
Het kopen van een eigen woning is een feestelijke gebeurtenis. Én het is een gebeurtenis met grote, 

ingrijpende en langlopende fiscale gevolgen. Het is wijs om u vooraf goed te laten adviseren, zodat 

u tot in lengte van jaren de vruchten plukt van uw juiste keuzes.

Fiscale regelingen
In het verleden kon door u betaalde rente voor de financiering van uw woning  

fiscaal in aftrek worden gebracht. Dat is niet meer het geval, er is een aantal  

nieuwe regelingen bijgekomen. Wanneer u al eerder renteaftrek genoot, is de 

kans groot dat uw nieuwe renteaftrek in de tijd wordt begrenst. Heeft u een 

andere woning verkocht? Dan kan het zijn dat u als gevolg van de ‘eigenwoning-

reserve’ niet alle rente in aftrek kunt brengen, de ‘bijleenregeling’ beperkt uw 

renteaftrek. 

Bent u achtergebleven met een restschuld? Onder omstandigheden mag u de 

rente over die restschuld óók fiscaal in aftrek brengen. En heeft u wel gedacht om 

het soort lening dat u heeft? Alleen als u op het punt van de aflossingseisen aan 

de minimale fiscale voorwaarden voldoet heeft u recht op renteaftrek. Tenzij u de 

oude lening al vóór 1 januari 2013 was aangegaan, dan valt u onder het overgangs-

regime.

Fiscale gevolgen
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Ze tonen aan dat het noodzakelijk is om de 

fiscale gevolgen van de aankoop van uw woning vooraf goed in kaart te brengen. 

Als achteraf blijkt dat één en ander niet goed is gegaan, zijn de fiscale gevolgen 

vaak niet te repareren. Een extra kostenpost van vele honderden euro’s per 

maand kan het gevolg zijn.

Tijdelijk twee woningen
Soms heeft u tijdelijk twee woningen. Bijvoorbeeld omdat u al een nieuwe woning 

heeft gekocht, maar de oude nog niet heeft verkocht. Of u bent een nieuwe 

woning aan het bouwen terwijl u nog in de oude woning woont. Gedurende een 

bepaalde periode en onder strikte voorwaarden mag u voor de oude én de nieuwe 

woning meestal de rente fiscaal in aftrek brengen.
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De accountants en fiscaal 

juristen van Bloemsma+Faassen 

Accountants en belastingadviseurs 

zijn er om ingewikkelde vraagstukken 

te vertalen naar begrijpelijke 

oplossingen. Heeft u naar aanleiding 

van de hier geboden informatie vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op, 

we helpen u graag verder!

WWW.BLOEMSMAENFAASSEN.NL



Fiscale partners
Als u een partner heeft en u koopt samen een eigen woning kan dat bijzondere 

aandachtspunten hebben. Met name in situaties dat u voor het eerst gaat samen-

wonen en, al dan niet beiden, een eerdere eigen woning verkoopt. Maar ook 

wanneer de samenwoning wordt verbroken en één van beide partners in de 

gezamenlijke eigen woning blijft wonen, kan dat leiden tot ingrijpende fiscale 

gevolgen. In al die situaties is goed fiscaal advies erg belangrijk.

Advies
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de keuzes die u maakt, wordt u 

geconfronteerd met allerlei gevolgen op het gebied van hypotheekrecht en 

fiscaliteit. Het is van groot belang om op het juiste moment de juiste keuzes te 

maken. Niemand wil achteraf geconfronteerd worden met negatieve gevolgen. 

We helpen u graag!

Bloemsma+Faassen heeft vestigingen in Groningen, Assen en Hoogezand.

Wilt u meer weten?
Wij realiseren ons dat het verstrekken van informatie vaak nieuwe vragen oproept. Omdat uw situatie wellicht iets 

anders is dan de beschreven situatie of omdat u dieper op de materie in wilt gaan. De accountants en fiscaal juristen 

van Bloemsma+Faassen zijn steeds dichtbij en bieden graag meerwaarde. We zijn er, en we zijn er voor u!

www.bloemsmaenfaassen.nl

De informatie in deze flyer is met grote zorg samengesteld. Bloemsma+Faassen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de flyer. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze flyer behoort aan Bloemsma+Faassen.

Volg ons op Twitter via @BloemsmaFaassen
Like ons op www.facebook.com/BloemsmaenFaassen


