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Geachte voorzitter, 
 
Vanuit de samenleving hebben mij geluiden bereikt om een maatregel te nemen 
ten aanzien van de te koop staande voormalige eigen woning binnen de 
eigenwoningregeling. Vooral het ontbreken van de mogelijkheid om na een periode 
van tijdelijke verhuur, maar binnen de periode waarin dubbele 
hypotheekrenteaftrek is toegestaan, aftrek van hypotheekrente te laten herleven 
lijkt een hinderlijke drempel bij het zoeken naar oplossingen voor 
belastingplichtigen met een te koop staande voormalige eigen woning. 
 
Daarom heb ik besloten het mogelijk te maken om na afloop van een periode van 
verhuur van de te koop staande voormalige eigen woning, de 
hypotheekrenteaftrek te laten herleven voor de resterende periode waarin dubbele 
hypotheekrenteaftrek toegestaan is.1 Het gevolg daarvan is dat de 
hypotheekrenteaftrek in box 1 op dat moment herleeft. De terugkeer naar de 
eigenwoningregeling treedt alleen op indien, wanneer niet zou zijn overgegaan tot 
tijdelijke verhuur, hypotheekrenteaftrek nog steeds mogelijk zou zijn geweest. 
 
Met deze maatregel wordt een belemmering voor het tijdelijk verhuren van de te 
koop staande voormalige eigen woning weggenomen. De maatregel geldt in 
beginsel alleen voor gevallen waarbij de verhuur een aanvang neemt op of na 1 
januari 2010. De maatregel heeft een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar. 
Per 1 januari 2012 wordt vervolgens teruggekeerd naar de huidige regeling. De 
voorgestelde maatregel zal in een in dit najaar door het kabinet bij de Tweede 
Kamer in te dienen wetsvoorstel worden opgenomen. 
 
Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Financiën, 
 
 
 
 
mr. drs. J.C. de Jager 

 
1 Zie ook Kamerstukken II 2008/09, 27 562, nr. 39. 


