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In het verleden kwam het vaak voor dat ouders tijdens leven hun woning overdroegen
aan de kinderen onder voorbehoud van een vruchtgebruik voor henzelf. De kinderen
verkregen de bloot eigendom van de woning.

De per 1 januari 2010 ingevoerde regels op het gebied van erfbelasting hadden grote
(nadelige) gevolgen voor deze groep. De waarde van de woning op het moment van
overlijden van de vruchtgebruiker zou vanaf 1 januari 2010 bepalend zijn voor de heffing van
erfbelasting. Vóór 1 januari 2010 was de waarde van de woning op het moment van de
transactie tussen de ouders en de kinderen relevant voor de erfbelasting.

Besluit
In oktober en november 2011 heeft de staatssecretaris uitgebreid Kamervragen beantwoord
over de gevolgen van de wetswijziging per 1 januari 2010. Hij heeft toen bekendgemaakt dat
hij met een (officieel) besluit zou komen waarin een overgangsregeling opgenomen zou
worden. Dit is pas op 4 april 2012 gebeurd. Hieronder zullen wij in het kort de
overgangsregeling behandelen.

Inhoud overgangsregeling
De inhoud van de overgangsregeling ziet er als volgt uit:

1. De regeling geldt voor woningen, die vóór 1 januari 2010 zijn overgedragen.
2. De waardestijging tussen het moment van de transactie en 1 januari 2010 wordt niet

meegenomen in de heffing van de erfbelasting.
3. Voor de bepaling van de heffing van de erfbelasting moet uitgegaan worden van de

waarde van de woning op het moment van de transactie vermeerderd met de
waardestijging van 1 januari 2010 tot overlijdensdatum.

4. Onder de waarde per 1 januari 2010 wordt verstaan de WOZ-waarde met peildatum 1
januari 2009.

5. Als de waarde op het moment van overlijden lager is dan de waarde op 1 januari
2010, dan wordt de waarde op het moment van de transactie genomen.

6. Het overgangsrecht geldt volgens het besluit ook als het vruchtgebruik inmiddels is
omgezet in huur.

Definitieve aanslagen erfbelasting 2010 en 2011
Mocht een aanslag erfbelasting al definitief vaststaan, dan is het mogelijk onder verwijzing
naar de overgangsregeling een verzoek tot vermindering in te dienen. Voor eind 2015 dient
een verzoek voor het jaar 2010 ingediend te zijn.

Slot
Voor eventuele vragen of begeleiding kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van
DRV Private.


