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Mening over afschaffen hypotheekrente onveranderd o ndanks recessie 
Alleen afschaffing hypotheekrente aftrek voor woningen boven een bepaald bedrag populairder 

 
Rotterdam – 26 mei 2009.  Ondanks de recessie is de tegenstand over het afsc haffen van de 

hypotheekrente niet gegroeid. Vier op de 10 huizenbe zitters (38%) is momenteel tegen afschaffing van de  

hypotheekrente aftrek. In april 2008 was deze groep  ongeveer even groot (40%). Opmerkelijk is de 

toename (van 25% naar 35%) van het aantal Nederland ers dat vóór afschaffing is van de hypotheekrente 

aftrek bij woningen boven een bepaald aankoopbedrag . Deze verschuiving is mogelijk een effect van de 

discussie hieromtrent de laatste maanden. Dit en me er blijkt uit onderzoek van USP Marketing 

Consultancy onder ruim 900 woningeigenaren. 

 

Mening over hypotheekrente aftrek nagenoeg onveranderd. 

Nog steeds vier op de 10 huiseigenaren (38%) vindt dat er niets veranderd mag worden aan de huidige vorm van 

de hypotheekrente aftrek. Dit is opmerkelijk aangezien de verwachting zou kunnen zijn dat door de crisis 

huiseigenaren in grotere getale dan een jaar geleden tegen de afschaffing zouden zijn. Huiseigenaren voelen het 

namelijk in de portemonnee wanneer de hypotheekrente aftrek wordt afgeschaft. 

 

Wel zijn er nu meer voorstanders voor een afschaffing van de hypotheekrente aftrek voor woningen boven een 

bepaald aankoopbedrag. Mogelijk is deze toename een gevolg van de toegenomen discussie hieromtrent de 

laatste maanden, waardoor men meer bekend is geraakt met dit idee en een bepaalde vorm van 

gewenning/berusting is opgetreden. Ook dringt het, door de discussie van de laatste jaren omtrent dit onderwerp, 

ondertussen bij de consument ook wel door dat de kans zeer groot is dat er, op welke wijze en termijn dan ook, 

veranderingen op zullen gaan treden in de regelingen rondom de hypotheekrente aftrek. 

 

Welke stelling sluit het meeste aan bij uw mening o ver de 

hypotheekrente aftrek? April 2009 April 2008 

Volledig afschaffen zonder compensatie op andere vlakken 2% 4% 

Volledig afschaffen met compensatie op andere vlakken 2% 4% 

Gedeeltelijk afschaffen: maximaal 42% aftrekbaar 9% 7% 

Gedeeltelijk afschaffen: met compensatie op andere vlakken 8% 7% 

Gedeeltelijk afschaffen: alleen bij huizen boven een bepaalde waarde 35% 25% 

Niets veranderen aan huidige opzet 38% 40% 

Anders 0% 3% 

Weet niet/geen mening 6% 10% 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Drs. Iddo Meijer 

Telefoon: 010-2066900 E-mail: meijer@usp-mc.nl   Internet : www.usp-mc.nl 

 

Technische verantwoording 

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op basis van ruim 900 interviews met consumenten uit het panel 

DeelUwMening.nl. Het onderzoek is uitgevoerd in april 2009.  

De cijfers in dit persbericht zijn van toepassing op Nederlanders die bekend zijn met de discussie omtrent de 

hypotheekrente aftrek, in het bezit zijn van een eigen woning en hun hypotheek nog niet hebben afgelost. 


