
Antwoorden

1 Een klant bouwt in 2020/2021 een nieuw huis en heeft nog een 

bestaand huis. Kan hij voor het krediet van de nieuw te bouwen 

woning bedragen (interest en kapitaalsaflossingen) aftrekken? Wat 

als hij de bestaande woning verkoopt en de nieuwbouw en de enige 

eigen woning wordt?

Zolang de klant in de bestaande woning woont of nog niet in de nieuwbouw woont, 

kunnen de uitgaven van de lening voor de nieuwbouw in aanmerking komen voor 

het federaal langetermijnsparen (KA) en de gewone intrestaftrek. Zodra de klant 

de nieuwbouw betrekt (= eigen woning) komen de uitgaven van de lening niet 

langer in aanmerking voor fiscaal voordeel.

2 Een klant woont in een woning die ter beschikking wordt gesteld van 

de eigen vennootschap. Ze erft momenteel nu een woning en wenst 

deze te verhuren. Hiervoor sluit ze een hypotheek af. Kan zij 

aanspraak maken op fiscaliteit tweede woning? 

Zij zal dus maar één woning bezitten. Kwestie is dan te weten of die woning al dan 

niet kwalificeert als 'eigen' woning. Dat is de woning die men zelf bewoont, of die 

men om een professionele of sociale reden niet zelf bewoont. Indien zij geen 

dergelijke reden kan inroepen, dan 'niet-eigen' woning met recht op federale 

vermindering LTS en intrestaftrek.  In haar geval zou ze er best voor opteren: 'niet-

eigen' woning, zodat zij voor haar lening de federale vermindering en aftrek kan 

genieten; als 'eigen' woning heeft zij recht op niets.

3 Een klant heeft gedurende een paar jaar (2015-2020) de 'eigen' 

woning niet langer zelf bewoont (ingetrokken bij partner). Kan men 

nog terugkeren van federale woonbonus naar de gewestelijke 

woonbonus indien men opnieuw de eigen woning betrekt?

Dat is mogelijk.

4 Wat bij heropname of wederopname van uw oude lening (< 2020) 

voor een renovatie?  

Een wederopname is een nieuw krediet; indien aangegaan vanaf 1/1/2020 en m.b.t. 

de "eigen" woning: voor die wederopname geen enkele vermindering noch aftrek.

5 Toepassing (geïntegreerde) woonbonus: wat als tweede woning na 

verloop van tijd wordt verkocht, val je dan terug in systeem van de 

verhoogde woonbonus van € 3340/€ 2280?

Indien aanvankelijk enige woning, naderhand verwerven 2e woning, waardoor 

verlies extra-woonbonus, dan is deze extra definitief verloren, ook al wordt 

naderhand die 2e woning terug verkocht.
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6 Een klant heeft een hypothecair krediet afgesloten op 22/12/2019, 

die in aanmerking komt voor de geïntegreerde woonbonus. Hij begint 

met bouwen in juni 2021 en heeft tot op heden nog geen opname 

gedaan van zijn hypotheek. Hij zal de woning niet betrekken op 

31/12/2021. Blijft hij in aanmerking voor de geïntegreerde 

woonbonus?

Als de nieuwbouw de eigen woning is, komen de uitgaven van de lening (intresten, 

zolang er geen kapitaal is opgenomen) in aanmerking voor de woonbonus, 

ongeacht wanneer de nieuwbouw wordt betrokken. Hierbij wordt verondersteld 

dat de klanten in afwachting van het betrekken van de nieuwbouw bv. in een 

huurwoning wonen. 

7 Wanneer een belastingplichtige in 2010 een enige/eigen woning 

kocht en vervolgens in 2016 met zijn nieuwe partner samen een 

gezinswoning koopt, telkens met een woningkrediet, komt die voor 

zijn eerste woning (<2013) nog in aanmerking voor de federale 

woonbonus?

Als de wijziging van de bestemming van de eigen woning naar niet-eigen woning in 

2014 plaats vond, dan kan de federale woonbonus voor aj. 2021 nog worden 

toegepast (op voorwaarde dat je de federale woonbonus ook voor de jaren 2014 

tot 2019 hebt toegepast in de aangifte). 

8 Een vraag over de corona-steunmaatregel, met name het Charter 

uitstel van betalingen voor uitgaven hypothecaire kredieten. Dat 

uitstel zal geen impact hebben op het fiscaal voordeel, m.a.w. de 

verlenging van de looptijd zal tegenstelbaar blijven?  Werd dat 

formeel en publiekelijk gecommuniceerd (via Circulair of bericht van 

fiscus)?

Dit werd reeds aangepast in de wet via het Vlaams Programmadecreet van 3/12/20 

(BS 30/12/20).

9 Quid verlengde looptijd n.a.v. corona betalingsuitstel in Wallonië? Is 

die ook tegenstelbaar zoals in Vlaanderen?

(Voorlopig) nog geen wettelijke regeling voorzien.

10 Als je uw looptijd bvb. in 2017 ingekort hebt, mag je die dan (vanaf 

2020) nog terug verlengen naar de oorspronkelijk aangegane 

looptijd? Dus verwijzend naar het oorspronkelijke basisattest?

Neen. De toestand op 31/12/2019 is bepalend.

11 Mag men bij een herfinanciering in 2020/2021 van een krediet van 

2016 met een resterende looptijd van 11 jaren over gaan naar een 

termijn van 20 jaar?

Ook bij een herfinanciering van een lening van vóór 2020 kan er geen fiscaal 

voordeel meer worden verleend op de uitgaven die betrekking hebben op een 

verlenging van de looptijd. Voor de resterende looptijd van 11 jaar is er wel nog 

fiscaal voordeel, maar niet meer voor de ev. extra 9 jaar.

 Update woonfiscaliteit - mei/juni 2021 Pieter Debbaut



12 Begrijp ik het goed dat de intresten van een HL, die in aanmerking 

komt voor de woonbonus, van het gedeelte dat NIET gewaarborgd is 

door een hypothecaire inschrijving toch mogen afgetrokken worden 

in vak 3146 (bovenop de aftrek van de woonbonus voor het 

hypothecaire gedeelte )

Intresten van een hypothecaire lening aangegaan van 2005 tot 2015 m.b.t. de eigen 

woning die niet in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus, kunnen het 

voordeel van de gewone belastingvermindering voor intresten genieten (bv. 

intresten die betrekking hebben op het niet-hypotheacire gedeelte). Deze intresten 

moeten worden vermeld in de codes 3151 (lening in 2015) of 3152 (lening 2005-

2014).

13 In verband met pandwissel. Wat als de nieuwe eigendom nog een 

bouwgrond is, waarop zal gebouwd worden ? Is dit dan nog fiscaal 

aftrekbaar?

De fictie van de pandwissel kan worden toegepast als de bestaande hypothecaire 

lening na de pandwissel betrekking heeft op de 'nieuwe' eigen woning. Als de 

bouwgrond kan worden aangemerkt als de eigen woning (bv. aankoop bouwgrond 

+ bouw van de woning - in afwachting van het einde van de bouwwerken kan de 

nieuwbouw worden aangemerkt als eigen woning die niet daadwerkelijk wordt 

betrokken wegens de stand van de bouwwerkzaamheden), is er geen probleem. Als 

er op het tijdstip van de betaling van de uitgaven van de lening na de pandwissel 

geen 'andere eigen woning' is, kan de fictiebepaling niet worden toegepast. 

14 Kan men een pandwissel doen met een externe herfinanciering? Indien de pandwissel gepaard gaat met een herfinanciering bij een andere 

kredietgever is er inderdaad strikt genomen geen pandwissel. Er wordt immers een 

nieuwe hypothecaire inschrijving genomen t.v.v. een andere kredietgever. Een 

dergelijke verrichting past echter volledig binnen het doel van de fictiebepaling: de 

vestiging van een nieuwe hypothecaire inschrijving (= een 'externe' herfinanciering) 

wordt dan ook aanvaard (zie ook circulaire 2018/C/51 van 26 april 2018, nr. 19). 

Het kan ook niet de bedoeling zijn om een 'interne' of 'externe' herfinanciering 

fiscaal anders te behandelen.  

15 Een bestaand krediet met recht op woonbonus voor X. X ontmoet Y 

en ze gaan samen nieuwe woning kopen. Bestaande woning X wordt 

verkocht, hypotheek naar nieuwe eigen woning en bestaand krediet 

wordt geherfinancierd op naam van X en Y. Y heeft geen recht op 

woonbonus, X behoudt door Vlaamse fictie woonbonus maar kan X 

nog steeds 100% uitgaven gebruiken om korf te vullen?

Y kan inderdaad niet genieten van de bestaande woonbonus omdat Y geen eigenaar 

was van de verkochte eigen woning. Afhankelijk van de gezinssituatie zal X de 

uitgaven volledig (bv. gehuwd of wettelijk samenwonend) of gedeeltelijk (bv. 

feitelijk samenwonend - volgens het aandeel in de eigendom) kunnen aangeven. 
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16 Ik heb een klant met een bestaande hypotheeklening, afgesloten in 

2014 voor aankoop appartement, nu wenst hij via pandwissel met 

behoud van de lening een 'kangoeroewoning' aan te kopen met zijn 

ouders. Kan hij blijven genieten van de volledige woonbonus de 

eerste 10 jaar? blijft dit voor hem de enige eigen woning? 

De fictiebepaling in het kader van de pandwissel kan gelden op voorwaarde dat de 

kangoeroewoning kadert in de Vlaamse regeling m.b.t. het zorgwonen (de 

belastingplichtige is eigenaar van de woning en in de ondergeschikte wooneenheid 

worden max. 2 personen gehuisvest van 65 jaar of ouder of 2 hulpbehoevenden). In 

deze regeling mag de gehele woning als één eigen woning worden beschouwd. De 

'verhoogde' woonbonus gedurden de eerste 10 jaar blijft dan ook verder lopen. De 

specifieke voorwaarden m.b.t. het zorgwonen zijn terug te vinden in de circulaire 

2018/C/51 van 26 april 2018.    

17 Is het voldoende dat de partner snel nog mede-eigenaar wordt van 

de te verkopen woning,  juist voor het verlijden van de akte van de te 

verkopen woning, om te kunnen genieten van het fiscaal voordeel 

(via de fictie van de pandwissel) van de nieuwe woning?

Dit is idd de voorwaarde die Vlabel stelt voor de toepassing van de fictiebepaling 

met een 'instappende' partner: de 'instappende' partner moet ook eigenaar zijn van 

de oorspronkelijke te verkopen eigen woning. 

18 Wat is het minimum waartoe de partner als bijkomende eigenaar 

wordt gezien? 10% of 1% voldoende? Stel dat men nog eigenaar wil 

worden van de te verkopen woning alvorens pandwissel te doen?

Bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden zal 1 % volstaan.

19 Een belastingplichtige die krediet A heeft lopen aangegaan in 2011 

voor de aankoop eigen/enige woning en in 2019 een krediet B is 

aangegaan voor de aankoop van een tweede verblijf maar nu de 

eigen woning (2011) wil verkopen en zijn intrek zal nemen in de 

woning aangekocht in 2019 (dit wordt dus de nieuwe eigen woning). 

Krediet B (2019) komt uiteraard in aanmerking van de geïntegreerde 

woonbonus (van zodra eigen woning). De belastingplichtige kan 

vermoed ik echter ook zijn oude woonbonus behouden met 

toepassing van de fictie hypotheekoverdracht? Kunnen we stellen 

dat woning A wordt verkocht om woning B (die reeds aangekocht 

werd) te “behouden”? En dus krediet A (behouden via 

hypotheekoverdracht) na de verkoop recht blijf geven op de oude 

woonbonus?

Eén van de voorwaarden van de fictiebepaling is dat de oorspronkelijke eigen 

woning wordt verkocht om een ander eigen woning te verwerven of te behouden. 

Er moet een oorzakelijk verband zijn. De beoordeling van deze voorwaarde moet 

gebeuren adhv de feitelijke omstandigheden. Er zal dus moeten aangetoond 

worden dat woning A werd verkocht om woning B te kopen of te behouden. Dit lijkt 

mij niet zo eenvoudig op basis van uw vraag. De aankoop van woning B werd bv. 

niet gefinancierd met een overbruggingskrediet. 
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20 Als ik vandaag een schuldsaldoverzekering afsluit en betaal via een 

koopsom en de akte van de lening wordt verleden enkele dagen 

later, is er dan nog fiscaal (federaal) voordeel? Welke termijn moet er 

tussen het afsluiten van SSV en woningkrediet zitten?

Ja. Premies van een SSV betaald op een moment dat er nog geen lening is = 

federaal LTS. Essentieel is dat op de datum van de premiebetaling de SSV niet is 

gekoppeld aan een lening eigen woning.  

21 Persoon gaat een woning kopen voor eigen bewoning. Vóór de 

aankoopakte sluit hij een schuldsaldoverzekering af. Na de betaling 

van de premie en n.a.v. de  aankoopakte wijzigt hij de polis tvv de 

bank als dekking voor zijn lening die afgesloten wordt voor de 

aankoop. Kan hij die schuldsaldo verzekering federaal aftrekken? Kan 

hij dat doen in hetzelfde belastbaar jaar of moet dat gebeuren in een 

ander fiscaal jaar?

Als er op het moment van de betaling van de ssv nog geen lening (mbt eigen 

woning) is, of de ssv is nog niet gekoppeld aan de lening (mbt eigen woning), komt 

de betaalde premie in aanmerking voor het federaal langetermijnsparen. De 

verschillende transacties (sluiten ssv en lening) mogen zich in hetzelfde jaar 

afspelen.  

22 Als je de premie van de schuldsaldoverzekering jaarlijks wordt 

betaald, en afgesloten vóór het aangaan vam de lening, zijn dan de 

toekomstige premies aftrekbaar? 

Enkel de premie van de ssv die wordt betaald op het ogenblik dat er nog geen 

koppeling is met de lening m.b.t. de eigen woning (bv. voor het sluiten van de 

lening) komen in aanmerking voor de belastingvermindering voor het federaal 

langetermijnsparen. De premies van de ssv die worden betaald op het moment dat 

de ssv gekoppeld is aan de lening m.b.t. de eigen woning, komen niet meer in 

aanmerking voor fiscaal voordeel.
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