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Practicum Hypotheken: voorbeelden 

1. Geïntegreerde woonbonus 

Ik heb in 2016-2019 voor het eerst een woning aangekocht, die ik sindsdien zelf betrek. Ik 
ging hiervoor in 2016-2019 een hypothecaire lening aan die voldoet aan de voorwaarden 
van de geïntegreerde woonbonus.  

- Codes 3334/4334: de interesten en kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening 
die u alleen hebt afgesloten. Als u de lening met meerdere personen aanging, 
vermeldt u in deze codes het gedeelte van de interesten en kapitaalaflossingen dat u 
na volgende bewerking verkrijgt: totale bedrag van de betaalde interesten en 
kapitaalaflossingen beperkt tot uw aandeel in de woning (bv. 50%). 

- Codes 3335/4335: de premies van de ‘gebonden’ individuele levensverzekering. 

Voor aanslagjaar 2021 moet u die uitgaven begrenzen tot:  
 

Aanslagjaar 2021 

 

Totaal 

Basisbedrag 1.520 euro 1.520 euro 

Verhoging gedurende de eerste 10 
belastbare tijdperken vanaf het belastbaar 
tijdperk waarin de lening werd aangegaan 
indien het op 31.12.2020 (nog altijd) uw 
enige woning was (codes 3336/4336 of 
3337/4337). 

Bijkomende verhoging als u daarenboven 
op 1 januari van het jaar na afsluiting van 
die lening (01.01.2017-2020) minstens 3 
kinderen ten laste had (codes 3330/4330). 

+ 760 euro 

 

 

 

+ 80 euro 

2.280 euro 

 

 

 

2.360 euro 

Samen belaste echtgenoten en wettelijk samenwonenden die beiden recht hebben op de 
geïntegreerde woonbonus mogen de uitgaven vrij onder elkaar verdelen, met dien 
verstande dat zij het maximum per echtgenoot of partner niet mogen overschrijden. 

2. Woonbonus II 

Ik heb in 2015 een enige woning aangekocht, die ik sindsdien zelf betrek. Ik ging hiervoor in 
2015 een hypothecaire lening aan die voldoet aan de voorwaarden van de woonbonus.  

- Codes 3360/4360: de interesten en kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening 
die u alleen hebt afgesloten. Als u de lening met meerdere personen aanging, 
vermeldt u in deze codes het gedeelte van de interesten en kapitaalaflossingen dat u 
na volgende bewerking verkrijgt: totale bedrag van de betaalde interesten en 
kapitaalaflossingen beperkt tot uw aandeel in de woning (bv. 50%). 

- Codes 3361/4361: de premies van de ‘gebonden’ individuele levensverzekering. 

Voor aanslagjaar 2021 moet u die uitgaven begrenzen tot:  
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Aanslagjaar 2021 

 

Totaal 

Basisbedrag 1.520 euro 1.520 euro 

Verhoging gedurende de eerste 10 
belastbare tijdperken vanaf het belastbaar 
tijdperk waarin de lening werd aangegaan 
indien het op 31.12.2020 nog altijd uw 
enige woning was (codes 3344/4344 of 
3345/4345). 

Bijkomende verhoging als u daarenboven 
op 1 januari van het jaar na afsluiting van 
die lening (01.01.2016) minstens 3 
kinderen ten laste had (codes 3346/4346). 

+ 760 euro 

 

 

 

+ 80 euro 

2.280 euro 

 

 

 

2.360 euro 

Samen belaste echtgenoten en wettelijk samenwonenden die beiden recht hebben op de 
geïntegreerde woonbonus mogen de uitgaven vrij onder elkaar verdelen, met dien 
verstande dat zij het maximum per echtgenoot of partner niet mogen overschrijden. 

3. Woonbonus I 

Ik heb in 2005-2014 een enige woning aangekocht, die ik sindsdien zelf betrek. Ik ging 
hiervoor in 2005-2014 een hypothecaire lening aan die voldoet aan de voorwaarden van de 
woonbonus.  

- Codes 3370/4370: de interesten en kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening 
die u alleen hebt afgesloten. Als u de lening met meerdere personen aanging, 
vermeldt u in deze codes het gedeelte van de interesten en kapitaalaflossingen dat u 
na volgende bewerking verkrijgt: totale bedrag van de betaalde interesten en 
kapitaalaflossingen beperkt tot uw aandeel in de woning (bv. 50%). 

- Codes 3371/4371: de premies van de ‘gebonden’ individuele levensverzekering. 

Voor aanslagjaar 2021 moet u die uitgaven begrenzen tot:  
 

 

  Totaal 

Basisbedrag 2.280 euro 2.280 euro 

Verhoging indien 

 -  u de lening vanaf 2011 aanging (codes 
3372/4372 of 3380/4380) en  

 -  het op 31.12.2020 nog altijd uw enige 
woning was (codes 3374/4374 of 
3375/4375) 

+ 760 euro 3.040 euro 

Bijkomende verhoging als u daarenboven 
op 1 januari van het jaar na afsluiting van 
die lening minstens 3 kinderen ten laste 
had (codes 3373/4373). 

+ 80 euro 3.120 euro 
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4. Geïntegreerde woonbonus in combinatie met lening van vóór 2016 

Ik ging in 2016-2019 een hypothecaire lening aan voor mijn eigen woning terwijl ik nog een 
lening van vóór 2016 voor die woning lopen heb.  

Als u in 2016-2019 een hypothecaire lening aanging die aan de voorwaarden van de 
‘geïntegreerde woonbonus’ voldoet, terwijl u nog één of meerdere hypothecaire leningen 
had van vóór 2016 die in aanmerking komen voor een ander gewestelijk voordeel (Vlaamse 
woonbonus of Vlaamse langetermijnsparen of bouwsparen), dan moet u een keuze maken 
tussen de twee fiscale voordelen. 

- U kiest voor de geïntegreerde woonbonus:  

• de geïntegreerde woonbonus zal van toepassing zijn voor de uitgaven van uw 
in 2016-2019 aangegane hypothecaire lening (en voor de daarmee 
verbonden individuele levensverzekering). 

• de uitgaven van uw hypothecaire lening(en) van vóor 2016 (en van de 
daarmee verbonden individuele levensverzekering(en) komen niet meer in 
aanmerking voor een fiscaal voordeel. 

• Deze keuze is definitief en onherroepelijk en geldt dus ook voor de volgende 
aanslagjaren. 
 

- U kiest voor de andere gewestelijke voordelen:  

• de uitgaven van uw hypothecaire lening(en) van vóór 2016 (en van de 
daarmee verbonden individuele levensverzekering(en) komen in aanmerking 
voor een fiscaal voordeel (woonbonus, bouwsparen, langetermijnsparen 
en/of belastingvermindering voor intresten).  

• de geïntegreerde woonbonus zal niet van toepassing zijn voor de in 2016-
2019 aangegane lening (en voor de daarmee verbonden individuele 
levensverzekering). 

• Deze keuze geldt niet voor de volgende aanslagjaren. U zal dus volgend jaar 
een andere keuze kunnen maken. 
 

5. Hypotheekoverdracht of pandwissel – federale regeling 

Ik heb in 2005 een hypothecaire lening gesloten voor het verwerven van de enige en eigen 
woning. Ik verkocht deze woning en verhuisde naar een andere eigen woning. Ik ben de 
lening van 2005 verder blijven aflossen (via een pandwissel of hypotheekoverdracht).  

U was vanaf de verkoop geen eigenaar meer van de woning waarvoor u de lening aanging. 
Die uitgaven betreffen dus niet langer uw eigen woning. Als aan alle voorwaarden is 
voldaan, kunnen uw kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de federale 
belastingvermindering voor het lange termijnsparen. De interesten kunnen niet in 
aanmerking komen voor de federale interestaftrek, omdat deze woning geen belastbaar 
onroerend inkomen meer oplevert. 

De uitgaven die u vóór de verhuis betaalde, kunnen, als aan alle voorwaarden is voldaan, in 
aanmerking komen voor de Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus. 

U mag de kapitaalaflossingen maar in uw aangifte vermelden in de mate dat zij slaan op de 
eerste schijf van de lening(en) die in de tabel is opgenomen. 
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Jaar van afsluiting 
van de lening 

In aanmerking te nemen 
aanvangsbedrag van de lening (in 
euro) 

2005 62.190,00 

2006 63.920,00 

2007 65.060,00 

2008 66.240,00 

2009 en 2010 69.220,00 

2011 70.700,00 

2012 73.190,00 

2013 t.e.m. 2017 75.270,00 

2018 76.860,00 

2019 t.e.m. 2023 78.440,00 

U vermeldt dit begrensde bedrag van de kapitaalaflossingen naast de codes 1358/2358 
(leningen afgesloten vanaf 1989). Het overschot van de kapitaalaflossingen komt niet in 
aanmerking voor een belastingvoordeel. 

6. Hypotheekoverdracht of pandwissel – Vlaamse fictie  

Ik heb in 2005 een hypothecaire lening gesloten voor het verwerven van de enige en eigen 
woning A. Ik verkocht deze woning vanaf 2016 en kocht een nieuwe eigen woning B. Ik ben 
de lening van 2005 verder blijven aflossen (via een pandwissel of hypotheekoverdracht). In 
dat geval kan u eventueel aanspraak maken op de Vlaamse fictiebepaling. Door de 
toepassing van de fictiebepaling kan u, als aan alle voorwaarden is voldaan en wat de 
Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus betreft, voor die uitgaven verder blijven genieten van 
het systeem van de Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus. 

Voorwaarden voor de toepassing van de Vlaamse fictiebepaling: 

- de hypothecaire lening m.b.t. de enige en eigen woning A werd vóór 2016 aangegaan, 

- de eigen woning A wordt verkocht vanaf 2016 (de datum van het verlijden van de 
authentieke akte is bepalend) om een andere eigen woning B te verwerven of te behouden, 

- de bestaande hypothecaire inschrijving wordt overgedragen naar een ander onroerend 
goed (bv. van A naar B) en de hypothecaire lening blijft behouden, 

Als u echter voor de uitgaven die in aanmerking komen voor de fictiebepaling de toepassing 
vraagt van één van de federale belastingvoordelen, dan wordt de Vlaamse (geïntegreerde) 
woonbonus voor die uitgaven niet meer toegepast. 

Deze keuze voor die federale belastingvoordelen is definitief, onherroepelijk en bindend. 
Deze keuze geldt ook voor de volgende aanslagjaren. 
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7. Wijzigingen in de bestemming van de eigen woning  

Case 1. Ik ben eigenaar van een woning die ik tot en met 30/4/20 zelf betrok. Vanaf 1/5/20 
heb ik die woning aan een particulier verhuurd. Hoe moet ik de uitgaven van mijn 
hypothecaire lening verdelen? 

De uitgaven van uw hypothecaire lening verdeelt u als volgt: 

- de interesten en kapitaalaflossingen die tot en met 30/4/20 betaalde kunnen, als aan alle 
voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een gewestelijk belastingvoordeel, 

- de interesten en kapitaalaflossingen die vanaf 1/5/20 betaalde kunnen, als aan alle 
voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel. 

Het door uw kredietgever uitgereikte attest vermeldt de in het jaar 2020 betaalde 
interesten en kapitaalaflossingen. U kan met alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, 
met uitzondering van de eed, aantonen op welk tijdstip u deze uitgaven hebt betaald. 

Voorbeeld 

Sofie is eigenaar van één woning (KI: 1000 euro) die zij tot en met 30/4/20 zelf betrok. Vanaf 
1/5/20 verhuurt ze haar woning aan een particulier. In 2012 ging zij een hypothecaire lening 
aan van 100.000 euro. Op 01.01.2021 was haar fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest 
gelegen. In 2020 betaalde Sofie volgende bedragen:  

- interesten: 3.000 euro 

- kapitaalaflossingen: 6.000 euro. 

Sofie vult haar belastingaangifte voor aanslagjaar 2021 als volgt in: 

Vak III (onroerende inkomsten), code 1106: 671,23 euro (1.000 x 245/365). 

Vak IX (interesten en kapitaalaflossingen): 

- code 3370: 3.000 euro ((3.000 + 6.000) x 4/12) 

- code 3372: ja 

- code 3374: ja 

- code 1358: 2.927,60 euro ((6.000 x 8/12) x 73.190/100.000) 

- code 1146: 2.000 euro (3.000 x 8/12). 

Case 2. Ik verhuur een deel van de door mij betrokken woning aan mijn vennootschap. De 
uitgaven van mijn hypothecaire lening hebben gedeeltelijk betrekking op dat verhuurde 
deel. Dit verhuurde deel is dus niet mijn eigen woning 

De uitgaven van uw hypothecaire lening verdeelt u als volgt: 

- de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het deel van de woning dat 
u zelf betrekt kunnen, als aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor 
een gewestelijk belastingvoordeel, 

- de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het verhuurde deel kunnen, 
als aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor 
een federaal belastingvoordeel. 

Voorbeeld 
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Lieve is eigenaar van één woning (KI: 1000 euro) die zij gedeeltelijk zelf betrekt. Zij verhuurt 
20 % van deze woning aan haar eigen vennootschap. In 2012 ging zij een hypothecaire 
lening aan van 100.000 euro. Van het ontleende bedrag heeft 20.000 euro gediend voor het 
financieren van het verhuurde deel van de woning. Op 1/1/21 was haar fiscale woonplaats 
in het Vlaams Gewest gelegen. In 2020 betaalde Lieve volgende bedragen: 

- interesten: 3.000 euro 

- kapitaalaflossingen: 6.000 euro. 

Lieve vult haar belastingaangifte voor aanslagjaar 2021 als volgt in: 

Vak III (onroerende inkomsten):  

- code 1109: 200 euro (1.000 x 20 %) 

- code 1110: huur en huurvoordelen (in voorkomend geval verminderd met de als 
bezoldigingen van bedrijfsleider geherkwalificeerde huur). 

Vak IX (interesten en kapitaalaflossingen) 

- code 3370: 3.040 euro ((3.000 + 6.000) x 80 % = 7.200 euro, begrensd tot max. 

- code 3372: ja 

- code 3374: ja 

- code 1358: 878,28 euro ((6.000 x 20 %) x 73.190 / 100.000) 

- code 1146: 600 euro (3.000 x 20 %). 

Case 3. Ik gebruik een deel van de door mij betrokken woning voor mijn zelfstandige 
beroepswerkzaamheid. De uitgaven van mijn hypothecaire lening hebben gedeeltelijk 
betrekking op dat beroepsmatig gebruikte deel. Dit beroepsmatig gebruikte deel is dus niet 
mijn eigen woning 

De interesten en kapitaalaflossingen verdeelt u als volgt: 

- de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het deel van de woning dat 
u zelf betrekt kunnen, als aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor 
een gewestelijk belastingvoordeel,  

- de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het beroepsmatig gebruikte 
deel kunnen, als aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor 
een federaal belastingvoordeel. Zo kunnen de kapitaalaflossingen die betrekking hebben op 
het beroepsmatig gebruikte deel, binnen de wettelijke grenzen, in principe in aanmerking 
komen voor de federale belastingvermindering voor het lange termijnsparen (zie case 2). De 
interesten die u hebt gedragen voor het verkrijgen of behouden van uw beroepsinkomen 
zijn aftrekbaar als beroepskosten. 

8. Leningen m.b.t. andere woning dan de eigen woning   

Ik ging in 2020 een hypothecaire lening aan voor het verwerven van een in de Europese 
Economische Ruimte gelegen tweede verblijf. Waar mag ik deze uitgaven vermelden? 

De uitgaven van uw hypothecaire lening (en de daarmee verband houdende individuele 
levensverzekering) kunnen, als aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor 
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de federale belastingvermindering voor het lange termijnsparen en de federale 
interestaftrek. 

U mag de kapitaalaflossingen maar in uw aangifte vermelden in de mate dat zij slaan op de 
eerste schijf van de lening(en) die in bijhorende tabel (zie 5) is opgenomen. U vermeldt dit 
begrensde bedrag van de kapitaalaflossingen in vak IX, rubriek II, B, 4, b), 1), naast de 
code(s) 1358/2358 (leningen afgesloten vanaf 1989). 

Het overschot van de kapitaalaflossingen komt niet in aanmerking voor een 
belastingvoordeel. 

De uitgaven voor de federale gewone interestaftrek vermeldt u in vak IX, rubriek II, B, 3, b) 
naast de code(s) 1146 en/of 2146. 

9. Premies van niet-gebonden levensverzekeringen 

Waar vermeld ik de premies van mijn individuele levensverzekering die niet dient voor het 
waarborgen of het wedersamenstellen van een lening? U vermeldt de premie van een 
individuele levensverzekering in vak IX, rubriek II, B, 5, b), van de belastingaangifte, naast de 
code(s) 1353 en/of 2353 voor contracten gesloten vanaf 1989 en de code(s) 1354 en/of 
2354 voor contracten gesloten vóór 1989. 

De premies van individuele levensverzekeringen die verband houden met de eigen woning 
vermeldt u niet hier, maar kunnen eventueel in aanmerking komen voor een gewestelijk 
belastingvoordeel. 


