UIT ELKAAR
Wat moeten we doen met ons huis?

Eén op de drie huwelijken strandt in een echtscheiding. Het aantal
mensen dat uit elkaar gaat en op een andere manier besluit verder
te gaan stijgt. Namelijk ruim 30.000 stellen per jaar in Nederland.
De gezamenlijke woning speelt bij de afwikkeling van een
echtscheiding vaak een belangrijke rol. Woonlasten vormen in veel
gevallen de hoogste kostenpost in een gezinsleven. Wat te doen
als je uit elkaar gaat en wat betekent dit voor de woonlasten?
Moet je de woning verkopen? Blijft er een partner in het huis
achter? En wat komt er nog meer bij kijken?

In deze whitepaper geven we een aantal tips bij de afwikkeling van de echtscheiding ten aanzien van jullie
gezamenlijke woning. Het is verstandig om een adviseur in te schakelen om je te helpen keuzes te maken op
financieel én juridisch vlak.

IS HET HUIS VAN JULLIE SAMEN?
Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is de woning waar jullie samen in verblijven vaak
gezamenlijk bezit. Ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, heb je een samenlevingscontract of
woon je samen? Dan hangt het eigendom af van wat er is vastgelegd in een samenlevingscontract of in de
huwelijkse voorwaarden.

VERKOPEN
OF UITKOPEN
De volgende situaties gaan uit van de situatie dat het huis gezamenlijk eigendom is.
Na een echtscheiding kun je twee keuzes maken met betrekking tot de gezamenlijke woning. Of het huis
wordt verkocht en de opbrengst verdeeld onder de partners. Of één van de partners blijft in het huis wonen en
koopt de ander uit.
Er zijn dan drie scenario’s mogelijk:

1

JULLIE VERKOPEN HET HUIS

2

JIJ BLIJFT IN HET HUIS EN KOOPT JOUW EX-PARTNER UIT

3

JOUW EX-PARTNER BLIJFT IN HET HUIS EN KOOPT JOU UIT
Voor welk scenario je kiest, hangt onder meer af van de financiële draagkracht van jullie afzonderlijk en jullie
nieuwe woonwensen.

SCENARIO 1: VERKOPEN
Voordat je besluit om het huis te gaan verkopen, is het van belang om te bepalen wat de huidige waarde
van de woning is ten opzichte van de hypotheekschuld. Is het huis meer of minder waard geworden? Als
je een goed beeld hebt van de waarde van het huis ten opzichte van je schulden kun je bekijken wat jouw
mogelijkheden zijn.

OVERWAARDE
Is de woning meer waard dan de totale hypotheekschuld? Dan is er sprake van overwaarde. Die overwaarde
wordt verdeeld tussen beide partners. Heb je te maken met overwaarde en ben je van plan om na de verkoop
van jullie gezamenlijke huis een nieuw huis te kopen? Dan krijg je te maken met de bijleenregeling. Als
je binnen drie jaar na de verkoop van je oude woning een nieuw huis koopt, dan moet je de overwaarde
inbrengen in het nieuwe huis. Doe je dat niet dan mag je niet meer alle hypotheekrente fiscaal aftrekken.
Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Belastingdienst: bit.ly/bijlenen.

NIEUWE HYPOTHEEK AFSLUITEN?
Let er bij het sluiten van een nieuwe hypotheek op dat de fiscale regels de
afgelopen jaren zijn gewijzigd. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk
om een volledig aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Wil je gebruik
(blijven) maken van hypotheekrenteaftrek? Dan ben je verplicht om een
nieuwe hypotheek in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen.

ONDERWAARDE
Is de woning minder waard dan de totale hypotheekschuld? Dan is er sprake van onderwaarde. Als een woning
onderwaarde heeft, dan wordt ook wel gezegd dat je huis ‘onder water staat’. Meer informatie hierover vind je
op: bit.ly/huis-onder-water.
De schuld die ontstaat bij de verkoop van het huis met onderwaarde kun je in sommige gevallen meenemen
in een nieuwe hypotheek. Of dit mogelijk is, hangt af van je persoonlijke situatie. Je adviseur kan je er meer
over vertellen.
Meer informatie over restschuld vind je op de website Restschuldinfo.nl: www.restschuldinfo.nl.
Sluit je voor de restschuld een nieuwe lening af? Dan is de rente over deze lening voor de duur van 15 jaar
aftrekbaar in box 1.

SCENARIO 2: JIJ KOOPT JE EX-PARTNER UIT
Is het huis van jullie beiden? Blijf jij in het huis zitten en vertrekt jouw partner? Dan zal je jouw ex-partner
moeten uitkopen. Je kunt hiervoor jouw eigen vermogen gebruiken of een lening aangaan bij familie of
vrienden. Of je kunt de bestaande hypotheek verhogen. Let er op dat je in dat geval te maken krijgt met de
gewijzigde fiscale regels die sinds 2013 gelden. Het nieuwe deel van de lening moet dus in maximaal 30 jaar
annuïtair of lineair afgelost worden. Dat geldt eveneens als je het deel van de oorspronkelijke hypotheek van
jouw ex-partner overneemt.

SCENARIO 3: JOUW PARTNER KOOPT JOU UIT
Vertrek jij uit het huis dat op papier van jullie beiden is? Bedenk dan waar je daarna gaat wonen. Ga je huren,
trek je tijdelijk in bij familie of vrienden? Als je een opnieuw een woning wilt kopen, houdt dan rekening met
de gewijzigde fiscale regels. Was er sprake van overwaarde bij het oude huis? Dan geldt ook in dit geval de
bijleenregeling.
Bespreek de concrete gevolgen voor jullie situatie met je adviseur.

BELANGRIJKE
AANDACHTSPUNTEN

Omdat iedere situatie uniek is, is het van belang om advies in te winnen. Is de hypotheek afgesloten met
Nationale Hypotheek Garantie? Dan kan een deel van een eventuele schuld worden kwijtgescholden. Let
eveneens op fiscaal partnerschap en alimentatieverplichtingen.

KWIJTSCHELDING BIJ NHG?
Heb je een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Neem dan eerst contact op met je
geldverstrekker en/of adviseur om de mogelijkheden voor jullie situatie te bespreken. Jouw hypotheekadviseur
onderzoekt dan de mogelijkheden en berekent of de hypotheek betaalbaar is voor jou en/of je eventuele
(ex)-partner. Is dit haalbaar? Dan neemt de geldverstrekker contact op met Stichting Waarborgfonds Eigen
Woning (WEW). Dit is de stichting die de NHG-regeling uitvoert. WEW en de geldverstrekker kijken samen
of woningbehoud mogelijk is voor één van beide partners. Is het aanhouden van de woning financieel niet
haalbaar? En moet de woning verkocht worden? Dan kan er een restschuld ontstaan. Op dat moment zal het
WEW beoordelen of zij deze restschuld kwijtscheldt. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden die je op
bit.ly/kwijtschelden kunt teruglezen.

ONDERNEMERS
Ben je ondernemer of is je partner ondernemer en zijn jullie getrouwd? Dan is er vaak sprake van huwelijkse
voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden heb je afgesproken hoe je binnen het huwelijk de inkomsten
verdeelt. Het verrekenen van de inkomsten kan dus moeilijk zijn. Laat je ook hierbij goed adviseren.

FISCAAL PARTNERSCHAP EN PARTNERALIMENTATIE
Wanneer je samen een huis hebt gekocht, dan vul je waarschijnlijk ook gezamenlijk de aangifte
inkomstenbelasting in. Jullie zijn dan fiscaal partners. Je kunt dan de aftrekposten onderling verdelen, zodat
je teruggave zo hoog mogelijk wordt. Fiscaal partnerschap stopt niet automatisch als je uit elkaar gaat. Pas
wanneer je een verzoek hebt gedaan tot scheiding of ontbinding van je geregistreerd partnerschap én je niet
meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, eindigt het fiscaal partnerschap.
Als je uit elkaar gaat dan kun je recht hebben op partneralimentatie. Of je moet juist partneralimentatie
betalen. Dit heeft gevolgen voor je inkomen, en daarmee ook voor je inkomensbelasting.
Meer informatie over fiscaal partnerschap, partneralimentatie of andere zaken die je fiscaal moet regelen bij
een scheiding vind je bij de Belastingdienst: bit.ly/belastingdienst-scheiden.

TENSLOTTE:
LAAT JE ADVISEREN!
Het is belangrijk om goed uit te laten zoeken welke juridische en financiële gevolgen een echtscheiding
met zich meebrengt. Neem contact op met je financieel en juridisch adviseur om precies na te gaan wat de
gevolgen van de scheiding voor de gezamenlijke woning zijn.

Naast de afwikkeling van de zaken rond de verdeling van jullie gezamenlijke woning kunnen ook
verzekeringen, testamenten, pensioen, belastingaangifte, incasso’s en gezamenlijke rekeningen een rol spelen.
Daarvoor kun je informatie inwinnen bij verschillende adviseurs. We zetten er een aantal op een rijtje:
• Voor juridisch advies kun je onder andere informeren bij de Vereniging Overlegscheiding
(www.overlegscheiding.com) of de vFas, de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars
(www.verder-online.nl).
• Daarnaast heeft het platform Wijzer in Geldzaken onder andere een handige checklist samengesteld om
ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet: bit.ly/wigz-checklist.
• De belastingdienst heeft een uitgebreide website gemaakt waar je de gevolgen van een echtscheiding kunt
bekijken: www.belastingdienst-scheiden.nl.

Zo wil ik wonen is een initiatief van Obvion. Kijk op zowilikwonen.obvion.nl

Disclaimer
Deze uitgave is tot stand gekomen op basis van informatie van hypotheekverstrekker Obvion en online bronnenonderzoek.
De door Obvion in deze whitepaper verstrekte informatie is geen aanbod, (beleggings)advies of financiële dienst.
Obvion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de verstrekte informatie in deze whitepaper en de daarop/daardoor
verstrekte informatie. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie ervan.

