
Fiscaliteit 

Moeilijke situaties 

Er is vanaf 2013 een duidelijk verschil tussen bestaande – en nieuwe huizenbezitters. De 

bestaande huizenbezitters mogen hun huidige hypotheek handhaven en eventueel meenemen 

naar een andere koopwoning. Stapsgewijs zal ik bepaalde situaties in kaart brengen en 

aantonen hoe onduidelijk deze op het ogenblik zijn. De uitwerking (door de Staatssecretaris 

van Financiën dhr. Weekers) van de situaties zijn gebaseerd op  

33 405: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband 

met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale 

behandeling eigen woning) 

Deze kunt U op de Website van de rijksoverheid vinden, zodat u precies de letterlijke tekst 

kunt lezen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33405-3.pdf 

Starters die een andere partner krijgen 

Hoe groot de impact van de nieuwe maatregel is, zal ik aantonen door middel van een simpel 

voorbeeld. Uit dit voorbeeld zal blijken dat Staatssecretaris Weekers heel anders denkt over 

de periode van de renteaftrek dan de toenmalige minister de Jager. In onderstaand voorbeeld 

is het verschil van aankoop van een koopwoning slechts twee maanden! 

Voorbeeld (oude situatie tot 1-1-2013) 

A koopt een woning per 1-12-2012 en neemt een hypotheek van 200.000 (is ook de waarde) 

B komt bij A wonen en zij besluiten op 1-12-2022 te gaan trouwen 

B heeft nog nooit een eigen woning gehad 

 

Uitwerking lopende hypotheek van A 

Maximale aflossingsvrije hypotheek 100.000 euro 

Verplicht af te lossen 100.000 euro (bankspaarhypotheek) 

 

Situatie A: renteaftrek 200.000 euro van 1-12-2012 tot 1-12-2022 

        renteaftrek 100.000 euro van 1-12-2022 tot 1-12-2042 

Situatie B:  renteaftrek 100.000 euro van 1-12-2022 tot 1-12-2052   

B wordt door het trouwen mede eigenaar van de woning. Dit betekent dat de helft van de 

eigenwoningschuld van 200.000 euro naar B toegaat, waarbij weer een periode van 30 jaar 

gaat gelden voor de renteaftrek. De berekening over de duur van de renteaftrek is in 2010 

bevestigd door Minister de Jager en het ministerie van financiën naar aanleiding van een 

column van mij op de website iex (60 jarige renteaftrek). Ik ben benieuwd of het 

bovenstaande van toepassing blijft voor bestaande huizenbezitters als zij gaan trouwen in of 

na 2013. 

Uitwerking verplichte aflossing (vanaf 1-1-2013) 

A koopt een woning per 1-2-2013 en neemt een annuiteiten hypotheek van 200.000  

B komt bij A wonen en zij besluiten op 1-2-2023 te gaan trouwen 

B heeft nog nooit een eigen woning gehad 

Na 10 jaar is de hypotheek nog 170.000 euro 



 

Situatie A:  

Renteaftrek 30 jaar over het start bedrag van 200.000 euro voor A. Dit bedrag is op 1-2-2023 

door de verplichte aflossingen verlaagd naar 170.000 euro. In de nieuwe situatie geeft 

Weekers aan dat na trouwen de “bijleenregeling” (terecht) niet aan de orde is. De 

eigenwoningschuld wordt na het trouwen netjes gedeeld waardoor deze 85.000 euro per 

persoon wordt. Echter de renteaftrek voor B wordt niet 30 jaar maar slechts 20 jaar. Het is niet 

duidelijk wat de uitgangspunten van Weekers zijn om tot deze berekening te komen. Naar 

mijn mening is dit de aankoopdatum van de woning die A heeft gekocht en de trouwdatum? 

De datum van het samen wonen is dan niet van belang. Het is verstandig dat hier zo snel 

mogelijk duidelijkheid over komt. Voorlopig kan er geconcludeerd worden dat het niet 

verstandig is om te trouwen in deze situatie.  

Bestaande huizenbezitter wordt starter! 

Het is mogelijk dat iemand bij een ander intrekt die een koopwoning heeft. Als beiden 

besluiten te trouwen, wordt de intrekkende persoon mede eigenaar van de woning. Deze 

persoon krijgt volgens de fiscus de helft van de lopende hypotheek op haar / zijn naam. Het 

aantonen als er geen renteaftrek wordt opgegeven door deze getrouwde persoon omdat er 

sprake is van fiscaal partners wordt een probleem bij een volgende koop. Hieronder een 

voorbeeld: 

A heeft een woning per 1-2-2002 gekocht voor 200.000 euro 

B trekt bij A in en zij gaan per 1-2-2010 trouwen 

B wordt nu mede eigenaar en krijgt 100.000 euro van de hypotheek 

A en B gaan scheiden per 1-2-2013 en B koopt een andere woning voor 150.000 euro 

 

B is nu feitelijk een doorstromer en mag de lopende hypotheek van 100.000 euro 

(aflossingsvrij) handhaven. De duur van de renteaftrek is nog 27 jaar. Voor het meerdere ad. 

50.000 euro moet (minimaal) een annuïteiten hypotheek worden afgesloten. Indien A alle 

jaren de renteaftrek heeft opgegeven en de lopende polissen niet zijn gewijzigd (gewoon op A 

zijn naam zijn blijven staan) dan heeft B alleen bewijs dat deze getrouwd is geweest met 

iemand die een eigen woning had. Hoe gaan banken, adviseurs en de belastingdienst 

beoordelen of iemand een starter of doorstromer is. En weet de doorstromer zelf wel dat hij / 

zij een doorstromer is in deze situatie. 

Huidige huiseigenaar gaat met starter trouwen 

Een situatie die zeker voor problemen gaat zorgen is als een bestaande huiseigenaar gaat 

trouwen met een starter.  

 

A heeft een woning per 1-2-2002 gekocht voor 200.000 euro 

B (starter) trekt bij A in en zij gaan per 1-2-2013 trouwen (gemeenschap van goederen) 

B wordt nu mede eigenaar en krijgt 100.000 euro van de hypotheek 

B is starter en de vraag is nu of B voor de 100.000 euro een verplichte annuïteiten / lineaire 

hypotheek moet nemen. Uitgaande van de tekst van Weekers is hier geen sprake van de 



bijleenregeling en gaat voor B dus GEEN nieuwe periode van 30 jaar voor de renteaftrek 

gelden. Echter het ministerie van financiën en Minister de Jager hebben precies het 

tegenovergestelde verklaard. Het trouwen vindt plaats na 1-1-2013 waardoor nu de vraag is 

wat precies de periode van de renteaftrek wordt voor B en moet deze nu verplicht gaan 

aflossen of niet.  

 

Starter trouwt met huidige huizenbezitter 

A (starter) koopt per 1-2-2013 een woning voor 200.000 euro en neemt voor dit bedrag een 

annuiteiten hypotheek.  

Per 1-2-2023 is de hypotheek nog 170.000 euro 

B die bij A is ingetrokken trouwt op 1-2-2023 met A 

Volgens Weekers gebeurt er nu niets met de hypotheek van 170.000 euro. Deze wordt wel 

netjes gedeeld waardoor A en B een bedrag van 85.000 euro krijgt toegewezen. De renteaftrek 

is echter nog 20 jaar.  

Stel B is doorstromer en heeft al 10 jaar renteaftrek (periode 1-1-2001 tot 1-1-2011) genoten 

voor een bedrag van 100.000 euro. Hoe wordt deze situatie beoordeeld? 

Doorstromer die nu in een huurhuis woont 

Hoe wordt de situatie beoordeeld van een iemand die in het verleden renteaftrek heeft genoten 

en nu in een huurhuis woont? Hierbij kan er nog sprake zijn van een lopende box 3 polis of 

helemaal geen polis meer. Als deze persoon een koopwoning koopt, wordt hij / zij dan als 

starter gezien en moet er dan rekening worden gehouden met de eerdere periode van de 

renteaftrek. Bij dit laatste zal de persoon dan zijn hypotheek in een kortere periode dan 30 jaar 

volledig af moeten lossen. Dit betekent dat de netto maandlasten niet betaalbaar worden en 

dat deze doelgroep kopers beter geen woning kunnen kopen. 

Oversluiten naar NHG  

Is het mogelijk vanaf 1-1-2013 een hypotheek zonder NHG voor bestaande huizenbezitters 

nog over te sluiten naar een hypotheek met NHG? 

Box 1 polissen omzetten 

Het meenemen van bestaande polissen en rekeningen is mogelijk. Toch is het oppassen 

geblazen omdat het verzekerd bedrag en de maandpremie niet verhoogd mag worden. 

Hieronder de letterlijke tekst die van toepassing is per 1-1-2013 voor de box 1 polissen / 

rekeningen. 

 

Daarnaast mag een onder het overgangsrecht vallende (en dus in box 1 vrijgestelde) KEW, 

BEW of SEW na 31 december 2012 worden omgezet in een andere in box 1 vrijgestelde KEW, 

BEW of SEW mits het verzekerde kapitaal van de kapitaalverzekering of de contractueel over 

te maken bedragen bij de spaarrekening of het beleggingsrecht niet worden verhoogd. Op 

deze manier blijft het mogelijk om na 31 december 2012 bijvoorbeeld een bestaande 

beleggingshypotheek om te zetten in een ander product zonder dat de fiscale faciliëring 

verloren gaat. 

 

Bovenstaande tekst is zeer vreemd. De maandpremies bij een spaarrekening mogen niet 

verhoogd worden. Stel iemand moet zijn hypotheekrente opnieuw vastzetten en deze 



hypotheekrente is lager dan zijn betaalde hypotheekrente. Bij een bankspaarhypotheek en 

spaarhypotheek wordt de hypotheekrente vergoed op de spaarrekening / spaarverzekering. Als 

de hypotheekrente lager is, wordt de maandpremie hoger. Dit is een automatische systeem en 

dit leidt dan tot problemen! Bovendien wordt er niets geschreven over een extra storting 

(tussentijds). Dit is volgens de voorwaarden van de banken mogelijk, maar leidt dit tot 

problemen! En wat zijn dan daadwerkelijk de gevolgen. 

 

Box 3 polissen voor en na 14-9-1999 

Veel bestaande huizenbezitters hebben een lopende box 3 polis. Er wordt niets over deze 

polissen geschreven door Weekers. Wat zijn de mogelijkheden> 

 

- Is het mogelijk een box 3 polis van voor 14-9-1999 mee te nemen naar een andere 

koopwoning? 

- Is het mogelijk een box 3 polis van voor en na 14-9-1999 om te zetten naar een box 1 

polis bij het kopen van een andere woning? 

- Is het mogelijk een box 3 polis van voor en na 14-9-1999 mee te nemen bij 

oversluiting van de hypotheek? 

 

Op bovenstaande vragen moet snel antwoord komen. Veel klanten benaderen nu al hun 

adviseur met vragen over hun lopende polis. Indien deze polissen niet mee genomen kunnen 

worden, zal er sprake zijn van een “waardeloze” polis. Afkoop van polissen (voor 14-9-1999) 

kan betekenen dat er afgerekend moet worden bij de fiscus. 

 

Uit bovenstaand voorbeelden blijkt dat er nog veel onduidelijk is hoe bepaalde situaties 

beoordeeld moeten worden. Zolang er geen duidelijkheid is, is het verstandig om de 

verplichte aflossing per 1 januari 2013 niet in te voeren.  

J. Koets (010-4747647) 

Financieel adviseur en columnist 

 

 

 

 

 


