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Hypotheekrenteaftrek 
ZO snel mogelijk 
afbouwen! MaRY hoe? 
De meeste subsidies gaan in Nederland naar relatief arme mensen. Zoals de bijstand, 
de huursubsidie en de stadspassen die de houder het recht geven op gereduceerd 
tarief. Maar er zijn twee belangrijke regelingen die subsidie geven aan rijke mensen. 
Doordat ze via de overheidsbegroting lopen en omdat het belastingstelsel hier 'pro
gressief' is, gaat het in feite om subsidies va.n arme mensen aan hun rijkere landgeno
ten. We hebben het hier over het hoger onderwijs en het eigen huizenbezit. 

DOOR THIJS VAN STEVENINeK 

In het eerste geval zal er weinig discussie zijn over de noodzaak van deze subsidie. Een land als 
Nederland heeft veel hoog opgeleide mensen nodig. En van het feit dat deze in het algemeen 'bete
re' banen krijgen en dus meer verdienen, zullen ook weinigen de noodzaak betwisten. Bovendien 
betalen zij ook meer belasting, waarmee de kosten van universiteiten en hogescholen kunnen wor
den gedekt. Hooguit kan men zich afvragen hoe de subsidies hier gefinancierd moet worden: via 

. schenkingen of leningen. Of hoe de leningen later moeten worden terugbetaald: al dan niet afhanke
lijk van het inkomen .. En of de subsidie hoger moeten zijn naarmate het 'maatschappelijk nut' van 
de studie groter is: hoger bij natuurwetenschappen en lager bij bijvoorbeeld kunstgeschiedenis . . 
Bij de subsidiëring van het eigen huizenbezH ligt de zaak heel anders. Eigenaren van een huis kun
nen de voor de aanscha"f benodigde lening (de hypotheek) voor de fiscus aftrekken. Maar iemand 
die veel geld verdient, betaalt meer belasting en kan dus meer aftrekken. In welke tariefschaal 
iemand valt kan flink uitmaken voor zijn of haar besteedbaar inkomen. Bovendien gaat het om 
hogere bedragen: hoe rijker de inwoner, des te duurder het huis. Er is uitgerekend dat ruim 80% van 
h~t fiscale voordeel in 'handen viel van mensen in de hoogste schalen. ! En huiseigenaren zijn 
gemiddeld rijker dan huurders. Weliswaar kunnen de laatsten met lagere inkomens huursubsidie 
krijgen, maar het gaat hier om veel geringere bedragen. 

Terreur van de meerderheid 
De geschiedenis van de hypotheekrenteaftrek (HRA) -en zijn motieven- is in nevelen gehuld. 

Hoogleraar vastgo~deconomie Piet Eichholtz heeft de archieven er op doorzocht en verschillende 
fiscale historici over gesproken.2 Wat ook de reden was, het is een besluit geweest met verstrekken
de gevolgen. In zekere zin kan het ooit nog eens slachtoffer worden van zijn eigen succes. 
In de discussies en aan de borreltafel worden doorgaans twee eigenlijke argumenten genoemd voor 
de hypotheekrenteaftrek, en één oneigenlijke. Ten eerste heeft de overheid altijd aandacht gehad 
voor het bevorderen van het eigen huizenbezit. Dit is gemakkelijk te verklaren, omdat eigenaren 
meer tijd en .geld dan huurders besteden aan het onderhoud van hun huis. Een buurt met veel 
koophuizen is zo 'leefbaarder' dan een met voornamelijk huurhuizen. Dit brengt meestal diverse 
positieve externe effecten met zich mee: minder verpaupering, minder criminaliteit, en minder 
fysieke vervuiling. 
Dit argument overtuigt niet. Deze problemen kunnen immers op andere manieren worden tegenge
gaan. Bewoners, of ze nu huurders zijn of huiseigenaren, hechten allen waarde aan zowel een mooi 
goed onderhouden huis als aan een prettige leefomgeving. Het bestrijden van vervuiling is primair 
een taak van de gemeentelijke reinigingsdienst. En criminaliteitsbestrijding valt onder de verant
woordelijkheid van de politie. 

Een ander argument is dat ook onder de huidige regeling de marginale stimulering van eigen hui
zenbezit gering is. Eichholz: U( .. . ) de lage inkom.ens profiteren er nauwelijks van. De hoge inkomens 
wel, maar die kopen sowieso wel een huis. Misschien kunnen door de renteaftrek wat meer mensen 
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uit de middengroepen een huis kopen. Maar 
voor die grotere vraag is een vast aantal hui
zen beschikbaar. (. .. ) Het enige effect vim de 
aftrek is een lichte prijsopdrijving." 
Ten tweede wordt de aanschaf van een huis 
wel vergeleken met een investering, zoals het 
kopen van aandelen. Investeren in een huis 
zou dan fiscaal gelijk moeten worden gesteld 
aan het investeren in waardepapieren. Het 
kopen van aandelen kost één keer veel geld en 
levert daarna, als het goed is, jaarlijks nut op 
(een stroom inkomsten of dividend). Hetzelfde 
geldt voor 'een huis, behalve dat het maande
lijkse nut komt in de vorm van uitgespaarde 
huur. 
Op deze redenering valt, zo mogelijk, nog , 
meer af te dingen. Als een huis als inyeste- , ' 
ringsgoed wordt beschouwd, waarom ,geldt dat 
dan niet voor andere duurzame consumptie-, 
goederen? Zoals een luxe jacht, een dure post
zegelverzameling, een'wasmachine of een 
auto. Hiervoor geldt immer,s ook dat de aan
schafprijs relatief hoog is en de baten over een 
langere tijd uitgespreid wor-

met een verwacht rendement van 5%. Doordat 
ze hun rente mochten aftrekken waren bij een 
tarief van 50% hun leenkosten nog maar 3,5%. 
Dus resulteerde een nettowinst van 1,5%. 
Natuurlijk is het ALP al lang afgeschaft, maar 
het is tekenend dat het überhaupt ooit bestaan 
heeft. 
Maar ook als er geen windhandèl of zwendel in 
het spel is, wordt het hele belastingstelsel 
nodeloos ingewikkeld gemaakt.4 Ingehuurde 
belastingadviseurs bekijken hoe zoveel moge
lijk kan worden geleend (om maar zo veel 
mogelijk te kunnen aftrekken) met het huis als 
onderpand. Toen op de effectenbeurzen de 
bomen nog in de hemel leken te groeien, heb
ben veel mensen zich laten verleiden tot een 
aangaan van een 'beleggingshypotheek' . Dat 
kwam neer op het lenen van geld met als 
onderpand niet alleen het aan te schaffen huis, 
maar ook het gekochte aandelenpakket. 
Terecht heeft het huidige kabinet dit moeilij
ker gemaakt, door de 'ov~rwaarde' van huizen 
niet voor de normale HRA in aanmerking te 

laten komen. AI eerder was 
den, of het nu in de vorm 
van puur 'genot' is (de boot 
en postzegelverzameling) of 
uitgespaarde kosten vo.or de 
wasserette (de wasmachine) 
of het openbaar vervoer (de 
auto). 

-De subsidie is 
de aftrek beperkt tot het 
eerste huis, hetgeen alleen , 
maar gebruikt werd om in te 
wonen (en niet ook het 
tweede huis of het vakantie
huisje). Maar ook het nieuwe 
stelsel blijft verkeerde prik-
kels uitzenden, en het lijkt 
een kwestie van tijd voor de 
financieel adviseurs de 

De derde reden die wordt 
genoemd ter verdediging 
van de HRA is dat die er 
'altijd' al is geweest. Para-

pervers: 

namelijk van arm 

naar rijk 

doxaal genoeg is . dit mis-
schien nog wel het beste argument. 
Afschaffing zou namelijk het vertrouwen van 
de ·burger, die immers voor langere tijd ver
plichtingen is aangegaan, ernstig kunnen scha
den. Maar hier speelt inmiddels ook de terreur 
van de meerderheid mee, Inmiddels heeft 
meer dan 50% van alle Nederlanders een eigen 
huis. 

Verkeerde prikkels 
Naast het feit dat de subsidie 'pervers' is, 

van arm naar rijk, kent de HRA nog twee 
belangrijke nadelen. In de eerste plaats is er 
een hele 'rent seeking' industrie3 ontstaan. Het 
systeem heeft prikkels geschapen om de HRA 
te gebruiken om de fiscus zo veel mogelijk te 
naaien, of om mensen aan te zetten tot spe'cu
latief gedrag. Misschien wel het meest specta
culaire voorbeeld was het American Land 
Program (ALP) uit de jaren '70. Hierbij leenden 
Nederlanders geld tegen 7% rellte en investeer
den het in de Verenigde Staten in projecten 

mazen in de wet gaan 
opzoeken (en vinden).s 

Op deze manier kiezen veel talentvolle studen
ten (die rijk willen worden) niet meer voor een 
technische studie, maar voor een opleiding tot 
bijvoorbeeld fiscaal jurist. Tegenwoordig wor
den in onderzoek naar de obrzaken van econo
mische groei de aantallen ingenieurs (goed 
voor de groei) en de aantallen juristen (slecht 
voor de groei) als verklarende variabelen 
gebruikt! Het is geen toeval dat twee 
bedrijfstakken die het stigma van een kartel 
dragen, de notarissen en de makelaars, relatief 
veel van hun inkomsten aan de woningmarkt 
ontlenen. 

Grote vraagtekens 
De HRA leidt eveneens tot macro-economi

sche verstoringen, in potentie nog versterkt 
door het 'open einde' effect. Moménteel spre
ken we, bij een gemiddeld marginaal tarief van 
42% over ca. 7,5 miljard euro aan gederfde 
belastinginkomsten6, gelijk aan ruim 1% van 
het Nederlandse BBP. Afschaffing van de HRA 
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zou, als gevolg van de afname van huizenáan
schaf minder dan deze 1% opleveren, maar 
vermoedelijk nog steeds genoeg om net 
binnen de Maastrichtnorm van een over
heidstekort kleiner dan 3% van het BBP te blij 
ven. Maar doordat op de lange termijn huizen
prijzen miàr verwachting zullen stijgen, komt 
het percentage van 1% i'n de toekomst ook 
weer binnen bereik. . 
De grotere kwetsbaarheid van onze economie 
voor hogere rentelasten heeft de vorige 
opgaande conjunctuur versterkt en verergert 
de huidige neergaande gole Direct omdat de 
overheid in feite een deel van de hypo-

. theekrente betaalt en indirect omdat een hoge
re rente via vermogenseffecten op de huizen
markt en de beurs de binnenlandse vraag 
onder druk zet en daarmee de belastinginkom
sten negatief beïnvloedt. Hoe dan ook is het 
een slechte wet die mensen stimuleert tot het 
aangaan van hogere schulden. Dit is ook in 
tegenspraak met onze calvinistische volksaard, 
waar e'en groot deel van ons economisch suc
ces te danken is. 

De meeste economen stellen 

waar ze wel verstand van hebben vaak niet op 
prijs gesteld, zoals de opzet van de recente 
veiling van de etherfrequenties weer eens uit
wees. Of bij grote infrastructurele werken als 
de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn. Of bij 
de gedachte dat drugs gevaarlijk zijn en dus 
'verboden moeten worden: Enzovoort. 

Potentiële luchtbel 
De hypotheekrenteaftrek moet naar mijn 

mening op termijn afgeschaft worden. Maar 
elke oplossing moet rekening houden met het 
feit dat mensen bij het afsluiten van een hypo
theek zich voor een langere tijd vastleggen. 
Dit pleit voor geleidelijkheid. Kernprobleem·is 
dat de kosten van de hypotheek (een vorm van 
vreemd vermogen) tegen het progressieve 
tarief in Box 1 worden afgerekend, terwijl het 
eigen vermogen in Box 3 wordt belast. Een 
vaak genoemde oplossing is daarom om het 
huis over te hevelen van Box 1 naar Box 3.10 

De subsidie wordt dan alleen afhankelijk van 
de waarde van de woning, maar niet van het 

inkomen van de eigenaar of 
de verhouding tussen · 

grote vraagtekens bij de 
HRA. De uitslag van de 
ondernemers- en econo
menenquête van NOVA en 
het Financieele Dagblad8 

sprak duidelijke taal. 
Economen noemden bij ter-

Er is een 'rent 
vreemd en eigen vermogen 
van de financiering. 

. Een alternatief is het beper
ken van de aftrek tot een 
bepaald maximumbedrag. 
De Wiardi Beckmann stich
ting bepleit het instellen 

seeking' 

industrie ontstaan 
reinen waarop meer bezui-
nigd moest worden de HRA 
als tweede. Ná de vervroeg-
de pensioenen maar vóór arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen; overheidssubsidies en de 
huursubsidie. Of de politici hier overigens 
naar zullen luisteren moet ernstig betwijfeld 
worden. 
Voor een belangrijk deel hebben economen 
hier zelf schuld aan . Ze zijn er onvoldoende in 
geslaagd om in het publieke debat uit te leg
gen waarom de HRA een probleem is, net zoals 
dat eerder bijvoorbeeld bij de discussie rond 
rekeningrijden/spitsheffing het geval was. Om 
met de econoom Alan Blinder te spreken:9 

"Economen hebben de meeste invloed op 
gebieden waar ze het heftigste oneens Zijn en 
de minste invloed op de gebieden waar ze het 
minste verstand van hebben." De eerste cate
gorie slaat vooral op macro-economische pro
blemen. Economen zijn er nooit in geslaagd 
veranderingen in wisselkoersen, economisch 
groei, of beurskoersen te voorspellen. Toch 
verwacht het grote publiek dat wel. 
Daarentegen wordt onze mening bij zaken 

van een maximum dat zo 
hoog ligt dat nu vrijwel elk 
huis er onder valt:ll Zij noe
men een bedrag van euro 

500.000. Dit bedrag mag niet worden geïn
dexeerd zodat, bij verwacht.e stijgende huizen
prijzen, steeds meer hypotheken in deze cate
gorie vallen . Wie een duurder huis koopt krijgt 
zo een prikkel om het bedrag boven de halve 
ton met eigen geld te financieren. Additioneel 
voordeel is dat er een prijsdrukkend effect te 
verwachten is. 
Een andere mogelijkheid is het nu al afschaf
fen van de HRA, maar pas met ingang van het 
jaar 2034.12 Ook nu geldt immers dat de aftrek 
maximaal voor 30 jaar geldt. Zo kunnen 
bestaande beloftes in stand worden gehouden. 
Om te voorkomen. dat dè maandlasten van 
sommige toekomstige kopers na 2034 omhoog 
gaan, zullen zij moeten gaan sparen voor de 
periode daarna. Omdat deze periode ver in de 
toekomst ligt, zal het echter gaan om zeer klei
ne bedragen (aanzienlijk minder dan 1% van 
de hypotheek). 
Het feit dat mensen die vanaf nu een huis 
gaan kopen steeds meer moeten gaan sparen 
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zal een neerwaarts effect op de huizenprijzen 
hebben. In de toekomst zullen huizenprijzen 
minder volatiel zijn, waardoor een potentiële 
luchtbel uit de economie verdwijnt. Het enige 
zwakke punt van dit voorstel is dat een perio
de van 30 jaar ook lang genoeg is om de rege
ling weer terug te draaien. Maar als dat het 
probleem is, kunnen we nooit meer wat veran
deren. 
Tegelijkertijd moet ook serieus worden mi.ge
dacht over het op termijn afschaffen van de 
overdrachtsbelasting (momenteel 6%). Deze is 
slecht voor de doorstroming op de woning
markt, hij heeft een remmend effect op de 
besliSSing van mensen om naar een duurdere 
woning over te stappen. Daarnaast is deze 
belasting slecht voor de mobiliteit: een rem
mend effect voor mensen om dichter bij hun 
werk te gaan wonen. Hetzelfde geldt voor de 
huursubsidie. 

Goed moment 
De HRA is rechtvaardig noch efficiënt, en 

versterkt bovendien een aantal structurele 
zwakheden in de Nederlandse economie. Het 
stimuleren van eigen huizenbezit vormde hier
voor vroeger een pluspunt, maar naarmate 
Nederland steeds meer huizenbezitters telt 
valt dat argument weg. Op deze manier is de 
HRA vooral een instrument van (perverse) her
verdeling geworden. Dit zou, veel meer dan 
het feit dat wij het enige land in de EU zijn, 
genoeg reden moeten zijn om tot afschaffing 
over te gaan. 

Noten 

Dit moet wel gaan op een manier dat mensen, . 
die hun beslissing tot de aanschaf van een 
huis hebben gebaseerd op de HRA, niet node
loos dupeert. Twee mogelijke manieren zijn 
het gefaseerd afschaffen met elk jaar een half 
of een kwart procentpunt minder of nu aan
kondigen dat het stelsel over 20 jaar zal wor
den afgeschaft. Beide methoden hebben hun 
nadeel, maar dat moet vergeleken worden met 
het -mijns inziens- grotere kwaad van de HRA. 
Als enige grote partij heeft de PvdA tijdens de 
verkiezingscampagne de HRA ter discussie 
gesteld . Eerder heeft Groen Links dit ook al 
eens gedaan. 13 Ik vind het jammer dat D66 dit 
niet eens overwogen heeft. Deze partij is 
immers sociaal-liberaal: zowel het profijt- als 
het draagkrachtbeginsel is belangrijk voor ons. 
Van onze conservatief liberale broeders en 
zusters hoeven we niet veel te verwachten. 
Meer dan de helft van de WO-kiezers is tegen 
beperking van deze subsidie l4

, op zich niet zo 
raar voor een partij die het liberalisme vooral 
met de mond belijdt. 
Als er een goede tijd is om de HRA aan te pak
ken, dan is dat nu . De regering kan in het 
begin van de kabinetsperiode relatief auto
no.om van de kiezersgunst opereren. Zowel het 
terugdringen van het overheidstekort en de 
staatsschuld als het doorvoeren van structure
le hervormingen om de economie meer markt
gericht te maken krijgen prioriteit. En beide 
hebben veel baat bij zo'n afschaffing. 

De puteur is econoom, huizenbezitter en redac
teur van Idee 
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