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Trouwen of geregistreerd partnerschap 
 

Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd of geregistreerd partner zonder dat je huwelijkse 
voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan? Dan zijn jullie beiden 
automatisch eigenaar van de woning en schuldenaar in de hypotheek. Ook als bijvoorbeeld 
alleen je partner voor de eigendomsverkrijging heeft getekend bij de notaris. Dat laatste is 
niet het geval als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan per 1 
januari 2018 en één van jullie beiden enig eigenaar was van de woning. 
 
De ene partner trekt bij de ander in 
 
Gemeenschap van goederen 
Ben je 100% eigenaar en ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd (of geregistreerd 
partnerschap) in gemeenschap van goederen? Dan is je partner voor de helft eigenaar 
geworden van het huis en de daarop rustende hypotheekschuld. Dit heet boedelmenging. 
Jullie zijn beiden verantwoordelijk voor de betaling van rente en eventuele aflossing. De 
hypotheekakte hoeft hiervoor niet aangepast te worden en je hoeft geen overdrachtsbelasting 
te betalen. 
 
Huwelijkse voorwaarden 
Wil je van de gemeenschap van goederen afwijken? Vraag dan de notaris om huwelijkse 
voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te laten opstellen. Hierin neem je afspraken op 
over bijvoorbeeld de verrekening van de hoogte van het bedrag, de betaling van een 
eventuele rentevergoeding of wanneer een vordering opeisbaar is bij echtscheiding. 
 
Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kun je ook tijdens het huwelijk nog 
opstellen. Je kunt dit bij een notaris regelen. 
 
Let op! Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1-1-2018 
 
Als je vanaf 1 januari 2018 bent getrouwd, krijg je te maken met de beperkte gemeenschap 
van goederen. Het voorhuwelijkse vermogen valt dan niet meer automatisch in de 
gemeenschap van goederen, maar ieders deel wordt buitengemeenschappelijk vermogen 
van jou en je partner. Ook ontvangen schenkingen en erfenissen vallen automatisch buiten 
de gemeenschap en in ieders beperkte gemeenschap. Tot de gemeenschap gaan behoren 
gezamenlijke vermogen en gezamenlijke schulden van vóór het huwelijk en tijdens huwelijk 
opgebouwd gezamenlijk vermogen of schulden. 

Als je een algehele gemeenschap van goederen wenst (zoals dat vóór 1 januari 2018 
automatisch het geval was), dan kun je dat bij de notaris regelen.  

Fiscale gevolgen 
De gezamenlijke koop van een woning heeft vaak fiscale gevolgen. Zeker onder het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht wanneer één van de partners al een eigen woning heeft gehad. 

 
Voorbeeld  
Pieter heeft sinds 2010 een eigen woning en een aflossingsvrije hypotheek van € 300.000,-.  
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In 2021 verkoopt hij zijn woning met € 100.000,- verkoopwinst. In 2022 huwt Pieter in 
(beperkte) gemeenschap van goederen met Meike. Ze kopen samen een woning voor  
€ 400.000,-. Meike heeft niet eerder een eigen woning gehad.  

Ze sluiten een hypotheek af van € 300.000,-, bestaande uit € 150.000,- aflossingsvrij en  
€ 150.000,- annuïteitenhypotheek . De overige € 100.000,- wordt uit de eerdere overwaarde 
van Pieter betaald. Dit spaargeld is privévermogen van Pieter, omdat dit al voor het huwelijk 
volledig van hem was.  

Het eigendom van de woning is 50%-50%. Omdat Pieter € 100.000,- van zijn spaargeld heeft 
betaald, heeft hij nog een vordering op Meike van € 50.000,-. Als de waarde van de woning 
in de toekomst toeneemt, wordt deze vordering ook groter. Als Meike de vordering later wil 
terugbetalen aan Pieter en hiervoor een lening afsluit, dan is de rente over die lening niet 
aftrekbaar.  

Pieter en Meike hebben ieder de helft van de hypotheekschuld en dat geldt óók voor de 
leningdelen (het aflossingsvrije deel en het annuïteitendeel). Op gezamenlijk niveau wordt 
dan gekeken wat partners maximaal kunnen lenen.  Pieter moet een bedrag van € 100.000 
in mindering brengen op de gezamenlijke aankoopprijs van € 400.000. Dit moet op grond 
van de bijleenregeling. Dat betekent dat Pieter en Meike gezamenlijk een bedrag van  
€ 300.000 kunnen financieren.  

Pieter kan zijn bestaande eigenwoningschuld (waarvoor overgangsrecht geldt)  voor de helft 
overdragen aan Meike. Dat betekent wel dat Meike ook deelt in het fiscale 
renteaftrekverleden van Pieter. Zij kan er ook voor kiezen om voor haar schuldaandeel geen 
gebruik te maken van het fiscale overgangsrecht van Pieter. Zij kan dan een minimaal 
annuïtaire schuld aangaan die in maximaal 30 jaar moet worden afgelost.  

Heeft Pieter de helft van zijn bestaande eigenwoningschuld overgedragen en gaan Pieter en 
Meike scheiden? Dan blijven ook na scheiding de fiscale rechten van Pieter voor de helft bij 
Meike. Dat betekent dat zij ook na scheiding voor € 150.000 een aflossingsvrije hypotheek 
kan blijven behouden met renteaftrek. 

 
 
 

 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/hypotheken/bijleenregeling.pdf?sfvrsn=fc29ff96_41
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/hypotheek-en-overdracht/ben-je-een-starter/hypotheekvormen#/

