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Eigenwoningregeling 

Samenvatting 

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is complex. Zeker als het gaat om fiscale 

partners met een verschillend eigenwoningverleden, samenloop van het nieuwe 

eigenwoningregime en het overgangsrecht van hoofdstuk 10bis Wet IB 2001, of bij 

(echt)scheiding. Daarnaast zijn er tal van beleidsbesluiten en is er veel jurisprudentie over de 

eigenwoningregeling. In deze RB Praktijkwijzer vind je een overzicht, om snel je weg te 

vinden in deze lastige materie.  

Stand van zaken 

De laatste wijzigingen in de eigenwoningregeling betreffen die per 1 januari 2022. 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 Wet IB 2001 

ingevoegd dan wel gewijzigd. Hiermee is de eigenwoningregeling voor partners gewijzigd als 

er sprake is van een gezamenlijke aankoop en financiering of een overlijden. 

Wat biedt het RB? 

Datum Soort Titel Auteur/Spreker 

22 maart 2022 RB Notitie Eigen woning en de 

eigenwoningschuld 

Bureau Vaktechniek 

22 maart 2022 RB Notitie Eigen woning en de 

bijleenregeling 

Bureau Vaktechniek 

22 maart 2022 RB Notitie Eigen woning en 

(echt)scheiding 

Bureau Vaktechniek 

 

Heb je een vraag over de eigenwoningregeling? Stel je vraag op het discussieforum of aan 

Bureau Vaktechniek via het webformulier.  

 

Wil je je nog verder verdiepen? Volg dan één van de cursussen waarin dit onderwerp aan de 

orde komt. Zoek op onze website naar bijvoorbeeld ‘eigen woning’. 

https://rb.nl/leden/onderwijs/
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Bekijk ook eens het dossier ‘Vernieuwing belastingstelsel’ op RB.nl. Het RB pleit voor een 

vereenvoudiging van het eigenwoningregime.  

Belangrijkste vindplaatsen 

▪ Art. 3.110 tot en met 3.123a Wet IB 2001 

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

▪ Besluit Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling, CPP2009/2342M 

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

▪ Besluit Inkomstenbelasting, eigen woningrente, DGB2010/921 

▪ Besluit Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en 

eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan 

eigenwoningschuld partners, 2018-1511, vervallen vanaf 1-1-2022 in verband met 

wetswijziging, 2021-239504  

▪ Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing 

eigenwoningschuld, 2021-20581 

▪ Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; tweede schuld voor aflossingen 

eigenwoningschuld, BLKB/352M 

▪ Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, 

[...] en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3, 2017-81019 

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

eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande 

kapitaalverzekeringen 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, 1 januari 2017, 

1 april 2017 en 1 januari 2018 

▪ Belastingdienst.nl > Thema eigen woning 

▪ Belastingdienst.nl > Brochure Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning – 

fiscale aandachtspunten 

▪ Zoeken in uitspraken rechtspraak.nl (zoek bijvoorbeeld op ‘eigen woning’ of ‘eigen 

woning alimentatie’ en filter op ‘bestuursrecht > belastingzaken’…en/of andere 

zoekwoorden die bij je casus horen) 

▪ Aanbevolen literatuur: De eigen woning in de Wet IB 2001, Mourik, M.J.J.R. van, 

SDU 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026751
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028152
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027731
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040577/2018-02-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040577/2018-02-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040577/2018-02-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045648
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045648
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032960
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032960
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039569
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039569
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
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/koopwoning
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/
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Den Haag, 10 mei 2022 

Bureau Vaktechniek 

 

Disclaimer  

De informatie in deze RB Praktijkwijzer 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 RB Praktijkwijzer 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 RB Praktijkwijzer 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 RB Praktijkwijzer 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. 


