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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
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door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie Financiën 

 

 datum 23 november 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34819 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek 

wegens geen of geringe eigenwoningschuld 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 november 2017 na hoofdelijke stemming met 87 stemmen voor 

(VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) en 56 stemmen tegen (PVV, DENK, SP, 

PvdD, PvdA, 50PLUS, SGP en FvD) aangenomen door de Tweede Kamer. 

Vóór stemden de Tweede Kamerleden: Belhaj, Van den Berg, Den Boer, Van den Bosch, 

Bosman, Bouali, Ten Broeke, Bruins Slot, Buitenweg, Van Dam, Diertens, Dijkhoff, Pia 

Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Geluk-Poortvliet, 

Geurts, Van der Graaf, Grashoff, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Van Haga, 

Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hennis-Plasschaert, Hermans, Jetten, 

Koerhuis, Koopmans, Kröger, Kuik, Laan-Geselschap, De Lange, Van der Lee, Van der 

Linde, Lodders, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne 

Mulder, Nijkerken-de Haan, Van Ojik, Omtzigt, Van Oosten, Özdil, Özütok, Paternotte, 

Pechtold, Peters, Raemakers, Rog, Ronnes, Arno Rutte, Segers, Sienot, Sjoerdsma, 

Slootweg, Sneller, Snels, Tellegen, Tielen, Van Tongeren, Van Toorenburg, Veldman, 

Verhoeven, Voordewind, Voortman, Aukje de Vries, Westerveld, Weverling, Van 

Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Amhaouch, 

Azmani en Becker. 

Tegen stemden de Tweede Kamerleden: Bisschop, Martin Bosma, Van Brenk, Tony van 

Dijck, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijksma, Fritsma, Futselaar, Gerbrands, De 
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Graaf, Graus, Helder, Hiddema, Hijink, Van den Hul, De Jong, Karabulut, Van Kent, 

Kooiman, Kops, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laçin, Leijten, Madlener, Maeijer, Marijnissen, 

Markuszower, Moorlag, Edgar Mulder, Van Nispen, Ouwehand, Öztürk, Ploumen, Van Raak, 

Van Raan, Roemer, Van Rooijen, De Roon, Sazias, Van der Staaij, Thieme, Wassenberg, 

Van Weerdenburg, Wilders, Van Aalst, Agema, Arib, Asscher, Azarkan, Beckerman en 

Beertema. 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I en invoeging artikelen IIIA en IIIB 

9 (Van Rooijen) over het in bepaalde gevallen bevriezen van de grondslag voor de 

vaststelling van het eigenwoningforfait, op de eigenwoningwaarde van het belastingjaar die 

van toepassing was in het jaar waarin een belastingplichtige of zijn fiscale partner voor het 

eerst recht had op de Hillen-aftrek 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de grondslag voor de vaststelling van het 

eigenwoningforfait in bepaalde gevallen niet de voor het belastingjaar geldende 

eigenwoningwaarde (WOZ-waarde) is, maar wordt bevroren op de eigenwoningwaarde van 

het belastingjaar die van toepassing was in het jaar waarin een belastingplichtige of zijn 

(toenmalige) fiscale partner voor het eerst recht had op de aftrek wegens geen of geringe 

eigenwoningschuld, de zogenoemde Hillen-aftrek.  

Omdat in het eerste jaar dat er recht op Hillen-aftrek bestaat voor dat jaar bevriezing van 

de voor dat jaar geldende eigenwoningwaarde geen effect heeft, blijft bevriezing in dat jaar 

achterwege. Dit betekent dat als een belastingplichtige of zijn fiscale partner in 2019 voor 

het eerst recht heeft op Hillen-aftrek, in dat jaar de voor dat jaar geldende 

eigenwoningwaarde wordt gehanteerd en in 2020 en latere jaren in afwijking van de voor 

2020 of een later jaar geldende eigenwoningwaarde de eigenwoningwaarde voor het jaar 

2019 wordt gehanteerd. De bevriezing van de eigenwoningwaarde geldt per woning. 

Wanneer een belastingplichtige op enig moment verhuist naar een andere eigen woning 

gaat als uitgangspunt de eigenwoningwaarde voor die andere eigen woning gelden. Als de 

belastingplichtige of zijn fiscale partner in het jaar van verhuizing nog steeds recht heeft op 

de Hillen-aftrek wordt voor dat jaar de WOZ-waarde van de nieuwe eigen woning 

gehanteerd en geldt deze WOZ-waarde ook voor de daaropvolgende jaren waarin de 

belastingplichtige in de woning woont. Heeft de belastingplichtige of zijn fiscale partner 

door de verhuizing geen recht op Hillen-aftrek meer, dan vindt er (tijdelijk) geen 

bevriezing van de eigenwoningwaarde plaats en wordt steeds de voor het betreffende jaar 

geldende eigenwoningwaarde gehanteerd. Als in enig jaar wel weer recht op Hillen-aftrek 

ontstaat dan wordt voor dat jaar en de daaropvolgende jaren waarin de belastingplichtige 

in die woning woont de eigenwoningwaarde bevroren op de eigenwoningwaarde van dat 

jaar.   

Er is een overgangsbepaling opgenomen voor de belastingplichtige die zelf, of van wie de 

fiscale partner, reeds in 2018 recht heeft op de Hillen-aftrek. Voor deze belastingplichtige 

en zijn fiscale partner geldt dat de vanaf het jaar 2019 te hanteren eigenwoningwaarde 

wordt bevroren op de eigenwoningwaarde die op 31 december 2018 geldt voor de woning 

die op dat moment de eigen woning is.  
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De budgettaire derving die samenhangt met dit amendement bedraagt € 446 miljoen en 

wordt gedekt door op het bedrag van de arbeidskorting vanaf 2019 96% in plaats van 

100% van de inflatiecorrectie toe te passen. Vanaf 2049 wordt op het bedrag van de 

arbeidskorting weer 100% van de inflatiecorrectie toegepast. 

Verworpen. Voor: 50PLUS en SGP. 
 
 

Artikel I, invoeging artikelen IIIA en IIIB, artikel IV 

11 → 12 (Van Rooijen) over het voorkomen dat belastingplichtigen die op 31 december 

2018 recht hebben op de Hillen-aftrek, te maken krijgen met de uitfasering van de regeling 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat belastingplichtigen die op 31 december 2018 

recht hebben op de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, de zogenoemde 

Hillen-aftrek, of een partner hebben die op die datum recht heeft op die aftrek, niet te 

maken krijgen met de uitfasering van de regeling. Zij behouden op grond van een 

overgangsbepaling onverkort recht op de volledige Hillen-aftrek als aan de op 31 december 

2018 daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Het op enig moment niet voldoen 

aan de voorwaarden voor aftrek leidt niet tot het vervallen van de aftrek. Dit betekent dat 

als bijvoorbeeld wordt bijgeleend waardoor men niet meer aan de voorwaarden voldoet, 

maar op een later moment door aflossing weer wel aan de voorwaarden voor aftrek wordt 

voldaan dit de toepassing van de aftrek op dat latere moment niet belemmert. Hoewel de 

uitfasering van de Hillen-aftrek na 30 jaar is voltooid en de regeling dan geheel is 

afgeschaft behouden bestaande gevallen als hiervoor bedoeld ook daarna recht op 

toepassing van de regeling Hillen. In geval van samenloop – waarin op of na 1 januari 

2019 een belastingplichtige die op 31 december 2018 geen recht heeft op de Hillen-aftrek 

een eigen woning betrekt met een fiscale partner die op 31 december 2018 wel recht heeft 

op de Hillen-aftrek – en zij na 1 januari 2019 voldoen aan de voorwaarden voor de Hillen-

aftrek, hebben zij beiden (gezamenlijk) recht op de aftrek. 

 

De budgettaire gevolgen van dit amendement bedragen € 22 miljoen voor 2019, € 44 

miljoen voor 2020 en € 61 miljoen voor 2021 en lopen daarna verder op tot maximaal 

jaarlijks circa € 140 miljoen. Dit wordt gedekt door het maximale bedrag van de 

arbeidskorting met ingang van 2019, ten opzichte van het basispad, met € 13 te verlagen. 

Verworpen. Voor: 50PLUS. 

 

 

Artikel I en invoeging artikelen IIIA en IIIB 

10 → 13 (Van Rooijen) over het voorkomen dat o.a. een belastingplichtige bij wie in het 

jaar 2019 op grond van artikel 3.112 Wet IB 2001 een eigenwoningforfait in aanmerking 

wordt genomen van ten hoogste € 667, niet te maken krijgt met de uitfasering van de 

Hillen-aftrek 

 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat een belastingplichtige bij wie in het jaar 

2019 – indien de belastingplichtige een fiscale partner heeft: gezamenlijk met zijn fiscale 

partner – op grond van artikel 3.112 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) 
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een eigenwoningforfait (EWF) in aanmerking wordt genomen van ten hoogste € 667, of 

indien men niet het gehele jaar een eigen woning had het EWF op jaarbasis ten hoogste € 

667 zou zijn geweest, niet te maken krijgt met de uitfasering van de aftrek wegens geen of 

geringe eigenwoningschuld, de zogenoemde Hillen-aftrek. Deze belastingplichtige en 

degene die op 1 januari 2019 als zijn fiscale partner is aan te merken behouden op grond 

van een overgangsbepaling onverkort recht op de volledige Hillen-aftrek als aan de op 31 

december 2018 daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Het op enig moment niet 

voldoen aan de voorwaarden voor aftrek is geen belemmering voor het later opnieuw 

toepassen van de Hillen-aftrek. Dit betekent dat als bijvoorbeeld wordt bijgeleend 

waardoor men niet meer aan de voorwaarden voldoet, maar op een later moment door 

aflossing weer wel aan de voorwaarden voor aftrek wordt voldaan dit de toepassing van de 

aftrek op dat latere moment niet belemmert. Hoewel de uitfasering van de Hillen-aftrek na 

30 jaar is voltooid en de regeling dan geheel is afgeschaft, behouden degenen met een 

EWF in 2019 van op jaarbasis ten hoogste € 667 ook daarna recht op toepassing van de 

regeling Hillen. In geval van samenloop – waarin op of na 1 januari 2020 een 

belastingplichtige die in 2019 niet een EWF van op jaarbasis ten hoogste € 667 had een 

eigen woning betrekt met een fiscale partner die vanwege een EWF in 2019 van op 

jaarbasis ten hoogste € 667 valt onder de overgangsregeling voor Hillen-aftrek – en zij na 

1 januari 2020 voldoen aan de voorwaarden voor de Hillen-aftrek, hebben zij beiden 

(gezamenlijk) recht op de aftrek. Verder leidt het op enig moment verhuizen naar een 

duurdere woning waarvoor een EWF van op jaarbasis meer dan € 667 geldt er niet toe dat 

men niet langer onder de overgangsmaatregel valt. 

 

De budgettaire derving van de overgangsmaatregel waarbij de Hillen-aftrek zonder 

uitfasering van toepassing is op gevallen waarin in het jaar 2019 een EWF van op jaarbasis 

ten hoogste € 667 in aanmerking wordt genomen bedraagt € 1 miljoen in 2019, € 2 miljoen 

in 2020 en € 3 miljoen in 2021 en loopt daarna verder op tot structureel € 50 miljoen. Dit 

wordt gedekt door een verhoging van het hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting 

met 0,1%-punt bij het begin van de kalenderjaren 2019 tot en met 2048. Bezien moet 

worden of – en, zo ja, op welke wijze – andere bepalingen in de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 in overeenstemming moeten worden gebracht met de 

jaarlijkse aanpassing van het tarief van de tweede schijf van de vennootschapsbelasting. 

Verworpen. Voor: DENK en 50PLUS. 

 

 

 

Moties 

 

14 (Snels en Dijkgraaf) over het beperken van de aflossingsverplichting 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, VVD, SGP,  

ChristenUnie, PVV en FvD. 
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15 → 17 (Snels) over het monitoren van onvoorziene gevolgen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

16 → 18 (Snels) over het eigen huis als vermogen 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, D66 en ChristenUnie. 

 


