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Economie
Geldvraag
HOE KRIJG IK MIJN HYPOTHEEK
NAAR BOX 3?
Mijn hypotheek van 50 duizend euro levert geen
renteaftrek meer op. Ik heb mijn hypotheekadviseur gevraagd de hypotheek naar box 3 over te hevelen, maar hij weigert zonder verdere toelichting. Wat nu?
Uw hypotheekadviseur is niet klantvriendelijk, maar
een hypotheek verhuizen naar box 3 gaat inderdaad
niet zo maar. Ik zal de andere lezers eerst uitleggen
welke truc u bedacht heeft. Vervolgens bespreek ik of
het mogelijk is wat u wil.
U heeft een berg spaargeld. De eerste 30.360 euro per
belastingplichtige is vrij van belastingen. Over alles
daarboven betaalt u ieder jaar vermogensheffing.
U heeft ook een woningschuld van 50 duizend euro.
Daarover betaalt u 1.200 euro hypotheekrente, maar
dat levert u geen aftrekpost meer op. U moet namelijk
eerst het eigenwoningforfait verrekenen en dat is in
uw geval 2.800 euro.
U denkt: als ik die hypotheekschuld naar box 3 verhuis, betaal ik minder vermogensheffing. En minder
belasting betalen, dat wil iedereen wel.
Op zich is het niet moeilijk om voor elkaar te krijgen
wat u wil. U schrapt gewoon de eigen woning in de belastingaangifte. De woning gaat dan van box 1 naar box
3. Maar daar krijgt u spijt van. De woning is veel meer
waard dan de hypotheekschuld die erop rust. U heeft
een overwaarde van 320.000 euro en daarover betaalt
u jaarlijks 2.500 tot 4.400 euro vermogensheffing, afhankelijk van hoeveel vermogen u verder heeft.
Wat u zou willen is dat de waarde van de woning in

Overheid levert zich
gemakzuchtig uit
aan Google

Maar liefst 20 procent van alle sites
van de rijksoverheid maakt gebruik
van de analysesoftware van Google, met alle
privacyrisico’s van dien. Een onomstreden
alternatief is veel minder populair. ‘De overheid
zoekt hiermee de randen van de wet op.’

30.360
EURO mag u belastingvrij sparen, daarboven betaalt u vermogensbelasting. Vorig jaar was dit belastingvrije bedrag nog 30.000 euro.

box 1 blijft en de schuld verhuist naar box 3. Zulke box3-hypotheken bestaan inderdaad, maar een bestaande
hypotheek overzetten naar box 3 kan niet. Ook als u
verhuist, blijft de nieuwe hypotheek in box 1. De enige
manier om dit te doen, is door de hypotheek helemaal
af te lossen. Als u een maand later voor dezelfde woning weer een aflossingsvrije hypotheek afsluit, lukt
het. Nieuwe hypotheken die zijn afgesloten vanaf 2013,
moeten verplicht afgelost worden. Lost u zo’n hypotheek niet af, dan belandt zij in box 3. De eigen woning
blijft in box 1.
Er zitten ook nadelen aan deze truc. U betaalt flinke
kosten voor advies en bemiddeling en de eigenhuistaks wordt hoger. De eigenhuistaks is een nieuwe belasting over de overwaarde van uw woning. Belast
wordt het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente. In het eerste jaar 2019 is
nog maar 3,3 procent van dit bedrag belast, maar dat
wordt ieder jaar 3,3 procent meer. Als u de hypotheek
naar box 3 heeft gekregen, heeft u geen aftrekbare
rente meer. Er wordt dan een hoger bedrag met de eigenhuistaks belast.
Ingewikkeld? Zeker, maar dat komt omdat vrijwel
alle belastingtrucs zwaar ontmoedigd worden. De
trucs worden complexer en leveren steeds minder op.
Uw hypotheekadviseur heeft gewoon geen zin in dit
soort operaties.
Als u te veel spaargeld heeft, kunt u beter de hypotheek aflossen. Of uw kind helpen bij de aankoop van
een huis.
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rivacybewuste consumenten die over heidssites als CBS.nl of
CvdM.nl (de site van het
Commissariaat voor de
Media) bezoeken, kunnen schrikken: help,
privacyschending! Speciale programma’s als Ghostery houden in de gaten wat voor cookies er
worden geplaatst en slaan alarm bij
zogenoemde trackingcookies. Rood
kruis: u wordt gevolgd! Zijn dit soort
waarschuwingen terecht?
Alex Bik van zakelijke internetprovider BIT – die dikwijls op de bres staat
voor online privacy – windt zich erover op: de overheid zou voorop moeten lopen bij correct gebruik van cookies, maar gaat hier vaak laks mee
om. Hij onderzocht de bijna 1.200
websites van de rijksoverheid op het
gebruik van Google Analytics, de software van Google waarmee site-

236
OVERHEIDSSITES gebruiken
Google Analytics, een vijfde
van het totaal. 72 procent van
deze sites plaatst cookies van
Analytics zonder dat expliciet
te melden aan de bezoeker.

beheerders het bezoek aan hun sites
kunnen analyseren. Eenvijfde daarvan (236 sites) gebruikt Google Analytics.
Een opmerkelijk hoog percentage,
vindt Bik, want juist de overheid zou
volgens hem het goede voorbeeld
moeten geven door geen informatie
over zijn sitebezoekers met Google te
delen. Maar liefst 72 procent van die
sites plaatst bovendien cookies van
Google Analytics zonder de bezoeker
daarvan expliciet op de hoogte te stellen. Van de 102 handmatig onderzochte sites bieden er slechts 14 een
opt outmogelijkheid: een knop waarmee bezoekers kunnen aangeven dat
ze niet gediend zijn van dit soort cookies. Maar ook dan kan het voorkomen dat sites tóch die cookies plaatsen voordat bezoekers op ‘nee’ hebben geklikt.
De Autoriteit Persoonsgegevens
kwam onlangs nog in actie tegen het
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DRIE VERSCHILLENDE COOKIES
n Cookie
Een klein bestandje met informatie
dat op het apparaat van een bezoeker
aan een site wordt geplaatst. Bij een
volgend bezoek kan dit weer worden
uitgelezen.

n Functionele cookie
Cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website
goed te laten functioneren. Hiervoor is geen toestemming nodig van de bezoeker. Hieronder vallen ook
cookies die voor analysedoeleinden worden gebruikt en
geen of ‘geringe gevolgen’ voor de privacy hebben.

n Volg- of trackingcookie
Cookies die internetters volgen bij hun surftochten
over verschillende sites. Commerciële partijen
kunnen gericht adverteren op basis van de profielen
die op deze manier van internetters worden
opgebouwd.

i
REACTIES VAN DRIE
ONDERZOCHTE SITES:
Het CBS voldoet naar eigen
zeggen aan alle richtlijnen,
maar zegt wel naar aanleiding
van het onderzoek ‘op zeer
korte termijn’ te gaan bekijken
of het publiek duidelijker geïnformeerd kan worden over het
gebruik van de Google Analytics-cookies.
Een zegsman van het Commissariaat voor de Media zegt dat
de huidige site verouderd is en
dat er over pakweg anderhalve
maand een nieuwe komt. Deze
zal geen gebruik meer maken
van Google Analytics.
Halt.nl heeft jaren geleden voor
Google Analytics gekozen omdat het ‘een van de grootste en
bekendste diensten is om statistieken bij te houden’. Een
woordvoerder benadrukt dat er
geen gegevens van zijn bezoekers aan Google worden doorgegeven. Wel gaat de site de
mist in met zijn informatievoorziening: er is geen cookiestatement, iets wat wel verplicht is.
Halt.nl is hierover in gesprek
met de leverancier van de website.

plaatsen van zogenaamde cookiemuren die het plaatsen van trackingcookies afdwingen. Het is de vraag of de
cookies die Google Analytics op de
computer van bezoekers aan de overheidssites plaatst trackingcookies
zijn of niet. Ja, zegt Bik. Nee, zegt de
Autoriteit Persoonsgegevens. Of liever: niet per definitie.
De waakhond heeft richtlijnen opgesteld voor het correcte gebruik van
Google Analytics. Het programma
kan zo worden ingesteld dat bepaalde gegevens worden afgeschermd, zodat Google deze niet kan
gebruiken voor advertentiedoeleinden. Gevraagd naar het gebruik van
Google Analytics zeggen diverse onderzochte sites zich hier inderdaad
aan te houden. Gevolg daarvan is dat
er dan ook geen expliciete toestemming nodig is van de bezoeker.
Een voorbeeld van een dergelijk gebruik is de site van het Centraal Bu-

reau voor de Statistiek (CBS.nl). ‘CBS
heeft de Google Analytics-cookies zo
privacy-vriendelijk mogelijk ingesteld’, zo zegt een woordvoerder.
Hierdoor gelden de Google Analyticscookies niet als tracking-cookies,
maar als zuivere analytische cookies.
Toestemming is dan ook niet nodig.
Randen van de wet
Het is een heel formele benadering,
vindt Bik. ‘Inderdaad is het ergste
leed dan geleden, maar zeker niet alles. Er wordt nog steeds informatie
doorgegeven aan Google.’ Een ander
probleem is volgens hem dat bezoekers van die sites geen mogelijkheid
hebben om te controleren of de beheerder van de website die aanpassingen daadwerkelijk heeft gedaan. ‘De
Rijksoverheid zou, waar het om de
privacy van burgers gaat, niet de randen van de wet moeten opzoeken. Er

bestaan fatsoenlijke en privacyvriendelijker alternatieven voor Google,
waarbij de gegevens binnenshuis gehouden worden. Waarom zou je die
niet gebruiken? Dit leidt alleen maar
tot verwarring.’ Een voorbeeld van
zo’n onomstreden alternatief is Piwik.
Opmerkelijk genoeg wordt ditzelfde Piwik aanbevolen door de
Dienst Publiek en Communicatie, die
de rijksoverheid adviseert bij het bouwen van websites en het gebruik van
analyseprogramma’s. De dienst heeft
ook een centraal platform voor het
snel en gestandaardiseerd bouwen
van overheidssites. Hier zit Piwik
standaard in. Probleem is echter dat
de dienst slechts een adviserende rol
heeft, met als gevolg dat niet meer
dan tweehonderd overheidssites van
dit platform gebruik maken. Al die
andere sites worden door andere
bouwers gemaakt, waardoor er een

De grens tussen
trackingcookies en
functionele cookies is
niet altijd duidelijk
Nico van Eijk hoogleraar Informatierecht in Amsterdam.

wildgroei aan standaarden is ontstaan. En zo kan het dus ook voorkomen dat veel sites gewoon Google
Analytics gebruiken, tegen het advies
van de dienst in.
Ook Nico van Eijk, hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van
Amsterdam, heeft zo zijn twijfels over
het strikte onderscheid tussen verschillende soorten cookies: ‘Er is niet
altijd een duidelijke grens te trekken
tussen bijvoorbeeld trackingcookies
en functionele cookies.’
Over die eerste groep is de Autoriteit Persoonsgegevens veel strenger:
sites moeten hiervoor expliciete toestemming krijgen van hun bezoekers. Later dit jaar gaat ze er specifiek
onderzoek naar doen. De praktijk van
sommige sites om gewoon trackingcookies te plaatsen zónder dat bezoekers op een groene toestemmingsknop hebben gedrukt, zal onder meer
tegen het licht worden gehouden.

