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Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor 

het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het 

afstand doen van het recht van gebruik en bewoning 

aan de orde gekomen. Bij het verlaten van de woning 

hoeft geen afstand te worden gedaan indien een met-

terwoonclausule is bedongen. In deze bijdrage worden 

de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van 

het recht van gebruik en bewoning behandeld. 

1. Civielrechtelijk

Het recht van gebruik is een beperkt recht op één 

of meer zaken. Door middel van dit recht mag de 

rechthebbende de zaak gebruiken en de vruchten 

hiervan genieten, die hij voor zichzelf en zijn gezin 

nodig heeft.2 Het recht van bewoning is eveneens een 

beperkt recht, maar geeft iemand de bevoegdheid een 

bepaalde woning met zijn gezin te bewonen.3 Veelal 

komen beide rechten in combinatie voor, maar dit 

hoeft niet het geval te zijn. Een voorbeeld van deze 

combinatie is het gebruik van een huis met inboedel, 

waarbij het recht van gebruik is gevestigd op huisraad 

en dergelijke.4 Het recht van gebruik en bewoning 

is een speciale vorm van vruchtgebruik, waarop de 

bepalingen betreffende vruchtgebruik overeenkom-

stig van toepassing zijn.5 Het recht van gebruik en 

bewoning wordt voor een bepaalde termijn of le-

venslang gevestigd ten behoeve van één of meerdere 

personen. Het betreft dan het leven van de genots-

gerechtigde. Het recht van gebruik en bewoning kan 

dus niet ten behoeve van een rechtspersoon wor-

den gevestigd. Een ander dan de eigenaar krijgt dus 

het recht op het gebruik en de vruchten van een 

zaak. Degene aan wie de zaken toebehoren is 

de hoofdgerechtigde en wordt ook wel ‘bloot eigenaar’ 

genoemd. De eigenaar kan de woning verkopen onder 

voorbehoud van een genotsrecht. Hiernaast kan het 

genotsrecht worden verkregen krachtens erfrecht of 

schenking.

Een belangrijk verschil met vruchtgebruik is dat bij 

het recht van gebruik en bewoning sprake is van een 

persoonsgebonden recht, waarbij de gerechtigde zijn 

recht niet kan vervreemden of bezwaren. Ook mag 

hij de woning niet door een ander laten bewonen of 

door een ander laten gebruiken.6 Slechts gezinsleden 

kunnen meeprofiteren van de voordelen van de ge-

rechtigde. Bij het feitelijk staken van het gebruik of 

de bewoning blijft het recht bestaan. In een dergelijke 

situatie is geen sprake van het afstand doen van het 

recht, aangezien hiervoor een tweezijdige rechtshan-

deling nodig is, waarvoor de formaliteiten gelden voor 

de overdracht van het goed waarop het recht betrek-

king heeft. In beginsel eindigt dus het recht van ge-

bruik en bewoning niet bij het verlaten van de woning, 

maar in de akte van vestiging kan een zogenoemde 

‘metterwoonclausule’ worden opgenomen. In dat ge-

val zal het recht van gebruik en bewoning eindigen in-

dien en zodra de gebruiker de woning metterwoon zal 

verlaten. Indien ouders bijvoorbeeld hun woning over-

dragen aan hun kinderen onder voorbehoud van het 

recht van gebruik en bewoning, is het zinvol om een 

metterwoonclausule op te nemen, als zij verwachten 

de woning slechts metterwoon te verlaten om naar een 

verpleegtehuis of bejaardenhuis te gaan. In die situatie 

heeft immers het recht van gebruik en bewoning voor 

hen geen nut meer.

Het recht van gebruik en bewoning eindigt bij het over-

lijden van de genotsgerechtigde of in het geval van 

de metterwoonclausule, bij het metterwoon verlaten 

van de woning door de genotsgerechtigde. Hiernaast 

kan de genotsgerechtige afstand doen van het recht.7 

Nadat het recht van gebruik en bewoning is geëindigd, 

krijgt de hoofdgerechtigde de volledige beschikking 

over de goederen, waar het genotsrecht op rustte. Zo 

wordt de hoofdgerechtigde volledig eigenaar van de in 

gebruik gegeven goederen.

Voor het vestigen van het recht van gebruik en bewo-

ning gelden dezelfde regels als voor overdracht van 
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goederen. Betreft het een onroerende zaak, dan komt 

deze tot stand door middel van een notariële akte, 

gevolgd door de inschrijving daarvan in de openbare 

registers. Vestiging van het recht van gebruik op roe-

rende zaken en niet-registergoederen geschiedt door 

het bezit van de zaak te verschaffen, onder voorbe-

houd van het recht van gebruik. 

2. Schenkingsrecht

De eigenaar kan de woning verkopen onder voorbe-

houd van een genotsrecht. Indien de koopprijs niet 

correspondeert met de waarde in het economische 

verkeer kan sprake zijn van een gift indien wordt vol-

daan aan de volgende drie vereisten, namelijk vrijge-

vigheid, verarming van de schenker en verrijking van 

de begiftigde. Van vrijgevigheid zal sneller sprake zijn 

als een ouder zijn woning verkoopt aan zijn kind te-

gen een lagere waarde dan in de situatie van verkoop 

aan een derde. Zowel bij een gift als bij de overdracht 

van de woning ten titel van schenking is schenkings-

recht verschuldigd, maar de samenloopregeling met 

de overdrachtsbelasting verschilt. Bij een gift komt de 

verschuldigde overdrachtsbelasting in mindering op 

het schenkingsrecht,8 terwijl bij een schenking een vrij-

stelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing 

is.9 In dat geval moet het schenkingsrecht ten minste 

gelijk zijn aan de overdrachtsbelasting, welke ver-

schuldigd zou zijn indien de schenking van de onroe-

rende zaak niet vrijgesteld zou zijn geweest.10 Tevens is 

in die situatie schenkingsrecht verschuldigd over het 

voor het schenkingsrecht vrijgestelde gedeelte.11 Voor 

de Successiewet wordt de waarde van het genotsrecht 

forfaitair berekend.12 Vervolgens kan de waarde van de 

hoofdgerechtigdheid worden berekend door de waarde 

van het volle eigendom te verminderen met de waarde 

van het genotsrecht.13 Hierbij gelden geen specifieke 

waarderingsbepalingen in het geval het zakelijke recht 

zowel eindigt bij het overlijden van de genotsgerech-

tigde als bij het metterwoon verlaten van de woning. 

In dat geval wordt dus bij de totstandkoming van het 

zakelijke recht geen rekening gehouden met die voor-

tijdige beëindigingsmogelijkheid. 

Bij het opzeggen of afstand doen om niet van een be-

perkt recht kan sprake zijn van een schenking. Dat is 

niet het geval als de genotsgerechtigde in verband met 

zijn gezondheid wordt opgenomen in een verpleegte-

huis en niet meer in staat zal zijn om gebruik te maken 

van zijn recht van gebruik en bewoning. In dat geval 

is volgens Hof Leeuwarden geen sprake van een be-

voordelingsbedoeling.14 Hiernaast kan ook niet worden 

gesteld dat de genotsgerechtigde in die situatie ver-

armt. Het recht van gebruik en bewoning geeft immers 

de genotsgerechtigde een persoonsgebonden recht, 

waarbij de gerechtigde zijn recht niet kan vervreemden 

of bezwaren en de woning niet door een ander kan la-

ten bewonen of door een ander laten gebruiken. Ook 

volgens de staatssecretaris is in een dergelijke situatie 

geen sprake van verarming.15 Zou overigens in plaats 

van het recht van gebruik en bewoning sprake zijn van 

een vruchtgebruik, dan leidt afstand om niet wel tot 

een belaste schenking. Het vruchtgenot is immers niet 

waardeloos voor de vruchtgebruiker, aangezien deze 

de woning kan verhuren of verkopen aan een derde. 

Wel zou ook bij de vestiging van het vruchtgebruik 

een metterwoonclausule kunnen worden opgenomen, 

waardoor deze eindigt bij het metterwoon verlaten van 

de woning door de vruchtgebruiker.

3. Successierecht

Na overdracht van de woning door de eigenaar onder 

voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning, 

kan bij diens overlijden onder omstandigheden suc-

cessierecht verschuldigd zijn. Op grond van de fictie-

bepaling van art. 10 Succ.w. worden door de erflater 

overgedragen vermogensbestanddelen geacht krach-

tens erfrecht te zijn verkregen, indien de erflater hier-

bij het genot heeft behouden. De erflater is immers 

betrokken bij een rechtshandeling waarbij in het ver-

leden de eigendom is omgezet in een genotsrecht. 

Genoemde fictie is niet van toepassing als de erflater 

het woonrecht heeft gekocht, aangezien hij dan niet 

is betrokken bij een rechtshandeling waarbij zijn ei-

gendom is omgezet in een genotsrecht. Maar bij een 

gesplitste aankoop van een onroerende zaak mag de 

hoofdgerechtigde niet zijn koopsom financieren met 

een lening die wordt verstrekt door de genotsgerech-

tigde. Dus wanneer de hoofdgerechtigde de koopsom 

van de hoofdgerechtigdheid financiert bij een derde, 

is de fictie bij de dood van de genotsgerechtigde niet 

van toepassing. Hetzelfde geldt als de kinderen het 

recht van gebruik en bewoning aan hun ouders verko-

pen en zelf de hoofdgerechtigdheid behouden. Verder 

is de fictie niet van toepassing als de genotsgerech-

8 Art. 24 lid 4 Succ.w.

9 Art. 15 lid 1 letter d WBR.

10 Art. 24 lid 3 Succ.w.

11 Art. 33 lid 2 Succ.w.

12 Art. 21 lid 8 Succ.w. jo. 

art. 10 Uitv.besl. Succ.w. jo. 

art. 5 Uitv.besl. Succ.w.

13 Art. 21 lid 8 Succ.w.

14 Hof Leeuwarden 21 januari 2005, 

nr. 786/03, V-N 2005/21.26.
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tigde het recht van gebruik en bewoning had geërfd 

op grond van een testament. Wel is deze fictie van 

toepassing als bij de verdeling van de nalatenschap 

een recht van gebruik en bewoning wordt toegekend 

aan één erfgenaam, respectievelijk legataris en de 

hoofdgerechtigdheid aan de overige erfgenamen. In 

die situatie verkrijgt immers de genotsgerechtigde 

wel het genotsrecht krachtens een rechtshandeling 

waarbij hij als partij was betrokken. De fictie is even-

min van toepassing als het genotsrecht meer dan 180 

dagen vóór het overlijden is beëindigd. Dat kan door 

afstand of opzegging van het genot, maar ook, in ge-

val van het recht van gebruik en bewoning waarbij 

een metterwoonclausule is overeengekomen, door 

het verhuizen naar een verpleegtehuis. Het beperkte 

recht van gebruik en bewoning eindigt immers in 

dat geval. Ten slotte is de fictie niet van toepassing 

als het kind dat de hoofdgerechtigdheid van zijn ou-

der heeft verkregen, is overleden voordat de genots-

gerechtigde overlijdt. Overigens is de werking van 

deze fictie slechts beperkt tot bepaalde verkrijgers, 

zoals de echtgenoot, de partner als bedoeld in art. 24 

lid 2 Succ.w. en de bloed- of aanverwanten tot en met 

de vierde graad, of de echtgenoot van één van die 

bloed- of aanverwanten.

De grondslag waarover successierecht wordt geheven, 

is de waarde in het economische verkeer. Dat geldt 

in beginsel ook voor de hier besproken fictieve 

verkrijging. In uitzondering hierop is in een resolu-

tie echter goedgekeurd dat het bij een onroerende 

zaak mag gaan om de waarde op het moment van de 

rechtshandeling.16 Hierop kan de koopsom voor de 

hoofdgerechtigdheid in mindering komen en een 

forfaitaire enkelvoudige rente van 6% per jaar. 

Volgens de Hoge Raad mag echter de koopsom die 

onmiddellijk na de verkoop wordt kwijtgescholden, 

niet op de fictieve verkrijging in mindering worden 

gebracht. Is de koopsom schuldig gebleven en wordt 

ze vervolgens, al dan niet gedeeltelijk, kwijtgeschol-

den, mag ze wel in mindering worden gebracht, 

aangezien de hoofdgerechtigde dan bij de rechts-

handeling een schuld is aangegaan. Uiteraard zijn 

de kwijtscheldingen schenkingen. Voorzover kwijt- 

schelding heeft plaatsgevonden, kan geen rentever-

lies in aanmerking worden genomen, aangezien de 

Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verkrijger daad-

werkelijk iets moet hebben opgeofferd voor de verkrij-

ging.

Voorbeeld 1

Een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar 

heeft in 1997 aan hun kind de hoofdgerechtigdheid 

van hun woning verkocht onder voorbehoud van het 

recht van gebruik en bewoning tot het overlijden van 

de langstlevende. De waarde in het economische 

verkeer van de woning bedroeg op het moment van 

de rechtshandeling € 300.000, en de waarde van de 

hoofdgerechtigdheid € 120.000. Als de moeder in 

2007 als eerste overlijdt is de waarde van de woning 

€ 400.000. Op grond van de resolutie wordt het kind 

belast voor een fictieve verkrijging van de helft van 

€ 300.000 (de waarde ten tijde van de rechtshande-

ling in plaats van de waarde op het moment van over-

lijden). Hierop komt in aftrek de helft van de waarde 

van het vruchtgebruik ten behoeve van de langstle-

vende en 6% per jaar over de koopprijs van het vrucht-

gebruik. Stel dat vader 77 jaar is, zodat het vruchtge-

bruik 30% (5 * 6%) bedraagt van € 150.000 (de helft 

van de waarde ten tijde van de rechtshandeling) is 

€ 45.000. Voorts komt 6% enkelvoudige rente over 

de betaalde koopsom in aftrek (€ 72.000). Dus de 

fictieve verkrijging bedraagt € 33.000 (€ 150.000 -/- 

€ 45.000 -/- € 72.000). Hiernaast zal vader worden 

belast op grond van art. 13 Succ.w. voor een verkrij-

ging van € 45.000. Bij het overlijden van de vader 

wordt het kind belast voor de fictieve verkrijging van 

de andere helft.

Al wat binnen 180 dagen voorafgaande aan het overlij-

den van de erflater door hem is overgedragen, wordt 

bij de verkrijger als een fictieve verkrijging in de zin van 

art. 10 Succ.w. aangemerkt. Dus wanneer de hoofdge-

rechtigde de erflater vlak voor diens overlijden ertoe 

overhaalt om afstand te doen van zijn recht van ge-

bruik en bewoning, wordt de waarde van het vermo-

gensbestanddeel waarvan de erflater het genotsrecht 

had, toch meegenomen voor de berekening van het 

verschuldigde successierecht. Voor de regeling maakt 

het hierbij niet uit of het genotsrecht wordt verkocht 

of geschonken. Schenkingen die 180 dagen vóór het 

overlijden van de erflater worden gedaan, vallen onder 

de fictieve erfrechtelijke verkrijging van art. 12 Succ.w.

Voorbeeld 2

Een vader is op 30 januari 2007 overleden. De kin-

deren die zijn overlijden zagen aankomen, hadden 

hem op 2 januari 2007 ertoe bewogen af te zien van 

zijn recht van gebruik op de woning, waarvan zij 

11
16 Resolutie BNB 1965/96.
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sinds 1997 de hoofdgerechtigdheid hadden. Door de 

werking van art. 10 Succ.w. wordt de waarde van de 

woning ten tijde van de rechtshandeling (1997) tot 

de heffingsgrondslag voor de berekening van het 

successierecht gerekend. Hiervan mag de koopsom 

van de bloot eigendom en een fictief renteverlies 

worden afgetrokken.

4. Overdrachtsbelasting

Afhankelijk van de wijze waarop het recht van gebruik 

en bewoning wordt verkregen, kan overdrachtsbelas-

ting verschuldigd zijn. Verkrijging krachtens erfrecht 

wordt voor de overdrachtsbelasting niet als verkrijging 

aangemerkt17 en bij de overdracht ten titel van schen-

king is een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting 

van toepassing.18 Terzake van de overige verkrijgingen 

van onroerende zaken of zakelijke rechten op een on-

roerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd.19  

De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de waar-

de in het economische verkeer van de onroerende zaak 

of het recht waaraan deze is onderworpen, waarop de 

verkrijging betrekking heeft. De waarde wordt ten min-

ste gelijk gesteld aan de tegenprestatie.20 De waarde in 

het economische verkeer van het recht van gebruik en 

bewoning is echter niet eenvoudig vast te stellen en in 

de WBR is hiervoor geen waarderingsmaatstaf opgeno-

men, zoals in de Successiewet. In beginsel moeten de 

waarde van het genotsrecht en van de daaraan onder-

worpen zaken worden vastgesteld, rekening houdend 

met de specifieke omstandigheden zoals de leeftijd en 

de gezondheidstoestand van de genotsgerechtigden. 

De voor de Successiewet geldende waarderingsme-

thode van genotsrechten zijn niet analoog van toepas-

sing.21 Aangezien een schatting van de duur van het za-

kelijke recht en de waarde van het woongenot lastig is 

en mogelijk discussies tussen de belastingplichtige en 

de belastingdienst oplevert, heeft de staatssecretaris 

van Financiën goedgekeurd dat bij voorbehoud van een 

vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning, dat 

zakelijke recht mag worden bepaald conform de me-

thodiek van de Successiewet.22 Op grond hiervan wordt 

het jaarlijkse woongenot gesteld op 6% van de waarde 

van de woning, hetgeen wordt vermenigvuldigd met 

de factor volgens de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit 

belasting van rechtsverkeer. Naar de letter geldt deze 

resolutie slechts voor de situatie dat de eigenaar de 

hoofgerechtigdheid van een woning overdraagt onder 

voorbehoud van een woongenot, zodat deze in begin-

sel niet geldt als bijvoorbeeld een genotsrecht en de 

hoofdgerechtigdheid gesplitst worden aangekocht 

door de ouder, respectievelijk het kind. 

Indien het zakelijke recht eindigt bij het overlijden van 

de genotsgerechtigde en tevens bij het metterwoon 

verlaten van de woning, moet bij de totstandkoming 

van het zakelijke recht rekening worden gehouden met 

die voortijdige beëindigingsmogelijkheid. Voor het 

vruchtgebruik, respectievelijk recht van gebruik en be-

woning vormt die mogelijkheid een waardedrukkende 

factor, welke forfaitair op 25% kan worden gesteld van 

de hiervoor besproken waarderingsmethode van het 

zakelijke recht. De waarde van de hoofdgerechtigdheid 

komt hierdoor 25% hoger uit. Zodoende wordt ten tijde 

van het vestigen van het genotsrecht rekening gehou-

den met de waardering van de metterwoonclausule, 

terwijl bij het metterwoon verlaten van de onroerende 

zaak door de genotsgerechtigde geen plaats is voor 

heffing. Het beëindigen van het recht op grond van de 

metterwoonclausule wordt immers niet beschouwd als 

het afstand doen van het recht in de zin van art. 6 WBR, 

maar vloeit voort uit de gesloten koopovereenkomst.23  

Bij het opzeggen of afstand doen om niet van een be-

perkt recht is overdrachtsbelasting verschuldigd.24 In 

dat geval moet bij afwezigheid van een tegenprestatie, 

de waarde in het economische verkeer van de verkrij-

ging van het genotsrecht worden bepaald.25 Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van de hiervoor besproken 

forfaitaire methode.26 Daarbij is het voor de bepaling 

van de waarde in het economische verkeer niet van 

belang dat de waarde van het beperkte recht door het 

verlaten van de woning voor de genotsgerechtigde 

nihil bedraagt. Het gaat immers bij die waarde om de 

prijs, die bij aanbieding ten verkoop op de voor die 

onroerende zaak meest geschikte wijze na de beste 

voorbereiding door de meest biedende gegadigde voor 

zou zijn betaald. Voor de hoofdgerechtigde heeft het 

afstand doen van het recht van gebruik en bewoning 

het gevolg dat hij het volle eigendom verkrijgt, hetgeen 

een waardestijging ten opzichte van de hoofdgerech-

tigdheid impliceert. 

5. Inkomstenbelasting

In het geval het recht van gebruik en bewoning is 

verkregen krachtens erfrecht, valt de woning voor de 

17 Art. 3 WBR.

18 Art. 15 lid 1 letter d WBR.

19 Art. 2 WBR.

20 Art. 9 WBR.

21 Zie Hof ’s Hertogenbosch 23 april 

1976, nr. 1088/1974, V-N 1977/921 en 

Hof Leeuwarden 25 juni 1982, 

nr. 12/81, V-N 1983/2375.

22 Zie Resolutie 22 juni 1987, 

nr. 287-2942, V-N 1987/1491, 

WPNR 1987/5836. 

De resolutie is vervangen bij 

besluit van 19 februari 2007, 

nr. CPP2006/878M.

23 HR 15 juli 1986, nr. 23.103, 

BNB 1986/310.

24 Art. 6 WBR.

25 Art. 9 WBR.

26 Zie ook Rechtbank Breda 14 juni 

2006, nr. 05/1963, V-N 2006/58.24.
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genotsgerechtigde onder het eigenwoningregime.27

Indien het beperkt recht is verkregen onder de verplich-

ting de schuld die op de woning rust over te nemen, is 

de rente hierop aftrekbaar. Voor de hoofdgerechtigde 

valt de waarde van diens hoofdgerechtigdheid in box 3. 

In een dergelijke situatie doet zich objectief gezien een 

dubbele heffing voor. Voor de genotsgerechtigde geldt 

de eigenwoningregeling en wordt de volle WOZ-waar-

de voor de woning bepaald, zonder daarbij rekening 

te houden met het waardedrukkend effect van het 

recht van gebruik en bewoning. Voor de hoofdgerech-

tigde valt zijn hoofdgerechtigdheid in box 3, zodat dus 

tweemaal geheven wordt over deze waarde, zij het bij 

verschillende belastingplichtigen.

Voorbeeld 3

Een echtpaar is in algehele gemeenschap van goede-

ren gehuwd. De man komt te overlijden. Tot de ge-

meenschap behoort de eigen woning die het echtpaar 

tot hoofdverblijf diende. De huwelijksgemeenschap 

wordt als volgt verdeeld. Alle goederen worden toe-

gescheiden aan de nalatenschap, waartegenover de 

vrouw wegens onderbedeling een vordering verkrijgt 

op de nalatenschap. Krachtens testament verkrijgt ze 

vervolgens het recht van vruchtgebruik van de nala-

tenschap en de kinderen de bloot eigendom van de 

nalatenschap. De vrouw blijft in de woning wonen. 

Bij haar is de eigenwoningregeling van toepassing.

Eén en ander geldt dus niet in het geval de woning 

door de eigenaar wordt overgedragen onder voorbe-

houd van een genotsrecht, zodat het woonrecht en de 

eventuele financieringsschuld in box 3 vallen.28 Voor 

de waardering van het recht van gebruik en bewoning 

respectievelijk de hoofdgerechtigdheid geldt de forfai-

taire waardering van art. 5.22 Wet IB 2001, dat nader 

is uitgewerkt in art. 18 en 19 Uitv.besl. IB 2001. Naar-

gelang de genotsgerechtigde ouder wordt, neemt de 

waarde van het woonrecht af. 

Voorbeeld 4

De ouders hebben tijdens hun leven de woning 

overgedragen aan hun uitwonende kind. Ze bewonen 

de woning op grond van een (gezamenlijk) opvolgend 

recht van gebruik en bewoning. Tijdens deze peri-

ode is er geen sprake van een recht van gebruik en 

bewoning krachtens erfrecht. De waarde van het 

genotsrecht valt voor de ouders in box 3 (waar ook 

een eventuele hypotheekschuld in aanmerking 

komt). Nadat één van de ouders is overleden, blijft 

de langstlevende in de woning wonen. Het recht van 

gebruik en bewoning is in dit geval niet krachtens 

erfrecht verkregen, maar door het overlijden bij 

opvolging overgegaan op de langstlevende. De waar-

de van de woning blijft in box 3 en de eigenwoning-

regeling is niet van toepassing.

Het beëindigen van het recht van gebruik en bewoning 

op grond van de metterwoonclausule, doordat de ge-

notsgerechtigde daadwerkelijk de woning verlaat, kan 

consequenties hebben voor de bijleenregeling. Dit kan 

ook het geval zijn bij het afstand doen van het recht 

van gebruik en bewoning. Bij de vervreemding van een 

eigen woning ontstaat op grond van de bijleenregeling 

een eigenwoningreserve.29 Onder vervreemding wordt 

namelijk voor deze regeling verstaan: ‘een gebeurtenis 

waardoor de woning ten aanzien van de belastingplich-

tige niet meer als zodanig wordt aangemerkt’.30 Hiervan 

is bij de genotsgerechtigde sprake, als het genotsrecht 

van de eigen woning krachtens erfrecht is verkregen en 

deze na vervallen of het afstand doen van het genots-

recht, geen eigen woning meer is. Bij aanschaf van de 

eigen woning wordt de eigenwoningschuld verminderd 

met de eigenwoningreserve, zodat mogelijk de rente op 

de schuld niet volledig aftrekbaar is in box 1. De eigen-

woningreserve zal de voor de genotsgerechtigde ont-

vangen tegenprestatie bedragen, behalve als sprake is 

van een legaat van het recht van gebruik en bewoning 

tegen inbreng van de waarde die schuldig is gebleven. 

In die laatste situatie komt immers de inbrengschuld in 

mindering.31 Indien de tegenprestatie ontbreekt, omdat 

sprake is van een metterwoonclausule of het afstand 

van het recht van gebruik en bewoning om niet plaats-

vindt, dan geldt als tegenprestatie de waarde in het 

economische verkeer van de woning op het moment 

van vervreemden. Het gaat dus niet om de waarde in 

het economische verkeer van het woonrecht, maar om 

de waarde van de woning, zonder rekening te houden 

met de waarde van de hoofdgerechtigdheid.32 Dit zelfde 

geldt als de overeenkomst niet onder normale omstan-

digheden is gesloten. De vraag is echter wat hieronder 

moet worden verstaan. In de MvT33 wordt als voorbeeld 

genoemd: ‘vervreemding met een bevoordeling; schen-

king’. Bij een schenking ontbreekt de tegenprestatie, 

maar die categorie is al apart genoemd in de wettekst, 

dus dat lijkt een doublure. Wel kan gedacht worden aan 

een gift en het beëindigen van het woonrecht op grond 

van de metterwoonclausule. 
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27 Art. 3.111 lid 1 letter b Wet IB 2001.

28 Art. 5.3 lid 2 letter b Wet IB 2001.

29 Art. 3.119a Wet IB 2001.

30 Art. 3.119a lid 7 Wet IB 2001.

31 Art. 3.119a lid 4 Wet IB 2001.

32 Zie Arends, ‘De onwenselijke 

kanten aan het vervreemdings-

begrip van art. 3.119a, zevende lid 

Wet IB 2001’, WFR 2006/575.

33 Belastingplan 2004, Kamerstuk-

ken II 2003/2004, 29 210, 

V-N 2003/45A.
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6. Conclusie

Door het opnemen van een metterwoonclausule bij 

het recht van gebruik en bewoning, kan bij het met-

terwoon verlaten van de woning door de genotsge-

rechtigde worden voorkomen dat schenkingsrecht, 

respectievelijk overdrachtsbelasting verschuldigd is. 

Eindigt echter het woonrecht door het overlijden van 

de genotsgerechtigde, dan is mogelijk successierecht 

verschuldigd. In dat geval is geen overdrachtsbelas-

ting verschuldigd. Ook kan successierecht verschul-

digd zijn als het woonrecht binnen 180 dagen voor het 

overlijden van de genotsgerechtigde wordt beëindigd. 

Indien geen metterwoonclausule is opgenomen bij het 

vestigen van het woonrecht is de heffing van schen-

kingsrecht respectievelijk successierecht dus lastig te 

voorkomen. Hoewel de metterwoonclausule vanuit fis-

caal perspectief voordelen biedt, kan hieraan voor de 

genotsgerechtigde respectievelijk de hoofdgerechtig-

de een nadeel verbonden zijn. Een dergelijke clausule 

heeft onaangename consequenties voor de genotsge-

rechtigde die de woning verlaat, als deze niet langer 

voldoet aan de woonwensen, omdat bijvoorbeeld een 

aan de leeftijd aangepaste woning nodig is. Door het 

opnemen van een metterwoonclausule vervalt immers 

het woonrecht bij het verlaten van de woning.

Door het opnemen van een 

metterwoonclausule vervalt 

het woonrecht bij het verlaten 

van de woning

A-G 21 december 2006, nr. 43181
Uitleg van het begrip ‘gemeenschappelijke 
huishouding’ in de zin van art. 24 lid 2 
Succ.w.

Belanghebbende B voerde reeds sinds de jaren zestig 

samen met zijn echtgenote E een gemeenschappelijke 

huishouding met tante T. Gedurende een periode van 

circa twintig jaar is T, die leed aan de ziekte multiple 

sclerose, verzorgd door E. Met het oog op haar ziekte 

zijn in die periode in de woning van T ook diverse aan-

passingen gedaan. Wegens haar verslechterde gezond-

heidstoestand verbleef T sinds 1993 in een verzorgings-

tehuis. De woning van T is vervolgens verkocht en B 

is samen met E verhuisd. In de nieuwe woning zijn de 

zaken van T in een kamer opgeslagen. In 2001 is T over-

leden. Vanwege de verkrijging uit de nalatenschap van 

T is aan B een aanslag in het recht van successie opge-

legd berekend naar het tarief van tariefgroep III.

Voor het Hof was in geschil of op de verkrijging van 

belanghebbende B terecht tariefgroep III is toegepast. 

Volgens B was, mede gelet op de wil van partijen tot 

voortzetting van de gemeenschappelijke huishouding, 

tot het moment van overlijden van tante T sprake van 

een gemeenschappelijke huishouding tussen hem en T, 

zodat hij op grond van art. 24 lid 2 onderdeel c Succ.w. 

zou moeten worden aangemerkt als een verkrijger in 

tariefgroep I. Het Hof is het hier niet mee eens. Gezien 

de aard van de ziekte van T, de (voortdurende) ver-

slechtering van haar gezondheidstoestand in de loop 

der jaren, haar slechte gezondheidstoestand ten tijde 

van de opname in het verzorgingstehuis, haar hulp-

behoevendheid en de hoge leeftijd op dat tijdstip, de 

verkoop van de woning van T en de verhuizing van B 

en zijn echtgenote E, kan niet worden volgehouden dat 

de gemeenschappelijke huishouding van T, B en E tot 

aan het overlijden van T in 2001 heeft voortgeduurd. 

De omstandigheid dat B en E na de opname van T in 

het verzorgingstehuis ‘alle zaken’ van T zijn blijven 

regelen en dat T, mocht haar gezondheidstoestand 

verbeteren, in de nieuwe woning kon gaan wonen – een 

kamer werd beschikbaar gehouden – is naar het oor-

deel van Hof niet voldoende voor een andersluidende 

conclusie.

Belanghebbende B beriep zich voorts op het vertrou-

wensbeginsel vanwege uitlatingen van de staatsse-

cretaris van Financiën in een verslag van de commis-

sie voor de verzoekschriften (Kamerstukken II 1989/90, 

21 375, nr. 48): indien op grond van externe omstan-

digheden de gemeenschappelijke huishouding wordt 

verbroken, zal in schrijnende gevallen met toepassing 

van art. 63 AWR een tegemoetkoming worden verleend 

(hardheidsclausule).

Het Hof oordeelde dat het beroep van B op het vertrou-

wensbeginsel faalt, op de gronden vermeld in het arrest 

HR 7 juni 2000, BNB 2000/231: de enkele mededeling 

dat in een specifiek geval de hardheidsclausule wordt 
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