
Inkomstenbelasting: Vermogensetikettering/kortstondige vof met eigen BV 

Toelichting van 7 juli 2022, nr. 2022-00000180298, op het intrekken van het beroep in cassatie 

tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 22 maart 2022, nr. 20/00915, 

ECLI:NL:GHARL:2022:2149. 

 

Samenvatting rechtspraak.nl 

IB/PVV. Boekverlies woning. Vermogensetikettering. Fraus legis. Motiefvereiste. 

Normvereiste. 

 

De staatssecretaris trekt het beroep in cassatie in. Ter toelichting merkt hij het 

volgende op: 

Gelet op de in deze zaak vaststaande feiten dat de beëindiging van de vennootschap onder firma 

(vof) dan wel het tijdstip van die beëindiging niet vooraf vaststond, acht ik het oordeel van het Hof 

inzake het bronkarakter niet voor cassatie vatbaar. Gedurende de periode dat de vof bestaat kan 

de waarde van de onroerende zaak zodanig stijgen dat de afwaardering bij de overgang naar privé 

niet per definitie hoger zal zijn dan de door belanghebbende met de vof te behalen winsten. Op 

basis daarvan kan de rechter tot het oordeel komen dat ook subjectief aan het winstoogmerk is 

voldaan. Ik ben overigens wel van mening dat het Hof ten onrechte die subjectieve toets 

achterwege heeft gelaten. 

 

Het oordeel inzake de keuzevrijheid bij de etikettering van het pand is naar mijn opvatting in 

overeenstemming met het door het Hof aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 21 maart 2003, 

nr. 38.094, ECLI:NL:HR:2003:AF6128.  

 

Ook de verwerping van de stelling dat sprake is van fraus legis acht ik niet voor cassatie vatbaar. 

Dat het aangaan van de vof en het korte tijd daarna weer beëindigen daarvan als doorslaggevend 

motief het ontgaan van de belastingheffing had (zie r.o. 4.10 van het Hof) neemt niet weg dat ook 

onderzocht moet worden of het op deze manier realiseren van een afwaarderingsverlies strijdig is 

met doel en strekking van de wet. Het Hof wijst er daarbij terecht op dat het verlies voortvloeit uit 

de keuzevrijheid zoals door de Hoge Raad geaccepteerd in het arrest uit 2003, waardoor er in 

beginsel geen sprake is van strijd met doel en strekking van de wet. Dat kan anders liggen als van 

te voren vaststond dat de vof slechts zeer kort zou bestaan. Daarmee zou namelijk de reële 

economische betekenis van het aangaan van de vof ter discussie kunnen worden gesteld. Nu de 

inspecteur het van te voren vaststaan van het kortstondig bestaan van de vof niet aannemelijk 

heeft kunnen maken, heeft het Hof uit kunnen en mogen gaan van de reële economische 

betekenis van het bestaan van de vof.  

 

Bij het nemen van mijn beslissing om het cassatieberoep in te trekken heeft ook een rol gespeeld 

dat vanaf inwerking treden van het besluit van 20 juni 2018, nr. 2018-81323, V-N 2018/38.3 in 

gevallen als het onderhavige een afwaardering niet meer wordt goedgekeurd (in het voorgaande 

besluit van 31 augustus 2009, CPP 2009/1092M, V-N 2009/43.12 was dat nog wel het geval).  



Daarnaast is ook in gevallen waarin wel zou mogen worden afgewaardeerd in het besluit uit 2018 

de hoogte van de maximaal goedgekeurde afwaardering verlaagd naar 15%, waarbij onder andere 

ook de eis wordt gesteld dat het pand minimaal drie jaar tot het ondernemingsvermogen moet 

hebben behoord. In zoverre zijn de mogelijkheden van een afwaardering reeds behoorlijk 

ingeperkt. 

 


