
5.5  Overig inkomen 
 
5.5.1  Eigen woning 

Aflossen 
Het is zinvol om na te gaan of  het aflossen van een hypotheekschuld voordeliger is dan het 
jaarlijks profiteren van de hypotheekrenteaftrek.  
Bij aflossing van de hypotheek stopt de rentebetaling, maar er is ook geen hypotheekrente-
aftrek/fiscaal voordeel) meer en de liquiditeit (financiële buffer) neemt met het afgeloste 
bedrag af. 
Wie zijn hypotheek heeft afgelost, dient nog wel het bedrag aan het eigen woningforfait 
aan de belastingdienst op te geven, maar tegelijkertijd is er een aftrekpost van hetzelfde 
bedrag vanwege het ontbreken van een hypotheekschuld (de zogenoemde Wet Hillen).
Let op: deze wet zal echter vanaf 2019 in 30 jaar worden afgebouwd, zodat dit voordeel 
niet meer aanwezig is. In 2020 behoeven eigenwoningbezitters met geen of een lage 
eigenwoningschuld alleen belasting te betalen over 6.67% (2019: 3.33%) van het verschil 
tussen het eigenwoningforfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten 

Tabel 54: het forfaitpercentage 2019 en 2020 van de WOZ-waarde van de eigen woning  
WOZ-waarde meer dan Maar niet meer dan Bedraagt het percentage 

2019
Bedraagt het percentage 2020

0 12.500 Nihil Nihil
12.500 25.000 0,25 0,20
25.000 50.000 0,35 0,35
50.000 75.000 0,5 0,45
75.000 1.060.000 0.65* 0,6*
1.060.000 - € 7.020 + 2.35 % van 

de waarde boven de 
€  1.080.000

€ 6.540 + 2.35 % van de 
waarde boven de € 1.090.000

*wordt tot en met 2023 stapsgewijs verlaagd naar 0,45%. (2021; 0,55; 2022: 0,50; 2023: 0,45)

Let op: de rente op aflossingsvrije hypotheken, die vóór 2001 zijn afgesloten, is na 30 jaar, 
dus vanaf 2031 niet meer aftrekbaar. Door de hypotheek vóór die tijd af te lossen voorkomt 
u mogelijk een probleem!

Overwaarde 
Als de woning een zodanige overwaarde (= vrije verkoopwaarde minus resterende 
hypotheekschuld) heeft is de vraag of de bestaande hypotheek kan worden 
verhoogd. Voor woningeigenaren met een AOW of van 60 jaar of ouder wordt deze 
hypotheekverstrekking verzilverlening (of overwaardehypotheek of verzilverhypotheek) 
genoemd. Hypotheekverstrekkers zullen op basis van de overwaarde nagaan of een nieuwe 
hypotheek of een verhoging hiervan verantwoord is. Er is een eenmalige uitkering en/of een 
maandelijkse uitkering (gedurende maximaal 20 jaar) mogelijk. De rente wordt bij de lening 
opgeteld en er wordt niet afgelost. Aflossing vindt eerst plaats bij verkoop of overlijden 
(door de erfgenamen).  
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft acceptatiecriteria opgesteld voor 
hypotheekverstrekkers aan senioren. Er zijn veel ouderen, die moeite hebben met het 
verkrijgen van een nieuwe hypotheek, doordat hypotheekverstrekker het inkomen na de 
pensioendatum als onzeker zien. NHG staat toe, dat hypotheekverstrekkers kijken naar 
de daadwerkelijke maandlasten in plaats van het inkomen. Daarnaast blijven inkomen 
(pensioenuitkering; AOW), de WOZ-waarde van de woning en het aanwezige vermogen 
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criteria. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt via een groot aantal gemeenten 
in Nederland oplossingen voor financiering aan voor (oudere) huiseigenaren met een huis 
met overwaarde (zoals de Blijverslening of de Verzilverlening, een niet inkomensafhankelijke 
hypthecaire lening  voor senioren ouder dan 56 jaar en 4 maanden) (www.svn.nl)
Let op: de te betalen rente van de verzilverlening ligt hoger dan een normale hypotheek en is 
behalve over het deel, dat wordt gebruikt voor de aflossing van de restschuld, niet aftrekbaar 
vanwege het feit, dat het consumptief besteed wordt (box 3).  
 
Het is mogelijk met de eigen woning als onderpand een (consumptief) krediethypotheek op 
uw huis nemen, maar deze rente is hoog en niet aftrekbaar. Sommige banken kijken meer 
naar het inkomen dan naar de waarde van het huis.

Een mogelijkheid om van de overwaarde te profiteren is de verkoop van het huis aan de 
kinderen en er blijven wonen tegen (aantrekkelijke) huurprijs.

Wie kleiner wil gaan wonen, kan nagaan of verhuur aan derden van de eigen woning 
een optie is, terwijl zelf een kleinere huurwoning wordt betrokken. De waarde van de 
eigen woning moet in box 3 (minus de hypotheekschuld) worden aangegeven, maar de 
huurinkomsten zijn onbelast.  
Een mogelijkheid is ook de (grote) eigen woning te verkopen en een kleinere woning terug 
te kopen, waarna het saldo tussen verkoopprijs en koopprijs wordt aangewend voor sparen, 
beleggen of schenken.
Als een eigen woning wordt verkocht en een andere (goedkopere) woning wordt koopt, kan 
men te maken krijgen met de bijleenregeling. Als dat het geval is, is niet alle (hypotheek)rente 
aftrekbaar bij de aankoop van de nieuwe woning.
De bijleenregeling geldt, als een eigen huis wordt verkocht en er wordt na de aflossing 
van de eigen woningschuld geld overgehouden. Er is dan sprake van overwaarde of 
eigenwoningreserve.
Wordt er een hypotheek of lening afgesloten voor het nieuwe huis? Dan mag de rente over 
maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning minus de eigenwoningreserve worden 
afgetrokken. 
Voorbeeld 
De overwaarde van de verkochte woning is € 50.000. De nieuwe woning kost € 200.000. De 
rente is dan aftrekbaar over een hypotheek of lening van maximaal € 150.000 (€ 200.000 
minus € 50.000). Is de lening hoger dan € 150.000? Dan mag over het bedrag boven die 
€ 150.000 geen rente worden afgetrokken.
Met de Rekenhulp Bijleenregeling (www.belastingdienst.nl) kunnen de fiscale gevolgen 
worden berekend 

5.5.2 Eigen woning of tweede woning verhuren

Eigen woning tijdelijk verhuren
Bij het tijdelijk verhuur van de eigen woning tijdelijk verhuurt bv. vanwege een grote 
buitenlandse reis is 70% van de huurinkomsten belastbaar in box 1. Deze huurinkomsten 
kunnen worden verrekend met de voor die woning gemaakte directe kosten, zoals energie; 
schoonmaken e,d,, Het woningforfait geldt, terwijl de hypotheeklasten kunnen worden 
afgetrokken  

Deel eigen woning verhuren
Bij verhuur van een deel van de eigen woning, bijvoorbeeld een kamer,  is er een vrijstelling 
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van de huuropbrengst in de aangifte IB, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
1.  De huuropbrengst inclusief een eventuele vergoeding voor het gebruik van meubilair, 

energie en dergelijke is niet meer € 5.506 (2020). De huuropbrengst boven dit bedrag 
moet wel worden aangegeven.

2.  Het gedeelte dat wordt verhuurd, maakt deel uit van uw woning en is geen zelfstandige 
woning (dat zakelijk wordt gebruikt; dus een tuinhuisje is mogelijk) 

3.  Verhuurder en huurder waren tijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente 
op het adres van de woning.

4. De verhuur is niet van korte duur.

Wie geen beroep kan doen op de kamerverhuurvrijstelling, dan moet een percentage van 
de WOZ- waarde van de woning of de WOZ-waarde van dat deel van de woning worden 
opgegeven als bezitting (box 3) en een eenzelfde percentage deel van de eigenwoningschuld 
als schuld in box 3. De rente over het verhuurde deel mag u niet aftrekken. 

Investeren in een tweede (vakantie)woning
Investeren in een tweede (vakantie)woning is een gewild alternatief sinds de rente zich op 
een laag niveau bevindt. Wie een tweede woning koopt als belegging (met het doel deze 
te verhuren) én als eigen potentiële vakantie-plek voor een beperkt aantal weken kan twee 
vliegen in klap slaan, mits de organisatie rond de verhuur transparant is geregeld.  
Een tweede woning hoort bij het box 3-vermogen. Voor de vakantiewoning geldt geen 
eigenwoningforfait . Als de tweede woning wordt verhuurd, hoeven de inkomsten uit de 
verhuur niet te worden opgegeven, maar de kosten zijn ook niet aftrekbaar. De rente van 
een eventuele hypothecaire financiering is niet aftrekbaar. Een lening ,afgesloten voor deze 
woning wordt als een schuld in box 3 opgenomen en wordt van het aanwezig vermogen 
(incl, de waarde van de tweede woning) afgetrokken. Over het forfaitaire rendement van dit 
saldo wordt de vermogensrendementsheffing geheven.  
Let op: vanaf 2022 bij de wijziging van het systeem van box 3 wordt 33% 
vermogensrendementsheffing geheven over het saldo (minus € 400) van het forfaitair 
percentage 5,33% van de waarde van (de belegging in) de tweede woning na aftrek van het 
forfaitair percentage van 3,03% van de schuld van de tweede woning (voor meer details 
paragraaf 1.2.3)  

Het verhuren/exploiteren van een tweede woning (tenminste 140 dagen per jaar) kan 
voor de BTW als ondernemerschap gelden, waardoor de BTW van het aankoopbedrag 
kan worden teruggekregen. De eigenaar/verhuurder moet dan wel bij de fiscus als BTW- 
ondernemer te zijn geregistreerd (via het formulier “opgaaf startende onderneming” op 
www.belastingdienst.nl. De BTW op de huursommen moeten worden afgedragen, maar 
de BTW op de kosten van inrichting, energie en onderhoud kunnen daarmee worden 
verrekend. 
Wie een nieuwe tweede woning alleen voor eigen gebruik aanschaft, kan geen BTW 
terugkrijgen. Dat geldt ook voor de BTW bij de aankoop van  een bestaande woning (met 
overigens uitzonderingen voor de aankoop van een woning, die minder dan twee jaar oud 
is) (www.belastingdienst.nl).
 
Belangrijk onderdeel bij de berekening, wat een investering in en de eigendom van een 
tweede woning (zeker, als deze onderdeel uitmaakt van een vakantiecomplex of –park) 
kost en oplevert, is het (vóóraf duidelijk inzicht verkrijgen in het) zicht op de zogenoemde 
onvoorspelbare kosten: kosten, die bij de aankoop (nog) niet zijn voorzien en die in de 
toekomst op de eigenaar, niet op de huurder, zullen worden afgewenteld. Te denken valt 
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aan de kosten van de energietransitie (overgang naar andere energiebronnen), extra 
kosten vanwege het onderhoud van het park en extra kosten van marketinginspanningen 
in verband met het achterblijven van de verhuur. Dat geldt ook voor de situatie, dat 
de verhuur is uitbesteed aan een bedrijf/makelaar, dat op provisiebasis (zie hieronder) 
zorg draagt voor de verhuur, onderhoud, administratie e.d. van de woning en zonder 
toestemming van de eigenaar de hoogte van het marketingbudget kan bepalen. 
 
Er zijn bedrijven/makelaars, die een door een particulier aangekochte vakantiewoning 
op commissiebasis (bv. 25% voor marketing; administratie, onderhoud, toezicht e.d.) 
aanbieden, waarbij een vast rendement per jaar (ongeacht de werkelijke huurinkomsten, die 
het bedrijf ontvangt) wordt gegarandeerd. Het probleem van onvoorspelbare kosten doet 
zich dan niet voor. Het rendement, dat wordt beloofd,  ligt meestal rond de 5%. 
Bij een buitenlandse tweede woning is er de mogelijkheid van ter plaatse verschuldigde 
belastingen (lokaal, provinciaal/kantonaal, nationaal). Om te voorkomen, dat er twee keer 
belasting wordt betaald, kan op het Nederlandse aangiftebiljet naast de aangegeven waarde 
van de vakantiewoning (minus mogelijk hypothecaire schuld) de rubriek “voorkoming van 
dubbele belasting” worden aangevinkt. 
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