
Antwoord vraag 1 
Het juiste antwoord is 2. 
 
Toelichting: 
Simon en Eva financieren € 386.250. Ze moeten de hypotheek in 360 maanden aflossen, de rente is 
4,3%, de bijbehorende annuïteitenfactor bedraagt 202,0727. De bruto maandlast bedraagt: 
€ 386.250 / 202,0727 = € 1.911,44. Dit bedrag bestaat uit zowel rente als aflossing. In de eerste 
maand betalen ze € 386.250 x (4,3% /12) = € 1.384,06 aan rente. 
 
Het eigenwoningforfait bedraagt 0,75% x € 375.000 = € 2.812,50 per jaar oftewel € 234,38 per 
maand. Indien Simon deze maandlast volledig in zijn IB-aangifte opneemt, bereken je het 
belastingvoordeel als volgt: 

 De totale inkomsten eigen woning in de eerste maand zijn: € 234,38 -/- € 1.384,06 = 
€ 1.149,68 (negatief). 

 De volledige aftrek valt in de 52% schaal oftewel het belastingvoordeel bedraagt 52% x 
€ 1149,68 = € 597,84. 

 Simon krijgt een correctie op de inkomstenbelasting aangezien de hypotheekrente niet meer 
aftrekbaar is tegen 52%, maar in 2015 slechts tegen 51%. De correctie bedraagt 1% x 
€ 1.384,60 = € 13,85. 

 
Het totale belastingvoordeel bedraagt: € 597,84 -/- €13,85 = € 583,99 oftewel € 584 (afgerond in het 
voordeel van de klant) wanneer Simon alle lasten van de eigenwoningschuld opgeeft. Indien Eva 
deze maandlast volledig in haar IB-aangifte opneemt, bereken je het belastingvoordeel als volgt: 
De totale inkomsten eigen woning zijn hetzelfde: € 1.149,68 negatief. Eva kan deze aftrekken tegen 
42% en deels zelfs minder, namelijk 36%. Uitgaand van 42% aftrek, is het belastingvoordeel slechts 
€ 482,87. 
 
Dat is (afgerond) € 101 minder dan wanneer Simon alle inkomsten eigen woning opgeeft. Het 
verschil is in werkelijkheid nog groter, omdat Eva deels aftrek heeft in de eerste schijf (en nog 
minder belastingvoordeel heeft). Antwoord 1 is een gunstiger verdeling, maar is fiscaal niet 
toegestaan. Fiscale partners mogen weliswaar de inkomsten eigen woning verdelen in elke 
verhouding die hen goeddunkt, het gaat om de gesaldeerde inkomsten eigen woning (zowel de 
positieve als de negatieve). De verdeling van alleen de positieve inkomsten bij de minstverdienende 
partner en alleen de negatieve inkomsten bij de meestverdienende partner, is verboden. 
 
Antwoord vraag 2 
Het juiste antwoord is antwoord 2. Het beste is om met Simon en Eva in gesprek te gaan om te 
bekijken wat de impact is van werkloos zijn voor de financiële huishouding. Op het moment dat je 
dit samen duidelijk hebt, kun je gaan kijken wat mogelijke oplossingen zijn (inzetten 
spaarmiddelen, aanpassen uitgaven patroon, wellicht dat Eva meer kan gaan werken). 
 
Toelichting: 
Antwoord 1 is onjuist. Simon verdient meer dan het maximum dagloon. Hij ontvangt minder dan 
70% van zijn salaris. Dat ze een lagere hypotheek hebben afgesloten, dan dat destijds mogelijk was 
op inkomen, wil niet zeggen dat ze een inkomstenterugval makkelijk kunnen opvangen. 
 
Antwoord 3 is onjuist. Het is beter om in een zo vroeg mogelijk stadium met de klant in gesprek te 
gaan en de mogelijkheden te bekijken. Het is onverstandig om te wachten tot daadwerkelijk sprake 
is van werkloosheid. 


