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De aflossingsverplichting
Gedragscode / NHG

Fiscaal

> 50% marktwaarde woning

Art. 3.119a/3.119c Wet IB2001

< 2013
Alles behalve aflossingsvrij

> 2013
Ten minste annuïtair
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Oud recht en nieuw recht
• In 2010 wordt een woning gekocht. Kosten verwerving € 200.000,
EWS € 200.000, 2 delen: € 100.000 spaarhyp. en € 100.000 aflossingsvrij.
• In 2017 wordt de woning verkocht, EWR € 50.000.
De KEW wordt tijdens de periode van huur afgekocht (art. 10bis.6 lid 2).

• In 2018 wordt een nieuwe woning gekocht. Kosten verwerving € 350.000
Mogelijke constructie…?
• Max. EWS = € 300.000, delen: € 150.000 aflossingsvrij (bestaande EWS)
€ 50.000 annuïtair (bestaande EWS) en € 100.000 annuïtair (nieuw recht).
Art. 10bis.1
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Elementen (fiscale) aflossingsverplichting

contractuele
verplichting

ten minste
annuïtair
aflossen

(resterende)
schuld op
toetsmoment

(resterende)
looptijd

art. 3.119a en art. 3.119c
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Mutaties in de aflossingsverplichting
Volgen aflosschema
• Aflossen in de nog resterende maximale looptijd van de oorspronkelijke
maximale looptijd van 360 maanden van de voorgaande schuld in
maanden op het laatste moment dat deze schuld bestond
(in volle kalendermaanden!)
• Aflossen in de ‘resterende duur’ geldt niet als vorige EWS een bestaande
EWS was en het overgangsrecht niet van toepassing is.

Art. 3.119c lid 3 onder d en lid 4
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Voorbeeld voortzetting aflosschema
•
•
•
•

EWS € 240.000,-, aanvang 15 mei 2013, lineaire aflossing in 20 jaar
Oversluiten en verbouwen, hypotheek passeert op 10 maart 2018
Nieuwe EWS bedraagt € 250.000,-.
Doelstelling klant: zo laag mogelijke maandlasten

Mogelijke constructie…?
•
•
•
•

Aflossingsschema start op 1 juni 2013
Aantal volledige kalendermaanden tot 1 maart 2018: 7 + 48 + 2 = 57
€ 183.000,- annuïtair in ‘resterende’ duur: 360 – 57 = 303 maanden
€ 67.000,- annuïtair in maximaal 360 maanden
Art. 3.119c
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Voorbeeld aflosschema na bestaande EWS
•
•
•
•

EWS € 180.000,-, aanvang 10 maart 2010, aflossingsvrij
Woning wordt verkocht op 10 januari 2015
Nieuwe woning wordt gekocht op 10 maart 2018 voor € 250.000,Nieuwe EWS bedraagt eveneens € 250.000,-.

Constructie…?
• Renteaftrek over € 180.000,- gedurende 58 maanden
• € 180.000,- aflossen in max. 360 maanden (max. 302 maanden aftrek)
• € 70.000,- aflossen in maximaal 360 maanden (360 maanden aftrek)
Art. 3.119c
7

Mutaties in de aflossingsverplichting
• Bij nieuwe EWS: eerst wordt de schuld met de kortste resterende
maximale looptijd in aanmerking genomen
• Nieuwe hogere (boven laatste omvang schuld) EWS: weer maximale
looptijd van 360 maanden

Art. 3.119c
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Nieuwe EWS en de aflossingsverplichting
•
•
•
•

19 mei 2014: annuïtaire EWS voor aankoop woning, duur 30 jaar (A)
22 oktober 2015: lineaire EWS voor badkamer, duur 20 jaar (B)
5 april 2017: annuïtaire EWS voor uitbouw, duur 30 jaar (lening C)
De woning wordt verkocht op 2 januari 2018

Resterende schulden: (A): € 216.000,-, (B): € 14.000,- en (C): € 38.000,Op 4 oktober 2018: nieuwe EWS voor aankoop € 250.000,-.
Constructie…?
€ 216.000,- 317 mnd, (B): € 14.000,- 334 mnd, (C): € 20.000,- 352 mnd,
(Aflossingsstand € 18.000, 352 mnd)

Art. 3.119c
9

De aflossingsstand
• EWS met annuïtair aflosschema, afgesloten op 15 april 2014. Hoofdsom
EWS is € 300.000,-. Op 20 oktober 2017 bedraagt de schuld nog € 270.470,-.
• Aflossing uit eigen middelen € 50.000,-.
• Verbouwing op 20 juni 2018 voor € 44.000,-. De EWS bedraagt dan nog
€ 213.800,-. De verbouwing wordt gefinancierd met een zo lang mogelijk
aflosschema (bijkomende kosten uit eigen middelen).

Hoe ziet de constructie van de hypotheek uit na de financiering van de
verbouwing?
Alleen bij verkoop woning ontstaat een aflossingsstand. De nieuwe EWS voor
de verbouwing mag weer in 360 maanden worden afgelost, mét renteaftrek.
Art. 3.119d
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De aflossingsstand
Bij vervreemding van de eigen woning…

1. als EWS direct voorafgaand aan de vervreemding groter is dan de EWS
van een nieuw verworven eigen woning óf
2. indien géén EWS na de vervreemding
• dan is aflossingsstand:
(meerdere van) EWS en stand resterende looptijd in maanden, direct
voorafgaande aan de vervreemding

Art. 3.119d
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De aflossingsstand
• Op 3 februari 2013: aankoop woning, EWS annuïtair met duur 30 jaar.
• Op 19 juli 2017: woning wordt verkocht voor € 310.000, EWS dan € 290.000,-.
• Eveneens op 19 juli 2017: aankoop oude woonboerderij voor € 230.000,-, deze
wordt volledig gefinancierd.
• Op 8 mei 2018: EWS voor renovatie woning € 65.000,-.
• Op 4 oktober 2018: EWS voor dakkapellen op de woning € 20.000.

Hoe ziet de constructie van de EWS uit op 1 december 2018?
19 juli 2017: EWS € 210.000,- resterende duur 308 mnd, AS € 80.000,- 308 mnd,
(€ 20.000,- box 3)

8 mei 2018: EWS € 65.000,- duur 308 maanden, AS € 15.000,- 308 mnd
4 oktober 2018: EWS € 15.000,- duur 308 mnd.; € 5.000,- 360 mnd.
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Aflossen KEW op de oude of de nieuwe EWS
• Op 1 juli 2008: voor aankoop woning wordt aflossingsvrije EWS € 240.000,afgesloten en een KEW
• Op 1 juli 2013: voor verbouwing wordt aanvullende annuïteitenhypotheek
afgesloten van € 68.000,-, duur 30 jaar
• Op 1 juli 2018: met KEW (€ 60.000,-) wordt deel EWS afgelost. De resterende
annuïtaire schuld is dan eveneens € 60.000,• Op 1 juli 2019: aankoop nieuwe woning, nieuwe EWS wordt dan € 400.000,Wat is het verschil in constructie van de nieuwe EWS als:

1. in 2018 met KEW de bestaande EWS is afgelost
2. in 2018 met de KEW de annuïtaire EWS heeft afgelost
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Verhuisregeling
“Indien nog een andere woning wordt aangemerkt als eigen woning (door
toepassing van artikel 3.111, lid 2 of 3), gaat de aflossingseis, met
toepassing van stand en looptijd van de aflossing van de EWS, op dat
moment over van de te vervreemden eigen woning naar de schuld van de
andere eigen woning, voor zover de schuld de schuld van de te
vervreemden eigen woning niet overtreft.”
Wat te doen als je de passeerdatum van de nieuwe woning niet weet…?
In bindend aanbod: looptijd korter en hoogte resterende schuld hoger!
Art. 3.119f
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Combinatie oude en nieuwe annuïteitenhypotheek
• Oktober 2012: annuïteitenhypotheek hoofdsom € 204.000,-.
• Maart 2018: ‘oude’ woning wordt verkocht voor € 224.000,-, resterende EWS
bedroeg nog € 174.000,-.
• Oktober 2018: nieuwe woning verwerving € 295.000,-. Nieuwe EWS
€ 245.000,-. Deze wordt vollédig annuïtair afgesloten met looptijd 30 jaar.
Kwalificeert deze lening (volledig) als eigenwoningschuld?
• Ja, deel ‘oud’ recht en deel ‘nieuw, recht (over € 30.000,-: verkorte duur aftrek)
Klant wil EWS in 2025 deels aflossingsvrij maken. Wat is mogelijk…?
• Fiscaal: hoogte BEWS (resterende schuld), GHF: max. 50% woningwaarde
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Gevolgen latere verkoop woning op nieuwe EWS
• Op 10 maart 2013: aankoop woning, EWS annuïtair € 310.000,-, duur 30 jaar.
• Op 5 april 2016: nieuwe woning wordt gekocht, die meteen wordt betrokken.
• Financiering van de koopsom (€ 350.000) én de verbouwing (€ 20.000,-).
• De EWS op de ‘oude woning’ bedraagt op dat moment nog € 285.000,-.
• De ‘oude’ woning wordt verkocht op 22 juni 2018 voor € 342.000,-.
• De ‘oude’ eigenwoningschuld bedraagt dan nog € 268.000,- (EWR € 74.000,-)
Hoe wordt de samenstelling van de nieuwe EWS op 1 juli 2018?

Art. 3.119f lid 3
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Gevolgen latere verkoop woning op nieuwe EWS
Toepassing art. 3.119f lid 3

Na vervreemding van de woning wordt de EWS opnieuw vastgesteld…
1. EWS o.b.v. art. 3.119a, lid 2, onder a en c: kosten verwerving € 350.000,2. Actuele stand EWR (€ 74.000) komt in plaats van stand direct voorafgaande
aan moment waarop woning als eigen woning is aangemerkt (terugwerking
naar moment verwerving). Max. EWS € 276.000,-.
3. O.b.v. art. 3.119aa, lid 2, onder a: EWR = 0.
4. Daarna artikel 3.119a, lid 2, onder b en c max. EWS: + € 20.000,- = € 296.000,5. Daarna opnieuw art. 3.119aa, tweede lid, onderdeel c: n.v.t.
Art. 3.119f lid 3
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Gevolgen latere verkoop woning op nieuwe EWS
• Vanaf 1 mei 2016 loopt aflosschema over € 285.000,- nog 324 maanden door.
• Totale EWS op 1 mei 2016: € 350.000,- + € 20.000,- + € 285.000,- = € 655.000,-.
• Aflosschema oude EWS wordt voortgezet in nieuwe EWS (3.119f lid 1)

• Maximale EWS bedraagt met terugwerkende kracht € 296.000,-:
• € 285.000,-, duur vanaf 1 mei 2016 nog 324 maanden
• € 11.000,-, duur vanaf 1 mei 2016 nog 360 maanden
Herreken schuld € 296.000,- (1 mei 2016), naar resterende schuld op 1 juli 2018
o.b.v. annuïtaire aflossingen.
Resterende duren resp. 298 en 324 maanden.
Art. 3.119f lid 3
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Tot slot…
Vond je deze presentatie interessant…?
Volg dan de PE FFP K&A bijeenkomst:
Verdieping eigenwoningschuld en KEW

www.impact.nu

Bedankt voor je aandacht!
Meer informatie over Impact Opleiding & Training?
IinkedIn: groep ‘Impact Opleiding & Training’

www.impact.nu

