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Voorwoord 

Voor u ligt mijn scriptie met de titel ‘Beleggen of ondernemen in vastgoed?’. Dit schrijven 

is voor mij het sluitstuk van de Master Rechtswetenschappen met het profiel Fiscaal 

Recht aan de Open Universiteit. Een zeer leerzame periode waarbij de flexibele 

onderwijsvorm van de OU -al vanaf de start van het schakelprogramma- mij paste als 

een warme jas.  

 

Het onderwerp, de discrepantie in de belastingheffing tussen het beleggen of 

ondernemen in een vastgoedinvestering, heeft al langer mijn interesse en bevat ook 

enkele raakvlakken met mijn huidige functie, maar staat daar vervolgens ook weer 

voldoende vanaf om voor mij als een uitdagend onderwerp te gelden. 

 

Het schrijfproces van deze scriptie heeft plaatsgevonden in een mondiaal gezien 

bijzondere periode. Kort na de formele start van het scriptieproces ging het gehele land 

in lockdown vanwege de coronapandemie. Dit heeft helaas ook gezorgd voor enige 

vertraging in de voortgang van de scriptie, desalniettemin ben ik tevreden met het 

eindresultaat.    

 

Graag wil ik mijn partner en dochters en bedanken voor de steun, het begrip en geduld 

gedurende de studie en in het bijzonder tijdens het proces van het schrijven van deze 

scriptie. Op deze plek wil ik ook mijn overleden broer memoreren, op moeilijke 

momenten was jouw doorzettingsvermogen een inspiratie! 

 

Ook een woord van dank richting mijn scriptiebegeleider Ronald Kousen voor de 

pragmatische adviezen en prettige informele omgang. Als laatste wil ik ook mijn 

werkgever bedanken voor het beschikbaar stellen van tijd en middelen om deze studie af 

te ronden.  

 

, 16 november 2021 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Al enige tijd voert de Europese Centrale Bank het beleid om de rentes kunstmatig laag te 

houden door onder andere het opkopen van staats- en bedrijfsleningen, hierdoor is er 

een ruim aanbod op de geldmarkt.1 Dit beleid van de ECB heeft zijn weerslag op de 

rentevergoeding op spaargelden door financiële instellingen. Vanwege deze aanhoudend 

lage - of in steeds meer gevallen- zelfs negatieve rente op spaartegoeden zoeken 

belastingplichtigen naar alternatieven om deze tegoeden aan te wenden. Het direct 

investeren in vastgoed verkrijgt hierin een steeds groter aandeel, in 2018 omvatte dit 

ongeveer 6% van het totale vermogen van huishoudens in Nederland.2 Het investeren en 

beleggen in vastgoed is zowel politiek als maatschappelijk een vaak terugkerend en 

beladen onderwerp. Ik verwijs onder andere naar de recente discussies over de verhuur 

van woningen via internetplatforms als Airbnb, het opkopen van woningen door 

‘huisjesmelkers’ in de (grote) steden en de door de PvdA in haar verkiezingsprogramma 

opgenomen ‘prins Bernhard-belasting’ waarbij beleggers met meer dan vijf panden voor 

hun huurinkomsten en vermogenswinsten in de inkomstenbelasting hoger worden belast. 

Maar ook naar het al een aantal keren aangepaste en nog (steeds) niet aangenomen 

wetsvoorstel ‘Wet aanpassing box 3’ waarin het beleggen in tegenstelling tot het sparen, 

zwaarder belast zal worden. 

 

De fiscale kwalificatie van het investeren in vastgoed heeft grote gevolgen voor het 

uiteindelijke rendement. Het bezit en rendabel maken van vastgoed wordt in het huidige 

belastingsysteem voor de inkomstenbelasting - afhankelijk van de fiscale kwalificatie - op 

verschillende manieren belast. In box 1 wil de wetgever (in beginsel) alleen actieve 

inkomsten in de heffing betrekken. In box 2 en box 3 heeft men daarentegen de 

passievere vormen van inkomen ondergebracht.  

 

Is sprake van ondernemen3 in vastgoed, dan is het progressieve box 1 tarief met een 

maximum van 49,50% van toepassing. Het beleggen4 in vastgoed wordt belast in box 3, 

in dat geval is een heffing van 31% over het forfaitaire rendement verschuldigd. De forse 

verschillen die hierdoor in nagenoeg gelijke situaties kunnen ontstaan heb ik toegelicht in 

een rekenvoorbeeld, zie hiertoe Bijlage 1. 

                                                      
1 O.a. uitvoering van het Public Sector Purchase Programme (PSPP) en Corporate Sector Purchase Programme 
(CSPP) door de Europese Centrale Bank. 
2 ‘Rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’, Belasten van Vermogen, tabel 2.2.  
3 Artikel 3.2 Wet IB 2001. 
4 Artikel 5.2 Wet IB 2001. 
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In de fiscale wet- en regelgeving zijn de begrippen ondernemen5, resultaat uit een 

werkzaamheid en beleggen6 verwerkt als open normen. De wetgever ziet daarbij zoveel 

mogelijk af van het definiëren van begrippen en laat de bepaling van de inhoud van deze 

begrippen over aan het maatschappelijke krachtenveld. Dit zorgt voor een flexibel 

wettelijk systeem waarbinnen ruimte bestaat voor maatschappelijke ontwikkelingen.7  

 

In de literatuur wordt al ruim een eeuw over de invulling van het beleggingsbegrip 

geschreven.8 Te Niet geeft in zijn dissertatie aan dat in de jurisprudentie9 de rechter de 

aard en omvang van de werkzaamheden veelal in combinatie met het beoogde en/of 

gegenereerde rendement beoordeelt. Blijkt uit die werkzaamheden dat de 

belastingplichtige het oogmerk heeft gehad om een rendement te behalen dat hoger is 

dan bij normaal vermogensbeheer zou zijn behaald, dan valt het voordeel niet meer 

binnen de vermogenssfeer en wordt het in box 1 belast.10 

 

De Hoge Raad11 concludeert in het standaardarrest van 17 augustus 1994 over dit 

onderwerp dat geen sprake meer is van normaal vermogensbeheer indien het rendabel 

maken van de onroerende zaken mede geschiedt door middel van arbeid welke de 

eigenaar van de onroerende zaken verricht en deze arbeid naar haar aard en omvang 

onmiskenbaar ten doel heeft het behalen van voordelen uit de onroerende zaken, welke 

het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan. Deze 

activiteiten kwalificeren dan als de bron winst uit onderneming12 of de bron resultaat uit 

een werkzaamheid13 welke progressief belast zijn in box 1.  

 

De kwalificatie van vastgoedexploitatie is zeer afhankelijk van de feiten van het 

voorliggende geval. Telkens moet aan de hand van de feiten en omstandigheden 

beoordeeld worden of sprake is van (meer dan) normaal vermogensbeheer. De partij die 

stelt dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer zal dus aannemelijk moeten 

maken dat de al dan niet zelf verrichte arbeid qua aard en qua omvang zodanig is dat 

men zich daarmee onderscheidt van de doorsnee belegger. De Belastingdienst stelt zich, 

in het kader van vergelijkbare materie omtrent de materiële ondernemingseis in de 

bedrijfsopvolgingsregeling14, op het standpunt dat het verrichten van het 

administratieve, technische en commerciële beheer inherent is aan het investeren in 

                                                      
5 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg, p. 23. 
6 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 113. 
7 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 23. 
8 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 3. 
9 Hoge Raad 7 oktober 1981, nr. 20 733, ECLI:NL:HR:1981:AW9757. 
10 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 26. 
11 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755, ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
12 Artikel 3.2 Wet IB 2001. 
13 Artikel 3.94 Wet IB 2001. 
14 Artikel 35c Successiewet 1956. 

https://www.navigator.nl/document/inode177f345a75c088af4ffda9fead2cbc4?anchor=id-da522c0d43ddc5e39600825613083251
https://www.navigator.nl/document/inoddd6b9d57759ef6f4291b6030c4fd3304?anchor=id-2ff9da75c4440cc6bb4ac1426a6e610f
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vastgoed en deze activiteiten niet kunnen leiden tot meer dan normaal 

vermogensbeheer.  

 

Belastingplichtigen die objectief gezien in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen als 

gevolg van interpretatieverschillen door onduidelijkheid van de norm, afwijkend worden 

belast.  

 

Diverse auteurs bepleiten daarom al jaren een meer concretere invulling van de norm 

‘meer dan normaal vermogensbeheer’ waarbij verschillende oplossingen worden 

voorgesteld.15 

 

1.2 Onderzoeksvraag  

Het doel van het onderzoek is analyseren en duiden in hoeverre er anno 2021 binnen het 

Nederlandse belastingrecht eenduidig onderscheid is te maken tussen beleggen en 

ondernemen in een vastgoedinvestering.  

 

De probleemstelling luidt: ‘In hoeverre is anno 2021 binnen het belastingrecht eenduidig 

onderscheid te maken tussen beleggen en ondernemen in een vastgoedinvestering?’. De 

probleemstelling wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen, waarbij het 

hiervoor essentiële begrip ‘normaal vermogensbeheer’ een belangrijke plaats zal 

innemen.  

 

Ik onderzoek dit aan de hand van de volgende deelvragen: 

1) Wanneer wordt een vastgoedinvestering belast in box 1 dan wel box 3, en welk 

onderscheid is er tussen de bronnen winst uit onderneming en resultaat uit overige 

werkzaamheden? 

2) Hoe worden de begrippen ‘normaal vermogensbeheer’ en ‘meer dan normaal 

vermogensbeheer’ geduid in de jurisprudentie en literatuur en welke 

beoordelingscriteria vloeien hieruit voort? 

3) Wat zijn mogelijke oplossingen en/of aanbevelingen? 

 

 

 

 

                                                      
15 O.a. P.G.H. Albert, T.M. Berkhout, M.J. Hoogeveen, G.T.K. Meussen, H.A.J.P. Te Niet en A. Rozendal. 
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1.3 Wetenschappelijke en praktische relevantie 

Door de norm ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ nader te duiden zal het onderscheid 

tussen beleggen en ondernemen in vastgoed eenvoudiger vast te stellen zijn, alsmede de 

fiscale kwalificatie die hieruit voortvloeit.  

Deze scriptie beoogt een bijdrage te leveren aan de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid 

in het kader van de belastingheffing over vastgoedinvesteringen, die onzeker is gezien 

het gebruik van open normen door de wetgever en het ontbreken van een eenduidig 

beslissingskader vanuit de rechtspraak. 

 

1.4 Onderzoeksmethode en plan van aanpak 

Voor deze scriptie zal ik de klassiek juridische onderzoeksmethode toepassen en 

kwalitatief onderzoek uitvoeren van het formele recht, de literatuur en jurisprudentie 

door middel van deskresearch (sneeuwbalmethode). 
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Hoofdstuk 2 Belasting van een vastgoedinvestering 

2.1 Inleiding 

De huidige Wet IB 2001 kent een verdeling van het inkomen over drie boxen met 

limitatief opgesomde inkomenscategorieën: winst uit onderneming, loon, resultaat uit 

overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen en verstrekkingen, inkomsten uit eigen 

woning, inkomen uit aanmerkelijk belang en voordeel uit sparen en beleggen.16   

Alvorens het bezit en/of de exploitatie van vastgoed fiscaal te kunnen categoriseren dient 

eerst te worden vastgesteld dat sprake is van een bron van inkomen. In dit hoofdstuk 

worden de vragen beantwoord wanneer een vastgoedinvestering wordt belast in box 1 

dan wel box 3 en welk onderscheid bestaat tussen de inkomenscategorieën winst uit 

onderneming en resultaat uit een overige werkzaamheid. 

 

2.2 Vastgoedinvestering 

In het kader van deze scriptie duid ik een vastgoedinvestering als het verkrijgen, 

gereedmaken voor gebruik en aanhouden van gronden, een onroerende zaak (een deel 

ervan) of beiden vanwege de verwachting voordeel te behalen door middel van 

huurinkomsten en/of een waardestijging. Het vastgoed wordt door de eigenaar niet 

gebruikt bij de productie, of levering van goederen en diensten, of voor administratieve 

doeleinden, dan wel de verkoop ervan in het kader van de normale bedrijfsvoering. Ik 

sluit hierbij grotendeels aan bij de definitie van ‘investment property’ in IAS4017, met 

dien verstande dat ik mij in deze scriptie beperk tot de gevolgen van een 

vastgoedinvestering door een natuurlijk persoon.  

 

2.3 Bron van inkomen 

Om te bepalen of het bezit en/of de exploitatie van vastgoed belast is als een 

inkomensbestanddeel in box 1, dient eerst te worden vastgesteld dat het een bron van 

inkomen is. Het bronnenstelsel uit de Wet IB 1964 schreef voor dat louter in het geval  

sprake is van een in de wet genoemde bron van inkomen, de resultaten daaruit tot het 

belastbare inkomen behoren. In het jaar 2001 is het bronnenstelsel vervangen door de 

Wet IB 2001 waarin het inkomen is verdeeld in drie boxen met limitatief opgesomde 

inkomenscategorieën.18 Het bronnenstelsel is in de Wet IB 2001 grotendeels in stand 

gebleven echter de voordelen uit sparen en beleggen zijn buiten het bereik daarvan 

                                                      
16 Artikel 2.3 Wet IB 2001. 
17 International Accounting Standards 40: Definition of investment property: investment property is property 
(land or a building or part of a building or both) held (by the owner or by the lessee under a finance lease) to 
earn rentals or for capital appreciation or both. [IAS 40.5]. 
18 Artikel 3.1 lid 2 Wet IB 2001. 
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komen te liggen.19 In beginsel worden alle bezittingen van de belastingplichtige bij wijze 

van fictie geacht altijd forfaitair bepaalde inkomsten op te leveren. 

De wet bevat geen omschrijving van het begrip ‘bron van inkomen’. De ontwikkeling 

daarvan heeft plaatsgevonden -en vindt nog steeds plaats- in de jurisprudentie. Om te 

kwalificeren als een bron van inkomen dient volgens deze jurisprudentie20 aan drie 

cumulatieve voorwaarden te zijn voldaan: 

 

1. de belastingplichtige moet deelnemen aan het economisch verkeer; 

2. hij moet het oogmerk hebben om geldelijk voordeel te behalen (het subjectieve 

element); en 

3. het voordeel moet bovendien redelijkerwijs te verwachten zijn (het objectieve 

element). 

Deze drie voorwaarden gelden voor alle bronnen van inkomen die in art. 3.1, lid 2, Wet 

IB 2001 worden vermeld, daarom worden zij aangeduid als de algemene 

bronvoorwaarden. 

 

Of aan deze voorwaarden is voldaan, dient volgens de Hoge Raad te worden beoordeeld 

naar de situatie ten tijde van de activiteit of het gebeuren. Feiten en omstandigheden 

van andere jaren, zowel eerdere als latere, kunnen op die situatie licht werpen. Of sprake 

is van een bron dient per activiteit te worden getoetst.21 

 

1. deelname aan het economisch verkeer 

Zonder deelname aan het economisch verkeer kan geen sprake kan zijn van een bron 

van inkomen in de zin van de Wet IB 2001. Activiteiten die wel opbrengsten - in geld of 

in natura - genereren maar zich in de privésfeer afspelen, worden buiten de heffing van 

inkomstenbelasting gehouden.22 Van deelname aan het economisch verkeer is sprake 

indien een belastingplichtige met zijn producten of diensten naar buiten treedt, 

bijvoorbeeld door deze aan te bieden aan een derde.  

 

Algemeen wordt aangenomen dat iemand die zijn persoonlijke kwaliteiten, zijn 

vakbekwaamheid, aanwendt ten behoeve van zichzelf en zijn gezin en daardoor 

voordelen geniet, geen bedrag tot zijn inkomen behoeft te rekenen.23 Zo vormt de 

besparing die voortvloeit uit het bouwen van een huis voor eigen bewoning geen 

                                                      
19 M.L.M. van Kempen e.a., Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, IB.2.2.0.B. 
20 Meest recent: Hoge Raad, 21 december 2018, nr. 17/01760, ECLI:NL:HR:2018:2390. 
21 Hoge Raad, 21 december 2018, nr. 17/01760, ECLI:NL:HR:2018:2390 r.o. 3.1.3. 
22 Zie ook A-G Niessen in zijn noot bij Hoge Raad 2 april 2013, nr. 12/00252: ‘Deze eis is in de rechtspraak 
ontwikkeld om activiteiten in de gezinssfeer of anderszins van persoonlijke aard buiten de fiscaliteit te houden.’ 
23 Vakstudie Inkomstenbelasting, artikel 2.3 Wet IB 2001, aant. 4.2. 

https://www.navigator.nl/document/id53401b93b17b442a899829af940e0cb9?anchor=id-94a0f473-8a5a-4dbc-b237-674e667b42b2
https://www.navigator.nl/document/id53401b93b17b442a899829af940e0cb9?anchor=id-94a0f473-8a5a-4dbc-b237-674e667b42b2
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inkomensbestanddeel.24 Dit is ook niet het geval als het initiële voornemen tot eigen 

bewoning wijzigt en het huis alsnog verkocht wordt.25  

 

Als familieleden elkaar over en weer helpen bij de bouw van hun woningen, is eveneens 

geen sprake van deelname aan het economisch verkeer. De Hoge Raad oordeelde dat de 

bouwactiviteiten door twee zwagers -timmerman en metselaar in loondienst- aan elkaars 

eigen nieuwbouwwoning worden geacht te zijn uitgevoerd op grond van hun 

familierelatie. De arbeid aan beide woningen is in dat geval niet gericht op deelname aan 

het economisch verkeer, zodat de hulp niet is te rekenen tot de inkomsten uit arbeid.26  

Echter, indien een aannemer door de hulp van zakelijke relaties bespaart bij de bouw van 

zijn eigen woning, behoort het verschil tussen de feitelijke kosten en de kosten die een 

willekeurige particulier had moeten maken, tot de opbrengst van het bedrijf.27 

 

Vermogensbestanddelen op zichzelf vormen geen bron van inkomen, als zij door de 

belastingplichtige niet in het economisch verkeer worden gebracht. Bijvoorbeeld de 

woning die door de belastingplichtige niet wordt bewoond of verhuurd en slechts voor de 

speculatieve verkoop wordt aangehouden.28 Ook hierbij zijn de intenties van de 

belastingplichtige relevant.29 

 

2. beogen geldelijk voordeel 

Er moet sprake zijn van een verband tussen een voordeel en de bron van inkomen. 

Stevens omschrijft in dat kader het inkomen in fiscale zin als 'alle voordelen en nadelen 

die, rekening houdende met de maatschappelijke opvattingen dienaangaande, geacht 

kunnen worden zakelijk aan de inkomen verwervende activiteit te kunnen worden 

toegerekend, met uitschakeling derhalve van wat tot de persoonlijke sfeer van de 

belastingplichtige behoort'.30 Als uit de feiten en omstandigheden niet kan worden 

afgeleid of de activiteiten plaatsvinden in het economisch verkeer, is van belang wat de 

intentie van de belastingplichtige was. Deze voorwaarde bevat een subjectief element 

waarbij wordt nagegaan of de belastingplichtige (het subject) de activiteiten verricht met 

als doel een voordeel te behalen. Deze voorwaarde is niet zo zeer een zelfstandige eis, 

maar heeft een ondersteunende functie bij de beantwoording van de vraag of bepaalde 

activiteiten in het economisch verkeer worden verricht.31  

                                                      
24 Hoge Raad 8 juni 1949, B. 8655. 
25 Gerechtshof Amsterdam 19 mei 2005, nr. 04/2550, ECLI:NL:GHAMS:2005:AY9061. 
26 Hoge Raad 19 april 1978, nr. 18 805, ECLI:NL:HR:1978:AX2901. 
27 Gerechtshof Leeuwarden 21 december 1959, nr. 299/59, ECLI:NL:GHLEE:1959:AY1351. 
28 Hoge Raad 23 juni 1965, nr. 15.426, ECLI:NL:HR:1965:AX7145. 
29 Hoge Raad 31 oktober 1973, nr. 17.166, ECLI:NL:HR:1973:AX4608 en Hoge Raad 8 december 1993, 
nr. 28.742, ECLI:NL:HR:1993:ZC5531, met noot van J. Brunt). 
30 L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, Fiscale Hand- en Studieboeken, nr. 2, p. 91. 
31 M.M. de Reus, Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 (Fiscale Monografieën nr. 12), 
par. 2.4.1. 

javascript:showNDFR_ID('HR17166');
javascript:showNDFR_ID('HR28742');
javascript:showNDFR_ID('HR28742');
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Als hoofdregel geldt dat indien het behalen van voordeel in beginsel niet wordt beoogd, 

geen sprake is van een bron van inkomen, de Hoge Raad kwam o.a. tot dit oordeel in 

een zaak waar de belastingplichtige een kamer beneden de kostprijs aan een vriendin 

verhuurde.32 

 

Over het verrichten van vriendendiensten waarvoor een beloning is genoten, oordeelde 

de Hoge Raad dat ‘niet voldoende is dat een redelijk vooruitzicht op geldelijk voordeel 

bestond, doch tevens is vereist, dat dit vooruitzicht de reden, althans mede een reden, 

heeft gevormd tot het verrichten van de diensten’.33  

 

Wat betreft tot de hobbysfeer behorende activiteiten oordeelde de Hoge Raad dat deze 

werkzaamheden ‘pas in de belaste sfeer plaatsvinden vanaf het moment dat hetgeen uit 

liefhebberij is begonnen, mede met winstoogmerk wordt voortgezet.’34  

 

Als overigens vaststaat dat met een activiteit wordt deelgenomen aan het economisch 

verkeer en daarvoor ook een vergoeding is ontvangen, kan de belastbaarheid daarvan 

niet worden afgeweerd met de stelling dat de activiteiten niet op het behalen van dat 

voordeel waren gericht.35 

 

3. voordeel is redelijkerwijs te verwachten 

Dat het voordeel dat met de activiteiten wordt behaald redelijkerwijs moet kunnen 

worden verwacht, dient ter afbakening van activiteiten in de sfeer van de verwerving van 

inkomsten tegenover activiteiten die, als voorzienbaar blijvend verliesgevend, in de sfeer 

van de besteding van inkomen moeten worden geplaatst.36 De nadruk ligt bij deze 

voorwaarde dus niet op het kader waarbinnen het voordeel wordt behaald, maar op het 

voordeel dat met de activiteiten is behaald of redelijkerwijs kan worden behaald. 

Deze voorwaarde bevat een objectief element: of sprake is van een redelijkerwijs te 

verwachten voordeel in een zeker jaar wordt beoordeeld op grond van de feiten en 

omstandigheden van dat jaar. Echter, ook feiten en omstandigheden in latere jaren 

kunnen van invloed zijn op de beoordeling of in het onderhavige jaar sprake was van een 

redelijkerwijs te verwachten voordeel en mogen daarom mede in aanmerking worden 

genomen.37 

 

                                                      
32 Hoge Raad 26 april 1933, B. 5.414. 
33 Hoge Raad 15 juni 1960, nr. 14 292, ECLI:NL:HR:1960:AY0641 met noot van P. den Boer. 
34 Hoge Raad 10 oktober 1951, B. 9089. 
35 Hoge Raad 9 december 1987, nr. 27 944, ECLI:NL:HR:1987:AW7550, r.o. 4.3 en 4.4. 
36 Hoge Raad 14 april 1993, nr. 28.847, ECLI:NL:HR:1993:BH8770 en Hoge Raad 1 februari 2002, nr. 36.238, 
ECLI:NL:PHR:2002:AD8760, met conclusie A.G. P.J. Wattel. 
37 Hoge Raad 24 juni 2011, nr. 10/01299, ECLI:NL:HR:2011:BP5707 r.o. 3.5. 
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In het arrest van 20 juni 2003 concludeerde de Hoge Raad dat de gerealiseerde winst bij 

verkoop van een paard was aan te merken als de uitkomst van de trainingsarbeid.38 De 

verkoopwinst vormt daarmee een opbrengst van werkzaamheden, tenzij 

‘belanghebbende redelijkerwijs niet kon verwachten per saldo een voordeel te behalen 

omdat de voorgenomen activiteiten voorzienbaar verliesgevend waren39, dan wel een 

eventueel gunstig resultaat speculatief was40, dan wel de opbrengst niet haar verklaring 

vindt in de verrichte werkzaamheden41.’  

 

Uit de jurisprudentie blijkt verder dat bij de beoordeling of een voordeel redelijkerwijs te 

verwachten is de volgende feiten en omstandigheden relevant (kunnen) zijn: 

- de resultaten die met de werkzaamheden zijn behaald;42 

- de aanwezigheid en inhoud van een ondernemingsplan, marktanalyses of 

winstprognoses43 en de verwachting dat de onderneming ‘potentie heeft om langere 

tijd te bestaan’;44 

- de capaciteit van de belastingplichtige om de door hem voorgenomen 

ondernemingsactiviteiten te verwezenlijken;45 

- de mate van inzet van de verdiencapaciteit (kennis en kunde) door de 

belastingplichtige;45 

- de eigen verwachtingen van de belastingplichtige ter zake van het behalen van 

voordeel;46 en 

- de bereidheid van een bank om financiering te verstrekken aan de belastingplichtige 

om zijn ondernemingsactiviteiten te bekostigen en het draagvlak van (andere) derden 

om met de belastingplichtige zakelijke overeenkomsten aan te gaan.47 

 

Conclusie: 

Een vastgoedinvestering gedefinieerd in deze scriptie als ‘het verkrijgen, gereedmaken 

voor gebruik en aanhouden van gronden, een onroerende zaak (een deel ervan) of 

beiden vanwege de verwachting voordeel te behalen door middel van huurinkomsten 

en/of een waardestijging’ zal doorgaans kwalificeren als een bron van inkomen, 

behoudens indien sprake is van een speculatieve transactie waarmee ‘louter speculatief 

uitzicht’ op het behalen van voordeel is. 

                                                      
38 Hoge Raad 20 juni 2003, nr. 37 974, ECLI:NL:HR:2003:AH1017. 
39 Vergelijk Hoge Raad 25 mei 1994, nr. 28 730, ECLI:NL:HR:1994:ZC5676. 
40 Vergelijk Hoge Raad februari 2002, nr. 36 238, ECLI:NL:HR:2002:AD8763. 
41 Vergelijk Hoge Raad 6 juni 2001, nr. 36 216, ECLI:NL:HR:2001:BI7855. 
42 Hoge Raad 15 juni 2012, nr. 11/03392, ECLI:NL:GHDHA:2019:3616. 
43 Bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 december 2017, nr. 16/00368, ECLI:NL:RBGEL:2016:831. 
44 Gerechtshof Den Haag 18 oktober 2011, nr. 10/00640, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU5835. 
45 Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2017, nrs. 17/00043 en 17/00044, ECLI:NL:GHAMS:2017:3994. 
46 Hoge Raad 24 juni 2011, nr. 10/01299, ECLI:NL:HR:2011:BP5707. 
47 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2017, nr. 16/00265, ECLI:NL:RBGEL:2016:314. 
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2.4 Rangorderegeling 

Als is vastgesteld dat de vastgoedinvestering een bron van inkomen vormt, is het 

mogelijk dat deze tot meerdere inkomenscategorieën onder de Wet IB 2001 gerekend 

kan worden.48 De in artikel 2.14 lid 1 Wet IB 2001 opgenomen rangorderegeling bepaalt 

in welke volgorde deze inkomenscategorieën beoordeeld worden en of een resultaat -

positief dan wel negatief- tot het belastbaar inkomen behoort. De hoofdregel49 luidt dat 

indien op een inkomensbestanddeel meerdere wettelijke bepalingen naar hun tekst van 

toepassing zijn, slechts de als eerste in de wet voorkomende bepaling daadwerkelijk van 

toepassing is.50 Dit houdt in dat na de vaststelling van een bron van inkomen uit 

vastgoed achtereenvolgens getoetst dient te worden of de activiteiten kwalificeren als 

box 1 winst uit onderneming51 dan wel box 1 resultaat uit een werkzaamheid52. Is hier 

geen sprake van, dan maakt het vastgoed onderdeel uit van de grondslag voor het box 3 

belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.53  

 

2.5 Normaal vermogensbeheer en box 3 

Zoals uiteengezet in paragraaf 2.3 kan zonder de vaststelling dat een activiteit een bron 

van inkomen is, niet worden toegekomen aan het etiketteren van 

vermogensbestanddelen. In de jurisprudentie en de literatuur wordt de open norm 

‘normaal vermogensbeheer’ gebruikt om de bronnen winst uit onderneming en resultaat 

uit overige werkzaamheden te separeren ten opzichte van de bron vermogen54. Uit de 

parlementaire behandeling van de Wet IB 2001 blijkt dat de wetgever daarbij gebruik wil 

maken van het begrip ‘normaal vermogensbeheer’ zoals dat onder de Wet IB 1964 en 

haar voorgangers is ontwikkeld.55 Aangezien het onderwerp van deze scriptie ziet op de 

discrepantie tussen het beleggen en ondernemen in vastgoed, behandel ik eerst het 

begrip beleggen (normaal vermogensbeheer) en de belasting van deze passievere vorm 

van inkomen in box 3 en vervolgens de bronnen winst uit onderneming en resultaat uit 

overige werkzaamheden in box 1. 

 

2.5.1 Beleggen: normaal (actief) vermogensbeheer  

Het beleggen van vermogen wordt door de wetgever omschreven als activiteiten die niet 

uitgaan boven de activiteiten die in het kader van normaal vermogensbeheer worden 

uitgevoerd. Deze activiteiten zijn niet aan te merken als het verrichten van actieve 

                                                      
48 Artikel 3.1 lid 2 Wet IB 2001. 
49 Artikel 2.14 lid 1 Wet IB 2001. 
50 M.L.M. van Kempen e.a., Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, IB.2.4.1.A. 
51 Artikel 3.2 Wet IB 2001. 
52 Artikel 3.90 Wet IB 2001. 
53 Artikel 5.2 Wet IB 2001. 
54 J.E.A.M. Van Dijck, ‘Vermogensbeheer’, Weekblad Fiscaal Recht 1976/41, p. 1. 
55 Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 122. 
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werkzaamheden.56 Het begrip normaal vermogensbeheer is vormgegeven als een open 

norm. Dat wil zeggen dat de wetgever het begrip niet exact definieert in wetgeving, maar 

voor de invulling van het begrip ruimte overlaat. Bij een conflict beoordeelt de rechter of 

de beginselen in de praktijk naar behoren en in de gegeven omstandigheden naar 

redelijkheid en billijkheid zijn toegepast. Het begrip normaal (actief) vermogensbeheer 

heeft zich in de jurisprudentie met name ontwikkeld onder artikel 22 lid 1 onderdeel b 

Wet IB 1964, welke ziet op de belasting van inkomsten uit andere arbeid. De voordelen 

behaald met aan- en verkoop van onroerende zaken waren onbelast, tenzij 

belastingplichtige werkzaamheden verrichtte die uitgingen boven ‘normaal 

vermogensbeheer’.  

 

Bij de totstandkoming van de Wet IB 2001 is middels een amendement57 artikel 3.91 lid 

1 onderdeel c toegevoegd.58 Daarmee heeft de wetgever gepoogd de onder de Wet IB 

1964 geldende jurisprudentie te codificeren, men vreesde dat de in de jurisprudentie 

ontwikkelde invulling van het begrip ‘normaal vermogensbeheer’ voor de toepassing van 

de boxenstructuur in de Wet IB 2001 te ruim zou blijken, vooral in geval van speculatie 

met voorkennis of verhuur van onroerende zaken.59 
 

Van beleggen is volgens de Hoge Raad sprake indien het aanhouden van 

vermogensbestanddelen is gericht op het verkrijgen van een waardestijging en een 

rendement dat bij normaal vermogensbeheer kan worden verwacht.60 Van meer dan 

normaal vermogensbeheer is sprake indien de werkzaamheden naar hun aard en omvang 

onmiskenbaar zijn gericht op het behalen van – redelijkerwijs te verwachten – voordelen 

die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan.61  

 

2.5.2 Box 3 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 

Onder de Wet IB 1964 werden als inkomsten uit vermogen belast de voordelen die 

werden ‘getrokken’ uit privévermogensbestanddelen.62 De term ‘getrokken’ was een 

bewuste keuze van de wetgever om alleen de lopende voordelen uit het vermogen, zoals 

rente en huuropbrengsten in de heffing te betrekken en waardemutaties - alsmede 

                                                      
56 Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 17, p. 72. 
57 Amendement van de kamerleden Bos en Reitsma, Kamerstukken II, 1999/00, 26 727, nr. 75. 
58 In onderdeel c van het artikel is opgenomen dat onder een werkzaamheid mede wordt verstaan het rendabel 
maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals bij het uitponden 
van onroerende zaken, het in belangrijke mate door de belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud 
of andere aanpassingen aan een zaak, of het aanwenden door de belastingplichtige van voorkennis of daarmee 
vergelijkbare bijzondere vormen van kennis.  
59 Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p. 122. 
60 O.a. Hoge Raad 9 oktober 2009, nr. 43.035, ECLI:NL:PHR:2009:BI0481. 
61 M.M. de Reus, Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 (Fiscale Monografieën nr. 12), 
par. 4.4.5. 
62 Artikel 24 Wet IB 1964 lid 1. 
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vervreemdingsresultaten - van de bron zelf buiten het inkomensbegrip te houden. Het 

contrast tussen enerzijds de progressieve heffing over vermogensinkomsten en 

anderzijds de onbelaste vermogensgroei werkte constructies in de hand. Het onderscheid 

tussen de onbelastbaarheid van vervreemdingswinsten in de privésfeer en de 

belastbaarheid in de sfeer van winst uit onderneming maakte het aantrekkelijk om een 

vermogensbestanddeel onder te brengen in de bron die voor de belastingplichtige op dat 

moment fiscaal het gunstigste regime bood. Alhoewel tegen genoemde hiaten 

beperkende jurisprudentie werd ontwikkeld63, en in 199064 en 199665 reparatiewetgeving 

is doorgevoerd, bleek deze regeling in de praktijk uiterst ingewikkeld.  

 

Met de invoering van de Wet IB 2001 is de inkomstenbelasting drastisch gewijzigd. 

Gekozen werd om het heffingsobject van de inkomstenbelasting onder te brengen in drie 

autonome boxen, met elk een eigen tarief. Vanwege deze boxenstructuur is het 

noodzakelijk om per box een inkomensbegrip te formuleren. Bij de vormgeving van box 3 

heeft de wetgever er uitdrukkelijk voor gekozen om geen aansluiting te zoeken met de 

regels uit de Wet IB 1964. Anders dan in het verleden wordt niet het reële inkomen uit 

vermogen in de heffing betrokken, maar wordt het inkomen indirect afgeleid uit de 

omvang van het vermogen66 waarover vervolgens een fictief rendement van 4% wordt 

gesteld, de zogenaamde vermogensrendementheffing.67 Deze heffingsvorm zou meer 

recht doen aan het draagkrachtbeginsel68 en is ingegeven door de wens de 

grondslaguitholling van het regime inzake de vermogensinkomsten uit te bannen en het 

heffingssysteem te vereenvoudigen.69  

 

Op grond van artikel 2.3 onderdeel c Wet IB 2001 behoort het in enig jaar genoten 

belastbare inkomen uit sparen en beleggen tot de heffingsgrondslag van de 

inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen ziet op het voordeel uit sparen en beleggen 

verminderd met de persoonsgebonden aftrek.70  

 

- Fictief (forfaitair) rendement 

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 bedroeg het (vaste) fictieve forfait over de 

rendementsgrondslag 4%. Gezien de fors lagere marktrente van de laatste jaren werd 

deze wijze van heffing maatschappelijk als onredelijk ervaren. In de literatuur werd de 

                                                      
63 O.a. Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755, ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
64 Invoering artikel 25a Wet IB 1964. 
65 Invoering artikel 25b t/m 25d Wet IB 1964. 
66 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 18. 
67 Inmiddels gewijzigd in gedifferentieerde fictieve rendementen  voor sparen en beleggen. 
68 Volgens het draagkrachtbeginsel wordt de inkomstenbelasting van natuurlijke personen geheven naar rato 
van ieders financiële draagkracht. 
69 Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 6. 
70 Artikel 5.1 Wet IB 2001. 
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forfaitaire heffing als een te grote inbreuk op het draagkrachtbeginsel beschouwd, omdat 

het daadwerkelijke genoten rendement voor de heffing niet relevant is.71 Een 

mogelijkheid tot verliesverrekening bestaat niet, aangezien het fictieve rendement in box 

3 volgens de wetgever nooit negatief kan zijn.72 Tevens ontbreekt een 

tegenbewijsregeling bij (sterk) afwijkende werkelijke rendementen. Met ingang van 2017 

is het systeem enigszins herzien, de wetgever wilde komen tot een systeem dat beter 

aansluit bij de werkelijk gemiddeld te behalen rendementen. Het forfaitaire rendement 

wordt voortaan gebaseerd op de gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over 

spaargeld en beleggingen, de zogenaamde vermogensmix. In de vermogensmix wordt  

onderscheid gemaakt tussen een fictief rendement voor een spaar- en een 

beleggingsdeel. De heffing vindt plaats over drie schijven. De wetgever gaat ervan uit 

dat het rendement op het vermogen stijgt naarmate de omvang van het vermogen stijgt 

en daarmee voor een groter deel uit beleggingen zal bestaan. Het aan het spaar- en 

beleggingsdeel toegerekende rendement wordt jaarlijks herijkt. De gemiddelde 

vermogensmix wordt elke vijf jaar geëvalueerd.  

 

- Rendementsgrondslag 

Op grond van artikel 5.3 Wet Inkomstenbelasting 2001 wordt onder de 

rendementsgrondslag verstaan de waarde in het economisch verkeer van de bezittingen 

verminderd met de waarde in het economisch verkeer van de schulden. Slechts de 

omvang van de rendementsgrondslag aan het begin van het jaar is van belang.73 

 

Uit de parlementaire behandeling blijkt dat in beginsel alle onroerende zaken worden 

aangemerkt als bezittingen en daarmee deel uitmaken van de forfaitaire 

rendementsheffing.74 Dit voor zover deze onroerende zaken conform de rangorderegel 

van artikel 2.14 Wet IB 2001 niet al zijn onder te brengen in box 1 als eigen woning of 

ondernemingsvermogen. 

 

Onder onroerende zaken75 wordt door de wetgever onder meer verstaan:  

- woningen die geen eigen woning76 zijn zoals een tweede woning of een 

vakantiewoning; 

- landgoederen, waaronder begrepen de zogenoemde natuurschoonwetlandgoederen; 

en 

                                                      
71 S.M.H. Dusarduijn, Vermogensrendementsheffing (FED Fiscale Brochures), p. 69-70. 
72 Dit valt op te maken uit de toevoeging ‘voor zover’  in artikel 5.2 Wet IB 2001. 
73 Artikel 5.19 Wet IB 2001. 
74 Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr.3, p. 230. 
75 Artikel 5.3 lid 2 letter a Wet IB 2001. 
76 In de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001. 
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- percelen landbouwgrond, bouwgrond, natuurterreinen en water. 

Onder rechten die direct of indirect op onroerende zaken betrekking hebben77 wordt door 

de wetgever onder meer verstaan: 

- een recht van erfpacht;  

- een recht van opstal;  

- een recht van beklemming;  

- een appartementsrecht; en 

- een recht van vruchtgebruik, een recht van gebruik of een recht van bewoning dat 

betrekking heeft op een onroerende zaak. 

Schulden mogen voor de bepaling van de rendementsgrondslag in mindering gebracht 

worden op de bezittingen.78 Schulden worden door de wetgever omschreven als  

verplichtingen met waarde in het economisch verkeer.79 Dit is ontleend aan de tekst van 

art. 4, lid 3, Wet VB 1964. Dit houdt in dat de op dit artikel betrekking hebbende 

jurisprudentie haar waarde behoudt. In beginsel worden alle schulden, met uitzondering 

van belastingschulden80, tot de rendementsgrondslag gerekend, behoudens indien deze 

verband houden met bezittingen waarvan de inkomsten op grond van de 

rangorderegeling81 in box 1 of box 2 in de heffing worden betrokken.  

 

Conclusie: 

Als een belastingplichtige vastgoed - niet zijnde de eigen woning - bezit en de 

werkzaamheden met betrekking tot dit vastgoed het normaal vermogensbeheer niet te 

buiten gaan, worden deze onroerende zaken betrokken in de heffing van box 3.  

 

2.6 Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning 

Slechts indien is voldaan aan de algemene bronvereisten82 uit paragraaf 2.3, kan sprake 

zijn van het genieten van winst uit onderneming.83 De aanvullende voorwaarde dat 

sprake moet zijn van ‘een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal’ onderscheidt de 

bron ‘onderneming’ van de andere bronnen van inkomen.84 Indien wel aan de algemene 

bronvereisten is voldaan, maar geen sprake is van een ‘onderneming’, dan kwalificeert 

deze als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, indien er ‘enige vorm van arbeid’ is 

                                                      
77 Artikel 5.3 lid 2 letter b Wet IB 2001. 
78 Artikel 5.3 lid 1 Wet IB 2001. 
79 Artikel 5.3 lid 3 Wet IB 2001. 
80 Artikel 5.3 lid 3 onderdeel c,d en e Wet IB 2001. 
81 Artikel 2.14 lid 2 Wet IB 2001. 
82 R.E.C.M. Niessen, ‘Algemene en bijzondere bronkenmerken’, Weekblad Fiscaal Recht 1997/6227, p. 3-11. 
83 Dit gold onder de Wet IB 1964 en geldt – blijkens o.m. de opmerking van de Staatssecretaris van Financiën 
in de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 1999/00, 26 727, nr. 7, p.121) – ook onder de 
Wet IB 2001. De bronvraag wordt niet gesteld voor zover het box 3 betreft. 
84 O.a. Hoge Raad 14 november 2014, nr. 13/01800, ECLI:NL:HR:2014:3209. 
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verricht.85 De bronnen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden 

worden respectievelijk in paragraaf 2.6.1 en 2.6.2 nader omschreven.  

 

2.6.1 Box 1, Winst uit onderneming 

De exploitatie van een vastgoedinvestering kan onder andere plaatsvinden in de vorm 

van een onderneming. In artikel 3.1 Wet IB 2001 is ‘winst uit een onderneming’ als 

eerste in box 1 te belasten inkomenscategorie opgenomen. De belastbare winst uit 

onderneming wordt in artikel 3.2 Wet IB 2001 gedefinieerd als het gezamenlijke bedrag 

van de winst die de belastingplichtige als ‘ondernemer’ geniet uit een of meer 

‘ondernemingen’. Door de wetgever is - evenals in de voorgaande wetgeving - bewust 

geen definitie van het begrip ‘onderneming’ opgenomen in de Wet IB 2001.86 Of sprake is 

van een ‘onderneming’ is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en wordt bepaald 

aan de hand van in de jurisprudentie ontwikkelde uitgangspunten en criteria.87 Deze 

jurisprudentie is van belang voor de afbakening tussen de verschillende 

inkomenscategorieën waarbij stringentere eisen gelden voor de bron ‘winst uit 

onderneming’.88 Dit valt onder meer te verklaren door de regels die gelden voor de 

bepaling van de omvang van de te belasten voordelen, de toepassing van eventuele 

faciliteiten en het tijdstip waarop de inkomsten kunnen worden belast. 

 

Blijkens de jurisprudentie is een onderneming te definiëren als ‘een duurzame organisatie 

van kapitaal en arbeid, waarmee beoogd wordt om, door deelname aan het 

maatschappelijke productieproces, winst te behalen.’89 Voor deze meest gangbare uitleg 

van dit begrip is aansluiting gezocht bij de in de bedrijfseconomie gebruikelijke 

omschrijving. Essers geeft overigens het begrip ‘de objectieve onderneming’ na analyse 

van de jurisprudentie van de Hoge Raad een ruimere omschrijving en beschrijft deze als 

‘zelfstandige duurzaam bedoelde activiteiten, gericht op een risicodragende deelneming 

aan het economisch verkeer.’90 
 

- Duurzame organisatie 

Met de eis dat de werkzaamheden ‘duurzaam’ worden verricht, wordt bewerkstelligd dat 

incidentele baten buiten de winstsfeer blijven. Er dient sprake te zijn van een 

organisatorische samenhang tussen de werkzaamheden, met duurzaam wordt in dit 

                                                      
85 Kamerstukken II, 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 132. 
86 Kamerstukken II, 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 93. 
87 O.a. O.a. Hoge Raad 21 mei 1958, nr. 13 574, ECLI:NL:HR:1958:AY1811, inzake bedrijfsmatige exploitatie 
van huizen, Hoge Raad 29 mei 1974, nr. 17 346, ECLI:NL:HR:1974:AX4479, ten aanzien van kamerverhuur en 
Hoge Raad 18 juni 1986, nr. 23 632, ECLI:NL:HR:1986:BH5347, inzake verhuur van onroerende zaken door 
een commanditaire vennootschap. 
88 Zie o.a. Gerechtshof Amsterdam 24 juni 1971, nr. 22/71, ECLI:NL:GHAMS:1971:AY4518 en Gerechtshof 
Arnhem 22 maart 1983, nr. 953/1980, ECLI:NL:GHARN:1983:AW8946. 
89 L.G.M. Stevens, Fiscaal Commentaar Inkomstenbelasting 2001, par. 5.1.1. 
90 M.L.M. van Kempen e.a., Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, IB.3.2.2.A.a. 
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kader niet zondermeer langdurig bedoeld. Ook een kortlopende activiteit met een vaste 

einddatum, zoals een beurs kan een onderneming zijn.91 In regelmaat en aard los van 

elkaar staande handelstransacties daarentegen vormen geen duurzame organisatie.92  

De duurzaamheid wordt getoetst aan de hand van de intentie van de belastingplichtige 

op het moment van aanvang van de werkzaamheden.93 De duurzaamheid en de aard van 

de organisatie vormen vaak een eerste beoordelingspunt in de vraag of er sprake is van 

een onderneming.94 

 

- Arbeid  

Om te kwalificeren als een onderneming is, behalve de duurzame organisatie, nodig dat 

de verrichte arbeid een grotere omvang of kwaliteit omvat dan bij normaal 

vermogensbeheer gebruikelijk is. Dit door eigen arbeidskracht, eigen ervaring, eigen 

capaciteiten of relaties rendabel te maken.95 De arbeid moet gericht zijn op de 

ondernemingsactiviteiten om deze te onderscheiden van beleggingsactiviteiten. De 

intensiteit en frequentie van deze arbeid kan daarentegen beperkt zijn.96 Als beleggen 

echter zeer intensief gebeurt, kan die activiteit wel uitgroeien tot een onderneming.97 In 

hoofdstuk 3 zullen de kaders van verrichte arbeid ten behoeve van een 

vastgoedinvestering binnen het begrip normaal vermogensbeheer nader geduid worden. 

 

- Kapitaal 

De Reus omschrijft het criterium kapitaal als de mate waarin middelen aanwezig zijn om 

de organisatie in staat te stellen werkzaamheden te verrichten en het beoogde 

ondernemingsresultaat te behalen.98 Bijvoorbeeld een voor de productie bestemde 

machine of het bedrijfspand. Vreemd vermogen, zoals een ten behoeve van de 

organisatie gesloten bankfinanciering behoort ook tot het kapitaal.99 Van belang is de 

combinatie van de factoren, de enkele aanwezigheid van kapitaal, zonder dat ook arbeid 

wordt verricht, leidt doorgaans niet tot een onderneming, maar duidt meer op beleggen 

(box 3). 

 

 

 

                                                      
91 G.T. Ligthart, Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (FED Fiscale Brochures), par. 2.4.1. 
92 Hoge Raad, 31 januari 1918, B 1953. 
93 Hoge Raad 11 januari 1989, nr. 25 392, ECLI:NL:HR:1989:ZC3967. 
94 Hoge Raad 1 februari 1995, nr. 30035, ECLI:NL:HR:1995:AA3031. 
95 Hoge Raad 1 februari 1995, nr. 30035, ECLI:NL:HR:1995:AA3031 en Gerechtshof Amsterdam 4 januari 
2020, nr. 01/0400, ECLI:NL:GHAMS:2002:AV5665. 
96 Hoge Raad 23 april 2010, nr. 08/04843, ECLI:NL:PHR:2010:BJ7956. 
97 Hoge Raad 7 oktober 1981, nr. 20 733, ECLI:NL:HR:1981:AW9757. 
98 M.M. de Reus, Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 (Fiscale Monografieën nr. 12), 
par. 2.6. 
99 Hoge Raad 14 november 2014, nr. 13/01800, ECLI:NL:HR:2014:3209. 
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Conclusie: 

Van een onderneming is sprake indien een belastingplichtige, middels zijn duurzaam 

vormgegeven organisatie, vastgoed verkrijgt met de intentie om een waardestijging te 

creëren of hieruit inkomen te genereren door eigen arbeidskracht, eigen ervaring, eigen 

capaciteiten of relaties rendabel te maken, en het rendement daarvan hoger is dan een 

belastingplichtige mag verwachten bij normaal vermogensbeheer. 

 

2.6.2 Box 1, Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) 

Het kan zijn dat wel aan de in paragraaf 2.3 geformuleerde algemene bronvereisten is 

voldaan, maar dat de vastgoedinvestering niet kwalificeert als ‘onderneming’ omdat de 

vereiste ‘duurzame organisatie van kapitaal en arbeid’ ontbreekt. Uit de rangorderegeling 

volgt dan de ‘overige werkzaamheid’ als eerstvolgende inkomstenbron welke van 

toepassing kan zijn ter zake van de genoten inkomsten uit een vastgoedinvestering.100 

 

Artikel 3.90 Wet IB 2001 omschrijft het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden 

als het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit een of meer werkzaamheden die geen 

belastbare winst of belastbaar loon genereren verminderd met de 

terbeschikkingstellingsvrijstelling. Dit artikel vindt zijn oorsprong in het oude artikel 22 

lid 1 onderdeel b van de Wet IB 1964.  

 

Een omschrijving van het begrip 'werkzaamheid' is niet in de wet opgenomen; in de 

parlementaire behandeling is deze door de wetgever omschreven als het verrichten van 

‘enige vorm van arbeid’ in het economisch verkeer, die is gericht op het behalen van 

geldelijk voordeel en niet is aan te merken als winst uit onderneming of als loon uit 

dienstbetrekking.101 Een werkzaamheid onderscheidt zich van een onderneming door de 

afwezigheid van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal.  

 

Het is van belang dat er ‘enige vorm van arbeid’ is verricht waardoor een voordeel is 

verkregen.102 In de literatuur worden doorgaans drie categorieën van arbeid 

onderscheiden.103 Freudenthal geeft aan dat de volgende driedeling goed als 

uitgangspunt gekozen kan worden, maar dat niet is uitgesloten dat er vormen van arbeid 

bestaan of in de toekomst zullen ontstaan die zich niet in één van de categorieën laten 

                                                      
100 Gezien de definiëring van een vastgoedinvestering in het kader van deze scriptie zal deze niet als belastbaar 
loon zijn aan te merken in de zin artikel 3.1 lid 2 onderdeel b Wet IB 2001. 
101 Kamerstukken II, 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 132. 
102 Kamerstukken II, 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 132. 
103 O.a. J.E.A.M. van Dijck, ‘Vermogensbeheer’, Weekblad voor Fiscaal Recht 1976/41, R.M. Freudenthal, 
Resultaat uit overige werkzaamheden (fiscale monografieën nr. 103), p. 18 en G.T. Ligthart, Belastbaar 
resultaat uit overige werkzaamheden (FED Fiscale Brochures), par. 2.2.1. 
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plaatsen en onder omstandigheden toch ook binnen het bronbegrip van de werkzaamheid 

kunnen vallen.104   

 

Categorieën arbeid waaronder een werkzaamheid kan worden gerangschikt: 

 

1. handelingen die worden verricht met betrekking tot een goed; 

Hiermee wordt bedoeld de arbeid waarmee een goed in een betere marktpositie wordt 

gebracht door fysieke verbeteringen en veranderingen105 of het wegnemen van juridische 

restricties106, waardoor een meerwaarde wordt gecreëerd. 

 

2. niet-speculatieve transacties;  

Er kan sprake van een werkzaamheid bij realisatie van een voorzienbaar voordeel 

vanwege persoonlijke voorkennis die niet voor anderen toegankelijk is, maar ook indien 

deze is ingeven door de ervaring, deskundigheid en relaties van de belastingplichtige.107  

 

3. het verrichten van diensten. 

Al bij het verrichten van zeer geringe arbeid kan sprake zijn van een werkzaamheid, 

zoals bij het geven van een tip omtrent de mogelijkheid tot overname van een bedrijf108 

of het passief als medisch proefpersoon fungeren.109 Uit de jurisprudentie valt af te leiden 

dat naarmate de arbeid in kwalitatief opzicht hoogwaardiger is, de kwantiteit die vereist 

is voor een werkzaamheid beperkter is. Andersom zal in geval van laagwaardige arbeid 

sprake moeten zijn van een grotere hoeveelheid arbeid om een werkzaamheid te kunnen 

constateren.110 Ingeval een belastingplichtige een vermogensbestanddeel koopt en met 

winst verkoopt, betekent dit niet dat er arbeid is verricht waaruit een belastbaar voordeel 

voortvloeit. De incidentele aan- en verkoop van vastgoed of van effecten zijn veelal 

handelingen die passen binnen het normale vermogensbeheer en vormen geen 

werkzaamheid.111 

 

De drie categorieën hebben gemeenschappelijk dat ze het ‘normale vermogensbeheer’ te 

boven gaan. 

 

 

 

                                                      
104 R.M. Freudenthal, Resultaat uit overige werkzaamheden (fiscale monografieën nr. 103), p. 19. 
105 Hoge Raad 12 januari 1977, nr. 18 077, ECLI:NL:PHR:1977:AX3500. 
106 Hoge Raad 3 mei 2002, nr. 36 984, ECLI:NL:HR:2002:AE2260, met noot J. van Soest. 
107 Hoge Raad 15 december 1965, nr. 15 498, ECLI:NL:HR:1965:AX6611, met noot Van Dijck. 
108 Hoge Raad 23 december 1981, nr. 20 904, ECLI:NL:HR:1981:AW9316, met noot Van Brunschot. 
109 Hoge Raad 3 oktober 1990, nr. 26 142, ECLI:NL:HR:1990:BH7882, met noot Van Dijck. 
110 R.M. Freudenthal, Resultaat uit overige werkzaamheden (fiscale monografieën nr. 103), p. 20. 
111 G.T. Ligthart, Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (FED Fiscale Brochures), par. 2.2.1. 
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Conclusie: 

Een vastgoedinvestering kwalificeert als een werkzaamheid indien een belastingplichtige 

welke niet beschikt over een duurzaam vormgegeven organisatie, vastgoed verkrijgt met 

de intentie om een waardestijging te creëren of hieruit inkomen te genereren door eigen 

arbeidskracht, eigen ervaring, eigen capaciteiten of relaties rendabel te maken, en het 

rendement daarvan hoger is dan een belastingplichtige mag verwachten bij normaal 

vermogensbeheer. 

 

2.7 Onderscheid heffing en tarief in box 3 en box 1 

Zoals hiervoor beschreven, worden resultaten uit vastgoed op verschillende manieren in 

de belastingheffing betrokken. Dit kan forfaitair geschieden of tegen het werkelijke 

rendement, tegen een proportioneel of een progressief tarief. Er is sprake van een 

gesloten systeem; dit betekent dat het vastgoed in handen van natuurlijke personen in 

principe altijd in een belaste sfeer valt zoals ondernemen, resultaat uit overige 

werkzaamheden, de eigen woning, een aanmerkelijk belang of beleggen.112 De gevolgen 

van de fiscale kwalificatie kunnen echter van grote invloed zijn op de uiteindelijke 

belastingdruk. Om inzichtelijk te maken welke verschillen in rendementen en 

belastingdruk er kunnen ontstaan heb ik een rekenvoorbeeld opgesteld, deze is als 

Bijlage 1 opgenomen bij deze scriptie.113 

 

2.8 Conclusie 

Een vastgoedinvestering zal doorgaans kwalificeren als een bron van inkomen, 

behoudens indien er sprake is van een speculatieve transactie. Indien de werkzaamheden 

van belastingplichtige met betrekking tot de vastgoedinvestering het normaal 

vermogensbeheer niet te buiten gaan, worden deze onroerende zaken betrokken in de 

heffing van box 3. Van een in box 1 belaste onderneming is sprake indien een 

belastingplichtige, middels zijn duurzaam vormgegeven organisatie, vastgoed verkrijgt 

met de intentie om een waardestijging te creëren of hieruit inkomen te genereren door 

eigen arbeidskracht, eigen ervaring, eigen capaciteiten of relaties rendabel te maken, en 

het rendement daarvan hoger is dan een belastingplichtige mag verwachten bij normaal 

vermogensbeheer. Ontbreekt een duurzaam vormgegeven organisatie, dan kwalificeert 

een vastgoedinvestering als een in box 1 belaste ‘overige werkzaamheid’. 

 

 

 

 

                                                      
112 Ministerie van Financiën, ‘Belasten van vermogen’, Bouwstenen voor een beter belastingstelsel, p. 36. 
113 Bijlage 1 Rekenvoorbeeld rendement en belastingdruk. 
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Hoofdstuk 3 Beleggen versus ondernemen in vastgoed 

3.1 Inleiding 

Een exploitant van vastgoed zal zich waarschijnlijk snel identificeren in de klassieke 

definitie van een objectieve onderneming, zoals beschreven in paragraaf 2.6.1. Zo is er 

altijd kapitaal aanwezig en zal de exploitant het streven hebben om hiermee winst te 

behalen. Er zal door hem duurzaam arbeid verricht worden, zoals het innen van huur, het 

bijhouden van een administratie en het verrichten van onderhoud. Verder zal de 

exploitant risico lopen ten aanzien van de inkomsten en de waardeontwikkeling van het 

vastgoed. Dit alles is echter niet voldoende om vastgoedexploitatie als een materiële 

onderneming te beschouwen. In principe zou dan iedere verhuurder van vastgoed een 

ondernemer zijn en dat is niet het geval.114  

 

Zoals eerder vastgesteld heeft de wetgever de afbakening van box 1 ten opzichte van 

box 3 materieel ingevuld en wil daarbij gebruik maken van het begrip ‘normaal 

vermogensbeheer’ zoals dat onder de Wet IB 1964, en haar voorgangers, is ontwikkeld. 

Is een activiteit namelijk als normaal vermogensbeheer te kwalificeren, dan kan geen 

sprake meer zijn van een onderneming (of een werkzaamheid). Overstijgen de 

activiteiten van de belastingplichtige echter de grens van het normale vermogensbeheer, 

dan worden de opbrengsten in box 1 belast.115  

 

Van Dijck typeerde in het veel geciteerde artikel ‘Vermogensbeheer’ uit 1976 het verschil 

tussen een ondernemer en een belegger als volgt: de ondernemer heeft de intentie met 

behulp van kapitaal en arbeid een meerwaarde te creëren door een prestatie op een 

markt aan te bieden.116 Een belegger stelt uitsluitend zijn vermogensbestanddelen ter 

beschikking van derden en creëert zelf geen meerwaarde. In geval van normaal 

vermogensbeheer staat de vergoeding in de vorm van dividend of rente, gelet op de aard 

van deze vermogensbestanddelen, nog steeds (min of meer) los van de inspanningen 

van de houder van bijvoorbeeld aandelen of obligaties. De belegger ontvangt alleen een 

vergoeding, omdat het vermogensbestanddeel zelf een vruchtdrager is. De bezitter van 

een onroerende zaak zal zich daarentegen veel meer dan voorheen actief moeten 

opstellen, zoals het zoeken van huurders en het innen van huren teneinde de vruchten te 

genereren, indien hij een acceptabel rendement wil behalen.117  

 

                                                      
114 M.J. Hoogeveen, ‘Recente uitspraken over meer dan normaal vermogensbeheer.’, FBN 2014/46. 
115 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 19. 
116 J.E.A.M. van Dijck, ‘Vermogensbeheer’, Weekblad voor Fiscaal Recht 1976/41. 
117 O.P.M. Adriaansens en A. Rozendal, ‘Bedrijfsopvolging en vastgoed.’, Weekblad voor Fiscaal Recht 
2014/1215. 
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In het standaardarrest van 17 augustus 1994 oordeelde de Hoge Raad over de vraag 

wanneer vastgoedexploitatie te beschouwen was als winst uit onderneming. Deze 

concludeerde dat van normaal vermogensbeheer geen sprake is indien het rendabel 

maken van de onroerende zaken mede geschiedt door middel van arbeid welke de 

eigenaar van de onroerende zaken verricht en deze arbeid naar haar aard en omvang 

onmiskenbaar ten doel heeft het behalen van voordelen uit de onroerende zaken, welke 

het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan.118  

 

Met de invoering van de doorschuiffaciliteit in artikel 4.17a en c Wet IB 2001 voor de 

toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is een nieuwe stroom van jurisprudentie 

ontstaan. Voor de toepassing van dit artikel is namelijk vereist dat de vennootschap een 

materiële onderneming drijft in de zin van de Wet IB 2001.119 

 

In dit hoofdstuk volgt een nadere analyse van het standaardarrest en de 

beoordelingscriteria van het begrip ‘normaal vermogensbeheer’ in geval van 

vastgoedexploitatie.120 Dit zal ik doen aan hand van de hierop volgende jurisprudentie en 

bevindingen uit de literatuur.  

 

3.2 Standaardarrest 17 augustus 1994 

Met het standaardarrest van 17 augustus 1994 formuleerde de Hoge Raad de rechtsregel 

wanneer er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer bij exploitatie van 

vastgoed.121   

 

Blijkens dit arrest verhuurde de betreffende belastingplichtige 18 kamers in twee panden, 

één van de panden werd door hem en zijn gezin bewoond. De gemeenschappelijke 

ruimten van de panden werden door belastingplichtige zelf schoongehouden, waarbij 

deze ook alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden verrichtte, de huren inde en de 

administratie verzorgde. Daarnaast verrichtte hij administratieve werkzaamheden ten 

behoeve van derden en stelde hij - incidenteel - tegen vergoeding gereedschappen ter 

beschikking aan derden. Belastingplichtige besteedde 27,5 uur per week aan deze 

werkzaamheden, wat neerkomt op 1430 uur per jaar. 

 

 

 

 

                                                      
118 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755,  ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
119 Artikel 4.17a lid 6 Wet IB 2001. 
120 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755,  ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
121 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755,  ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
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De Hoge Raad oordeelde dat: 

‘Van normaal vermogensbeheer geen sprake is indien het rendabel maken van de 

onroerende zaken mede geschiedt door middel van arbeid welke de eigenaar van de 

onroerende zaken verricht en deze arbeid naar haar aard en omvang onmiskenbaar ten 

doel heeft het behalen van voordelen uit de onroerende zaken, welke het bij normaal 

vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan.’ 

 

De Hoge Raad kiest hier voor een abstracte benadering van het begrip normaal 

vermogensbeheer door ‘de aard en omvang van de werkzaamheden’ en ‘het te 

verwachten rendement van het normale vermogensbeheer’ te beoordelen aan de hand 

van de feiten en omstandigheden van het individuele geval.  

 

Uit het arrest zijn verder de volgende twee cumulatieve voorwaarden voor meer dan 

normaal vermogensbeheer te herleiden: 

1. Er is sprake van het verrichten van meer arbeid dan gebruikelijk bij normaal 

vermogensbeheer; en 

2. met deze arbeid wordt beoogd en verwacht meer rendement te behalen dan 

gebruikelijk bij normaal vermogensbeheer. 

 

Deze criteria worden in de literatuur ook wel de arbeid-plus (meerarbeid) en rendement-

plus (meerrendement) toets genoemd.122 Ik zal de invulling van deze vereisten in het 

vervolg van dit hoofdstuk aan de hand van de literatuur en latere arresten nader duiden.  

 

In zijn annotatie bij het arrest geeft van Dijck aan dat het gebruik van de begrippen 

‘voordelen' en ‘rendement’ door de Hoge Raad niets anders kunnen betekenen dan dat 

met rendement bedoeld wordt: het saldo van opbrengsten en kosten, oftewel het 

nettorendement.123 Belastingplichtige bespaarde namelijk op de kosten, de opbrengst 

(het bruto rendement) bleef daarentegen gelijk. Berkhout merkt op dat nettorendement 

ook kan toenemen door een extra geldstroom of waardestijging te genereren, dan wel 

kosten te besparen.124 In dat kader definieert Berkhout een vastgoedonderneming als 

een duurzame organisatie (samenhangende activiteiten in een georganiseerd verband) 

welke gericht is op het creëren van meerwaarde boven het nettorendement dat wordt 

verkregen uit het enkele verhuren of beheren van vastgoed.125  

                                                      
122 O.a. T.M. Berkhout, ‘Arbeid+, rendement+. Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoedbeleggers.’, Kwartaalbericht 
Estate Planning 2014/18 en M.J. Hoogeveen, ‘Recente uitspraken over meer dan normaal vermogensbeheer.’, 
FBN 2014/46. 
123 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755,  ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
124 T.M. Berkhout, ‘Arbeid+, rendement+. Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoedbeleggers.’, Kwartaalbericht 
Estate Planning 2014/18. 
125 T.M. Berkhout, ‘Ondernemen en niet-ondernemen in vastgoed’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
2010/1225, p. 4. 
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Het arrest126 is in lijn met de eerdere uitspraak van de Hoge Raad voor de 

vennootschapsbelasting omtrent de kwalificatie van een vastgoedfonds als een fiscale 

beleggingsinstelling in de zin van het toenmalige artikel 11 lid 3 Wet Vpb 1969.127 De 

Hoge Raad overwoog dat de enkele omstandigheid van aanwending van eigen 

arbeidskracht of die van werknemers, niet dwingt tot de conclusie dat een objectieve 

onderneming aanwezig is. Dit laatste is volgens de Hoge Raad slechts het geval indien 

deze arbeid naar haar aard of relatieve omvang (in verhouding tot de grootte van het in 

de onroerende goederen belegde vermogen) onmiskenbaar ten doel heeft het behalen 

van voordelen naast het uit de onroerende goederen genoten rendement, dan wel van 

voordelen uit de onroerende goederen, welke het aan een belegger in zodanige goederen 

normaliter opkomende rendement te boven gaan. 

 

3.3 Aard en omvang arbeid 

De verrichte arbeid dient volgens de Hoge Raad ‘naar haar aard en omvang’ te worden 

beoordeeld. Arbeid kan volgens Freudenthal worden onderscheiden in arbeid in 

kwalitatieve (aard) en kwantitatieve zin (omvang), waarbij het kwantitatieve element van 

de arbeid de hoeveelheid handelingen uitdrukt, of de mate van inspanning die moet 

worden geleverd om het resultaat te bewerkstelligen. De kwaliteit van de arbeid geeft de 

mate van deskundigheid, ervaring en relaties weer die met de uitgevoerde arbeid 

samenhangt; het is de bijzondere positie waarin de belastingplichtige verkeert welke hem 

in staat stelt het voordeel te behalen.128 Deze elementen kunnen gezien worden als 

communicerende vaten, naarmate de arbeid in kwalitatief opzicht hoogwaardiger is, is de 

kwantiteit die vereist is om tot een te belasten voordeel te komen beperkter. Omgekeerd 

geldt hiertoe hetzelfde. De omvang van de arbeid (kwantitatief) moet worden beoordeeld 

in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. De relatieve omvang is dus bepalend. Dat 

er veel arbeid wordt verricht, zegt op zichzelf dus niets. De omvang en intensiteit van de 

arbeid nemen immers logischerwijs toe als er meer panden zijn. Relatief gezien hoeft dat 

niet te verschillen van de arbeid die wordt verricht als slechts één pand wordt verhuurd. 

Pas als de werkzaamheden het normale vermogensbeheer wat omvang betreft 

overstijgen, is er mogelijk meer aan de hand dan alleen beleggen. Met de aard van de 

arbeid doelt de Hoge Raad op het kwalitatieve aspect ervan. Ook die kan van dien aard 

zijn dat door de kwaliteit een extra rendement wordt beoogd.129  

 

                                                      
126 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755,  ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
127 Hoge Raad 1 september 1976, nr. 17 924. 
128 R.M. Freudenthal, Resultaat uit overige werkzaamheden (fiscale monografieën nr. 103), p. 19 e.v. 
129 T.M. Berkhout en M.J. Hoogeveen, ‘Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor 
vastgoedexploitanten.’, Weekblad Fiscaal Recht 2015/7078, par. 4.1. 
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3.4 Verrichter van arbeid 

De Hoge Raad noemt in de rechtsregel als voorwaarde dat het meerrendement ‘mede 

geschiedt door middel van arbeid welke de eigenaar van de onroerende zaken 

verricht’.130 Dit zou in beginsel betekenen dat arbeid verricht door derden in het kader 

van de vastgoedexploitatie niet kan worden toegerekend aan de belastingplichtige. 

Alhoewel er in de rechtspraak veel belang wordt gehecht aan de door belastingplichtige 

zelf verrichte arbeid131, is het niet vereist dat deze ook daadwerkelijk door hem wordt 

uitgevoerd.132 Het Gerechtshof Arnhem oordeelde inzake de belastbaarheid van 

resultaten uit de ontwikkeling van een project dat ‘de arbeid die door de andere 

participanten in het project is verricht, alsmede de arbeid verricht door deskundigen die 

de participanten hebben ingeschakeld voor de uitvoering van het project, voor de 

toepassing van het onderhavige artikel133 dient te worden aangemerkt als door 

belanghebbende verrichte arbeid.’ 134 Dit geldt ook indien de verrichte werkzaamheden 

worden uitgevoerd door een werknemer.135 Het voorgaande werd in een later arrest 

bevestigd door de Hoge Raad, welke oordeelde dat de opvatting136 van het Gerechtshof 

op dit punt geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.137 

 

De arbeid van ingeschakelde derden is overigens niet toe rekenen aan belastingplichtige, 

wanneer die arbeid, op zichzelf gezien, van geen betekenis was bij het behalen van het 

voordeel. Dit blijkt uit een zaak over het toerekenen van arbeid van de notaris en een 

makelaar aan de belastingplichtige in het kader van de belastbaarheid van resultaten uit 

een splitsing van het vastgoed.138  

 

Rozendal merkt in zijn commentaar bij een uitspraak van rechtbank Zeeland-West 

Brabant139 op, dat als de arbeid naar aard en relatieve omvang niet is gericht op een 

hoger rendement dan het rendement bij normaal vermogensbeheer, er sprake is van 

beleggen. Het is dan niet zinvol om arbeid van derden toe te rekenen aan de vastgoed-

exploitant omdat de vergoeding die daarvoor moet worden betaald er per definitie toe zal 

                                                      
130 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755,  ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
131 O.a. Rechtbank Leeuwarden, 12 februari 2007, nr. 10/00964, ECLI:NL:RBLEE:2007:BU8622 en Rechtbank 
Oost‐Nederland, 5 maart 2013, nr. AWB 12/1097, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ4028. 
132 Hoge Raad 18 maart 1959, nr. 13 815, ECLI:NL:HR:1959:AY0812, met noot Hollander. 
133 Artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel b Wet IB 1964. 
134 Gerechtshof Arnhem 20 december 2002, nr. 00/01492, ECLI:NL:GHARN:2002:AF3880. 
135 Rechtbank Den Haag, 6 april 2012, nr. AWB 10/1131, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW3890. 
136 ‘Daarbij gaat het niet alleen om door eigen werknemers verrichte arbeid maar moet ook rekening worden 
gehouden met uitbestede werkzaamheden waarbij toezicht werd gehouden, en met de externe deskundigen die 
op projectbasis werden ingehuurd voor advisering, aldus het Hof’. 
137 Hoge Raad 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633, met noot I.J.F.A. van Vijfeijken. 
138 Hoge Raad 9 oktober 2009, nr. 43.035, ECLI:NL:PHR:2009:BI0481, met noot van R.M. Freudenthal. 
139 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2014, nr. 14/01012, ECLI:NL:RBZWB:2014:797. 
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leiden dat het rendement niet uitgaat boven normaal vermogensbeheer, behoudens 

bijzondere gevallen.140  

 

3.5 Werkzaamheden binnen normaal vermogensbeheer 

Volgens de Hoge Raad is van normaal vermogensbeheer geen sprake indien het rendabel 

maken van onroerende zaken mede geschiedt door middel van arbeid welke de eigenaar 

van de onroerende zaken verricht en deze arbeid naar haar aard en omvang 

onmiskenbaar ten doel heeft het behalen van voordelen uit de onroerende zaken, welke 

het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te buiten gaan.141  

 

De factor arbeid zal op zichzelf, zoals eerder aangegeven, niet voldoende zijn om de 

grens van het normale vermogensbeheer te overschrijden, aangezien ieder vorm van 

vermogensbeheer arbeid met zich meebrengt. Er zal een beoordeling moeten 

plaatsvinden of de belastingplichtige het voordeel heeft kunnen beïnvloeden door arbeid 

te verrichten die een belegger in vastgoed doorgaans niet verricht of uitbesteedt en die 

leidt tot een hoger (netto) rendement. Dit leidt tot de vraag welke werkzaamheden naar 

‘aard en naar omvang’ dan tot het normale vermogensbeheer behoren.  

 

Uit de jurisprudentie blijkt dat de volgende voorkomende werkzaamheden doorgaans 

behoren tot het gebruikelijke vermogensbeheer van een vastgoedexploitant: 

- contacten onderhouden met huurders;142 

- het zoeken van huurders;143 

- huurovereenkomsten opmaken;144  

- innen van huren;145 

- activiteiten in de vereniging van eigenaren;146  

- bijhouden van een administratie;147  

- zelf uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden;148 

- uitbesteden van de onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden, dit te bezien in 

relatie tot de overige werkzaamheden;149143 

- het enkel splitsen van een onroerende zaak in appartementsrechten;150 

                                                      
140 A. Rozendal, ‘Exploitatie onroerende zaken gaat normaal vermogensbeheer niet te boven.’, Nederlands 
Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015/364. 
141 Hoge Raad 25 mei 1994, nr. 28 730, ECLI:NL:HR:1994:ZC5676. 
142 O.a. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, nr. 12/00702, ECLI:NL:RBARN:2012:2362. 
143 O.a. Hoge Raad 3 november 1982, nr. 21 310, ECLI:NL:HR:1982:AW9443. 
144 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, nr. 12/00702, ECLI:NL:RBARN:2012:2362. 
145 O.a. Gerechtshof Amsterdam 12 maart 2004, nr. 02/06328, ECLI:NL:GHAMS:2004:AO6661. 
146 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, nr. 12/00702, ECLI:NL:RBARN:2012:2362. 
147 Hoge Raad 3 november 1982, nr. 21 310, ECLI:NL:HR:1982:AW9443. 
148 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, nr. 12/00702, ECLI:NL:RBARN:2012:2362. 
149 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, nr. 12/00702, ECLI:NL:RBARN:2012:2362. 
150 Hoge Raad 9 oktober 2009, nr. 43.035, ECLI:NL:PHR:2009:BI0481, met noot van R.M. Freudenthal. 
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- het enkel uitponden van verhuurde panden, zonder actief huurbeëindigingsbeleid;151 

- het incidenteel aan- en verkopen ten behoeve van de portefeuille.  

 

De specifieke activiteiten dienen niet afzonderlijk beoordeeld te worden. De Hoge Raad 

geeft in een recent arrest aan dat bij de beantwoording van de vraag of de 

werkzaamheden naar aard en omvang onmiskenbaar ten doel hebben het behalen van 

voordelen die het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan 

‘alle werkzaamheden’ in de beoordeling worden betrokken.152  

 

Bij de kwalificatie van het voordeel zal wel steeds vastgesteld moeten worden of de aard 

en omvang van de werkzaamheden zodanig bepalend is voor het voordeel, dat daaraan 

zelfstandige betekenis kan worden toegekend.153 Zo moet onder meer rekening worden 

gehouden met de omvang van de werkzaamheden ten opzichte van de omvang van de 

vastgoedportefeuille.154  

 

De staatssecretaris heeft in de parlementaire behandeling al aangegeven dat verhuur van 

onroerende zaken in zijn optiek niet leidt tot het drijven van een materiële 

onderneming.155 De Belastingdienst stelt zich blijkens de ‘Praktijkhandreiking 

bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten’ op het standpunt dat verhuur van vastgoed nooit 

een onderneming kan vormen.156 Dit volgt mede uit het gegeven dat vastgoedbeheer en 

-exploitatie altijd een intensieve bezigheid is. In het document worden voorkomende 

omstandigheden uit de jurisprudentie opgesomd welk ‘normaal’ zijn bij 

vastgoedexploitatie en niet leiden tot een onderneming. De Belastingdienst lijkt volgens 

Heldens in het document echter een te stringente uitgangspositie te hanteren inzake de 

fiscale kwalificatie van verhuur van vastgoed. Ik deel deze mening dat ten aanzien van 

een aantal standpunten157 de jurisprudentie anders luidt, dan wel genuanceerder ligt.158 

Ook is in een kort daarvoor gewezen arrest nog geoordeeld dat de verhuur van vastgoed 

wel degelijk een onderneming kan vormen.159  

 

                                                      
151 Hoge Raad 15 juli 1983, nr. nr. 21 830, ECLI:NL:HR:1983:AW8817, met noot P. den Boer. 
152 Hoge Raad 17 september 2021, nr. nr. 20/01706, nr. 20/01707, nr. 20/01709, ECLI:NL:HR:2021:1321, r.o. 
4.3. 
153 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 25 en 51. 
154 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 april 2020 nr. 19/00060, ECLI:NL:GHARL:2020:3248. 
155 Kamerstukken II 2009/10, 31 930, nr. 13, p. 24-25.  
156 Belastingdienst, ‘Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten’, 1 juni 2016. 
157 O.a. de wijze van financiering van de activiteiten, de knowhow van de eigenaar, het aantal werknemers en 
de door hen uitgevoerde werkzaamheden. 
158 J.A.L. Heldens, ‘De Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten: kommer en kwel voor de 
vastgoedexploitant!?’, Weekblad Fiscaal Recht 2018/45. 
159 Hoge Raad 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633, met noot I.J.F.A. van Vijfeijken. 
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3.6 Arbeid-plus (Meerarbeid) 

Wanneer is er dan sprake van arbeid welke naar haar aard en omvang onmiskenbaar ten 

doel heeft meer rendement te behalen dan bij beleggen? 

 

Op grond van artikel 3.91 lid 1 letter c Wet IB 2001 worden expliciet de volgende 

activiteiten genoemd welke volgens de wetgever het normaal, actief vermogensbeheer te 

buiten gaan:  

- het uitponden van onroerende zaken; 

- het in belangrijke mate door de belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud 

of andere aanpassingen aan een zaak; 

- het aanwenden door de belastingplichtige van voorkennis of daarmee vergelijkbare 

bijzondere vormen van kennis. 

De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat aan het artikel geen zelfstandige betekenis 

moet worden gegeven, en het voorbeelden betreft. Niet is beoogd af te wijken van 

eerdere jurisprudentie en nog steeds moet worden beoordeeld of ten aanzien van de 

activiteiten sprake is van normaal vermogensbeheer.160 

 

Volgens Hoogeveen blijkt uit de rechtspraak dat een duidelijke relatie aanwezig moet zijn 

tussen de meerarbeid (arbeid-plus) en het beoogde resultaat. Een hoog rendement op 

zich betekent dus niet dat er sprake is van een onderneming161, ook niet in een 

tegengestelde situatie. De ‘meerarbeid’ moet tot doel hebben een hogere opbrengst te 

halen en beoordeeld zal moeten worden of dat objectief gezien haalbaar is. Is dit het 

geval en wordt het voordeel toch niet gehaald, om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld 

de kredietcrisis), is toch geen sprake van normaal vermogensbeheer.162 

 

Uit de casuïstische jurisprudentie blijkt dat onder andere de volgende omstandigheden 

van kwalitatieve aard kunnen leiden tot meer dan normaal vermogensbeheer door een 

vastgoedexploitant, veelal in onderlinge samenhang beschouwd: 

 

- de specifieke (voor)kennis163, het zakelijk netwerk164 en knowhow van de eigenaar165 

en/of ingehuurde deskundigen of medewerkers166; 

- de mate van financiering van de activiteiten;167  

                                                      
160 Met betrekking tot artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet IB 1964. 
161 Zie o.a. Rechtbank Noord-Nederland 16 maart 2020, nr. 17/4108, ECLI:NL:RBNNE:2020:1289. 
162 M.J. Hoogeveen, ‘Verhuur van vastgoed: Een onderneming?’ PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 
2013(2). 
163 Rechtbank Noord-Holland, 30 april 2019 nr. 17/0405, ECLI:NL:RBNHO:2019:3615. 
164 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 april 2014, nr. 13/00473, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ4028. 
165 Gerechtshof Den Haag 19 juli 2017, nr. 16/00373, ECLI:NL:GHDHA:2017:2429. 
166 Hoge Raad 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633, met noot I.J.F.A. van Vijfeijken. 
167 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 april 2014, nr. 13/00473, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ4028. 
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Een sprekend voorbeeld hiervan is de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden welke 

concludeerde dat er inzake de verhuur van vastgoed sprake was van ondernemingsgewijze 

exploitatie. Er werd onder meer gewicht toegekend aan het omvangrijke zakelijke netwerk van de 

ondernemer, de tijdrovende contacten met aannemers, architecten, gemeenten, de omvangrijke 

projecten die gerealiseerd zijn, het feit dat deze als bouwopzichter bij de verbouwwerkzaamheden 

betrokken was alsmede de wijze van financiering.168 

 

- het uitvoeren van grondige renovaties169 alsmede de (mate van) transformatie van 

het vastgoed;170 

 

Een recent voorbeeld uit de rechtspraak ziet op de herontwikkeling van een voormalig postkantoor 

welke na de transitie geschikt is gemaakt als winkelpand, hotel en een sportschool. Door de 

verrichte werkzaamheden is het pand in een betere marktpositie gebracht. Belastingplichtige heeft 

zijn kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling en contacten/netwerk op dit gebied 

ingezet om de transitie tot een goed einde te brengen. De verbouwing was ingrijpend en omvatte 

meer dan groot onderhoud. Hiertoe was een bestemmingsplanwijziging benodigd en het pand was 

na de transformatie niet meer als zodanig terug te kennen. Het Gerechtshof oordeelde dat het 

pand door alle werkzaamheden in een betere marktpositie is gebracht. Dit alles bij elkaar genomen 

maakt dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.171 

 

- de omvang van de eigen organisatie in relatie tot het vastgoedbezit.172  

 

Het beschikken over een eigen professionele en deskundige organisatie die nagenoeg alle property-

werkzaamheden zelf verricht en het gegeven dat ter plaatse toezichthouders zijn aangesteld, 

brengt op zichzelf nog niet mee dat er sprake is van een materiële onderneming. Het Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden oordeelde recent in het geval van een omvangrijke vastgoedportefeuille dat 

een dergelijke organisatie en werkzaamheden, waaronder een actief huurdersbeleid, ook 

gebruikelijk is voor beheerders van vastgoedbeleggingsportefeuilles met een vergelijkbare omvang. 

Dergelijke beheerders zullen naar het oordeel van het Gerechtshof ook de werkzaamheden van 

belastingplichtige verrichten waardoor er geen sprake is van werkzaamheden die het normale 

vermogensbeheer te buiten gaan.173  

 

Ook kwantitatieve omstandigheden zoals het verrichten van substantiële werkzaamheden 

op het gebied van dienstverlening aan de huurders en onderhoud van pand en terrein174 

                                                      
168 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 april 2014, nr. 13/00473, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ4028. 
169 Rechtbank Den Haag, 6 april 2012, nr. AWB 10/1131, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW3890. 
170 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 april 2020, nr. 19/00417, ECLI:NL:GHSHE:2020:1219. 
171 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 april 2020, nr. 19/00417, ECLI:NL:GHSHE:2020:1219. 
172 Hoge Raad 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633, met noot I.J.F.A. van Vijfeijken. 
173 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 april 2020 nr. 19/00060, ECLI:NL:GHARL:2020:3249. 
174 O.a. Gerechtshof Amsterdam 27 maart 2018, nr. 16/00526, ECLI:NL:GHAMS:2018:1596. 
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kunnen, veelal in samenhang met andere werkzaamheden, leiden tot overschrijding van 

het normale vermogensbeheer.  
 

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde inzake een exploitant van vakantiestudio’s dat sprake was 

van een materiële onderneming nu deze werkzaamheden verrichte zoals het opknappen en 

inrichten van de studio’s bij aanvang, uitoefenen van een conciërge-functie, het ontvangen van 

huurders, het in- en uitchecken, de eindcontrole, het verzorgen van was- en beddengoed, het 

noodzakelijke onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden. Deze werkzaamheden in onderlinge 

samenhang beschouwd hadden, naar hun aard en omvang, onmiskenbaar ten doel het behalen van 

voordelen uit de onroerende zaak, welke het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement 

te boven gaan.175  

 

3.7 Rendement-plus (meerrendement) 

Als eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van werkzaamheden die het normale 

vermogensbeheer overstijgen, dient nog te worden getoetst of met deze werkzaamheden 

een hoger nettorendement wordt nagestreefd dan het met normaal vermogensbeheer 

opkomende rendement.176 Het is noodzakelijk om deze intentie om een hoger rendement 

te behalen inzichtelijk te maken. De verwachting dat een meer dan normaal 

vermogensrendement zal worden behaald, hoeft overigens nog niet zichtbaar te zijn in al 

gerealiseerde resultaten.177 Het is niet noodzakelijk om de daadwerkelijk behaalde 

rendementen in kaart te brengen; maar het kan ten behoeve van de bewijslast wel zinvol 

zijn deze af te zetten tegen het rendement dat met normaal vermogensbeheer zou zijn 

behaald omdat deze blijkens het Gerechtshof ‘(…) licht kan werpen op de aard en de 

omvang van de werkzaamheden.(…)’.178  

 

Er heerst enige discussie of louter het directe rendement (de huuropbrengst) in acht 

moet worden genomen of dat ook het indirecte rendement (de waardestijging) tot het 

rendement behoort. De Belastingdienst stelt zich in de praktijk op het standpunt dat de 

autonome waardestijgingen als gevolg van ontwikkelingen op de vastgoedmarkt niet in 

het rendement meegenomen kunnen worden.179 In de rechtspraak wordt wel waarde aan 

indirecte rendement toegekend, omdat zowel een belegger als een ondernemer bij de 

afweging omtrent het al dan niet aankopen van een onroerende zaak niet alleen rekening 

zal houden met de te verwachten netto huuropbrengsten, maar ook een inschatting zal 

maken of een waardestijging in het verschiet ligt. 180 In een recente uitspraak oordeelde 

                                                      
175 Gerechtshof Amsterdam 27 maart 2018, nr. 16/00526, ECLI:NL:GHAMS:2018:1596. 
176 Gerechtshof Den Haag 6 november 1996, nr. 94/3902, ECLI:NL:GHSGR:1996:AV9939. 
177 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2015, nr. 13/01073, ECLI:NL:HR:2016:633 en Gerechtshof Den 
Haag 19 juli 2017, nr. 16/00373, ECLI:NL:GHDHA:2017:2429. 
178 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 april 2020 nr. 19/00060, ECLI:NL:GHARL:2020:3248. 
179 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2015, nr. 13/01073, ECLI:NL:HR:2016:633. 
180 Hoge Raad 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633, met noot I.J.F.A. van Vijfeijken, r.o. 4.6. 



  

 

32 

het Gerechtshof Amsterdam dat de (indirecte) autonome waardestijging niet is aan te 

merken als een gevolg van door de eigenaar verrichte werkzaamheden en derhalve 

buiten het (nagestreefde) rendement moet worden gelaten.181   

 

Naar mijn mening zou een mogelijk verschil tussen de autonome waardestijging en de 

waardestijging door de ‘eigenaar verrichte meerarbeid’ om het nettorendement te 

verbeteren, wel als indirecte opbrengst tot het rendement behoren. Ik onderschrijf het 

door een belastingplichtige ingebrachte argument dat de waarde van commercieel 

vastgoed mede wordt bepaald door de hoogte van de huur en de looptijd van het 

huurcontract. Hoe hoger de huur en hoe langer de looptijd, des te hoger de waarde van 

het vastgoed. 182 Nu de huur één van de twee factoren is die de waarde van commercieel 

vastgoed bepalen, is het daarmee gegeven dat ook het indirecte rendement kan worden 

beïnvloed door middel van de aard en de omvang van de verrichte arbeid.183 Ook 

Rozendal lijkt deze mening toegedaan gezien zijn noot bij een uitspraak van het 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hier was o.a. sprake van een gerealiseerde 

rendementsverbetering (waardestijging) op verhuurde garageboxen door de nieuwe 

eigenaar welke niet het gevolg is van autonome marktwerking en niet direct kan worden 

gerelateerd aan de verrichte arbeid.184 In mijn optiek zou een dergelijk verschil dan 

toerekenbaar kunnen zijn aan de specifieke (voor)kennis, het zakelijk netwerk en 

knowhow van de eigenaar en/of ingehuurde deskundigen of medewerkers.  

 

Als het nagestreefde (dan wel behaalde) rendement van de vastgoedportefeuille in 

kwestie in kaart is gebracht, dient te worden bepaald wat het rendement is dat hoort bij 

‘normaal vermogensbeheer’. Volgens Rozendal valt uit het arrest185130 op te maken dat 

het moet gaan om het rendement dat met normaal vermogensbeheer zou zijn behaald 

met de betreffende onroerende zaken. De Hoge Raad spreekt in die context namelijk 

over ‘de onroerende zaken’.186 

 

 

 

                                                      
181 Gerechtshof Amsterdam 12 maart 2020, nr. 18/00446, ECLI:NL:GHAMS:2020:1168, r.o. 4.7.12. 
182 O.a. in de waardering volgens de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) maar ook de discounted 
cash flow-methode (DCF-methode). 
183 Hoge Raad 23 december 2020, nr. 20/01485 - 20/01489, ECLI:NL:PHR:2020:1205, met conclusie A-G 
R.L.H. IJzerman, onderdeel 3.9, r.o. 3.4.10. 
184 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 april 2020 nr. 19/00060, ECLI:NL:GHARL:2020:3249 met noot A. 
Rozendal. 
185 Hoge Raad 25 mei 1994, nr. 28 730, ECLI:NL:HR:1994:ZC5676. 
186 A. Rozendal, ‘Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting.’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
2015/3. 
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Rozendal is van mening dat nu in box 3 het rendement van rendementsklasse II het 

directe en het indirecte rendement op vastgoed omvat187 en het langetermijnrendement 

op vastgoed van belang wordt geacht om het box 3-rendement te bepalen, deze tevens 

als norm dient te gelden voor het rendement dat wordt behaald bij normaal 

vermogensbeheer van vastgoed.188 Het voorgaande argument is door belastingplichtige 

in stelling gebracht in een recente discussie; het Gerechtshof Amsterdam heeft in die 

casus afwijzend geoordeeld omdat het lange termijnrendement, in tegenstelling tot de 

vastgoedportefeuille van belastingplichtige, met name is gebaseerd op de verhuur van 

woningen en derhalve in casu niet als norm kon gelden.189   

Hieruit valt naar mijn mening op te maken dat een dergelijk standpunt in geval van 

louter verhuur van woningen, wellicht wel als norm zou kunnen gelden. 

 

Bij de beoordeling of al dan niet sprake was van normaal vermogensbeheer door de 

exploitatie van een omvangrijke vastgoedportefeuille werd door het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden verondersteld dat dit werd overschreden nu een rendement werd 

gerealiseerd van minstens 20%. Er hielden zich binnen de organisatie 16 werknemers 

bezig met het verrichten van commerciële, juridische, administratieve en technische 

werkzaamheden. Dit standpunt gaf volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste 

rechtsopvatting.190 Dit zou de indruk kunnen wekken dat er sprake is van een bruikbare 

rendementseis. In een later arrest nuanceert de Hoge Raad dit echter door te stellen dat 

een dergelijk rendement - in casu eveneens 20% - niet zonder meer bruikbaar is om te 

dienen als vergelijkingsmaatstaf omdat in dit geval ook de autonome 

marktontwikkelingen zijn inbegrepen in het rendement en door belastingplichtige niet 

aannemelijk is gemaakt of en in hoeverre het behaalde rendement kan worden 

gerelateerd aan meer dan gebruikelijke werkzaamheden.191 

 

Een norm die in de praktijk vaak gebruikt wordt ten behoeve van  

rendementsberekeningen voor vastgoedobjecten is de IPD Nederlandse Vastgoedindex. 

Deze index is gebaseerd op de verzamelde gegevens van grote institutionele 

vastgoedbeleggers naar type vastgoed, zoals kantoren, woningen, winkels en 

bedrijfsgebouwen. Het rendement betreft een totaalrendement en bestaat uit de netto 

                                                      
187 Sinds 2017 wordt het box 3-vermogen toegerekend aan twee rendementsklassen en bepaald aan de hand 
van het gemiddelde rendement op vermogen dat is belegd in spaarrekeningen en dergelijke (rendementsklasse 
I) en het gemiddelde rendement op vermogen dat is belegd in obligaties, aandelen, onroerende zaken en 
dergelijke (rendementsklasse II). 
188 Kamerstukken II, 2015/16, 34 302, nr. 3, p. 69. 
189 Gerechtshof Amsterdam 12 maart 2020, nr. 18/00446, ECLI:NL:GHAMS:2020:1168, r.o. 4.7.11 en 4.7.12. 
190 Hoge Raad 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633, met noot I.J.F.A. van Vijfeijken, r.o. 4.7.  
191 Hoge Raad 17 september 2021, nr. nr. 20/01706, nr. 20/01707, nr. 20/01709, ECLI:NL:HR:2021:1328 met 
noot A. Rozendal. 
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huurinkomsten gerelateerd aan het geïnvesteerd vermogen (direct rendement) en de 

waardeverandering gerelateerd aan het geïnvesteerd vermogen (indirect rendement).  

 

In een eerdere uitspraak werd geoordeeld dat deze index - in het onderhavige geval - 

niet bruikbaar was, omdat deze gebaseerd is op algemene gegevens en er geen rekening 

wordt gehouden met financiering.192 Het Gerechtshof Den Haag193 alsmede Gerechtshof 

Amsterdam194 hanteren in latere jurisprudentie de IPD Nederlandse Vastgoedindex juist 

wel als norm voor ‘rendement uit normaal vermogensbeheer’ ten opzichte van het 

nagestreefde (dan wel behaalde) rendement. Beide uitspraken resulteerden overigens in 

een verschillende uitkomst voor belastingplichtige. Volgens het Gerechtshof Amsterdam 

dienen bij gebruik van de IPD Nederlandse Vastgoedindex wel de behaalde indirecte 

rendementen buiten beschouwing te blijven, omdat hierin de waardestijging als gevolg 

van autonome marktwerking is begrepen welke niet kan worden gerelateerd aan de door 

de ‘eigenaar verrichte werkzaamheden’.195  

 

Het is naar mijn mening echter discutabel of de ‘gemiddelden’ waarop de IPD 

Nederlandse Vastgoedindex is gebaseerd, zich wel voldoende verhouden tot het 

rendement van het specifieke vastgoed zelf, waarop de Hoge Raad volgens Rozendal 

doelt. Daarnaast is deze methodiek enigszins strijdig met de rechtsregel nu vergelijking 

plaatsvindt met een gerealiseerd rendement en niet met een nagestreefd rendement.196 

 

3.8 Risico 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het lopen van risico op zich een weinig 

onderscheidend criterium tussen een ondernemer en een belegger is. Er zijn 

ondernemers die weinig risico nemen en beleggers die juist heel veel risico nemen; het is 

dus niet zo dat het lopen van risico betekent dat sprake is van een onderneming.197 Dat 

een vermogensbestanddeel is gefinancierd, heeft -zelfstandig bezien- relatief weinig 

invloed. Dit blijkt ook uit de uitspraak van Gerechtshof Arnhem, welke oordeelde dat de 

omstandigheid dat belanghebbende de aankoop van appartementen met vreemd 

vermogen heeft gefinancierd niets afdoet aan de conclusie dat geen sprake is van 

belastbare arbeidsinkomsten.198 De omvang van de financiering met vreemd vermogen 

                                                      
192 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2015, nr. 13/01073, ECLI:NL:HR:2016:633. 
193 Gerechtshof Den Haag 19 juli 2017, nr. 16/00373, ECLI:NL:GHDHA:2017:2429. 
194 Gerechtshof Amsterdam 12 maart 2020, nr. 18/00446, ECLI:NL:GHAMS:2020:1168, r.o. 4.7.11 en 4.7.12. 
195 Gerechtshof Amsterdam 12 maart 2020, nr. 18/00446, ECLI:NL:GHAMS:2020:1168, r.o. 4.7.11 en 4.7.12. 
196 A. Rozendal, ‘Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting.’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
2015/3. 
197 M.J. Hoogeveen, ‘Verhuur van vastgoed: Een onderneming?’ PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 
2013(2), par. 2.1. 
198 Gerechtshof Arnhem 30 maart 2010, nr. 09/00368, ECLI:NL:GHARN:2010:BM0539 r.o. 4.8.  
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kan wel als aanvullend argument worden gebuikt, vanwege de bereidheid meer risico te 

lopen en daarmee een hoger rendement na te streven.199  

 

Rozendal geeft in dat kader aan dat van normaal vermogensbeheer geen sprake is indien 

men risico’s aanvaardt, die een particuliere belegger met eenzelfde vermogenspositie in 

het kader van normaal vermogensbeheer niet zou hebben aanvaard, zo blijkt uit de 

jurisprudentie200. Bijvoorbeeld omdat men zelf personeel in dienst heeft, zelf materialen 

en een bedrijfsauto aanhoudt in het kader van te verrichten onderhoudswerkzaamheden 

etc. Deze risico’s zullen niet zonder meer aanvaard worden door de doorsnee particuliere 

belegger.201 Te Niet stelt dat het risico dat een belegger bereid is te lopen en het 

bedrijfsmatig lopen van een risico in elkaar overlopen. Verder kunnen 

ondernemingsrisico’s in de markt regelmatig afgedekt worden, zodat het maken van een 

onderscheid tussen beleggen en ondernemen door middel van het toetsen van het risico 

praktisch moeilijk uitvoerbaar zal blijven.202  

 

3.9 (Her)ontwikkeling van vastgoed 

Projectontwikkeling wordt door Berkhout gedefinieerd als het risicodragend initiëren, 

(her)ontwikkelen en realiseren van vastgoed. Vastgoed ontwikkelen omvat meer dan 

alleen bouwen; zo zal sprake zijn van het verwerven van grond en vergunningen, 

financieren, verhuren en/of verkopen van de ruimte, juridische en markttechnische 

aspecten oplossen.203 De aan (her)ontwikkeling verbonden werkzaamheden en risico's 

(zoals markt- en prijsrisico's, alsmede maatschappelijke risico's) zijn meestal zodanig dat 

er niet meer kan worden gesproken van vermogensbeheer, maar dat er veelal sprake is 

van ondernemen. Belangrijk daarbij is dat het vastgoed door alle werkzaamheden in een 

betere marktpositie is gebracht.204 

 

Berkhout205 is evenals Albert206 van mening dat vastgoed dat in eigen portefeuille is 

ontwikkeld en daarna wordt verhuurd, na het gereedkomen de materiële 

ondernemingssfeer verlaat en moet worden overgeheveld naar de beleggingssfeer. Op 

basis van de feiten en omstandigheden zal beoordeeld moeten worden of de activiteiten 

die na ontwikkeling worden verricht meer dan normaal vermogensbeheer vormen. Een 

                                                      
199 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 april 2014, nr. 13/00473, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ4028. 
200 Hoge Raad 16 december 1998, nr. 33 861, ECLI:NL:HR:1998:AA2590, met noot I.J.F.A. van Vijfeijken en 
Hoge Raad 23 juni 1999, nr. 34 570, ECLI:NL:HR:1999:AA2782. 
201 A. Rozendal, ‘Exploitatie onroerende zaken gaat normaal vermogensbeheer niet te boven.’, Nederlands 
Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015/364. 
202 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 27. 
203 T.M. Berkhout, ‘Projectontwikkeling door fiscale beleggingsinstellingen’, Weekblad voor Fiscaal Recht 
2008/491. 
204 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 april 2020, nr. 19/00417, ECLI:NL:GHSHE:2020:1219. 
205 T.M. Berkhout, ‘Arbeid+, rendement+. Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoedbeleggers.’, Kwartaalbericht 
Estate Planning 2014/18. 
206 Zie noot P.G.A. Albert bij Hoge Raad 10 maart 2017, nr. 16/04190, ECLI:NL:HR:2017:396 
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uitgebreide verbouwing of de ontwikkeling van een onroerende zaak gevolgd door 

verhuur zou daarom alleen als onderneming (blijven) kwalificeren, als ook de arbeid ter 

zake van de verhuur meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is.207 

Dat de rechtspraak hier soms anders mee omgaat blijkt uit de uitspraak van Gerechtshof 

Den Haag dat oordeelde dat betreffende belastingplichtige ter zake van de volledige 

exploitatie van vastgoed (inclusief verhuur) een onderneming voerde. Belastingplichtige 

kocht panden met fors achterstallig onderhoud, welke vanwege een gemeentelijke 

verplichting door hem werden gerenoveerd en vervolgens verkocht of verhuurd.208  

 

3.10 Conclusie 

Een vastgoedinvestering heb ik ten behoeve van deze scriptie gedefinieerd als het 

verkrijgen, gereedmaken voor gebruik en aanhouden van gronden, een onroerende zaak 

(een deel ervan) of beiden vanwege de verwachting voordeel te behalen door middel van 

huurinkomsten en/of een waardestijging. Of met een vastgoedinvestering het normale 

vermogensbeheer te buiten wordt gegaan, is grotendeels afhankelijk van de feiten en 

omstandigheden van het specifieke geval; bepalend hiertoe is het arrest van de Hoge 

Raad van 17 augustus 1994, en de hieruit voorkomende jurisprudentie.  

 

Op grond van deze jurisprudentie zal allereerst aan de hand van de omvang en de 

kwaliteit van de (toe te rekenen) verrichte arbeid van de belastingplichtige moeten 

worden vastgesteld of beoogd wordt een hoger (netto) rendement te behalen dan 

gebruikelijk met normaal vermogensbeheer. Al dan niet in samenhang met andere 

omstandigheden zoals de omvang van de werkzaamheden ten opzichte van de omvang 

van de portefeuille, de mate van (laten) verrichten van onderhoud en de wijze waarop 

het vastgoed is gefinancierd. 

 

Bij de bepaling van het nagestreefde (dan wel behaalde) rendement mag geen rekening 

worden gehouden met de autonome waardestijging van het vastgoed. Als norm dient te 

gelden het rendement dat met normaal vermogensbeheer wordt behaald met dezelfde 

vastgoedinvestering. Het lijkt erop dat de rendementen van de IPD Nederlandse 

Vastgoedindex hiertoe enige richting kunnen geven, dit na eliminatie van mogelijke 

financieringskosten en meegewogen autonome waardestijging. Voor een 

vastgoedinvestering die bestaat uit huurwoningen zou het langetermijnrendement op 

vastgoed dat wordt gehanteerd om het box 3-rendement te bepalen mogelijk als norm 

kunnen dienen. 

 

                                                      
207 Hoge Raad 29 mei 1996, nr. 30 774, ECLI:NL:HR:1996:AA1845. 
208 Gerechtshof Den Haag 5 augustus 2016, nr. BK-14/00084 t/m BK-14/00088, ECLI:NL:GHDHA:2016:2627. 
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Samenvattend kan echter geconcludeerd worden dat er nog steeds veel onduidelijkheid 

heerst welke factoren nu specifiek meewegen in de beoordeling of het normale 

vermogensbeheer wordt overschreden. Geschillen in de rechtspraak worden veelal 

afgedaan onder verwijzing naar de beschreven feiten en omstandigheden, mede in hun 

onderlinge verband beschouwd. Het in deze beoordeling te hanteren normrendement, 

alsmede de samenstelling van het nagestreefde (dan wel behaalde) rendement wordt 

niet op een eenduidige wijze vastgesteld.  
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Hoofdstuk 4 Oplossingen (en aanbevelingen) 

In de literatuur maar ook vanuit de politiek worden verschillende oplossingen 

aangedragen voor de problematiek die wordt ervaren omtrent het belasten en de fiscale 

kwalificatie van vastgoed. Ik heb in het kader van deze scriptie besloten om het gebruik 

van een zogenaamde omstandighedencatalogus nader te onderzoeken. De toepassing 

hiervan leidt tot een systematische nadere invulling van de open norm ‘normaal 

vermogensbeheer’, wat meer eenduidige rechtspraak en meer rechtsgelijkheid en 

rechtszekerheid tot gevolg heeft. Daarnaast heb ik de mogelijke aanpassing van de box 

3-wetgeving en een aantal varianten hierop uit de literatuur onderzocht. 

 

4.1 Omstandighedencatalogus  

Een in de literatuur veel geopperde mogelijkheid om de rechtsonzekerheid op het gebied 

van de kwalificatie van vastgoedexploitatie te verbeteren, is het vormen van een 

omstandighedencatalogus zoals Te Niet deze voorstond.209 In zijn dissertatie stelt Te Niet 

voor om de invulling van het begrip normaal vermogensbeheer te systematiseren. De 

rechter wordt door een dergelijke catalogus gedwongen om de relevante 

omstandigheden te benoemen en deze vervolgens systematisch te toetsen. Door deze 

toetsing expliciet in het oordeel op te nemen, zal de uitspraak uitgebreider worden 

gemotiveerd, waardoor de kenbaarheid van het oordeel zal toenemen. Het gebruik van 

een omstandighedencatalogus heeft ook tot gevolg dat de feitelijke oordelen van rechters 

onderling beter te vergelijken zijn. Overeenkomsten en verschillen worden benoemd en 

gewogen door de rechter. Te Niet is van mening dat dit de rechtsgelijkheid en 

voorspelbaarheid van het recht in algemene zin positief zal beïnvloeden.210   

 

De arbeid gerelateerde omstandigheden die Te Niet in kaart heeft gebracht in het kader 

van de bepaling of sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer zijn: 

- handelingen die niet alleen zijn gericht op het aanhouden van de 

vermogensbestanddelen en op het behalen van periodieke opbrengsten; 

- de inzet van marktkennis en relaties, ofwel de kwaliteit van de werkzaamheden; 

- de aard van de werkzaamheden; 

- de duurzaamheid van de werkzaamheden; 

- het aantal bestede uren (kwantiteit van de werkzaamheden); 

- de werkzaamheden van ingehuurd personeel. 

 

                                                      
209 T.M. Berkhout en M.J. Hoogeveen, ‘Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor 
vastgoedexploitanten.’, Weekblad voor Fiscaal Recht 2015/7078 en O.P.M. Adriaansens en A. Rozendal, 
‘Bedrijfsopvolging en vastgoed.’, Weekblad voor Fiscaal Recht 2014/1215. 
210 H.A.J.P. te Niet, Het beleggingsbegrip in de directe belastingen (Diss. Tilburg), p. 72. 
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Volgens Adriaansens en Rozendal vormen deze arbeid gerelateerde omstandigheden dan 

ook een objectieve toets aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een 

belastingplichtige het subjectieve doel heeft om voordelen te behalen die bij normaal 

vermogensbeheer het rendement te boven gaan. De door Te Niet geformuleerde 

omstandighedencatalogus is een bruikbaar instrument bij de beoordeling of in geval van 

vastgoedexploitatie sprake is van een onderneming.211 

 

Berkhout en Hoogeveen hebben voor wat betreft de kwalificatie van vastgoedexploitatie 

een concrete aanzet gegeven tot falsificeerbare normering en een bijhorende 

omstandighedencatalogus.212 Met falsificatie wordt in dit kader bedoeld het aantonen dat 

een hypothese onjuist is. Dit kan door uitsluiten van de relevantie van bepaalde 

omstandigheden. De omstandighedencatalogus van Berkhout en Hoogeveen is gebaseerd 

op de volgende vier normen/hypothesen, die door de rechter aanvaard, bijgesteld, 

verworpen, aangevuld en nader geconcretiseerd kunnen worden:  

 

1. nieuwbouwprojecten (laten) ontwikkelen vormt altijd een onderneming; 

2. vernieuwbouwen: zeer ingrijpen (laten) renoveren en (laten) transformeren vormt 

altijd een onderneming; 

3. verhuur waarmee meer rendement wordt gegenereerd door extra diensten aan te 

bieden, vormt altijd een onderneming; en 

4. verhuur van vastgoed vormt nooit een onderneming. 

 

Deze vier normen/hypothesen gelden als hoofdregel, maar kennen afgeleide subregels en 

een onderverdeling in meer specifieke standpunten welke ontleend zijn uit de 

rechtspraak en wetgeschiedenis.213  

 

Indien één van de partijen meent dat de vigerende norm/hypothese in zijn specifieke 

geval niet geldt, zal deze de norm/hypothese moeten weerspreken en aannemelijk 

moeten maken waarom dit het geval is. De omstandighedencatalogus heeft dus als doel 

om de partijen feiten en omstandigheden gestructureerd in kaart te laten brengen, zowel 

van de voorliggende casus als van de vergelijkbare situatie.214 De rechters kunnen de 

normen en de catalogus gebruiken om hun uitspraken beter kenbaar te laten zijn: 

normen en omstandigheden worden aanvaard, bijgesteld, verworpen, aangevuld en 

nader geconcretiseerd.  

                                                      
211 O.P.M. Adriaansens en A. Rozendal, ‘Bedrijfsopvolging en vastgoed.’, Weekblad Fiscaal Recht 2014/1215, 
par. 4. 
212 T.M. Berkhout en M.J. Hoogeveen, ‘Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor 
vastgoedexploitanten.’, Weekblad Fiscaal Recht 2015/7078. 
213 Zie bijlage 3 Normatiek en hypothesen Omstandighedencatalogus Berkhout en Hoogeveen. 
214 Zie bijlage 2 Omstandighedencatalogus Berkhout en Hoogeveen. 



  

 

40 

In de literatuur zijn er ook enige kritische kanttekeningen bij de uitwerking van de  

omstandighedencatalogus van Berkhout en Hoogeveen geplaatst. Heldens signaleert 

problemen met de bewijslastverdeling aangezien degene die zich beroept op een 

rechtsregel, de bewijslast hiertoe draagt.215 Belastingplichtigen zijn in dat kader niet 

verplicht om de omstandighedencatalogus (volledig) in te vullen, dit zou betekenen dat 

een rechter met deze ontbrekende feiten geen rekening houdt. Rozendal is van mening 

dat de omstandighedencatalogus daarnaast niet alle relevante feiten en omstandigheden 

omvat.216 Ik deel deze mening; op basis van de in te vullen cijfermatige gegevens kan 

niet bepaald worden of de arbeid die samenhangt met vastgoedexploitatie qua aard en 

omvang het normaal vermogensbeheer overstijgt.217 Hiermee wordt in de 

omstandighedencatalogus voorbij gegaan aan de invulling van deze rechtsregel van de 

Hoge Raad.218 Rozendal stelt voor dit hiaat op te vullen door te toetsen in hoeverre 

belastingplichtige zelf op operationeel niveau (propertymanagement) werkzaamheden 

uitvoert.219 Rozendal relateert dit aan in de vastgoedliteratuur220 gehanteerde 

onderverdeling van bij vastgoedexploitatie voorkomende werkzaamheden in: 

portfoliomanagement221, assetmanagement222 en propertymanagement.223  

 

Propertymanagement heeft als doel het optimaliseren van het rendement uit de 

exploitatie van het vastgoed op de korte termijn en kan onderverdeeld worden in 

administratieve beheerswerkzaamheden (zoals huurincasso, huurverhogingen, 

crediteurenadministratie), technische beheerswerkzaamheden (zoals onderhoud, 

schadeherstel, renovatie, upgrading, verbouwingen) en commercieel beheer (zoals 

onderhouden van contacten met huurders, aannemers, leveranciers). Het is volgens 

Rozendal de vraag of een vastgoedbelegger al deze werkzaamheden zou verrichten en 

niet of de werkzaamheden op zichzelf beschouwd horen bij de verhuur van vastgoed. 

Rozendal signaleert dat de vastgoedmarkt de afgelopen jaren een mate van 

                                                      
215 J.A.L. Heldens, ‘De Praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten: kommer en kwel voor de 
vastgoedexploitant!?’, Weekblad Fiscaal Recht 2018/45, H.2.1. 
216 A. Rozendal, ‘Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie?’, Weekblad Fiscaal 
Recht 2016/127 par. 3.2.  
217 Zie bijlage 2 Omstandighedencatalogus Berkhout en Hoogeveen. 
218 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755,  ECLI:NL:HR:1994:ZC5731, met noot J.E.A.M. van Dijck, r.o. 3.4. 
219 A. Rozendal, ‘Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie?’, Weekblad Fiscaal 
Recht 2016/127 par. 3.3. 
220 Zie o.a. M. Vermeulen en M. Wieman (red.), Handboek Vastgoedmanagement, p. 46, alsmede A. van Driel, 
Strategische inzet van vastgoed, p. 27 en p. 50-53. 
221 Portfoliomanagement bevindt zich qua activiteiten op het strategisch niveau en ziet op vaststelling van het 
te voeren beleid ten aanzien van de gehele investeringsportefeuille. Hier worden de strategische 
uitgangspunten vastgesteld, zoals de eisen op het gebied van samenstelling, acquisitie, rendement en 
duurzaamheid van de portefeuille, dit ter ondersteuning van de ondernemingsdoelstelling. 
222 Het assetmanagement vindt plaats op tactisch niveau, hieronder zijn werkzaamheden als 
investeringsselectie, investeringsanalyse, objectbeleid en het maken van een verkoopplan te scharen. Het doel 
van assetmanagement is om de waarde van de vastgoedbezittingen zo optimaal mogelijk te laten renderen en 
ziet veelal op de middellange termijn. 
223 A. Rozendal, ‘Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting.’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
2015/3. 
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professionalisering heeft doorgemaakt; om te bepalen welke werkzaamheden behoren bij 

normaal vermogensbeheer zal gekeken moeten worden naar de gedragingen van 

particuliere vastgoedbeleggers. Gezien de toename van professionele vastgoed 

management organisaties (VMO’s), zijn het vooral deze particuliere beleggers die 

geneigd zijn het property- en soms ook assetmanagement uit te besteden aan deze 

VMO’s. Gezien deze tendens kan gesteld worden dat het (grotendeels) zelf of in eigen 

beheer uitvoeren van het propertymanagement (en soms ook assetmanagement) ertoe 

leidt dat de grens van het normale vermogensbeheer sneller wordt overschreden. Het 

zelf of in eigen beheer uitvoeren van het property- en of assetmanagement is volgens 

Rozendal een sterke indicator dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer, 

aangezien dit het rendabel maken van eigen arbeidskracht, eigen ervaring, eigen 

capaciteiten en relaties betreft.224 

 

Berkhout en Hoogeveen concluderen dat deze professionalisering van de markt met zich 

meebrengt dat vastgoedexploitanten zich actiever bezig zijn gaan houden om de 

gebouwen in overeenstemming te brengen met de wensen van de huurder. De grens van 

wat niet meer als normaal vermogensbeheer gezien wordt schuift daardoor juist verder 

op, omdat deze activiteiten niet gericht zijn op het behalen van een hoger rendement 

dan dat wat op die markt met die belegging behaald zou kunnen worden.225 Naar mijn 

mening volgt de Hoge Raad in zekere zin deze lijn. In een recente zaak stelde de 

belastingplichtige dat er bij de verhuur van ongeveer 1.100 garageboxen en 57 

bedrijfsruimten sprake was van meer dan normaal vermogensbeheer, nu al het 

propertymanagement zelf wordt uitgevoerd, er sprake is van een actief huurbeleid en 

een hoge mate van deskundigheid en professionaliteit bestond binnen de organisatie. De 

Hoge Raad bevestigde echter het oordeel van het Gerechtshof dat dit gebruikelijke 

werkzaamheden betrof voor beheerders van vastgoedbeleggingsportefeuilles met een 

vergelijkbare omvang.226 Of het zelf uitvoeren van alle 

propertymanagementwerkzaamheden in een specifiek geval het normaal 

vermogensbeheer te boven, wordt dus gerelateerd aan wat beheerders van vergelijkbare 

vastgoedbeleggingsportefeuilles hiertoe verrichten. Het (grotendeels) zelf uitvoeren van 

het propertymanagement door een kleinere vastgoedexploitant zou naar mijn mening wel 

kunnen leiden tot overschrijding van het normaal vermogensbeheer, omdat dit bij 

beheerders van vastgoedbeleggingsportefeuilles met een vergelijkbare omvang minder 

gebruikelijk is. 

                                                      
224 A. Rozendal, ‘Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie?’, Weekblad Fiscaal 
Recht 2016/127 par. 3.3. 
225 T.M. Berkhout en M.J. Hoogeveen, ‘Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor 
vastgoedexploitanten.’, Weekblad Fiscaal Recht 2015/7078, p. 10. 
226 Hoge Raad 17 september 2021, nr. nr. 20/01706, nr. 20/01707, nr. 20/01709, ECLI:NL:HR:2021:1328 met 
noot A. Rozendal. 
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Conclusie: 

Mijns inziens is de omstandighedencatalogus een bruikbaar instrument. De aanzet van 

Berkhout en Hoogeveen met daarin falsificeerbare normen bevordert in mijn optiek de 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, omdat de open normen ‘normaal vermogensbeheer’ 

en ‘materiële onderneming’ meer concreet en systematisch worden ingevuld. Een rechter 

kan bij een onderhanden geschil putten uit eerdere zaken en onderkennen welke 

omstandigheden voor de beoordeling relevant zijn. Echter geeft deze variant door 

werkzaamheden uit te sluiten vooralsnog geen oplossing voor de bepaling van het 

normrendement voor normaal vermogensbeheer en de bepaling of er sprake is van het 

nastreven van een hoger rendement dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk. Dit 

laatste hiaat zou gedicht kunnen worden door inzichtelijk te maken in welke mate de 

belastingplichtige propertymanagement werkzaamheden verricht of uitbesteedt in 

vergelijking met qua omvang gelijksoortige beheerders van 

vastgoedbeleggingsportefeuilles. De situatie zal nog steeds feitelijk en in samenhang met 

de andere werkzaamheden moeten worden beoordeeld. Dit is tevens een nadeel omdat 

nog steeds casuïstische rechtspraak zal volgen, zij het wel eenduidig in kaart gebracht en 

onderbouwd. Daarnaast heeft een open norm tevens als doel om mee te bewegen met 

maatschappelijke verandering. Dit lijkt met een falsificeerbare catalogus minder het 

geval als éénmaal een referentiekader/doctrine is ontstaan.  

 

4.2 (Wets)wijziging box 3 

Reeds lange tijd bestaat vanuit de Tweede Kamer de wens om de forfaitaire box 3-

heffing om te vormen in een heffing over het werkelijk behaalde rendement. De in 

opdracht van voormalige staatssecretaris Snel uitgevoerde rapportage ‘Bouwstenen voor 

een beter belastingstelsel’ bevat een bundeling van rapporten met knelpunten, concrete 

bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het huidige 

belastingstelsel. In dit rapport worden onder andere de inkomsten uit vastgoed als 

knelpunt aangemerkt.227 De opsteller stelt vast dat het voor belastingplichtigen vaak 

onduidelijk en complex is hoe de verhuurinkomsten worden belast. Daarnaast werkt de 

huidige wetgeving schuldfinanciering in de hand.228 Door de gemiddelde hoge waarde 

van het onroerend goed, heeft deze een vrij grote weging in het bepalen van het 

forfaitaire rendement voor de overige bezittingen. Geopperd wordt dat de meest voor de 

hand liggende oplossing is om onroerende zaken uit de box 3 categorie overige 

bezittingen af te splitsen en aan te sluiten bij het werkelijke behaalde rendement. Opties 

                                                      
227 Ministerie van Financiën, ‘Rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’, bijlage 6 ‘Belasten van 
vermogen’, 1 mei 2020, p. 5. 
228 Zie hiertoe ook het in bijlage 1 opgestelde rekenvoorbeeld inzake de verschillen in belasting en rendement 
van eenzelfde vastgoedinvestering. 
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in dat kader zijn de invoering van een vermogenswinst- of een 

vermogensaanwasbelasting.  

Bij een vermogenswinstbelasting worden de reguliere voordelen uit vermogen en de 

gerealiseerde waardemutaties belast. Bij keuze voor een vermogensaanwasbelasting 

worden – naast de reguliere voordelen uit vermogen – jaarlijks zowel de gerealiseerde 

waardemutaties als de niet-gerealiseerde waardemutaties belast. 

 

In de literatuur wordt o.a. door Meussen229, Bavinck230 en Dusarduijn231 voorgesteld om 

voor banktegoeden, aandelen en alle andere financiële producten waarvan intermediaire 

gegevens beschikbaar zijn te heffen over het werkelijke behaalde rendement. Voor de 

heffing over de overige vermogensbestanddelen, met name vastgoed, zou volgens 

Meussen en Dusarduijn van een forfaitair rendement moeten worden uitgegaan, al dan 

niet gedifferentieerd. Bavinck adviseert een systeem waarin minimaal het werkelijke 

rendement op vastgoed wordt belast inclusief (bij realisatie) de vermogenswinsten; een 

alternatief hierop is om een jaarlijks forfaitair rendement te belasten, en deze bij 

vervreemding te corrigeren naar het werkelijke rendement.232  

 

Heithuis stelt voor om een systeem te kiezen waarbij het vastgoed volledig losgekoppeld 

wordt van box 3. De overige box 3 vermogensbestanddelen worden belast naar werkelijk 

rendement, zijn voorkeur gaat uit naar een vermogensaanwasbelasting. Het vastgoed zal 

daarentegen als vermogensbestanddeel overgeheveld worden naar box 1, bijvoorbeeld in 

een afzonderlijke bron of in het resultaat uit overige werkzaamheden. De werkelijke 

(jaarlijkse) inkomsten uit de onroerende zaken alsmede de vermogenswinsten van 

onroerende zaken worden belast. Daartegenover staat dat de kosten, bijvoorbeeld 

onderhoudskosten en rente van geldleningen, aftrekbaar zijn. Qua 

afschrijvingssystematiek zou aangesloten kunnen worden bij het huidige artikel 3.30a 

Wet IB 2001.233  

 

In mijn optiek is het stelsel dat Heithuis voorstaat de meest zuivere optie, omdat alle 

inkomsten uit een vastgoedinvestering op een gelijke wijze worden belast. Er bestaat niet 

langer een onderscheid in de materiële belastingdruk tussen het ter beschikking stellen 

van vastgoed234 of het zelfstandig hiervan als werkzaamheid kwalificeren235, de 

                                                      
229 G.T.K. Meussen, 'Fiscale rechtvaardigheid versus respect voor de wetgever',  Nederlands Tijdschrift voor 
Fiscaal Recht NTFR 2019/1543. 
230 C.B. Bavinck , ‘De vermogensrendementsheffing of een alternatief’, Weekblad Fiscaal Recht 2019/22. 
231 S.M.H. Dusarduijn, ‘Reparatie Box 3 stopt niet bij heffen over werkelijk rendement’, www.taxlife.nl, 3 
augustus 2021. 
232 C.B. Bavinck , ‘De vermogensrendementsheffing of een alternatief’, Weekblad Fiscaal Recht 2019/22, par. 6. 
233 E.J.W. Heithuis, ‘Een alternatieve box 3-heffing.’, Weekblad Fiscaal Recht 2019/63. 
234 Artikel 3.92 Wet IB 2001. 
235 Artikel 3.91 Wet IB 2001. 

http://www.taxlife.nl/
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resultaten uit een materiële onderneming voor de inkomstenbelasting236 alsmede het 

houden van vastgoed ter belegging237. Met de heffing over het werkelijk rendement en 

de belasting daarvan in box 1 wordt ook het meest recht gedaan aan het 

draagkrachtbeginsel, waarop de Wet Inkomstenbelasting 2001 is gestoeld238 en eindigt 

de discussie of een forfaitaire regeling in dat kader wel voldoet.239 Er wordt in belangrijke 

mate rechtszekerheid geboden voor wat betreft de fiscale kwalificatie van 

vastgoedexploitatie. De aanhoudende onzekerheid vanwege de vaak feitelijke uitspraken 

is hiermee opgelost, behoudens de discussies over de kwalificatie voor de 

bedrijfsopvolgingsregeling240 en het mogelijke recht op ondernemersfaciliteiten241.  

 

Heithuis geeft aan dat toepassing van zijn voorstel bijkomstig de lastige 

sfeerovergangsproblematiek oplost, eventueel met beperkte doorschuivingsfaciliteiten 

tussen winst uit onderneming en resultaten uit overige werkzaamheden en vice versa.242 

 

Belangrijke knelpunten vanuit de wetgever om het vastgoed op basis van werkelijk 

rendement te belasten zijn de hoge administratieve lasten die een dergelijk systeem 

meebrengt voor de burger, mogelijke handhavingsproblemen bij de Belastingdienst en 

grotere frauderisico’s. In het op 20 september 2016 verschenen rapport genaamd 

‘Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement’ werd de wetgever op die gronden voor 

onroerende zaken een heffing op basis van een forfaitair rendement in overweging 

gegeven.243  

 

Het Ministerie van Financiën heeft PwC verzocht de uitvoerbaarheid van een 

vermogensaanwasbelasting of vermogenswinstbelasting over het werkelijk rendement te 

onderzoeken.244 Met uitvoerbaarheid wordt in het kader van dit onderzoek de 

beschikbaarheid van data bedoeld en dit omvat dus niet een analyse van de 

naleefbaarheid (de administratieve lasten) en handhaafbaarheid (de mate waarin toezicht 

kan worden uitgeoefend). Het recent verschenen rapport onderkent grote verschillen in 

de vermogenscategorieën waarbij met name de categorie onroerende zaken een 

behoorlijke negatieve invloed heeft op de totale uitvoerbaarheid voor zowel de 

vermogensaanwasbelasting als de vermogenswinstbelasting.245 Dit verschil wordt 

                                                      
236 Artikel 3.2 Wet IB 2001. 
237 Artikel 5.3 Wet IB 2001. 
238 Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 6. 
239 M.L.M. van Kempen e.a., Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, IB.0.0.1. 
240 Artikel 35c Successiewet 1956. 
241 Zoals de MKB-vrijstelling uit Artikel 3.79a Wet IB 2001 en de stakingsaftrek uit Artikel 3.79  Wet IB 2001. 
242 E.J.W. Heithuis, ‘Een alternatieve box 3-heffing.’, Weekblad Fiscaal Recht 2019/63. 
243 Bijlage bij Kamerstukken II 2016/17, 34 552, nr. 6. 
244 PwC, ‘Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van een heffing in Box 3 op basis van werkelijk 
rendement.’, 13 april 2021. 
245 De uitvoerbaarheid is onderzocht per categorie vermogensbestandsdeel en gewaardeerd op een schaal van 
0-100. 
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veroorzaakt door de beperkte aanwezigheid en gebruik van de benodigde data, zoals 

buitenlands vastgoed, inkomsten, kosten en investeringen bij ketenpartners en de 

Belastingdienst. Belastingplichtigen zullen dus zelf informatie moeten aanleveren ten 

behoeve van het belasten van lopende inkomsten. De door PwC ingeschatte haalbaarheid 

voor de categorie onroerende zaken op basis van databeschikbaarheid is relatief laag.246 

 

Het is mijns inziens de vraag of aan uitdagingen op het gebied van beschikbare data 

tevens de conclusie moet worden verbonden dat heffing over het ‘werkelijke rendement’ 

bij vastgoed niet haalbaar is. In het kader van het eerder genoemde bouwstenenrapport 

is tevens een beperkte steekproef op juistheid van de ingediende aangifte omtrent dit 

onderwerp uitgevoerd.247 De uitkomsten geven weer dat bij belastingplichtigen met 

inkomsten uit de verhuur van vastgoed zijnde ‘niet eigen woning’ er sprake is van 

redelijk hoge mate van juistheid.248 Daarnaast is deze heffingsproblematiek niet nieuw en 

wordt deze systematiek reeds toegepast in het kader van de belasting van box 1 

vastgoed en het belasten van vastgoed voor de vennootschapsbelasting. Wellicht zou 

overwogen kunnen worden om het bezit van een tweede- of vakantiewoning buiten de 

regeling te laten en deze forfaitair te belasten. 

 

Conclusie: 

De keuze hoe om te gaan met vastgoedbezit bij een systeem gebaseerd op heffing over 

het werkelijke rendement is een politieke keuze. Op pragmatische gronden zou voor een 

(gedifferentieerd) forfait gekozen kunnen worden. Dit biedt echter geen oplossing voor 

de problematiek rondom de fiscale kwalificatie van vastgoed, en lijkt nog steeds strijdig 

met het draagkrachtbeginsel. Mijn voorkeur heeft een systeem zoals Heithuis voorstaat; 

deze wordt als rechtvaardig ervaren, geeft rechtszekerheid en doet meer recht aan het 

draagkrachtbeginsel. Verder lost dit stelsel grotendeels de problematiek omtrent de 

fiscale kwalificatie van het vastgoed op. Dat dit uitdagingen op het gebied van de 

handhaving met zich meebrengt vanwege het gebrek aan beschikbare data onderken ik. 

Echter, uit onderzoek van de Belastingdienst bleek al dat verhuur van vastgoed (niet 

zijnde de eigen woning) door verhuurders over het algemeen juist wordt aangegeven en 

verwerkt. De administratieve lastendruk en problemen met de handhaving van een 

                                                      
246 Op een schaal van 100 scoren onroerende zaken respectievelijk VWB 34,2 (VWB) en 25,3 (VAB) punten. 
247 Ministerie van Financiën, ‘Rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’, 1 mei 2020, bijlage ‘Belasten 
van vermogen.’ p. 37-38. 
248 Uit het onderzoek naar tijdelijke verhuur van woningen en/of kamers met tussenkomst van een platform 
door de Belastingdienst is gebleken dat de verhuur van -een deel van- de eigen woning veelal  
(75% van de gevallen) onjuist dan wel onvolledig is verwerkt in de aangiften inkomstenbelasting. In de 
gevallen dat er sprake was van een koopwoning anders dan de eigen woning, werd over het algemeen wel juist 
en volledig aangifte gedaan, dit gold voor vastgoed gealloceerd in zowel box 3 als box 1 (ROW en winst uit 
onderneming). 
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dergelijke regeling zouden voor een deel beperkt kunnen worden door een tweede- of 

vakantiewoning wel forfaitair te belasten. 

Hoofdstuk 5 Conclusie 

In deze scriptie heb ik onderzocht op welke wijze een vastgoedinvestering kan worden 

belast in de inkomstenbelasting. De hiertoe geformuleerde probleemstelling: ‘In hoeverre 

is er anno 2021 binnen het belastingrecht eenduidig onderscheid te maken tussen het 

beleggen en ondernemen in een vastgoedinvestering?’ wordt beantwoord aan de hand 

van de drie deelvragen welke zijn behandeld in de voorgaande hoofdstukken.  

Een vastgoedinvestering wordt voor het doel van deze scriptie gedefinieerd als ‘het 

verkrijgen, gereedmaken voor gebruik en aanhouden van gronden, een onroerende zaak 

(een deel ervan) of beiden vanwege de verwachting voordeel te behalen door middel van 

huurinkomsten en/of een waardestijging’. Deze zal doorgaans kwalificeren als een bron 

van inkomen in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001, behoudens indien er sprake 

is van een louter speculatieve transactie.  

 

Een vastgoedinvestering wordt aangemerkt als een progressief in box 1 belaste materiële 

onderneming indien een belastingplichtige, middels zijn duurzaam vormgegeven 

organisatie, vastgoed verkrijgt met de intentie om een waardestijging te creëren of 

hieruit inkomen te genereren door eigen arbeidskracht, eigen ervaring, eigen capaciteiten 

of relaties rendabel te maken, en het rendement daarvan hoger is dan een 

belastingplichtige mag verwachten bij normaal vermogensbeheer. Indien in dit kader een 

duurzaam vormgegeven organisatie ontbreekt, dan kwalificeert de vastgoedinvestering 

als een resultaat uit een werkzaamheid. Van beleggen is sprake als de werkzaamheden 

van een belastingplichtige met betrekking tot de vastgoedinvestering het ‘normaal 

vermogensbeheer’ niet te buiten gaan, de vastgoedinvestering wordt dan betrokken in de 

forfaitaire heffing van box 3. De begrippen ‘materiële onderneming’ en ‘normaal 

vermogensbeheer’ (beleggen) zijn open normen en door de wetgever niet gedefinieerd in 

een formele wet. Het ontbreken van deze objectieve afbakening en de verschillende 

opvattingen over wat als ‘normaal vermogensbeheer’ bij vastgoedexploitatie dient te 

gelden, zorgt voor een stroom aan feitelijke jurisprudentie en verschillen in heffing in 

gelijksoortige omstandigheden.  

 

Bepalend voor de kwalificatie of al dan niet sprake is van (meer dan) normaal 

vermogensbeheer zijn de vereisten uit het standaardarrest van de Hoge Raad van 17 

augustus 1994. Op grond van deze en hieropvolgende jurisprudentie zal allereerst aan de 

hand van de omvang en de kwaliteit van de toe te rekenen of zelf verrichte arbeid van de 

belastingplichtige (arbeidplus-toets) moeten worden vastgesteld of naar aard en doel 
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beoogd wordt een hoger netto rendement te behalen dan gebruikelijk met normaal 

vermogensbeheer (rendementplus-toets). Al dan niet in samenhang met andere 

omstandigheden zoals de omvang van de werkzaamheden ten opzichte van de omvang 

van de portefeuille, de mate van (laten) verrichten van onderhoud en de wijze waarop 

het vastgoed is gefinancierd.  

 

Bij de bepaling van het nagestreefde (dan wel behaalde) rendement mag geen rekening 

worden gehouden met de autonome waardestijging van het vastgoed. Als norm hiervoor 

geldt het rendement dat met normaal vermogensbeheer wordt behaald met dezelfde 

vastgoedinvestering. Het lijkt erop dat de rendementen van de IPD Nederlandse 

Vastgoedindex hiertoe enige richting kunnen geven, dit na eliminatie van mogelijke 

financieringskosten en meegewogen autonome waardestijging. Voor een 

vastgoedinvestering welke bestaat uit huurwoningen zou het langetermijnrendement op 

vastgoed dat wordt gehanteerd om het box 3-rendement te bepalen mogelijk als norm 

kunnen dienen. 

 

Samenvattend kan echter geconcludeerd worden dat er nog steeds veel onduidelijkheid 

heerst welke factoren nu specifiek meewegen in de beoordeling of het normale 

vermogensbeheer wordt overschreden. Geschillen in de rechtspraak worden veelal 

afgedaan onder verwijzing naar de beschreven feiten en omstandigheden, mede in hun 

onderlinge verband beschouwd. Het in deze beoordeling te hanteren normrendement, 

alsmede de samenstelling van het nagestreefde (dan wel behaalde) rendement wordt 

niet op een eenduidige wijze vastgesteld. 

 

In deze scriptie heb ik hiertoe een tweetal mogelijke oplossingen onderzocht, namelijk 

het gebruik van de omstandighedencatalogus en de aanpassing van box 3.  

 

De omstandighedencatalogus van Berkhout en Hoogeveen is in mijn optiek een bruikbaar 

instrument voor de rechtspraak, aangevuld met de mate waarin belastingplichtige 

propertymanagement werkzaamheden verricht of uitbesteed in vergelijking met qua 

omvang gelijksoortige vastgoedinvesteerders. De situatie zal nog steeds feitelijk en in 

samenhang met de andere werkzaamheden moeten worden beoordeeld, zij het wel 

eenduidig in kaart gebracht en onderbouwd.  

 

Bij de politieke keuze voor een aangepast box 3 gebaseerd op heffing over het werkelijke 

rendement, zou het systeem waarin het vastgoed wordt overgeheveld naar box 1 zoals 

Heithuis voorstaat mijn voorkeur hebben. Naar mijn mening lost dit systeem grotendeels 

de problematiek omtrent de fiscale kwalificatie van het vastgoed op. Alhoewel dit 



  

 
48 

systeem een lastenverzwaring voor een groep burgers met zich meebrengt en de nodige 

uitdagingen in de uitvoering zal kennen, wordt al het vastgoed eenduidig in de heffing 

betrokken. Het stelsel komt de rechtszekerheid voor belastingplichtigen voor wat betreft 

vastgoedinvesteringen ten goede en doet meer recht aan het draagkrachtbeginsel dan 

het huidige forfaitaire systeem. 

 

Ik kom tot de slotconclusie dat er anno 2021 nog geen eenduidig onderscheid te 

formuleren is tussen het beleggen en ondernemen in een vastgoedinvestering. Voor 

belastingplichtigen blijft het dus van belang de omstandigheden en de werkzaamheden 

omtrent de vastgoedexploitatie zorgvuldig te documenteren teneinde in geval van een 

geschil een gedetailleerde onderbouwing te kunnen geven van het ingenomen standpunt.  
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Bijlage 1: Rekenvoorbeeld rendement en belastingdruk 

Het sterke onderscheid in de uiteindelijke belasting van eenzelfde vastgoedinvestering 

laat zich het beste duiden in het volgende voorbeeld welke ziet op een alleenstaande 

niet-AOW-gerechtigde belastingplichtige die een aantal verhuurde woningen bezit met 

een gezamenlijke WOZ van € 750.000, dit is tevens de prijs waarvoor de woningen zijn 

verkregen. In het voorbeeld worden de financiële gevolgen uiteengezet indien de 

huurwoningen als winst uit onderneming249 of als vermogen in box 3 wordt aangemerkt. 

Tevens wordt het verschil geduid indien de verhuurde woningen worden gefinancierd met 

een lening. Er wordt in dit voorbeeld geen rekening gehouden met afschrijving van de 

woningen.250  

 

                                                      
249 In het geval de vastgoedinkomsten kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden dan vervalt de 
aftrek inzake de MKB vrijstelling  met een hogere belastbaar inkomen als gevolg. 
250 De afschrijving is op grond van artikel 3.30a lid 3 onderdeel a Wet IB 2001 beperkt tot 100% van de 
bodemwaarde (WOZ) aangezien het vastgoed hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan een ander 
dan een met de belastingplichtige verbonden persoon of lichaam. 

Vastgoedinvestering in woningen voor verhuur:
WOZ waarde verhuurde woningen 750.000€   Resultaat na exploitatie- en rentekosten 22.500€     
Lening t.b.v. verhuurde woningen 500.000€   Resultaat zonder rentekosten 35.000€     

Huurinkomsten jaarlijks 40.000€     Tarief box 1
Exploitatiekosten 5.000€      Schijf 1 € 0 t/m € 68.508 37,10%
Rentekosten 2,5% 12.500€     Schijf 2 vanaf € 68.508 49,50%

Overige box 1 inkomen 50.000€     Tarief box 3 0,03% 5,69%
Overige box 3 vermogen 50.000€     Schijf 1 tot € 50.000 67% 33%

Schijf 2 vanaf € 50.000 tot € 950. 21% 79%
Heffingsvrij vermogen alleenstaand 50.000€     Schijf 3 vanaf € 950.000 0% 100%

Tarief box 3 31%
Leegwaarderatio volgens tabel 67%

Belastbaar inkomen Box 1 (met financiering) Belastbaar inkomen Box 1 (zonder financiering)
Totaal belastbaar inkomen box 1 69.764€     Totaal belastbaar inkomen box 1 80.743€     
Belasting vastgoedinvestering 7.488€      Belasting vastgoedinvestering 12.923€     
Totale kosten incl. belasting 29.988€     Totale kosten incl. belasting 17.923€     
Fiscale winst voor MKB vrijstelling 22.500€     Fiscale winst voor MKB vrijstelling 35.000€     
MKB Vrijstelling 14% 2.736€      MKB Vrijstelling 14% 4.257€      

Rendement geinvesteerd vermogen 4,00% Rendement geinvesteerd vermogen 2,94%
Belastingdruk Vastgoedinvestering 18,72% Belastingdruk Vastgoedinvestering 32,31%

Belastbaar inkomen Box 3 (met financiering) Belastbaar inkomen Box 3 (zonder financiering)
Grondslag sparen en beleggen 2.500€      Grondslag sparen en beleggen 502.500€   
Belasting vastgoedinvestering 15€           Belasting vastgoedinvestering 6.608€      
Totale kosten incl. belasting 5.015€      Totale kosten incl. belasting 11.608€     

Rendement geinvesteerd vermogen 13,99% Rendement geinvesteerd vermogen 3,79%
Belastingdruk Vastgoedinvestering 0,04% Belastingdruk Vastgoedinvestering 16,52%
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Zoals ook uit het voorbeeld blijkt biedt het huidige box 3 een zeer gunstige regime voor 

met schuld gefinancierde woningen, vanwege de hefboomwerking indien de inkomsten 

uit het vastgoed hoger zijn dan de rentekosten. Dit effect wordt nog versterkt doordat de 

leegwaarderatio mag worden toegepast op woningen welke onder het huurrecht251 

vallen, waardoor tussen de 15% en de 55% van de WOZ-waarde van de woning niet mee 

wordt gerekend in de grondslag voor box 3.252 De corresponderende schuld daarentegen 

mag voor 100% worden opgenomen.  

 

Indien de belastingplichtige uit het bovenstaande voorbeeld overgaat tot verkoop van de 

verhuurde woningen voor bijvoorbeeld € 1.000.000, dan zijn de gevolgen nog groter. Als 

sprake is winst uit onderneming wordt de boekwinst van € 250.000 in principe253 

betrokken in progressieve tarief van box 1,  echter indien er sprake is van een 

vermogensbestanddeel in box 3 wordt de boekwinst onbelast gerealiseerd. Slechts de 

stijging van de bezittingen (bijv. spaartegoeden) door de verkoop, wordt per start van 

het volgende belastingjaar tot de heffingsgrondslag gerekend.  

 

In het geval de belastingplichtige welke hiertoe winst uit onderneming geniet de 

verhuurde woningen met een verlies verkoopt, komt dit negatieve resultaat -in 

tegenstelling tot box 3- wel in aftrek op het belastbaar inkomen uit box 1 en is de 

verliesverrekeningsregeling254 van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
251 Afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 
252 Artikel 5.20 Wet IB 2001. 
253 Mogelijk uitstel van winstneming door toepassing van de herinvesteringsreserve (artikel 3.54 Wet IB 2001). 
254 Artikel 3.1 Wet IB 2001 en artikel 3.148 Wet IB 2001. 
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Bijlage 2: Omstandighedencatalogus Berkhout en Hoogeveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar jaar jaar jaar jaar jaar
t0 t-1 t-2 t-3 t-4 t-5

Vastgoedportefeuille (verhuur aan derden)
Aantal panden getal
Aantal verhuurde units getal
Aantal verhuurde m2 getal
Marktwaarde euro*1000
Nettokasstroom euro*1000
Onderhoudskosten euro*1000
Verbeteringskosten euro*1000
Brutohuurinkomsten euro*1000
WOZ-waarde euro euro*1000
Leegstandspercentage + toelichting berekening  % en getal

(Her)ontwikkelingspanden
Aantal panden getal getal
Marktwaarde euro euro*1000
Nettokasstroom euro euro*1000
Investering totaal dit jaar euro*1000

Organisatie
Aantal werknemers getal getal
Totaal FTE werknemers inclusief dga getal
0pleidingsniveau werknemers tekst en getal
Ervaringsjaren werknemers getal
Aantal externen getal
Totaal FTE externen getal
Eigen onderhoudspersoneel/FTE getal

Rendement
Nagestreefde rendement %
Formule berekening rendement tekst
Behaald rendement vastgoedportefeuille %

Financiering
Hypotheekschuld euro*1000
Schuldgraad (loan to value) %
Rentebetaling per jaar euro*1000
Aflossing per jaar euro*1000

Toelichting
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Bijlage 3: Normatiek en hypothesen Omstandighedencatalogus 

Berkhout en Hoogeveen 

 

A. Nieuwbouwprojecten (laten) ontwikkelen vormt altijd een onderneming. 
A.1. Subregel: nadat de ontwikkeling klaar is en sprake is van duurzame verhuur 
eindigt de ondernemingsactiviteit. 

 
B. Vernieuwbouwen: zeer ingrijpend (laten) renoveren en (laten) transformeren vormt 
altijd een onderneming. 
 
C. Verhuur waarmee meer rendement wordt gegenereerd door extra diensten aan te 
bieden, vormt altijd een onderneming. 

C.1 Subregel: IB-éénpitters die eigen arbeid rendabel maken ten aanzien van 
kleinschalig vastgoed door middel van extra diensten, drijven een onderneming 
(Hoge Raad 17 augustus 1994).255 

 
D. Verhuur van vastgoed vormt nooit een onderneming. 

D.1 Subregel: de volgende omstandigheden zijn irrelevant, dan wel niet 
onderscheidend voor de beoordeling of er sprake is van een onderneming omdat 
deze omstandigheden normaal zijn in geval van verhuur van vastgoed: 
1. de omvang van de portefeuille (aantallen, marktwaarde, m2); 
2. de wijze van financieren (risico, structurering) en de (relatieve en absolute) 
omvang van de financiering;  
3. de aanwezigheid van een eigen onderhoudsdienst; 
4. de knowhow van de eigenaar en het personeel; 
5. het aantal personeelsleden; 
6. de tijdsbesteding door erflater/schenker/werknemer en 
erfgenaam/begiftigde/werknemer; 
7. een relatienetwerk; 
8. het aankoop-, verhuur-, verkoopproces; 
9. marktonderzoek, selectie panden en huurders, 
strategiebepaling, bezichtigingen; 
10. contracteren: algemeen; huurcontracten afsluiten en verlengen; 
11. bijhouden administratie, waaronder huren innen; 
12. contacten onderhouden (huurders, gemeenten, nutsbedrijven, makelaars, 
enzovoorts); 
13. klachtenbehandeling; 
14. financieren van vastgoed; 
15. technisch beheer: inspecties en onderhoud/reparaties uitvoeren, al dan niet 
door een eigen onderhoudsdienst; 
16. verbeteringen aanbrengen, al dan niet door een eigen onderhoudsdienst; 
17. uitbreiden van het aantal verhuurbare meters (indien door ontwikkeling, kan 
de ontwikkeling gedurende de ontwikkelfase wel ondernemingsactiviteit zijn 
(norm/hypothese C). 

 

                                                      
255 Hoge Raad 17 augustus 1994, nr. 29 755, ECLI:NL:HR:1994:ZC5731. 
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