T02518

Toezegging Evaluatie fiscale behandeling
eigen woning vervroegen (34.819)
De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen en
vragen van de leden Van Rij (CDA) en Ester (ChristenUnie), toe in 2019 een evaluatie
van de fiscale behandeling van de eigen woning uit te voeren en vervolgens de
uitkomsten van deze evaluatie, alsmede een fiscale eindplaat van de eigen woning, aan
de Kamer te zenden.
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Uit de stukken
Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 3 - blz. 20, 21
De heer Van Rij (CDA):
De Wet inkomstenbelasting 2001 is op het punt van de eigenwoning een volstrekt
ondoorzichtige lappendeken geworden. De Raad van State spreekt van een complexe
stapeling van regelingen. De afgelopen zeventien jaren zijn zeven verschillende kabinetten
daarvoor verantwoordelijk geweest. In de uitvoering levert dat problemen op. Je moet er als

burger een aparte boekhouding op nahouden, wil je de cumulatie van de genomen
maatregelen nog kunnen volgen. Dan is het niet meer schaatsen op glad ijs, maar schaatsen
op bobbelig ijs met veel wakken. (...) Daar zitten inmiddels zo veel inconsistenties in, ook in
de uitvoering, dat het in de uitvoering echt een probleem is, niet alleen bij de burger maar
ook bij de Belastingdienst. De vraag is of we met de huidige wet al vereenvoudigingen
kunnen doorvoeren. De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer al een evaluatie van die
regeling toegezegd voor 2020. Ik wacht het antwoord van het kabinet hierop nog even af, als
u het goedvindt. We zullen er in tweede termijn nog wel op terugkomen.
Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 16
De heer Ester (ChristenUnie):
Bij dit alles is het begrip “vermogen” in het geding in dit debat. Het eigen huis is om in te
wonen én het is vermogen. Het is weliswaar geen vrij opneembaar vermogen, zoals
spaargeld, maar het is vermogen. De vraag dringt zich dan ook op hoe de staatssecretaris
hiertegen aankijkt. Tot welke bestemming van de eigen woning in het fiscale stelsel leidt het
uitfaseren van de wet-Hillen? Welk fiscaal eindplaatje staat de staatssecretaris voor ogen?
Dat heeft ook een beetje te maken met dat punt van de heer Van Rij van zo even. Ook de
Raad van State maakte dit punt. Zou de staatssecretaris daar een toelichting op willen
geven?
Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 - blz. 60, 61
Staatssecretaris Snel:
Dan ga ik verder met de opmerking, ook van de heer Van Rij overigens, dat het best complex
is. Veel mensen vinden het ingewikkeld hoe het nu precies zit met het eigen huis en de
fiscale eigenwoningregelingen. Dat snappen wij ook heel goed. Het is niet alleen complex
voor de burger, maar ook voor de Belastingdienst. Tegelijk is het wel zo dat de maatregelHillen met de voorbereidingstijd die wij nemen, goed uitvoerbaar is. De heer Van Rij vroeg: is
dat allemaal niet heel ingewikkeld geworden? Eigenlijk wilde ik daar het volgende over
zeggen. Ik heb eerder in schriftelijke antwoorden aangegeven dat wij in 2020 een evaluatie
van de eigenwoningregeling hebben. Dat wilden wij omdat wij het een aantal jaren geleden
hadden gedaan en even de tijd wilden nemen om te bezien hoe dit uitpakt. Zeker ook gezien
de discussies van de afgelopen maanden over al deze regelingen denk ik dat het mogelijk
moet zijn om deze evaluatie wat te vervroegen, als dat behulpzaam is voor het gesprek
waarin wij dit soort dingen kunnen meenemen. Wij hebben nog even gedacht aan 2018,
maar dat is een zeer druk wetgevings- en uitvoeringsjaar, onder andere door de fiscale
beleidsagenda en de belastingontwijking. Maar als een evaluatie van de regeling in 2019
helpt, wil ik graag toezeggen dat wij een evaluatie in dat jaar als haalbaar zien. Eigenlijk wil ik
nu maar gewoon toezeggen dat wij dat gaan doen.
De heer Van Rij (CDA):
Ik ga hopelijk voor u tijd winnen, voorzitter, want als ik de toezegging van de staatssecretaris
goed heb begrepen,voorkomt dit dat ik een motie ga indienen. Hij heeft gezegd:ik heb aan
de Tweede Kamer voor 2020 al een evaluatie toegezegd ten aanzien van de fiscale
behandeling van de eigen woning en die wil ik vervroegen. Met de beste wil van de wereld
zou de staatssecretaris dat in 2018 wel willen doen, maar dat kan hij niet, gezien de drukke

fiscale beleidsagenda. Ik zou tegen hem zeggen: wilt u er toch nog even over nadenken om
het wellicht toch in 2018 te doen? Als dat echt niet kan, zal 2019 voor ons geen ramp zijn.
Als in de evaluatie de inconsistenties die nu in de regeling zitten, de grote problemen met de
uitvoerbaarheid en ook het punt van de rechtszekerheid maar in beeld worden gebracht, wil
ik deze toezegging ook echt als een toezegging zien en dan heb ik ook geen behoefte om een
motie in te dienen.
Staatssecretaris Snel:
Dit is echt mijn bedoeling. U noemde een lijstje van acht of negen maatregelen in de loop
van de jaren. Nogmaals, als ik op feestjes en partijen moet uitleggen hoe het in elkaar zit,
denk ik ook halverwege: hoe zat het ook alweer precies? Ik vind het heel goed dat wij het
daarover hebben. Je mag je eigen woning niet helemaal vergelijken met sparen. Toch zijn
daar wel box 1/box 3-discussies over. Ik denk dat het gewoon heel goed is dat wij het nog
één keer tegen het licht houden: wat hebben wij nu de afgelopen jaren gedaan? Dan haak ik
meteen in op de vraag van de heer Ester hoe ik aankijk tegen die eindplaat. Ik denk dat het
verstandig is dat ik de evaluatie even eerst doe en dat wij vervolgens kijken waar dit kabinet
uiteindelijk op wil uitkomen. Zijn wij er al, zijn wij er nog niet en wat moeten wij doen? Ik
hoop dat ik daarmee de vragen van de heer Ester ook heb beantwoord.
Brondocumenten
Voortzetting Algemene financiële beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018
Verslag EK 2017/2018, nr. 12, item 7
Algemene financiële beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018
Verslag EK 2017/2018, nr. 12, item 3
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