
Terug naar ~e 
oorspronkelijke 
doelstellingen 
Wie had dat gedacht toen ik in 1996 de euvele moed had het H-woord publiekelij~ 
in de mond te nemen! Net als AOW en koningshuis was de hypotheekrente immers 
een onderwerp waar een parlementariër zich niet aan moest branden? Nu, 7 jaar 
later, blijkt dat de wereld niet vergaat als het onderwerp ter discussie komt. Mijn ' 
stelling toen en nu is: er zijn geen taboes in de politiek, want als die er wel zijn 
kan de conclusie alleen maar zijn dat er iets te verberg'en valt. En dat is natuurlijk 
niet aanvaardbaar, al was het maar omdat daarmee het vertrouwen in 'de politiek' 
ernstig wordt ondermijnd. 

DOOR FRANCINE GISKES 

De aanleidi,ng in 1996 om over de hypotheekrente te spreken was dat door de VVD werd 
voorgesteld het huurwaardeforfait, nu eigenwoningbijtelling geheten, te verlagen, Ik ben van 
mening dat die bijtelling niet los kan worden gezien van alle andere fiscale regelingen rond de 
eigen woning, En dat zijn niet alleen de hypotheekrenteaftrek, maar ook de onroerend zaakbe
lasting (OZB) en de overdrachtsbelasting, Vóór de grote belastingherziening van 2001 hoorde 
daar ook nog bij de vermogensbelasting, maar die is vervallen , De woning waar men zelf in 
woont valt nu in Box 1 en andere woningen in Box 3 van de Inkomstenbelasting, 

Appeltje voor de dorst 
De eerste vraag bij het kijken naar de fiscale behandeling van de eigen woning moet natuur

lijk zijn: waarom bemoeit de fiscus (lees: de samenleving) zich er eigenlijk mee? Daar zijn 
mijns inziens twee redenen voor, In de eerste plaats is er de overtuiging dat het goed is voor 
Nederland als het eigen woningbezit en vermogensvorming worden gestimuleerd, In de tweede, 
plaats is er het gegeven dat onroerende zaken zo' prettig 'aard- en nagelvast in Nederland staan 
en dus makkelijk zijn te gebruiken als aanknopingspunt voor heffingen -dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld zoiets vluchtigs als handel via internet, Die tweede overweging is vooral in het 
geding als het 'gaat om de overdrachtsbelasting, Bij de OZB wordt de waarde van onroerend 
goed in feite gebruikt als grove indicatie van de draagkràcht van de bezitter en gebruiker om 
te bepalen wat hun bijdrage aan 'de lokale gemeenschap moet zijn, Bij de eigenwoningbijtelljng 
is de (enigszins gewrongen) redenering dat een eigenaar-bewoner geld uitspaart doordat hij 
geen huur hoeft te betalen en ook nog wordt gesteund bij de financiering van zijn bezit via de 
hypotheekrente aftrek, Bij de vaststelling 'van het te hanteren percentage wordt dan weer 
betrokken dat zo'n eigenaar-bewoner onderhoudskosten heeft, De hypotheekrenteaftrek stoelt 
op de gedachte dat eigenwoningbezit moet worden bevorderd, Mensen die in een eigen huis 
wonen zullen dat beter onderhouden 'en meer aandacht en zorg hebben voor de woonomge
ving, Bovendien is het goed als mensen in staat zijn vermogen op te bouwen -dat maakt hen 
weerb'aarder en geeft een appeltje voor de dorst, zo is de gedachte, 

Rare pösitie eigen woning ' 
Een discussie over de hypotheekrenteaftrek zal altijd moeten beginnen met een antwoord op 

de vraag of de argumenten voor die aftrek nog steeds legitiem zijn en op de vraag of eventuele 
veranderingen in die aftrek gevolgen moeten hebben voor de andere fiscale regelingen die aan
grijpen op de eigen woning, Naar mijn mening is er uit volkshuisvestelijk oogpunt en om rede- . 
nen van ruimtelijke kwaliteit nog steeds veel voor te zeggen op enigerlei wijze het eigenwo
ningbezit ~'e bevorderen. Minder voor de hand liggend vind ik het -gegeven ons sociale 
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zekerheidsstelsel- van overheidswege de 
vermogensvorming van de burgers te bevor
deren. En als dat alleen gebeurt bij degenen 
die een eigen huis hebben, is dat in mijn 
ogen helemaal rilOeilijk uit te leggen. Tegen 
die achtergrond. moeten wij ons durven 
afvragen of het geheel aan fiscale regelingen 
rond de eigen woning wel leidt tot doeltref
fende en proportionele financiële steun aan 
de bevordering van het eigenwoningbezit. Ik 
vind het echter alleen verantwoord over 
eventuele veranderingen te praten als we 
het hele complex van fiscale behandeling 
van de eigen .woning daarbij betrekken. 
Bovendien zal er altijd heel zorgvuldig moe
ten worden omgegaan met degenen die voor 
lange tijd grote financiële verplichtingen 
zijn aangegaan. 
Wat mij betreft is er in elk geval alle aanlei
ding om na te gaan of er een einde kan 
komen aan de rare positie die de eigen 
woning nu in Box 1 inneemt. "Inkomsten Ult 
werk en woning" blijft een vreemde combi
natie. Het meest logisch 
zou natuurlijk toch zijn 
ook deze vorm van vermo-

hogen, maar dat hoeft niet te worden 
'gesponsord' door de samenleving, was de 
overweging. Bij de herZiening van de inkom
stenbelasting in 2001 is bovendien de moge
lijkheid van hypotheekrenteaftiek begrensd 
op 30 jaar. In die periode kan de lening afbe
taald zijn en als dat" niet het geval is hoeft 
de samenleving daar niet meer op toe te leg
gen, zo is de redenering. In het 
Hoofdlijnenakkoord van de huidige regering 
(CDA-VVO-D66) is afgesproken dat men 

. wordt geacht de winst bij verkoop van een 
woning in te zetten bij de aankoop van een 
nieuwe woning en dat over dat bedrag (de 
'overwaarde') geen hypotheekrente meer 
aftrekbaar is. Hypotheekrente is aftrekbaar 
om mensen in staat te stellen een eigen 
woning te verwerven. Als men zich in huis
vesting wil verbeteren mag dat natuurlijk, 
maar ook dan geldt: daar hoeft de samenle
ving niet meer aan bij te dragen. Al deze 
maatregelen zijn door D66 gesteund. Op 
deze manier komen we steeds dichter bij de 

oorspronkelijke bedoelin
gen van deze belastingaf
trek. 

gen op de één of andere, al 
dan niet speCifieke manier, 
onder te brengen in Box 3, 
waarvoor de vermogens
rendementsheffing geldt. 
De mate waarin bevorde
ring van het eigenwoning
bezit belangrijk wordt 

Zijn de argumenten 

voor aftrek nog 

Al met al is er dus sinds 
1996 nogal wat gebeurd 
rond het H-woord. En het 
laatste woord is er nog 
niet over gezegd, verwacht 
ik. De fiscale behandeling steeds legitiem? 

gevonden zou dan bepa-
lend moeten zijn voor de 
exaçte vormgeving, bijvoorbeeld in termen 
van een grote belastingvrije voet. Dan zijn 
we· meteen af van het huidige gegeven dat 
naarmate een woningbezitter een hoger 
inkomen heeft, hij meer profijt heeft van de 
renteaftrek -iets wat ·ook moeilijk uit te leg
gen is in het licht van de achterliggende · 
doelstellingen. 

Taboesfeer 
Het 'opschonen' van het geheel aan fiscale 

regelingen rond de eigen woning zal niet 
van de ene dag op de andere mogelijk zijn. 
Wel, en terecht, is er de afgelopen jaren 
gewerkt aan het onmogelijk maken van aller
lei oneigenlijk gebruik van de hypotheekren
teaftrek. Zo is tijdens Paars 11 (1998-2002) 
besloten alleen nog verhoging van de hypo
theekrenteaftrek toe te staan als de lening is 
aangewend voor onderhoud of verbetering 
van de woning. Het staat een ieder vrij om 
voor andere doeleinden de hypotheek te ver-

van de eigen woning moet 
wat mij betreft in elk 
geval uit de taboesfeer 

blijven. De opdracht is te zorgen voor een · 
definitieve vormgeving die stoeIt op duide
lijke doelstellingen, in het licht van de 
woningmarkt van nu, en die strookt met de 
structuur van de belastingwetgeving. 

De auteur is Tweede Kamerlid voor D66. 
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