
  

  

 

 

Onderwerp 

Bespreking Belastingplan 2013 c.a. 

 

Geachte Kamerleden, 

 

Vanaf 29 oktober spreekt u over het Belastingplan 2013, waaronder de fiscale behandeling van het 

eigenwoningbezit en de verhuurderheffing. Tegelijkertijd vinden onderhandelingen plaats over het nieuwe 

regeerakkoord. Er doen allerlei varianten over de woningmarkt de ronde, waaronder het rapport van de 

Commissie Van Dijkhuizen (CVD). 

 

Als de woningmarkt ergens behoefte aan heeft, is het een integrale aanpak die leidt tot een structureel 

beter functioneren van de woningmarkt op langere termijn. Juist daarom hebben Aedes en de Woonbond 

samen met de Vereniging Eigen Huis en makelaarsorganisaties (NVM, VBO en VastgoedPro) een integraal 

hervormingsplan ontwikkeld: WONEN 4.0. Voor dit plan bestaat breed maatschappelijk draagvlak, zo 

hebben wij uit reacties mogen constateren. 

 

Maak samenhangende hervorming niet onmogelijk! 

Aedes en de Woonbond vrezen dat met de in behandeling zijnde (wets)voorstellen en varianten hierop 

(zoals het rapport van de CVD) het evenwicht in de hervorming van de woningmarkt verloren gaat. 

Voorstellen uit het vorige regeerakkoord, het Lenteakkoord en de Begroting 2013 lopen door elkaar heen 

terwijl er gewerkt wordt aan een nieuw regeerakkoord. Wij maken ons ernstig zorgen dat er nu besluiten 

genomen worden die vervolgens een samenhangende aanpak in de weg staan. Uitstel is in dat geval een 

betere optie. Vooral de maatschappelijke gevolgen van de verhuurderheffing baren ons zorgen. De 

betaalbaarheid voor huurders komt sterk onder druk te staan. Investeringen van corporaties zullen vrijwel 

nihil worden.  

 

Verhuurderheffing 

WONEN 4.0 kent dus geen verhuurderheffing ten behoeve van de algemene middelen. Extra huurinkomsten 

worden gebruikt om woningtekorten op te heffen en de betaalbaarheid te garanderen. Er komt een 

woontoeslag voor eigenaren en huurders en er komt lastenverlichting. We kiezen voor welvaartswinst op de 

lange termijn in plaats van afromen van geld uit de woningmarkt, waar het juist nu zo hard nodig is. 

  

Het Wetsvoorstel verhuurderheffing doet om deze en een aantal andere redenen veel vraagtekens rijzen. 

Het is positief is dat er ook in de door uw Kamer aan het kabinet gestelde vragen zorg doorklinkt over de 

gevolgen van het wetsvoorstel. Het antwoord van het kabinet stelt echter zwaar teleur. Kortheidshalve 

verwijzen wij voor een aantal argumenten tegen de verhuurderheffing naar de brief van Aedes die 21 

oktober jongstleden aan de Kamer is verstuurd (als bijlage bijgevoegd). Hieronder gaan wij verder in op de 

financiële effecten van de heffing voor woningcorporaties, huurders en investeringen. 
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Effecten heffing 

Op middellange termijn zou de huurruimte voldoende zijn om de heffing te dekken. Dit maakt duidelijk dat 

het hier de facto om een huurdersbelasting gaat. Omgerekend gaat het om € 30 per huurwoning per 

maand! Huurders betalen de rekening door hogere huren, slechtere kwaliteit en grotere woningtekorten.  

   

De gevolgen van het wetsvoorstel worden door onafhankelijke bureaus onderzocht. De solvabiliteit van de 

sector komt vanaf 2016 onder de kritische grens van 20% en daalt daarna steeds verder. Bij een groot 

aantal individuele corporaties zal de uitkomst nog veel slechter zijn. Dit zou in kaart moeten zijn gebracht 

voordat een dergelijke ingrijpende heffing wordt ingevoerd. 

Gelet op rondzingende varianten is ook het effect van een verdubbeling van de heffing doorgerekend. Dat 

zou neerkomen op een heffing van maar liefst € 60 per huurwoning per maand! De solvabiliteit van 

corporaties en andere kritische waarden zakken dan al in 2014 onder de kritische ondergrens. 

 

Als dit op sector niveau optreedt, dan laat het zich raden wat de gevolgen zijn voor de investeringen in het 

algemeen en in tal van gemeenten en regio’s. Op zeer korte termijn komen individuele corporaties in acute 

betalingsproblemen. 

 

Er is zoals gezegd geen inzicht in de gevolgen voor individuele verhuurders, hoewel erkend wordt dat er 

verschillen zijn. Het kabinet verwijst naar de onderlinge solidariteit op basis van de Woningwet, gebaseerd 

op het belang van de volkshuisvesting in ons land. Het komt ons zeer oneigenlijk voor dat denkbaar wordt 

geacht de instrumenten daarvoor in te zetten om (financiële en/of volkshuisvestelijke) gaten te dichten die 

ontstaan door excessieve belastingheffing. Dan span je het paard wel heel erg achter de wagen. 

 

Huurders de dupe 

Voor huurders zijn de effecten dramatisch. Een huurbelasting van € 30 per maand of zelfs € 60 per maand 

betekent dat linksom of rechtsom huurders met een smalle beurs de rekening betalen. De druk om de huren 

te verhogen wordt nog groter. Onderhoud wordt slechter en investeringen in nieuwbouw en 

energiebesparing vrijwel nihil.  

 

Nu al is merkbaar dat op basis van het inrekenen van de heffing veel corporaties een pas op de plaats 

maken. Afspraken over energiebesparing, herstructurering, renovatie en nieuwbouw worden uitgesteld. 

Rampzalig voor de bijna 3 miljoen hurende huishoudens, maar ook voor de woningmarkt en de bouw. Een 

heffing van € 800 miljoen betekent een veelvoud minder aan investeringen. Dat is nu al zichtbaar in minder 

nieuwbouw. Negatieve effecten voor de overheid (in termen van minder BTW, vennootschapsbelasting en 

hogere uitkeringen) zijn vermoedelijk hoger dan de begrote opbrengst.  

 

Kies voor integrale hervorming woningmarkt 

Wij verzoeken u dit bij de behandeling van de fiscale wetsvoorstellen en een nieuw regeringsakkoord 

bovenstaande te betrekken. Kies niet voor losstaande maatregelen die de woningmarkt niet helpen. Kies 

voor een samenhangend plan dat zorgt voor een integrale hervorming van de woningmarkt en kan rekenen 

op brede steun van betrokken partijen in de woningmarkt. Het plan ligt er al: WONEN 4.0. 

 

Daarin past geen eenzijdige maatregel die de woningmarkt nog verder op slot zet en de betaalbaarheid 

bedreigt op een moment dat huurders toch al koopverlies lijden. Aedes en Woonbond, de belangrijkste 

landelijke partijen in de huursector, vragen u de heffing niet in te voeren. Zeker niet zonder doorrekening 

van de effecten op individueel corporatieniveau en de gevolgen voor regio’s.  

 

Ga in plaats daarvan met ons in overleg over alternatieven en over een investeringsagenda om de 

huurmarkt vlot te trekken en de bouw te stimuleren. Dat is goed voor de woningmarkt, de economie en de 

staatskas. 
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Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan gerust 

contact op met ondergetekenden, Erik Maassen (06-57570887 / emaassen@woonbond.nl) of Richard 

Bos (06-51926072 / r.bos@aedes.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nederlandse Woonbond     Aedes vereniging van woningcorporaties 

  

 

 

 

Ronald Paping      Marc Calon 

Algemeen directeur     Voorzitter 

 

 

 

Bijlage: brief Aedes over verhuurderheffing d.d. 21 oktober 2012  

 

 

 

 

Cc:  

- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies 

- de staatssecretaris van Financiën, de heer mr. drs. F.H.H. Weekers 

- de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken 
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