
Politiek moetkl'are 
wijn schenken over 
hypotheekrenteaftrek 
Bij de huidige fiscale faciliteiten voor het eigenwoningbezit wringt de schoen voor
al op twee plaatsen. In de eerste plaats bij de ongelijke fiscale behandeling van 
hypootheekrente en vermogensinkomsten en in de tweede plaats bij de oplopende 
tarieven waartegen hypotheekrente aftrekbaar is. Hoe gaat de politiek om met 
enerzijds de spanning tussen het waarborgen van stabiele fiscale spelregels en ° 

anderzijds de wenselijkheid de huidige regels aan te passen om schadelijke effec: 
ten te beperken? En bestaat er een route voor het geleidelijk wegwerken van de 
negatieve effecten? 

DOOR LANS BOVENBERG 

DOQr oplopende tarieven waartegen hypotheekrente aftrekbaar is, kunnen met name de 
hogere inkomens de feitelijke hypotheekrente tegen hogere tarieven aftrekken (in Box 1 met 
een top tarief van 52%) dan het effectieve tarief waartegen vermogensinkomsten forfaitair wor- ° 

den belast (in Box 3 waar het forfaitaire rendement van 4% wordt belast tegen een 30% ~arief). . 
Zo worden hUizenkopers, die steeds meer moeten neertellen voor hun bezit, aangezet de hypo
theek te maximeren en hun eigen vermogen elders te beleggen. Dit heeft een aantal schadelijke 
effecten. 

Slecht gericht instrument . 
In de eerste plaats holt de ongelijke fiscale behandeling van hypotheken en beleggingen de 

belastingbasis uit. De rente die een hUizenkoper aftrekt wordt bij de ontvanger van die rente 
in het algemeen tOegen een veel lager tarief belast, zeker ook omdat veel rente-inkomsten toe
vailen aan onbelaste institutionele beleggers. De openeinde regeling van de ruimhartige hypo
theekrenteaftrekolegt dan ook een zware druk op toekomstige begrotingen, zeker als het huidi
ge, lage niveau van de rente stijgt. 
Het eigen huis is de spin in het web van de belastingarbitrage, dat is gebaseerd op het aftrek
ken van rente tegen hoge tarieven en het beleggen tegen lage tarieven. De lagere inkomens, die 
meestal huren omdat ze zich geen grote financiële risico's van het beleggen met geleend geld 
kunnen veroorloven , profiteren hier niet van: Bovendien impliceren de progressieve tarieven in 
Box 1 dat de aftrek voor hogere inkomens het aantrekkelijkst is . Vandaar dat zo'n droiekwart 
van de belastingopbrengst die de schatkist misloopt dpor de hypotheekrenteaftrek (10 mrd. 
euro in 2004) direct ten goede komt aan mensen boven de ziekenfondsgrens. Een eigen woning 
komt door de prijsopdrijvende werking van deze regressieve faciliteiten steeds meer buiten 
het bereik van lage inkomens , waardoor de bezitsvorming bij deze groepen wordt belemmerd. 
Om de negatieve effecten van de prijsopdrijving op de woningmarkt te bestrijden wordt de 
overheid gedwongen omvangrijke huursubsidies te verstrekken, hetgeen de overheidsfinanciën 
verder belast. Zo blijft een subsidiecuItuur in stand die de huizenprijzen hoog houdt en de 
vrije ruimte in ons dichtbevolkte land ·bedreigt. 

De huidige ongerichte fiscale faciliteiten voor het eigen huis dragen bij aan de combina
tiestress van jonge gezinnen. De progressieve tarieven waartegen hypotheekrente over af Los
singsvrije leningen ge~urende 30 Jaar afttekbaar blijft, impliceren immers dat de aftrek voor 
hogere inkomens (vaak degenen die niet meer verantwoordelijk zijn voor jonge kinderen) het 
aantrekkelijkst is . Daar komt bij dat banken tegenwoordig graag hypotheken verstrekken op 
basis van twee inkomenos. Ook hierdoor, alsmede de neiging van de financiële sector om de fis-



cale grenzen op te zoeken, worden de 
woningprijzen opgedreven waardoor jonge 
ouders , vaak anderhalfverdieners, uit de 
woningmarkt worden gedrukt. Zo wordt het 
steeds moeilijker voor ouders met jonge kin
deren om zich gedeeltelijk terug te trekken 
van de arbeidsmarkt om te investeren in het 
menselijk kapitaal van hun kinderen. Andere 
jongeren zien zich genoodzaakt de gezins
vorming uit te stellen. Ouderen daarentegen 
zetten de fiscaal gefacilieerde vermogens in 
het eigen huis om in vrije tijd door ver
vroegd uit te treden. De stijging van de hui
zenprijzen heeft zo een aanzienlijke herver
deling op gang gebracht van de jongere 
generaties (die hun eerste huis nog moeten 
aanschaffen) naar de oudere generaties . De 
huidige fiscale faciliteiten komen in ons 
dichtbevolkte land (met een inelastisch aan· 
bod van woningen) vooral ten goede aan de 
ouderen die reeds in het bezit zijn van een 
eigen huis ten koste van jongeren die de 
huizenmarkt nog moeten betreden. De hypo
theekrénteaftrek is mede 
daarom een slecht gericht 

in de economie. Huishoudens en hun con
sumptieve bestedingen worden immers 
kwetsbaar voor het sentiment op de hui zen
markt en ·de beurs . Bovendien stimuleren de 
prikkels voor schuldfinanciering het ont
staan van zeepbellen op de huizenmarkt en 
de beurs . Door haar gevoeligheid voor de 
nukken van financiële markten gaat de 
Nederlandse economie meer lijken op de 
Amerikaanse met haar frequente booms en 
busts. Er blijven echter twee belangrijke ver
schillen. Onze economie ontbeert een eigen 
monetair beleid. Het Europese monetaire 
beleid is meestal niet geknipt voor 
Nederland: onze ruimhartige hypotheekren
teaftrek2 maakt onze economie meer dan 
andere landen op het Europese continent 
gevoelig voor financiële schokken. Een twee
de verschil met Amerika, een minder flexibe
le arbeidsmarkt, impliceert dat deze schok
ken onze economie langdurig kunnen 
schaden door hardnekkige inactiviteit. Deze 
twee verschillen maken het des te belangrij-

ker dat de overheid over
bodige risico's uit onze 

instrument voor het bevor
deren van het bezit van een 
eigen woning. Dat bezit ligt 
in Nederland . niet voor 
niets op een relatief laag 
niveau ten opzichte van 
andere Europese landen. 

Jonge ouders 
economie bant. 
De schuldenberg als 
gevolg van de ruime hypo
theekrenteaftrek worden vaak 
maken de economie en de 

uit de woningmarkt overheidsbegroting ook 
kwetsbaar voor verhogin

Booms en busts gedrukt gen van de rente . Dit is in 
strijd met de geest van het 
Europese stabiliteits- en De fiscaal gedreven 

windhandel met moderne 
hypotheekvormen, die de financiële sector 
maar al te graag bevordere , maakt huis hou
den·s bovendien kwetsbaar voor financiële 
risico's . Gestimuleerd door de steeds agres
sievere marketing van financiële instellingen 
en de ruimhartige fiscale hypotheekrenteaf
trek .kent ons land inmiddels de hoogste 
hypotheekschu1d in Eu·ropa (ten opzichte 
van de inkomens) en zijn veel huizenbezit
ter!; aandeelhouders geworden. Tegenover 
de hypotheekschuld houden huishoudens 
vaak een beleggingsportefeuille aan met het 
eigen huis , aandelen en menselijk kapitaal. 
Dat is een slecht gespreide portefeuille 
omdat het rendement op deze drie vermo
gensbestanddelen positief gecorreleerd is: 
dalende huizen- en aande!e.nprijzen gaan 
vaak gepaard met werkloosheid . 
Dit schaadt ook dé macro-economische sta-
biliteit van de Nederlandse economie. In 
feite pompt de overheid door de fiscaal 
gemotiveerde balans verlenging extra risico 

groeipact. Dit pact beoogt 
de Europese economieën minder gevoelig te 
maken voor de conjunctuurcyclus. Ook dient 
het pact de Europese Centrale Bank (ECB) 
bewegingsvrijheid te verschaffen bij haar 
taak prijsstabiliteit te garanderen. De EMU 
vereist meer dan het aflossen van de over
heidsschuld: ook hoge particuliere schulden 
belemmeren de ECB om eventueel noodzake
lijke renteverhogingen door te voeren.3 

Europa heeft daarom wel degelijk te maken 
met de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. 
Zeker ook omdat onze fiscale regelingen de 
woonkeuze in de grensstreek verstoren en 
een rem zijn op het vrij verkeer van perso
nen binnen de EU. Buitenlanders die zich tij 
delijk in ons land vestigen worden welhaast 
gedwongen een duur eigen huis aan te 
schaffen, met alle transactiekosten van dien . 

Morrelen aan aftrek 
De politiek staat voor een fundamenteel 

dilemma.4 De overheid kan ·de huidige fisca -
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Ie behandeling van het eigen huis niet plots
klaps wijzigen~ De huidige fiscale voordelen 
zijn immers geamortiseerd in de huizenprij
zen. Een rigoureuze wijziging in het fiscale 
regime zou huizenbezitters daarom dubbel 
treffen. Zo'n overval op de Nederlandse hui
zenbezitters, die vaak langjarige verplichtin
gen zijn aangegaan , zou funest zijn voor de 
reputatie van een betrouw~are overheid. De 
hypotheekrenteaftrek is niet voor niets een 
heilig huisje. Daar staat tegenover dat de 
huidige fiscale regelingen de structuur van 
onze economie aantast op de hierboven 
beschreven manieren: Aanpassing van de 
huidige regelingen is dus gewenst. 
Een manier om dit dilemma te verzachten is 
het betalen van compensatie aan de huidige 
huizenbezitters bij afschaffing van de ruim
hartige fiscale faciliteiten voor het eigen 
huis. De overheid ontbeert momenteel ech
ter de middelen om de verworven rechten af 
te kopen. Daarom kunnen de huidige fiscale 
regelingen niet anders dan geleidelijk wor
den aangepast . De snel-
heid waarmee dit gebeurt 

de maatregel van dit kabinet een aantal 
nadelen kleeft. Zo is de bepaling een stimu
lans om de eerste aankoop van een huis vol
ledig met schuld te financieren. 5 Dit om 
maxilJ.lale flexibiliteit te behouden om het 
huis fiscaal aa':ltrekkelijk te kunnen belenen. 
Zo worden jonge gezinnen nog meer aange
zet om in een toch al kwetsbare periode van 
hun leven forse financiële vefI~lichtingen op 
zich te nemen. Dit schaadt het macro-econo
mische weerstandsvermogen van de 
Nederlandse economie verder. De maatregel 
vermindert verder de prikkel om te verhui
zen. Daardoor dreigen tegenvallers bij de 
opbrengst van de overdrachtsbelasting. De 
opbrengst van de kabinetsmaatregelen zal 
<;Iaarom tegenvallen. 

Hoe kan het anders? 
Er zijn twee fundamentele problemen met 

de huidige aanpak van de politiek om de 
hypotheekrehteaftrek op steeds andere 
manieren te beperken. In de eerste plaats 

resulteert het in onzeker
heid bij burgers, 

hangt af van de positie die 
de overheid kiest ten aan
zien van het hierboven 
geschetste dilemma. 
Verschillende kabinetten 
hebben ' de ruimhartige 
hypotheekrenteaftrek stap 
voor stap teruggebracht. 
Zo werd in 1997 bepaald 
dat rente alleen aftrekbaar 

Lange-termijn plan men weet niet wat de vol 
gende stap van de politiek 
zal zijn. In de tweede 
plaats pakken deze maatre
gelen niet de fundamentele 
oorzaak aan van excessieve 
schuldfinanciering, name
lijk de ongelijke behande
ling van lenen en beleggen. 

is nodig 

voor herstellen van 

weeffout 

is wanneer de lening is 
afgesloten voor aanschaf, verbetering of 
onderhoud van de woning. Vanaf 2001 werd 
de aflossingsvrije hypotheek aangepakt door 
het recht op hypotheekrenteaftrek te beper
ken tot dertig jaar. Verder dient vanaf dat 
jaar de uitkering van de kapitaalverzekering 
eigen woning aangewend te worden voor het 
financieren van de eigen woning. 
Het huidige kabinet morrelt verder aan de 
aftrek. Vanaf 1 januari 2004 mag bij een ver
huizing de hypotheekrente naar een duurde
re woning de rente niet meer onbeperkt fis
caal worden afgetrokken. Eventuele 
overwaarde gerealiseerd bij de verkoop van 
het oude huis moet als eigen geld worden 
ingezet. De recent door het huidige kabine.t 
aangekondigde maatregel om belening van 
de overwaarde te voorkomen is een admi
nistratieve bepaling die de werkelijke oor
zaak van de fiscale arbitrage, de ongelijke 
fiscale behandeling van lenen en beleggen, 
niet fundamenteel aanpakt. Vandaar dat aan 

Om het fiscale evenwicht 
tussen lenen en beleggen te 

herstellen dient de aftrekbaarheid van hypo
theekrente geleidelijk·te worden beperkt tot 
een tarief van zo'n 30%. Dat is immers zo 
ongeveer het maximale tarief dat een kleine 
open economie als Nederland zich kan ver
oorloven bij het belasten van beleggingen. 
In plaats van de huidige ad-hoc aanpak moet 
de politiek daarom komen met een langjarig 
plan voor het geleidelijk verplaatsen van. het 
eigen huis naar Box 3. Daar hoort het eigen 
huis uiteindelijk thuis. Het aftrektarief voor 
hypotheekrente valt dan namelijk samen 
met het tarief dat vermogensinkomsten 
treft , zodat de prikkel voor belastingarbitra
ge geheel wordt weggenomen. Nadat de poli
tiek zich heeft gecommitteerd aan het lange
termijn doel , dient her de weg daarnaar toe 
uit te stippelen. Twee manieren kunnen 
daarbij de drempel voor het verplaatsen van' 
het eigen huis naar Box 3 geleidelijk verla
gen: ee'n verdere beperking van de fiscale 
voordelen van aflossingsvrije hypotheken en 



het verlagen van de toptarieven in Box 1 . 

Met zo'n lange 'termijn plan met een over
gangstraject kan het kabinet de boven de 
huizenmarkt hangende onzekerheid over de 
houdbaarheid van fiscale regelingen wegne
men. Dit is van groot belang voor het ver
trouwen van niet alleen consumenten met 
langjarige verplichtingen, maar Qok van bur
~ers in de politiek. 

Sociale rechtvaardigheid 
Als eerste stap voor het verplaatsen van 

het eigen huis naar Box 3 kan de fiscale 
aftrekbaarheid in Box 1 worden beperkt tot 
leningen die lineair in maximaal 30 jaar wor
den afgelost. 6 Dit is in feite een aanscher
ping van de maatregel tegen aflossingsvrije 
hypotheken uit 2001, waarbij huizenbezit
ters hun recht op renteaftrek beperkt zagen 
tot dertig jaar. Het voordeel van een derge
lijke regeling is dat de fiscale faciliteiten 
worden gericht op jongeren en jonge 
ouders, die moeilijk toegang hebben' tot de 
woningmarkt en die de 
woningmarkt voor het 
eerst betreden. 7 Mensen 

· passing van het profijtbeginsel, waarbij de 
welvarende middenklasse wordt geconfron
teerd met de werkelijke kosten van vervoer 
(door bijvoorbeeld rekeningrijden), zorg 
(door hogere eigen .risico's), hoger onderwijs 
(met sociaal leenstelsel), en wonen (door een 
hoger eigenwoningforfait en minder huur' 
subsidie). In zo'n programma past OOk de 
fiscalisering van 'de AOW, zodat rijkere oude
ren bijdragen aan de solidariteit met kwets
bare ouderen. Hetzelfde geldt voor· levens
loopregelingen, waarbij mensen zelf kunnen 
sparen .voor grotere eigen bijdragen in de 
zorg, de WW en de WAO. Ook indirecte 
belastingen, waaronder de BTW (in feite een 
vlaktaks zonder hypotheekrenteaftrek) en 
accijnzen en milieuheffingen, kunnen verder 

· omhoog. 
Gerichte heffingskortingen kunnen de nega
tieve effecten va!,! hogere prijzen voor 
kwetsbare groepen compenseren. Dergelijke 
kortingen kunnen rekening houden m-et per
soonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld 

gezinnen met killderen , 
alleenstaanden, alleen
staande ouders, chronisch 

profiteren in het spitsuur 
van het" leven maximaal 
van de fiscale renteaftrek 

· en minder in de redelijk 
welvarende actieve senio
renfase van de levensloop 
wanneer de kinderen het 
huis uit zijn en men veelal 

Het eigen huis 

hoort 

zieken) en kunnen worden 
afgebouwd met het huis
houdinkomen. Door meer 
informatie mee te ne"mên 
over de behoeften van 
huishoudens, doen ze 
recht aan sociale recht-

in Box 3 thuis 

redelijk welvarend is. Het 
nadeel van een dergelijke 

· maatregel is dat het toetreders tot de hui-
zenmarkt nog meer stimuleert het eerste 

· huis' volledig met schuld te financieren. 
Om een dergelijke financiering te ontmoedi
gen kan de politiek de tarieven in de inkom
stenbelasting geleidelijk verlagen. Een klei
ner tariefsverschil tussen Box 1 en Box 3 
vermindert de premie op he.t maximeren van 
de hypotheek alsmede andere manieren om 
te arbitreren tussen Box 1 en Box 3. Ook ont
wikkelingen in andere Europese landen zet
ten het tarief van de vennootschapsbelasting 
en daarmee het toptarief in de inkomstenbe
lasting onder druk. 
Een lager toptarief hoeft niet ten koste te 
gaan van de fiscale solidariteit tussen hoge
re en lagere inkomens als tegelijkertijd faci 
liteiten die vooral ten goede komen aan 
hogêre inko!TIens worden beperkt, ·zoals bij 
vo'orbeeld het lage eigenwoningforfait (zie 
hieronder). Lagere toptarieven kunnen ook 
worden gefinancierd door een ruimere toe-

vaardigheid.a Bij het bepa
len van het inkomen waar
bij men recht heeft op 

heffingskortingen zal de overheid geen 
aftrek van hypotheekrente moeten toestaan, 
tenzij ook de feitelijke vermogensinkomsten 
in het inkomensbegrip worden betrokken. 
Dit om te voorkomen dat leningen en beleg
gingen ongelijk worden behandeld. 

Eigenwoningforfait 
Het verschuiven van het eigen huis naar 

Box 3 vereist verder dat de fiscale bijtelli.ng 
voor inkomsten uit het eigen huis (het zoge
noemde eigenwoningforfait) geleidelijk wordt · 
verhoogd. De huidige fiscale bijtelling van 
maximaal 0,8 procent vàn de waarde van de 

· woning is namelijk laag ten opzichte van het -
forfaitaire rendement van 4% in Box 3. Deze 
relatief lage bijtelling komt omdat het eigen 
huis door de fiscus slechts voor een deel 
wordt gezien als belegging. Deze redenering 
impliceert echter dat na de afschaffing van 
de aftrekbaarheid van consumptieve rente 
ook de hypotheekrente -voorzover die valt 
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toe te rekenen aan het consumptieve deel 
van het woongenot- niet meer aftrekbaar 
dient te zijn. Om het principe van fiscaal 
evenwicht tussen lenen en beleggen te waar
borgen,. kan de volledige aftrekbaarheid van 
de hypotheekrente (tegen hetzelfd'e tarief als 
waartegen beleggingen worden belast) alleen 
worden gehandhaafd als het eigen huis 
geheel als belegging wordt gezien. Dit impli
ceert een hoger eigenwoningforfait. 
Eventueel kan men speciale faciliteiten bie
den aan starters of lage inkomens door het 
forfait voor deze groepen te verlagen, bij
voorbeeld door de eerste 200.000 euro van 
de waarde van de woning vrij te stellen van 
het eigenwoningforfait. Een dergelijke part i-

ële vrijstellingsvariant, die eventueel gedeel
telijk en geleidelijk kan worden afgebouwd 
en kan worden geïntegreerd met 'de huidige 
fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekerin
gen eigen woning, is vergelijkbaar met de 
huidige vrijstelling voor maatschappelijk 
wenselijke beleggingen in Box 3. Eventueel 
kan men zo'n vrijstelling van de forfaitaire 
vermogensrendementsheffing vooral richten 
op starters. Dit om het eigenwoningbezit te 
bevorderen zonder de hogere inkomens extra 
te bevoordelen en, wellicht nog belangrijker, 
zonder schuldfinanciering aan te moedigen. 
De wijze van financiering heeft geen invloed 
meer op de belastingaanslag. 
Verder kan in ruil voor een hoger eigenwo-
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ningforfait de overdrachtsbelasting worden 
verlaagd. Dit resulteert in een ~fficiëntere ver

deling van de schaarse woonruimte (ouderen 
maken hun grote woningen eerder vrij voor 
jonge gezinnen), beperkt de mobiliteit (men
sen gaan dichter bij hun werk wonen), en 
bevorde'rt de flexioiliteit van de arbeidsmarkt.9 

Vooruitzien 
De politiek moet klare wijn schenken over 

de toekomst van de fiscale behandeling van 
de eigen woning. Hoe langer de politiek de 
ogen sluit voor de ernstige weeffout in ons 
fiscale systeem van een onevenwichtige fis
cale behandeling van lenen en beleggen en de 
zaak op zijn beloop laat, hoe meer verworven 
reenten ze creëert en hoe meer de economi- " 
sche structuur wordt aangetast. Door de ver
grijzing dreigt een steeds" grotere spanning te 
ontstaan tussen de impliciete beloften aan de 
huizenbezitters en de impliciete beloften aan
gaande de" stabiliteit van de verzorgi"ngstaat. 
Dit bedreigt niet alleen de sociale cohesie 
maar ook de betrouwbaarheid van de over
heid : als de wal het schip keert, is er geen 
ruimte meer voor overgangsregelingen. Een 
vergelijking met de WAO problematiek dringt 

Noten 

zich op : ook daar heeft de politiek te lang de 
ogen gesloten voor sluipende "scheefgroei. 

Burgers hebben recht op politici die vooruit
zien, met name als er lange-termijn verplich
tingen van burgers in het geding zijn. 

De auteur is hoogleraar economie aan de 
Universiteit van Tilburg en directeur .van het 
Center (or Economic Research (CentER) aan 
die universiteit. Verder is hij verbonden aan 
het Oc(eb van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De auteur dankt Evert jan van 
Asselt, Sijbrçn Cnossen, Bas jacobs, Thijs van 
SteveninCk, en Leo Stevens voor nuttig com
mentaar op een eerdere versie. 

1. Een gedeelte van de fiscale faciliteiten slaat neer bij de financiële sector in plaats van huizenbezitters. 
De financiële sector spint namelijk garen bij de balansverlenging uitgelokt door de ongelijke behande
ling va"n lenen en beleggen. Financiële instellingen slijten immers niet alleen forse hypotheken maar ook 
beleggingsfondsen. Geen wonder dat de financiële sector zich opwerpt als verdediger van de huidige 
re~elingen . De schaarse middelen die nu worden aangewend voor deze fiscaal gedreven diensten kun-
nen elders nuttiger worden aangewend. " 

2. Veel andere Europese landen hebben de hypotheekrenteaftrek al fors beperkt of zelfs afgeschaft. 
3. De Nederlandse hypotheekschuld overtreft inmiddels de staatsschuld en is, ten opzichte van het natio

nale inkomen, met zo'n 80 procent (een decennium terug was het nog slechts de helft) de hoogste in de 
EMU . Binnen de EU kent alleen Denemarken een vergelijkbare schuldberg (als percentage van het BBP). 

4. Een andere manier om dit dilemma te verwoorden is als een afruil tussen de belangen van de huidige 
huizenbezitters enerzijds en starters en huurders die (nog) niet tot de huizenmarkt zijn toegetreden. 

5. De maatregel is ook .e"en beloning voor de huidige huizenbezitters die als fiscale trapezewerkers zijn 
leencapaciteit maximaal heeft benut. . 

6. Het gedeelte van de lening dat langzamer wordt afgelost wordt dan in Box 3 geplaatst. Daardoor worden 
ook spaathypotheken minder aantrekkelijk. 

7. België en Duitsland kennen zogenaamde 'bouwfondsen,' waarbij jonge gezinnen tegen lage renteperceri-
tages hypotheken kunnen nemen. " 

8. Ook inkomensafhankelijke regelingen, wa'aronder de huursubsidie, kunnen worden geïntegreerd in de 
heffingskortingen. Door deze kortingen te laten afhangen van het (huishoud)inkomen in plaats van de 
betaalde huur worden mensen geconfronteerd met de werkelijke kostprijs van ,:"onen. Daarbij dienen 
tevens de huren te worden opgetrokken tot een marktconform niveau. Zo gaat de huurmarkt beter 
functioneren 'met minder scheefwonen en een betere toegankelijkheid voor jongeren met lagere inko
mens. Kwetsbare groepen kunnen bij de afschaffing van de prijsregulering gericht worden gecompen
seerd via het belastingstelsel. Zie ook R.A. de Mooij en L.G.M. Stevens, 'Naar gerichter woonbeleid,' 
Economisch StatistisChe Berichten, 25 juli 200 ~. 

9. Eventueel kan de overdrachtsbelas.ting over een bepaalde Periode worden afgeschreven, waarbij bij de 
verkoop vari het verkregen onroerend goed het niet afgeschreven deel kan worden verrekend met de 
overdrachtsbelasting voor een nieuw pand. Zie L.G.M. Stevens, Fiscale beleidsnotities 2004, Weekblad 
voor Fiscaal Recht, 26 september 2004. Door de afschrijvingstermijnen geleidelijk te verlengen, kan de 
belasting worden afgeschaft ~onder grote schokeffecten op het "overheidsbudget. 


