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Toelichting op de juridische status van drijvende woningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze toelichting wil helderheid geven over de juridische status van drijvende woningen. De verwarring 

hierover wordt veroorzaakt doordat de termen “roerend goed” en “onroerend goed” vaak onjuist worden 

gebruikt en uiteenlopende betekenissen krijgen.  

Van belang zijn drie verschillende statussen:  

• de bestuursrechtelijke status (“bouwwerk” of “woonschip/woonark”  volgens het bestuursrecht),  

• de fiscale status (“roerende zaak” of “onroerende zaak” volgens het fiscaalrecht) en 

• de bancaire status (krijgt de woning een scheeps- of woninghypotheek, privaatrechtelijk bepaald). 

 

In de praktijk worden de verschillende statussen door elkaar gebruikt en is het onderscheid niet helder. De 

verschillende statussen zijn niet verweven maar worden onafhankelijk van elkaar toegekend door 

verschillende instanties. Zo kan het kan gebeuren dat een drijvende woning tegelijkertijd: 

1. bestuursrechtelijk een bouwwerk is en dus moet voldoen aan het Bouwbesluit (bestuursrecht); 

2. fiscaal roerend goed is en er dus geen OZB geheven wordt (fiscaalrecht);  

3. een roerende financiering krijgt, een zogenaamde ‘scheepshypotheek’ (privaatrecht). 

In onderstaande toelichting wordt voor iedere status kort uitgelegd wat de betekenis ervan is voor drijvende 

woningen. Hiermee wordt uitaard geen finaal oordeel gegeven over de vraag wat de status van een 

afzonderlijke drijvende woning is.  

 

1 Bestuursrechtelijke status: bouwwerk of woonschip/woonark 

1.1 Wettelijke basis 

Een drijvende woning kan de status “woonschip/woonark” of drijvend “bouwwerk” hebben. De definitie van 

een woonschip is in de Huisvestingswet een “schip dat uitsluitend of in hoofdzaak gebezigd wordt of 

bestemd is voor bewoning”. De status “bouwwerk” die de Woningwet gebruikt, is daarin niet omschreven. 

Daarom sluit de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRS, de hoogste bestuursrechtelijke 

instantie) aan bij de formulering uit de Modelbouwverordening
1
. Daarin is een bouwwerk ”elke constructie 

van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij 

direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld 

om ter plaatse te functioneren”. 

 

Door recente jurisprudentie van de ABRS
2
 ontstaat duidelijkheid over de status ‘bouwwerk’, hoewel dit niet 

in een wet is vastgelegd. Bij een drijvende woning moet worden gelet op de constructie, de verbondenheid 

met de grond en de plaatsgebondenheid. Een drijvende woning die bedoeld is om ter plaatse als verblijf te 

functioneren en door middel van stalen beugels aan meerpalen verankerd is, is een bouwwerk in de zin van 
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de Woningwet. Een afmeerconstructie die binnen een half uur kan worden ontkoppeld doet daar niet aan af 

als het de bedoeling is dat de constructie in ieder geval gedurende een lange tijd op één plaats aanwezig is.  

Sinds het Portacabin-arrest van de civiele kamer van de Hoge Raad uit 1997
3
 en de kort daarvoor 

gepubliceerde uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State over mobiele keetwagens
4
 is al 

duidelijk dat ook een gebouw waarvan het technisch mogelijk is om het te verplaatsen een bouwwerk kan 

zijn. Bekend is ook de uitspraak over het als bouwwerk geclassificeerde Bunkerschip te Medemblik
5
. 

 

Een nader overzicht van jurisprudentie over de vraag of drijvende woningen als ‘bouwwerk in de zin van de 

Woningwet’ moeten worden beschouwd staat in bijlage 1 van de handreiking ‘Drijvende woningen en de 

bouwregelgeving’. Deze handreiking is te downloaden via de volgende hyperlink: 

https://www.maakruimtevoorklimaat.nl/klimaatadaptatie/helpdesk-waterwonen/kennisdatabank.html 

1.2 Gevolgen 

Consequenties van de status “woonschepen/woonarken” voor een drijvende woning zijn onder andere dat 

de Woningwet niet van toepassing is, er geen bouwvergunning nodig is en het Bouwbesluit niet van 

toepassing is. Op grond van de Huisvestingswet is voor een woonschip/woonark een ligplaatsvergunning 

nodig en is het gemeentelijk woonschepenbeleid van toepassing.  

Een consequentie van de status “bouwwerk” voor een drijvende woning is dat de Woningwet wel van 

toepassing is en dat voldaan moet worden aan de bouwregelgeving. Er is dan een bouwvergunning nodig 

en er moet voldaan worden aan het Bouwbesluit.  

 

2 Fiscale status roerend of onroerend (fiscaalrecht) 

2.1 Wettelijke basis 

Het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken wordt bepaald door het Burgerlijk Wetboek, artikel 

3:3. Hier staat dat een onroerende zaak een gebouw of werk is dat duurzaam met de grond is verenigd, dat 

wil zeggen naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven. Een roerende zaak is een 

zaak die niet onroerend is. Een algemeen geldende uitspraak over de fiscaal-juridische status van een 

drijvende woning is niet mogelijk, alleen de fiscale rechter kan van geval tot geval duidelijkheid geven. Vaste 

jurisprudentie is er nog niet hierover. 

In januari 2010 heeft de Hoge Raad (de hoogste fiscale gerechtelijke instantie) een arrest gewezen over de 

vraag of onroerende zaakbelasting (OZB) geheven mag worden over een drijvende woning
6
. Samengevat 

oordeelt de Hoge Raad dat een drijvende woning een constructie is die bestemd is om te drijven en drijft, 

zodat er sprake is van een schip volgens het Burgerlijk Wetboek, en schepen zijn roerende goederen. Een 

verbinding tussen een schip en de bodem die toelaat dat het schip met de waterstand mee beweegt, 

betekent volgens de Hoge Raad dat het schip niet met de bodem is verenigd en dus roerend is. Deze zaak 

is vervolgens verwezen naar het Gerechtshof van Den Bosch. Dit oordeelt dat de woning niet duurzaam is 

verenigd met de grond en verklaart de woning dus roerend
7
. In cassatie

8
 is het beroep van de gemeente 

tegen dit oordeel afgewezen zonder nadere toelichting. In andere jurisprudentie zijn de drijvende 

recreatiewoningen in Roermond wel onroerend verklaard
 9
, net als drijvende steigers

 10
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2.2 Gevolgen 

Een consequentie van de status “onroerende zaak” van een drijvende woning is dat bij verkoop 

overdrachtsbelasting betaald moet worden, bij een roerende woning niet. Een andere consequentie is dat 

door de gemeente de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zal worden toegepast en OZB 

(Onroerende Zaakbelasting) wordt geheven. Bij de status “roerend goed” bepaalt de gemeente of RZB 

(Roerende Zaakbelasting) geheven wordt. Het belastingtarief van OZB en RZB is wettelijk gelijk. 

 

3 Bancaire status: scheepshypotheek of woninghypotheek  

3.1 Wettelijke basis 

Banken bepalen zelf de prijs en voorwaarden van de hypotheken die zij aanbieden. Diverse marktpartijen 

bieden scheepshypotheken aan: specifieke hypotheken voor drijvende woningen met afwijkende 

voorwaarden en prijs ten opzicht van een traditionele woning op de vaste wal. Het kan verwarring opwekken 

dat bij deze producten de namen roerend en onroerend genoemd worden terwijl de voorwaarden die aan de 

producten hangen onafhankelijk zijn van de fiscale en bestuursrechtelijke status.  

3.2 Gevolgen 

Een consequentie van de status “scheepshypotheek” is dat de voorwaarden van de hypotheek afwijkt, zoals 

een kortere looptijd en een hogere rente en een verplichte inschrijving in het scheepsregister.  

 

 

Conclusies 
Bij drijvende woningen worden drie verschillende juridische statussen en hun consequenties met elkaar 

verward, terwijl de definities verschillen. Formeel zijn de verschillende statussen niet met elkaar verweven 

en ze worden onafhankelijk van elkaar toegekend door verschillende (rechterlijke) instanties. Er is geen 

instantie die zorgt voor rechtseenheid/uniformiteit tussen de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. 

Het belangrijkste verschil in wettelijke definities is dat de fiscale status “onroerende zaak” een herkenbare 

duurzame verbinding met de grond vereist terwijl de bestuursrechtelijke status “bouwwerk” een verbinding 

met de grond of steun op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, eist.  

 

Dit betekent op basis van de meest recente jurisprudentie volgens de Helpdesk Waterwonen het volgende: 

1. voor de classificatie als bouwwerk is de intentie/bedoeling om duurzaam ter plaatse te functioneren 

het meest relevant; 

2. voor de classificatie als onroerende zaak is de zichtbare herkenbare duurzame verbondenheid met 

de grond het meest relevant.  

Het is zaak deze verschillen niet te miskennen. Want door dit verschil in definities kan een drijvend 

bouwwerk (met verbinding met de grond) tegelijkertijd een roerende zaak zijn (zonder duurzame verbinding 

met de grond). Een gemeente kan dan een bouwvergunning eisen, ook al heeft de fiscale rechter 

geoordeeld dat sprake is van een roerende zaak. Dan kan echter geen OZB worden geïnd, maar wel 

roerende zaak belasting. De criteria van de bancaire status worden door iedere marktpartij zelf vastgesteld. 


