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Aflossingsvrije hypotheek 

 
 
Heeft u uw woning deels gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek? Dan betaalt u voor 
het dit deel maandelijks alleen rente over de hypotheeklening. U bouwt geen vermogen op 
waarmee u de hypotheekschuld kunt aflossen. U lost niet af en dus blijft uw schuld tijdens de 
looptijd hetzelfde. Aan het einde van de looptijd of op het moment dat u verhuist, betaalt u de 
openstaande lening terug aan de geldverstrekker. Hiervoor gebruikt u eigen geld of 
bijvoorbeeld de opbrengst uit de verkoop van de woning. Heeft u aan het einde van de 
looptijd onvoldoende geld om de hypotheek af te lossen dan zult u moeten onderzoeken of u 
in aanmerking komt voor een nieuwe hypotheek 
 
Als u een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit ná 1 januari 2013 dan is de 
hypotheekrente niet aftrekbaar. Een aflossingsvrije hypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013 
kunt u wel nog oversluiten naar een andere geldverstrekker. De hypotheekrente blijft dan  
aftrekbaar. Wel zal de nieuwe geldverstrekker toetsen of de hoogte van de nieuwe 
aflossingsvrije hypotheek binnen de regels past. Bekijk www.eigenhuis.nl/oversluiten wat de 
regels zijn. 
 
Veel geldverstrekkers hanteren voor doorstromers de regel dat een aflossingsvrije hypotheek 
niet hoger mag zijn dan 50 % van de marktwaarde van de volgende woning, ook al had u 
voorheen een hoger aflossingsvrij deel. Er zijn ook geldverstrekkers die meer ruimte kunnen 
bieden. Informeer bij uw geldverstrekker of adviseur welke mogelijkheden er voor u zijn. 
 
 
Voordelen: 

 Over het aflossingsvrije deel betaalt u alleen rente. Daardoor heeft u de laagst mogelijke 
maandlasten. 

 U lost niets af, waardoor de rente gedurende de gehele looptijd aftrekbaar blijft. De 
maximale periode dat u de rente kunt aftrekken is wel beperkt tot 30 jaar. De rente is 
alleen aftrekbaar als de hypotheek afgesloten is vóór 1 januari 2013. 

 
Nadelen: 

 U bouwt geen vermogen op omdat u niet aflost. 

 Omdat u geen vermogen opbouwt, kunt u de hypotheek aan het einde van de looptijd 
vaak niet aflossen. Sluit u een nieuwe hypotheek dan is het de vraag hoelang u de rente 
nog kunt aftrekken. Laat u zich hierover goed informeren door uw hypotheekadviseur. 

 Gaat u met pensioen, dan kunnen uw netto hypotheeklasten stijgen. Mogelijk komt u voor 
een deel van uw inkomen in een lagere belastingschaal waardoor u minder 
hypotheekrenteaftrek heeft. 
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