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Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid 
 
 
 

Scheiding / relatiebeëindiging 
 
Echtscheiding of het beëindigen van een relatie is een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert 
veel en er moet van alles geregeld worden. Bank of Scotland geeft u graag informatie over de 
gevolgen voor de hypotheek op uw gezamenlijke woning. 
 
Wij attenderen u erop dat Bank of Scotland geen advies geeft. U kunt ook een onafhankelijke 
hypotheekadviseur benaderen. Deze adviseur bespreekt de mogelijkheden met u, kan u adviseren en 
dient namens u de aanvraag bij ons in. Wij houden contact met uw adviseur over de voortgang van uw 
aanvraag. De adviseur brengt kosten voor zijn dienstverlening bij u in rekening. 
 
 

Huis verkopen of houden? 
Bezitten u en uw ex-partner samen een eigen woning? Dan moet u samen beslissen wat daarmee 
gebeurt. Blijft één van u er wonen of verkoopt u het liever? 
Hieronder leest u wat er in beide situaties gebeurt met de hypotheek en de eventueel aan de 
hypotheek gekoppelde verzekering. 
 

Optie 1: woning verkopen 
Na de verkoop wordt de hypotheek afgelost en de eventuele onder- of overwaarde verdeeld. Als de 
hypotheek niet volledig kan worden afgelost, dan blijft u beiden voor de resterende schuld 
aansprakelijk. Ontstaat er een restschuld na verkoop van de woning, dan kan de verkoop alleen 
plaatsvinden na goedkeuring van Bank of Scotland.  
Als de restschuld niet direct ingelost wordt op het moment van verkoop van de woning, maken wij met 
u en uw ex-partner afspraken over het terugbetalen van de restschuld. 
Is de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie gesloten, dan gelden er andere voorwaarden. 
Meer informatie vindt u op www.nhg.nl.  
 

Optie 2: woning houden 
Als één van beide partners in het huis blijft wonen, moet het eigendom van de woning worden 
overgedragen aan de andere partner. Daarvoor moeten beide partners naar de notaris. De notaris 
stelt een akte van verdeling op. 
Wilt u de hypotheek die u destijds samen heeft afgesloten voor de woning voortzetten op één naam? 
Dit betekent dat één van u aansprakelijk wordt voor de hele hypotheek. De partner die in de woning 
blijft wonen, vraagt ontslag aan van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de ex-partner. Dit betekent dat 
deze partner niet meer aansprakelijk is voor de hypotheek. Beide partners moeten hiervoor tekenen. 
Vaak moeten aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen ook worden aangepast. Bank of Scotland 
moet hier toestemming voor geven en kijkt hiervoor naar een aantal factoren, zoals het inkomen.  
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Indien één partner het eigendom van de woning geheel of gedeeltelijk verkrijgt, kan een schuld aan de 
ander ontstaan. De vertrekkende partner moet uitgekocht worden. De overwaarde kan betaald worden 
uit spaargeld of door middel van een verhoging van de hypotheek. Hierbij dient het inkomen 
voldoende te zijn; dat wordt beoordeeld door Bank of Scotland. 
 
 

Hoe nu verder? 
 
U dient een aanvraag in. 
Op de website van Bank of Scotland vindt u hiervoor een aanvraagformulier. 
(www.bankofscotland/help&informatie/downloads) 
 
Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u op naar Bank of Scotland.  
Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen enkele werkdagen een reactie van ons.  
Maar let op: wij geven u geen advies.  
 

Algemeen 
Als Bank of Scotland na ontvangst van het aanvraagformulier mogelijkheden ziet voor ontslag van de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van uw ex-partner, worden er documenten opgevraagd. Denkt u aan 
loonstroken, werkgeversverklaringen of (bij zelfstandige ondernemers) de jaarcijfers van de afgelopen 
drie jaar. Ook echtscheidingsstukken zoals kopie echtscheidingsconvenant, inschrijving echtscheiding 
bij de burgerlijke stand, (concept) akte van verdeling en levering worden opgevraagd. 
 

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de renteaftrek 
Als na de echtscheiding één van u in het huis blijft wonen en dus het deel van de woning overneemt 
van de ex-partner, dan is er sprake van verkrijging van een woning. Deze verkrijging valt onder de 
nieuwe belastingregels rondom eigen woning. 
Dit betekent dat diegene die in de woning blijft wonen en de andere helft van de woning én de andere 
helft van de lening overneemt, onder de nieuwe regels valt. Dit houdt in dat de helft van de oude 
hypotheek alleen maar als eigen woningschuld aangemerkt kan worden als deze volgens een 
annuïtair of lineair schema in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Indien dit op uw situatie van toepassing 
is, maakt Bank of Scotland tevens een omzettingsofferte op. 
Voldoet de lening niet aan deze eisen, dan is er mogelijk geen recht op renteaftrek. Dit geldt ook voor 
de eventuele hypotheekverhoging die nodig is om de vertrekkende partner uit te kopen.  
 

Definitieve beoordeling 
Na ontvangst en beoordeling van alle gevraagde stukken, laten wij u weten of wij akkoord gaan met 
uw verzoek tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Mocht Bank of Scotland niet akkoord gaat met 
uw verzoek, dan nemen wij contact met u op. 
 

Akte Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid 
Nadat wij akkoord zijn met uw aanvraag, wordt de akte voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 
opgesteld. Deze akte wordt opgemaakt door ons administratiekantoor Stater. Dit duurt maximaal 
enkele dagen. 
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Blijf de hypotheek betalen 
Voorkom betalingsachterstanden te voorkomen en zorg ervoor dat u beiden eventuele schulden 
beperkt. Zolang er nog geen ontslag uit de hoofdelijkheid is verleend, blijft u allebei verantwoordelijk 
voor de betaling van de lening. 
 

Vragen? 
Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@bankofscotland.nl of op ons gratis 
telefoonnummer 0800 888 88 22 (maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur). 
 


