
Huis in de aangifte 2019 en 2020 
 

Vanaf 2020 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd naar 37% in 
2023. Toch zijn er ook huiseigenaren die de komende jaren aanzienlijk méér aftrek 
voor de eigen woning krijgen dan voorheen. Bekijk het hier voor je eigen situatie. 
 
TEKST NELLEKE ROOKMAAKER 

Mensen met een eigen huis zitten er in Nederland al decennia warmpjes bij. Zolang het niet 
gaat om een miljoenenvilla, wordt de woning belast tegen een veel lager tarief dan de rest 
van het vermogen. En de overheid betaalt ook nog een groot deel van de financiering. 

Maar de afgelopen tien jaar is de regering die voorkeursbehandeling langzaam aan het 
loslaten. Vooral in 2019 en 2020 draait ze aan heel veel knoppen tegelijk die de 
belastingaftrek voor de eigen woning beïnvloeden. Zo wordt de Wet Hillen uit 2005, die regelt 
dat mensen met een (bijna) afgeloste hypotheek geen eigenwoningforfait hoeven te betalen, 
sinds januari 2019 afgebouwd. Daarnaast waren er opvallende aanpassingen in de 
inkomstenbelastingtarieven die je terugziet in de aftrek voor de eigen woning: een meevaller 
in je belastingtarief betekent een tegenvaller voor je aftrekposten, en andersom. De 
renteaftrek voor mensen met een hoog inkomen wordt al enkele jaren op een steeds lager 
pitje gezet. Wie een meer dan twee keer modaal inkomen heeft, kan de rente namelijk niet 
meer aftrekken tegen het inkomstenbelastingtarief, maar tegen een lager percentage en 
vanaf 2020 daalt dat veel rigoureuzer. 

Er is ook goed nieuws: de belasting op het bezit van de woning, het eigenwoningforfait, daalt 
jaar op jaar. Zitten we er de komende twee jaar nog even warm bij? En als het afkoelt, 
hoeveel dan? 

Wegwijzer 

In de kranten en op tv is wel voorbijgekomen welke regels er wijzigen, maar bijna niemand 
overziet nog of dat voor zijn of haar eigen woning goed of slecht uitpakt bij de eerstvolgende 
belastingaanslagen. Wij leggen het uit en laten de consequenties zien. 

• Eerst vatten we de effecten in grote lijnen samen. 

• Daarna volgen vijf brandende vragen over de komende jaren en verrassende 
antwoorden. 

• Tot slot gaan we in op de eigen situatie. Je kunt ook direct daarnaartoe. Moet je in 
de komende twee aangiftes rekening houden met een stijging of daling van de aftrek 
voor de eigen woning? Daarbij houden we rekening met je inkomen, leeftijd, de WOZ-
waarde, het rentetarief en de hoogte van je schuld. Zo zie je direct of je erop voor- of 
achteruit gaat. 

 

  



De grote lijnen 
Voor de meeste mensen die niet verhuizen en geen nieuw rentetarief krijgen voor hun 
hypotheek, hakt de vermindering van de aftrekpost voor de eigen woning er bij de komende 
twee belastingaanslagen nog niet zo in. In grote lijnen zit het zo: 

• Mensen met een inkomen tot ruim €20.000 gaan er qua belastingvoordeel voor de 
eigen woning altijd op vooruit in zowel 2019 als 2020. 

• Iedereen met een huis zonder hypotheek gaat erop achteruit. Zij moeten in 2019 voor 
het eerst belasting gaan betalen voor de eigen woning. Het gaat niet meteen om 
schrikbarende bedragen. 

• In andere situaties hangt het sterk af van de omstandigheden of je erop voor- of 
achteruit gaat. Bij een lage rente zal de fluctuatie van de belastingaftrek de komende 
jaren meevallen. Een lage rente vlakt mee- en tegenvallers af. Bovendien heb je bij 
een lage rente veel meer kans op een meevaller dan bij een hoge rente. 

Ergste scenario 

En wat hangt er in het ergste geval boven je hoofd? Een eenvoudig handvat: bij een huis met 
een WOZ-waarde van €400.000 ga je er maximaal zo’n €500 op achteruit in de komende 
twee aangiftes. Maar alleen als de lening ongeveer net zo hoog is als de WOZ-waarde van 
de woning en je ook nog een fikse hypotheekrente betaalt. Bij een huis met een WOZ-
waarde van €200.000 gaat het om de helft (€250) en bij een waarde van €800.000 om het 
dubbele (€1000). 

Deze situatie doet zich met name voor in regio’s waar de huizenprijzen nog niet (helemaal) 
zijn hersteld sinds de crisis op de woningmarkt. 

Let op: bij leningen binnen de familie wordt om fiscale redenen vaak een hogere rente 
gerekend. In dat geval kan de achteruitgang groter zijn. 

 

  



5 brandende vragen 
1) Gaan alle eigenwoningbezitters er bij de komende aangiftes op achteruit? 

Zeker niet. Heel veel mensen gaan het in hun portemonnee voelen, maar er is ook een forse 
groep die er bij de aangifte over 2019 en/of 2020 met betrekking tot de eigen woning op 
vooruitgaat. 

2) Zegt de verandering tussen 2018 en 2019 ook iets over wat je in 2020 kunt 
verwachten? 

Nou nee. Mensen met een individueel inkomen tussen de €25.000 en €75.000 en een kleine 
overwaarde op het huis zijn er in 2019 bijvoorbeeld flink op achteruitgegaan, maar zien hun 
aftrekpost in 2020 meestal bijna stabiliseren. Bij een laag rentetarief zal de aftrekpost voor 
hen meestal nog een klein beetje dalen, maar in andere situaties zal hij weer een klein beetje 
groeien. Bij een inkomen boven de €75.000 is het waarschijnlijk andersom, met een kleine 
meevaller bij de aanslag over 2019 en een flinke domper bij de aanslag over 2020. 
Huiseigenaren met een inkomen tot €20.000 of zonder hypotheek zien de trend wél in beide 
jaren dezelfde kant op gaan. Bij een afgelost huis gaan ze er jaar op jaar op achteruit. Bij 
een hoge hypotheekschuld gaan ze er beide jaren op vooruit. 

3) Gaan huiseigenaren met een hoog inkomen er steevast op achteruit? 

Nee. Ook wie (heel) veel verdient, kan best in zowel 2019 als 2020 een hogere 
belastingvoordeel voor de woning krijgen dan in 2018. Die kans is zelfs groot als hij een lage 
hypotheekrente en veel overwaarde op zijn huis heeft. Het gaat dan meestal om enkele 
tientjes tot ongeveer €300 voordeel. In andere gevallen gaat de veelverdiener waarschijnlijk 
belastingvoordeel inleveren. 

4) Wie ziet de aftrek voor de eigen woning het meest dalen? 

Wie het nieuws een beetje heeft gevolgd, verwacht misschien dat mensen met de hoogste 
inkomens het meest inleveren. De maximale hypotheekrenteaftrek voor die groep wordt 
namelijk al enige jaren afgebouwd en vanaf 1 januari 2020 ook nog met zes keer zo grote 
stappen per jaar. Toch blijken niet zíj de grootste verliezers in 2019 en 2020, maar ouderen 
met een klein pensioen. 
Dat zit zo. AOW’ers met een belastbaar inkomen tussen de circa €20.000 en €35.000 
moeten doorgaans het meest hypotheekrenteaftrek inleveren. Heeft zo’n gepensioneerde 
bijvoorbeeld een huis met een WOZ-waarde van €300.000 en een hypotheek van €250.000 
tegen 4% rente, dan daalt zijn nettobelastingvoordeel voor de eigen woning ineens met meer 
dan 10% bij de aangifte over 2019 en nóg eens met 2% bij de aangifte over 2020. Terwijl 
iedereen met een inkomen boven de €75.000 er in dezelfde situatie nog licht op vooruitgaat 
bij de aangifte over 2019 (+1%) en het jaar daarna nog niet eens 5% van zijn 
belastingvoordeel voor de eigen woning hoeft in te leveren. 

5) Zijn er ook mensen die voor het eerst sinds jaren fiscaal profiteren van hun 
eigen woning? 

Ja, dat geldt voor eigenaren met een (aflossingsvrije, spaar- of beleggings)hypotheek die per 
jaar (bijna) evenveel hypotheekrente betalen als ze kwijt zijn aan de fiscale bijtelling voor de 
eigen woning (het eigenwoningforfait). Omdat je alleen belasting terugkrijgt als de aftrekbare 
kosten voor de eigen woning (voor de meesten gaat het daarbij alleen om rente) hoger zijn 
dan het eigenwoningforfait en omdat dit forfait is verlaagd, krijgen zij ineens belastingaftrek. 
Dat kan een voordeel van honderd(en) euro’s opleveren.  



Hoe warm zit ik er zelf bij? 
We rekenden uit wat er in je belastingaangifte gebeurt met de belasting voor de eigen 
woning bij een recente hypotheekrente (2,5%), maar ook bij een hoge hypotheekrente (5%), 
omdat lang niet iedereen onlangs een hypotheek heeft afgesloten of verlengd. Klik het 
percentage aan dat het meest in de buurt zit van je eigen hypotheektarief. 

Aan de hand van de tabellen kun je snel berekenen hoe je (belasting)aftrek voor de eigen 
woning er de komende twee jaar ongeveer gaat uitzien (klik voor de tabellen op 
onderstaande rentes). 

 

  



 

VOORBEELD: 

Jaap (70) heeft een belastbaar jaarinkomen van €30.000, een huis met een WOZ-waarde 
van €400.000 en een hypotheek van €200.000. Tien jaar geleden heeft hij de rente voor 20 
jaar vastgezet tegen 5% rente. 

In de tabel ‘5% hypotheekrente’ kijkt hij dan onder het kopje ‘schuld 50% WOZ-waarde’. 
Achter de regel ‘AOW (inkomen circa €20.000 tot €34.000)’ vindt hij een negatief bedrag van 
€39 als belastingeffect per €100.000 WOZ-waarde. Jaap heeft in 2019 dus netto 4 x €39 = 
€156 minder belastingvoordeel dan in 2018. In 2020 moet hij ten opzichte van 2019 nog wat 
belastingvoordeel inleveren, namelijk 4 x 4 = €16. 

  



Tips voor partners 

Het gaat in de tabel om het inkomen per persoon, ook bij stellen. Maar wiens inkomen dan? 
Je mag zelf kiezen bij de aangifte wie (welk deel van) de belastingheffing voor de eigen 
woning draagt. Daarbij gelden voor alle stellen (ook jongeren) die als fiscale partners gezien 
worden de volgende tips. 

• Als het huis (bijna) hypotheekvrij is, kun je de woning straks in de belastingaangifte 
het best toerekenen aan degene met het laagste inkomen. 

• Als er een (vrij) hoge hypotheek is, ben je waarschijnlijk beter uit als je de woning 
aangeeft bij degene met het hoogste inkomen. 

• Kijk in de tabel dan ook naar het belastingtarief van die persoon. Of dit inderdaad de 
beste keuze is, check je tegen de tijd dat je belastingaangifte moet doen eenvoudig in 
het verdeelscherm achterin de aangifte. Daar zie je hoeveel belasting je samen 
betaalt bij iedere verdeling die je uitprobeert. 
 

Belangrijkste conclusies: 
• Als je geen hypotheek op je eigen woning hebt, moet je bij de aanslag over 

2019 voor het eerst per saldo belasting betalen voor je huis. Tot en met 2018 
kreeg je als beloning voor je aflosgedrag een aftrekpost die precies even hoog was 
als de belasting die je moest betalen over de woning (Wet Hillen). Die aftrekpost 
wordt nu langzaam geschrapt, waarmee feitelijk een eigenhuistaks wordt ingevoerd. 
Over 30 jaar is de hele woningwaarde belast – of nog eerder als de regering het 
tempo onderweg opvoert. In 2019 wordt voor het eerst 1/30 van het 
eigenwoningforfait belast. In de jaren daarna gaat het elk jaar om 1/30 meer. Toch is 
de heffing in 2020 niet twee keer zo hoog als in 2019. Dat komt door de daling van 
het eigenwoningforfait. 

• Als je een kleine hypotheek hebt en de betaalde rente lager is (en blijft) dan het 
eigenwoningforfait, ga je er ook gegarandeerd op achteruit. Maar minder hard 
dan mensen zonder hypotheek, omdat de betaalde rente het belastbare deel van 
het eigenwoningforfait verlaagt. In 2019 wordt dus 1/30 van het eigenwoningforfait 
min de aftrekbare rente belast. Als je in de hoogste belastingschijf valt, komt daar nog 
een klein belastingbedrag bovenop in verband met de geleidelijke beperking van de 
hypotheekrenteaftrek die in 2014 is ingezet. 

• Alle mensen met een inkomen tot €20.000 gaan erop vooruit. Die krijgen straks 
bij de aangifte over 2019 meer belasting voor de eigen woning terug en in het jaar 
daarna nóg meer. Tenzij de woning inmiddels (bijna) hypotheekvrij is. 
In de tabellen ontbreken cijfers voor niet-AOW’ers met een inkomen tot €20.000. Zij 
kunnen bij een vooruitgang voor AOW’ers in de tabel erop rekenen dat zij er minstens 
net zoveel (en meestal zelfs ongeveer anderhalf keer zoveel) op vooruitgaan. 

• Ook eigenaren van een huis met een flinke overwaarde gaan er vaak op 
vooruit. Dat komt omdat zij weinig last hebben van de beperking van de renteaftrek 
en profiteren van de daling van het eigenwoningforfait. Dat was in 2018 namelijk nog 
0,7% van de WOZ-waarde, maar daalt tot 0,65% in 2019 en 0,6% in 2020. 

• Nu de woningmarkt in de afgelopen jaren in veel woonplaatsen in de lift zat, is 
de kans groot dat de WOZ-waarde is gestegen. We hebben in de tabellen geen 
rekening gehouden met een wijziging van de WOZ-waarde. De verandering van de te 
betalen of ontvangen belasting voor je huis valt dan ongunstiger uit dan in de tabel 
staat. 


