
CHECKLIST: AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING 
 
Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? 
 
Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en 
bijbehorende kosten onbeperkt aftrekbaar, ongeacht waarvoor u de 
hypotheek gebruikte. Maar de tijden zijn veranderd. Weet u wat u mag 
aftrekken aan rente en kosten? 
 
1. Heeft u een ‘eigen woning’? 
Zonder eigen woning geen ‘eigenwoninglening’. Hoofdregel is dat rente en 
kosten van geldleningen die zijn aangegaan voor de eigen woning alléén in 
box 1 kunnen worden afgetrokken als de woning het eigendom èn het 
hoofdverblijf is van de belastingbetaler (en eventueel diens fiscaal partner). 
 
o eigendom en hoofdverblijf 
Behalve ‘gewone’ huizen, kunnen ook woonwagens en woonschepen onder 
de definitie ‘eigen woning’ vallen als ze duurzaam aan één plaats gebonden 
zijn. Heeft de langstlevende het recht van vruchtgebruik van een woning 
geërfd, dan is de woning in juridische zin geen ‘eigen’ woning, maar mag de 
langstlevende die toch als zodanig beschouwen mits de kosten en lasten 
ervan voor diens rekening zijn. 
 
LET OP: 
Huizen die gedeeltelijk verhuurd zijn met gebruikmaking van de 
vrijstellingsregel voor kamerverhuur, zijn fiscaal gezien ‘eigen woning’. 
 
 
o voormalige eigen woning 
Woningen die sinds de verhuizing niet meer worden bewoond, maar (1) in het 
betreffende kalenderjaar of in één van de drie kalenderjaren ervoor als eigen 
woning konden worden aangemerkt en (2) in de verkoop staan, vallen ook in 
box 1. Als u een woning die in de verkoop staat gedurende deze periode 
tijdelijk verhuurt, verhuizen woning en schuld naar box 3 en kunnen rente en 
kosten niet meer worden afgetrokken. Eindigt de verhuursituatie binnen de 
genoemde periode, dan valt het huis weer in box 1 en zijn rente en kosten 
opnieuw aftrekbaar. 
 
o toekomstige eigen woning 
Als ‘eigen woning’ telt ook het nog niet bewoonde huis, als de eigenaar van 
plan is dat huis in het lopende kalenderjaar of in één van de drie volgende 
kalenderjaren te betrekken. 
 
o eigen woning na scheiding 
Bent u gescheiden en is één van u beiden in de voormalige echtelijke woning 
blijven wonen? Dan mag de andere partner de woning tot maximaal twee jaar 
later als ‘eigen woning’ beschouwen. Zijn deel van de rente en kosten kan hij 
dus in box 1 opvoeren. Deze periode kan worden opgerekt tot de bij 
verhuizing geldende termijn (zie onder ‘voormalige eigen woning’) door de 
woning uiterlijk bij het aflopen van de tweejaarsperiode) te koop te zetten. 



 
o eigen woning na opname in een verpleeghuis 
Heeft u een fiscaal partner, wordt één van u opgenomen in een verpleeghuis 
en blijft de ander in de woning, dan blijven rente en kosten onbeperkt 
aftrekbaar. Bent u alleenstaand, dan wordt de woning nog twee jaar 
beschouwd als eigen woning en blijven rente en kosten aftrekbaar. Datzelfde 
geldt als de overblijvende fiscaal partner in een verpleeghuis wordt 
opgenomen. 
 
 
2. Heeft u last van de bijleenregeling? 
Fiscaal gezien bent u verplicht de fiscale overwaarde (als die er is) in te 
brengen bij de aankoop van het nieuwe huis. Die overwaarde — het 
‘vervreemdingssaldo’ — is in de wet gedefinieerd en bestaat, kort gezegd, uit 
de opbrengst van de oude woning na aftrek van verkoopkosten en 
eigenwoningschuld. Heeft u het vervreemdingssaldo niet (geheel) gebruikt 
voor de aanschaf van de nieuwe woning? Op grond van de ‘bijleenregeling’ 
valt dat deel van de schuld in box 3 en kunt u de rente en kosten over het 
niet-gebruikte deel dus niet in box 1 aftrekken 
 
TIP: 
Lees het artikel ‘De vernieuwde bijleenregeling’ (FiscAlert april 2010, jrg 16 
nr 4, p.14-17). 
 
 
3. Geldt een aflossingsverplichting? 
a Bestond de eigenwoningschuld op 31 december 2012 en was de lening op 
dat moment daadwerkelijk gebruikt voor de eigen woning? 
b Was de eigenwoningschuld in 2013 ontstaan ter financiering van de 
aankoop van een eigen woning en was er vóór 1 januari 2013 een 
onherroepelijke schriftelijke overeenkomst voor aankoop van die woning? 
c Was de eigenwoningschuld in 2013 ontstaan ter financiering van onderhoud 
of verbouwing van een eigen woning, was er vóór 1 januari 2013 een 
onherroepelijke schriftelijke overeenkomst voor het verrichten van onderhoud 
en verbouwing èn werden onderhoud en verbouwing in 2013 voltooid? 
d Is na 2012 een eigenwoningschuld als bedoeld onder a t/m c afgelost en 
ontstond uiterlijk in het daaropvolgende kalenderjaar een nieuwe 
eigenwoningschuld? 
 
Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’, dan geldt voor de 
eigenwoningschuld geen fiscale aflossingsplicht. Voor andere 
eigenwoningschulden geldt dat ze verplicht minimaal annuïtair moeten 
worden afgelost. Voldoet u niet aan die verplichting, dan verliest u in principe 
het recht op aftrek van rente en kosten en verhuist de lening naar box 3. 
 
LET OP: 
De aftrek van rente en kosten geldt voor maximaal 30 jaar. Voor 
eigenwoningleningen van vóór 2001 is de aftrek van rente en kosten mogelijk 
tot en met 2030. 
 

https://www.fiscalert.nl/huis-hypotheek/artikelen/de-vernieuwde-bijleenregeling


 
 
4. Welke rente mag u aftrekken? 

soort rente 
rente aftrekbaar 
in box 1? 

rente over 
meegefinancierde 
rente aftrekbaar? 

rente over een lening voor 
aankoop, onderhoud en 
verbetering van de eigen 
woning (1) 

✓ ✗

rente over een hypothecaire 
lening voor andere 
doeleinden die werd 
aangegaan vóór 1 januari 
1996 

✓ ✗

rente over een lening bij uw 
fiscaal partner voor aankoop, 
onderhoud en/of verbetering 
van de woning 

✗ ✗

rente over lening tussen 
samenwonenden (geen 
fiscaal partner) voor 
aankoop, onderhoud en/of 
verbetering van de woning 

✓ ✗

rente over een lening die is 
gebruikt voor aankoop van 
een deel van de woning van 
de partner (2) 

✓ ✗

vooruitbetaalde rente die 
uitsluitend betrekking heeft op 
de eerste zes maanden van 
het volgende belastingjaar 

✓ ✗

boeterente wegens 
vervroegd aflossen van de 
eigenwoninglening 

✓ ✗

boeterente bij oversluiten 
van de eigenwoninglening ✓ ✗
rente over een lening die is 
overgesloten of omgezet, 
waarbij de oorspronkelijke 
lening was aangegaan voor de 
eigen woning 

✓ ✗

rente over een lening in 
verband met uitkoop van de 
eigen woning bij 
echtscheiding (3) 

✓ ✗

rente over een lening voor 
een verbouwing waarbij een 
bouwdepot is gevormd (4) 

✓ ✗



rente over een lening voor 
nieuwbouw waarbij een 
bouwdepot is gevormd (5) 

✓ ✗

bouwrente en grondrente die 
betrekking heeft op de periode 
na de koopovereenkomst 

✓ ✗

rente over een restschuld als 
u in de periode 29 oktober 
2012 tot en met 31 december 
2017 uw woning heeft 
verkocht (6) 

✓ ✗

rente over een restschuld die 
voor 29 oktober 2012 of na 31 
december 2017 is ontstaan 

✗ ✗ 
 
(1) Volgens de staatssecretaris van Financiën is het niet toegestaan de rente 
en kosten af te trekken als de hypotheek is gebruikt voor de financiering van 
zogenaamde ‘huurderslasten’. Dit zijn uitgaven die bij verhuur voor rekening 
van de huurder zouden zijn, zoals vloerbedekking, parket en behang. Ook 
tuinaanleg en -onderhoud worden in de jurisprudentie als huurderslasten 
bestempeld, maar het is nog onvoldoende duidelijk of de rechter het met de 
staatssecretaris eens is. Een lening voor tuinonderhoud werd in het verleden 
namelijk wèl als eigenwoninglening aangemerkt (Gerechtshof ’s-Gravenhage 
23 december 2003, ECLI:NL:GHSGR:2003:AO4034 op 
www.rechtspraak.nl). 
(2) behalve als de totale lening werd verhoogd en deze verhoging niets te 
maken had met onderhoud en/of verbetering van de eigen woning 
(3) de regels bij echtscheiding zijn ingewikkeld: voor een deel van de lening 
gaat vaak annuïtaire aflossingsplicht gelden; ontstaat een lening door 
verdeling van de boedel vanwege een verrekenbeding, dan is dat geen 
eigenwoninglening 
(4) tussen 0 en 6 maanden na het ontstaan van het verbouwingsdepot is de 
gehele rente aftrekbaar; na 6 maanden komt de ontvangen rente op het depot 
in mindering op de over de lening verschuldigde rente; het eventuele restant 
van de lening valt na de verbouwingsperiode (uiterlijk na 2 jaar) in box 3  
(5) de rente op het bouwdepot bij nieuwbouw is gedurende de eerste 2 jaar 
aftrekbaar; de op het bouwdepot ontvangen rente moet worden gesaldeerd 
met de betaalde rente 
(6) maximaal 15 jaar renteaftrek, geen tussentijdse aflossingsplicht 
 
 
5. Welke kosten mag u aftrekken? 

soort kosten 
kosten 
aftrekbaar 
in box 1? 

rente over deze 
kosten bij 
meefinancieren 
aftrekbaar? 

notaris en kadaster in verband met 
de hypotheekakte ✓ ✓



notaris en kadaster in verband met 
het transport van de eigendomsakte ✗ ✓
notaris en kadaster in verband met 
doorhaling van de hypotheekakte(7) ✓ ✗
kosten van hypotheekadvies bij 
aankoop van een woning (als daarna 
een lening in verband met de eigen 
woning tot stand komt) (8) 

✓ ✓

afsluitprovisie (9) ✓ ✓
in verband met het afzien van het 
aangaan van een lening betaalde 
annuleringskosten 

✗ ✗

kosten voor renteverlaging bij 
waardestijging van de woning ✓ ✗

nationale hypotheekgarantie (NHG) ✓ ✓
taxatie in verband met de hypotheek ✓ ✓
makelaarskosten ✗ ✓
overdrachtsbelasting ✗ ✓
BTW (bij nieuwbouwhuis) ✗ ✓
onroerende-zaakbelasting (OZB) ✗ ✗
periodieke betalingen voor erfpacht, 
opstal of beklemming van de eigen 
woning 

✓ ✗

afkoop van het recht op erfpacht, 
opstal of beklemming ✗ ✓
betaalde borgstellingsprovisie ✓ ✓
aftrek wegens geen of geringe 
eigenwoningschuld (10) ✓ 

n.v.t. 

 
(7) alleen aftrekbaar als dit plaatsvindt kort na het moment dat u de 
eigenwoninglening heeft afgelost/overgesloten 



(8) kosten hypotheekadvies bij oversluiten van de hypotheek zijn aftrekbaar, 
als deze kosten worden meegefinancierd zijn de kosten over deze extra 
lening niet aftrekbaar 
(9) maximaal 1,5% en niet meer dan € 3.630, als u samen met uw partner een 
woning heeft gekocht, dan is het verdedigbaar om tot tweemaal het maximale 
bedrag af te trekken dus maximaal € 7.260. 
(10) aftrekpost voor mensen zonder hypotheek of met een heel kleine 
resthypotheek waardoor geen belasting hoeft te worden betaald over het 
zogenaamde ‘eigenwoningforfait’ als dat hoger is dan de aftrekbare rente en 
kosten 


