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Aflossingsachterstand renteaftrek 
In dit overzicht zie je de mogelijkheden om aflossingsachterstanden te herstellen. Het 
overzicht laat eveneens zien per wanneer je het recht op aftrek verliest als je niet voldoet 
aan de herstelmogelijkheden. 

Tijdelijke maatregelen in verband met het corona-virus 
 
Door de economische gevolgen van het corona-virus is een grote groep mensen in betalingsproblemen 
gekomen en is er mogelijk een aflossingsachterstand op de hypotheek ontstaan. Voor deze groep wordt 
de verplichting om de aflossingsachterstand in te halen versoepeld. 
 
Je houdt ondanks de aflossingsachterstand recht op renteaftrek. Het bedrag waarvoor je uitstel krijgt 
had je normaal gesproken voor eind 2021 moeten terugbetalen (zie hieronder onder tijdelijke 
betalingsproblemen). Lukt dat niet, dan zijn er twee mogelijkheden om het recht op renteaftrek toch te 
behouden:  

 
1. Na afloop van de 6 maanden uitstel, maar uiterlijk per 1 januari 2022 mag je een nieuw 

aflossingsschema met de geldverstrekker vaststellen, waarin je de achterstanden inhaalt.  
Heeft de eerste termijn van de betaalpauze betrekking op januari 2021, dan moet je uiterlijk per 1 
januari 2023 een nieuw aflossingsschema vaststellen met je geldverstrekker. De achterstand moet 
je binnen de looptijd van de oorspronkelijke schuld inhalen. Wel mag je al eerder dan na twaalf 
maanden een nieuw aflossingsschema vaststellen, bijvoorbeeld omdat je inkomen in de tussentijd 
weer is gestegen.". 

 
2. Een andere optie is een nieuw leningdeel afsluiten: het opzetten van een apart aflossingsschema 

voor het bedrag van de totale aflossingsachterstand. Als je geldverstrekker dit faciliteert, kun je in 
overleg ook kiezen voor een kortere looptijd voor het inlopen van die aflossingsachterstand en zo 
de tijdelijk hogere maandlasten op langere termijn weer verlagen.  

 
De regeling geldt alleen voor mensen die zich tussen 12 maart 2020 en 31 maart 2021 bij hun 
geldverstrekker hebben gemeld, en een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. 
Het minsterie van Financiën onderzoekt nog of de tegemoetkoming ook gaat gelden voor 
onderhandse (familie-)leningen. 
 
Tijdelijke (betalings)problemen 
• Bij tijdelijke (betalings)problemen moet je de aflossingsachterstand uiterlijk herstellen 

aan het einde van het kalenderjaar na het jaar van ontstaan van de achterstand 
(31/12/ jaar 2). 

• Als je de achterstand niet kunt herstellen, vervalt het recht op renteaftrek per 1 
januari van jaar 3. Je recht op renteaftrek herleeft weer op het moment dat je de 
volledige achterstand hebt ingehaald. 

 
Jaar ontstaan aflossingsachterstand Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

 
Onbedoelde fout in betaling of berekening 
• Een aflossingsachterstand door een onbedoelde fout moet je binnen 2 jaar na het 

ontstaan van de achterstand herstellen (niet automatisch einde kalenderjaar jaar 3) 
• Als je de achterstand niet kunt herstellen, vervalt de renteaftrek na afloop van het 2 

jaars tijdvak (gerekend vanaf moment van ontstaan achterstand). 
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• Bewijslast belastingplichtige: je moet zelf kunnen aantonen dat de betalingsachterstand 
is te wijten aan een onbedoelde fout of berekening dan wel onvoldoende 
betalingscapaciteit. 

 
Jaar ontstaan aflossingsachterstand Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

 
 
Onvoldoende betalingscapaciteit 
• Is de aflossingsachterstand nog niet hersteld per 1 januari van jaar 3? Dan kun je dit 

herstellen door uiterlijk aan het einde van kalenderjaar jaar 3 een nieuw 
aflossingsschema vast te stellen samen met de schuldeiser. 

• Als er geen nieuw aflossingsschema wordt afgesproken, vervalt de renteaftrek per 1 
januari van jaar 3. 

• De bewijslast van onvoldoende betalingscapaciteit rust op jou. 
 

Jaar ontstaan aflossingsachterstand Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 
 
Uitzondering bij onvoldoende betalingscapaciteit - betalingsuitstel 
• Is de aflossingsachterstand nog niet hersteld in jaar 3 omdat ook niet kan worden 

voldaan aan het nieuw opgestelde aflossingsschema, dan blijft renteaftrek alleen nog 
mogelijk als de schuldeiser instemt met betalingsuitstel tot uiterlijk einde jaar 
5 (31/12/jaar 4) en op die datum ook uiterlijk een nieuw aflossingsschema wordt 
opgesteld. 

• Als de schuldeiser instemt met betalingsuitstel, vervalt de renteaftrek per 1 januari van 
jaar 6 als er onvoldoende achterstand is ingehaald of nog geen nieuw aflossingsschema 
is opgesteld. 

• De bewijslast rust op jou. 
 

Jaar ontstaan aflossingsachterstand Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 

 
Slaag je er desondanks niet in voldoende af te lossen, dan beschouwt de Belastingdienst de 
hypotheeklening niet meer als eigenwoningschuld. Je verliest dan het recht op 
hypotheekrenteaftrek en de schuld geef je dan op in box 3. 

 

Dit heeft geen gevolgen voor de al eerder afgetrokken rente. Zodra je de achterstand volledig 
inhaalt, heb je weer recht op hypotheekrenteaftrek voor de resterende woningschuld. 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/hypotheken/boxenstelsel.pdf?sfvrsn=6
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