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Geachte leden van de commissie Wonen en Rijksdienst, 

 

Tot 30 september 2013 heeft u de gelegenheid om schriftelijke inbreng te leveren op de Wet 

maatregelen woningmarkt 2014 (33756). In deze wet is onder meer de invoering van de 

verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren opgenomen. Graag vestigen wij uw aandacht op 

onderstaande punten. 

 

Vooraf 

Aedes is tegenstander van de verhuurderheffing en de omvang ervan. Het is een zeer zware ingreep in 

de kasstromen van corporaties en heeft ongewenste consequenties voor corporaties, huurders, bouw 

en economie. We hebben daar de afgelopen tijd stevig tegen geageerd, ook in diverse brieven aan uw 

Kamer en de senaat. 

 

Recent heeft het Aedes-bestuur (concept-) afspraken gemaakt met het kabinet over onder meer het 

werkdomein van corporaties, het toezicht, de rol van gemeenten en de verhuurderheffing. Die 

afspraken worden op 3 oktober ter accordering voorgelegd aan het Aedes-ledencongres. 

 

In de afspraken is opgenomen dat Aedes de verhuurderheffing - voor deze kabinetsperiode - ziet als 

een voldongen feit. Dat betekent niet dat we staan te juichen bij de heffing. Liever investeren 

woningcorporaties hun deel van de 1,7 miljard euro heffing in de broodnodige nieuwbouw, onderhoud 

en het energiezuinig(er) maken van woningen. 

 

Daarnaast is nadrukkelijk overeen gekomen dat er oog is voor de effecten van de verhuurderheffing op 

de betaalbaarheid van woningen voor huurders en de beschikbaarheid van woningen. 
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Verhuurderheffing 

Woningcorporaties zullen allereerst hun bedrijfslasten fors verlagen en efficiënter werken om de heffing 

te kunnen betalen. Daarnaast mogen ze van het kabinet de huren verhogen om extra inkomsten te 

genereren en zullen ze investeringsplannen moeten heroverwegen. Berekeningen door Ortec Finance 

geven aan dat zeker een derde minder geïnvesteerd kan worden door corporaties. Dit betekent dat 

huurders en toekomstige huurders hier de negatieve gevolgen van zullen ondervinden. 

 

Aftrekmogelijkheden 

Het kabinet stelt voor – op voordracht van een meerderheid in de Tweede Kamer- om voor 

verhuurders in een aantal krimpgebieden en in Rotterdam-Zuid een aftrekregeling in het leven te 

roepen. Ook zijn er aftrekmogelijkheden voor verhuurders die kantoren transformeren naar 

woongelegenheden. Het kabinet stelt voor om gedurende de komende vier jaar hiervoor 70 miljoen 

euro per jaar beschikbaar te stellen.  

 

Wij vinden het onlogisch en niet juist dat het kabinet om deze aftrek mogelijk te maken voorstelt om 

de heffing uit het Woonakkoord met 70 miljoen te verhogen (van 1,165 naar 1,235 miljard in 2014 tot 

1,77 miljard in 2017).  

 

In het wetsvoorstel wordt de heffing hoger voor alle verhuurders. Pas daarna ontstaat de mogelijkheid 

voor een (zeer ingewikkelde) aftrek voor in het wetsvoorstel genoemde investeringen. Met deze 

ingewikkelde herverdelingsmethodiek is dan ook sprake van relatief hoge uitvoeringskosten. Hoewel 

niet helder gespecificeerd, lijken de uitvoeringskosten in 2014 2,8 miljoen te bedragen (inclusief 

kosten Agentschap). Deze uitgaven lopen drie jaar structureel door met 2,2 miljoen om vervolgens  

vijf jaar door te lopen met 1,2 miljoen. Dit staat los van de uitvoeringskosten bij de desbetreffende 

corporaties die gebruik maken van deze regeling. De Raad van State wijst hier ook op.  

 

Negatieve effecten 

Bij brief van 25 juni –die wij volledigheidshalve bijvoegen- hebben wij u ondermeer geattendeerd op 

het negatieve effect op de investeringsruimte. De minister heeft tijdens het AO d.d. 26 juni bevestigd 

dat hier een probleem ligt. Hiervoor wordt geen oplossing aangedragen. En, voor zover die alsnog 

gevonden kan worden, zal dat opnieuw naar onze stellige overtuiging de complexiteit verhogen. Ons 

inziens is het redelijker en praktischer dat aftrek niet gepaard gaat met een verhoging van de heffing. 

Tegen deze achtergrond geven wij in overweging het tarief te verlagen overeenkomend met 70 miljoen 

per jaar. 

 

We vragen u om deze en de bijgevoegde brief te betrekken bij uw inbreng. 

Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan gerust contact op met Richard Bos op 

06-51926072 of r.bos@aedes.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

ir. M.A.E. Calon 

voorzitter  


