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Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst  

De heer S.A. Blok 

Ministerie van BZK 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 
 
 

Onderwerp: alternatieven woningwaardering en verhuurderheffing 

 

Bijlagen: - Vereenvoudigde Woningwaardering (def.) 30-1-2013 

              -  Alternatieve heffingsmaten voor de verhuurderheffing definitief, januari 2013 

 

Datum: 5 februari 2013 
 
 

Geachte minister Blok, 

 

Er is de laatste maanden al veel gezegd en geschreven over de wonenparagraaf uit het 

Regeerakkoord. Wij hebben waardering voor het feit dat dit kabinet een begin maakt met 

structurele hervormingen op de woningmarkt. Wij ondersteunen het doel om meer evenwicht in 

de woningmarkt te brengen en daarmee de stagnatie op de woningmarkt te doorbreken. 

Daarnaast hebben wij in gesprekken met u ook onze vragen en zorgen kenbaar gemaakt. In die 

gesprekken heeft u ons uitgenodigd om met alternatieven te komen voor de vormgeving van de 

maatregelen uit het Regeerakkoord. Met deze brief gaan wij op deze uitnodiging in. Wij 

onderstrepen echter ook onze vragen en zorgen nog eens. Daarbij doen wij u een aantal 

suggesties om de voornemens uit het Regeerakkoord anders in te vullen. 

 

 

Zorgen over investeringen en betaalbaarheid 
 
Onze grootste zorgen betreffen het wegvallen van investeringen in de steden en de 

betaalbaarheid van woonruimte voor de bewoners.  

 

Door de voorgenomen heffing wordt straks jaarlijks € 2 mld. van verhuurders  (met name de 

corporatiesector) gevraagd. Anders dan in het Regeerakkoord verondersteld, zijn corporaties niet 

in staat om deze heffing uit hogere huuropbrengsten op te brengen. In uw brief aan de Tweede 

Kamer van 10 december 2012 concludeert u dat, bij een ongunstige ontwikkeling van de 

woningmarkt, de corporaties niet zoals eerder verondersteld € 2,5 mld. extra aan huuropbrengst 

ontvangen, maar juist € 800 mln. minder. Samen met de heffing betekent dat dus een 

lastenverzwaring van € 2,8 mld. Aangezien de woningmarkt zich nu inderdaad volgens dit 

ongunstige scenario ontwikkelt en van een kentering daarin voorlopig nog geen sprake lijkt, 

kunnen we ervan uitgaan dat deze lastenverzwaring daadwerkelijk op zal treden.  
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Door huurbeleid en heffing wordt de mogelijkheid van de corporaties en particulieren om te 

investeren ernstig aangetast en sommige corporaties zullen zelfs in financiële moeilijkheden 

komen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor corporaties met veel starterswoningen en 

studentenhuisvesting. Dit terwijl er in onze steden een grote investeringsopgave ligt.  

In de afgelopen jaren hebben wij samen met corporaties en particuliere investeerders gezocht 

naar mogelijkheden om ook in de gewijzigde marktomstandigheden de investeringen overeind te 

houden. De oplossingen die daarbij gevonden worden dreigen nu, als gevolg van de 

verhuurderheffing, onmogelijk te worden. De corporaties beperken daardoor noodgedwongen 

hun investeringen in nieuwbouw en renovatie tot een minimum. Dat zal ten koste gaan van de 

kwaliteit en leefbaarheid in onze steden. Dat klemt des te meer in kwetsbare stadswijken waar de 

marktdruk laag is en de ruimte voor huurverhoging klein. De investeringscapaciteit wordt het 

sterkste aangetast in de zwakste marktgebieden waar investeringen nu juist het meest 

noodzakelijk zijn.  

 

Tegelijk staat ook de betaalbaarheid voor onze bewoners onder druk. Het voorstel om de 

maximale huur te bepalen op 4,5 % van de WOZ-waarde betekent dat in gebieden met een hoge 

marktdruk de maximale huur sterk zal stijgen. Door liberalisatie zullen woningen onbetaalbaar 

worden voor mensen met lagere inkomens. Segregatie is daarvan het gevolg. Door de 

huurverhoging boven inflatie zal bovendien de huur jaarlijks sneller stijgen. Voor wie dat kan 

betalen is dat te rechtvaardigen, mits aan de huurstijging een maximum wordt gesteld (ook voor 

de inkomens boven € 43.000). Voor mensen met een lager inkomen moet de huurstijging 

adequaat worden opgevangen door middel van de huurtoeslag. De € 500 mln. die in het 

Regeerakkoord is uitgetrokken voor verbetering van de Huurtoeslagregeling zal de 

betaalbaarheid voor de lagere inkomen moeten garanderen. Anders zal dat ten koste gaan van 

de betaalbaarheid van het wonen in onze steden. Specifiek willen we aandacht vragen voor 

mensen van wie de huur eerst fors is verhoogd en die na groot inkomensverlies, bijvoorbeeld als 

gevolg van werkloosheid, hun huur niet meer kunnen betalen. 

 

 

Kan het anders? 
 
Wij willen een aantal suggesties doen voor alternatieven voor de uitvoering van het 

Regeerakkoord. Bij het zoeken naar alternatieven is ons duidelijk geworden dat geen daarvan de 

gevolgen van de verhuurderheffing in zijn geheel kan opvangen. Hoe dan ook zal de heffing van 

2 miljard ten koste gaan van investeringen of betaalbaarheid van het wonen. Een euro kan 

tenslotte maar één keer worden uitgegeven.  

 

Een alternatief voor 4,5 % WOZ 

Het voorstel om de maximale huur te bepalen op 4,5 % van de WOZ-waarde leidt tot 

beperking van de investeringsruimte in gebieden met een lage marktdruk. In gebieden 

met een hoge marktdruk leidt het  tot sterke aantasting van de betaalbaarheid. Door een 

eenzijdige koppeling aan de WOZ-waarden verdwijnt bovendien de prikkel om te 

investeren in energiebesparende maatregelen. Rendabele ontwikkeling en exploitatie van 

kleinere woningen zoals starterswoningen en zelfstandige studentenwoningen wordt 

onmogelijk. Bovendien wordt het huurbeleid instabiel doordat het erg gevoelig wordt voor 

fluctuaties in de WOZ-waarden.  
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Een vereenvoudiging van het Woningwaarderingssysteem waarin naast een 

basishuurbedrag, elementen als oppervlakte, energielabel en WOZ-waarde een rol 

spelen, zal tot een evenwichtiger huurbeleid leiden. Uit in onze opdracht uitgevoerde  

berekeningen van het Rigo naar dit alternatief (zie bijlage), blijkt dat zo’n stelsel een 

minder grote breuk betekent met de huidige manier om de maximale huur te bepalen.  

Tegelijk geeft het toch meer uitdrukking aan de verschillen in marktpositie van 

verschillende typen woningen. De investeringsruimte in gebieden met wat minder 

marktpotentie wordt niet aangetast en de betaalbaarheid in gebieden met een hoge 

marktdruk kan beter worden gegarandeerd. Daarmee ligt wat ons betreft een goed en 

afgewogen alternatief op tafel voor de bepaling van de maximaal redelijke huur. De 

precieze invulling van de parameters van de regeling kan worden bepaald op basis van 

nadere analyses van de effecten voor de verschillende verhuurders en steden. Daarbij  

willen wij ook betrekken of voldoende soelaas wordt geboden voor het rendabel 

exploiteren van starters- en studentenwoningen. Een oplossing op dit punt vinden wij van 

groot belang. 

 

Een andere heffingsgrondslag 

De koppeling van de heffing aan alleen de WOZ-waarde doet onvoldoende recht aan de 

mogelijkheden van corporaties om de heffing te betalen en de opgaven waar corporaties 

met name in de steden voor gesteld staan. In een op verzoek van onze steden gemaakte 

verkenning (zie bijlage) laat professor Johan Conijn zien dat er goede alternatieven zijn 

voor de heffingsgrondslag. Deze alternatieven doen meer recht aan de gedachte dat de 

breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij pleiten daarom voor een 

heffingsgrondslag die meer recht doet aan de financiële span- en draagkracht van de 

corporaties en particuliere markt. Denk hierbij aan een heffing op basis van het eigen 

vermogen waar gekeken wordt naar bv. de bedrijfswaarde en de rentedekkingsgraad
1
. 

Op basis van een goede mix van deze alternatieven kan een evenwichtiger verdeling van 

de heffing worden bereikt, waarbij aan het principe van draagkracht meer recht wordt 

gedaan dan bij het gebruik van de WOZ-waarde als heffingsgrondslag. Wij willen de 

resultaten van deze analyse graag op korte termijn met u bespreken.   

 

Inbouw van een investeringsprikkel 

De heffing zoals nu voorgesteld houdt geen rekening met de investeringsopgaven 

waarvoor corporaties gesteld zijn. In tegendeel, door de heffing wordt voor veel 

corporaties investeren vrijwel onmogelijk. Wij zijn voorstander van het inbouwen van een 

investeringsprikkel in het heffingsysteem. Daardoor kan de verdienpositie van de 

corporaties worden verstevigd. Wij denken daarbij aan een simpele investeringsaftrek. 

Voor evident additionele investeringen zou een aftrek kunnen worden gegeven ter hoogte 

van de BTW en andere belastinginkomsten. Door te verzekeren dat het gaat om 

additionele investeringen levert dit compensatie op voor de lagere opbrengst van de 

heffing. Met name investeringen met een duurzaamheidscomponent lijken aan het 

criterium van additionaliteit te kunnen voldoen en kunnen bijdragen aan het 

verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.  

 

                                                 
1
 Bij de analyse bleken de gegevens met betrekking tot de bedrijfslasten onvoldoende consistent om daaraan conclusies 

te verbinden. 
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Daarnaast zou zo’n prikkel kunnen worden gekoppeld aan onrendabele investeringen in 

herstructureringsgebieden en krimpgemeenten. Dit betekent dat ook nieuwe 

investeringen die leiden tot netto-uitbreiding van het bezit van corporaties moet worden 

vrijgesteld van de heffing. Anders zal de heffing in volgende jaren met terugwerkende 

kracht alsnog een forse onrendabele top veroorzaken. Voor ons is een dergelijke 

investeringsprikkel essentieel in de beoordeling van het totale stelsel van de 

verhuurderheffing.  

 

Andere fasering van de heffing 

Eén van de oorzaken dat corporaties in financiële problemen komen is dat de eventuele 

extra huuropbrengsten niet in de pas lopen met de verhuurderheffing. Door de stijging 

van de gevraagde verhuurderheffing over een langere periode uit te smeren zouden 

huuropbrengsten en heffing beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 

 

 

Wij dringen er bij u op aan deze suggesties in overweging te nemen bij de verdere uitwerking van 

de beleidsvoorstellen. Wij zijn graag bereid met u mee te denken over deze uitwerking. Onze 

inzet daarbij is dat investeringscapaciteit en betaalbaarheid in onze steden voldoende in tact 

blijven.  

 

 
 

Met vriendelijke groet, namens de colleges van de vier grote steden 

 

De wethouders Wonen en Stedelijke Vernieuwing 

 

 

 
 

 

 

Marnix Norder, gemeente Den Haag (voorzitter) 

Freek Ossel, gemeente Amsterdam 

Maarten van Poelgeest, gemeente Amsterdam 

Hamit Karakus, gemeente Rotterdam 

Gilbert Isabella, gemeente Utrecht 

 


