
Verhuisregeling 
(art. 3.119f wet 
IB 2001) Eigenwoningregeling 



§ In geval van tegelijktijdig twee eigen woningen (art. 3.119f lid 1 en 2)
§ Aflossingsschema oude EWS gaat over op nieuwe EWS, voor zover het bedrag 

van de nieuwe EWS overeenstemt met het bedrag van de oude EWS
Ø Overgang aflossingsstand al op moment van verwerving nieuwe woning
Ø Oude EWS behoeft niet meer te voldoen – althans fiscaal niet – aan 

aflossingseis (art. 3.119f(1))
‒ Contractueel gezien mogelijk nog wel  
‒Geldt niet voor eventueel surplus EWS oud > EWS nieuw, dan voor surplus 

aflossingsschema wel handhaven
Ø Overgang aflossingstand geldt niet voor tijdelijk overbruggingskrediet (art. 

3.119f(2))
‒Geldt slechts gedurende periode van twee woningen

Verhuisregeling 



Indien nog een andere woning van de belastingplichtige wordt 
aangemerkt als eigen woning door de toepassing van artikel 3.111, 
tweede of derde lid, gaat de aflossingseis, bedoeld in artikel 3.119a, 
eerste lid, onderdeel c, met toepassing van de stand en looptijd van 
de aflossing ter zake van de tot de eigenwoningschuld behorende 
schuld op dat moment over van de te vervreemden eigen woning 
naar de schuld ter zake van die andere eigen woning, voor zover de 
schuld ten behoeve van die andere eigen woning de schuld ten 
behoeve van de te vervreemden eigen woning niet overtreft.

De wettekst van artikel 3.119f lid 1 wet IB 2001 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2020-04-08


Voor zover een schuld dient ter voorfinanciering van een toekomstig 
vervreemdingssaldo eigen woning zijn de voorwaarden van artikel 
3.119a, eerste lid, onderdelen b en c, gedurende de periode 
dat artikel 3.111, tweede of derde lid, van toepassing is niet van 
toepassing.

De wettekst van artikel 3.119f lid 2 wet IB 2001 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2020-04-08


§ Casus:
Ø A heeft op 1-1-2014 een woning gekocht voor € 200.000, tegen een 

lening (L1) 4% per jaar waarop in 360 maanden annuïtair wordt 
afgelost (annuïteit = € 954,83)

Ø Hij verhuist op 1-1-2020 naar nieuwe eigen woning van € 400.000, die 
wordt gefinancierd uit verschillende annuïtaire leningen, waaronder 
begrepen € 40.000 overbruggingskrediet (zie hieronder)

Ø Op 1-1-2020 – na 72 maanden aflossing – bedraagt stand L1 op oude 
alsdan te koop staande eigen woning: € 176.594,59

Voorbeeld verhuisregeling 



Ø EWS (L1) oude eigen woning
‒ € 176.594,59  valt niet langer onder de klem van de fiscale aflossingseis (art. 3.119f(1))

Ø EWS (L2a-c) nieuwe eigen woning (3 leningen)

‒ Voor deel groot € 176.594,59  (L2a) valt onder annuïteitenregeling, die in 288 maanden 
moet worden afgelost
‒ Voor deel groot € 183.405, 41  (L2b) valt eveneens onder annuïteitenregeling en dient in 

360 maanden ten minste annuïtair te worden afgelost (stel 4% p.j., annuïteit € 875,61)
‒ € 40.000 overbruggingskrediet  (L2c) valt niet onder annuïteitenregeling (art. 3119f(2))

Fiscale gevolgen (op 1-1-2020 bij aanwezigheid 2 woningen)



§ Na vervreemding van één van de twee eigen 
woningen, wordt opnieuw EWS vastgesteld voor 
toepassing van annuïteitenregeling voor de 

behouden eigen woning

Verhuisregeling 



§ Overzicht EWS 2014-2022:
Ø A heeft op 1-1-2014 een woning gekocht voor € 200.000, tegen een lening (L1) 4% 

per jaar waarop in 360 maanden annuïtair wordt afgelost (annuïteit = € 954,83)
Ø Hij verhuist op 1-1-2020 naar nieuwe eigen woning van € 400.000 

(aankoopkosten), die wordt gefinancierd uit verschillende annuïtaire leningen, 

waaronder begrepen € 40.000 overbruggingskrediet (zie hiervoor)
Ø Op 1-1-2022 – na 96 maanden aflossing – bedraagt stand L1/L2a op oude alsdan 

te koop staande eigen woning: € 167.460,95

Ø Op 1-1-2022 – na 24 maanden aflossing – bedraagt stand L2b met betrekking tot 
nieuwe eigen woning: € 176.814,15

Fiscaal geschiedenis overzicht eigenwoningschuld in 2022



Indien ten aanzien van de belastingplichtige twee woningen gelijktijdig als eigen woning worden 
aangemerkt en vervolgens één van die woningen wordt vervreemd, wordt direct daarna de 
eigenwoningschuld voor de andere woning opnieuw vastgesteld door toepassing van artikel 
3.119a, tweede lid, onderdelen a en c voor zover de in dat onderdeel c bedoelde kosten 
betrekking hebben op de verwerving, en derde lid, waarbij de actuele stand van de 
eigenwoningreserve in de plaats komt van de stand direct voorafgaande aan het moment waarop 
de woning ten aanzien van de belastingplichtige als een eigen woning is aangemerkt. Vervolgens 
wordt artikel 3.119aa, tweede lid, onderdeel a, opnieuw toegepast. Daarna wordt artikel 3.119a, 
vierde lid, opnieuw toegepast bij de partner en wordt bij de belastingplichtige vervolgens artikel 
3.119aa, tweede lid, onderdeel b, opnieuw toegepast. Daarna wordt artikel 3.119a, tweede lid, 
onderdelen b en c voor zover de in dat onderdeel c bedoelde kosten betrekking hebben op de 
verbetering, het onderhoud of de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van 
de woning, en derde lid, opnieuw toegepast, waarbij de actuele stand van de eigenwoningreserve 
in de plaats komt van de stand direct voorafgaande aan de verbetering, het onderhoud of de 
afkoop. Ten slotte wordt artikel 3.119aa, tweede lid, onderdeel c, opnieuw toegepast.

De wettekst van artikel 3.119f lid 3 wet IB 2001 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2020-04-08


§ Uitwerking op 1-1-2022 na verkoop oude woning prijs € 230.000
Ø VS (art. 3.119aa) oude eigen woning
‒ € 230.000 -/- € 167.460,95 = € 62.539,05 (waarmee overbruggingskrediet wordt afgelost)

Ø EWS (L2a-b) nieuwe eigen woning en box 3-schuld (max. EWS  € 337.460,95  = € 400.000 -/-
€.62.539,05, daadwerkelijke schulden € 344.275,10)
‒ Voor deel groot € 167.460,95  (L2a) valt onder annuïteitenregeling, die in 264 maanden 

verder moet worden afgelost (zie art. 3.119f(1))
‒ Voor deel groot € 155.085,11  (L2b) valt eveneens onder annuïteitenregeling en dient in 336 

maanden ten minste annuïtair te worden afgelost  (zie art. 3.119f(1)). 
‒ Aflosstand (L2b) op 1-1-2022 € 176.814,15  -/- € 21.729,04 (deel overwaarde) = € 155.085,11 

(maximale EWS na verkoop oude woning). De maximale herrekende EWS op 1-1-2020 is 
€.160.866,36 na 24 maanden is de maximale EWS o.b.v. het aflosschema € 155.085,11 

‒ € 40.000 overbruggingskrediet  (L2c) vervalt vanwege aflossing met de restant overwaarde 
oud woning. 

‒ Een deel van de opbrengst € 810,01 is vrij besteedbaar. 

Oude woning verkocht op 1 januari 2022



Bron: voorbeeld afkomstig uit de opleiding RB (2020) en fiscaal aangepast o.b.v. artikel 3.119f Wet IB 2001.   


