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Eigen woning en echtscheiding 

Mr. dr. N.C.G. Gubbels is als universitair docent werkzaam bij het fiscaal instituut van de Universiteit 
van Tilburg en als vaktechnisch adviseur verbonden aan PwC. 
 
Gedurende het huwelijk bestaat in de meeste gevallen een grote mate van financiële verwevenheid. 

Als echtgenoten gaan scheiden is het vaak een hele klus om de financiële verwevenheid te 

ontrafelen. Daar komt bij dat ook aan de fiscale aspecten aandacht moet worden geschonken. Een 

van de belangrijkste vermogensbestanddelen bij echtscheiding is de eigen woning. De wetgever 

heeft in de eigenwoningregeling een speciale ‘echtscheidingsfaciliteit’ in het leven geroepen. 

Belastingplichtigen krijgen de mogelijkheid om binnen twee jaar de echtscheiding af te wikkelen. 

Gedurende die tweejaarstermijn blijft de eigenwoningregeling van toepassing. In de praktijk blijkt 

deze tweejaarstermijn vaak te kort.  Deze tweejaarstermijn betekent bovendien niet dat altijd alle 

eigenwoningrente aftrekbaar is. In de afgelopen jaren zijn er nogal wat rechterlijke uitspraken 

verschenen waarin de rente-aftrek van de eigenwoningschuld bij echtscheiding ter discussie stond en 

soms werd geweigerd. Ook de vraag of de rentebetaling als alimentatie kwalificeert, levert in de 

praktijk de nodige discussie op.  In dit artikel besteed ik aandacht aan deze aspecten.  

 
Duurzaam gescheiden leven 
Als partners gaan scheiden is vaak de eerste stap dat ze ‘feitelijk’ uit elkaar gaan, dat wil zeggen dat 

ze ieder op een ander adres gaan wonen. Door de financiële crisis en de crisis op de woningmarkt 

gebeurt het echter steeds vaker dat partners gedurende het echtscheidingsproces (langer) bij elkaar 

blijven wonen. In dat geval verandert er voor de belastingheffing (nog) niets. 

Als partners wel ieder op een ander adres gaan wonen, leidt dit niet tot een beëindiging van het 

fiscale partnerschap. Ook als echtgenoten niet op hetzelfde adres wonen (volgens de GBA), zijn zij 

voor de inkomstenbelasting partner van elkaar. Pas als het echtscheidingsverzoek (of het verzoek tot 

scheiding van tafel en bed) is ingediend, eindigt het fiscale partnerschap. Het voorgaande betekent 

bijvoorbeeld dat voor de echtgenoten die feitelijk gescheiden leven, nog steeds de vrije toerekening 

geldt (art. 2.17). Voor de eigenwoningregeling houdt dit in dat zij mogen kiezen bij wie zij het saldo 

van het belastbaar inkomen uit de eigen woning aangeven.  

Voordat het belastbaar inkomen uit eigen woning kan worden toegerekend, moet echter eerst 

worden vastgesteld of de eigenwoningregeling nog van toepassing is. Daarvoor is van belang dat de 

woning voor beide partners nog steeds als eigen woning kwalificeert. Een complicatie daarbij is dat 

voor de partner die de woning verlaat, de woning niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat. En 

dat is een van de voorwaarden om onder de eigenwoningregeling in box 1 te vallen. Als de partner 

die de woning verlaat (mede) eigenaar is van de woning, zou dit betekenen dat zijn deel van de 

woning (en de schuld) naar box 3 verhuist. Om dit te voorkomen geldt de voorwaarde dat de eigen 

woning als hoofdverblijf ter beschikking moet staan, tijdelijk niet ingeval van echtscheiding (art. 

3.111, lid 4). In de wet is daarvoor geregeld dat de woning voor de woningverlater nog gedurende 

maximaal 24 maanden als eigen woning kwalificeert, mits deze woning zijn duurzaam gescheiden 

levende partner als hoofdverblijf ter beschikking staat. Dus zolang zijn (ex-)partner in de woning 

woont, blijft de eigenwoningregeling voor de woningverlater nog gedurende maximaal 24 maanden 

van toepassing. Het is daarbij niet van belang of de (ex-)partner in deze woning gratis woont of huur 

betaalt. De tweejaarstermijn gaat lopen vanaf het moment dat echtgenoten ‘duurzaam gescheiden 



leven’. In de jurisprudentie is dit begrip nader ingevuld. Het houdt in dat echtgenoten zich gedragen 

alsof ze niet meer gehuwd zijn en deze situatie is ook als bestendig bedoeld. Als een van beide 

echtgenoten de woning verlaat omdat een echtscheiding wordt overwogen, is de toestand van 

duurzaam gescheiden leven nog niet ingetreden. Pas als duidelijk is dat de relatie voorgoed voorbij is, 

is sprake van duurzaam gescheiden leven. 

Voorbeeld 1 (echtscheidingsregeling/duurzaam gescheiden leven) 

M en V zijn gehuwd. Zij bezitten samen een eigen woning. Omdat M ‘tijd voor zichzelf’ nodig heeft, 

verlaat hij op 1 april 2012 de echtelijke woning. Hij gaat zolang een appartement huren. Op 1 

september 2012 kondigt M aan dat hij wil scheiden. Hij ziet geen mogelijkheden om het huwelijk nog 

te redden. In dit voorbeeld is de situatie van duurzaam gescheiden leven ingetreden op 1 september 

2012. Op dat moment begint de tweejaarsperiode te lopen. M kan de rente van zijn deel van de 

eigenwoningschuld nog aftrekken in box 1 tot 1 september 2014. 

Na afloop van de tweejaarstermijn verhuist het deel van de woning dat toebehoort aan de 

woningverlater,  in het voorbeeld M, naar box 3. Het is dus van belang dat de woning voor 

ommekomst van deze periode ofwel a. volledig is toegedeeld aan de (ex-)echtgenoot die in de 

woning blijft wonen ofwel b. is verkocht aan een derde.  

Door de huidige situatie op de woningmarkt is deze termijn veelal te kort. Het lukt vaak niet om de 

woning binnen twee jaar te verkopen. Voor de zogenoemde verhuisregelingen, de regeling die geldt 

voor de woning die belastingplichtige heeft gekocht of verkocht, is de termijn vanwege de situatie op 

de woningmarkt tijdelijk met een jaar verruimd.  Dit geldt opmerkelijk genoeg niet voor de 

tweejaarstermijn bij echtscheiding. Als de (ex-)echtgenoten de woning verkopen, kunnen zij wel 

aansluitend gebruik maken van de verhuisregeling. Op grond van deze regeling wordt een woning die 

leeg staat in afwachting van verkoop, aangemerkt als een eigen woning voor een periode van (thans) 

minimaal 36 en maximaal 48 maanden.  Hiervoor geldt echter wel de voorwaarde dat de woning leeg 

staat. 

Voorbeeld 2 (echtscheidingsregeling en verhuisregeling) 

M en V gaan scheiden. Zij bezitten samen een eigen woning. Omdat geen van beide echtgenoten de 

woning kan financieren,  moet de woning worden verkocht. In afwachting van deze verkoop, blijft M 

in de woning wonen. V is op 1 maart 2012 verhuisd en vanaf dat moment leven M en V duurzaam 

gescheiden. De woning blijft dan voor V tot 1 maart 2014 een eigen woning. Als de woning voor die 

datum nog niet is verkocht, is de hypotheekrente vanaf maart 2014 bij V niet meer aftrekbaar. 

Uiteraard hoeft V vanaf maart 2014 ook geen eigenwoningforfait meer aan te geven. Haar deel van 

de woning en de eigenwoningschuld, zit in haar rendementsgrondslag op 1 januari 2015.  

Dit is anders als inmiddels ook M is verhuisd. Stel dat M per 1 februari 2014 is verhuisd. In dat geval 

geldt voor V aansluitend de verhuisregeling tot 31 december 2014 (als de termijn voor de 

verhuisregeling dan nog steeds is verlengd, eindigt deze op 31 december 2015). Dit betekent dat de 

hypotheekrente aftrekbaar blijft tot en met december 2014. Omdat de verhuisregeling geldt, hoeft V 

vanaf 1 februari 2014 geen eigenwoningforfait aan te geven. Voor M geldt eveneens per 1 februari 

2014 de verhuisregeling. Deze loopt bij hem tot 31 december 2016 (als de termijn voor de 

verhuisregeling dan nog steeds is verlengd, eindigt deze op 31 december 2017). 



Zolang de echtgenoten nog geen echtscheidingsverzoek hebben ingediend, blijven zij fiscaal partners. 

Volgens de staatssecretaris betekent dit dat het voor de rente-aftrek niet van belang is wie de rente 

betaalt. Als de woning voor beide echtgenoten als een eigen woning kwalificeert, is de rente 

aftrekbaar en kunnen echtgenoten zelf kiezen in welke verhouding zij het (negatieve) saldo van het 

eigenwoningforfait en de eigenwoningrente toerekenen.  

De vraag wie de rente betaalt, kan wel van belang zijn voor het vaststellen van alimentatie. Als een 

van beide echtgenoten meer rente betaalt dan overeenkomt met zijn aandeel in de schuld, kan het 

meerdere kwalificeren als een alimentatiebetaling. Dat de echtgenoten fiscaal nog als partners 

kwalificeren, doet daar niet aan af. 

Voorbeeld 3 (alimentatie) 

M en V zijn gehuwd. Zij bezitten samen een eigen woning en zijn daarvoor ook samen (en in gelijke 

delen) een eigenwoningschuld aangegaan. M en V gaan op 1 september 2012 duurzaam gescheiden 

leven. M verhuist. M betaalt de volledige eigenwoningrente in 2012. 

In dit voorbeeld is de eigenwoningrente nog volledig aftrekbaar in box 1. Zij kunnen zelf kiezen bij 

wie ze het saldo van het belastbaar inkomen uit de eigen woning aangeven. Stel dat het 

eigenwoningforfait € 1.800 en de eigenwoningrente € 15.000 bedraagt. Het saldo daarvan, dus 

13.200, is vrij toerekenbaar. 

Omdat V in de woning blijft wonen, kan daarnaast worden gesteld dat V het woongenot als 

alimentatie geniet. Bovendien betaalt M alle rente, dus ook de rente die betrekking heeft op haar 

aandeel in de schuld. Ook dit deel zou als alimentatie aangemerkt kunnen worden. Op basis van de 

hiervoor vermelde gegevens, dient V € 900 als alimentatie aan te geven in box 1. Dit bedrag is bij M 

aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. Als ook de rentebetaling als alimentatie kwalificeert, 

dient V daarnaast € 7.500 als ontvangen alimentatie aan te geven in box 1. Ook dit bedrag is bij M 

aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. 

In totaal ziet het er als volgt uit:   M   V 
Saldo belastbaar inkomen uit eigen woning   -/- 13.200 vrij toerekenbaar 
Alimentatie         900 (box 1) 
          7.500 (box 1) 
       -/- 900 (pga) 
       -/- 7.500 (pga) 
 

In de praktijk ontstaat nogal eens discussie over de vraag of de rente die een van beide echtgenoten 

voor de ander betaalt, aftrekbaar is als alimentatie. Het is raadzaam dat echtgenoten de afspraken 

hierover duidelijk vastleggen. Niettemin zijn de feiten doorslaggevend voor de vraag of werkelijk van 

alimentatie sprake is. Anders gezegd: als echtgenoten het alimentatie noemen maar het dit feitelijk 

niet is (omdat de ontvangende partij bijvoorbeeld niet ‘behoeftig’ is of omdat de rentebetaling wordt 

verrekend met betalingen die de andere echtgenoot voor zijn rekening neemt), is er geen sprake van 

alimentatie. Andersom geldt hetzelfde: als echtgenoten hierover niets schriftelijk hebben 

afgesproken, kan de rentebetaling toch als alimentatie kwalificeren.  

Voorbeeld 4 (geen alimentatie) 



M en V zijn gehuwd. Zij bezitten samen een eigen woning en zijn daarvoor ook samen (en in gelijke 

delen) een eigenwoningschuld aangegaan. M en V gaan op 1 september 2012 duurzaam gescheiden 

leven. M verhuist. V betaalt de volledige eigenwoningrente in 2012. 

De vraag is of de rente die V betaalt voor M vanaf 1 september 2012, kwalificeert als alimentatie. Dat 

is in deze situatie maar de vraag. De rente die zij ‘teveel’ betaalt, kan immers ook gezien worden als 

een gebruiksvergoeding voor de woning. Omdat zij in de woning kan blijven wonen, betaalt ze niet 

alleen haar deel van de rente, maar ook dat van haar toekomstige ex-echtgenoot. Aan alimentatie 

wordt dan niet toegekomen.  

Als in dit voorbeeld de woningverlater, M dus, de volledige rente betaalt is de situatie anders. Ook in 

dat geval is echter niet ‘automatisch’ sprake van alimentatie. Als V een hoger inkomen heeft dan M 

of een even hoog inkomen, ligt het niet voor de hand dat M aan V alimentatie betaalt. Afgesproken 

kan ook zijn dat M de volledige rente aan de bank betaalt, maar dat daarmee bij de verdeling van de 

huwelijksgemeenschap (of bij de afwikkeling van het verrekenbeding) rekening wordt gehouden. In 

dat geval krijgt V als het ware een schuld aan M, zodat van alimentatie geen sprake is.  

Indiening echtscheidingsverzoek/ einde partnerschap 

Als echtgenoten het echtscheidingsverzoek indienen maar nog steeds op hetzelfde adres wonen 

volgens de GBA, verandert er niets. Zij blijven fiscaal partner van elkaar en de woning staat hen 

beiden nog als hoofdverblijf ter beschikking.  

Zodra de gescheiden levende echtgenoten het echtscheidingsverzoek indienen, eindigt het fiscale 

partnerschap echter wel. In het jaar waarin het echtscheidingsverzoek wordt ingediend, kunnen de 

echtgenoten nog gebruik maken van de vrije toerekeningsmogelijkheid. Zoals hiervoor aangegeven, 

is volgens de staatssecretaris in dat geval voor de rente-aftrek niet van belang wie de rente betaalt of 

verschuldigd is. Als de woning voor beiden nog kwalificeert als een eigen woning (dus voor de 

woningverlater binnen de tweejaarstermijn), is de volledige rente aftrekbaar in box 1. De vraag of en 

zo ja, bij wie, de rente aftrekbaar is speelt dan nog in de situatie: 

1. Als echtgenoten in het jaar waarin ze het echtscheidingsverzoek indienen niet kiezen voor de 

vrije toerekeningsmogelijkheid; 

2. In het jaar/ de jaren nadat het echtscheidingsverzoek is ingediend 

Over de vraag of de rente aftrekbaar is, is de laatste tijd nogal wat jurisprudentie verschenen. Het 

gaat dan vooral om de vraag of de rente aftrekbaar is als de ene echtgenoot deze voor zijn rekening 

neemt terwijl de ander deze verschuldigd is. Zoals hiervoor aangegeven, kan deze betaling 

kwalificeren als alimentatie. Hier gaat het echter om de vraag of de rente (tevens) aftrekbaar is als 

eigenwoningrente. 

Voorbeeld (rentebetaling gehuwden in gemeenschap van goederen) 

M en V zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben een eigen woning. Over de 

eigenwoningschuld zijn zij jaarlijks € 15.000 rente verschuldigd.  M verlaat de woning in december 

2012 en zij dienen onmiddellijk het echtscheidingsverzoek in. In 2013 betaalt M alle rente aan de 

bank.  



Omdat zij in 2013 geen partners meer zijn, kunnen M en V in 2013 niet meer kiezen voor de vrije 

toerekening.  Civielrechtelijk leidt de indiening van het echtscheidingsverzoek tot ontbinding van de 

huwelijksgemeenschap. Dit betekent dat vanaf dat moment alle ontvangsten en betalingen niet meer 

via de huwelijksgemeenschap lopen maar privé-ontvangsten en betalingen van de echtgenoten zijn. 

Omdat zij beiden voor de helft zijn gerechtigd in de ontbonden huwelijksgemeenschap, gaat de 

schuld ieder voor de helft aan. Dit betekent dat ieder de helft van de rente, € 7.500, voor zijn 

rekening moet nemen. In dit voorbeeld betaalt de man echter alle rente. De vrouw betaalt in dit 

geval dus feitelijk (ook niet indirect via de huwelijksgemeenschap) geen rente. De vraag is nu bij wie 

de rente aftrekbaar is. Hier onderscheid ik de volgende situaties: 

a. Over de rentebetaling zijn geen afspraken gemaakt 

b. Afgesproken is dat M de rente betaalt en dat V die niet hoeft terug te betalen 

c. Afgesproken is dat M de rente betaalt omdat M de woning zal verkrijgen tegen de huidige 

waarde bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap. 

 

Ad a. Over de rentebetaling zijn geen (stilzwijgende) afspraken gemaakt 

M betaalt de volledige rente ad € 15.000. Hij is juridisch echter slechts gehouden € 7.500 voor zijn 

rekening te nemen. Voor het meerdere krijgt hij een regresvordering op V. Omdat dit deel niet op 

hem drukt, is dat bij M ook niet aftrekbaar. Omdat V feitelijk op dit moment geen rente betaalt, 

drukt de rente evenmin op haar. Zij kan dus (nog) niets in aftrek brengen. In dit voorbeeld kan V de 

rente in aftrek brengen als V de regresvordering voldoet, of als deze door verrekening teniet gaat of 

rentedragend wordt. Als V de regresvordering nimmer voldoet, gaat de helft van de rente-aftrek 

verloren. 

Ad b. Afgesproken is dat V de rente niet hoeft terug te betalen 

Indien de (ex-)partners echter (stilzwijgend) zijn overeengekomen dat de rente niet hoeft te worden 

terugbetaald, dient te worden bezien op grond van welke titel de betaling van de bovenmatige rente 

dan plaatsvindt. In veel gevallen zal de betaling van de bovenmatige rente kwalificeren als een 

alimentatiebetaling. In dat geval moet worden aangenomen dat M € 7.500 alimentatie betaalt aan V, 

waarmee V zelf de rente betaalt. In dat geval is de rente dus aftrekbaar bij ieder naar rato van de 

schuldverhouding.  Een andere mogelijkheid is dat de betaling van de bovenmatige rente voortvloeit 

uit het feit dat de echtgenoot die alle rente betaalt in de woning blijft wonen. De betaling kan dan 

worden aangemerkt als een vergoeding voor het woongenot (huur). Ook in dat geval moet naar mijn 

mening worden aangenomen dat de echtgenoot die de rente aan de bank heeft betaald, deze eerst 

ten titel van  huur aan zijn echtgenoot heeft betaald, waarna deze de rentebetaling aan de bank 

heeft voldaan. Naar mijn mening zijn de fiscale gevolgen hetzelfde indien de (ex-)partner de 

bovenmatige rente heeft geschonken. In al deze gevallen blijft de rente dus aftrekbaar naar rato van 

de schuldverhouding van de echtgenoten. Wie de rente feitelijk betaalt is naar mijn mening niet van 

belang.  

Wil men 100% zekerheid hebben over de rente-aftrek, dan doet men er verstandig aan de juridische 

schuldverhouding te volgen. Als M en V zijn overeengekomen dat M de rente als alimentatie betaalt,  

dient M in dit voorbeeld € 7.500 aan V te betalen die vervolgens zelf dit bedrag als rente aan de bank 

betaalt. In dat geval is bij zowel M als V de rente ad € 7.500 aftrekbaar. Daarnaast kwalificeert het 



bedrag van de rente ad € 7.500 als alimentatiebetaling, die bij M aftrekbaar is en bij B belast. Het 

eindresultaat is dus dat de volledige rentebetaling bij M aftrekbaar is (de helft op grond van de 

eigenwoningregeling en de helft op grond van de persoonsgebonden aftrekpost). Bij V is niets 

aftrekbaar (tegenover de rente-aftrek staat een evengroot bedrag aan alimenatie).   

Ad c. M neemt de woning over tegen de huidige waarde 

Als echtgenoten afspreken dat M  te zijner tijd (bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap) de 

woning kan overnemen tegen de huidige waarde en dat hij daarom vanaf nu ook alle rente betaalt, 

kan deze afspraak worden gezien als de verkrijging van het economisch belang van de woning door 

M. De volledige waarde-ontwikkeling van de woning gaat M vanaf dit moment aan en alle kosten en 

lasten drukken op M. Omdat M het economisch belang heeft, is de volledige rente bij M aftrekbaar. 

De verkrijging van het economisch belang is overigens wel een belastbaar feit voor de 

overdrachtsbelasting. De verkrijging op grond van de verdeling van de huwelijksgemeenschap is 

echter een uitgezonderde verkrijging. Het zou dan zeer redelijk zijn als deze verdeling, die 

vooruitloopt op de uiteindelijke verdeling, ook zou worden gezien als een uitgezonderde verkrijging. 

Voorbeeld (rentebetaling gehuwden buiten gemeenschap van goederen) 

M en V zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. Zij hebben gezamenlijk een eigen woning en 

zijn daarvoor ook gezamenlijk een eigenwoningschuld aangegaan. Over de eigenwoningschuld zijn zij 

jaarlijks € 15.000 rente verschuldigd.  V verlaat de woning in december 2012 en zij dienen 

onmiddellijk het echtscheidingsverzoek in. In 2013 betaalt M alle rente aan de bank.  

De uitwerking is hetzelfde als bij de gehuwden in gemeenschap van goederen. De helft van de rente 

(de rente over zijn aandeel in de schuld) is bij M aftrekbaar als eigenwoningrente. Of de rente ook 

onmiddellijk aftrekbaar is bij V, hangt af van de feiten. Als over de rentebetaling geen afspraken zijn 

gemaakt, heeft M een regresvordering op V. De rente is dan aftrekbaar als V de regresvordering 

voldoet, of als deze door verrekening teniet gaat of rentedragend wordt. Kwalificeert de 

bovenmatige rentebetaling van M echter als een vergoeding voor het gebruik van de woning (of als 

alimentatie), dan is naar mijn mening de rente bij V onmiddellijk aftrekbaar.  Betaalt M alle rente 

omdat is afgesproken dat hij de woning kan overnemen tegen de huidige waarde, dan heeft M het 

economische belang verkregen en is de volledige rente bij M aftrekbaar. 

Samenvattend geldt dus dat de onderlinge afspraken van cruciaal belang zijn voor de vraag bij wie en 

wanneer de rente aftrekbaar is. Een goede schriftelijke vastlegging daarvan kan voorkomen dat een 

deel van de rente in het geheel niet in aftrek kan worden gebracht. 

Advies voor de praktijk 

Als echtgenoten die (al dan niet gezamenlijk) een eigen woning bezitten gaan scheiden, verdient de 

eigenwoningregeling extra aandacht. In de eerste plaats geldt dit voor de tweejaarstermijn uit de 

echtscheidingsregeling. Deze termijn is in de praktijk vaak erg kort. Omdat na ommekomst van de 

termijn de rente voor de woningverlater niet meer aftrekbaar is in box 1, dient goed in de gaten 

gehouden te worden wanneer de tweejaarstermijn aanvangt. Dit is niet noodzakelijkerwijs het 

moment dat echtgenoten feitelijk gescheiden gaan leven. Beslissend is op welk moment de feitelijke 

scheiding definitief is. 



Als een van beide echtgenoten (een deel van) de rente van de ander voor zijn rekening neemt, kan 

deze betaling worden aangemerkt als alimentatie. Of hiervan sprake is, is sterk afhankelijk van de 

feiten en omstandigheden. Het is in principe niet van belang of echtgenoten de alimentatie 

schriftelijk zijn overeengekomen. Een mondelinge afspraak is ook voldoende. Voor de (civiele en 

fiscale) rechtszekerheid, verdient een goede schriftelijke vastlegging vanzelfsprekend wel de 

voorkeur. 

Nadat het echtscheidingsverzoek is ingediend, worden de echtgenoten voor de inkomstenbelasting 

niet meer als partners aangemerkt. In het jaar waarin het echtscheidingsverzoek is ingediend kunnen 

echtgenoten echter wel nog kiezen voor de vrije toerekening. In de jaren daarna is dat niet meer het 

geval. Als niet meer wordt (of kan worden) gekozen voor de vrije toerekening, kan discussie ontstaan 

over de vraag of en zo ja, bij wie, de eigenwoningrente aftrekbaar is. Een duidelijke schriftelijke 

vastlegging van de afspraken daarover tussen echtgenoten is van cruciaal belang om te voorkomen 

dat een deel van de rente-aftrek verloren gaat.  

Als voor de woningverlater de tweejaarsperiode nadert, terwijl de woning nog niet is verkocht, kan 

worden overwogen om het economisch belang aan de echtgenoot over te dragen die in de woning is 

blijven wonen. Hiertoe volstaat een schriftelijke overeenkomst waarin is vastgelegd dat de 

echtgenoot die in de woning woont de waarde-ontwikkeling van het pand volledig aangaat (dus het 

pand te zijner tijd overneemt tegen de huidige waarde) en de kosten en lasten volledig op hem/haar 

drukken. De verkrijging van het economisch belang is wel een belastbaar feit voor de 

overdrachtsbelasting. Voor gehuwden in gemeenschap van goederen zou het redelijk zijn als dit  als 

een uitgezonderde verkrijging zou worden aangemerkt. Afstemming met de belastingdienst is in dat 

geval raadzaam. 

Geraadpleegde literatuur: 

M.J. Hoogeveen, ‘Scheiding en de eigen woning’, in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van 

(echt)scheiding, Den Haag: SDU Uitgevers 2012 

M.J.J.R. van Mourik, ‘Eigen woning: postrelationele solidariteit in de inkomstenbelasting’, WPNR 

2012/6953 

Besluit van 29 november 2009, nr. CPP2009/2342M 

Hof Den Haag 14 april 2010, LJN BM1858 

Hof Amsterdam 7 juli 2011, nr. 09/00686, NTFR 2011/2033 

Rechtbank Haarlem 28 september 2010, LJN  BO1411 

Hof Amsterdam 29 maart 2012, LJN BW0614, VN 2012/32.14 


