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Uit elkaar – de ex-partner uitkopen 

Ga je uit elkaar, ben je samen eigenaar van de woning en wil je de woning overnemen? Dan 
moet je je ex-partner uitkopen. Als je ex-partner al is vertrokken, kan voor de vertrekker in de 
aanloop naar het moment van uitkoop, de scheidingsregeling een rol spelen. 
 
Koop je je ex-partner uit, dan moet je de eventuele overwaarde in het huis onderling 
verrekenen. Dat kan op twee manieren: 

 Je gebruikt eigen geld of andere bezittingen. 

 Je verhoogt de hypotheek. Een geldverstrekker beoordeelt of je de hypotheekschuld kunt 
verhogen in verband met de verkrijging van het eigendomsaandeel van de ex.  

 
In een notariële akte, de akte van verdeling, wordt vastgelegd wie het huis krijgt. 
 
Let op: Als je op of na 1 januari 2013 de ex uitkoopt en je hiervoor een extra lening aangaat, 
dan krijg je te maken met strengere fiscale regels. Je mag sindsdien de rente over de extra 
lening, die noodzakelijk is voor uitkoop, alleen aftrekken als deze lening volledig en binnen 
360 maanden (30 jaar) minimaal annuïtair wordt afgelost. Deze verplichting moet zijn 
opgenomen in de hypotheekakte. Ook moet jaarlijks aan deze aflossingsverplichting worden 
voldaan. Zelfs als je het gedeelte van de bestaande lening van de ex-partner overneemt, ben 
je voor de extra financiering voortaan verplicht deze minstens annuïtair af te lossen om recht 
te behouden op renteaftrek. Je valt namelijk alleen voor de hoogte van de eigen leningdeel 
op 31 december 2012 onder het overgangsrecht. Voor dit leningdeel gelden de 
aflossingseisen niet. Voldoet een hypotheeklening niet aan de eisen of wordt een 
aflossingsverplichting niet nageleefd, dan verlies je het recht op hypotheekrenteaftrek voor 
dat deel van de lening. 
 

Hypotheekakte wijzigen 
Zijn jullie beiden eigenaar, dan staat de hypotheekakte vaak op naam van allebei. Samen 
met je partner ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van rente en aflossing. Dit 
betekent dat de geldverstrekker jullie beiden kan aanspreken voor de hele schuld. Degene 
die geen eigenaar blijft van de woning moet er daarom voor zorgen dat deze 
aansprakelijkheid vervalt.  
 
Om de naam van de ex-partner uit de hypotheekakte te schrappen is schriftelijke 
toestemming van de geldverstrekker nodig. De notaris kan vervolgens de hypothecaire 
registratie bij het Kadaster aanpassen. Dit gebeurt via een zogenoemde ‘royementsakte’. De 
kosten hiervan variëren sterk per notaris. 
 

 Let op: Blijf je eigenaar, dan moet je de hypotheeklasten wel kunnen betalen. De 

geldverstrekker beoordeelt of je de hypotheek alleen kunt dragen. 

Tip: Betaal je alimentatie voor de ex-partner, dan heeft dit gevolgen voor de maximale 
(nieuwe) hypotheek die je kunt afsluiten. Ontvang je partneralimentatie, dan kan dit als 
inkomen worden gezien. Voor de hypotheekadviseur is het van groot belang om te weten of 
je gescheiden bent. De geldverstrekker zal dan aanvullende informatie opvragen, zoals het 
echtscheidingsconvenant en een afschrift/uittreksel van de echtscheidingsakte. 
  

 

 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/hypotheken/scheidingsregeling.pdf?sfvrsn=11
https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/hypotheekrenteaftrek
https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/hypotheek-doorhalen-bij-het-kadaster


 
 

 2/2 december 2019 
 

Overdrachtsbelasting 
Als je het eigendomsaandeel van de ex-partner verkrijgt, dan betaal je over de waarde van 

de verkrijging 2% overdrachtsbelasting. In sommige gevallen heb je recht op een vrijstelling. 

Je betaalt geen overdrachtsbelasting als je het pand verkrijgt door: 

 verdeling van de gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding (verdeling 
boedel bij een huwelijk);  

 uitkoop van de fiscale partner. Het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel 
van de partner met wie je samenwoont (samenwoonde), indien je gezamenlijk op 
hetzelfde moment eigenaar was geworden van de eigen woning in een verhouding 
binnen 40%-60%. 

 
 


