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Verhuisregeling 

Heb je de voormalige eigen woning nog te koop staan en woon je al in de nieuwe woning? 
Of woon je nog in de oude woning omdat de nieuwe woning in aanbouw is? Je hebt dan 
tijdelijk twee eigen woningen. De verhuisregeling is van toepassing, als uitzondering op de 
hoofdregel dat je voor de inkomstenbelasting maar één eigen woning kunt hebben. Je hebt 
dan tijdelijk voor twee woningen gelijktijdig hypotheekrenteaftrek. 
 
De verhuisregeling is in vier situaties van toepassing: 
1. Je woont al in de nieuwe woning en de oude woning staat nog leeg te koop 
2. Je woont nog in de oude woning en nog niet in de nieuwe woning, bijvoorbeeld omdat 

deze nog in aanbouw is 
3. Je verhuurt tijdelijk de te koop staande woning 
4. Je zet de onlangs aangekochte woning te koop. 
 
1. Je woont al in de nieuwe woning en de oude woning staat nog te koop 
Volgens de hoofdregel is de oude woning dan niet meer het hoofdverblijf vanaf het moment 
dat je niet meer in de woning woont. Deze woning dan eigenlijk in box 3 moeten vallen. 
Alleen als de woning leeg en in de verkoop staat, beschouwt de Belastingdienst de oude 
woning nog gedurende het jaar dat je de woning verlaat plus maximaal de daaropvolgende 
drie jaar als eigen woning. Gedurende die periode mag je de hypotheekrente van de oude 
woning blijven aftrekken. Omdat je niet meer in de woning woont, hoef je voor die woning 
geen eigenwoningforfait meer aan te geven.  Bekijk hoe lang je recht hebt op renteaftrek 
voor de leeg en te koop staande woning: zie hier voor het overzicht   
 

 Voorbeeld 
Per 1 juli 2020 heb je een nieuwe woning (woning 2) gekocht waarin je direct bent gaan 
wonen. De oude woning (woning 1) stond vanaf die datum leeg te koop en wordt op 1 april 
2023 verkocht. In de tweede helft van 2020, heel 2021, 2022 en het 1e kwartaal van 2023 
heb je twee eigen woningen. Voor woning 1 moet je tot 1 juli 2020 het eigenwoningforfait 
aangeven. Voor woning 2 geef je vanaf 1 juli 2020 het eigenwoningforfait aan. De betaalde 
rente over de schulden die je in verband met de aankoop, onderhoud of verbetering voor 
beide woningen bent aangegaan, blijft aftrekbaar. 
 
2. Je woont nog in de oude woning, maar hebt al een nieuwe woning gekocht 
Dit kan het geval zijn als deze woning nog in aanbouw is of vanwege een grondige 
verbouwing nog niet kan worden betrokken. Volgens de hoofdregel van de Wet 
inkomstenbelasting 2001 kun je eigenlijk maar één eigen woning hebben: de woning waarin 
je woont. De nieuwe – te betrekken – woning zou dan in box 3 vallen. Maar als je een 
realistische verwachting hebt dat je deze woning gedurende het jaar van aankoop of in de 
daaropvolgende 3 jaar als eigen woning zal betrekken, beschouwt de Belastingdienst deze 
woning gedurende die periode toch als eigen woning. 
 

 Voorbeeld 1 
Je hebt op 1 mei 2019 een woning gekocht, die nog gebouwd moet worden. De woning is 
pas op 1 september 2022 klaar. Je blijft dus nog in de oude woning wonen. Na wat extra 
werkzaamheden trek je op 1 oktober 2022 in de nieuwe woning. Op dat moment zet je de 
oude woning te koop. Deze woning verkoop je op 1 augustus 2025. 
 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/belastingen/overzicht-renteaftrek-tijdelijke-verhuur.pdf?sfvrsn=c3048d96_6
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Je maakt hier gedurende een lange tijd gebruik van de verhuisregeling. Ten eerste voor de 
nieuwe woning. Deze woning is in de periode van 1 mei 2019 tot 1 oktober 2022 nog niet het 
hoofdverblijf. Je woont er namelijk nog niet in. Je hoeft in die periode dus nog geen 
eigenwoningforfait voor die woning aan te geven (uiteraard wel voor de oude koopwoning 
waarin je nog woont). Voor de nieuwe woning heb je al wel recht op aftrek van rente die je 
betaalt over de schuld die bent aangegaan in verband met de aankoop en verbouwing van 
die woning. Vanaf het moment dat je in de nieuwe woning gaat wonen, moet je voor die 
woning het eigenwoningforfait aangeven. Vervolgens hoef je vanaf 1 oktober 2022 voor de 
oude woning het eigenwoningforfait niet meer aan te geven omdat vanaf die datum deze 
woning leeg en in de verkoop is komen te staan. Wel kun je ook hier de rente blijven 
aftrekken totdat je die woning hebt verkocht. Dit is dus tot 1 augustus 2025. 

 
 Voorbeeld 2 

Je hebt op 1 mei 2019 een woning gekocht, die je eerst grondig gaat verbouwen. Je blijft 
eerst in de oude woning wonen. De verbouwing is op 1 november 2021 afgerond en je 
betrekt dan de nieuwe woning. Op dat moment zet je de oude woning leeg te koop. Je 
verkoopt de oude woning op 1 april 2022. 
 
In dit geval blijf je tot 1 november 2021 in de oude woning wonen. Je moet dus in de 
belastingaangifte over 2021 voor 10 maanden het eigenwoningforfait voor die woning 
aangeven (dus 10/12 van het bedrag dat je over een jaar aangeeft). Vanaf 1 november, dus 
nog voor twee maanden, geef je voor de nieuwe woning het eigenwoningforfait aan (dus 
2/12 van het bedrag dat je over een jaar aangeeft). Ook hier geldt dat de betaalde rente over 
de schulden die je in verband met de aankoop of verkoop, verbetering en onderhoud van de 
woningen bent aangegaan, gewoon aftrekbaar is. 

 
3. Je verhuurt tijdelijk de te koop staande woning 
Als je de te koop staande woning tijdelijk verhuurt, heeft dit fiscale gevolgen. De woning 
verhuist tijdelijk van box 1 naar box 3 en weer naar box 1 als de woning leeg in de verkoop 
komt. De tijdelijke verhuur heeft geen gevolgen voor de bijleenregeling tijdens de periode 
van de verhuisregeling. Daarnaast blijft de termijn voor de hypotheekrenteaftrek doorlopen, 
ook als de woning door verhuur in box 3 zit. Gedurende de periode dat de woning in box 3 
zit, is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Als binnen de termijn van de verhuisregeling de 
woning weer leeg te koop komt te staan, kan de rente voor de schuld op die woning nog 
worden afgetrokken, tot maximaal het einde van de termijn of eerdere verkoop. 
• Lees meer over tijdelijke verhuur 
 
4. Je zet de onlangs aangekochte woning te koop 
Als je de onlangs aangekochte – eventueel nog in aanbouw zijnde – woning weer te koop 
zet, bijvoorbeeld omdat de oude woning nog steeds niet is verkocht en de dubbele lasten 
nijpend worden, blijft de verhuisregeling van toepassing. Van belang daarbij is wel dat de 
woning leeg te koop staat en dat je de woning hebt gekocht met de bedoeling er zelf in te 
gaan wonen. Het komt er dan dus op neer dat zowel de oude als de nieuwe woning in de 
verkoop staan. Maar alleen voor de woning die leeg en in de verkoop staat geldt de 
beperking in renteaftrekperiode in verband met de verhuisregeling.  
 
 
 
 

https://www.eigenhuis.nl/wonen/fiscale-gevolgen-bij-tijdelijke-verhuur/
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Twee hypotheken en overgangsrecht 

Let op! Vanaf 1 januari 2013 zijn de voorwaarden voor renteaftrek aangescherpt. Je mag de 
rente over nieuwe eigenwoningschulden alleen aftrekken als de eigenwoningschuld (lening 
waarmee je de woning financiert) volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) minimaal 
annuïtair wordt afgelost. De annuïtaire aflossingseisen zijn alleen verplicht voor hypotheken 
die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Voor bestaande eigenwoningschulden geldt het 
overgangsrecht en verandert er na 1 januari 2013 in grote lijnen niets. Pas als je de schuld 
verhoogt, krijg je voor het extra leningdeel met het nieuwe recht te maken. 

 Voorbeeld 
Anton verhuist van zijn oude woning naar zijn nieuwe woning. Hij heeft de nieuwe woning 
gekocht voor € 250.000. Voor dit bedrag sluit hij ook een hypotheek af. Anton heeft zijn oude 
woning sinds de verhuizing leeg en in de verkoop staan. Op deze oude woning rust een 
schuld van € 200.000. Deze oude woning heeft Anton vóór 1 januari 2013 aangekocht en 
gefinancierd.  

Antons oude eigenwoningschuld is een bestaande eigenwoningschuld die onder het 
overgangsrecht valt. Anton krijgt voor deze schuld dus niet te maken met de annuïtaire 
aflossingseisen omdat hij deze schuld al had vóór 1 januari 2013. Omdat Anton de oude 
woning leeg en in de verkoop heeft staan en nog niet heeft verkocht, heeft hij de aankoop 
van de nieuwe woning volledig gefinancierd met een lening. Voor de nieuwe schuld mag 
Anton ook gebruik maken van het overgangsrecht voor maximaal de hoogte van de oude 
eigenwoningschuld.   

Anton krijgt dus een bestaande eigenwoningschuld van € 200.000 (oude schuld) en voor 
maximaal € 250.000 (nieuwe schuld). Voor de hoogte van € 400.000 van de 
eigenwoningschuld hoeft Anton, gedurende de periode van de verhuisregeling, niet te 
voldoen aan de aflossingsverplichting. Omdat Anton meer dan de hoogte van de oude 
schuld (€ 200.000) heeft geleend voor de nieuwe woning geldt voor het meerdere (€ 50.000) 
de aflossingseisen wel. Dit leningdeel zal dan ook minstens annuïtair moeten worden 
afgelost om recht te hebben op renteaftrek. Als de oude woning bijvoorbeeld in 2020 wordt 
verkocht voor € 200.000 dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de totale  ‘bestaande 
eigenwoningschuld’ van € 400.000. Anton heeft vanaf dat moment alleen nog recht op het 
overgangsrecht € 200.000 voor de eigen woning die overblijft.  

 

 

 

 

 

  

https://www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/belastingen/hypotheekrenteaftrek/

