
Eigenwoningschulden en informatieverstrekking. 

 

Bestaande eigenwoningschuld en eigenwoningschuld per 1 januari 2013 

Met ingang van 1 januari 2013 is er sprake van twee soorten eigenwoningschulden. Allereerst de 

bestaande eigenwoningschulden zoals die op 31 december 2012 bestonden. De regeling voor deze 

eigenwoningschulden is thans opgenomen in het overgangsrecht van hoofdstuk 10BIS Wet 

Inkomstenbelasting 2001. Gemakshalve wordt hierbij gesproken over een bestaande 

eigenwoningschuld. 

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2013 sprake van een eigenwoningschuld indien voldaan is aan 

een aantal cumulatieve eisen (artikel 3.119a Wet IB 2001). Er is alleen sprake van een 

eigenwoningschuld indien de schuld is aangegaan voor verwerving, verbetering of onderhoud van 

een eigen woning, dan wel de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming met 

betrekking tot een eigen woning. Aanvullend behoort tot de eigenwoningschuld de schuld die is 

aangegaan voor de betaling van de kosten van de eerder genoemde schulden tot verwerving, 

verbetering of onderhoud van de woning. Deze invulling bestond ook reeds voor 

eigenwoningschulden die voor 1 januari 2013 waren aangegaan. In aanvulling hierop worden met 

ingang van 1 januari 2013 nog de volgende eisen gesteld: 

1. Contractueel moet de eigenwoningschuld ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 

maanden worden afgelost, en  

2. Deze contractuele aflossingsverplichting ook wordt nagekomen, en 

3. Voldaan wordt aan de verplichting tot  informatieverstrekking indien de eigenwoningschuld 

is afgesloten bij een niet-administratieplichtigen. 

Op grond van bovenstaande kan dus geconcludeerd worden dat de verplichting tot 

informatieverstrekking alleen van toepassing is op (nieuwe) eigenwoningschulden met ingang van 1 

januari 2013 en niet op bestaande eigenwoningschulden die reeds op 31 december 2012 bestonden.  

 

Informatieverstrekking 

Op grond van artikel 3.119a j.o. artikel 3.119g Wet IB bestaat er een informatieplicht voor een 

eigenwoningschuld indien deze is afgesloten bij een niet-administratieplichtige. 

Administratieplichtigen zijn aangewezen in artikel 10 lid 8 Wet IB en omvat kort omschreven alle 

professionele marktpartijen die zich bezig houden met bancaire dienstverlening, het 

verzekeringsbedrijf of het effectenbedrijf, alsmede betaaldiensten in de zin van de Wet op het 

financieel toezicht. Te denken valt aan met name banken en verzekeringsbedrijven. Voor een 

eigenwoningschuld die is afgesloten bij een bank geldt dus geen verplichting tot 

informatieverstrekking. De verplichting tot informatieverstrekking geldt dus slechts voor 

eigenwoningschulden die zijn afgesloten bij familie, vrienden en andere natuurlijke personen of 

besloten vennootschappen die niet vallen onder de Wet op het financieel toezicht. Dit zal met name 

gelden voor eigenwoningschulden die zijn aangegaan bij ouders of bij de eigen besloten 



vennootschap (bijvoorbeeld de holding of een stamrecht-BV). De belastingplichtige die een zodanige 

lening heeft afgesloten zal de informatie moeten verstrekken. 

 

Inhoud informatieverstrekking 

In artikel 17b Uitvoeringsregeling is vastgelegd welke informatie moet worden verstrekt. In genoemd 

artikel worden de navolgende onderdelen genoemd; de datum waarop de schuld is aangegaan, het 

startbedrag van de schuld, de maandelijkse rentevoet, de contractuele looptijd in maanden, de 

contractueel vastgelegde wijze van aflossing. Is de schuld aangegaan bij een natuurlijke persoon, dan 

moet tevens naam, adres en woonplaats en bsn-nummer, worden verstrekt. Is de schuld aangegaan 

bij een rechtspersoon, dan moet naam, adres, woonplaats en KvK-nummer worden verstrekt.  

 

Tijdstip informatieverstrekking 

De bovenstaande informatie moet tijdig aan de belastingdienst worden verstrekt. Wordt een nieuwe 

eigenwoningschuld aangegaan in 2013, dan moet de gevraagde informatie uiterlijk bij het indienen 

van de aangifte over 2013, doch uiterlijk voor eind 2014 aan de belastingdienst zijn verstrekt. Van 

belang is dus dat voor het indienen van de aangifte 2013 melding wordt gedaan bij de 

belastingdienst. Wordt de aangifte over 2013 ingediend na 31 december 2014, dan moet uiterlijk 

voor 31 december 2014 melding worden gemaakt.  

Worden de voorwaarden van de verstrekte eigenwoningschuld gewijzigd, bijvoorbeeld het 

rentepercentage, dan moet wederom informatie aan de belastingdienst worden verstrekt. Deze 

informatieverstrekking moet echter eerder plaats vinden. Worden de leningsvoorwaarden gewijzigd 

dan moet gemeld worden uiterlijk één maand na afloop van het kalenderjaar, waarin de wijziging van 

de leningsvoorwaarden heeft plaatsgevonden. 

 

Wijze informatieverstrekking 

De verplichte informatieverstrekking moet plaatsvinden op een voorgeschreven elektronische wijze 

aan de belastingdienst. Dit modelformulier is thans nog niet beschikbaar. 

 

Sancties op niet, niet volledig of te laat melden 

Op het niet, niet volledig of te laat melden van de informatie staan zware sancties. Wordt geen (te 

laat of niet volledig) informatie verstrekt over het aangaan van een eigenwoningschuld, dan is in het 

jaar van aangaan van de eigenwoningschuld geen sprake van een eigenwoningschuld. De rente op de 

betaalde schuld is dan dus niet aftrekbaar. Dit geldt eveneens indien geen (te laat of niet volledig) 

informatie wordt verstrekt over een wijziging van de voorwaarden van de eigenwoningschuld. Ook in 

dat geval is de rente niet aftrekbaar. Wordt in deze gevallen de informatie alsnog verstrekt binnen 

één maand na afloop van een volgend kalenderjaar, dan gaat de eigenwoningschuld vanaf het begin 

van dat kalenderjaar weer behoren tot de eigenwoningschuld en kan wel renteaftrek plaatsvinden. 



Voorbeelden 

Een belastingplichtige sluit op 1april 2014 een eigenwoningschuld af bij zijn eigen besloten 

vennootschap in verband met de aanschaf van zijn nieuwe woning.  

De eigenwoningschuld moet voldoen aan de reguliere voorwaarden van artikel 3.119a Wet IB 

(tenminste annuïtair aflossen in maximaal 360 maanden en daadwerkelijk aflossen). Tevens moet 

melding plaatsvinden voordat de aangifte over het jaar 2014 wordt ingediend. Wordt de aangifte 

later ingediend dan 31 december 2015, dan moet de melding voor 31 december 2015 plaatsvinden. 

 

Een belastingplichtige sluit op 1 juli 2013 een nieuwe lening af bij zijn eigen besloten vennootschap. 

Met de lening wordt een bestaande eigenwoningschuld (gedeeltelijk) afgelost.  

Het geheel of gedeeltelijk oversluiten van een bestaande eigenwoningschuld leidt er niet toe dat er 

een eigenwoningschuld ontstaat. Omdat de nieuwe lening aangemerkt wordt als bestaande 

eigenwoningschuld hoeft de lening niet te voldoen aan de regeling van artikel 3.119a Wet IB. De 

lening mag dus ook aflossingsvrij zijn. 

 

Een belastingplichtige sluit op 1 november 2013 een lening af van € 80.000 bij zijn ouders. Het 

leningsbedrag wordt voor € 50.000 gebruikt voor de aflossing van een bestaande eigenwoningschuld. 

Een gedeelte ter grootte van € 30.000 wordt aangewend voor de verbouwing van de keuken.  

Voor het leningdeel van € 50.000 is er sprake van het oversluiten van een bestaande 

eigenwoningschuld. Voor dit deel geldt dus geen (annuïtaire) aflossingsverplichting. Het andere 

gedeelte leidt tot een nieuwe eigenwoningschuld (of te wel de bestaande eigenwoningschuld wordt 

verhoogd). Deze verhoging moet wel voldoen aan de eisen van artikel 3.119a Wet IB en dus moet 

melding plaatsvinden. Deze melding moet geschieden voor het indienen van de aangifte over het jaar 

2013. Wordt de aangifte later ingediend dan 31 december 2014, dan moet de melding voor deze 

laatste datum plaatsvinden. Gezien de verschillende behandeling van de lening is het raadzaam twee 

leningdelen te creëren. 

 

Een belastingplichtige sluit 1 juli 2013 een eigenwoningschuld af bij zijn zus. In 2013 betaald hij in 

totaal € 3.000 rente en lost hij 10% van de lening af. De belastingplichtige doet aangifte voor 1 april 

2014. Op 1 mei 2014 maakt hij melding van de nieuwe lening bij de belastingdienst. 

Als de lening voor het overige voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.119a Wet IB dan bestaat er 

voor het jaar 2013 geen recht op renteaftrek. De verplichte melding heeft namelijk later 

plaatsgevonden dan het indienen van de aangifte over het jaar 2013. De renteaftrek over 2013 

vervalt. Omdat melding op een later tijdstip heeft plaatsgevonden (maar voor 1 januari 2015) bestaat 

wel recht op renteaftrek voor het jaar 2014 (mits feitelijk ook rente is betaald). 


