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1 Inleiding 

De financiële gevolgen van (echt)scheiding zijn vaak erg groot, of het nu gaat om echtschei-

ding of het uit elkaar gaan van samenwoners. Soms zelfs onvoorzien groot, als de fiscale 

gevolgen niet goed in beeld zijn gebracht. Het gaat dan met name om de hypotheekrente-

aftrek van de (voormalige) eigen woning. In deze notitie beschrijven we de fiscale gevolgen 

van uit elkaar gaan voor de eigenwoningregeling. De gevolgen worden beschreven aan de 

hand van een aantal voorbeelden. De voordelen uit eigen woning en de aftrekbare kosten 

van eigenwoningschulden (zowel onder het regime vanaf 1 januari 2013 dan wel in 

combinatie met het regime tot 1 januari 2013) worden in deze notitie afzonderlijk behandeld. 

Tenzij anders vermeld, wordt ervan uitgegaan dat beide partners ieder voor de helft een 

aandeel hebben in de eigen woning en in de eigenwoningschuld en/of in de gemeenschap 

waarin de eigen woning valt. De genoemde wetsartikelen betreffen, tenzij anders vermeld, 

de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB).  

 

In 2022 is de eigenwoningregeling voor partners gewijzigd als er sprake is van een geza-

menlijke aankoop en financiering of een overlijden.1 Het besluit van de staatsecretaris van 

Financiën van 30 januari 2018 is in aangepaste vorm omgezet in wetgeving.2 In het besluit 

konden fiscale partners bij gezamenlijke aankoop en financiering kiezen voor het gelijkmatig 

verdelen van het gehele eigenwoningverleden. Dit was gedaan om onbedoelde beperkingen 

op eigenwoningaftrek weg te nemen. De nieuwe wet splitst het eigenwoningverleden 

(rechtvaardiger) op in de eigenwoningreserve, de aflossingsstand en een keuzerecht op 

overgangsrecht van een bestaande eigenwoningschuld. De wijzigingen in de eigenwoningre-

geling hebben ook gevolgen in de situatie bij overlijden. Het treft hier ook de eigenwoning-

reserve, de aflossingstand en het voortzetten van de bestaande eigenwoningschuld van de 

overledene. Paragraaf 4.1 is daarom gewijzigd ten opzichte van de vorige versie (31 

augustus 2021). 

 

Zie voor meer informatie ook de RB Notitie Eigen woning en de eigenwoningschuld, en de 

RB Notitie Eigen woning en de bijleenregeling. 

2 Belangrijkste vindplaatsen3 

• Art. 3.110 tot en met 3.123a Wet IB 2001; 

• Art. 10bis.1 tot en met 10bis.12 Wet IB 2001; 

 
1 Met wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (nr. 35928) zijn artikel 3.119a lid 10, artikel 3.119aa lid 4 en lid 6, artikel 

3.119d lid 4 en lid 5, en artikel 10bis.1 lid 3 en lid 7 ingevoegd dan wel gewijzigd. Dit als vervolg op de kamerbrief Voorgenomen 
wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners van 31 augustus 2021, kenmerk 2021-0000106786. 
2 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018, nr. 2018-1511, Stcrt. 2018, nr. 5946. 
3 Aanbevolen literatuur: De eigen woning in de Wet IB 2001, M.J.J.R van Mourik, SDU. 
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• Besluit Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling, CPP2009/2342M, Strcrt. 2009, nr. 

18386 en BLKB2014/1947M, Strcrt. 2014, nr. 34403; 

• Besluit Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling: bijleenregeling, DGB2010/3057M, 

Strcrt. 2010, nr. 13576 en Stcrt.2021, nr. 48336; 

• Besluit Inkomstenbelasting, eigen woningrente, DGB2010/921, Stcrt. 2010, nr. 8462; 

• Besluit Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoning-

schuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoning-

schuld partners, nr. 2018-1511, Stcrt. 2018, nr. 5946, intrekking regeling, vanaf 1-1-2022, 

2021-239504, Stcrt. 2021, nr.48340; 

• Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing 

eigenwoningschuld, tot 30-9-2021, 2021-117469, Stcrt. 2021, 33905, en geactualiseerd 

vanaf 30-9-2021, 2021-20581, Stcrt 2021, nr. 42306; 

• Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen eigenwoning-

schuld, BLKB/352M. Stcrt.2013, nr. 5687; 

• Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, [...] 

en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3, 2017-81019, Stcrt. 2017, nr. 

28246, wijziging 2019-74967, Stcrt. 2020, 62990; 

• Vragen en antwoorden over de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening 

eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverze-

keringen in box 3; 

• Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de 

KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2013, 1januari 2017, 1 april 

2017 en 1 januari 2018. 

3 Partnerbegrip 

Voor de eigenwoningregeling speelt het partnerbegrip een belangrijke rol. Zie onder andere: 

• artikel 3.111 lid 1 letter a: de belastingplichtige of zijn partner moet de voordelen uit eigen 

woning genieten, de kosten en lasten moeten drukken op de belastingplichtige of zijn 

partner, de waardeverandering moet de belastingplichtige of zijn partner aangaan; 

• artikel 3.111 lid 4: de regeling bij scheiding geldt slechts als sprake is van een gewezen 

partner; 

• artikel 3.111 lid 8: belastingplichtige en zijn partner tezamen kunnen slechts één woning 

als hoofdverblijf aanmerken; 

• artikel 3.119a lid 6: tot de eigenwoningschuld behoort niet een schuld aan de partner. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0026751/2014-12-05
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028152/2021-12-11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027731/2010-06-11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040577/2018-02-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040577/2018-02-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040577/2018-02-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045648/2021-09-30
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045648/2021-09-30
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032960/2013-03-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032960/2013-03-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039569/2020-12-11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039569/2020-12-11
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/vragen_en_antwoorden_inzake_het_overgangsregime_kew_sew_en_bew
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/vragen_en_antwoorden_inzake_het_overgangsregime_kew_sew_en_bew
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/vragen_en_antwoorden_inzake_het_overgangsregime_kew_sew_en_bew
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/vragen-en-antwoorden-over-gewijzigd-fiscaal-beleid-en-wetgeving
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/vragen-en-antwoorden-over-gewijzigd-fiscaal-beleid-en-wetgeving
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/vragen-en-antwoorden-over-gewijzigd-fiscaal-beleid-en-wetgeving


 
 
 
 

 
RB Notitie Eigen woning en (echt)scheiding © Register Belastingadviseurs   4 

22 maart 2022 

 

Wijzigingen in omstandigheden waardoor belastingplichtigen fiscale partners worden of geen 

fiscale partners meer zijn, hebben dus ook gevolgen voor de eigenwoningregeling. In het 

kader van deze notitie is het belangrijk om nog eens in ogenschouw te nemen op welk 

moment het fiscale partnerschap eindigt (los van overlijden of vermissing). 

 

Voor gehuwden en geregistreerd partners eindigt het fiscale partnerschap, zodra het huwelijk 

of geregistreerd partnerschap is geëindigd door inschrijving van de uitspraak van de rechter 

dan wel de overeenkomst van beëindiging in de registers van de burgerlijke stand.4 Door-

gaans staan gehuwden en geregistreerd partners ingeschreven op hetzelfde woonadres. Als 

het huwelijk of geregistreerd partnerschap in de loop van het jaar eindigt, hou er dan 

rekening mee dat het fiscaal partnerschap in dat jaar doorloopt tot het moment dat één van 

de partners zich inschrijft op een ander woonadres in de gemeentelijke basisadministratie.5 

Het fiscaal partnerschap kan ook al eerder eindigen, namelijk op het moment dat een 

verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend én één van de partners 

op een ander adres staat ingeschreven.6  

 

Meerderjarige samenwoners met een notarieel samenlevingscontract moeten op hetzelfde 

adres staan ingeschreven om als fiscaal partner te worden aangemerkt.7 Het partnerschap 

eindigt zodra één van de partners zich inschrijft op een ander woonadres. Datzelfde geldt 

voor andere meerderjarige samenwoners ex artikel 1.2.  

 

In het kader van de eigenwoningregeling is een bijzondere regeling getroffen voor de duur-

zaam gescheiden levende echtgenoten.8 Duurzaam gescheiden levende echtgenoten zijn 

sinds 1 januari 2011 voor de inkomstenbelasting nog steeds partners. Voor artikel 3.111 lid 4 

(regeling bij scheiding) en lid 8 (partners kunnen slechts één woning als eigen woning aan-

merken) worden duurzaam gescheiden levende echtgenoten echter niet als partner 

aangemerkt. Wel voor de overige bepalingen van de eigenwoningregeling of voor de 

inkomstenbelasting in het algemeen.  

 

 
4 Artikel 5a lid 1 AWR.  
5 Artikel 5a lid 2 AWR. Verder is in de Wet basisregistratie personen bepaald dat de aangifte van de adreswijziging maximaal 4 
weken voor de beoogde datum van adreswijziging moet plaatsvinden, maar uiterlijk 5 dagen na de adreswijziging. 
6 Artikel 5a lid 4 AWR. 
7 Artikel 5a lid 1 sub b AWR. 
8 Van duurzaam gescheiden levende echtgenoten is sprake als echtgenoten niet meer in gezinsverband samenwonen en die 
situatie niet als tijdelijk is bedoeld. Dat is een andere situatie dan wanneer sprake is van gescheiden van tafel en bed. In dat 
laatste geval is de gezamenlijke gemeenschap beëindigd. 
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Ook in de regeling over de vrije toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen 

(zoals inkomsten uit eigen woning) tussen partners is een bijzondere bepaling opgenomen 

voor de situatie dat het fiscaal partnerschap in de loop van het jaar eindigt. Als beide 

partners daarvoor kiezen, dan worden zij voor die regeling geacht het hele jaar fiscaal 

partner te zijn geweest.9 Deze tegemoetkoming geldt dus alleen met betrekking tot de vrije 

toerekening van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en betekent niet dat er sprake 

is van voljaarspartnerschap voor andere bepalingen in de inkomstenbelasting. 

 

Een nadere toelichting op het fiscale partnerbegrip is opgenomen in een aparte notitie over 

partnerschap. Deze notitie is te raadplegen via het ledendeel van de website van het RB. 

4 Scheiding en de voordelen uit eigen woning 

Met de aanpassing van het regime voor eigenwoningschulden per 1 januari 2013, is aan de 

definitie van de eigen woning zelf inhoudelijk niets veranderd. Voor het overgangsrecht van 

hoofdstuk 10bis zijn de artikelen 3.111 (definitie eigen woning), 3.119a lid 2 (definitie 

schulden aangegaan in verband met de eigen woning) en artikel 3.119aa lid 4 (definitie 

verwerven en vervreemden eigen woning) van overeenkomstige toepassing (artikel 10bis.1 

lid 9). Wanneer is bij en na (echt)scheiding nog sprake van een eigen woning? De volgende 

situaties zijn te onderkennen. 

4.1 Beide (ex-)partners vertrekken uit de gezamenlijke eigen woning die leeg 
te koop staat. 

De woning wordt in het kader van de (echt)scheiding niet verdeeld, maar staat leeg te koop. 

Deze woning is dan voor beide ex-partners (ieder 50%) nog een eigen woning op grond van 

de verhuisregeling van artikel 3.111 lid 2, gedurende maximaal drie jaar na het jaar waarin 

de woning is verlaten. Gedurende die periode hoeft geen eigenwoningforfait (meer) te 

worden aangegeven op grond van artikel 3.112 lid 4. Is de woning na die tijd nog niet 

verkocht, dan gaat deze over naar box 3. Dit is een (fictieve) vervreemding op grond van 

artikel 3.119aa lid 4. Een vervreemdingssaldo wordt toegevoegd aan de eigenwoning-

reserve. In artikel 3.119aa lid 5 is geregeld dat bij mede-eigendom een eigenwoningreserve 

wordt toegerekend naar de mate waarin sprake is van gerechtigdheid tot het vervreem-

dingssaldo. In dit geval wordt het vervreemdingssaldo evenredig aan het 50%-deel in de 

woning toegevoegd aan de eigenwoningreserve.10  

 

 
9 Artikel 2.17 lid 7 Wet IB. 
10 Artikel 3.119aa lid 5 Wet IB. 
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De eigenwoningregeling in partnerschapssituaties is gewijzigd per 1 januari 2022.11 Bij 

gehuwde partners werd tot die tijd de eigenwoningreserve en aflossingsstand toegerekend 

naar rato van hun gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap.12 De eigenwoningreserve 

wordt nu per 1 januari 2022 een persoonlijk vast te stellen bedrag die bij die persoon blijft.13 

Degene die civielrechtelijk en economisch gerechtigd is tot een vervreemdingssaldo, krijgt 

dus zijn eigen eigenwoningreserve. Er is slechts één uitzondering op de individuele 

eigenwoningreserve: namelijk de eigenwoningreserve die bij één persoon is ontstaan en 

waarna boedelmenging plaatsvindt door een algemene gemeenschap van goederen door 

een huwelijk of door een wijziging van huwelijkse voorwaarden.  Elk van de gehuwden krijgt 

dan 50%. Ook een aflossingstand gaat niet langer over naar de partner naar rato van de 

gerechtigheid tot de huwelijksgemeenschap14, maar blijft bij degene bij wie deze is 

ontstaan.15   

 

Een nadere toelichting op de toepassing van de bijleenregeling is opgenomen in een aparte 

notitie over de bijleenregeling. Deze notitie is te raadplegen via het ledendeel van de website 

van het RB. 

4.2 Eén van de partners blijft wonen, de ander vertrekt, de woning blijft 
onverdeeld 

Voor de partner die in de eigen woning blijft wonen, is zijn/haar 50%-aandeel in de woning 

nog steeds een eigen woning op grond van de hoofdregel van artikel 3.111 lid 1. Het voor-

deel uit eigen woning is jaarlijks de helft van het eigenwoningforfait (artikel 3.112). Een even-

tueel voordeel uit gratis bewoning van de andere helft van de woning in het kader van een 

alimentatieregeling bedraagt eveneens de helft van het eigenwoningforfait, maar is belast als 

alimentatie-uitkering (artikel 3.101). 

 

Voor de partner die uit de woning vertrekt, is zijn/haar 50%-aandeel in de woning nog maxi-

maal twee jaar (24 maanden) na feitelijk vertrek een eigen woning op grond van de regeling 

 
11 Met wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (nr. 35928) zijn artikel 3.119a lid 10, artikel 3.119aa lid 4 en lid 6, artikel 

3.119d lid 4 en lid 5, en artikel 10bis.1 lid 3 en lid 7 ingevoegd dan wel gewijzigd. Dit als vervolg op de kamerbrief Voorgenomen 
wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners van 31 augustus 2021, kenmerk 2021-0000106786. 
12 Indien de woning in een huwelijksgemeenschap valt, wordt de eigenwoningreserve (tot 2022) aan ieder toegedeeld naar rato 
van de gerechtigdheid in de huwelijksgemeenschap. Artikel 3.119aa lid 6 Wet IB (tekst 2021). Datzelfde geldt (tot 2022) voor de 
aflossingsstand maar dan op grond van artikel 3.119d lid 4 eerste volzin Wet IB (tekst 2021).  
13 Met wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (nr. 35928) zijn artikel 3.119a lid 10, artikel 3.119aa lid 4 en lid 6, artikel 

3.119d lid 4 en lid 5, en artikel 10bis.1 lid 3 en lid 7 ingevoegd dan wel gewijzigd. Dit als vervolg op de kamerbrief Voorgenomen 
wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners van 31 augustus 2021, kenmerk 2021-0000106786. Artikel 
3.119aa lid 6 Wet IB is per 1 januari 2022 aangepast en krijgt een beperkter bereik. 
14 Artikel 3.119d lid 4 eerst volzin Wet IB (tekst 2021) is komen te vervallen per 1 januari 2022.  
15 Voor meer informatie: zie RB Notitie Bijleenregeling (paragrafen 4.1 en 4.3) en RB Notitie Eigenwoningschuld (paragrafen 

3.4 De aflossingsstand, 3.5 De bijleenregeling en 3.7 Huwelijk en overlijden).  
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bij scheiding van artikel 3.111 lid 4.16 De vertrokken partner geeft gedurende deze 24 

maanden (het tijdsevenredig deel van) de helft van het eigenwoningforfait aan. Na de twee-

jaarstermijn gaat het aandeel in de woning naar box 3. Dit is een (fictieve) vervreemding op 

grond van artikel 3.119aa lid 4. Een vervreemdingssaldo van het 50%-aandeel in de eigen 

woning wordt toegevoegd aan de eigenwoningreserve (artikel 3.119aa). Als de ex-partner 

binnen de termijn van de verhuisregeling (zie paragraaf 4.1) uit de woning vertrekt en de 

woning vervolgens leeg te koop staat, dan is goedgekeurd dat de woning nog tot maximaal 

de termijn van de verhuisregeling als eigen woning kan worden aangemerkt.17  

De gratis bewoning van de voormalige eigen woning door de ex-partner in het kader van een 

alimentatieregeling, is aan te merken als een aftrekbare alimentatie-uitkering ter grootte van 

de helft van het eigenwoningforfait (artikel 6.3 lid 2). Zie ook onderdeel 9 van de notitie. 

 

Voor artikel 3.111 lid 4 (regeling bij scheiding) en 3.111 lid 8 (partners met meerdere hoofd-

verblijven) geldt als gewezen partner mede de duurzaam gescheiden levende echtgenoot. 

Voor deze bepalingen worden gehuwden geacht geen fiscale partners meer te zijn vanaf het 

moment van duurzaam gescheiden leven, ondanks dat zij nog wel fiscale partners zijn (op 

grond van artikel 5a AWR). Hierdoor kan ook de duurzaam gescheiden levende echtgenoot 

gebruik maken van de tijdelijke regeling bij scheiding (gewezen partner). Ook kan een 

nieuwe woning worden gekocht zonder de beperking voor fiscale partners van maximaal één 

eigen woning. Op basis van jurisprudentie geldt dat echter slechts voor maximaal twee jaar, 

daarna geldt weer de beperking van maximaal één woning voor duurzaam gescheiden 

levende partners.18 

4.3 Degene die in de woning blijft wonen neemt het 50%-aandeel van de ex-
partner over 

Voor de overdragende ex-partner is sprake van een vervreemding van het 50%-aandeel in 

de eigen woning. Een eventueel vervreemdingssaldo van dit aandeel wordt toegevoegd aan 

de eigenwoningreserve (artikel 3.119aa). Voor de overnemer is sprake van een verwerving 

van een 50%-aandeel in de eigen woning; de hele woning wordt een eigen woning op grond 

van de hoofdregel van artikel 3.111 lid 1. In beginsel is sprake van een vervreemding respec-

tievelijk verwerving op het moment van juridische toedeling/levering aan de overnemer. 

 
16 Zie verder hoofdstuk 3 van deze notitie voor het partnerbegrip en het belang van het moment van uitschrijving op het 
oorspronkelijke adres in de gemeentelijke basisadministratie.  
17 Zie onderdeel 4 van het besluit Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling, 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M. 
18 Opvallend is dat in artikel 3.111 lid 8 Wet IB de term ‘gewezen partner’ helemaal niet voorkomt. De regeling moet dus worden 
uitgelegd naar de bedoeling van de wetgever. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2019, 
ECLI:NL:GHARL:2019:5833. Bovendien komt het gerechtshof tot de (merkwaardige) conclusie dat ook voor lid 8 maximaal een 
tweejaarsperiode geldt, net zoals bij lid 4. Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is zonder toelichting ingetrokken.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:5833&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHARL%3a2019%3a5833
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Afhankelijk van de gemaakte afspraken over de (waarde)verdeling van de eigen woning kan 

dit moment echter ook eerder liggen. Dit kan het geval zijn als het economische eigendom al 

vóór de levering bij de overnemer berust. Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam, 29 maart 2012, 

nr.10/00106 en 10/00107 en Hof Den Haag 17 december 2019, nr. BK-19/00427. 

 

Belangrijk aandachtspunt voor de overnemende partner is dat hij/zij zal moeten voldoen aan 

de aflossingsverplichting van nieuwe eigenwoningschulden voor de verwerving van het 50%-

aandeel in de eigen woning, om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Als ook 

de eigenwoningschuld van de partner wordt overgenomen, dan wordt hier mogelijk niet aan 

voldaan.19 Zie paragraaf 5. 

4.4 Een van de (ex-)partners is volledig eigenaar  

Blijft de eigenaar van de woning na het verbreken van de relatie in de woning wonen, dan 

blijft de woning voor hem een eigen woning.  

 

Blijft de niet-eigenaar in de woning wonen, dan is de woning voor de eigenaar nog maximaal 

24 maanden een eigen woning op grond van regeling bij scheiding van artikel 3.111 lid 4. 

Voorwaarde daarbij is dat de niet-eigenaar fiscale partner is geweest in de zin van artikel 5a 

AWR of artikel 1.2. In dat geval zijn de gevolgen voor de eigenaar gelijk aan die voor de ver-

trekkende ex-partner in onderdeel 4.2, maar dan uiteraard voor de hele woning.20 

 

Blijft de niet-eigenaar in de woning wonen, dan is de woning voor deze niet-eigenaar geen 

eigen woning. De woning voldoet in deze situatie niet aan de criteria van artikel 3.111 lid 1 of 

lid 4. Een eventueel voordeel uit gratis bewoning van de woning in het kader van een alimen-

tatieregeling is belast als alimentatie-uitkering ter grootte van het eigenwoningforfait (artikel 

3.101).  

 

Vertrekt de niet-eigenaar uit de woning en blijft de eigenaar in de woning wonen, dat is voor 

de niet-eigenaar nog wel sprake van een eigen woning op grond van artikel 3.111 lid 4. Op 

basis van de letterlijke wettekst is voor deze fictie namelijk geen juridische of economische 

eigendom vereist; wel moet sprake zijn geweest van fiscaal partnerschap. Gerechtshof ’s-

Hertogenbosch is dezelfde mening toegedaan in zijn uitspraak van 4 februari 2021, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:347. Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. 

 
19 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 17 december 2019, nr. BK-19/00427, ECLI:NL:GHDHA:2019:3402. 
20 Let op artikel 3.119aa lid 5 en de wijziging per 1-1-2022 van lid 6. Zie paragraaf 4.1. over de gevolgen van de wijzigingen per 
1-1-2022. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghams:2012:bw0614
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:3402
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:347
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:3402&showbutton=true&keyword=BK-19%2f00427
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Wij zijn benieuwd wat de Hoge Raad zal oordelen. In de literatuur wordt namelijk verdedigd 

dat ook voor de ficties van artikel 3.111 lid 2 tot en met lid 6 de eisen van 3.111 lid 1 gelden, 

zoals het hebben van (mede-)eigendom van de woning.21 

5 Scheiding en de eigenwoningschuld met ingang van 1 januari 2013 

De eigenwoningschuld is gedefinieerd in artikel 3.119a. Voor een dergelijke schuld geldt 

onder meer een contractuele verplichting tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair 

en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen. Na de scheiding is alleen sprake van een 

eigenwoningschuld als de bijbehorende (voormalige) woning nog als eigen woning is aan te 

merken (zie hoofdstuk 4). Voor de aftrekbaarheid van de rente en kosten van de 

eigenwoningschuld als alimentatie is een attentiepunt dat deze kosten wel moeten drukken 

op de betreffende ex-partner. Voor het tijdstip van aftrek geldt artikel 3.147.  

5.1 Beide partners vertrekken uit de gezamenlijke eigen woning, die leeg te 
koop staat 

Zolang de woning nog als eigen woning is aan te merken, is ook nog sprake van een eigen-

woningschuld voor het betreffende aandeel; zie onderdeel 4.1. De rente is aftrekbaar tot 

maximaal drie jaar na het jaar waarin de woning is verlaten en aan alle overige voorwaarden 

is voldaan. Bij verkoop van de woning of na het verstrijken van de termijn, is geen sprake 

meer van een eigenwoningschuld. Wordt de schuld niet feitelijk afgelost (bijvoorbeeld omdat 

de woning niet tijdig is verkocht), dan gaat deze naar box 3.  

 

Is de waarde in het economische verkeer van de woning bij vervreemding hoger dan de 

eigenwoningschuld, dan krijgen beiden een eigenwoningreserve evenredig aan het 50%-

aandeel in de woning (artikel 3.119aa).22 Wordt binnen drie jaar na vervreemding een nieuwe 

eigen woning gekocht door (één van) de ex-partners, dan verlaagt het bedrag van zijn/haar 

eigenwoningreserve het bedrag van de maximale eigenwoningschuld (artikel 3.119a lid 3 

juncto artikel 3.119aa lid 3).  

 

Is de waarde in het economische verkeer van de eigen woning bij vervreemding lager dan de 

eigenwoningschuld, dan kan een negatieve eigenwoningreserve ontstaan. Deze is slechts te 

 
21 Zie bijvoorbeeld onderdeel 3.1 van het boek ‘De eigen woning in de Wet IB 2001’, M.J.J.R van Mourik, druk 2020, SDU. 
22 Let op artikel 3.119aa lid 5 en de wijziging per 1-1-2022 van lid 6. Zie paragraaf 4.1. over de gevolgen van de wijzigingen per 

1-1-2022. Voor meer informatie: zie RB Notitie Bijleenregeling (paragrafen 4.1 en 4.4) en RB Notitie Eigenwoningschuld 
(paragraaf 3.5 De bijleenregeling).  
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verrekenen met een eventuele positieve eigenwoningreserve. Een restschuld is geen eigen-

woningschuld. Vond vervreemding van de woning plaats in de periode van 29 oktober 2012 

tot en met 31 december 2017, dan is de rente over de restschuld maximaal 15 jaar na het 

moment van vervreemding aftrekbaar in box 1 (artikel 3.120a). Resteert een restschuld bij 

een vervreemding van de eigen woning na 31 december 2017, dan is de rente over deze 

restschuld niet aftrekbaar en verhuist de schuld naar box 3 (artikel 2.14 lid 3 letter a).  

 

Op het moment van vervreemding van de eigen woning, wordt getoetst of aan de aflossings-

eis van de eigenwoningschuld is voldaan (artikel 3.119c lid 7 letter b). Is onvoldoende 

afgelost, dan wordt het bedrag van de eigenwoningschuld direct voorafgaand aan de 

vervreemding verminderd met het bedrag van de aflossingsachterstand. Het resterende 

bedrag van de eigenwoningschuld wordt toegerekend conform ieders 50%-aandeel (artikel 

3.119e lid 5). Dit resulteert in een hogere eigenwoningreserve (artikel 3.119aa lid 1) en in 

een lagere aflossingsstand (artikel 3.119d lid 1) dan het feitelijke saldo van de lening. Wordt 

later een nieuwe eigenwoningschuld aangegaan, dan wordt de aflossingseis tot het bedrag 

van de aflossingsstand gebaseerd op de nog resterende looptijd van de ‘oude’ lening (artikel 

3.119c lid 3).23 Zijn er meerdere, voormalige eigenwoningschulden met verschillende aflos-

singsstanden en resterende looptijden, dan wordt voor de aflossingseis van een nieuwe 

eigenwoningschuld eerst de aflossingsstand van de lening met de kortste, resterende looptijd 

gebruikt (3.119c lid 5). Is de nieuwe eigenwoningschuld hoger dan (het totaal van) de 

aflossingstanden van eerdere eigenwoningschulden, dan wordt de aflossingseis voor dit 

meerdere gebaseerd op 360 maanden.  

 

Voorbeeld 

Sem en Tess hebben begin 2013 voor het eerst een eigen woning gekocht voor € 200.000. 

Zij hebben een annuïtaire lening afgesloten van € 150.000 tegen 4% rente 10 jaar vast, 

looptijd 360 maanden. Eind 2017 gaan zij scheiden (dus na 5 jaar). De woning wordt 31 

december 2017 verkocht voor € 190.000 en de eigenwoningschuld wordt afgelost met de 

opbrengst van de woning. De schuld bedraagt op dat moment nog € 138.000. 

 

 
23 Met ingang van 1-1-2022 is artikel 3.119d lid 4 (tekst 2021) vervallen, waardoor de aflossingsstand niet langer aan elk van de 

partners wordt toegerekend naar rato van hun gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap. Zie paragraaf 4.1 over de 
gevolgen van deze wijziging. Voor meer informatie: zie RB Notitie Eigenwoningschuld (paragrafen 3.4 De aflossingsstand en 
3.7 Huwelijk en overlijden).  
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De maandrente, gebaseerd op een jaarrente van 4%, is (1 + 0,04) ^ (1/12) -1= 0.327374%. 

De maximale schuld eind 2017 volgens de aflossingseis is € 150.000 x [1-((1,00327374)^60-

1)/((1,00327374)^360-1)] = € 135.516. Er is € 2.484 te weinig afgelost. Ieders aandeel in de 

schuld is € 69.000, waarbij fiscaal € 1.242 te weinig is afgelost. De aflossingsstand is voor 

ieder € 67.758 met een resterende looptijd van (360-60 =) 300 maanden. 

Het vervreemdingssaldo van ieder is € 95.000 – € 67.758 = € 27.242. Ieder heeft een eigen-

woningreserve van € 27.242. Als binnen 3 jaar een nieuwe eigen woning wordt aanschaft, 

wordt de maximale eigenwoningschuld met dit bedrag verminderd. De maximale looptijd van 

een nieuwe eigenwoningschuld is voor ieder tot een bedrag van € 67.758 nog 300 maanden. 

5.2 Eén van de partners blijft wonen, de ander vertrekt, de woning blijft 
onverdeeld 

Voor degene die in de woning blijft wonen, wijzigt in beginsel niets voor wat betreft zijn/haar 

eigen aandeel in de eigen woning en de eigenwoningschuld. Eventueel voorheen niet-

kwalificerende leningen van partners (artikel 3.119a lid 6 letter b en c) of de eigenwoning-

reserve van de partner (artikel 3.119a lid 4) buiten beschouwing latend. Degene die in de 

woning woont, geeft de helft van het eigenwoningforfait aan en trekt de rente van de helft 

van de eigenwoningschuld af. Zie ook onderdeel 4.2. 

 

Voor degene die de woning verlaat, is de woning nog twee jaar een eigen woning. Hij/zij 

geeft gedurende die periode de helft van het eigenwoningforfait aan en trekt de rente van de 

helft van de eigenwoningschuld af. Na het verstrijken van de twee jaarstermijn is de woning 

voor de vertrokken partner geen eigen woning meer en gaat het aandeel in de woning met 

de bijbehorende schuld naar box 3. De fiscale gevolgen hiervan komen overeen met hetgeen 

over vervreemding is opgemerkt in onderdeel 5.1.  

 

Omdat geen sprake meer is van fiscaal partnerschap, moeten de kosten en lasten van de 

eigen woning wel drukken op iedere ex-partner zelf om aftrek te kunnen genieten voor het 

eigen aandeel in de kosten van de eigen woning. Van drukkende kosten is bijvoorbeeld geen 

sprake als de andere ex-partner alle rentekosten betaalt zonder het evenredig deel te verha-

len op de voormalige partner of zonder dit te verrekenen met bijvoorbeeld een alimentatie-

verplichting. Dit laat onverlet dat in het jaar van scheiding ervoor kan worden gekozen om 

het fiscale partnerschap voor het gehele kalenderjaar te laten gelden (artikel 2.17 lid 7). Dit 

betreft echter alleen de mogelijkheid van de vrije toerekening van ieders eigen, belastbare 

(negatieve) inkomsten uit eigen woning. Zie ook paragraaf 3. 
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5.3 Degene die in de woning blijft wonen, neemt het 50%-aandeel van de ex-
partner over 

5.3.1. De gevolgen voor de overdrager 

Voor de overdrager is sprake van vervreemding van het 50%-aandeel in de eigen woning 

(artikel 3.119aa lid 4). De gevolgen voor deze overdrager komen overeen met wat over 

vervreemding is opgemerkt in onderdeel 5.1.  

 

Voorbeeld 

Hetzelfde voorbeeld als in 5.1, maar nu neemt Sem op 31 december 2017 het 50%-aandeel 

van Tess in de woning over voor € 95.000. Voor Tess zijn de gevolgen hetzelfde als 

beschreven in het voorbeeld in 5.1.  

5.3.2. De gevolgen voor de overnemer 

Voor degene die het 50%-aandeel in de woning van de ex-partner overneemt, wordt dit 

aandeel ook een eigen woning. Wordt deze overname gefinancierd met een lening, dan is dit 

een eigenwoningschuld voor zover dit overeenstemt met de waarde van de woning en 

overigens aan de vereisten van een eigenwoningschuld wordt voldaan. De bestaande 

annuïtaire lening kan wellicht in overleg met de bank worden voortgezet op naam van de 

overnemende partij. Dit is voor de overnemer wellicht niet aantrekkelijk, omdat een schuld in 

verband met de overname van het aandeel van de ex-partner in beginsel weer een (nieuwe) 

looptijd van 360 maanden mag hebben.  

Wordt de overname van het aandeel in de woning (gedeeltelijk) gefinancierd door een over-

bedelingsschuld aan de ex-partner, dan kan de overbedelingsschuld als een eigenwoning-

schuld worden aangemerkt voor zover deze is toe te rekenen aan de eigen woning.24 Wordt 

de overbedelingsschuld een lening van de ex-partner, dan zal die lening uiteraard ook 

moeten voldoen aan artikel 3.119a. In dat geval heeft de overnemer ook een informatiever-

plichting aan de Belastingdienst, op grond van artikel 3.119g.  

 

Staat de woning op het moment van overname ‘onder water’ en neemt de overnemer van de 

eigen woning het hele aandeel in de lening over van de ex-partner, dan is een deel van die 

overgenomen lening geen eigenwoningschuld. Het verschil tussen de helft van de waarde 

van de eigen woning en de helft van de schuld is dan immers niet aangegaan ter verwerving 

van de eigen woning (3.119a lid 1 letter a juncto artikel 3.119aa lid 4 laatste volzin).  

 
24 Onderdeel 3.9 van besluit Inkomstenbelasting, eigenwoningrente, 10 juni 2010, DGB2010/921. 
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Voorbeeld 

Hetzelfde voorbeeld als in 5.3.1, maar nu wordt gekeken naar de gevolgen voor Sem. 

Sem sluit een nieuwe annuïtaire lening af van € 95.000 met een looptijd van 360 maanden. 

Hiermee wordt het aandeel van Tess in de eigen woning en in de bestaande eigenwoning-

schuld afgelost.  

 

Voor zijn eigen aandeel in de woning en de eigenwoningschuld loopt een en ander voor Sem 

gewoon door. Op het toetsmoment 31 december 2017 (artikel 3.119c lid 7 letter a, en in dit 

voorbeeld ook toevallig het moment van overname van het aandeel van Tess) voldoet hij 

echter niet aan de aflossingseis (artikel 3.119c lid 7). Hij heeft € 1.242 te weinig afgelost. 

Deze incidentele achterstand moet hij in beginsel uiterlijk 31 december 2018 aflossen (artikel 

3.119e lid 1) naast de reguliere aflossing, dan blijft ook dit deel van de schuld een 

eigenwoningschuld. 

 

Sem verwerft eind 2017 bovendien een groter aandeel (€ 95.000) in de eigen woning. Hier 

tegenover krijgt hij een extra schuld van € 95.000. Deze schuld is voor hem een nieuwe 

eigenwoningschuld, die hij in maximaal 360 maanden annuïtair moet aflossen.  

 

In afwijking van het voorbeeld zal een overdracht van het aandeel in de woning doorgaans 

niet plaatsvinden op 31 december. Dan is het toetsmoment voor de aflossingseis voor de 

overdrager het moment van vervreemding van het aandeel in de woning (artikel 3.119 lid 7 

letter b). Voor de overnemende partij is het toetsmoment 31 december (artikel 3.119 lid 7 

letter a).  

 

In verband met de verwerving van het aandeel van de ex-partner is geen sprake van een 

beperking van de eigenwoningschuld in de zin van artikel 3.119a lid 6 letter b of c, aangezien 

deze overname doorgaans plaatsvindt na het moment dat nog sprake is van fiscaal partner-

schap. Zie voor het moment van beëindiging van het fiscaal partnerschap hoofdstuk 3 van 

deze notitie. Zou van een dergelijke beperking wel sprake zijn, dan vervalt deze zodra het 

fiscaal partnerschap is geëindigd.  

 

Voorbeeld 

Een echtpaar is gehuwd op grond van huwelijkse voorwaarden, maar heeft wel een 

gezamenlijke eigen woning. Voordat het huwelijk formeel is ontbonden, neemt een van de 
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echtgenoten het aandeel in de woning van de ander over door middel van een annuïtaire 

lening van die ander. Op dat moment is nog sprake van fiscaal partnerschap en geldt de 

beperking van artikel 3.119a lid 6. Na beëindiging van het huwelijk is geen sprake meer van 

fiscaal partnerschap en ‘herleeft’ deze schuld aan de voormalige partner als eigenwoning-

schuld.  

5.4 Een van de (ex-)partners is volledig eigenaar 

Blijft de enig eigenaar in de woning wonen, dan verandert er niets in de eigenwoningregeling, 

mits de kosten en lasten van de eigenaar ook op hem/haar drukken. 

 

Vertrekt de eigenaar uit de eigen woning en blijft de ex-partner in de woning wonen, dan zijn 

de fiscale gevolgen hetzelfde als genoemd in onderdeel 5.2 voor de vertrekkende partner. 

Uiteraard gelden de gevolgen dan voor de volledige woning en de hele eigenwoningschuld.  

6 Scheiding en de eigenwoningschuld in combinatie met het overgangs-
recht van hoofdstuk 10bis 

Een zogenoemde bestaande eigenwoningschuld (artikel 10bis.1 lid 1) is op grond van artikel 

10bis.9 lid 1 een eigenwoningschuld in de zin van artikel 3.119a lid 1, voor zover deze niet 

door toepassing van de eigenwoningreserve is verminderd. Hierna worden de gevolgen van 

(echt)scheiding beschreven voor de bestaande eigenwoningschuld, al of niet in combinatie 

met de nieuwe regeling van eigenwoningschuld. 

6.1 Beide partners vertrekken uit de gezamenlijke eigen woning, die leeg te 
koop staat 

Voor beide ex-partners blijft sprake van een bestaande eigenwoningschuld gedurende de 

periode dat de woning nog als eigen woning wordt aangemerkt op grond van de verhuisrege-

ling (artikel 3.111 lid 2). Zodra de woning wordt verkocht en de lening met de opbrengst 

wordt afgelost, is daarna in beginsel geen sprake meer van een bestaande eigenwoning-

schuld.  

 

Wordt echter uiterlijk in het daaropvolgende kalenderjaar opnieuw een schuld in verband met 

een (nieuwe) eigen woning aangegaan, dan is tot het bedrag van de aflossing ook na 

1 januari 2013 nog sprake van een bestaande eigenwoningschuld (artikel 10bis.1 lid 3). Voor 

die lening geldt dan geen aflossingseis en informatieverplichting. Een eventuele eigen-

woningreserve vermindert het bedrag van de maximale nieuwe eigenwoningschuld (artikel 
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10bis.9 lid 1).25 De rentekosten op deze (bestaande) eigenwoningschuld zijn aftrekbaar voor 

zover de termijn van maximaal 30 jaar nog niet is verstreken (artikel 10bis.10 lid 1).  

 

Voorbeeld 

Sem en Tess hebben begin 2012 voor het eerst een eigen woning gekocht voor € 200.000. 

Zij hebben een hypotheek afgesloten van € 150.000 tegen 4% rente 10 jaar vast, looptijd 360 

maanden. Eind 2017 gaan zij scheiden (dus na 6 jaar). De woning wordt op 31 december 

2017 verkocht voor € 190.000 en de eigenwoningschuld wordt afgelost met de opbrengst 

van de woning. Begin 2018 koopt Sem een appartement voor € 70.000, Tess koopt een 

eigen woning voor € 150.000.  

 

Beiden zijn 50% gerechtigd in de eigen woning. Bij verkoop is het vervreemdingssaldo voor 

ieder € 20.000 ((€ 190.000 - € 150.000)/2). Met deze eigenwoningreserve dient rekening te 

worden gehouden, als binnen 3 jaar een nieuwe eigenwoningschuld wordt aangegaan 

(artikel 10bis.9 lid 1 juncto artikel 3.119aa).  

Op basis van artikel 10bis.1 lid 3, zou Sem een bestaande eigenwoningschuld kunnen aan-

gaan van € 75.000. Sem koopt echter een nieuwe woning voor € 70.000. Zijn maximale 

eigenwoningschuld is € 70.000 - € 20.000 is € 50.000.  

Dit bedrag is lager dan zijn oorspronkelijke aandeel in de bestaande eigenwoningschuld. Zijn 

maximale bestaande eigenwoningschuld is € 50.000. Hij heeft voor dit bedrag nog 24 jaar 

renteaftrek (10bis.10 lid 1).  

Tess koopt een nieuwe woning voor € 150.000. Haar maximale eigenwoningschuld is 

€ 150.000 - € 20.000 is € 130.000. Voor een bedrag van € 75.000 is sprake van een 

bestaande eigenwoningschuld. Hiervoor geldt geen aflossingsverplichting en heeft zij nog 24 

jaar renteaftrek (artikel 10bis.10 lid 1). Voor een bedrag van € 55.000 (€ 130.000 - € 75.000) 

is sprake van een nieuwe eigenwoningschuld ex artikel 3.119a. Deze lening moet voldoen 

aan de eisen van artikel 3.119a, zoals de contractuele verplichting tot het gedurende de 

looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen.  

 

Wordt niet uiterlijk in het daaropvolgende kalenderjaar opnieuw een schuld in verband met 

een (nieuwe) eigen woning aangegaan, dan is geen sprake meer van overgangsrecht (artikel 

10bis.1 lid 3). Een nieuwe eigenwoningschuld moet dan voldoen aan de eisen van artikel 

3.119a. Voor de aflossingseis hoeft geen rekening te worden gehouden met de eerdere loop-

 
25 Let op artikel 3.119aa lid 5 en de wijziging per 1-1-2022 van lid 6. De wijziging van de toerekening van de 

eigenwoningreserve heeft ook gevolgen voor het overgangsrecht van hoofdstuk 10bis. Voor meer informatie: zie RB Notitie 
Bijleenregeling (paragrafen 4.1 en 4.4) en RB Notitie Eigenwoningschuld (paragraaf 3.5 De bijleenregeling). 
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tijd van de bestaande eigenwoningschuld (artikel 3.119c lid 1 en artikel 3.119c lid 4). Dat 

moet echter wel gebeuren voor de beoordeling of de maximale looptijd van de eigenwoning-

schuld nog niet is verstreken. Op grond van artikel 3.119a lid 6 letter e is een schuld waarvan 

de maximale looptijd van 360 maanden is verstreken, geen eigenwoningschuld meer. Voor 

de bepaling van de verstreken looptijd moet rekening worden gehouden met de looptijd van 

(eerdere) bestaande eigenwoningschulden of eigenwoningschulden in de periode 2001-2012 

(artikel 3.119a lid 7), waarbij het eerst rekening wordt gehouden met schulden met de 

kortste, resterende looptijd (artikel 3.119a lid 7 in verbinding met artikel 3.119c lid 5). Is de 

maximale looptijd van 360 maanden verstreken, dat verhuist de schuld naar box 3 (artikel 

2.14 lid 3).  

 

Voorbeeld 

Dit voorbeeld is ten opzichte van het vorige voorbeeld alleen gewijzigd voor wat betreft het 

tijdstip van aanschaf van de nieuwe woningen. Sem en Tess hebben begin 2012 voor het 

eerst een eigen woning gekocht voor € 200.000. Zij hebben een hypotheek afgesloten van 

€ 150.000 tegen 4% rente 10 jaar vast, looptijd 360 maanden. Eind 2017 gaan zij scheiden 

(dus na 6 jaar). De woning wordt op 31 december 2017 verkocht voor € 190.000 en de 

eigenwoningschuld wordt afgelost met de opbrengst van de woning. Begin 2019 koopt Sem 

een appartement voor € 70.000, Tess koopt een eigen woning voor € 150.000. Sem en Tess 

voldoen niet aan de eis van oversluiten van artikel 10bis1 lid 3 tweede volzin, omdat zij niet 

uiterlijk op 31 december 2018 een nieuwe eigenwoningschuld hebben afgesloten. 

 

De maximale eigenwoningschuld voor Sem is weer € 50.000. De schuld is geen bestaande 

eigenwoningschuld meer, en moet daarom onder meer voldoen aan de aflossingseis van 

artikel 3.119c. Voor de formule van de aflossingseis van artikel 3.119c lid 1 mag Sem 

uitgaan van een looptijd van 360 maanden. De nieuwe schuld is lager dan de eerdere be-

staande eigenwoningschuld, zodat de nieuwe schuld nog maximaal 24 jaar een 

eigenwoningschuld is. Daarna gaat een resterende schuld naar box 3. De woning zelf blijft 

voor Sem uiteraard een eigen woning in de zin van artikel 3.111. Doordat de schuld na het 

verstrijken van de looptijd verplicht naar box 3 verhuist, heeft Sem wel recht op aftrek 

wegens geen of geringe eigenwoningschuld (artikel 3.123a).  

 

Voor Tess geldt dat de eigenwoningschuld maximaal € 130.000 is. Ook dit is geen 

bestaande eigenwoningschuld meer. Voor de berekening van de aflossingseis mag voor het 

hele bedrag een looptijd van 360 maanden worden gehanteerd. De nieuwe eigenwoning-
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schuld is hoger dan haar aandeel in de vorige, bestaande eigenwoningschuld. Voor een 

bedrag van € 75.000 geldt een maximale looptijd van 24 jaar, daarna verhuist (een restant 

van) dit deel van de lening naar box 3. Voor het andere deel van de eigenwoningschuld 

(€ 55.000) geldt de maximale looptijd van 30 jaar.  

Uit de wettekst blijkt niet helemaal duidelijk hoe de aflossingseis van artikel 3.119c (voor de 

volle lening over de volle 360 maanden) uitwerkt als er één lening is afgesloten en een deel 

van de eigenwoningschuld naar box 3 moet worden overgebracht in verband met het over-

schrijden van de 30 jaarstermijn. In paragraaf 11 van de Nota naar aanleiding van het 

verslag op het Belastingplan 2015, nr. 34002, nr. 10, is op vragen hierover van het RB 

geantwoord, dat in beginsel het beleid voor gemengde leningen kan worden toegepast.26 Het 

ligt dan voor de hand om toekomstige aflossingen zoveel aan het box 1-deel toe te rekenen 

dat daarmee aan het annuïtaire aflossingsschema wordt voldaan. De renteaftrek blijft zo 

behouden. Vanuit praktisch oogpunt is het wel aan te bevelen om een eigenwoningschuld in 

dergelijke gevallen te splitsen in een schuld van € 75.000 en een tweede schuld van 

€ 55.000. Beide schulden dienen te voldoen aan de annuïtaire aflossingseis van 360 

maanden. Zodra het restant van de lening van € 75.000 verplicht naar box 3 is gegaan, geldt 

vanaf dat moment uiteraard geen fiscale aflossingseis meer omdat het geen eigenwoning-

schuld meer is. Wanneer vervolgens op een schuld wordt afgelost, is steeds duidelijk met 

welk bedrag die lening wordt verminderd. 

6.2 Eén van de partners blijft wonen, de ander vertrekt, de woning blijft 
onverdeeld 

Voor degene die in de woning blijft wonen, wijzigt in beginsel niets voor wat betreft zijn/haar 

eigen aandeel in de eigen woning en de eigenwoningschuld (eventueel voorheen niet-

kwalificerende leningen van partners of de eigenwoningreserve van de partner buiten 

beschouwing latend). Degene die in de woning woont, geeft 50% van het eigenwoningforfait 

aan en trekt de rente van de helft van de eigenwoningschuld af. Is de eigenwoningschuld 

een bestaande eigenwoningschuld, dan blijft dat in beginsel zo. Omdat geen sprake meer is 

van fiscaal partnerschap, dient hij/zij de kosten en lasten wel zelf te dragen; zie ook onder-

deel 5.2.  

 

Voor degene die de woning verlaat, is de woning nog twee jaar een eigen woning op grond 

van de regeling bij scheiding (artikel 3.111 lid 4). Hij/zij geeft gedurende die periode de helft 

van het eigenwoningforfait aan en trekt de rente van de helft van de hypotheek af, mits hij/zij 

 
26 Zie paragraaf 3.2.1 van het Besluit inkomstenbelasting, eigenwoningrente, DGB2010/921. 
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de kosten en lasten zelf draagt. Na het verstrijken van de tweejaarstermijn is de woning voor 

de vertrokken partner geen eigen woning meer en gaat het aandeel in de woning met de bij-

behorende schuld naar box 3.  

 

Als de vertrokken partner binnen de tweejaarstermijn een nieuwe eigen woning koopt, dan is 

tot het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld van de oude eigen woning, ook sprake 

van een bestaande eigenwoningschuld van de nieuwe eigen woning (artikel 10bis.1 lid 5). 

Voor dit deel van de ‘overbruggingslening’ geldt geen aflossingseis. Na overgang van de 

oude eigen woning naar box 3, wordt het totaal van de bestaande eigenwoningschuld ver-

minderd met de schuld van deze oude eigen woning (artikel 10bis.1 lid 6).  

 

Voorbeeld 

Sem en Tess hebben begin 2012 voor het eerst een eigen woning gekocht voor € 200.000. 

Zij hebben een hypotheek afgesloten van € 150.000 tegen 4% rente 10 jaar vast, looptijd 360 

maanden. Eind 2017 gaan zij scheiden (dus na 6 jaar). Sem blijft in de woning wonen. Tess 

vertrekt uit de woning, maar de woning blijft onverdeeld. Tess koopt begin 2018 een nieuwe 

eigen woning voor € 120.000. Eind 2019 is de waarde van de voormalige eigen woning 

€ 190.000, waarvan het aandeel van Tess € 95.000 is.  

 

Voor Tess is haar aandeel in de voormalige eigen woning nog twee jaar een eigen woning. 

Na die twee jaar gaat de woning (en de bijbehorende ‘bestaande’ eigenwoningschuld van 

€ 75.000) naar box 3. Als Tess in 2018 een nieuwe eigen woning koopt en financiert met een 

nieuwe schuld, dan is deze lening tot een bedrag van € 75.000 mede een bestaande eigen 

woningschuld (artikel 10bis.1 lid 5). Het meerdere (€ 45.000) is een nieuwe eigenwoning-

schuld in de zin van artikel 3.119a lid 1, waarvoor direct een aflossingseis geldt.27  

Zolang Tess twee eigen woningen heeft, is haar totale ‘bestaande’ eigenwoningschuld 

tijdelijk € 150.000. Eind 2019 verhuist het aandeel in de voormalige eigen woning met 

bijbehorende schuld van € 75.000 verplicht naar box 3. Het bedrag van de bestaande eigen-

woningschuld van € 150.000 gaat dan weer naar € 75.000 (artikel 10bis.1 lid 6). Voor deze 

bestaande eigenwoningschuld geldt nog renteaftrek tot 2042. De eigenwoningreserve is 

€ 20.000 ((€ 190.000 -/- € 150.0000)/2) en verlaagt na overgang naar box 3 de kosten ter 

verwerving van de nieuwe eigen woning naar € 100.000 (€ 120.000 – € 20.000). De 

bestaande eigenwoningschuld is € 75.000, zodat de (oorspronkelijke) nieuwe eigenwoning-

 
27 De tegemoetkoming voor voorfinanciering van de eigenwoningreserve van artikel 3.119f lid 2 is niet van toepassing in deze 
situatie. 
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schuld maximaal € 25.000 is (€ 100.000 -/- € 75.000). De totale eigenwoningschuld is dus € 

100.000. De nieuwe schuld was echter € 120.000. Een bedrag van € 20.000 is geen eigen-

woningschuld en gaat vanaf dat moment ook naar box 3. Op het moment van het opnieuw 

vaststellen van de eigenwoningschuld, moet ook de aflossingseis van artikel 3.119c 

herrekend worden op grond van artikel 3.119c lid 7 onderdeel b. Er is immers sprake van 

een fictieve vervreemding van de eigen woning. Hierdoor wordt voor de nieuwe 

eigenwoningschuld de aflossingseis berekend op grond van 3.119c lid 3, waarbij B0 € 25.000 

is, het aantal verstreken kalendermaanden van de looptijd (x) 24 maanden en de totale loop-

tijd (n) nog 336 maanden (360-24). Hierbij is de afronding op gehele kalendermaanden 

gemakshalve even buiten beschouwing gelaten.  

 

Naar aanleiding van vragen van het RB is de fictieve vervreemding van de eigen woning in 

combinatie met een bestaande eigenwoningschuld, aan de orde geweest in de parlementaire 

behandeling van het Belastingplan 2015.28 Een fictieve vervreemding leidt niet tot aflossen 

van een bestaande eigenwoningschuld in de zin van artikel 10bis.1 lid 3 Wet IB 2001. Als er 

bij de overgang van de eigen woning van box 1 naar box 3 sprake is van een bestaande 

eigenwoningschuld, dan wordt volgens de staatssecretaris deze schuld bij terugkeer naar 

box 1 wederom aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld en geldt voor deze lening 

geen aflossingseis. De wettekst zelf voorziet overigens niet in het herleven als bestaande 

eigenwoningschuld, als de box 3-woning weer als eigen woning gaat kwalificeren. 

Onduidelijk is of ook nog sprake kan zijn van een bestaande eigenwoningschuld bij 

verwerving van een nieuwe, andere woning na het verstrijken van de tweejaarstermijn van 

artikel 3.111 lid 4. De oude woning is dan voor de aankoop van een nieuwe woning als 

gevolg van een fictieve vervreemding al naar box 3 verhuisd.  

6.3 Degene die in de woning blijft wonen, neemt het 50%-aandeel van de ex-
partner over 

6.3.1. De gevolgen voor de overdrager 

De overdrager draagt zijn aandeel in de eigen woning over aan de overnemer. Met de 

opbrengst wordt de bestaande eigenwoningschuld afgelost. Voor de fiscale gevolgen van 

een vervreemding, zie onderdeel 6.1. 

 
28 Zie paragraaf 11 van de Nota naar aanleiding van het verslag op het Belastingplan 2015, 34002, nr. 10. 
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6.3.2. De gevolgen voor de overnemer 

Voor degene die in de woning blijft wonen, wijzigt in beginsel niets voor wat betreft zijn/haar 

eigen aandeel in de eigen woning en de eigenwoningschuld (eventueel voorheen niet-

kwalificerende leningen van partners of de eigenwoningreserve van de partner buiten 

beschouwing latend). Was sprake van een bestaande eigenwoningschuld, dan blijft dat in 

beginsel het geval voor zijn/haar eigen aandeel. Het aandeel in de woning dat wordt overge-

nomen van de ex-partner wordt een eigen woning voor de overnemer. Wordt een schuld 

aangegaan voor de overname van dit deel van de eigen woning, dan is dit een eigenwoning-

schuld die valt onder het regime vanaf 2013 (aflossingseis en eventueel de informatiever-

plichting). 

 

Zie voor de gevolgen van deze overname onder het nieuwe regime in zoverre onderdeel 

5.3.2. Gaat de overnemer voor het overgenomen aandeel niet zelf een nieuwe schuld aan, 

maar neemt hij/zij het aandeel in de schuld van de ex-partner over, dan kan dit nadelige 

gevolgen hebben. Ten eerste voldoet de lening waarschijnlijk niet aan de contractuele 

aflossingsverplichting van artikel 3.119a lid 1, zodat de lening in dat geval niet kwalificeert als 

eigenwoningschuld. Ten tweede is voor het overgenomen deel sprake van een nieuwe 

eigenwoningschuld, waarvoor in beginsel een looptijd van 360 maanden mag worden over-

eengekomen. De resterende looptijd van de oorspronkelijke lening is waarschijnlijk korter.  

 

Voorbeeld 

Sem en Tess hebben begin 2012 voor het eerst een eigen woning gekocht voor € 200.000. 

Zij hebben een hypotheek afgesloten van € 150.000 tegen 4% rente 10 jaar vast, looptijd 360 

maanden. Eind 2017 gaan zij scheiden (dus na 6 jaar). Sem neemt het aandeel van Tess in 

de eigen woning op 31 december 2017 over voor € 95.000 en financiert dit met een 

banklening van € 95.000, die voldoet aan de eisen van artikel 3.119a.  

De helft van de lening van € 150.000 blijft voor Sem een bestaande eigenwoningschuld en 

kan worden voortgezet, of worden overgesloten in de zin van artikel 10bis.1 lid 3. Deze 

lening is uiterlijk tot 2042 een bestaande eigenwoningschuld. Het deel van de schuld dat eind 

2041 niet is afgelost, verhuist daarna naar box 3 (artikel 10bis.1). De schuld van € 95.000 in 

verband met de aankoop van de helft van de eigen woning van Tess, is een nieuwe eigen-

woningschuld. Deze dient in 360 maanden tenminste annuïtair te worden afgelost tot nihil.  
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6.4 Een van de (ex-)partners is volledig eigenaar 

Blijft de enig eigenaar in de woning wonen, dan verandert er niets in de eigenwoningregeling, 

ervan uitgaande dat de kosten en lasten van de eigenaar ook op hem/haar drukken. 

Vertrekt de eigenaar uit de eigen woning en blijft de ex-partner in de woning wonen, dan zijn 

de fiscale gevolgen hetzelfde als genoemd in onderdeel 6.2 voor de vertrekkende partner. 

Uiteraard gelden de gevolgen dan voor de volledige woning en de hele eigenwoningschuld.  

7 Scheiding en het overgangsrecht van 10bis voor de kapitaalverzekering 
eigen woning 

Een op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening 

eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (hierna gezamenlijk te noemen: KEW), 

valt onder het overgangsrecht van artikel 10bis.2. Er is sprake van een KEW zolang aan de 

voorwaarden wordt voldaan. Voorwaarden zijn dat na 31 december 2012 het verzekerde 

bedrag niet is verhoogd en de looptijd niet is verlengd. Een voorwaarde is ook dat sprake 

moet blijven van een eigen woning (artikel 10bis.4 lid 2). Is bijvoorbeeld geen sprake meer 

van een eigen woning of wordt de KEW vervreemd, dan wordt de KEW geacht tot uitkering 

te zijn gekomen (artikel 10bis.4 lid 3 letter a of c). Daarna gaat de KEW naar box 3.  

 

Het voordeel uit KEW is in beginsel het rentebedrag in de uitkering of de waarde in het 

economisch verkeer van de KEW (artikel 10bis.4). Dit is belast in box 1. Hierop is onder 

voorwaarden een vrijstelling mogelijk tot maximaal € 173.500 (bedrag 2022) op grond van 

artikel 10bis.6.  

Onder voorwaarden kan een KEW die geacht is tot uitkering te zijn gekomen en is verhuisd 

naar box 3, weer herleven als KEW (artikel 10bis.2 lid 3).  

 

Aandachtspunten bij (echt)scheiding met betrekking tot de KEW zijn onder meer: 

- is bij (één van) de ex- partners na de scheiding nog sprake van een eigen woning (zie 

artikel 10bis.4 lid 3 letter a)? 

- is de KEW in het kader van de scheiding afgekocht (zie artikel 10bis.4 lid 3 letter b)? 

- is de KEW in het kader van de scheiding vervreemd (zie artikel 10bis.4 lid 3 letter c)?   

 

Met ingang van 1 april 2017 zijn de zogenoemde tijdklemmen voor vrijstelling van het voor-

deel uit KEW vervallen (zie tekst artikel 10bis 6 tot 1 april 2017). Dat betekent dat voor de 

vrijstelling sinds 1 april 2017 niet langer de eis van 15 respectievelijk 20 jaar premiebetaling 

geldt. Datzelfde geldt onder voorwaarden voor de zogenoemde Brede Herwaarderingskapi-



 
 
 
 

 
RB Notitie Eigen woning en (echt)scheiding © Register Belastingadviseurs   22 

22 maart 2022 

 

taalverzekeringen, waarbij ook de aflossingseis is vervallen. Dat is geregeld in het Besluit 

van 15 mei 2017, nr. 2017-81019. Zie voor de tegemoetkomingen voor de 

uitkeringsvrijstelling onderdeel 4 van het besluit. 

8 Scheiding en overdrachtsbelastingaspecten 

Wordt de gezamenlijke eigen woning in het kader van scheiding verdeeld en toegedeeld aan 

één van de ex-partners, dan kan dit vaak zonder gevolgen voor de overdrachtsbelasting.  

Op grond van artikel 3 lid 1 letter b Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt niet als 

verkrijging aangemerkt de verkrijging krachtens een verdeling van een huwelijksgemeen-

schap (of geregistreerd partnerschap), waarin de verkrijger was gerechtigd als 

rechtsverkrijgende onder algemene titel. Aandachtspunt hierbij is ook het nieuwe huwelijks-

vermogensrecht voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018, waarbij niet standaard voor alle 

goederen en schulden boedelmenging plaatsvindt. 

 

Voor de verdeling van een gemeenschappelijke woning van samenwoners, biedt de 

vrijstelling van artikel 15 lid 1 letter g mogelijk een oplossing. Hierbij moet wel sprake zijn 

geweest van een gezamenlijke verkrijging (tegelijkertijd, geconstateerd in één akte) door de 

samenwoners (of in het zicht van samenwoning). De gemeenschappelijke eigendom van de 

woning moet bovendien liggen binnen de bandbreedte van 60:40, anders is de vrijstelling bij 

verdeling niet van toepassing. Een gemeenschappelijke eigendom van bijvoorbeeld 50%-

50% voldoet hieraan.  

9 Partneralimentatie die aan de eigen woning is gerelateerd 

Partneralimentatie is een voorziening in het levensonderhoud van de gewezen partner, op 

grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld ook de verplichtingen uit een echtscheidingsconvenant. Fiscaal kan van partner-

alimentatie al sprake zijn vanaf het tijdstip waarop echtgenoten duurzaam gescheiden gaan 

leven (artikel 1:81 BW).29 

 

In dit onderdeel wordt op hoofdlijnen ingegaan op de partneralimentatie die aan de eigen 

woning is gerelateerd. Met eigenwoninggerelateerde partneralimentatie bedoelen wij de 

situatie dat een belastingplichtige de rentelasten van zijn ex-partner betaalt aan de bank. 

Anders gezegd: de belastingplichtige betaalt meer rente dan zijn aandeel in de schuld. Daar-

naast kan de eigenwoning-gerelateerde partneralimentatie bestaan uit het verstrekken van 

 
29 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3923. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:3923
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woongenot: de ex-partner blijft achter in de gezamenlijke eigen woning en hoeft geen 

gebruiksvergoeding (huur) te betalen. 

 

De fiscale gevolgen van partneralimentatie zijn: 

• Betaalde of verstrekte partneralimentatie is een onderhoudsverplichting die aftrekbaar is 

als persoonsgebonden aftrekpost (artikel 6.3). Als de betaalde alimentatie bestaat uit het 

verstrekken van woongenot, dan bedraagt de aftrek de helft van het eigenwoningforfait. 

Is sprake van een andere eigendomsverhouding dan 50/50, dan betreft het een naar 

verhouding evenredig deel van het eigenwoningforfait. 

• Ontvangen partneralimentatie is een aangewezen periodieke uitkering of verstrekking die 

wordt belast in box 1 (artikel 3.101). Als de ontvangen alimentatie bestaat uit het 

verstrekken van woongenot, dan is de helft van het eigenwoningforfait belast als 

alimentatie-uitkering. Is sprake van een andere eigendomsverhouding dan 50/50, dan 

betreft het een naar verhouding evenredig deel van het eigenwoningforfait. 

 

In de praktijk bestaat vaak discussie of sprake is van een onderhoudsverplichting 

(partneralimentatie). Dit komt meestal doordat afspraken hierover niet (duidelijk) zijn 

vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Alleen als sprake is van een 

onderhoudsverplichting (alimentatie) dan kan de eigenwoningrente of woongenot als 

alimentatie in aftrek worden gebracht. Hiervan zal bijvoorbeeld meestal geen sprake zijn als 

de belastingplichtige die achterblijft in de gezamenlijke woning, alle hypotheekrente betaalt. 

Het betalen van de gehele hypotheekrente zal dan worden gezien als een 

gebruiksvergoeding (huur) en niet als alimentatie.30 Het advies bij echtscheiding in 

combinatie met een eigen woning luidt dus: beoordeel vooraf de fiscale gevolgen en leg 

duidelijk in het echtscheidingsconvenant vast wat de afspraken zijn omtrent de eigen woning 

en eventuele alimentatieverplichtingen. De brochure van de Belastingdienst 'Fiscale 

aandachtspunten echtscheidingsconvenant en eigen woning' kan hierbij nuttig zijn. 

 

Het belang van een goed echtscheidingsconvenant wordt onderstreept door de vele 

jurisprudentie over de eigen woning en echtscheiding. Hierna bespreken wij eerst het arrest 

van de Hoge Raad van 16 november 2018, waarin nader wordt ingegaan op de hoofdregels 

omtrent partneralimentatie. Vervolgens behandelen wij een aantal recente uitspraken over 

echtscheiding en de eigen woning. 

 

 
30 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 2 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:797. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/het-echtscheidingsconvenant-en-de-eigen-woning
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/het-echtscheidingsconvenant-en-de-eigen-woning
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:797
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Hoge Raad 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2134 

Het huwelijk van belanghebbende is in 2009 door echtscheiding ontbonden. Er is geen echt-

scheidingsconvenant opgesteld. Belanghebbende en zijn ex-echtgenote waren ieder voor de 

helft eigenaar van de voormalige echtelijke woning en de hieraan gekoppelde hypotheek-

schuld. De ex-echtgenote heeft de woning in augustus 2009 verlaten. Belanghebbende is in 

de woning blijven wonen en heeft in 2010 en 2011 het volledige bedrag aan hypotheekrente 

betaald. Over de vaststelling van de partneralimentatie is bij rechterlijke uitspraak beslist. Uit 

die uitspraak volgt dat in de draagkrachtberekening het volledige bedrag aan hypotheekrente 

in mindering is gebracht op de draagkracht van belanghebbende en dat belanghebbende € 

370 per maand aan partneralimentatie aan zijn ex-echtgenote moet voldoen. 

 

Voor het Hof was in geschil of belanghebbende recht heeft op aftrek van de hypotheekrente 

die betrekking heeft op het aandeel van de ex-echtgenote in de woning omdat sprake is van 

een onderhoudsverplichting. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende niet aannemelijk 

heeft gemaakt dat door hem gedane betalingen kunnen worden aangemerkt als periodieke 

uitkeringen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting en 

dat deze uitkeringen in rechte vorderbaar zijn. Daarbij heeft het Hof onder meer overwogen 

dat het feit dat bij vaststelling van de partneralimentatie in de draagkrachtberekening bij 

belanghebbende rekening is gehouden met de volledige hypotheeklasten, niet zonder meer 

betekent dat sprake is van een dergelijke verplichting.  

 

De Hoge Raad heeft als volgt geoordeeld. Van periodieke uitkeringen en verstrekkingen als 

bedoeld in artikel 6.3, lid 1, letter a, Wet IB is sprake wanneer rechtstreeks uit het familie-

recht een wettelijke verplichting tot het doen van die uitkeringen of verstrekkingen volgt. Het 

bestaan van zo’n wettelijke verplichting kan blijken uit een rechterlijke uitspraak waarbij een 

uitkering tot levensonderhoud is toegekend (artikel 1:157 BW), of uit een overeenkomst 

tussen partijen waarbij is bepaald dat de één tegenover de ander tot een uitkering tot diens 

levensonderhoud zal zijn gehouden (artikel 1:158 BW; veelal: een echtscheidingsconvenant). 

Of bij rechterlijke uitspraak een uitkering tot levensonderhoud is toegekend, moet worden 

beoordeeld door uitleg van die uitspraak naar objectieve maatstaven. Of een overeenkomst 

tussen partijen een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 1:158 BW inhoudt, dient 

door middel van uitleg met toepassing van de Haviltex-maatstaf te worden beoordeeld. 

 

De enkele omstandigheid dat bij het bepalen van de draagkracht van belanghebbende in een 

rechterlijke uitspraak rekening ermee is gehouden dat hij de volledige hypotheeklasten 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:2134&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2018%3a2134
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betaalt, brengt niet zonder meer mee dat die uitspraak inhoudt dat op belanghebbende een 

wettelijke verplichting tot het doen van een uitkering tot levensonderhoud rust. Het oordeel 

van het Hof geeft derhalve niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet 

onvoldoende gemotiveerd of onbegrijpelijk. Belanghebbende kan dus 50% van de hypo-

theekrente niet in aftrek brengen als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. 

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5946 

Belanghebbende en zijn ex-echtgenote waren buiten iedere gemeenschap van goederen 

gehuwd. De volledige eigendom van de echtelijke woning was gelegen bij de ex-echtgenote. 

Belanghebbende heeft de woning per 1 juni 2013 verlaten. Daarnaast waren belangheb-

bende en zijn ex-echtgenote ieder voor 50% eigenaar van een woning in aanbouw. Op beide 

woningen rustten hypothecaire geldleningen, waarvoor belanghebbende en zijn ex-

echtgenote beide hoofdelijk aansprakelijk waren. Belanghebbende heeft alle rente van de 

hypothecaire geldleningen voor beide woningen betaald. In geschil is of belanghebbende de 

volledige hypotheekrente in 2013 kan aftrekken. 

 

Belanghebbende en zijn ex-echtgenote hebben niet gekozen voor voljaarspartnerschap. De 

rentekosten worden dan in aanmerking genomen bij degene op wie ze drukken. De recht-

bank is van oordeel dat de schuld en de daarmee samenhangende kosten van de 

voormalige echtelijke woning drukken op het vermogen van de ex-echtgenote. De betaling 

van de rente door belanghebbende leidt tot een wettelijk verhaalsrecht op zijn ex-echtgenote 

en hierdoor drukken de rentekosten niet op belanghebbende. Belanghebbende heeft geen 

recht op renteaftrek met betrekking tot de voormalige echtelijke woning. Voor de woning in 

aanbouw drukken 50% van de kosten op belanghebbende en dus heeft belanghebbende 

voor die woning recht op aftrek voor de helft van de betaalde rente. Voor de andere helft van 

de rente heeft belanghebbende ook een wettelijk verhaalsrecht op zijn ex-echtgenote. De 

niet aftrekbare hypotheekrente kan belanghebbende niet als onderhoudsverplichting in 

aanmerking nemen. In het kader van de echtscheiding zijn belanghebbende en zijn ex-

echtgenote namelijk geen alimentatieverplichtingen overeengekomen. Zie voor de uitkomst 

van het hoger beroep tegen deze uitspraak, de uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch 4 

februari 2021 hierna.  

  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:5946&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBZWB%3a2019%3a5946
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Hof 's-Hertogenbosch 4 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:34731 

Belanghebbende is in hoger beroep gegaan tegen de voornoemde uitspraak van Rechtbank 

Zeeland-West-Brabant. De inspecteur stelt zich (nog steeds) op het standpunt dat belang-

hebbende geen recht heeft op aftrek van alimentatie. De inspecteur wijst hierbij op het echt-

scheidingsconvenant waarin geen alimentatie is bepaald. Naar het oordeel van het hof gaat 

de inspecteur er ten onrechte aan voorbij dat belanghebbende en de ex-echtgenote het 

gehele jaar 2013 nog gehuwd waren (de echtscheiding is pas in 2014 afgewikkeld). Tijdens 

het huwelijk steunt de onderhoudsverplichting tussen echtgenoten op de rechtstreeks uit het 

familierecht voortvloeiende verplichting van artikel 1:81 BW (en niet op een echtscheidings-

convenant). Op grond van die bepaling zijn echtgenoten verplicht elkaar het nodige te 

verschaffen waarbij over en weer rekening moet worden gehouden met ieders inkomen en 

vermogen. Volgens het hof heeft de belanghebbende op de zitting geloofwaardig verklaard 

dat volgens destijds tussen hem en zijn ex-echtgenote gemaakte afspraken het gebruik van 

de echtelijke woning werd toegewezen aan de ex-echtgenote en dat belanghebbende de 

kosten van de kinderen en van de ex-echtgenote voor zijn rekening zou nemen. Gelet op het 

grote inkomensverschil tussen belanghebbende en de ex-echtgenote acht het hof 

aannemelijk dat belanghebbende de rentebetalingen op zich heeft genomen teneinde te 

voldoen aan de onderhoudsverplichting van artikel 1:81 BW en dat die kosten ook op hem 

hebben gedrukt. Belanghebbende kan 50% van de hypotheekrente in aftrek brengen als uit-

gaven voor onderhoudsverplichtingen vanaf het moment dat hij de woning heeft verlaten. In 

deze uitspraak wordt de renteaftrek dus toegestaan, omdat het gaat om een jaar waarin de 

echtscheiding nog niet is afgewikkeld. Vanaf het moment van afwikkeling van de echt-

scheiding is de rente mogelijk niet meer aftrekbaar, omdat in het echtscheidingsconvenant 

geen alimentatie is afgesproken. 

 

De inspecteur is in cassatie gegaan deze uitspraak. De procedure loopt momenteel nog bij 

de Hoge Raad. 

 

Rechtbank Den Haag 26 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1301 

Belanghebbende en zijn ex-echtgenote waren tot 1 december 2017 in gemeenschap van 

goederen gehuwd. Op 1 oktober 2013 heeft de ex-echtgenote de echtelijke woning verlaten 

en vanaf 2 december 2013 staat zij er officieel niet meer ingeschreven. Eind 2017 hebben 

partijen een echtscheidingsconvenant gesloten. In het echtscheidingsconvenant is afgezien 

 
31 Dit betreft dezelfde uitspraak als genoemd in onderdeel 2.4. In deze procedure heeft het hof ook geoordeeld dat de 
scheidingsfictie van artikel 3.111 lid 4 Wet IB van toepassing is, ondanks dat belanghebbende geen eigenaar is van de woning.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:347&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2021%3a347
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1301&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2021%3a1301
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van partneralimentatie, omdat partijen in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Voor 

2017 claimt belanghebbende toch aftrek van alimentatie, bestaande uit het aandeel van de 

ex-echtgenote in de hypotheeklasten, die hij heeft betaald omdat zij niet wilde betalen. 

 

De rechtbank oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat de betalingen, die hij 

namens zijn ex-echtgenote rechtstreeks aan schuldeisers verricht, zijn aan te merken als uit-

gaven voor onderhoudsverplichtingen. De afspraak waaruit volgt dat belanghebbende 

verplicht was om ten behoeve van de zijn ex-echtgenote de betalingen te verrichten, is niet 

schriftelijk vastgelegd of op een andere wijze onderbouwd. Daarnaast beroept 

belanghebbende zich vergeefs op art. 1:85 BW. Artikel 1:85 BW gaat namelijk over de 

hoofdelijke aansprakelijkheid van echtgenoten ten opzichte van schuldeisers en schept geen 

specifieke betalingsverplichtingen tussen echtgenoten onderling. Belanghebbende kan 50% 

van de hypotheekrente dus niet in aftrek brengen als onderhoudsverplichting. In deze uit-

spraak heeft de belanghebbende waarschijnlijk slecht geprocedeerd. Mogelijk was 

renteaftrek wel mogelijk geweest als een beroep op artikel 1:81 BW was gedaan (zie de 

vorige uitspraak van Hof ‘s-Hertogenbosch). 

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2721 
 
Belanghebbende en zijn ex-echtgenote waren getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. 

Ieder was voor 50% gerechtigd tot de eigen woning. In 2014 zijn partijen gescheiden en in 

2015 heeft de rechtbank een voorlopige voorziening in het kader van de echtscheiding 

gewezen. In deze uitspraak is bepaald dat de ex-echtgenote gerechtigd is tot het gebruik van 

de echtelijke woning en dat de hypotheeklasten voor rekening van belanghebbende komen. 

De alimentatieverplichting is (uiteindelijk) op nihil gesteld. Eind 2016 hebben partijen een 

echtscheidingsconvenant gesloten, waarbij de woning en de hypotheekschuld zijn 

toebedeeld aan belanghebbende. Verder is bepaald dat partijen niet tot partneralimentatie 

gehouden zullen zijn. Belanghebbende heeft in zijn aangifte IB 2015 de volledige betaalde 

hypotheekrente in aftrek gebracht. De inspecteur heeft slechts de helft daarvan 

geaccepteerd. 

 

De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een 

onderhoudsverplichting heeft tegenover zijn ex-echtgenote. Vaststaat dat de alimentatiever-

plichting door de rechtbank is vastgesteld op nihil. In het echtscheidingsconvenant is tevens 

niet vermeld dat het betalen door belanghebbende van de hypotheekrente ten behoeve van 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:2721&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBZWB%3a2021%3a2721
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de ex-echtgenote voortvloeit uit een onderhoudsverplichting. Belanghebbende kan 50% van 

de hypotheekrente dus niet in aftrek brengen als onderhoudsverplichting. 

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3836 

Belanghebbende was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de ex-

echtgenoot. Tot de gemeenschap van goederen behoorde de (voormalige) echtelijke woning 

en de hypotheekschuld. In 2015 is een verzoek tot echtscheiding ingediend. In 2016 is door 

de rechtbank de echtscheiding uitgesproken. Op basis van de echtscheidingsbeschikking 

blijft de woning gemeenschappelijk eigendom in afwachting van de verkoop van de woning. 

Verder is het verzoek van de ex-echtgenoot om partneralimentatie afgewezen. 

Belanghebbende heeft in haar aangifte IB 2016 het volledige bedrag aan hypotheekrente in 

aftrek gebracht, omdat het volledige bedrag aan hypotheekrente op haar heeft gedrukt. 

 

De rechtbank oordeelt dat de echtelijke woning voor belanghebbende in 2016 slechts voor 

50% een eigen woning was. De eigen woning behoort namelijk tot het gemeenschappelijk 

vermogen (conform de echtscheidingsbeschikking). Slechts de helft van de schuld die op de 

eigen woning rust, kwalificeert daarom voor belanghebbende als eigenwoningschuld. Dat 

belanghebbende in het onderhavige jaar de volledige verschuldigde hypotheekrente heeft 

betaald, maakt dat niet anders. Verder heeft belanghebbende geen feiten en 

omstandigheden gesteld noch aannemelijk gemaakt dat sprake is van een onderhoudsver-

plichting. Belanghebbende kan dus slechts de helft van de door haar betaalde hypotheek-

rente als aftrekbare kosten in aftrek brengen.  

 

10 Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze notitie nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u een bericht sturen 

naar vaktechniek@rb.nl. 

 

Den Haag, 22 maart 2022 

 

Bureau Vaktechniek 

 

Disclaimer  

De informatie in deze notitie heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker 

kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze notitie kan 

het Register Belastingadviseurs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, 

ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. Deze notitie 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:3836&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBZWB%3a2021%3a3836
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kan verwijzen naar andere websites of andere bronnen. Het Register Belastingadviseurs heeft geen controle of 

zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 

beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of 

andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen. Het is de ontvanger/gebruiker van deze 

notitie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar 

te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Register Belastingadviseurs. 

 


