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”GEEF IEDEREEN EEN 
PERSOONSGEBONDEN 
EN LEVENSLANG BUDGET 
EIGENWONINGKOSTEN”

ALTERNATIEVE 
AANPAK
Geef iedereen een persoonsgebonden en  
levenslang budget eigenwoningkosten, waarop 
de kosten van de eigen woning ten laste kunnen 
worden gebracht.

Op dit moment ligt er een voorstel voor aanpassing van de 
hypotheekrenteaftrek. Persoonlijk vind ik het jammer dat 
deze mogelijkheid niet is aangegrepen voor een meer duur-
zame oplossing waarbij de consument gestimuleerd wordt 
om zorgvuldiger met zijn financiën om te gaan en waarbij het 
eenvoudiger wordt om het stuur in eigen handen te nemen. 
Door iedereen vanaf 2013 een persoonsgebonden ‘eigenwo-
ningkostenbudget’ te geven kan een beter resultaat worden 
behaald dat bovendien op meer draagvlak kan rekenen.

Jaarlijks kan elke belastingplichtige de kosten van de eigen 
woning ten laste brengen van het eigenwoningkostenbud-
get. Hieronder vallen: hypotheekrente (leningdeel box 1), 
onderhouds-/advieskosten hypotheek en kosten voor (her-)
financiering. Zodra het budget op is, vervalt de aftrek. De 
hoogte van het budget kan worden vastgesteld aan de hand 
van een gemiddelde hypotheeksom per persoon, een 20 jaar 
vaste rente en een volledige aflossing op basis van annuïtei-
ten over 30 jaar. Doordat deze wijze van vermogensvorming 
nu onder de box 3-heffing valt, wordt het interessanter om 
te gaan aflossen.

Ook voor bestaande kapitaalverzekeringen en opbouwre-
keningen komt de vrijstelling te vervallen. Bestaande op-

bouwproducten kunnen zonder fiscale sanctie worden opge-
nomen, mits ze worden afgelost op de eigenwoningschuld. 
Iedere consument kan aan de hand van de belastingaangifte 
eenvoudig bepalen hoeveel het restantbudget bedraagt. Dit 
draagt bij aan de bewustwording van de consument.

Nog meer voordelen: de complexe bijleenregeling kan ver-
dwijnen; de beperking van de hypotheekrentetermijn van 30 
jaar – die door nagenoeg geen enkele consument goed gead-
ministreerd wordt – kan komen te vervallen; hetzelfde geldt 
voor de complexe regelgeving voor de vrijstellingen van 
kapitaalverzekeringen en kapitaalrekeningen. Doordat de 
consument sneller zal aflossen heeft dit een gunstige invloed 
op de staatskas. Er is sprake van gelijke behandeling doordat 
niet langer onderscheid naar inkomen wordt gemaakt. Ook 
is er geen onderscheid tussen starters en bezitters van een 
eigen woning. En er komt geen verschil tussen hypotheekbe-
zitters van voor en na de wijziging.

De alternatieve aanpak biedt een positieve impuls aan de 
woningmarkt. Er wordt duidelijkheid geboden voor de 
langere termijn, wat bijdraagt aan het vertrouwen. Huisei-
genaren ondervinden geen directe financiële druk. Starters 
behouden de mogelijkheid om volledig te financieren. De 
financiering is verantwoord. Vermogen uit opbouwproducten 
wordt afgelost op de eigenwoningschuld. Doordat mensen 
sneller aflossen ontstaat een gezondere schuldpositie voor 
zowel consumenten als hypotheekverstrekkers. Doordat 
mensen sneller tot aflossing overgaan ontstaat meer ruimte 
voor nieuwe financieringen.

Overige gevolgen: er ontstaat druk op levensverzekeraars 
aangezien veel consumenten hun kapitaalproduct zullen wil-
len aflossen op de hypotheek. Doordat veel van de bestaan-
de kapitaalverzekeringen zullen worden afgekocht, kan een 
streep worden gezet onder de slepende discussie over ‘woe-
kerpolissen’. Er is geen sprake van dwang, de consument 
wordt gestimuleerd om opnieuw over de hypotheekconstruc-
tie na te denken en de aflossingswijze te heroverwegen. ««


