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Samenvatting 
 

 

• WOZ-waarde als grondslag voor de verhuurderheffing heeft beperkingen omdat 

daarmee geen rekening wordt gehouden met de financiële draagkracht van de 

corporatie.  

 

• Alternatieve grondslagen op basis van kengetallen die een relatie hebben met de 

draagkracht van de corporatie kunnen worden geformuleerd; een punt van 

aandacht is wel of, en zo ja in welke mate, er ongewenste gedragseffecten gaan 

ontstaan. 

 

• Verschillen tussen alternatieve heffingsgrondslagen en de WOZ-waarde leidt tot 

veranderende verdeling in de omvang van de heffing van honderden miljoenen 

euro’s per jaar. 

 

• Heffingsgrondslagen hebben niet alleen effect op regionale (her)verdeling van de 

verhuurderheffing, maar ook op de verdeling naar type corporatie. 

 

 

De op stapel staande verhuurderheffing heeft veel discussie losgemaakt. De keuze 

voor de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de verdeling van de lasten heeft 

vergaande beperkingen. De WOZ-waarde geeft immers maar in beperkte mate inzicht 

in de mogelijkheden van een corporatie om de verhuurderheffing op te brengen. 

Alternatieve grondslagen kunnen hierbij een uitkomst bieden. De verhuurderheffing kan 

worden verdeeld aan de hand van kengetallen van de financiële situatie van de 

corporatie. Consequentie van dergelijke heffingsgrondslagen is dat hier 

gedragsprikkels vanuit kunnen gaan. Indien de heffing bijvoorbeeld verdeeld wordt op 

basis van het eigen vermogen kan een corporatie geprikkeld worden om het eigen 

vermogen neerwaarts aan te passen.  

 

De uitwerking van de gedragsprikkels op de financiële situatie van corporaties, de 

woningmarkt en de verhuurderheffing wordt in dit onderzoek niet uitgebreid behandeld. 

In dit onderzoek wordt met name gekeken hoe alternatieve heffingsgrondslagen leiden 

tot een andere verdeling van de verhuurderheffing over de corporaties.. Specifiek kijken 

we naar de mate waarin corporaties in de grote gemeenten worden beïnvloed door de 

heffing, verbijzonderd naar verschillende alternatieve heffingsgrondslagen.  

 

De berekeningen, op basis van het databestand van Corporatie in Perspectief van het 

Centraal Fonds Volkshuisvesting, tonen aan dat een verdeling van de 

verhuurderheffing op basis van de WOZ-waarde leidt tot een relatief groot aandeel dat 

ten laste gelegd wordt aan corporaties in gebieden met relatief hoge koopprijzen. De 

resultaten impliceren verder dat op basis van de financiële situatie van deze 

corporaties er geen enkele aanleiding is om de verdeling op deze heffingsgrondslag te 

bepalen. Noch het eigen vermogen, noch de rentedekkingsgraad en noch de 

huurpotentie geven aanleiding tot een verdeling van de verhuurderheffing zoals deze 

plaats heeft op basis van de WOZ-waarde. 

 



Alternatieve heffingsgrondslagen voor de verhuurderheffing 

Amsterdam School of Real Estate 4 

Welke heffingsgrondslag gehanteerd wordt voor de verdeling van de verhuurderheffing 

is uiteindelijk een politieke afweging. De afweging kan echter wel onderbouwd worden 

met financiële overwegingen. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding om in 

ieder geval de huidige heffingsgrondslag, de WOZ-waarde van het bezit, te 

heroverwegen als basis voor de verdeling van de verhuurderheffing. 
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1 Inleiding 

In de Wet verhuurderheffing is er sprake van een verhuurderheffing waarvoor de WOZ-

waarde de grondslag vormt. Op basis van het regeerakkoord is de heffing een in de tijd 

verder oplopend percentage van de WOZ-waarde van gereguleerde huurwoningen. 

Aan het gebruik van de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf kleeft een belangrijk nadeel. 

De WOZ-waarde van het bezit wordt voor een belangrijk deel bepaald door regionale 

schaarste op de woningmarkt; de WOZ-waarde geeft daardoor een zeer beperkt inzicht 

in de financiële draagkracht van de corporaties.  

 

In dit onderzoek blijft de totale omvang van het bedrag aan verhuurderheffing dat ten 

laste komt van woningcorporaties het uitgangspunt. Centraal staat de vraag of een 

heffing op basis van andere grondslagen dan de WOZ-waarde van de gereguleerde 

huurwoningen een betere verdeling van het totale bedrag aan verhuurderheffing over 

corporaties zou kunnen opleveren. Hiertoe wordt een aantal heffingsgrondslagen 

bepaald welke als verdelingscriterium zouden kunnen gelden. Bij de feitelijke 

becijferingen vormt het structurele bedrag van € 1.990 mln op jaarbasis het 

uitgangspunt. Aangenomen is dat 90% van dit totale bedrag ten laste komt van 

corporaties. Dit komt overeen met € 1.791 miljoen per jaar. . 

 

Uitgangspunt van de voorgestelde heffingsgrondslagen is de financiële draagkracht 

van de corporaties. Bij voorkeur zouden we hierbij een correctie toepassen voor de 

maatschappelijke opgave van de corporatie: een woning in landelijk gebied exploiteren 

is immers iets anders dan de exploitatie van een soortgelijke woning in een 

achterstandswijk. Maatschappelijke opgaven zijn echter moeilijk te kwantificeren. In dit 

onderzoek beperken we ons derhalve tot de financiële draagkracht van corporaties. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door gebruik te maken van het databestand Corporatie in 

Perspectief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Hierbij zijn de 

studentenhuisvesters en de ouderenhuisvesters buiten beschouwing gelaten. Deze 

corporaties hebben overwegend wooneenheden in bezit waarvoor de verhuurderheffing 

niet geldt. 
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2 Alternatieve heffingsgrondslagen 

In dit hoofdstuk worden verschillende heffingsgrondslagen gepresenteerd. De 

verschillende grondslagen worden vervolgens geconfronteerd met de huidige 

grondslag: de WOZ-waarde van huurwoningen. Bijzondere aandacht wordt 

geschonken aan de prikkels die uitgaan van de voorgestelde heffingsgrondslagen.  

 

 

2.1 Op basis van het eigen vermogen 
 

We maken hierbij onderscheid naar eigen vermogen op basis van bedrijfswaarde en 

marktwaarde. Voor de berekening van de heffingsgrondslag op basis van de 

bedrijfswaarde wordt de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde van verhuureenheden als 

uitgangspunt genomen. De totale bedrijfswaarde van het bezit van een corporatie wordt 

verkregen door de gemiddelde bedrijfswaarde te vermenigvuldigen met het aantal 

verhuureenheden. Vanuit het draagkrachtbeginsel wordt de heffingsgrondslag op basis 

van bedrijfswaarde genormeerd: corporaties met een volkshuisvestelijk vermogen lager 

dan 20 procent van het balanstotaal worden ontzien. De heffing wordt corporaties 

proportioneel toegerekend over het volkshuisvestelijk vermogen boven 20 procent. 

 

De heffingsgrondslag op basis van de marktwaarde wordt verkregen door 65 procent 

van de WOZ-waarde te nemen. De marktwaarde van het hele woningbezit van de 

corporatie wordt verkregen door de gemiddelde marktwaarde te vermenigvuldigen met 

het aantal verhuureenheden. De heffing op basis van de marktwaarde wordt ook 

genormeerd. De normering heeft plaats aan de hand van de vermogen op basis van 

marktwaarde. De heffing wordt proportioneel toegerekend over de het eigen vermogen 

op basis van marktwaarde boven 50%. 

 

Heffingen op basis van het vermogen geven corporaties een prikkel om relatief wat 

meer vreemd vermogen aan te houden. Immers, meer eigen vermogen resulteert in 

een hogere. Een heffing op basis van het vermogen zal daardoor een prikkel geven 

aan corporaties om meer investeringen te doen, omdat op deze wijze het eenvoudigst 

het relatieve eigen vermogen verminderd kan worden. Hierdoor wordt de rekening van 

de heffing op termijn vooral gelegd bij corporaties die niet willen of kunnen investeren. 
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2.2 Op basis van de netto operationele kasstroom 
 

De heffingsgrondslag kan ook op basis van de netto operationele kasstroom worden 

berekend. We hanteren hiervoor de rentedekkingsgraad  zoals gegeven in het CiP. De 

heffingsgrondslag wordt genormeerd waarbij een minimale rentedekkingsgraad van 1,4 

wordt gehanteerd. De totale verhuurderheffing wordt proportioneel verdeeld over het 

deel van de operationele kasstroom dat daarboven uitstijgt. . Hiertoe wordt het verschil 

tussen de feitelijke rentedekkingsgraad en 1,4 vermenigvuldigd met de netto 

operationele kasstroom per verhuureenheid. Vervolgens wordt dit getal 

vermenigvuldigd met het aantal verhuureenheden van de corporatie. 

 

Voor een heffing op basis van de rentedekkingsgraad geldt in feite een zelfde soort 

prikkel als bij de heffing op basis van het vermogen. Immers, indien de rentelasten 

toenemen, neemt de heffingsgrondslag af. Corporaties hebben daardoor een prikkel 

om meer te investeren, omdat anders geld wordt afgeroomd door de overheid. 

 

 

2.3 Op basis van de huurpotentie 
 

De verhuurderheffing kan ook worden verdeeld op basis van de huurpotentie die 

corporaties hebben. Hieronder wordt verstaan het verschil tussen de maximaal 

redelijke huur en de feitelijke huur. Op deze wijze wordt de heffing betaald door 

corporaties waarbij het huurniveau relatief laag is. Omdat in sommige delen van het 

land de veronderstelde markthuur lager is dan de maximaal redelijke huur op basis van 

het woningwaarderingsstelsel, wordt de heffingsgrondslag op basis van de 

huurpotentie voor de lagere markthuur gecorrigeerd.  Hierbij is als markthuur 5,5% van 

de WOZ-waarde gebruikt. Als deze markthuur lager is, is dit huurniveau het maximale 

huurniveau dat gebruikt is bij het bepalen van de huurpotentie.  

Een heffing op basis van de huurpotentie geeft corporaties een prikkel om de huur te 

verhogen. Immers, de niet-benutte huurpotentie wordt als heffingsgrondslag gebruikt: 

hoe groter de ruimte, hoe groter de heffing.  
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2.4 Op basis van de efficiëntie van de organisatie 
 

De verhuurderheffing kan worden verdeeld over corporaties naar de efficiëntie van de 

organisatie. Hiervoor nemen we de netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven 

als uitgangspunt. Als ijkpunt om deze bedrijfslasten ten af te zetten, gebruiken we de 

gemiddelde bedrijfslasten van de corporaties minus 10%.  Hierbij wordt verondersteld 

dat corporaties in het algemeen 10 procent kunnen besparen op hun bedrijfslasten ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde. Voor iedere corporatie wordt derhalve berekend 

hoe hoog de feitelijke lasten zijn en hoe hoog deze zouden kunnen zijn. Het verschil 

wordt vermenigvuldigd met het aantal verhuureenheden van de corporatie.  

Indien corporaties netto bedrijfslasten hebben die 10 procent onder het gemiddelde van 

het landelijk gemiddelde ligt wordt de verhuurderheffing niet toegerekend aan de 

betreffende corporatie. 

 

Corporaties worden door deze heffingsgrondslag geprikkeld om een efficiëntere 

bedrijfsvoering te organiseren. Immers, lagere lasten ten opzichte van een 

realiseerbaar verondersteld gemiddelde leiden tot minder heffing. Doordat de 

bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven wordt genomen als uitgangspunt hoeft 

een heffing op dit criterium niet direct te leiden tot minder uitgaven aan leefbaarheid. 

 

 

2.5 Op basis van de totale kasstroompotentie 
 

Corporaties kunnen ook op basisc hun totale kasstroompotentie worden geheven.  

Hiervoor wordt de huurpotentie en de potentiele efficiëntiewinst bij elkaar opgeteld. 

Voor de verdeling van de verhuurderheffing over corporaties op basis van de 

kasstroompotentie geldt dat corporaties met een negatieve kasstroompotentie geen 

heffing toegerekend krijgen.  

 

Voor de kasstroompotentie geldt dat zowel de realiseerbaar geachte huur als de 

realiseerbaar geachte bedrijfslasten worden meegenomen in de bepaling van de 

heffingsgrondslag. Corporaties wordt op deze wijze een prikkel gegeven om de huren 

op het maximale niveau te stellen en zo efficiënt mogelijk te werken.  
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3 Resultaten 

Het uitgangspunt bij de verhuurderheffing zou de financiële draagkracht van de 

corporatie moeten zijn. DE maaatschappelijke opgave blijft hierbij buiten beschouwing. 

Zoals eerder gesteld is het niet eenvoudig om de maatschappelijke opgave van een 

corporatie kwantitatief inzichtelijk te maken met een eenduidig kengetal. Het is echter 

aannemelijk dat corporaties met veel bezit in de grote steden geconfronteerd worden 

met grotere maatschappelijke opgaven. De exploitatie van een appartement in een 

rustig dorp in Drenthe is nu eenmaal anders dan de exploitatie van een soortgelijk 

appartement in Rotterdam Zuid. Hiermee wordt in de analyse van de alternatieve 

grondslagen geen rekening gehouden. 

 

De nadruk in dit onderzoeksrapport ligt op de financiële draagkracht van corporaties 

bezien vanuit verschillende perspectieven. De uiteindelijke omvang van de heffing 

wordt op basis van de totale verhuurderheffing ten laste van corporaties – structureel € 

1.710 mln per jaar –  proportioneel toegerekend aan corporaties. Voordat de 

verschillende heffingsgrondslagen en hun consequenties worden gepresenteerd zal 

een korte beschrijving worden gegeven van de corporaties binnen en buiten de G4. 

 

 

3.1 Corporaties in de G4 
 

Het Corporatie-in-Perspectief-bestand (CiP) van het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

(CFV) bevat voor iedere corporatie een referentieregio. De referentieregio in het CiP-

bestand geeft echter niet aan of een corporatie voornamelijk bezit heeft in een van de 

vier grootste steden, maar of een corporatie voornamelijk bezit heeft in de regio in en/of 

om de vier grootste steden. Dit zou leiden tot een selectie van 69 corporaties die als 

referentieregio “West Utrecht”, “Amsterdam”, “’s-Gravenhage” of “Rijnmond” hebben. 

 

Op basis van de gegevens in het CiP-bestand is een nadere verbijzondering naar bezit 

in of buiten de grootste steden helaas niet mogelijk. Om te komen tot een 

representatiever beeld van de corporaties in de vier grote steden is er handmatig een 

selectie uitgevoerd. De lijst van 69 woningcorporaties is ingekort door op de websites 

en in jaarverslagen van de corporaties te zoeken naar de plaats(en) van het bezit. 

Indien de corporatie bezit heeft in een van de grote steden wordt de corporatie 

opgenomen als “G4-corporatie”. Dit leidt tot een lijst van 30 corporaties welke is 

weergegeven in Bijlage 1. Deze lijst kent echter ook beperkingen: een corporatie als 

Portaal, met bezit in de stad Utrecht, staat in de lijst. Portaal heeft echter ook bezit in 

niet-G4-steden als Leiden en Nijmegen. De lijst van 30 corporaties wordt gebruikt in de 

analyses in dit onderzoek. 
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3.2 Kenmerken van corporaties met bezit in de grote steden 
 

De alternatieve heffingsgrondslagen worden berekend op basis van het vermogen op 

basis van bedrijfswaarde en marktwaarde, de netto operationele kasstroom, de 

resterende verdiencapaciteit en de efficiëntie van de corporatie. Om een beeld te 

schetsen van mogelijke verschillen tussen corporaties met bezit in de grote steden en 

de overige corporaties vatten we enkele kengetallen uit het CiP samen in Tabel 3.1: 

 

Tabel 3.1: Kengetallen van corporaties, naar bezit in grote steden 
  Corporatie zonder 

bezit in G4 
Corporatie met 

bezit in G4 

Totaal aantal huurwoningen 4.538 24.726 

Totaal aantal VHE (gewogen) 4.827 26.768 

WOZ-waarde (huurwoningen) 162.260 166.811 

Exploitatiewaarde (VHE) 43.605 44.658 

Rentedekkingsgraad 2 2 

Huurniveau huurwoningen (€ / mnd) 432 429 

Huur als percentage maximaal redelijk 65% 72% 

Netto bedrijfslasten excl. leefbaarheidsuitgaven (per VHE) 1.246 1.282 

Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting, Corporatie in Perspectief 

 

Uit Tabel 3.1 volgt dat corporaties met bezit in de grote steden gemiddeld genomen 

veel groter zijn dan de andere corporaties. Het grote aantal woningen dat corporaties in 

de grote steden hebben kan deels worden verklaard door een aantal corporaties met 

erg veel woningen. Echter, indien van beide groepen corporaties het mediane aantal 

huurwoningen wordt bekeken zijn de corporaties in de grote steden alsnog veel groter. 

Een ander kengetallen dat duidelijk verschilt tussen beide groepen is de 

rentedekkingsgraad (corporaties buiten de grote steden hebben een relatief grotere 

kasstroom ten opzichte van de rentelasten). Tot slot bestaat er een klein verschil in de 

ruimte van de maximaal redelijke huur die corporaties gebruiken. Corporaties met bezit 

in de grote steden zitten dichter aan de grens van de maximaal redelijke huur dan de 

corporaties buiten de grote steden. De overige kengetallen verschillen nauwelijks. De 

WOZ-waarde is gemiddeld nagenoeg gelijk. De exploitatiewaarde van huurwoningen, 

het huurniveau en de bedrijfslasten zijn ook vergelijkbaar tussen beide groepen. 

 

Op basis van bovenstaand overzicht kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de 

heffingsgrondslagen op grond van bijvoorbeeld het vermogen en de bedrijfslasten niet 

veel van elkaar zullen verschillen tussen beide groepen. Indien de heffing wordt 

gebaseerd op de rentedekkingsgraad zullen corporaties in de grote steden relatief 

minder worden belast. De uitwerking van de omvang van de heffing op basis van de 

alternatieve grondslagen wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt. 
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3.3 Omvang van de heffing bij corporaties in de grote steden 
 

In de vorige paragraaf was te zien dat corporaties in de vier grote steden vooral in 

omvang heel duidelijk verschillen van de overige corporaties. In deze paragraaf wordt 

de omvang van de heffing per corporatie gepresenteerd. In de presentatie worden 

zowel de totale omvang van de heffing als de heffing per woning  gepresenteerd. We 

kijken daarbij niet alleen naar de corporaties met bezit in de vier grootste steden, maar 

ook naar verschillen per provincie. 

 

 

3.3.1 Het huidige voorstel: WOZ-waarde 
 

De heffing kan worden berekend op basis van de WOZ-waarde van huurwoningen.  

Tabel 3.2: Heffing op basis van WOZ-waarde huurwoningen 
  Heffingsbedrag per woning per jaar (€) Totale heffing per jaar (x mln €) 

G4 725 530,1 

Niet-G4 909 1.260,9 
 

Groningen 643 38,7 

Friesland 649 50,5 

Drenthe 707 51,5 

Overijssel 754 110,3 

Flevoland 737 20,4 

Gelderland 899 180,9 

Utrecht 972 147,8 

Noord-Holland 974 441,6 

Zuid-Holland 798 354,3 

Zeeland 664 26,1 

Noord-Brabant 906 277,5 

Limburg 668 91,3 
 

Nederland 846 1.791,0 

 

Indien de verhuurderheffing op basis van de WOZ-waarde wordt geheven is er weinig 

onderscheid tussen de omvang van de heffing per huurwoning tussen corporaties met 

bezit in de grootste steden en de overige corporaties. Regionaal is de omvang van de 

heffing echter duidelijk gedifferentieerd. In de provincies waar de WOZ-waarde hoog is, 

is de omvang van de heffing (vanzelfsprekend) hoog. Provincies met gemiddeld lagere 

WOZ-waarden, zoals Groningen en Zeeland, worden met een duidelijk lagere heffing 

geconfronteerd. 
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Er valt veel af te dingen op een heffing op basis van de WOZ-waarde. Immers, een 

hogere WOZ-waarde betekent nog niet dat de corporatie een groot eigen vermogen 

heeft of extra huurinkomsten kan genereren. In dit onderzoek is daarom de omvang 

van de heffing berekend indien alternatieve heffingsgrondslagen zouden worden 

gehanteerd. In de volgende sub-paragrafen worden deze gepresenteerd. 

 

 

3.3.2 Alternatief: heffing op basis van het eigen vermogen 
 

De heffing kan op andere manieren worden verdeeld over corporaties. Eén van de 

alternatieven die in dit onderzoek worden gepresenteerd is de heffing op basis van het 

eigen vermogen. Hierbij worden twee varianten gepresenteerd: het eigen vermogen op 

basis van bedrijfswaarde en het eigen vermogen op basis van marktwaarde. Tabel 3.3 

vat de verhuurderheffing weer. 

 

Tabel 3.3: Heffing op basis van het eigen vermogen 
  
  

Bedrijfswaarde Marktwaarde 

Heffingsbedrag per 
woning per jaar (€) 

Totale heffing per 
jaar (x mln €) 

Heffingsbedrag per 
woning per jaar (€) 

Totale heffing per 
jaar (x mln €) 

G4 362 264,4 617 451,0 

Niet-G4 1.100 1.526,6 966 1.340,0 

 
        

Groningen 807 48,7 486 29,3 

Friesland 881 68,5 658 51,1 

Drenthe 704 51,3 687 50,1 

Overijssel 911 133,3 631 92,3 

Flevoland 1.515 42,0 235 6,5 

Gelderland 1.280 257,6 1.117 224,8 

Utrecht 852 129,6 1.167 177,6 

Noord-
Holland 621 281,5 993 450,2 

Zuid-Holland 691 306,8 703 312,4 

Zeeland 1.017 39,9 657 25,8 

Noord-
Brabant 936 286,6 1.021 312,6 

Limburg 1.062 145,2 427 58,4 

 
        

Nederland 846 1.791,0 846 1.791,0 
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Opvallend is dat de totale heffing voor corporaties in de grote steden sterk afneemt. Als 

gevolg hiervan moeten corporaties buiten de grote steden aanmerkelijk meer heffing 

betalen. Met name in de provincie Noord-Holland wordt fors minder verhuurderheffing 

geheven ten opzichte van een heffing op basis van de WOZ-waarde. Hetzelfde geldt in 

iets mindere mate voor corporaties in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. 

 

Indien de heffing geheven wordt aan de hand van het eigen vermogen berekend op 

basis van  marktwaarde verschuift het beeld weer in de richting van de 

verhuurderheffing op basis van de WOZ-waarde. Niettemin is er voor de corporaties in 

de grote steden nog altijd een verschil van bijna € 80 miljoen euro op jaarbasis tussen 

de totale heffing op basis van het eigen vermogen marktwaarde en de geplande heffing 

op basis van de WOZ-waarde.  

 

 

3.3.3 Alternatief: heffing op basis van netto operationele 
kasstroom  

 

De heffing kan niet alleen op basis van het vermogen van corporaties worden verdeeld, 

maar ook op basis van de netto operationele kasstroom van de corporatie. We maken 

de gevolgen van een heffing op basis van de kasstroom inzichtelijk aan de hand van de 

rentedekkingsgraad. In Tabel 3.4 wordt de verhuurderheffing weergegeven. 

 

Tabel 3.4: Heffing op basis van de rentedekkingsgraad 
  Heffingsbedrag per woning per jaar (€) Totale heffing per jaar (x mln €) 

G4 512 374,2 

Niet-G4 1.021 1.416,8 
 

Groningen 844 50,9 

Friesland 893 69,4 

Drenthe 1.087 79,2 

Overijssel 885 129,4 

Flevoland 912 25,3 

Gelderland 929 187,0 

Utrecht 1.059 161,2 

Noord-Holland 740 335,7 

Zuid-Holland 623 276,8 

Zeeland 1.263 49,5 

Noord-Brabant 969 296,9 

Limburg 949 129,8 

 
Nederland 846 1.791,0 
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Indien de verhouding tussen de rentelasten en de kasstroom gehanteerd wordt als 

heffingsgrondslag betalen corporaties in de grote steden gezamenlijk € 155 miljoen 

minder dan bij een heffing op basis van de WOZ-waarde. Vooral corporaties in Noord- 

en Zuid-Holland gaan fors minder heffing betalen, terwijl de overige corporaties meer 

heffing moeten betalen. 

 

 
3.3.4 Alternatief: heffing op basis van verdiencapaciteit 
 

Tot slot wordt de heffing in dit onderzoek verdeeld op basis van de verdiencapaciteit 

van de corporatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar efficiency in termen van de 

netto bedrijfslasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, de ruimte om de huur te 

verhogen en de som van beide mogelijkheden. 

 

Tabel 3.5: Heffing op basis van verdiencapaciteit 
  Exploitatiekosten Huurpotentie Kasstroompotentie 

Heffingsbedrag 
per woning per 
jaar (€) 

Totale heffing 
per jaar (x mln €) 

Heffingsbedrag 
per woning per 
jaar (€) 

Totale heffing 
per jaar (x mln 
€) 

Heffingsbedrag 
per woning per 
jaar (€) 

Totale 
heffing per 
jaar (x mln €) 

G4 953 696,3 597 436,4 796 581,4 

Niet-G4 789 1.094,7 976 1.354,6 872 1.209,6 
 

Groningen 85 5,1 606 36,5 316 19,0 

Friesland 669 52,0 700 54,4 683 53,1 

Drenthe 627 45,7 870 63,4 735 53,5 

Overijssel 724 105,9 877 128,3 792 115,8 

Flevoland 130 3,6 698 19,4 381 10,6 

Gelderland 811 163,3 1.077 216,9 929 187,0 

Utrecht 1.605 244,2 938 142,7 1.310 199,3 

Noord-Holland 664 300,8 819 371,4 732 332,0 

Zuid-Holland 1.110 493,1 713 316,9 934 415,1 

Zeeland 378 14,8 608 23,9 480 18,8 

Noord-Brabant 601 184,0 1.091 334,1 817 250,4 

Limburg 
1.305 178,5 609 83,3 997 136,4 

 

Nederland 846 1.791,0 846 1.791,0 846 1.791,0 
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Er is bij veel corporaties gemiddeld genomen behoorlijke ruimte om de verdiensten te 

vergroten. Indien de huurpotentie wordt bezien, de mate waarin corporaties ruimte 

hebben om de maximaal mogelijke huur te realiseren, blijkt dat corporaties in de grote 

steden minder verdiencapaciteit hebben dan de andere corporaties. Immers, de 

verdeling van de totale heffing verschuift meer in de richting van de corporaties buiten 

de grote steden. De totale verdiencapaciteit, de mogelijke extra inkomsten uit zowel de 

exploitatie als de huurpotentie, laat daarom ook een gemiddeld beeld zien.Opvallend is 

dat ten opzichte van andere heffingsgrondslagen corporaties in de provincie Zuid-

Holland relatief meer moeten bijdragen aan de verhuurderheffing.  

 

 
3.4 Verhuurderheffing en het type corporatie 

 

Tot dusver heeft de nadruk van de analyse sterk gelegen op de regionale vergelijking 

van corporaties. Hierbij is niet alleen gekeken naar de corporaties met bezit in de grote 

steden, maar ook naar effecten van verschillende heffingsgrondslagen in verschillende 

provincies. Hoewel de focus van dit onderzoek ligt op de geografische uitwerking van 

alternatieve heffingsgrondslagen is het ook interessant om te kijken naar de uitwerking 

tussen verschillende typen corporaties. De resultaten hiervan zijn samengevat in Tabel 

3.6. 

 

De verschillen in de omvang van de heffing, zowel per woning als in totaal, kunnen 

voor verschillende typen corporaties naar gelang de gehanteerde heffingsgrondslag 

fors zijn. Zo gaan corporaties met een gemiddeld profiel gemiddeld genomen flink meer 

bijdragen aan de verhuurderheffing indien deze op basis van het eigen vermogen wordt 

verdeeld. Voor grote herstructureringscorporaties neemt de omvang van de heffing juist 

duidelijk af indien de heffingsgrondslag op het eigen vermogen is gebaseerd. Indien 

gekeken wordt naar de rentedekkingsgraad moeten vooral corporaties met 

marktgevoelig bezit fors meer bijdragen aan de verhuurderheffing; de grote 

herstructureringscorporaties gaan duidelijk minder aan heffingen betalen. Voor andere 

groepen corporaties verandert er relatief weinig bij een heffing op basis van de 

rentedekkingsgraad. Alleen op basis van de verdiencapaciteit wordt de heffing juist 

sterk bij de grote herstructureringscorporaties gelegd. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt doordat deze groep corporaties een relatief groot aandeel van de heffing 

op basis van de exploitatiekosten krijgt toegerekend. 
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Tabel 3.6: Heffingsbijdrage naar type corporatie 
  WOZ-waarde Eigen vermogen 

bedrijfswaarde 
Eigen vermogen 

marktwaarde 
Rentedekkings-

graad 
Exploitatiekosten Huurpotentie Kasstroom-

potentie 

Per 
woning (€) 

Totaal 
(mln €) 

Per 
woning (€) 

Totaal 
(mln €) 

Per 
woning (€) 

Totaal 
(mln €) 

Per 
woning (€) 

Totaal 
(mln €) 

Per 
woning (€) 

Totaal 
(mln €) 

Per 
woning (€) 

Totaal 
(mln €) 

Per 
woning (€) 

Totaal 
(mln €) 

Rf03 Grote 
herstructureringscorp

oraties 
893 441,0 445 219,5 790 390,0 613 302,6 1312 647,8 726 358,5 1053 519,8 

Rf04 Middelgrote en 
kleinere 

herstructurerings-
corporaties 

808 353,4 520 227,6 790 345,5 849 371,5 830 363,1 807 353,0 820 358,6 

Rf05 Gemiddeld 
profiel 921 505,9 1160 637,0 989 543,6 981 539,1 690 379,2 980 538,5 819 449,7 

Rf06 Gemiddeld 
profiel met accent 
eengezinswoning 

857 211,9 1276 315,5 1105 273,2 887 219,3 719 177,7 1152 285,0 911 225,2 

Rf07 Gemiddeld 
profiel met krimpende 

portefeuille 
858 44,7 899 46,8 1082 56,3 800 41,7 607 31,6 914 47,6 743 38,7 

Rf08 Corporaties met 
relatief jong bezit 894 20,2 1331 30,1 373 8,5 380 8,6 112 2,5 1076 24,4 538 12,2 

Rf09 Corporaties met 
marktgevoelig bezit 654 187,9 1003 288,1 512 147,0 1004 288,4 621 178,3 551 158,1 590 169,4 

Rf10 Corporaties met 
stabiele portefeuille 900 25,1 893 24,9 878 24,5 690 19,2 375 10,4 906 25,3 610 17,0 

Rf11 Overige 
corporaties 1068 0,8 2025 1,6 3049 2,4 622 0,5 334 0,3 879 0,7 575 0,5 

Nederland 
846 1791,00 846 1791,0 846 1791,0 846 1791,0 846 1791,0 846 1791,0 846 1791,0 
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4 Conclusie 

De verhuurderheffing heeft veel discussie losgemaakt in Nederland. Bij het bepalen 

van de verdeling van de heffing wordt in het huidige voorstel uitgegaan van de WOZ-

waarde. Doordat de WOZ-waarde mede bepaald wordt door regionale schaarste op de 

(koop)woningmarkt leidt dit tot een relatief hoge heffing voor corporaties in dergelijke 

gebieden. Er is echter geen reden om op voorhand aan te nemen dat deze corporaties 

een grotere heffing ook beter kunnen dragen dan corporaties in meer ontspannen 

woningmarkten. Om dit te onderzoeken is een aantal alternatieve heffingsgrondslagen 

geformuleerd op basis waarvan de verhuurderheffing verdeeld kan worden over de 

corporaties. 

 

Bij het formuleren van de alternatieve heffingsgrondslagen is primair uitgegaan van het 

principe dat de breedste schouders de hoogste lasten dragen. Hierbij zijn brede 

schouders gedefinieerd als “veel eigen vermogen”, “grote kasstroom ten opzichte van 

rentelasten” en “veel extra verdiencapaciteit in de bedrijfsvoering”. Met andere 

woorden: corporaties met veel eigen vermogen kunnen makkelijker een grotere heffing 

aan dan corporaties met minder eigen vermogen. Hierbij wordt in dit onderzoek 

onderscheid gemaakt naar het eigen vermogen op basis van bedrijfswaarde en een 

balans op marktwaarde. Corporaties met een ontoereikend eigen vermogen worden in 

de berekeningen ontzien bij de verhuurderheffing. Verder zou gesteld kunnen worden 

dat corporaties met een relatief grote kasstroom bredere schouders hebben en de 

heffing makkelijker kunnen opbrengen. Tot slot zou volgens deze gedachte ook gesteld 

kunnen worden dat corporaties met relatief veel verdiencapaciteit via minder 

bedrijfslasten of meer huurinkomsten, de heffing makkelijker op kunnen brengen dan 

corporaties die al scherp aan de wind opereren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

naar mogelijkheden de exploitatiekosten te verminderen, ruimte voor huurverhogingen 

en de totale kasstroompotentie welke bestaat uit de som van de genoemde delen. 

 

Het onderzoek richt zich primair op de ruimtelijke verdeling van de verhuurderheffing; in 

welke delen van het land slaat de heffing het meest neer. Hierbij wordt niet alleen 

gekeken naar de verschillende provincies, maar ook specifiek naar corporaties die 

actief zijn in de vier grote steden. Uit het onderzoek blijkt dat de gekozen 

heffingsgrondslag vergaande gevolgen heeft voor de verdeling van het heffingsbedrag 

over corporaties. Indien de heffing verdeeld zou worden op basis van het eigen 

vermogen op basis van bedrijfswaarde, wordt de heffing veel meer buiten de grote 

steden in rekening gebracht. Dit gegeven bevestigt het beeld dat de heffing op basis 

van de WOZ-waarde de rekening onevenredig bij corporaties legt met bezit in gebieden 

waar de waarde door schaarste is opgedreven. Indien de marktwaarde van het bezit 

als uitgangspunt wordt gehanteerd bij de vermogensbepaling rekening weer terug naar 

de grote steden. Echter, ten opzichte van de heffing op basis van de WOZ-waarde 

verschuift nog altijd een niet onaanzienlijk deel naar de corporaties buiten de vier grote 

steden. Dit resultaat is in lijn met de bevindingen op basis van de verdiencapaciteit. De 

verdeling op basis van de huurpotentie laat zien dat corporaties in de grote steden al 

relatief veel van hun verdiencapaciteit benutten. De hogere heffing op basis van de 

WOZ-waarde, met de impliciete aanname dat de verdiencapaciteit onbenut is 

gebleven, zou daardoor een onevenredig hoge belasting op de corporaties in de grote 

steden leggen. 
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De keuze voor een bepaalde heffingsgrondslag is in laatste instantie een politieke. In 

dit rapport wordt daarom geen aanbeveling gedaan voor de ene of de andere 

heffingsgrondslag. Niettemin kan op basis van de bevindingen van dit rapport worden 

gesteld dat bij de afweging voor de heffingsgrondslag financiële kengetallen van 

corporaties, zoals de omvang van het eigen vermogen en de rentedekkingsgraad, grote 

verschillen in de verdeling ten gevolge kunnen hebben. Verder bleek dat de gekozen 

heffingsgrondslag niet alleen heel verschillend uitpakt voor corporaties naar regionale 

differentiatie, maar ook naar het type corporatie.  
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Bijlage I: overzicht corporaties in G4 

 
DUWO 

Mitros 

Ressort Wonen 

Stadgenoot 

Staedion 

Stichting Arcade mensen en wonen 

Stichting Bo-Ex '91 

Stichting de Alliantie 

Stichting Havensteder 

Stichting Humanitas Huisvesting 

Stichting Laurens Wonen 

Stichting Maasdelta Groep 

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam 

Stichting Portaal 

Stichting Studenten Huisvesting 

Stichting Volksbelang Vianen 

Stichting Wooninvest 

Stichting Ymere 

Wassenaarsche Bouwstichting 

Woningbouwvereniging De Goede Woning 

Woningbouwvereniging De Goede Woning Driemond 

Woningbouwvereniging Utrecht 

Woningstichting Eendracht 

Woningstichting Eigen Haard 

Woningstichting Haag Wonen 

Woningstichting Rochdale 

Woon Compas 

Woonbron 

Woonstad Rotterdam 

Woonstichting De Key 
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website. 

 

bezoekadres  

Jollemanhof 5  
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f 020 668 03 61 

 

 

De activiteiten van de Amsterdam School of Real Estate zijn mede 

mogelijk dankzij de financiële steun van de Stichting voor 

Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Vastgoedkunde 

(SWOOV) 
 

 

 

 

 

 

 Onze donateurs 
 

 

 

I 3W Vastgoed BV 

I Aberdeen Asset 

Management 

I ACM Vastgoed 

Groep BV 

I Ahold Vastgoed BV 

I Altera Vastgoed 

I AM BV 

I AMVEST 

I ASR Vastgoed 

Ontwikkeling 

I ASR Vastgoed 

Vermogensbeheer 

I Ballast Nedam 

Ontwikkelings- 

maatschappij B.V. 

I Bemog Project-

ontwikkeling B.V. 

I Boekel De Nerée NV 

I Bouwfonds Property 

Development 

I Bouwinvest 

I Brink Groep 

I CBRE Global 

Investors 

I Colliers International 

l Corio  

I De Brauw Blackstone 

Westbroek 

I Deloitte 

I Delta Lloyd Vastgoed 

I Dura Vermeer Groep 

NV 

 

I DVP Bouwproject-

managers & 

Vastgoedadviseurs 

| Ecorys Nederland BV 

I Ernst & Young Real 

Estate Group 

I FGH Bank NV 

I Funda NV 

| G&S Vastgoed 

I Haags 

Ontwikkelingsbedrijf 

| Heijmans Vastgoed 

I Houthoff Buruma 

I ING Real Estate 

Finance 

I ING Real Estate 

Investment 

Management 

I IPMMC Vastgoed 

I IVBN 

I KMPG Accountants 

I Lexence NV 

I Loyens & Loeff NV 

| MAB Development 

I Mayfield Asset and 

Property Management 

BV 

I Mitros 

I Mn Services 

| NautaDutilh 

I NEPROM 

I NSI 

I NS Vastgoed BV 

I NVM 

I Ontwikkelingsbedrijf 

Gemeente Amsterdam 

 

I Ontwikkelingsbedrijf 

Rotterdam 

I PGGM 

I Provast 

I PwC 

I Rechtstaete 

vastgoedadvocaten 

&belastingadviseurs 

BV 

I Redevco Europe 

Services BV 

I SADC 

I Savills Nederland BV 

I Schiphol Real Estate 

BV 

I SNS Property 

Finance 

I SPF Beheer BV 

I Stadgenoot 

I Stec Groep 

I Strabo BV 

I Syntrus Achmea 

Vastgoed 

I TBI Holdings BV 

I The IBUS Company 

I Uni-Invest 

I Van Doorne 

l Van Wijnen Groep 

N.V. 

I Vesteda Groep BV 

I Volker Wessels 

Vastgoed 

I Wereldhave NV 

I WPM Groep 

I Yardi Systems BV 

I Ymere 


