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Bijleenregeling 
 
 
Volgens de bijleenregeling moet je de overwaarde (ook wel eigenwoningreserve genoemd), 
die bijvoorbeeld vrijkomt bij de verkoop van de woning, weer investeren als je binnen drie 
jaar de volgende woning koopt. Gebruik je de overwaarde niet voor de aankoop van het 
nieuwe huis en ga je een lening aan ter grootte van de aankoopprijs van de nieuwe woning? 
Dan is er geen renteaftrek mogelijk over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde. Dit 
deel van de lening telt voor de belasting mee in box 3. 
 
Wil je de gevolgen van de bijleenregeling in jouw situatie berekenen? Gebruik dan de 
Rekenhulp Bijleenregeling van de Belastingdienst.  
 
Hoe bereken je de overwaarde?  
De overwaarde van de woning is de verkoopprijs minus de verkoopkosten (bijvoorbeeld 
taxatiekosten en makelaarscourtage) en de op het moment van verkoop nog aanwezige 
woningschuld. Deze overwaarde breng je in mindering op de verwervingskosten van de 
nieuwe woning. De verwervingskosten zijn gelijk aan de koopprijs van de woning, 
vermeerderd met overdrachtsbelasting (bij een bestaande woning), meerwerk, aankoop- en 
financieringskosten die verband houden met de levering van de woning.  
 
Voorbeeldsituaties  
We hebben een viertal voorbeeldsituaties voor je uitgewerkt:  
 
1. Verhuizen naar een duurdere woning 
Jan heeft in 2012 een woning gekocht voor € 220.000 (woning 1). De kosten koper 
bedroegen € 10.000. Hij heeft destijds een hypotheek afgesloten van € 210.000. De rest van 
de aankoopprijs van de woning heeft hij met eigen geld betaald. Hij lost niet af op zijn 
hypotheek.  
Woning 1 verkoopt hij in 2022 voor € 250.000. De makelaarskosten voor de verkoop 
bedragen € 3.000. In 2022 koopt hij een andere woning (woning 2). De koopprijs van woning 
2 bedraagt € 300.000. De kosten koper bedragen € 20.000.  
 
Wat zijn de gevolgen voor Jan in verband met de bijleenregeling? 
Als Jan woning 1 verkoopt, bedraagt de overwaarde 
Verkoopprijs woning 1     € 250.000 

-/- verkoopkosten     €     3.000  
-/- hypotheek     € 210.000  

= Overwaarde (eigenwoningreserve)  €   37.000 
 
Over dit bedrag krijgt Jan geen renteaftrek als hij woning 2 volledig zou financieren. Jan 
wordt volgens de bijleenregeling geacht € 37.000 aan eigen geld in te brengen.  
 
Wat mag Jan maximaal met renteaftrek financieren voor aankoop van woning 2:  
Koopsom woning 2   € 300.000 
+ Kosten koper   €   20.000 
=Verwervingskosten woning 2  € 320.000 
 
Verwervingskosten woning 2    € 320.000 
-/- overwaarde/ eigenwoningreserve   €   37.000 
= maximale hypotheek met renteaftrek woning 2  € 283.000  
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/rekenprogramma_bijleenregeling
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Zou Jan de € 320.000 volledig financieren, dan heeft hij over € 37.000 (de overwaarde) geen 
renteaftrek. Dit deel van de lening zou in box 3 vallen.  
 
2. Verhuizen naar een goedkopere woning 
Stel dat Jan uit het vorige voorbeeld niet verhuist naar een woning van € 300.000, maar naar 
goedkopere woning met een waarde van  € 200.000. De kosten koper van de nieuwe woning 
zijn € 10.000.  
Jan heeft op zijn oude woning een overwaarde gerealiseerd van € 37.000 (zie voor de 
berekening voorbeeld 1). Jan moet deze overwaarde in mindering brengen op de koopprijs 
van de woning plus de bijkomende kosten.  
 
Jan mag in dit geval dus maximaal met renteaftrek lenen: 
Koopsom woning      € 200.000 
+ kosten koper       €   10.000 
-/- overwaarde (eigenwoningreserve)  €   37.000 
= maximale hypotheek met renteaftrek  €   173.000 
 
Als Jan toch een lening aangaat van € 210.000, valt € 37.000 daarvan in box 3. Over dit deel 
van de schuld mag hij de rente niet in aftrek brengen. 
 
3. Hypotheek niet alleen voor de eigen woning 
Het komt voor dat niet de hele hypotheek is besteed aan de aankoop, verbetering of 
onderhoud van de eigen woning. Dan is niet alle hypotheekrente aftrekbaar. Bijvoorbeeld als 
je de hypotheek hebt verhoogd om met dat geld je kind te helpen een woning te kopen. Hoe 
werkt de bijleenregeling dan?  
 
Voorbeeld  
Karel verkoopt in 2022 zijn woning (woning 1) voor € 200.000. Hij heeft zijn woning zonder 
inschakeling van een makelaar verkocht. Op zijn woning rust een hypotheek van € 150.000. 
Deze hypotheek was oorspronkelijk € 100.000 (aangegaan voor de aankoop van de woning) 
en is in 2016 met € 50.000 verhoogd om zijn zoon Pieter te helpen bij de aankoop van een 
eigen woning.  
Karel koopt in 2022 een andere woning (woning 2) voor € 300.000 (inclusief kosten koper).  
 
Wat zijn de gevolgen van de bijleenregeling voor Karel?  
De overwaarde in woning 1 is 
Verkoopprijs woning    € 200.000 
-/- schuld door aankoop woning  € 100.000 
= overwaarde / eigenwoningreserve € 100.000 
 
Het hypotheekdeel dat is doorgeleend aan Pieter voor de aankoop van zijn woning blijft 
buiten beschouwing. Karel krijgt door de verkoop van woning 1 slechts € 50.000 in handen. 
Het andere deel van de overwaarde (€ 50.000) is immers doorgeleend aan zijn zoon. Als hij 
dit leningdeel niet opeist van Pieter, zal hij daarvoor opnieuw een lening moeten aangaan.  
 
De maximale hypotheek met renteaftrek op woning 2 bedraagt dan: 
Koopsom woning 2        € 300.000 
-/- overwaarde (eigenwoningreserve)   € 100.000 
= maximale hypotheek met renteaftrek € 200.000 
 
Karel kan maximaal maar € 50.000 aan overwaarde inbrengen voor de aankoop van woning 
2. In het geval er ook geen spaargeld is, zal hij € 50.000 extra moeten lenen. Over deze 
lening mag hij de rente niet in aftrek brengen. Dit deel van de lening valt in box 3.  
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4. Oude woning nog niet verkocht  
Suzanne heeft een nieuwe woning gekocht en gaat hierin wonen. Haar oude woning staat 
sinds die datum leeg en in de verkoop. Suzanne heeft dan recht op hypotheekrenteaftrek 
voor twee woningen als zij haar oude woning nog niet heeft verkocht. Lees hier meer over de 
verhuisregeling en de periode waarin de rente over de schulden voor 2 woningen in aftrek 
mogen worden gebracht.  
 
Als de woning, die leeg en in de verkoop staat, niet binnen de 3 opvolgende kalenderjaren is 
verkocht, dan verhuist de woning van box 1 naar box 3. Dit betekent dat je vanaf dat moment 
de rente over de schuld, die je bent aangegaan voor de oude woning, niet meer in aftrek kunt 
brengen bij de eigenwoningvraag in box 1. Je geeft dan in box 3 de WOZ waarde van de 
oude woning als bezitting op en de hypotheek geef je op als schuld. 
 
Hoewel je de woning niet hebt verkocht, wordt voor de toepassing van de bijleenregeling wel 
gedaan alsof je de woning hebt verkocht op het moment dat de woning naar box 3 verhuist. 
Je dient in deze situatie de ‘fictieve overwaarde/eigenwoningreserve’ te berekenen. Omdat je 
geen verkoopprijs hebt van de woning dien je de waarde in het economische verkeer van de 
woning als uitgangspunt te nemen. Je kunt hiervoor de woning laten taxeren.  
 
Als de woning naar box 3 verhuist en er sprake is van een ‘fictieve overwaarde/ 
eigenwoningreserve’ omdat de marktprijs op dat moment hoger is dan de schuld, dan zal je 
deze fictieve overwaarde/eigenwoningreserve op dat moment in mindering moeten brengen 
in de berekening wat de maximale schuld met renteaftrek mag zijn voor de nieuwe eigen 
woning.  
 
Voorbeeld:  
Suzanne koopt in 2019 een woning voor € 300.000. Voor deze woning sluit zij een 
hypotheek van € 300.000. Zij trekt in 2019 in haar nieuwe woning en haar oude woning komt 
leeg en in de verkoop. Haar oude woning heeft een waarde van € 200.000 en daar rust een 
schuld op van € 150.000. 
 
Uitwerking: 
Suzanne heeft voor haar oude woningschuld uiterlijk tot 1 januari 2023 recht op renteaftrek 
(zie hier voor periode renteaftrek). Als de oude woning op 1 januari 2023 nog niet is verkocht 
dan verhuist deze naar box 3. De WOZ-waarde en de schuld van de oude woning geeft ze 
voortaan in box 3 op en de rente, die ze betaalt over deze schuld, is niet meer aftrekbaar. 
 
Ook treedt op 1 januari 2023 de bijleenregeling in: 
 
Fictieve verkoopprijs:      € 200.000 (waarde economische verkeer op 1-1-2023) 
-/- oude hypotheek          € 150.000 
= fictieve overwaarde/     €   50.000 
eigenwoningreserve  
 
Op het moment van ontstaan van deze fictieve overwaarde (eigenwoningreserve) moet 
volgens de bijleenregeling direct worden berekend wat de maximale hypotheek mag zijn, 
waarover renteaftrek mogelijk is, voor de nieuwe woning. 
 
Aankoopprijs nieuwe woning:     € 300.000 
-/- fictieve overwaarde/eigenwoningreserve   €   50.000 
= maximale hypotheek met renteaftrek nieuwe woning € 250.000 
 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/hypotheken/verhuisregeling.pdf?sfvrsn=e429ff96_15
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/hypotheken/verhuisregeling.pdf?sfvrsn=e429ff96_15
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/besparen-op-woonlasten/overzicht-renteaftrek-tijdelijke-verhuur.pdf?sfvrsn=56c0ff96_16
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/besparen-op-woonlasten/overzicht-renteaftrek-tijdelijke-verhuur.pdf?sfvrsn=12
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Hoewel Suzanne de overwaarde nog niet in handen heeft omdat woning nog niet is verkocht, 
wordt zij met ingang van 1 januari 2023 toch gekort in de schuld waarover renteaftrek 
mogelijk is. Als Suzanne de hypotheek van € 300.000 voor de nieuwe woning niet met  
€ 50.000 uit eigen middelen aflost, verliest zij renteaftrek over dit deel van de schuld. Dit deel 
moet zij dan in haar belastingaangifte over het jaar 2023 als schuld in box 3 opgeven. 
 
Bijleenregeling en partners  
Als je je woning verkoopt met een overwaarde dan heb je, volgens de bijleenregeling, de 
(fiscale) verplichting, om binnen 3 jaar na verkoop, dit bedrag weer aan te wenden bij de 
aankoop van een nieuwe woning. Maar als je een fiscale partner hebt en een nieuwe woning 
koopt, dan moet je bij het financieren van de nieuwe woning rekening houden met elkaars 
overwaarde. Deze verplichting vloeit voort uit de partnerregeling 
De bijleenregeling kent een bijzondere uitwerking als er sprake is van een fiscaal 
partnerschap. In paragraaf 2.3 van de webpublicatie De Belastingwijzer (pdf) lees je meer 
hierover.  
 
Overgangsrecht  
Vanaf 1 januari 2013 zijn de voorwaarden voor renteaftrek aangescherpt. Je mag de rente 
over nieuwe eigenwoningschulden alleen aftrekken als je de eigenwoningschuld (lening 
waarover je de hypotheekrente mag aftrekken) volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) 
minimaal annuïtair aflost. 
 
De annuïtaire aflossingseisen zijn alleen verplicht voor hypotheken die na 1 januari 2013 
worden afgesloten. Voor eigenwoningschulden die vóór die tijd zijn afgesloten (zogenaamde 
‘bestaande eigenwoningschulden’) geldt het overgangsrecht en verandert er na 1 januari 
2013 in grote lijnen niets.  
 
Als je een nieuwe woning koopt terwijl de oude woning nog niet is verkocht, dan kan onder 
voorwaarden het overgangsrecht worden uitgebreid. Lees meer hierover in de pdf 
Verhuisregeling   

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/belastingen/belastingwijzer-veh.pdf
https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/hypotheekrenteaftrek
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/hypotheken/verhuisregeling.pdf
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/hypotheken/verhuisregeling.pdf
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