op termijn weer verdiscon-
teerd wordt in de prijzen van de nog te realiseren 
woningen, is de vraag, waarvan het antwoord 
afhankelijk is van vraag en aanbod op de woning-
markt (hetgeen ook geldt voor de vrijstelling in 
de overdrachtsbelasting voor starters). Bouwen, 
bouwen, bouwen is een adagium dat, mits ook 
realiseerbaar9, tot beperking van de schaarste op 
de woningmarkt kan leiden.

Voor de toepassing van de vrijstellingsregeling 
voor starters is van belang dat deze voor iedere 
koper afzonderlijk geldt. Is één van de kopers 35 
jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar, dan 
betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/

6. Huurders kunnen op basis van een puntensysteem de 
huurprijs van hun woning laten toetsen bij de 
huurcommissie, zodat de verhuurder beperkt wordt in 
vrijelijk verhogen van huurprijzen.

7. Woningen met een huurprijs tussen de huurgrens voor 
sociale woningen (thans € 737,14 per maand) en rond  
€ 990 per maand.

8. Art. 53 Wet op de omzetbelasting 1968: Hij aan wie 
ingevolge een vóór de inwerkingtreding van een 
wijziging in de wetgeving inzake omzetbelasting 
gesloten overeenkomst goederen worden geleverd of 
een dienst wordt verleend, is bevoegd van hem die 
verplicht is de goederen te leveren of de dienst te 
verlenen, terug te vorderen hetgeen met betrekking tot 
die goederen of dienst wegens omzetbelasting minder is 
gevorderd dan vóór de inwerkingtreding van die 
wijziging had kunnen geschieden. Hiermede strijdige 
bedingen zijn nietig.

9. Ondanks de problemen met stikstof, Pfas en beperkin-
gen in bestemmingsplannen.
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haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is 
dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar 
deel (als hij/zij ook voldoet aan de andere voor-
waarden). In dit soort situaties waarbij beide 
partners de helft van de overdrachtsbelasting 
betalen, kan sprake zijn van schenking10.

Op korte termijn zullen ook verkrijgers die aan 
alle voorwaarden voldoen, maar al wel voor  
1 januari 2021 een woning hebben gekocht (jonge 
doorstromers), de vrijstelling kunnen toepassen 
voor de aankoop van een volgende woning.  
De wetgever geeft aan dat gegeven het feit dat 
iedere koper slechts eenmaal van de vrijstelling 
gebruik kan maken, het budgettaire belang van 
deze regeling beperkt is en ieder volgend jaar er 
minder kopers zullen zijn die al eerder een wo-
ning hebben gekocht die van de regeling gebruik 
kunnen maken. 

De koper heeft een schriftelijke verklaring11 no-
dig om gebruik te maken van de vrijstelling van 
overdrachtsbelasting. Daarin verklaart de koper 
dat hij aan bepaalde voorwaarden voor de vrij-
stelling voldoet. Dat is de voorwaarde van zelf-
bewoning en de voorwaarde dat de vrijstelling 
niet eerder is gebruikt. De koper geeft deze ver-
klaring af aan de notaris.

Voor het antwoord op de vraag of de vrijstelling 
van toepassing is, is het moment van onderteke-
nen van de akte van overdracht bij de notaris 
bepalend en niet het moment van het onderteke-
nen van de koopovereenkomst. De vrijstelling 
geldt wanneer de overdracht van een woning bij 
de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. 

Uitgangspunt is dat de koper ten minste zes 
maanden zijn hoofdverblijf heeft in de woning 
die met toepassing van de vrijstelling is verkre-
gen. Echter als de koper niet had kunnen voor-
zien op het moment van levering, dat hij of zij de 
woning binnen de termijn van zes maanden weer 
als hoofdverblijf verlaat, dan vervalt de vrijstel-
ling. Tenzij sprake is van bijzondere omstandig-
heden (die na de verkrijging zijn opgekomen) 
waarbij de wetgever als voorbeeld noemt iemand 
die voor zijn werk naar het buitenland moet ver-
huizen, maar dit niet kon weten toen hij het huis 
kocht. In dat geval mag het huis worden ver-
huurd, zonder dat er alsnog overdrachtsbelas-
ting verschuldigd is. Andere geldige redenen om 
niet langer dan zes maanden in het huis te gaan 
wonen  kunnen te maken hebben met overlijden 
van een van de kopers of het afbranden van het 
huis. Scheiding lijkt mij ook een geldige reden. 
Ook in die gevallen wordt de vrijstelling (of het  
2 procent tarief) niet teruggedraaid en wordt 
niet alsnog 8% overdrachtsbelasting geheven.

Aangepaste regelingen 
Vereisten gebruik verlaagde tarief van 2 procent
Aan het gebruik van het 2 procent tarief wordt 
een aantal eisen gesteld. Zo is vereist dat de 
verkrijger:

1. een natuurlijk persoon is, en
2. de woning (anders dan tijdelijk) als hoofd-
verblijf gaat gebruiken, en
3. voorafgaand aan de verkrijging dat hij de 
woning schriftelijk verklaart dat hij de woning 
(anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat  
gebruiken.
Als gevolg hiervan kan een natuurlijk persoon 
die een woning verkrijgt anders dan voor zelf-
bewoning (bijvoorbeeld voor de huisvesting van 
zijn of haar kinderen, of om te verhuren) vanaf  
1 januari 2021 geen gebruik maken van het ver-
laagde tarief van 2 procent. De verkrijger is in 
deze gevallen 8 procent overdrachtsbelasting 
verschuldigd.
Voorts moeten aanhorigheden op dezelfde dag 
als de woning worden verkregen anders geldt  
8 procent tarief.
In bepaalde situaties wordt niet aan het hoofd-
verblijfcriterium voldaan ondanks dat de woning 
een half jaar door de verkrijger als hoofdverblijf 
is gebruikt. Daarbij kan sprake zijn van misbruik 
van de regeling en zal alsnog 8 procent over-
drachtsbelasting kunnen worden nageheven. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
geval waarbij de woning na 6 maanden en 1 dag 
wordt verhuurd en de huurovereenkomst aan-
sluitend op de verkrijging reeds is gesloten. Ook 
kan worden gedacht aan de verkrijger die zich 
een half jaar inschrijft op het adres van de wo-
ning maar niet de intentie heeft om er te wonen 
of aan een belegger die een half jaar in de woning 
gaat wonen enkel om gebruik te maken van  
het WBR-tarief van 2% of zelfs van de starters-
vrijstelling.

10. Zie Notamail 244, 20 oktober 2020.
11. Na art. 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Art. 

15a 1. De schriftelijke verklaring, bedoeld in art. 14, 
tweede lid, of art. 15, eerste lid, onderdeel p, is 
onderdeel van de aangifte. 3 2. De verkrijger, die de 
verklaring, bedoeld in het eerste lid, heeft afgelegd en 
die aannemelijk maakt dat hij door onvoorziene 
omstandigheden, die zich hebben voorgedaan na het 
tijdstip van de verkrijging, redelijkerwijs niet in staat is 
geweest de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf 
te gaan gebruiken, wordt geacht die woning anders dan 
tijdelijk als hoofdverblijf te hebben gebruikt. 3. Bij 
ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met 
betrekking tot de inhoud en wijze van aanleveren van 
de schriftelijke verklaring.
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Voor het gedeelte van een woning dat wordt  
verhuurd gelden de startersvrijstelling en het  
2 procent-tarief niet. Indien echter de woning 
qua oppervlakte voor 90% is bestemd als hoofd-
verblijf, dan kan het 2 procent tarief (of de vrij-
stelling) op de gehele woning worden toegepast. 

Voor een gedeelte van een pand dat niet is  
bestemd voor bewoning geldt het 2% tarief in 
beginsel ook niet. Bij panden die naar hun aard 
gedeeltelijk voor bewoning en deels voor andere 
doeleinden (bijvoorbeeld als winkel) zijn be-
stemd, kan het tarief van 2 procent (of de star-
tersvrijstelling) alleen worden toegepast op het 
gedeelte dat als hoofdverblijf wordt gebruikt.  
Is er geen sprake van splitsbare delen en wordt 
een woning ten minste voor 90% als hoofdverblijf 
gebruikt, dan geldt het 2 procent tarief (of de 
vrijstelling) voor het gehele pand.

Economische eigendom en Onroerende  
zaakrechtspersoon (art. 4 WBR)
In de memorie van toelichting is aangegeven dat 
de doelstelling van de startersvrijstelling en het 
verlaagde tarief met zich brengt dat de ver- 
krijging van de economische eigendom van een  
woning of de verkrijging van aandelen in een 
onroerende zaakrechtspersoon (fictieve onroe-
rende zaken) buiten het toepassingsbereik van 
de voorgestelde startersvrijstelling en het ver-
laagde tarief  blijft. Economische eigendom komt 
met name voor bij zakelijke transacties, waar-
voor het 8%-tarief zal worden toegepast. Ook 
verkrijging van fictieve onroerende zaken – met 
uitzondering van lidmaatschapsrechten van 
verenigingen of coöperaties, voor zover die rech-
ten betrekking hebben op een woning – heeft 
veelal een zakelijk karakter en past daarmee  
niet bij de doelstelling van de vrijstelling en het 
verlaagde tarief. De vrijstelling en het verlaagde 
tarief is alleen van toepassing op de verkrijging 
van de economische eigendom als ook de juridi-
sche eigendom wordt verkregen van een woning. 
De verkrijging van een specifiek recht van lid-
maatschap van een vereniging of coöperatie, 
waarin het recht op uitsluitend of nagenoeg uit-
sluitend gebruik van een woning is inbegrepen, 
kan wel onder de vrijstelling of het verlaagde 
tarief vallen. 

Wijziging art. 13 WBR
Art. 13 WBR wordt gewijzigd12 om te voorkomen 
dat een partij die een woning koopt om deze  als 
hoofdverblijf te gebruiken kan profiteren van de 
vrijstelling overdrachtsbelasting bij een door-
verkoop binnen zes maanden. Leidend is in dit 
geval niet de maatstaf van heffing, maar de  
belasting die bij de eerdere verkrijging was  
verschuldigd, in mindering wordt gebracht op  
de belasting die verschuldigd is bij de tweede 

verkrijging. Deze situatie wordt in de memorie 
van toelichting13 bij het wetsvoorstel geïllus-
treerd in het volgende voorbeeld:

Niet-starter B verkrijgt een woning voor € 350.000 
en betaalt hier 2% overdrachtsbelasting over (2% 
van € 350.000 is € 7.000). B gaat heel kort in de 
woning wonen, maar draagt de woning wegens 
onvoorziene omstandigheden binnen zes maan-
den over aan K voor € 360.000. K gaat de woning 
niet als hoofdverblijf gebruiken en komt daar-
door niet in aanmerking voor de vrijstelling of 
het verlaagde tarief van 2%. K is daardoor in 
beginsel € 28.800 verschuldigd (8% van € 360.000). 
 
Op grond van art. 13, eerste lid, WBR kan K ech-
ter de maatstaf van heffing verminderen met de 
waarde waarover reeds overdrachtsbelasting is 
betaald (€ 350.000). Hierdoor zou K uiteindelijk 
zonder het toegevoegde vierde lid slechts 8% 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over  
€ 10.000 (€ 360.000 minus € 350.000). Dit is € 800. 
Het belastingvoordeel voor K bedraagt door het 
kortstondig bewonen van de woning door B  
€ 28.000. 
 
Het nieuwe art. 13, vierde lid, WBR bewerk- 
stelligt dat het voordeel niet hoger kan zijn dan 
het bedrag dat ter zake van de vorige verkrijging 
verschuldigd was tegen het 2%-tarief. K kan 
daarom slechts een vermindering toepassen  
van € 7.000 en is € 21.800 verschuldigd (8% van  
€ 360.000 minus € 7.000). 
 

12. Aan art. 13 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. In het 
geval van een verkrijging binnen zes maanden na een 
vorige verkrijging van dezelfde goederen door een ander 
waarbij ter zake van die vorige verkrijging het tarief, 
genoemd in art. 14, tweede lid, is toegepast, wordt, in 
afwijking van het eerste lid, het bedrag aan belasting 
verminderd met het bedrag aan belasting dat ter zake 
van de vorige verkrijging was verschuldigd en welke niet 
in mindering heeft gestrekt van schenk- of erfbelasting. 
Het verminderde bedrag aan belasting is niet lager dan 
nihil.

13. Memorie van Toelichting, blz. 21.
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Overdragen in 2020 of wachten tot 2021
Voor kopers die voornemens zijn een woning te 
kopen om te verhuren of de aankoop van een 
vakantiewoning of tweede woning overwegen, is 
het van belang de overdracht voor 1 januari 2021 
te laten plaatsvinden. Het 2% tarief is dan nog 
van toepassing terwijl de overdracht uitstellen 
tot na 31 december 2020 betekent dat dan 8% 
overdrachtsbelasting verschuldigd is. Ook bij 
voorgenomen overdrachten bij toepassing van 
gescheiden koop en aanneming14, kan het  
verschil tussen 6% in 2020 en 8% in 2021 over de 
prijs voor de overdracht van bestaande onroe-
rende zaken, aanleiding zijn tot een versnelde 
overdracht. 
Een mogelijkheid om de overdracht te laten 
plaatsvinden in 2020, terwijl nog niet alle onder-
handelingspunten afgerond zijn, is gebruik  
maken van de zogenoemde Groninger-akte. De 
notariële overdacht vindt plaats in 2020 met een 
of meer ontbindende voorwaarden (zoals latere 
betaling van de koopsom, verkrijgen van finan-
ciering, of toestemming directie van de koper). 
Wordt er alsnog betaald en geldt er geen voor-
waarde meer voor financiering etc. dan zijn de 
ontbindende voorwaarden vervallen en is de 
overdracht definitief. Mocht er toch geen finan-
ciering etc. mogelijk zijn, dan kan de overdracht 
ontbonden worden en valt de eigendom terug 
naar de verkoper. De betaalde overdrachtsbelas-
ting kan dan op verzoek terug gegeven worden 
(art. 19 WBR) en de verkrijging van de eigendom 
door de verkoper is dan vrijgesteld (art. 15, lid1, 
letter r WBR). De volgende verkoop (in 2021 of 
later) aan een belegger e.d. is dan uiteraard wel 
belast met 8% overdrachtsbelasting.

Voor de starters (of beter gezegd de jonge  
kopers) geldt dat deze een geplande overdracht 
kunnen uitstellen tot na 31 december 2020 om 
van de vrijstellingsregeling gebruik te maken.  
Of de verkoper mee wil werken aan uitstel van 
overdracht (als die al in 2020 gepland is) hangt 
uiteraard van de individuele situatie af en moge-
lijk zal deze een vergoeding (extra kosten voor 
financiering of huur) vragen voor het uitstel van 
de levering.

Implementatie wetsvoorstel
De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is op 
dit moment nog een wetsvoorstel, dat binnen-
kort in de Tweede Kamer wordt behandeld.  
Zoals hiervoor is aangegeven is het de vraag of 
de voorgestelde maatregelen doeltreffend zijn. 
De echte starters worden nauwelijks bevoor-
deeld met de vrijstelling, doorstarters die dure 
woningen kopen kunnen ook van de vrijstelling 
gebruik maken, de leeftijdsgrens is ook te be-
perkt, naar mijn mening. De verhoging van 2% 
naar 8% voor woningen die verhuurd worden, 

belet beleggers niet die woningen toch te kopen 
en geeft dus niet meer ruimte aan particuliere 
kopers voor eigen gebruik. Ook geldt de verho-
ging voor sociale huurwoningen, zorgwoningen 
en woningen in het middenhuur-segment, terwijl 
aan dit soort huurwoningen een gebrek is in  
Nederland. Neem daarbij ook de kritiek op het 
voorstel met betrekking tot de uitvoerbaarheid 
en de handhaafbaarheid, waarop ik in dit kader 
niet zal ingaan15, en de oproep in de media om 
dit voorstel niet aan te nemen: toch is de alge-
mene verwachting dat het voorstel wel zal wor-
den aangenomen, gezien de brede steun in de 
Tweede Kamer, hoewel er geen garantie is dat 
het niet op bepaalde punten wordt aangepast.

14. Bij de gescheiden koop en aanneming wordt de grond 
met bestaande opstallen voor de aanvang van de sloop 
en de bouw aan kopers  in eigendom overgedragen en 
sluiten de kopers een aanneemovereenkomst met een 
bouwbedrijf om de bestaande opstallen te slopen en 
nieuwbouwwoningen te realiseren tegen betaling van 
bouwtermijnen. De koop van de grond met bestaande 
opstallen is dan belast met overdrachtsbelasting (6% en 
in 2021 8%) en de bouwtermijnen zijn belast met btw.

15. Zie hiervoor  A. Rozendal, WFR 2020/183, Alle seinen op 
rood voor een gedifferentieerd overdrachtsbelastingta-
rief.
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