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Uw brief (kenmerk)
12 juni 2019

Geachte
Bij brief van 12juni 2019, ontvangen op 14juni 2019, heeft u een verzoek
ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob). U heeft kort gezegd verzocht om alle documenten
openbaar te maken die betrekking hebben op het beleid rond de ‘eigen woning
leningen’ bij particulieren (al dan niet in familieverband).
—

—

Op 19 juni 2019 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en is de beslistermijn
verdaagd tot 9 augustus 2019.
Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een
recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. De Wob ziet op de
openbaarmaking van gegevens die in documenten zijn vastgelegd, voor zover
deze documenten nog niet openbaar zijn. Indien deze documenten er niet zijn,
verplicht de Wob niet tot het aanmaken van dergelijke documenten. Voorts kan
een bestuursorgaan besluiten om op grond van de uitzonderingsgronden
genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wob of op grond van een
geheimhoudingsplicht documenten (gedeeltelijk) niet openbaar te maken.
Uw verzoek
Uw verzoek richt zich op een viertal onderwerp in het kader van het beleid eigen
woning leningen bij particulieren (al dan niet in familieverband), Concreet
verzoekt u om het volgende:
“alle documenten/ notities! memo ‘s/ intern cursus materiaal/
beleidsstukken die betrekking hebben op de beoordeling of een bepaalde
lening fiscaal als eigen woning lening dient te worden aangemerkt.
2. documenten! notities! memo’s! intern cursus materiaal/ beleidsstukken
met betrekking tot standaard ‘checks’ waarmee gewerkt wordt in
aangifte- onderzoeken die toezien op leningen/financieringen etc. in
gelieerd verband. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de
aanwezigheid van (1) overeenkomst, {II) rentepercentage (III) aflossing
1.
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schema (IV) en zekerheden. 90k standaard ‘checks’ waarmee gewerkt
wordt in aangifteonderzoeker rond famiierelaties die sneller tot een
mogelijke contmie, dan we! tpt correctie aanleiding geven. Hierbij kan
gedacht worden aan bijvoorbeld (1) ouder-kind, (II) broers-Zussen, (III)
Grootouder- kleinkind, (IV) eigen BV, (V) BV van een familielid.
3. aile documenten/ notities/ mmo’s/ intern cursus materiaal!
beleidsstukken die betrekkin hebben op de beoordeling of een bepaalde
rente op een lening in gelieerd verband zakelijk is. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld een lening zonder hypothecaire zekerheid, een
lening zonder hypothecaire zekerheid terwijl er een 1 ® hypotheekrecht is
van de bank, een lening (zowel met als zonder hypothecaire zekerheid)
die zeer hoog is in verhouding tot de waarde van de woning, (hoge banto-value), een lening (zowel met als zonder hypothecaire zekerheid) die
zeer hoog is in verhouding het inkomen van de lening nemer, (hoge debt
to-income), beperkte opeisbaarheidsgronden, een eigenwoning lening van
een DGA bij de eigen BV (zowel met hypotheekrecht voor de BV, als
zonder).
4. alle documenten! notities! memo’s/ intern cursus materiaal!
beleidsstukken dîe betrekking hebben op de beoordeling of stukken als
voldoende onderbouwing voor vaststelling van de hoogte van de rente
worden gekwalificeerd.”

Directie )urïdisc e Zaken
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Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 10 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 1 bij dit besluit
is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit
de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.
Beoordeling van uw verzoek

Buiten reikwijdte verzoek
De documenten 1, 3, 6 en 7 bevatten passages die over andere onderwerpen
gaan dan de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Om die reden
heb ik deze passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van ‘buiten verzoek’.
Dit is eveneens in de inventarislijst aangegeven.
Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door, of vanwege
een bestuursorgaan.
Een aantal passages in document 6 geeft inzicht in het controlesysteem van de
Belastingdienst. Document 7 geeft inzicht in het controlesysteem en de kans om
gecontroleerd te worden door de Belastingdienst. Als dergelijke inzichten worden
gegeven dan gaat dat ten koste van de effectiviteit van de controle van de
Belastingdienst. Het openbaar maken van deze passages en dit document weegt
naar mijn mening niet op tegen het belang van inspectie, controle of toezicht door
of vanwege bestuursorganen. De passages waarop deze weigeringsgrond van
toepassing is, heb ik gemarkeerd met “art. 10, 2d”, Dit is eveneens aangegeven
in de inventarislijst.
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle
(herleidbare) gegevens van persoonlijke aard niet openbaar gemaakt. In alle
documenten stan persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen en
telefoonnummes van betrokkenen.
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Ten aanzien van de bovenstaande persoonsgegevens ben ik van oordeel dat het
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen
dan het belang van openbaarheid. In dat licht worden alle persoonsgegevens, op
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, niet openbaar
gemaakt.
Het voorkomen van onevenredige bevoordelinp of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen,
rechtspersonen dan wel derden.
Ten aanzien van twee passages ben ik van oordeel dat dit zou kunnen leiden tot
onevenredige benadeling van de Belastingdienst. De passages in document 4
worden derhalve op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, niet
openbaar gemaakt. De passages waarop deze weigeringsgrond van toepassing is,
heb ik gemarkeerd met “art. 10, 2g”. Dit is eveneens aangegeven in de
inventarislijst,
Intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval een verzoek om informatie
uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt
verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Om te
waarborgen dat ambtenaren onderling op openhartige en functionele wijze met
elkaar kunnen (blijven) communiceren over het te voeren beleid, staat artikel 11,
eerste lid, van de Wob toe dat geen Informatie wordt verstrekt over persoonlijke
beleidsopvattingen die zijn geuit in het kader van intern beraad.
De documenten 5 en 8 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en geheel
aan te merken als persoonlijke beleidsopvatting. Deze documenten worden
derhalve in het geheel niet openbaar gemaakt op grond van artikel 11, eerste lid,
van de Wob. Voor zover er ook feitelijke gegevens in deze documenten staan, zijn
deze dermate verweven met persoonlijke beleidsopvattingen, dat deze niet los
van elkaar kunnen worden gezien.
De documenten 3, 6 en 9 zijn gedeeltelijk opgesteld ten behoeve van het intern
beraad en bevatten passages met persoonlijke beleidsopvattingen. Deze passages
worden op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob niet openbaar gemaakt.
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Document 10 is een concepthandleiding. Concepten zijn te beschouwen als
persoonlijke beleidsopvattingen die zijn geuit in het kader van intern beraad. Dit
concept wordt derhalve op gond van artikel 11, eerste lid van de Wob niet
openbaar gemaakt.
Besluit

Gezien het bovenstaande wijs ik uw verzoek (gedeeltelijk) toe.’

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

mr. 1. de Blieck,
Lid managementteam Belastingdienst

1 Deze brief is een besluit In de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van die wet kunt u
tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Financiën, kamer Kv 2.52,
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste het volgende bevatten:
a.
naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
b.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; en
c.
een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
d.
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Nr
01

Datum
20121211

Document
Email plannen wijzigen familiebank

Openbaar
(gedeeltelijk)
openbaar

02

20121218

03

20130403

Email rappel plannen wijzigingen
familiebank
Email vragen over familiebank

(gedeeltelijk)
openbaar
(gedeeltelijk)
openbaar

04

20131128

05

20131203

Email familielening/publicatie Geidgids
Consumentenbond
Email familielening

(gedeeltelijk)
openbaar
Niet openbaar

06

20171207

Handhavingsplan eigen woning

(gedeeltelijk)
openbaar

07

20171213

Memo Handhavingsplan Eigen woning

Niet openbaar

08

20190319

Emails familielening

Niet openbaar

09

20190321

10

20190510

Memo informatieplicht art. 3.llg Wet
lB2001
Concept Handreiking familieleningen

(gedeeltelijk)
openbaar
Niet openbaar

Toelichting
Deels buiten
reikwijdte
verzoek/art.
10.2.e
Art. 10.2.e
Deel buiten
reikijdte
verzoek/art.
10.2.e/art. 11.1
Art. 10.2.e/art.
10.2.g
Art. 10.2.e/art.
11.1
Deels buiten
reikwijdte
verzoek/art.
10.2.d/art.
10.2.e/art. 11.1
Deels buiten
reikwijdte
verzoek/art.
10.2.d/art. 10.2.e
Art. 10.2e/art.
11.1
Art. 10.2.e/art.
11.1
Art. 10.2.e/art
11.1

Pu[:±_kf;fccr Iu_htriri (COMM

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

[1L.JJI.i

I

plannen wijzigingen familiebank
dinsdag 11 december 2012 12:50:31

Hal_______
Schud jij dit zo uit je mouw?
G rt
Publieksvoorlichting

1) Mevrouw I
I wil van haar ouders geld lenen voor de aankoop van een woning
volgens de farniliebank constructie.
Mevrouw wil weten wat de regels na 1 jan uari 2013 gaan worden met betrekking tot het
aflossen en de duur van de lening.
Antwootd op deze vraag zou toch moeten dat het cc niet toe doet bi] wie je de lening
afsluit? ->
De hypotheektente blijft aftrekbaar, maar vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe
hypotheken in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuItair worden afgelost cm in
aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, ongeacht bij wie de hypotheek/lening
is afgesloten? Zie verder het informatieblad http://wwwrijksoverheid.nI/documenten
enpubIicaties/brochures/2012/09/17/vragen-woningmarkt-beIastingpIan-2013.htmI
Buiten verzoek
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Puhhks-’oI:chtcn (COM1l

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: LVR: Rappel plannen wijzigingen familiebank
dinsdag 18 december 201 08:03:00

Goedemorgen,
Om gebruik te kunnen maken van het overgangsrecht dient er op 31-12-2012 een schriftelijke
en
onherroepelijke koopovereenkomst aanwezig te zijn welke door beide partijen is ondertekend
dergelijke
een
31-12-2012
op
Als
woning,
elgen
een
van
welke betrekking heeft op de aankoop
overeenkomst ontbreekt is het overgangsrecht niet van toepassing. Een op 31-12-2012
een
aanwezige overeenkomst met betrekking tot een lening bestemd voor de aankoop van
niet.
voldoet
is,
eenwoning
tot
betrekking
met
t
overeenkoms
woning in 2013, terwijl er geen
Met vriendelijke groet,

Directoraat-generaal Belastingdienst
Cluster Fiscaifteit
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7 I 2511 CW I Den Haag I
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

miIiE.r1l
htto: Ilwww ru ksov9rheld ni/mi n steries/fi n

Van: Publieksvoorlichting (B&C/V&C)
Verzonden: maandag 17 december 2012 13:27
Aan:
I (FISCAUTEff)
Onderwerp: FW: LVR: Rappel plannen wijzigingen familiebank
Haj

I,

Weet iii dit?
Grt

hotrnd.corn]

Van:I

Verzonden: donderdag 13 december 2012 18:42
Aan: Publieksvoorlichting (B&C/V&C)
Onderwerp: RE: LVR: Rappel plannen wijzigingen familiebank
Geachtel

I,

Bedankt voor uw reactie.
oplossing.
Wij willen de lening bij onze ouders graag volgens de oude regels aangaan en zoeken hiervoor een
is)en we
geldig
maanden
dtie
dan
(die
ondertekenen
en
maken
offerte
een
Is het mogelijk dat we in dit jaar
dan nog van de oude regels gebruik kunnen maken?
en op
En zo niet, is het mogelijk de lening ditjaar nog aan te gaan, begin volgend jaar een huis te kopen
moment van kopen de lening voor de woning te gebruiken en volgens de oude regels?
Of ziet u eventueel nog een andere oplossing?
Alvast bedankt voor uw verdere beantwoording.
Met vriendelijke groeten,

From:_puVn]!1In1
To:
Date: Thu, 13 Dec 2012 10:42:22 +0100
Subject: RE: LVR: Rappel plannen wijzigingen familiebank
Geachte mevrouwl

I,

Als ondet familiebank constructie wordt verstaan dat het geld voor de aankoop van de woning
wordt geleend van ouders of een ander familielid, dan geldt het volgende. Als sprake is van een
lening die valt onder de nieuwe regels dan moet de lening tenminste annultair volledig worden
afgelost in maximaal 360 maanden. Omdat wordt geleend van een niet-financiële instelling geldt
de informatieplicht, hetgeen betekent dat degene die het geld leent via een modelformulier aan
de Belastingdienst informatie moet doorgeven over de lening en degene van wie geleend wordt.
Zie voor vragen en antwoorden over de nieuwe regels: http://wwwrijksoverheid.nl/documenten
en-publicaties/brochures/2012/09/17/vragen-woningmarkt-belastingplan-201 3. html
1k hoop dat ik u hiermee voldoende heb geantwoord.
Hoogachtend,

Ministerie van Financiën

Van:I_________

n11Icc11 [tni!Rc!j_________ hotmaIh.Qn1]
Verzonden: dinsdag 11 december 2012 2:37
Aan: Publieksvoorlichting (B&C/V&C)
Onderwerp: FW: LVR: Rappel plannen wijzigingen familiebank
Uw kenmerk

si____________

Geachte collega,
Er is bij Informatie Rijksoverheid een rappel binnengekomen waarvoor wij uw medewerking
nodig hebben. Zou u onderstaande vraag willen beantwoorden?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

Oriinal_Message
From: I
1Ill
Received: 12/11/12 11:29:30 AM CET
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: LVR: Rappel plannen wijzigingen familiebank
Begin ticket
Referentienummer:
Geslacht:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Vrouw

I

I

thotrnajl.com
E-mailadres:
Geen voorkeur
Contactvoorkeur:
FINLVRDV2
Categoriecode:
Categorieomschrijving: FIN Lopende vragen (rappel) Doorgestuurd: volgens aspraak L2
Mevrouw heeft op onderstaande vraag nog steeds geen antwoord gekregen.
-

Ticket aangemaakt door:I

Vraag:

-

I

op 11-12-2012

wil van haar ouders geld lenen voor de aankoop van een
Mevrouw I
woning volgens de familiebank constructie.
Mevtouw wil weten wet de regels na 1 januari 2013 gaan worden met betrekking
tot het aflossen en de duur van de lening.
Ticket aangemaakt doorl

lEinde ticket
1 Message Properties Retnummer

lop 05-11-12

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Lbo!tnodienstnI

IALITEFt
fjM;
Betr: Re: FW: vragen over familiebank
woensdag 3 april 2013 16:23:53

(DBAV

Aanvulling: bij een lening tussen natuurlijke personen (ouders -kinderen, dus) die direct opeisbaar is
en waarop een rente wordt berekend die lager is dan 6%, wordt geacht een vruchtgebruik te zijn
geschonken.
Met vriendelijke groet,

BelastingenNaktechniek
Belastingdienst
Postbus 50960 I 3007 BR I Rotterdam

I

I
l@belastingdienst.nI
http://www.belastingdienstnI

I

(FISCALITEIT)” ---03-04-2013 10:37:50---Hoi
Een ouder kan zeif een lening afsluiten bij een bank en het bedrag on
Van:I

IfFISCALITEIT
I@minfln.nl’
minn.nl>
I(COMM)”

Cc: “I

IJIWOERINGSBELEID)”

bbelastingdienst.nl>
Datum: 03-04-2013 10:37
Onderwerp: Re: FW: vragen over familiebank

Hoil

I

Antwoord vraag 3:

“

Aan:I

I

I

I

minfin.nl>,I

j@belastingdienst.nl”

I’

Antwoord vraag 3: Een ouder kan zelf een lening afsluiten bij een bank en het bedrag onder
dezelfde voorwaarden uitlenen aan een eigen kind. Dit heeft voor box 3 geen gevolgen. Als de
ouders zeif hypothecaire zekerheid verstrekken aan de bank, terwijl zij die zekerheid niet vragen
van hun kind, dan kan in bepaalde gevallen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van hat
geval, een afwijkend rentepercentage worden gebruikt. Wel van belang is dat hat niet vragen van
hypothecaire zekerheid van de oudar aan hat kind niet een gevoig is van de familierelatie. In dat
geval zou onder omatandighedan sprake kunnen zijn van aen schanking als afwijkende
rentepercentagea worden gehanteerd. Van belang is dus te beseffen dat in rijn algemeenheid niet
gezegd kan worden dat het hantaren van verschillande rentepercentagea render mear mogelijk is.
Mvg.
Delivered to you with DME mobile e—mail.

——Original rneasage——
Sender:

I
Subect:
Hallol

i

enc.

CO1)”

u! u:!9
bminfin.nl,

FW: vragan over familiabank

l@minfin.nl,

I

l@balastingdienst.nl

1

Zie hieronder vragen van onre vrinden van de Consumentenbond.
@ Weet jij of ar hogar baroap wordt/is ingasteld. Het gaat cm da volganda uitapraak:
Noord—Naderland 19 februari 2013, nr AWB LEE 11/3160 (UN BZ2727)

Rb.

________I:

E:zJ:

Eu

jij vraag 2

Eu

jij vraag 3 beanrwoorden.

I

Art. 11, 1

Groat,

Van:
Verzonden: dinadag 2 april 2013 9:24
Aan:
I (00MM)
Onderwerp: vragsn over familiebank
Hoil

.:2.--,L:.’,-•

I,

jBuiten verzoek
1k heb nog dna vragen aan je over geld lenen van je oudera voor de eigen woning.
1) Cast de Belaatingdianat nog in hoger beroep tegen de uitspraak van Rb Lesuwarden waarin 8%
rente rakelijk wordt geacht?
2) Er komt in juni een rekenprogramma voor annutreiten begreep ik van je en je vertelde dat ar
ook san formulier komr om da lening aan te neldan. Komt dat formulier ook eind juni?
en ogen san?
3) Is hat onderatsande juiat en fiacaal toegeatsan? En/of zittan hier fiacale haken
1k lees bier wainig over, maar hat lijkt mij san aantrakkalijka optia voor oudara mat wainig
t
bavordaran!
woningmark
zal
da
liguida middalen om bun kind ta halpan. En dit
“Eslf san lening aluiran (bijvoorbesld op da ovsrwaarda van san huis) kan ook sen optis rijn ala
apasrgald
u ala ouder geld wilt uitlsnsn san uw kind voor de sonkoop van sen huia an maar wainig
heaft. U kunt de renlo op uw laning bij da bank dan nist aftrskken, mssr zolong u dorelfdo rents
your u.
tranaactia
neutrals
dan
sen
is
van.
Hat
last
goen
dear
u
hebt
krijgt,
rerug
van uw kind
fiacosi
Ala rants galijk is, heaft oudar namalijk san golijka achuld an vordaring. Oat varloopt
galijk.
ook
dan
is
rants
sanda
in—an—uitg
da
an
box
3 na)
nautroal )op do achuldandrampal in
)
Voordaal voor hat kind: hat kind krijgt zo mogslijk san lagers rants (want geen tophypothesk
lanen ala u
Hat ken wal san nadsal rijn voor u dat u calf mindsr ruimca krijgt om later geld to de
gem
ouder
Ala
betalen.
(blijvsn(
ral
u
uw
kind
non
of
maar
nog
u
moat
hat ralf nodig heb: en
hypochecoirs rekerheid vrsagt van hat kind, ken ds oudsr bovendion in bopoalds omatsndighsdsn usan
ala
Tan
minate
borsksnd.
wordr
relf
hem
hogare rents in rokening brengsn dan de rants die sen
ala ouder rslf gold leant van ds bank met hypothecsirs rsksrhaid.”
Bun ja bier uitsrlijk donderdsgochtsnd s.a. sntwoord op gevon?
Hsrtslijks groat,

I

I

Rsdsctaur—ondsrzosksr
Conaumantanbond
Enthovsnplsin 1
Poatbua 1000
2500 BA

I

Dan Haag

I
I

crc.nLc),:u rJ

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.

bastinadnstn
con urn ntenbond.n

Van:
Aan:
OnderWerp:
Datum:

tGRe: farn4ffenIng
dciderda 28 novnber 2013 15:42:36

1

I

I,
GCachte I
1k probeerde u telefonisch te berelken maar dat lukte ml] helaas niet

art. 10, 2g
Belastingdlenst. Over het onderwerp als zodanig zal flog verder worden gesproken. Zodra ter zake
sen beleldsopvattlng tot stand komt, zal deze op Us reguiler wl]zen worden gepubliceerd.

Wilt ii ml] even taten weten of ml]n mail NJ u Is aengekomen? Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

I

I

HaagIanUen/8LD Aan
126-1 1-2013 16.33 45—-Van.I
I@consumentenbond.n1>,
1@consumentenbond.nt I

Van.I
lIHaegandenIBLD
consumeziIenbond.nr
umentønbond ni’,
Aan:l
Cc I
m
I(COMM)
n>
Oatum; 25-41-2013 l6:3
Onderwerp Re- farnillelenin9 I pubbcatie Ge1giCa Consurnenlenbond

Geachte mevrouwl
Met I

I,

I heb 1k afgesproken dat 1k u rechtstreeks het antwoord van de Kennisgroep

ken doen toekomen. Voor Us tockomst zal dit ook Us reguliece werkwijze zijn voor vragen

over reeds van kracht zijnde wettetijke bepalingen. Dergelijke vragen kunt u mu voortaan
rechtstreeks mallen.

art. 10, 2g

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Van: LJ@;consumentenbond.nIj
Verzonden:_dnsg±2 november 2013 10:54
Aan:EJ (COMM)
Onderwerp: famflielening / publicatie Gedgids Consumentenbond
BesteZJ,
Ik heb de contactgegevens gekregen
collega. Ik hoop dat je mijn vraag kan beantwoorden.

mijn directe

Ik ben bezig met een artikel over “lenen van familie” ( in het kader van de hoge
schenkvrijstelling van €100.000; geld uitlenen is vaak aantrekkelijker dan
schenken).
Daarin meldt ik iets over het rentepercentage dat familie kan rekenen:
“Verder accepteert de fiscus voor de ouderlijke ‘ening een rente die maximaal 25%
afwijkt van de actuele marktrente, Rekent de bank voor een dergelijke lening 4%
voor 10 jaar vast, dan kunnende ouders voor 5% uitlenen.”

J gaf daarbij aan dat die 25% afwijking wellicht niet (meer) van toepassing

is op familiehypotheken en dat dit percentage ook niet terug te vinden is in recente
arresten over hypotheekrente-aftrek.
Vat zijn de spelregels op dit moment voor het bepalen van de maximaal toegestane
rente bij familiehypotheken?
ik hoor het graag, uiterlijk a.s. donderdag,
Rij voorbaat dank,

Consumentenbond

z::-zzz:-zi
wwwconsumentenbon U. n/disc1aimer

De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van
vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het
gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.

HANDHAVINGSPLAN
EIGENWONING

Belastingen
Segment PDB
i
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Handhavingsregie is het bewust kiezen welke instrumenten, in welke
coniblnatie en met welke diepgang worden ingezet om in een bepaalde
sitüatie verbetering in het IjaWiiingdgeéag te bereiken dan wel goed
gedrág te ondersteunen
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a. MANAGEMENT SAMENVATTING

In dit handhavingsplan worden de in te zetten instrumenten beschreven voor de groep
belastingplichtigen waarbij er mogelijk sprake is van een nalevingstekort met betrekking
tot de eigen woning. Met de mix van instrumenten willen we compliance bereiken; het
naleven van de fiscale regels. We kiezen die combinatie van instrumenten die het beste
passen bij de beoogde gedragsbeInvloeding van deze groep van belastingplichtigen.
Er is sprake van compliance als burgers en bedrijven:
1. zich terecht registreren voor belastingplicht;
2. tijdig aangifte doen;
3. juist en volledig aangifte doen;
4. tijdig betalen.
Bij deze belastingplichtigen ziet de non compliance op de component juist en volledig
aangifte doen.
Het mogelijke nalevingstekort eigen woning kan betrekking hebben op verschitlende
aspecten van het bezit van een elgen woning of de financiering daarvan. In dit
handhavingsplan concentreren we ons op de volgende onderdelen van dit
nalevingstekort:

Buiten verzoek
3.

Leningen bij een niet-financiële instelling

Buiten verzoek

De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk proactief en in de actualiteit te handelen en
problemen te voorkomen, in plaats van reactief te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld tijdig
inspelen op zogenoemde ‘life—events’ van burgers, zoals huwelijk, scheiding, verhuizen
of de aan- en verkoop van een eigen woning. Instrumenten die de compliance kunnen
bevorderen zijn bijvoorbeeld:
•
handhavingscommunicatie
•
website landingspagina eigen woning

•

OLAV

•
•
•
•
•
•

contra informatie en opname hiervan in de VIA.
stimuleren van het samen aangifte doen.
verbeteren van de selectieregels
toezicht op aangiften IB, massaal en individueel
fraude onderzoeken
steekproefonderzoeken voor monitoren en valideren

De eerste stappen van onze handhavingsstrategie betreffen de identificatie en analyse
van het nalevingstekort.

I

Art. 10, 2d

3

• 2.

IDENTIFICEREN

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de relevante problematiek.
Het aankopen van een elgen woning en het kiezen van een financiering daarvoor is voor
veel burgers op zich al complex. Het juist verwerken van de fiscale aspecten van het
bezit van een eigen woning en de daarbij behorende financiering in de aangifte is voor
veel burgers nog veel complexer. Het oerwoud aan regels is voor velen vaak
ondoordringbaar, zeker als er bijvoorbeeld sprake is van echtscheiding of de toepassing
van de bijleenregeling bij verkoop.
Oak voor de medewerkers van de Belastingdienst is de diversiteit in de problematiek
niet eenvoudig bij het beoordelen van de rubriek eigen woning.

I

Art. 10, 2d
Het nalevingstekort eigen waning kan betrekking hebben op verschillende aspecten van
het bezit van een eigen waning of de financiering daarvan. Deze risicocategorieën zien
bijvoorbeeld op de volgende aspecten:

(Buiten verzoek
•

eigenwoningschuld / tamilieleningen

I

Buiten verzoek

4

3

ANALYSEREN

3i

Anatyse

Art. 10, 2d

S

Art. 10, 2d

6

Art. 10, 2U

7

_________________

4.

KIEZEN

t,.i

Overzicht instrumenten

De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk proactief en in de actualiteit te handelen en
problemen te voorkomen, in plaats van reactief te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld tijdig
inspelen op zogenoemde ‘life—events’ van burgers, zoals huwelijk, scheiding, verhuizen
of de aan- en verkoop van een elgen woning. Instrumenten die de compliance kunnen
bevorderen zijn de volgende;
handhavingscommunicatie
website landingspagina elgen woning
OLAV
contra informatie en opname hiervan in de VIA.
stimuleren van het samen aangifte doen.
verbeteren van de selectieregels
toezicht op aangiften IB, massaal en individueel
fraude onderzoeken
steekproefonderzoeken voor monitoren en valideren

•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op een aantal fiscale aspecten
van de elgen woning en de mogelijke nalevingstekorten. I

Art. 11,1
willen daarom bij elk van
scherper te kunnen
dit
om
uitvoeren
de genoemde aspecten een onderzoek laten
voor de mix van
doen
kunnen
te
voorstel
een
formuleren en met de resultaten
bevorderen.
te
compliance
om
de
instrumenten

4.2

Toelichting naevingstekorten

Het mogelijke nalevingstekort elgen woning kan betrekking hebben op verschillende
aspecten van het bezit van een elgen woning of de financiering daarvan. In dit plan
concentreren we ons op de volgende onderdelen van dit nalevingstekort:

Buiten verzoek
3.

leningen bij een niet-financiële instelling

Buiten verzoek

Buiten verzoek

8

Buiten verzoek

Ad. 3. leningen bij een niet-financiële instelling (art. 3.119-g Wet IB)
Indien de belastingplichtige een lening bi] een niet-financiële instelling (ouders, familie,
eigen by) afsluit, moet hi] met ingang van belasting]aar 2016 in de aangifte een apart
onderdeel invullen bij de rubriek”Eigen waning”.

Buiten verzoek
a.

Ouders en avenge familie Omdat een aankoop van een waning vaak niet meet
volledig gefinancierd kan warden, spningen oudets en/of avenge familie bij in de
financiering. Een dergeli]ke lening is aan voorwaarden vetbonden wil men de
eigenwoningrente kunnen aftrekken (zakelijke rente, aflossing binnen 30 jaar enz.).
Voldoet de lening aan de voorwaarden dan is de rente bij belastingplichtige
aftrekbaat. De vordening moet bi] de ouders of ovenige familie in box 3 bij de
bezittingen worden aangegeven. Oak de schenkingsvnijstelling vaor de eigen
waning (art. 3.119a, lid 3 and. B Wet IB) kan een nol spelen bij dit onderdeel.
—

Art. 1 1 1
,

b.

Digra’s we zien dat digra’s grate sammen geld lenen van hun eigen by voor de
eigen waning. De WOZ-waarde staat niet altijd in vethauding tot de hoogte van de
schuld.[
-

Art. 10, 2d

9

Buiten verzoek

I

10

Buiten verzoek

11

5.

UJTVOERING

5.1

Aanpak

Voor de Ui tvoering van dit plan is de randvoorwaarde dat voldoende kwalitatieve en
kwantitatieve capaciteit ter beschikking gesteld wordt.
Handhavingscommmunicatie

Buiten verzoek

Pilots

Buiten verzoek en art. JO, 2d en art. 11 1

Buiten verzoek

12

52

Capaciteit

Art. 10, 2d

13

6.

EVALUEREN

Art. 10, 2d

Voor het inrichten van de evaluatie worden de teamleiders en medewerkers intensief
betrokken.

14

7

STAKEHOLDERS

Naast ondergenoemde stakeholders gaan diverse medewerkers meewerken aan het
opstellen en uitvoeren van dit plan. Hieronder de aanspreekpunten voor de diverse
o nd e rd e len.

onderdeel
PDB
vaktechniek
EHI
EHI
PDB
PDB
PDB
PDB
PDB
PDB
Kl&S
DC/C

naam

activiteit
opstellen plan en coördinatie uitvoering
Lavaco
handhavingsadviseur
selectie en detectie
inhoudsdeskundige
Aanspreekpunt vanuit LR&l, HHR
Aanspreekpunt vanuit LR&l, HHR
Aanspreekpunt vanuit LR&l, HHR
AanspreekpuntvanuitLR&l, HHR
doelgroep manager DGH
Handhavingscommunicatie
Handhavingscommunicatie

De coördinatie van de pilots is als volgt verdeelth

I Aanspreekpunt vanuit LR&l en DGH

I onderwerp

Buiten verzoek
I

Leninoen bil een niet-tinanciële instellina

Buiten verzoek

:,‘

.
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Belastingdienst

Belastinadienst. Postbus 56944. 1040 EE AMSTERDAM

Vaktech n iek
Kennisgroep
Onroerende Zaken
E-mail

Memo Herstelmogelijkheid informatieplicht art. 3.119g Wet lB 2001

Datum
21 maart 2019
Onze referentie

Versienum mer
2

Casus
Hierbij wil ik een vraag stellen over de onderhandse lening in het kader van de
eigenwoningschuld. Hierna beknopt weergegeven:
Wil sprake zijn van een eigenwoningSchuld, dan dient naast de voorwaarden die
gesteld zijn in artikel 3.119a lid 1 te zijn voldaan aan de informatieplicht (art.
3.119a lid 1 sub d jo 3.119g Wet lB 2001 jo. art. 17b UR lB 2001). Vanaf 2016
dient de melding te geschieden bij aangifte.
Op de website van de Belastingdienst staat vermeld dat herstel nog mogelijk is tot
het onherroepelijk worden van de aanslag. Echter ult de wettekst leid ik dat niet
af.

Vastgesteld door

Behandeld door

Toelichtend:
• A meldt de (gegevens) onderhandse lening voor de eigen woning niet in
zijn aangifte lB 2016.
•
De aangifte wordt ingediend op 1 maart 2017.
•
De definitieve aanslag heeft als dagtekening 31 oktober 2017.
•
Bij bezwaar van 15 november 2017 worden alsnog de gegevens van de
onderhandse lening verstrekt.
Vraag
Is herstel van de informatieplicht mogelijk tot het onherroepelijk worden van de
aanslag of is na indiening aangifte (eventueel nog voordat de definitieve aanslag
wordt opgelegd) herstel niet meer mogelijk voor dat belastingjaar?
Antwoord kennisgroep
Herstel van de informatieplicht is mogelijk tot het onherroepelijk worden van de
aanslag. Door de onderhandse lening te melden bij een tijdig bezwaar behoort de
onderhandse lening tot de eigenwoningschuld van belastingjaar 2016.
Beschouwing

Art. 11, 1

Pagina 1 van 3

Art. 11 1

Datum
21 maart 2019

Pagina 2 van 3

Art. 11, 1

Datum
21 maart 2019

Wetsartikel
3.119g Wet lB 2001
1.3 Wet lB 2001 (cud)
2.17 Wet lB 2001
1k vertrouw erop jouw vraag hiermee beantwoord te hebben. Mocht je nog vragen
ot opmerkingen hebben dan kun je uiteraard contact met mj opnemen.
Met vriendelijke groet,
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