
Verhuurder 
worden?
Belasting

Wanneer je een microwoning laat plaatsen 
op een deel van de grond bij je eigen huis, 
dan hoort dat stukje grond niet meer bij 
jouw eigen woning, waardoor: 

• De hypotheekrente voor dat deel niet 
meer aftrekbaar is.

• Je geen belasting hoeft te betalen over 
de WOZ-waarde van dat deel.

• Dat stuk grond opeens vermogen is 
geworden, net zoals een spaarrekening 
of beleggingen. Boven een bepaalde 
vrijstelling moet je in box 3 belasting 
betalen over de waarde van de grond.

• De huur die je ontvangt is - onder de 
huidige wetgeving - vrijgesteld is van 
belastingheffing.

TIP: Schakel een specialist in om  
de waarde van het stuk grond bij jouw  
woning te bepalen en om uit te rekenen  
wat voor jou het werkelijke rendement is.
 

Aandachtspunten

• Heb je nu een uitkering? Dan kan het 
zo zijn dat het stuk grond waar de 
microwoning op staat ervoor zorgt dat 
jouw vermogen boven de toegestane 
grens uitkomt.

• Heb je zelf recht van overpad of pacht je 
een deel van de grond? Check dan eerst 
de afspraken en voorwaarden.

• Kijk na of je toestemming van je 
hypotheekverstrekker nodig hebt voor 
het verhuren van grond aan derden.

• Indien we aansluiten op de hoofdwoning 
moet de elektra worden aangepast 
worden naar 3 fasen, daardoor paar 
tientjes hoger vastrecht.

• Het riool en water wordt aangepast, 
maar blijft de hoofdwoning buiten.

• Afvalstoffen kan van 1 vve naar 2 of meer 
vve gaan.

• Extra afvalbakken voor medebewoner 
kan neerkomen op extra kosten.

• Totale aanpassingskosten worden in de 
beginperiode in mindering gebracht op 
te ontvangen huur of ineens voldaan.

Deel grond bij eigen woning 
verpachten

Grond die bij een eigen woning (box 1) 
hoort en die je gaat verpachten aan derden 
verhuist naar box 3.

Als je een hypotheek hebt betekent  
dit dat een deel van de hypotheek naar  
box 3 verhuist.

Fiscale Aspect



Wat is het verschil tussen box 1 en 
box 3 bij een eigen woning?

• Normaal valt een eigen woning plus 
hypotheek in box 1. In box 1 betaal je 
belasting over inkomsten (salaris, 
freelance, alimentatie, etc.). Je kunt 
er aftrekposten op in mindering 
brengen voordat je belasting betaalt. 
Hypotheekrente is één van de 
aftrekposten die je in mindering mag 
brengen op je inkomsten. 

• In box 3 vind je bezittingen en schulden 
die niets met de eigen woning te maken 
hebben, zoals bankrekeningen, crypto, 
kredieten, tweede woning, etc. 

• Als je een deel van jouw grond gaat 
verhuren aan derden hoort het niet meer 
bij je eigen woning (want je gebruikt het 
niet zelf meer) en wordt het een gewone 
bezitting waardoor dat stuk grond naar 
box 3 verhuist.

• Van het deel dat naar box 3 verhuist is  
de hypotheekrente niet meer aftrekbaar 
(en de WOZ-waarde niet meer belast).

• De grond in box 3 wordt belast als 
vermogen, de ontvangen huur is niet 
belast.

Hoe valt het uit qua belastingen?

1. Stel iemand heeft een hypotheek van 
500k op de eigen woning en betaalt 
jaarlijks 12k rente. Oppervlakte perceel 
is 600 m2. Grondprijs is € 500 per m2, 
ofwel 300k voor het hele perceel.

2. Er wordt 50 m2 aan jou verhuurd, dat is 
1/12e deel. Van de hypotheekrente is dan 
1/12 deel niet meer aftrekbaar, ofwel € 
1.000. Hoeveel dat netto is is afhankelijk 
van het inkomen van de verpachter.  
Dat kan 49,5% zijn (€ 500) of minder.

3. De waardering van 1/12 deel is € 25.000, 
dat komt in box 3 terecht. Daar wordt 
momenteel alles boven ca. 50k p.p. (dus 
100k bij fiscale partners) belast tegen 
een vast laag tarief, wat betekent dat de 
grond van € 25.000 de verpachter ca. 

€ 338 per jaar aan vermogensbelasting 
kost indien ze boven de vrijstelling van 
50k per persoon uitkomen.

4. De ontvangen huur is niet belast (in box 
3 is alleen de bezitting van de verpachte 
grond belast), maar wellicht heb je 
meegekregen dat er ‘gedoe’ is over box 
3 waardoor het in de toekomst wellicht 
zo gaat zijn dat opbrengsten in box 3 
(waaronder pacht) wel belast worden 
tegen het werkelijke rendement, dus de 
ontvangen huur.

5. Voor nu is het in deze berekening 
zo dat er € 500 netto minder 
hypotheekrenteaftrek is, dat er ca. € 
338 vermogensbelasting betaald moet 
worden en dat er opbrengsten zijn van 
bijvoorbeeld 12 x € 400 (50% van de huur) 
= € 4.800. Per saldo is de opbrengst dan 
€ 3.962 per jaar.

Ontvangen huur en uitkeringen
 
Verpachters die momenteel in een 
uitkeringssituatie zitten (WW, ZW, wellicht 
zelfs bijstand) mogen niet zomaar andere 
inkomsten of vermogen hebben. Het is 
belangrijk dat je aan verpachters vraagt of 
ze een uitkering ontvangen, want de kans is 
groot dat de ontvangen huur direct op de 
uitkering in mindering wordt gebracht.
 
Erfpacht
 
Sommige verpachters hebben zelf een 
erfpachtovereenkomst of recht van overpad 
bij buren of derden. Check dat en bekijk of 
er actie ondernomen moet worden. Niet 
alleen vanwege een pachtovereenkomst met 
Microwoningen, maar ook omdat er nieuwe 
bewoners op het perceel aanwezig zijn.
 
Huur
 
Uiteraard ben je zelf eigenaar van de woning 
of het stuk grond óf heb je op z’n minst een 
schriftelijke toestemming voor het plaatsen 
van een microwoning. 
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