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Fiscale gevolgen eigen geld 
inbrengen 

 
Als je eigen geld inbrengt bij de aankoop van een woning, betaal je minder hypotheekrente. 
Leen je het hele bedrag dat je nodig hebt, dan heb je meer hypotheekrenteaftrek. Wat zijn de 
fiscale gevolgen als je eigen geld inbrengt of niet? 

 
Door eigen geld in te brengen, vergroot je de overwaarde op de woning. Bij de aankoop van 
een volgende woning, binnen drie jaar na verkoop van de oude eigen woning, verlangt de 
Belastingdienst dat je deze overwaarde gebruikt voor de aankoop of verbetering van het 
nieuwe huis. Wil je de overwaarde hier niet voor gebruiken maar besteden aan andere zaken, 
dan valt het leningdeel ter grootte van de overwaarde in box 3. Over dit bedrag heb je dan 
geen recht op hypotheekrenteaftrek. 

 
Geld over voor andere uitgaven 
Bedenk in ieder geval, voordat je eigen geld in het huis stopt, of je dit geld werkelijk kunt 
missen. Mogelijk wil of kun je het beter apart houden voor andere uitgaven, zoals 
bijvoorbeeld verhuis- en inrichtingskosten, de niet-aftrekbare bouwrente (bij een 
nieuwbouwhuis) of consumptieve uitgaven. Koop je een auto en moet je daarvoor lenen 
omdat je eigen geld in het huis hebt gestoken, dan ben je per saldo doorgaans flink duurder 
uit. 

 
Spaarrente versus hypotheekrente 
Levert de rente op je spaargeld na aftrek van de eventuele belasting uit box 3, meer op dan 
je aan hypotheekrente bent verschuldigd na renteaftrek? Dan is het niet verstandig om je 
spaargeld voor aflossing van de hypotheek te gebruiken. Zeker niet als de hypotheekrente 
laag is en de spaarrente hoog. Op dit moment is de spaarrente echter zo laag dat de 
belasting op spaargeld meestal hoger is dan de opbrengst daarvan. Daardoor is het nu 
vrijwel altijd gunstiger om af te lossen in plaats van te sparen. Het kan natuurlijk zijn dat als je 
het geld op een andere wijze laat renderen (beleggen, onroerend goed) de berekening 
anders kan uitvallen. 

 
Rekenvoorbeeld 
• de eigenwoningschuld is € 250.000 
• de rente over de hypotheekschuld is 2% 
• je hebt daarnaast een spaarrekening met een saldo van € 120.000 
• over deze spaarrekening ontvang je 0,01% rente 
• je hebt hypotheekrenteaftrek tegen een percentage van 37,07% 

 
Is het verstandig om de hypotheekschuld met € 50.000 te verlagen en de woning met 
€ 50.000 eigen geld te financieren? 
• Je bespaart aan hypotheekrente bij inbreng van eigen geld € 50.000 x 2% (rente) x 

62,93% (100% min 37,07% belasting) = € 629,30. 
• Wat doet dit met je spaargeld? Over € 120.000 ontvang je bij een rentepercentage van 

0,01% € 12 rente. Over € 120.000 betaal je € 1.224 vermogensrendementsheffing.  
Netto levert de spaarrekening niks op, maar kost deze je dus € 1.212 aan te betalen 
belasting (opbrengst -/- vermogensrendementsheffing). 
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• Over het resterende bedrag aan spaargeld van € 70.000 ontvang je nog € 7 aan rente 
(0,01% van € 12) en ben je € 547 aan vermogensrendementsheffing verschuldigd. 
Netto kost je spaargeld je dus € 540 aan vermogensrendementsheffing.  

 
Het gebruiken van het spaargeld voor de aankoop van de woning of het verlagen van de 
eigenwoningschuld levert je in dit voorbeeld € 677 (€ 1224 min € 547) aan belastingbesparing 
en daarnaast € 629 aan rentebesparing op. In dit geval is het dus verstandig om af te lossen. 
 
Wil je weten of het in jouw situatie gunstig is om (extra) af te lossen? Maak dan gebruik van 
onze rekenmodule.  

 
In dit voorbeeld is ervan uitgegaan dat de algemene waardevrijstelling van € 50.650 al is 'opgebruikt' 
door andere vermogensbestanddelen. Ook is voor de eenvoud van het voorbeeld afgezien van de 
berekening van 'rente op rente'. Je financieel adviseur kan je voorrekenen of de inzet van spaargeld in 
jouw geval loont. 

 
Extra storten in spaarpolis of op bankspaarrekening 
Extra storten in de spaarpolis of op de bankspaarrekening is iets anders dan aflossen op de 
hypotheek. Als je aflost, verlaag je de hypotheekschuld. Als je stort in de spaarpolis of op de 
bankspaarrekening, blijft de hypotheekschuld bestaan maar heb je een groter spaardeel 
tegen dezelfde rente als de schuld. Het voordeel van storten is dat je de betaalde rente over 
de hele eigenwoningschuld kunt blijven aftrekken. Ook hoef je over de ontvangen rente op 
de spaarpolis of bankspaarrekening geen belasting te betalen. Daarop maak je jaarlijks een 
paar procent winst. 

 
Let op: Sinds 2013 zijn de fiscale voorwaarden voor box 1 spaarpolissen of 
bankspaarrekeningen veranderd. Je mag meestal niet of slechts onder strikte voorwaarden 
bijstorten. Lees hier voor meer informatie. 
 
Aflossen en overgangsrecht 
Als je een eigenwoningschuld hebt die onder het overgangsrecht valt, zie ‘bestaande 
eigenwoningschuld’ en je lost af op dit deel van de lening, dan verlies je het overgangsrecht 
ter grootte van het bedrag van de aflossing. Het verlaagt de ‘bestaande eigenwoningschuld’. 
Alle leningen die later dan het jaar opvolgend van het jaar waarin is afgelost worden 
afgesloten, vallen buiten het overgangsrecht en moeten dus volledig en minimaal annuïtair 
worden afgelost. 

 

 

https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/wonen-en-de-hypotheek/hypotheek-aflossen/rekenhulp-extra-aflossen-op-uw-hypotheek
http://www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/verzekeringen/kapitaal/
https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/verhuizen-naar-een-volgende-woning/hypotheekrenteaftrek
https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/verhuizen-naar-een-volgende-woning/hypotheekrenteaftrek
http://www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/belastingen/hypotheekrenteaftrek/

