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Verdiepende special

Op 30 januari 2018 is een besluit van de staatssecretaris van Financiën verschenen over de eigenwoningregeling bij 
gezamenlijke aankoop en financiering van een woning door partners. Dit besluit heeft een lange voorgeschiedenis. 
Het begon met een discussie over de toepassing van de eigenwoningregeling onder de vanaf dit jaar geldende 
‘standaard’ binnen het huwelijksgoederenrecht, de beperkte gemeenschap van goederen. Daarover zijn in het 
parlement vragen gesteld. Uiteindelijk leidde dat tot een brief van de staatssecretaris van Financiën. Voor de 
hypotheekbranche kwam de uitleg van de staatssecretaris als een grote verrassing. Volgens Financiën is de 
eigenwoningreserve namelijk ‘extracomptabel’ - dat wil zeggen, verbonden aan de persoon van de belasting plichtige 
en daarmee altijd buitengemeenschappelijk. Maar zo werd dat sinds 2013 niet geadviseerd. Met dit besluit wordt de 
onduidelijkheid weggenomen. Sterker nog, het besluit biedt aanknopingspunten voor ruimere advisering dan tot nu 
toe mogelijk was. Doe er als adviseur je voordeel mee!

Toepassing eigenwoningregeling 
bij partners
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Wijziging eigenwoningregeling in 2013
In 2013 is de eigenwoningregeling ingrijpend herzien. Sindsdien moet de lening voor een eigen woning volledig annuïtair of lineair 

worden afgelost in maximaal dertig jaar tijd, anders krijg je geen hypotheekrenteaftrek. Dit staat bekend als de aflossingseis. Voor 

bestaande eigenwoningschulden is overgangsrecht getroffen. Die leningen hoeven niet aan de aflossingseis te voldoen. Het is de 

Wet herziening fiscale behandeling eigen woning van oud-minister Blok van Wonen en Rijksdienst die ons deze wijzigingen heeft 

gebracht. Blok legt de werking van zijn wetsvoorstel uit aan de hand van een groot aantal voorbeelden. Als we het hebben over 

partners, dan geldt een ‘economische benadering’. Ook daarover zijn in de parlementaire stukken voorbeelden terug te vinden. Blok 

bedoelt met deze economische benadering dat partners over en weer in elkaars eigenwoningverleden stappen, als er sprake is van 

boedelmenging. Daarvan is onder andere sprake als partners in gemeenschap van goederen trouwen. De onderstaande twee 

voorbeelden zijn - in gewijzigde bewoordingen - ontleend aan de parlementaire stukken (MvA, EK 2012-2013, 33 405, C, blz. 16-17).

Voorbeeld herziene eigenwoningregeling

Arne heeft een annuïtaire aflossingshypotheek en een eigen woning van € 200.000,-. Na vijf jaar verkoopt Arne de eigen woning 

voor € 220.000,-. De eigenwoningschuld (EWS) bedraagt op dat moment € 180.000,-. De eigenwoningreserve (EWR) bedraagt  

€ 220.000,- -/- € 180.000,- = € 40.000,-. De aflossingsstand bedraagt € 180.000,- met nog 25 jaar renteaftrek. Arne gaat in jaar 

zes een woning huren. Hij koopt in jaar zeven een nieuwe woning voor € 250.000,-. De EWS mag vanwege de bijleenregeling 

maximaal € 250.000,- -/- € 40.000,- = € 210 .000,- bedragen. Door de aflossingsstand pakt Arne het aflossingsschema voor een 

bedrag van € 180.000,- weer op. Deze lening moet hij in maximaal 25 jaar aflossen. Daarbovenop gaat Arne een nieuwe lening 

aan voor € 30.000,-. Deze lening moet hij in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair aflossen.

Voorbeeld economische benadering

De uitgangspunten zijn hetzelfde als in het vorige voorbeeld, maar nu trouwt Arne in jaar zes in gemeenschap van goederen met 

Yvette. Door het huwelijk verkrijgt Yvette de economische gerechtigdheid tot de helft van de EWR van € 40.000,-, dus € 20.000,-. 

Ook krijgt zij de helft van de aflossingsstand. Deze bedraagt nu voor elk van beiden € 90.000,- (met nog 25 jaar looptijd te gaan). 

Arne en Yvette kopen samen in jaar zeven een eigen woning van € 250.000,-. Zij lenen samen de volledige aankoopprijs van de 

eigen woning (ieder € 125.000,-). De EWS van Arne mag vanwege de bijleenregeling maximaal € 125.000,- -/- € 20.000,- =  

€ 105.000,- bedragen. De schuld van € 90.000,- (stand nog 25 jaar) herleeft door toepassing van de aflossingsstand. Arne gaat 

een nieuwe lening aan voor € 15.000,- (nieuw schema dus nog 30 jaar). Voor Yvette geldt hetzelfde: schuld van € 90.000,- met 

een looptijd van 25 jaar en een schuld van € 15.000,- met een looptijd van 30 jaar.

De beperkte gemeenschap van goederen
Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk de bedoeling van de wetgever: eerlijk zullen we alles delen, ook het eigenwoningverleden! Voor de 

goede orde, dit uitgangspunt geldt alleen als er sprake is van boedelmenging. Geen boedelmenging, dan ook geen overname van het 

eigenwoningverleden. Als partners gaan samenwonen of bijvoorbeeld in ‘koude uitsluiting’ huwen, geldt als uitgangspunt: ieder het zijne. 
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Hoofdlijnen nieuw huwelijksvermogensrecht

De hoofdregel is dat tot de gemeenschap alleen goederen behoren die tijdens het huwelijk zijn verkregen en de goederen die al 

voor het huwelijk gemeenschappelijk waren. Op deze hoofdregel maakt de wet een paar uitzonderingen. Onder andere vallen 

erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen niet in de gemeenschap.

Behalve goederen, kunnen ook schulden tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren. Drie categorieën schulden behoren hiertoe:

1. Alle voor het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeenschappelijke schulden;

2. Alle schulden voor goederen die al voor de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden; en

3. Alle tijdens de gemeenschap ontstane schulden van elk van de echtgenoten.

Maar er zijn een paar uitzonderingen. Onder andere schulden voor van de gemeenschap uitgezonderde goederen vallen niet in de 

beperkte gemeenschap. Ook schulden die behoren tot een nalatenschap waartoe een echtgenoot gerechtigd is, vallen niet in de 

gemeenschap. 

Wat wel en wat niet in de beperkte gemeenschap valt, kun je teruglezen in artikel 1:94 BW.

Brief 14 april 2017
De vraag komt op hoe dit uitpakt op het moment dat partners huwen in de ‘nieuwe standaard’: de sinds 2018 geldende beperkte 

gemeenschap van goederen. Daarover zijn meermaals vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. In zijn brief van 14 april 

2017 lijkt hij te komen met een definitief antwoord. In die brief gaat hij uitgebreid in op de uitwerking bij onder andere de algehele 

gemeenschap van goederen en de ‘nieuwe’ beperkte gemeenschap van goederen. Merkwaardig genoeg wordt de door Blok 

gepropageerde economische benadering voor de eigenwoningreserve opzijgezet. Als dat uitgangpunt juist is, zijn er sinds 2013 heel 

wat hypotheekadviezen fout geweest. De onderstaande voorbeelden zijn - in gewijzigde bewoordingen - ontleend aan de brief van 

de staatssecretaris van Financiën van 14 april 2017 (kenmerk 2017-0000051053).

Voorbeeld algehele gemeenschap van goederen (‘oude standaard’)

Gijs verkoopt zijn eigen woning waarvoor hij vijf jaar aftrek van eigenwoningrente heeft genoten. Op de eigen woning rustte een 

EWS van € 100.000,-. Bij verkoop realiseert Gijs een EWR van € 50.000,-. Zijn partner Debbie heeft geen eigenwoningverleden. 

Gijs en Debbie trouwen in algehele gemeenschap van goederen (de ‘oude standaard’). Daarna kopen zij samen een woning van 

€ 200.000,-. Samen financieren zij de woning met een annuïteitenhypotheek van € 100.000,-, een aflossingsvrije hypotheek van 

€ 50.000,- en € 50.000,- eigen vermogen van Gijs.

Door te huwen in algehele gemeenschap van goederen, gaat vermogensrechtelijk alles tot de huwelijksgoederengemeenschap 

behoren. Dit geldt ook voor het eigen vermogen van Gijs van € 50.000,- dat in de woning wordt geïnvesteerd. Maar de EWR van 

Gijs is voor hem een fiscaal extracomptabele - dus buitengemeenschappelijke - stand die ondanks het huwelijk in algehele 

gemeenschap niet voor de helft overgaat op Debbie.

Nu sprake is van een algehele gemeenschap van goederen hebben Gijs en Debbie ieder een aandeel van 50% in de schuld van  

€ 150.000,-. Van die schuld is € 50.000,- aflossingsvrij en € 100.000,- annuïtair. Van deze schuld valt maximaal € 100.000,- onder 

het overgangsrecht waar zowel Gijs als Debbie onder vallen. Gijs heeft - rekening houdend met zijn EWR - een bestaande EWS van  

€ 50.000,-, waarvoor nog 25 jaar recht op renteaftrek bestaat en de aflossingseis niet geldt. Voor Debbie geldt hetzelfde. 
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Voor Gijs geldt het volgende:

• Van zijn hypotheek van € 75.000,- wordt € 50.000,- aangemerkt als bestaande EWS. Gijs heeft daarvoor maximaal 25 jaar 

renteaftrek;

• € 25.000,- is een schuld die valt in box 3 vanwege de EWR van Gijs.

Voor Debbie geldt het volgende:

• Zij heeft 25 jaar recht op renteaftrek over haar bestaande EWS van € 50.000,-;

• Zij heeft 30 jaar recht op renteaftrek over haar restantaandeel in de annuïtaire hypotheek van € 25.000,-.

Voorbeeld beperkte gemeenschap van goederen (‘nieuwe standaard’)

De uitgangspunten zijn hetzelfde als in het vorige voorbeeld, maar nu trouwen Gijs en Debbie in een beperkte gemeenschap van 

goederen, de ‘nieuwe standaard’. Ook nu heeft Gijs op het moment van het aangaan van het huwelijk een EWR van € 50.000,-, 

die ook na het huwelijk alleen van hem blijft. Woningen en hypotheken die gezamenlijk of tijdens het huwelijk zijn verkregen, 

behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap. Gijs en Debbie zijn dus elk dus 50% eigenaar en schuldenaar. Voor Gijs is het 

overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden van toepassing. Voor Debbie niet. Het voorhuwelijks overgangsrecht blijft 

van Gijs. Er is immers geen sprake van boedelmenging.

Voor Gijs geldt nu het volgende:

• Van zijn hypotheek van € 75.000,- wordt € 50.000,- aangemerkt als bestaande EWS. Gijs heeft daarvoor 25 jaar renteaftrek;

• € 25.000,- valt in box 3 vanwege de EWR van Gijs.

Voor Debbie geldt dat:

• Van haar hypotheek van € 75.000,- wordt € 50.000,- aangemerkt als EWS. Debbie heeft daarvoor 30 jaar renteaftrek;

• € 25.000,- aflossingsvrije hypotheek valt in box 3.

Uit deze voorbeelden van de staatssecretaris van Financiën kunnen we een aantal conclusies trekken. Ten eerste is het, zoals 

gezegd, nogal merkwaardig dat de staatssecretaris van Financiën de eigenwoningreserve niet meeneemt in de ‘economische 

benadering’. Deze blijft volgens de staatssecretaris te allen tijde aan de persoon van de belastingplichtige kleven. De 

eigenwoningreserve gaat, anders dan Blok heeft gezegd, niet over ingeval van boedelmenging. De verwarring is daarmee compleet. 

Het lijkt hierbij om een interdepartementele strijd te gaan - de minister van Wonen en Rijksdienst versus Financiën - maar het moge 

duidelijk zijn dat de praktijk daar niet mee gediend is. Duidelijkheid is gewenst. 

Ten tweede wordt de gedachte dat het voorhuwelijks eigenwoningverleden onder de beperkte huwelijksgoederengemeenschap niet 

voor de helft overgaat op de partner in feite bevestigd. Uit de voorbeelden blijkt duidelijk dat het overgangsrecht onder de ‘nieuwe 

standaard’ niet mee overgaat op de partner. Weliswaar ontkent de staatssecretaris van Financiën dat dit een gevolg is van de nieuwe 

huwelijksgoederengemeenschap, maar - de juistheid van deze stelling in het midden latend - hij veroordeelt partners daarmee wel 

tot huwelijkse voorwaarden of een annuïtaire financiering.

Besluit 30 januari 2018
Met het besluit van 30 januari 2018 (nr. 2018-1511) biedt de staatssecretaris van Financiën de praktijk een oplossing voor de 

ontstane problematiek. Deze oplossing bestaat eruit dat partners ervoor kunnen kiezen elkaars eigenwoningverleden te delen. 

Daaraan zijn drie voorwaarden verbonden, die verderop ter sprake zullen komen. 
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Weliswaar is de hele discussie ontstaan tegen de achtergrond van de per 2018 geldende beperkte huwelijksgoederengemeenschap, maar 

in het besluit wordt de goedkeuring niet tot deze situaties beperkt. Het besluit geldt namelijk voor alle partners in de zin van de Wet IB 

2001. De werkingssfeer is dus niet beperkt tot gehuwden. Dat is goed nieuws voor partners die het overgangsrecht voor bestaande 

eigenwoningschulden optimaal willen benutten. Ook daarover straks meer. Hoe de geboden oplossing uitpakt, licht de staatssecretaris toe 

aan de hand van een voorbeeld. Hieronder is dit voorbeeld uit het besluit van 30 januari 2018 - in gewijzigde bewoordingen - opgenomen.

Voorbeeld besluit 30 januari 2018

Faisal verkoopt in 2016 zijn eigen woning waarvoor hij vijf jaar renteaftrek heeft gehad. Op de eigen woning rustte een bestaande 

EWS van € 100.000,-. Bij verkoop ontstaat een EWR van € 50.000,-. Natasha heeft geen eigenwoning verleden. Faisal en Natasha 

kopen in 2017 samen een woning van € 200.000,-. Zij financieren de aankoop met een gezamenlijke annuïteitenhypotheek van 

€ 50.000,-, een gezamenlijke aflossingsvrije hypotheek van € 100.000,- en € 50.000,- eigen vermogen van Faisal. Faisal en 

Natasha zijn fiscaal partners. Ze zijn allebei voor de helft eigenaar en schuldenaar. 

Uitwerking op basis van de huidige wettelijke regeling

Faisal heeft een EWR van € 50.000,- en voor hem is het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden van toepassing. 

Faisal heeft - rekening houdend met € 100.000,- verwervingskosten en zijn EWR van € 50.000,- - nog een bestaande EWS van  

€ 50.000,-. Hij kan hier de rente nog maximaal 25 jaar aftrekken. Natasha kan alleen de rente aftrekken voor zover haar aandeel 

in de lening voldoet aan de sinds 1 januari 2013 geldende aflossingseis.

Voor Faisal geldt nu het volgende:

• Van zijn hypotheek van € 75.000,- wordt € 50.000,- aangemerkt als bestaande EWS. Faisal heeft daarvoor 25 jaar renteaftrek;

• € 25.000,- valt in box 3 vanwege Faisals EWR.

Voor Natasha geldt het volgende:

• Van haar hypotheek van € 75.000,- wordt € 25.000,- aangemerkt als EWS. Het aflossingsvrije deel van € 50.000,- voldoet 

niet aan de aflossingseis en valt daarmee in box 3;

• Natasha heeft 30 jaar renteaftrek op haar aandeel in de annuïtaire hypotheek van € 25.000,-.

Uitwerking op basis van de goedkeuring

Als Faisal en Natasha een beroep doen op de goedkeuring, gaat het eigenwoningverleden van Faisal voor de helft over op Natasha.  

Het eigenwoningverleden van Faisal bestaat uit een EWR van € 50.000,- en het recht op overgangsrecht voor bestaande 

eigenwoningschulden voor € 100.000,- waarvoor nog 25 jaar renteaftrek bestaat. Dit eigenwoningverleden wordt nu gedeeld.

Voor Faisal geldt het volgende:

• Het gehele bedrag van zijn aandeel in de hypotheek van € 75.000,- wordt aangemerkt als EWS. Zijn aandeel in de EWR van  

€ 25.000,- heeft hij volledig in mindering gebracht op zijn aandeel in de verwervingskosten van de woning;

• Van Faisals hypotheek van € 75.000,- wordt € 50.000,- aangemerkt als bestaande EWS. Daarvoor heeft hij nog 25 jaar renteaftrek;

• Zijn resterende € 25.000,- wordt aangemerkt als (‘nieuwrecht’) EWS. Het gaat hierbij om Faisals aandeel in de annuïteiten-

hypotheek. Hij moet dit leningdeel in maximaal 30 jaar aflossen. Gedurende die periode heeft hij renteaftrek. 

Voor Natasha geldt door het beroep op het besluit exact hetzelfde. 
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We zien dat Faisal in dit voorbeeld € 50.000,- overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden ‘verliest’. Daarmee 

samenhangend, raakt hij ook € 50.000,- renteaftrekverleden kwijt. Natasha neemt dit over. Faisal kan voor deze € 50.000,- weer  

30 jaar renteaftrek krijgen. Ook halveert zijn EWR tot € 25.000,-. Natasha ‘krijgt’ deze EWR van € 25.000,-. Datzelfde geldt voor de 

bestaande EWS van € 50.000,- waarvoor nog 25 jaar renteaftrek bestaat. 

De conclusie is duidelijk. Als Faisal en Natasha gezamenlijk een beroep doen op de goedkeuring, wordt de gehele gezamenlijke schuld 

van € 150.000,- aangemerkt als eigenwoningschuld. Op basis van de wet zou van de gezamenlijke schuld van € 150.000,- slechts  

€ 75.000,- worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Met een beroep op de goedkeuring uit het besluit valt dus veel te winnen.

De voorwaarden
Zoals gezegd zijn aan de toepassing van het besluit drie voorwaarden verbonden. Deze luiden als volgt:

1. De fiscaal partners kopen en financieren de eigen woning in een 50/50-verhouding;

2. De fiscaal partners doen het beroep op de goedkeuring door de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente op deze manier 

in de aangifte(n) op te nemen;

3. De fiscaal partners zijn akkoord met de consequentie dat toepassing van de goedkeuring ook geldt voor de toekomst. De 

verdeling bij helfte van het eigenwoningverleden van één of beide fiscaal partners kan daardoor niet meer worden herzien of 

teruggedraaid.

In de eerste voorwaarde wordt gesproken over een 50/50 schuld- en eigendomsverhouding. Bij een andere eigendoms- en/of 

schuldverhouding kan dus geen beroep worden gedaan op het besluit. De eerder gesignaleerde problemen zijn daarmee van de baan. 

Maar er zijn wel wat aandachtpunten.

Eerste aandachtspunt: interdepartementale discussie

Zoals eerder aangegeven vindt ex-staatssecretaris Wiebes van Financiën dat de eigenwoningreserve extracomptabel (buiten-

gemeenschappelijk) is en dientengevolge niet voor de helft overgaat bij boedelmenging (zoals bij een huwelijk in gemeenschap van 

goederen). Minister Blok van Wonen en Rijksdienst zag dit indertijd anders. In het besluit wordt niet teruggekomen op dit standpunt. Dat 

roept de vraag op of de (nieuwe) staatssecretaris van Financiën nu wel of niet is teruggekomen op het in de brief van 14 april 2017 

geformuleerde standpunt. Als dat niet zo is, moeten partners mogelijk alsnog - afhankelijk van de situatie - een beroep doen op de 

goedkeuring uit het besluit.

Voorbeeld

Marcel heeft na vijf jaar eigenwoningbezit zijn eigen woning verkocht. Hij realiseert een eigenwoningreserve van € 50.000,-. Hij 

trouwt vervolgens in 2017 in algehele gemeenschap van goederen met Bella, die geen eigenwoningverleden heeft. Tijdens het 

huwelijk kopen zij een woning voor € 200.000,-. Zij financieren de woning met een annuïteitenhypotheek van € 150.000,- met 

een looptijd van vijfentwintig jaar. Als we het eerder ingenomen standpunt van Financiën volgen, dan heeft Marcel een box 

3-schuld van € 25.000,-. Door beroep te doen op de goedkeuring uit het besluit, valt dit weliswaar te voorkomen, maar daarbij is 

hij dan wel afhankelijk van de medewerking van Bella. Als Financiën daarentegen het eerder ingenomen standpunt heeft 

verlaten, is de eigenwoningreserve door het huwelijk in gemeenschap van goederen overgegaan op Bella. 

Tweede aandachtspunt: samenhang tussen de eerste twee voorwaarden

In de eerste voorwaarde wordt de eis gesteld dat de onderlinge schuldverhouding 50/50 is, dus dat deze beide partners in dezelfde mate 

aangaat. In de tweede voorwaarde staat dat partners een beroep doen op deze goedkeuring door, naast de eventuele eigenwoningreserve, 

de eigenwoningrente in die verhouding te verwerken in hun aangifte(n) inkomstenbelasting. In de eerste voorwaarde staat de schuld 

centraal, in de tweede de rente. Dat maakt wel wat uit. Het is in de praktijk niet ongebruikelijk dat partners een onderlinge draagplicht naar 
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rato van hun inkomen afspreken. Evenmin is het ongebruikelijk dat partners in hun aangifte(n) inkomstenbelasting de belastbare 

inkomsten uit eigen woning toedelen in een andere verhouding dan 50/50. Gaat het in die gevallen wel goed? Volgens een mondelinge 

uitlating van het ministerie van Financiën kan ook in die gevallen een beroep worden gedaan op de goedkeuring. Het is dus uitsluitend van 

belang dat de schuldverhouding 50/50 is, niet de achterliggende draagplicht en/of toedeling in de aangifte(n) inkomstenbelasting.

Voorbeeld

Joost en Marijke willen een beroep doen op de goedkeuring uit het besluit. Zij hebben een eigen woning en een eigenwoningschuld. 

De eigendoms- en schuldverhouding is 50/50. In hun samenlevingsovereenkomst hebben Joost en Marijke afgesproken dat zij de 

rentelasten naar verhouding van hun inkomen betalen. Joosts inkomen bedraagt € 70.000,-. Marijkes inkomen bedraagt € 30.000,-. 

Van de betaalde rente neemt Joost dus 70% voor zijn rekening, Marijke 30%. Omwille van een optimaal fiscaal voordeel rekenen zij in 

hun aangiften inkomstenbelasting alle belastbare inkomsten uit eigen woning toe aan Joost. Joost en Marijke kunnen een beroep op 

de goedkeuring uit het besluit van 30 januari 2018 doen, ondanks dat hun betalingsafspraak over de rente afwijkt van de 

schuldverhouding en ondanks dat in de aangiften inkomstenbelasting de belastbare inkomsten uit de eigen woning - en daarmee de 

eigenwoningrente - volledig bij Joost in aanmerking wordt genomen.

Bestaande situaties
Het besluit werkt terug naar het jaar 2013. Het kan zijn dat partners in voorgaande jaren meer inkomstenbelasting hebben betaald, 

omdat zij ervan uit zijn gegaan dat een deel van hun schuld in box 3 valt. Door nu alsnog een beroep te doen op het besluit kunnen zij 

dit herstellen voor de toekomst, maar ook voor het verleden. Als namelijk de definitieve aanslag over een voorgaand jaar al 

onherroepelijk vaststaat en de goedkeuring tot een lagere aanslag zou leiden, kunnen partners de inspecteur nu vragen om een 

zogeheten ambtshalve vermindering. Dit is mogelijk als er minder dan vijf jaren zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar 

waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Partners moeten gezamenlijk verzoeken om ambtshalve vermindering.

Afwijkende situaties
Volgens de eerste voorwaarde moeten partners in gelijke mate eigenaar en schuldenaar zijn, anders is een beroep op het besluit niet 

mogelijk. Mogelijk zijn er situaties waarbij niet aan deze eis is voldaan, maar waarbij de uitkomst toch onredelijk is. Het ministerie van 

Financiën zet de deur voor deze situaties op een kier. 

Als partners die niet voldoen aan de eerste voorwaarde, vinden dat zij wel in aanmerking zouden moeten komen voor de 

goedkeuring uit het besluit, dan kunnen zij een verzoek indienen om toepassing naar analogie. De partners moeten dan gezamenlijk 

een verzoek indienen bij de Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Team Brieven en Beleidsbesluiten. Er wordt dan 

beoordeeld of er in die situatie ook sprake is van een niet-beoogde beperking van renteaftrek. Als daar sprake van is, zal gekeken 

worden of er een tegemoetkoming naar analogie van de gegeven goedkeuring kan worden verleend.

Voorbeeld

Manziel en Beita gaan samenwonen. Zij kopen een woning voor € 200.000,- in de verhouding 50/50. Manziel heeft zijn vorige 

woning verkocht. Hierdoor is een eigenwoningreserve ontstaan van € 50.000,-. Hij heeft drie jaar renteaftrek gehad. De 

‘nieuwrecht’ EWS bedroeg bij verkoop € 100.000,-. Manziel en Beita sluiten een annuïteitenhypotheek voor € 150.000,- met  

een looptijd van zeventwintig jaar. De resterende € 50.000,- wordt door Manziel uit eigen middelen betaald (zijn EWR).

Manziel en Beita zijn hoofdelijk medeschuldenaar voor de lening. Vanwege Manziels inbreng van eigen geld spreken zij af dat de 

lening Manziel voor € 50.000,- aangaat en Beita voor € 100.000,-. In die verhouding spreken zij ook af de rente te betalen. De 

eigendomsverhouding is dus 50/50, de schuldverhouding is nu 33⅓/66⅓. 
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Mogen zij deze ‘scheve’ schuldverhouding afspreken? Zonder meer. De eigendomsverhouding hoeft niet gelijk te zijn aan de 

schuldverhouding. Door deze ‘scheve’ schuldverhouding kunnen zij echter geen beroep doen op de goedkeuring uit het besluit. 

Voor die goedkeuring is immers vereist dat ook de schuldverhouding 50/50 moet zijn. Kunnen zij hun situatie nu voorleggen aan 

de Belastingdienst? Dat is hier helemaal niet nodig. Er is namelijk geen sprake van een onredelijke uitkomst. De uitkomst is 

namelijk dat Manziel maximaal een bedrag van € 100.000,- -/- € 50.000,- (EWR) = € 50.000,- in box 1 mag lenen. Dit komt 

overeen met zijn aandeel in de lening. Voor hem is de rente aftrekbaar als eigenwoningrente. Voor Beita geldt dat zij de volledige 

aankoopprijs van de woning in box 1 mag lenen, dus een bedrag van € 100.000,-. Dat is door de gemaakte afspraak ook precies 

wat zij doet. Ook Beita kan alle rente fiscaal aftrekken. Vanwege het fiscaal partnerschap kunnen zij de belastbare inkomsten uit 

eigen woning verdelen in iedere gewenste verhouding.

Civielrechtelijke gevolgen
Het besluit van 30 januari 2018 is een fiscaalrechtelijk besluit. Het heeft daarmee geen werking voor het civiele recht. Door de 

werking van de goedkeuring gaat bijvoorbeeld de eigenwoningreserve van de ene partner voor de helft over op de andere partner. 

Dat wil niet zeggen dat de overwaarde bij verkoop van de woning beide partners dan ook in gelijke mate aangaat.

Voorbeeld

David heeft bij de verkoop van zijn eigen woning een eigenwoningreserve gerealiseerd van € 50.000,-. Hij had een bestaande 

eigenwoningschuld van € 150.000,-. Hij gaat samenwonen met Simone. Simone heeft geen eigenwoningverleden. Samen kopen 

zij een woning voor € 200.000,- in de verhouding 50/50. Zij financieren deze woning voor een bedrag van € 150.000,- in de 

verhouding 50/50. Door een beroep te doen op de goedkeuring uit het besluit, gaat de eigenwoningreserve Simone ook aan voor 

50%. Ieder heeft dus een lening van € 75.000,-. De relatie loopt een aantal jaren later op de klippen. David en Simone verkopen de 

woning voor € 220.000,-. De schuld bedraagt op het moment van verkoop nog steeds € 150.000,-. De verkoopopbrengst is 

daarmee netto € 70.000,-. Fiscaalrechtelijk komt ieder van de partners nu een eigenwoningreserve in verband met de verkoop 

van de woning toe van € 35.000,-. In de samenlevingsovereenkomst hebben David en Simone een nominaal vergoedingsrecht 

afgesproken. David krijgt van de gerealiseerde overwaarde dus niet een bedrag van € 35.000,- maar van € 60.000,-. Bovenop zijn 

eigen investering - een bedrag van € 50.000,- - krijgt hij dus de helft van de verdere waardestijging van de woning. Dat is 50% van 

€ 220.000,- -/- € 200.000,- = € 10.000,-. 

De fiscale uitwerking is door een beroep op de goedkeuring uit het besluit te doen dat beide partners voor 50% in de fiscaliteit 

rondom de eigen woning stappen. De civielrechtelijke werkelijkheid kan daarvan afwijken. De binnen het huwelijksgoederenrecht 

geldende beleggingsleer blijft daarmee ook overeind, tenzij partners hier afwijkende afspraken over maken. 

Twee versies
Van het besluit zijn twee versies gepubliceerd. De eerste verscheen in de Staatscourant van 31 januari 2018, de tweede een dag 

later (herdruk). De verschillen zijn miniem van aard en niet inhoudelijk. In de eerste versie werd verwezen naar Staatsblad 2017, 77. 

Dat moest zijn Staatsblad 2017, 177. Verder werd in de eerste versie in het voorbeeld een bedrag genoemd van € 00.000,-. Dat 

moest zijn € 100.000,-. Deze twee schoonheidsfoutjes zijn met de herdruk eruit gehaald.

Méér overgangsrecht door goedkeuring
Het besluit geeft de ruimte om het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden tussen partners in hogere mate te laten 

herleven, zonder dat sprake is van boedelmenging. Dit kan het beste worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld.
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Voorbeeld

Günther en Latifa wonen ongehuwd samen in de woning van Günther. Hij heeft al tien jaar een bestaande eigenwoningschuld van 

€ 100.000,-. Günther verkoopt de woning voor € 125.000,- waardoor hij een eigenwoningreserve realiseert van € 25.000,-. Latifa 

heeft geen eigenwoningverleden. Samen kopen Günther en Latifa een nieuwe woning voor een bedrag van € 200.000,-. De 

eigendomsverhouding van de woning is 50/50.

Wettelijke regeling bij ‘scheve’ schuldverhouding Toepassing besluit bij ‘rechte’ schuldverhouding

Zonder toepassing van het besluit zou het ‘standaardadvies’ 

zijn dat Günther een lening aangaat van € 75.000,-. Dat is 

voor hem een bestaande eigenwoningschuld. Günther mag 

dan bijvoorbeeld kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek. 

Hij heeft nog maximaal twintig jaar renteaftrek.

Latifa leent de volledige aankoopsom van haar aandeel in de 

woning, € 100.000,-, met een lineaire of annuïteiten-

hypotheek, omdat voor haar lening de aflossingseis geldt. Zij 

heeft voor deze lening nog dertig jaar renteaftrek.

Samenvattend ziet de financiering er als volgt uit:

• Een bestaande eigenwoningschuld van € 75.000,- met 

nog twintig jaar renteaftrek voor Günther;

• Een eigenwoningschuld waarvoor de aflossingseis geldt 

van € 100.000,- met dertig jaar renteaftrek voor Latifa.

Als Günther en Latifa kiezen voor een 50/50-schuldverhouding, 

kunnen zij een beroep doen op de goedkeuring uit het besluit. In 

dat geval wordt de eigenwoningreserve en het overgangsrecht 

eveneens 50/50 gedeeld tussen Günther en Latifa. Günther 

heeft dan een bestaande (aflossingsvrije) eigenwoningschuld 

van € 50.000,- met nog twintig jaar renteaftrek. Daarbovenop 

heeft hij een lening van € 37.500,- waarvoor de aflossingseis 

geldt en waarvoor hij nog dertig jaar renteaftrek heeft. Voor 

Latifa geldt exact hetzelfde.

Samenvattend ziet de financiering er als volgt uit:

• Bestaande eigenwoningschuld van € 100.000,- met nog 

twintig jaar renteaftrek;

• Een eigenwoningschuld waarvoor de aflossingseis geldt 

van € 75.000,- met dertig jaar renteaftrek.

Conclusie 

• Overweging 1: Door een ‘rechte’ schuldverhouding (50/50) af te spreken, kan het overgangsrecht voor bestaande  

eigenwoningschulden in hogere mate herleven (hier: volledig);

• Overweging 2: Door een ‘scheve’ schuldverhouding af te spreken, is er voor een groter deel van de financiering langer recht 

op renteaftrek.

NB: Günther leent bij een ‘rechte’ schuldverhouding meer dan wat hij bij een ‘scheve’ schuldverhouding zou mogen lenen als 

eigenwoningschuld en Latifa in diezelfde mate minder. Dit resulteert in een onderling vergoedingsrecht van € 12.500,- 

(vordering van Günther op Latifa). Dit staat los van de schuldverhouding binnen de hypotheek.

NB2: Op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet mag een bank maximaal 50% van de 

waarde van een woning aflossingsvrij financieren. In dit voorbeeld is hier rekening mee gehouden.
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