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Geachte voorzitter, 

 

 

Op 18 april jl. heb ik uw Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van het lid  

Nijboer (PvdA) over het bericht ‘boeterente aan banden’ die zijn ingezonden op 22 

maart 2017 (kenmerk 2017Z03924). Ik heb geconstateerd dat in het antwoord op 

vraag 8 een fout is geslopen die in de praktijk tot onduidelijkheden leidt. Hierbij wil 

ik het antwoord op dit punt dan ook rectificeren. 

 

In het gegeven antwoord is opgenomen dat indien in 2017 zekerheid wordt 

verkregen over de te veel betaalde vergoeding bij vervroegde aflossing in 2016, dit 

te veel betaalde bedrag in de aangifte inkomstenbelasting over 2016 moet worden 

opgenomen als negatieve aftrekbare kosten eigen woning. Dit is echter onjuist. Dit 

bedrag moet in het jaar van terugbetaling – en dit zal veelal 2017 zijn – in de 

aangifte over dat jaar worden opgenomen als negatieve aftrekbare kosten eigen 

woning. Dit betreft dan dus de aangifte inkomstenbelasting over 2017.  

 

Belastingplichtigen die de aangifte inkomstenbelasting over 2016 reeds hebben 

ingediend en hierbij het totaal aan betaalde vergoeding (dus inclusief het te veel 

betaalde bedrag aan vergoeding) in aftrek hebben gebracht en in 2017 of later 

zekerheid krijgen over het terug te ontvangen deel, hoeven die aangifte op dit 

punt dus niet te wijzigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Directie Directe Belastingen 

Ons kenmerk 

2017-0000084476  

 Pagina 2 van 2 

Overigens geldt voor de te veel betaalde vergoeding in 2017, omdat in datzelfde 

jaar zekerheid wordt verkregen over de terugbetaling, dat de te veel betaalde 

vergoeding in dat jaar niet aftrekbaar is en alleen het terecht in rekening 

gebrachte bedrag aan vergoeding (betaalde vergoeding verminderd met de latere 

terugbetaling) in de aangifte inkomstenbelasting over 2017 aftrekbaar is. 

 
Hoogachtend,  
 
de minister van Financiën,  
 
 

 

 
 

J.R.V.A. Dijsselbloem   


