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In dit overzicht vindt u alle voorstellen van het kabinet rondom de woningmarkt en zakelijke 
vastgoedmarkt op een rij. De komende maanden worden alle begrotingen separaat 
behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. De volksvertegenwoordigers hebben dan nog de 
mogelijkheid om via amendementen (wetswijzigingen) en/of moties aanpassingen te maken 
in de plannen.  
 

 
VBO is een toegankelijke en transparante brancheorganisatie voor ruim 1.200 makelaars, 
taxateurs en verhuurspecialisten uit geheel Nederland.  
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Vooraf 

Hierbij treft u een begrotingsanalyse van Prinsjesdag 2019 aan. Tijdens Prinsjesdag 
presenteert het kabinet haar beleidsplannen met bijbehorende middelen voor het komende 
jaar. Deze analyse laat zien welke wijzigingen het kabinet doorvoert ten opzichte van haar 
huidige beleid en ook de manier waarop: door extra geld ter beschikking te stellen, fiscale 
regelingen te herzien of door nieuwe wetgevende kaders. 
 
Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de Troonrede, de Miljoenennota, de relevante 
Rijksbegrotingen (Min. BZK, EZK, Min. IenW en Min. LNV), de Macro Economische Verkenning 
2020 (MEV) en het Belastingplan 2020. 
 
Hieronder beginnen wij met een korte, algemene schets van de kabinetsplannen, gevolgd door 
een analyse van de plannen voor zakelijk vastgoed en een analyse van de woningmarkt met 
de belangrijkste maatregelen. 
 

Algemeen en Zakelijk Vastgoed 

De economische groei zal volgend jaar naar verwachting 1,5% bedragen. Eén van de meest 
in het ogen springende zaken is een extra lastenverlichting voor burgers van 3 miljard euro. 
Het kabinet Rutte III komt hiermee tegemoet aan de kritiek dat de afgelopen jaren de 
koopkracht van burgers er amper op vooruit is gegaan, ondanks de stevige economische groei. 
De lastenverlichting bestaat uit het verlagen van de inkomstenbelasting en het verhoging van 
de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. 
 
Zoals eerder bekend, zal de verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven met een jaar 
worden uitgesteld. Premier Rutte waarschuwde bedrijven eerder al dat hij maatregelen zou 
treffen als zij niet de lonen van werknemers significant zouden verhogen. 
 
Interessant is dat het kabinet begin 2020 met een voorstel komt voor een nieuw 
investeringsfonds. Aangezien de rente historisch laag is, is geld lenen op de internationale 
kapitaalmarkt praktisch gratis. Dit geld gaat waarschijnlijk worden gebruikt voor innovatie en 
infrastructuur. 
 
Tegelijkertijd hangt de stikstof-discussie natuurlijk als een zwaard van Damocles boven de 
ambities van het kabinet. De commissie Remkes zal binnenkort haar bevindingen presenteren. 
Want plannen rondom de woningmarkt en infrastructuur zijn natuurlijk weinig waard als de 
schop niet in de grond mag. 
 
Stikstofaanpak 

In de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden 

de grote gevolgen onderkent van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor 

de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland.  



 

4 
 

Mede aan de hand van de adviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek, zal een 

nieuwe stikstofaanpak moeten ontstaan. Hierbij wordt gestuurd op een aanpak die recht 

moet doen aan (bescherming van) de natuurkwaliteit en die perspectief biedt aan 

economische ontwikkelingen. De hiermee gepaarde administratieve lasten moeten 

proportioneel zijn. LNV geeft aan dat dankzij het Klimaatakkoord in 2020 middelen vrij 

komen om veehouderbedrijven in de buurt van bepaalde natuurgebieden te stimuleren om 

emissies te reduceren.  

Agrarische sector 

Voor wat de agrarische sector betreft, staat een groot deel van de begroting van LNV in het 

teken van de overgang naar een kringlooplandbouw en de uitvoering van het 

klimaatakkoord. Minister Schouten wil prioriteit geven aan projecten die de omgang naar 

circulaire landbouw mogelijk maken dan wel versnellen. Het gebruik van grondstoffen moet 

zuiniger en hergebruik van deze middelen moet centraal staan. De uitstoot van schadelijke 

stoffen moet zo veel mogelijk beteugeld worden.  

In de landbouw zal de uitvoering van het klimaatakkoord in 2020 daadwerkelijk gaan 

beginnen. Er zal aanzienlijk worden geïnvesteerd in de Kas als energiebron, net zoals in de 

ontwikkeling en stimulering van duurzame en emissiearme stallen en het terugdringen van 

de uitstoot in de melkveehouderij. Ook worden middelen vrijgemaakt voor specifiek en 

algemeen bodembeheer en onderzoek naar de bodemgesteldheid. Als onderdeel hiervan 

wordt de pachtwetgeving herzien waarbij langere pachtperiodes mogelijk worden, waarmee 

de kwaliteit van de desbetreffende boden gebaat is.  

Utiliteitsbouw en duurzaamheid 

Uit de begroting van het Ministerie van BZK blijkt dat voor onder andere kantoren, winkels 

en bedrijfsruimtes, op 1 juli 2020 (ook) de nieuwe bepalingsmethode geldt voor de 

energieprestatie van deze gebouwen (NTA8800). Hierdoor ontstaat een enkele toets 

methode om de energieprestatie te bepalen van zowel bestaande als nieuwbouw. Met deze 

verandering zullen ook de eisen voor nieuwbouw per 1 juli 2020 gaan veranderen naar eisen 

voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).  

Niet alleen de energetische prestaties van gebouwen worden toegelicht door BZK. Het 

Ministerie geeft ook aan dat Rijksvastgoed wordt aangewend om bij te dragen aan de 

energietransitie. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft bijvoorbeeld grond uit om wind- en 

zonneparken mogelijk te maken.  
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Prinsjesdag en de woningmarkt 

De dagen voor Prinsjesdag zochten diverse bewindspersonen de media op voor een 
achtergrondverhaal over ambities en drijfveren, zo ook Kajsa Ollongren, minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en vicepremier namens D66. In een interview 
in het Algemeen Dagblad stelde zij dat zij de crisis in de woningmarkt als een zorgpunt ziet 
waar heel veel mensen mee te maken hebben. Ook zegt ze: “Het is erg snel gegaan. Kijk naar 
het Regeerakkoord, daar staat het nog niet als een groot thema, maar dat is het inmiddels 
wel.” Zij adviseert mensen om geen financiële risico’s te nemen als het om woonruimte gaat. 
Ook roept zij mensen op om zelf onderzoek te doen door te kijken naar bouwplannen in diverse 
gemeenten. 
 
De Koning stond in de Troonrede ook stil bij de woningmarkt: “Om sneller en meer woningen 
te kunnen bouwen voor starters en middeninkomens, komt er een woningbouwimpuls en 
krijgen corporaties die meer sociale woningen bouwen een korting op de verhuurdersheffing.” 
Daarvoor stipte hij ook de uitdagingen aan als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen en de 
recente gerechtelijke uitspraak inzake de uitstoot van stikstof. 
 
Volgens ingewijden heeft de coalitie de dag voor Prinsjesdag op het laatste moment een deal 
bereikt over extra maatregelen om de woningmarkt (met name op het gebied van de 
huurmarkt) te stimuleren. Minister Ollongren heeft daar op Prinsjesdag zelf ook nog een aparte 
Kamerbrief over gestuurd aan de Tweede Kamer. Geconcludeerd kan worden dat het kabinet 
de woningmarkt inmiddels als één van haar prioriteiten ziet, ook gezien het feit dat er relatief 
meer geld wordt geserveerd ten opzichte van andere begrotingen. 
 

Managementsamenvatting 

Samengevat neemt het kabinet met een woningbouwprogramma van 2 miljard euro diverse 
maatregelen om de woningnood aan te pakken. Met dit bedrag kunnen in de ogen van het 
kabinet meer betaalbare woningen worden gebouwd in een goede leefomgeving. Het 
programma bestaat uit drie onderdelen: 
 
1. Budgettaire impuls woningbouw 
 
Met een impuls van 1 miljard euro wil het kabinet op het woningtekort inlopen en de 
bouwproductie meerjarig hoog houden. Er wordt een boost gegeven aan de bouw van 
betaalbare woningen, inclusief steun vanuit het Rijk voor infrastructurele ontsluiting. 
Uitgangspunt is het sneller bouwen van meer betaalbare woningen in schaarstegebieden, 
gericht op middeninkomens. Gemeenten en marktpartijen worden gevraagd en gestimuleerd 
hier aan bij te dragen. 
 
2. Het aanjagen van de bouw via de verhuurdersheffing met een impuls van 1 miljard euro 
 
Met deze heffingsvermindering in de verhuurdersheffing wil het kabinet woningcorporaties en 
andere verhuurders stimuleren om meer betaalbare (sociale dan wel middenhuur-) woningen 
te bouwen. De impuls kan flexibel over de tijd worden ingezet. Ook komt er een vrijstelling 
voor de bouw van flexwoningen om snel extra woningen te realiseren. 
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3. Beleid voor een beter functionerende woningmarkt 
 
Naast bovenstaande financiële impulsen wil het kabinet de slagingskansen voor starters, 
kwetsbare groepen, ouderen en lage- en middeninkomens vergroten. Naast het bouwen van 
woningen is aandacht nodig voor het behouden van betaalbare woningen in de bestaande 
huurvoorraad en een betere verdeling hierbinnen. Daarom wil het kabinet het aandeel van de 
WOZ in het woningwaarderingsstelsel beperken, scheefwonen aanpakken en de ruimte voor 
lokaal maatwerk voor woningbouwcorporaties vergroten. 
 
(Overige) Maatregelen in het kort: 
 

 De overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschaft. Tegelijkertijd wordt deze 
belasting voor beleggers verhoogd. Het kabinet zal hier eerst onderzoek naar doen; 

 Min. BZK gaat onderzoek doen of een wettelijke zelfbewoningsplicht voor kopers van 
woningen mogelijk is; 

 Er komen strengere regels voor het verkrijgen van een hypotheek voor huurwoningen. 

Het gaat daarbij om hypotheken voor de investering in beleggingspanden; 

 Beleggers in woningen worden zwaarder belast in box 3 voor de inkomstenbelasting; 
 Tweeverdieners mogen voor de maximale hypotheek het hoogste inkomen met 80% 

in plaats van 70% vermeerderen ten opzichte van het lagere inkomen; 

 Energiebelasting op aardgas gaat omhoog. Daartegenover staat een dalen van de 
belasting op elektriciteit; 

 Scheefwonen wordt aangepakt: mensen met een hoog inkomen die in een sociale 
huurwoning wonen, gaan de komende jaren fors meer betalen; 

 De wet Hillen wordt verder afgebouwd, percentage daalt in 2020 naar 93,33%; 
 Het eigenwoningforfait daalt; in 2020 komt het tarief voor woningen tussen de € 75.000 

en € 1.060.000 uit op 0,6%; 
 Ook de Hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd. 
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Overzicht maatregelen en voornemens 
 

Woningmarkt BZK 

 
Maatregelen woningmarkt 

 Om te zorgen dat starters en middeninkomens toegang houden tot de woningmarkt, 
geeft het kabinet een budgettaire impuls. Met een woningbouwimpuls van € 1 mld. 
komen onder voorwaarden middelen beschikbaar om de bouw van betaalbare 
woningen te kunnen realiseren. Daarbij wordt onder andere gedacht aan de kosten 
van infrastructurele ontsluiting, het zorgdragen voor een kwalitatief goede 
leefomgeving en het opvangen van de potentiële gevolgen van de stikstofuitspraak 
voor de woningbouw. 

 In de verhuurderheffing wordt een structurele heffingsvermindering van € 100 mln. 
per jaar opgenomen voor nieuwbouw van woningen. Voor de komende tien jaar is dat 
€ 1 mld. Daarmee ontstaat een gerichte impuls voor woningcorporaties die meer 
woningen bouwen. Doordat voor deze heffingsvermindering geld is vrijgemaakt, gaat 
het niet ten koste van de middelen die beschikbaar zijn voor de betaalbaarheid en 
verduurzaming van de bestaande voorraad. Ook komt er een vrijstelling in de 
verhuurderheffing voor de bouw van tijdelijke flexibele woningen. 

 
Middenhuur  

 In 2019 zijn meerdere beleidsvoornemens gepresenteerd om de positie van 
middeninkomens op de woningmarkt te verbeteren. Deze zullen in 2020 zijn uitwerking 
vinden in de vorm van wetsvoorstellen. Daarnaast zal in 2020 de Wet Maatregelen 
Middenhuur met bijbehorende AMvB in werking treden die de markttoets voor 
woningcorporaties vergaand vereenvoudigt. Daarmee wordt het toegankelijker 
gemaakt voor woningcorporaties om, onder andere, te bouwen in het middensegment. 

 Met de Regeling vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming is het voor 
heffingsplichtige verhuurders mogelijk een vermindering te krijgen op de 
verhuurderheffing, als er geïnvesteerd wordt in de verduurzaming van woningen. Voor 
deze regeling is in 2019 € 78 mln. beschikbaar. Vanaf 2022 is structureel € 104 mln. 
beschikbaar gesteld. De regeling is per 1 juli 2019 gesloten als gevolg van 
overschrijding van het beschikbare budget. Gezien de omvang van het aangevraagde 
bedrag zal de regeling op zijn vroegst op 1 januari 2022 opengesteld kunnen worden 
voor nieuwe aanvragen. 

 
Huurtoeslag 
 

 Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet aanpassing indexering eigen bijdrage 
huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in werking. Met deze 
wet wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag jaarlijks geïndexeerd met de verwachte 
huurprijsontwikkeling. Hiermee vervalt de automatische compensatie via de 
huurtoeslag voor een achterblijvende bijstandsontwikkeling en ontstaat meer 
transparantie. Door altijd te indexeren met het percentage van de 
huurprijsontwikkeling ontstaat er een eenduidige relatie met het huurbeleid. 

  



 

8 
 

 Ook wordt hiermee de doorwerking van bijvoorbeeld maatregelen in de sociale 
zekerheid uit de regeling gehaald. Ook vervallen met deze wet de maximale 
inkomensgrenzen van de huurtoeslag. De huurtoeslag wordt over een langer 
inkomenstraject afgebouwd. Hierdoor wordt voor huurders voorkomen dat bij een 
beperkte stijging van het inkomen ineens de volledige huurtoeslag vervalt en wordt de 
armoedeval en de marginale druk beperkt. 

 
Toeristische verhuur 

 In sommige gemeenten heeft toeristische verhuur ongewenste effecten, zoals 
bijvoorbeeld overlast in buurten en oneigenlijk gebruik van woonruimten. Om dat aan 
te pakken wordt gewerkt aan het wetsvoorstel toeristische verhuur van woningen. 

 Het wetsvoorstel bevat drie maatregelen waarmee een gemeente met schaarste op de 
woningmarkt toeristische verhuur van woningen kan reguleren. De gemeente kan een 
eenmalige registratieplicht invoeren waarbij de aanbieder het registratienummer moet 
vermelden bij elke aanbieding. Ten tweede kan de gemeente een meldplicht per 
feitelijke aanbieding invoeren. Ten slotte kan de gemeente indien er ernstige negatieve 
effecten zijn van toeristische verhuur een vergunningensysteem invoeren. De 
verwachting is dat het wetsvoorstel in de zomer van 2020 in werking kan treden. 

 Om de uniformiteit en laagdrempeligheid te borgen zal bij AMvB (algemene maatregel 
van bestuur) worden bepaald waar een registratie systeem minimaal aan moet 
voldoen. De bestuurlijke boete bij illegale verhuur wordt verhoogd bij recidive. 

 
Wijziging maximale huursomstijging voor woningcorporaties  

 De minister heeft in haar brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene 
Woningwet het belang benadrukt van het borgen van betaalbare woningen en de 
verduurzamingsopgave waarvoor woningcorporaties staan. Op 21 december 2018 
hebben Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord 2018-2021 gesloten. Naar 
aanleiding van dit akkoord wordt de maximale huursomstijging, dit is de maximale 
gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie per kalender jaar, per 2020 
gewijzigd. 

 De maximale huursomstijging zal op inflatieniveau gesteld worden, wat gunstig is voor 
de betaalbaarheid van zittende huurders. Woningcorporaties krijgen de bevoegdheid 
om met hun huurdersorganisatie(s) en betrokken gemeenten een hogere 
huursomstijging (maximaal 1 procentpunt hoger) af te spreken, indien de 
investeringsopgave voor woningcorporaties te groot is voor een inflatievolgende 
huursomontwikkeling. 

 
Verlaging woonlasten Caribisch Nederland 

 Voor Caribisch Nederland wordt een structurele koopkrachtimpuls gerealiseerd met een 
aangepaste huurtoeslag-regeling. Via deze regeling worden inwoners van Caribisch 
Nederland opgenomen in de doelgroep van de Huurtoeslag. De regeling daartoe kan 
per 2020 ingaan en levert een groot aandeel in het oplossen van de 
koopkrachtproblematiek. Eerst voor huurders in de sociale sector en vanaf 2022, na 
onderzoek naar de meest geëigende vorm om tot een rechtmatige bijdrage te komen, 
ook voor huurders in de particuliere sector. 
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Belastingplan 

 Het kabinet stelt voor de tarieven van de energiebelasting conform het Klimaatakkoord 
aan te passen zodat een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen. Door aardgas 
zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder, wordt de overstap van aardgas naar 
elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker. Ten aanzien van de 
opslag duurzame energie stelt het kabinet voor de tarieven zo vast te stellen dat 33% 
van de lasten neerslaat bij huishoudens, en 67% bij bedrijven. Het kabinet stelt 
middelen beschikbaar om in 2020 het belastingdeel van de energierekening voor een 
huishouden met een gemiddeld verondersteld verbruik met € 100 te verlagen, in 2021 
niet te laten stijgen en de stijging na 2021 te beperken. 

 Het kabinet vindt het verder wenselijk om de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 
te verhogen met 1%-punt. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 7%. 

 
Structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in schaarstegebieden en 
een tijdelijke vrijstelling voor woningen met een tijdelijk karakter 

 Voorgesteld wordt om in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II een structurele 
heffingsvermindering te introduceren voor nieuwbouw van woningen met een huur 
onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag in regio’s waar de druk op de 
woningmarkt het grootst is (heffingsvermindering nieuwbouw) en een tijdelijke 
vrijstelling voor tijdelijke woningen die gerealiseerd worden in de periode 2020-2024 
(vrijstelling tijdelijke woningen). Hiervoor is een budget van circa € 100 miljoen per 
jaar beschikbaar.  

 Als gevolg van een grote woningbehoefte en een achterblijvende 
woningbouwproductie is het woningtekort de afgelopen jaren opgelopen. Om dit tekort 
in te lopen moet de bouwproductie de komende jaren op een hoog niveau blijven. Een 
heffingsvermindering voor nieuwbouw van betaalbare huurwoningen en een vrijstelling 
voor de realisatie van tijdelijke huisvesting kunnen bijdragen aan het inlopen van het 
woningtekort. De voorgestelde heffingsvermindering nieuwbouw ondersteunt de 
bouwproductie. 

 
Vereisten voor de heffingsvermindering nieuwbouw 

 Verhuurders die verhuurderheffing verschuldigd zijn en nieuwbouwwoningen 
realiseren in zogenoemde schaarstegebieden kunnen op grond van de voorgestelde 
maatregel in aanmerking komen voor een heffingsvermindering. Voor de vaststelling 
van de schaarstegebieden wordt aangesloten bij de afbakening die ook bij de eerdere 
heffingsverminderingen voor nieuwbouw van huurwoningen is gehanteerd (waarbij in 
schaarstegebieden een hogere heffingsvermindering gold). Het betreft de gehele 
provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, in Gelderland de Betuwe en de 
Veluwe, een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, en in Zuid- 
Holland Leiden en de Bollenstreek. 
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 Als schaarstegebied worden verder gezien de gemeenten die niet onder voornoemde 
opsomming vallen, maar wel deel uitmaken van een regio waar het Rijk een 
zogenoemde woondeal (bestuurlijke afspraken over onder andere versnelling van de 
woningbouw) mee heeft gesloten. Woondeals zijn gesloten met vijf stedelijke regio’s 
waar de woningmarkt niet alleen nu gespannen is, maar waar ook op de langere 
termijn een flinke bouwopgave ligt. Om de tekorten terug te dringen en de verdere 
groei van de woningbehoefte bij te houden is het juist in deze regio’s belangrijk om de 
bouwproductie hoog te houden. Gezamenlijk staan deze regio’s aan de lat voor ruim 
de helft van de bouwopgave op de langere termijn. Het op peil houden van de 
bouwproductie in deze regio’s gaat niet vanzelf en vereist daarom een extra 
inspanning. 

 Om voor de voorgestelde heffingsvermindering in aanmerking te komen, dient de 
woning een huurprijs te hebben onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 
607,46 in 2019). Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, geldt een 
heffingsvermindering van € 25.000 per woning. De minimale investeringskosten dienen 
€ 62.500 te zijn en de bouw van de woning dient te zijn gestart op of na 1 januari 
2020. De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag een voorlopige 
investeringsverklaring, waarna de verhuurder maximaal vijf jaar de tijd heeft om de 
woning te realiseren en een definitieve investeringsverklaring aan te vragen. Het 
bedrag dat vermeld staat op de definitieve investeringsverklaring kan de verhuurder 
dan in mindering brengen op de verhuurderheffing. 

 Voor deze heffingsvermindering zal vanaf 2020 jaarlijks € 100 miljoen beschikbaar 
worden gesteld. Dit betekent dat tot en met bijvoorbeeld 2023 € 400 miljoen 
beschikbaar is voor de bouw van 16.000 woningen. In de Wet maatregelen 
woningmarkt 2014 II is met betrekking tot de bestaande heffingsverminderingen al 
opgenomen dat bij (dreigende) overuitputting, dan wel onderuitputting van het budget 
de bedragen bij ministeriële regeling per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van ieder 
jaar kunnen worden verlaagd, verhoogd of op nihil gesteld. Van deze mogelijkheid zal 
gebruikgemaakt worden als de op basis van de aanvragen te verwachten toekenningen 
uit de pas lopen met het beschikbare budget. 

 
Vereisten voor de vrijstelling tijdelijke woningen 

 Verder wordt voorgesteld een vrijstelling van de verhuurderheffing te introduceren 
voor tijdelijke woningen. Deze woningen dienen te worden gerealiseerd in de periode 
2020-2024. De vrijstelling van de verhuurderheffing geldt alleen voor tijdelijke 
bouwwerken. 

 Dit brengt met zich dat gemeenten in de omgevingsvergunning moeten bepalen dat 
de vergunninghouder na het verstrijken van een bij de omgevingsvergunning gestelde 
termijn van ten hoogste vijftien jaar, verplicht is de voor de verlening van de 
omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben. Hierdoor wordt geborgd 
dat de woningen daadwerkelijk tijdelijk zijn. De ambitie is dat met behulp van deze 
vrijstelling het huidige jaarlijkse aantal van zo’n 3000 gerealiseerde tijdelijke woningen 
substantieel stijgt. 
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Diensten van algemeen economisch belang 

 Een heffingsvermindering en een vrijstelling voor een bepaalde groep ondernemingen 
kunnen een vorm van staatssteun zijn. Deze vorm van staatsteun kan echter 
gerechtvaardigd worden indien alle begunstigde ondernemingen in de groep gelijk 
behandeld worden en feitelijk en juridisch vergelijkbaar zijn en indien met de steun 
een legitiem doel wordt nagestreefd, welk doel bovendien evenredig is aan de 
verleende steun. In dit geval is er een legitiem belang aanwezig in de vorm van het 
voorzien in voldoende goedkope sociale huisvesting. 

 Beide maatregelen richten zich tot alle verhuurders met meer dan vijftig sociale 
huurwoningen (waaronder woningcorporaties en particuliere verhuurders). De 
realisatie van deze goedkope sociale huurwoningen is niet altijd rendabel, onder meer 
vanwege de stijgende bouwkosten en omdat de verhuurder op basis van het systeem 
van huurprijsbescherming beperkt is in zijn mogelijkheden om een hogere huurprijs te 
vragen. Hierdoor realiseert de markt onvoldoende woningen voor de stijgende vraag 
en is er dus sprake van marktfalen. Om deze reden wordt een dienst van algemeen 
economisch belang (DAEB) opgedragen aan verhuurders met meer dan vijftig sociale 
huurwoningen. 

 Uiteraard zal er toezicht worden gehouden op de DAEB. Compensatie die wordt 
verleend onder toepassing van het Vrijstellingsbesluit DAEB is onder voorwaarden 
verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van voorafgaande notificatie bij de EC. 

Waar nodig wordt de EC geconsulteerd voor een correcte implementatie van deze 
compensatie. 

 
Heffingsvermindering nieuwbouw 

 Verhuurders van ten minste vijftig sociale huurwoningen in gemeenten die gelegen zijn 
in eerdergenoemde schaarstegebieden komen in aanmerking voor de 
heffingsvermindering nieuwbouw. Deze gemeenten zijn gekozen vanwege de grote 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden op de woningmarkt. Er bestaat hier 
grote behoefte aan uitbreiding van de voorraad relatief goedkope huurwoningen, welke 
opgave op dit moment onvoldoende door de markt wordt ingevuld. Deze 
heffingsvermindering helpt verhuurders in deze regio’s om hieraan invulling te geven. 

 De heffingsvermindering nieuwbouw wordt vormgegeven als een DAEB waarvoor 
compensatie voor de kosten van de opgedragen taak tot het doen van in de wet 
genoemde investeringen mogelijk is. Door het opnemen van een minimaal 
investeringsbedrag wordt overcompensatie voorkomen. De heffingsvermindering 
nieuwbouw wordt zodanig vormgegeven dat wordt voldaan aan het Vrijstellingsbesluit 
DAEB evenals het geval is bij de bestaande heffingsverminderingen. 

 
Vrijstelling tijdelijke woningen 

 Tijdelijke woningen dienen als flexibele schil om de woningmarkt om voor verschillende 
groepen (zoals starters, studenten, mantelzorgers die tijdelijk op een andere plek 
moeten wonen om een dierbare tot steun te kunnen zijn, statushouders, mensen die 
uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen of arbeidsmigranten) 
een tijdelijke huisvestingsoplossing te bieden. De realisatie van deze noodzakelijke 
maatschappelijke opgave wordt echter nog onvoldoende opgepakt door de markt 
vanwege het te lage rendement op de investering vanwege de korte exploitatieperiode. 
Door middel van een vrijstelling van de verhuurderheffing voor tijdelijke woonruimte 
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zullen verhuurders naar verwachting in staat zijn om deze noodzakelijke 
maatschappelijke opgave te realiseren. 

 Daarom wordt voorgesteld onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de 
verhuurderheffing te introduceren. Deze DAEB wordt opgedragen aan alle verhuurders 
van meer dan vijftig sociale huurwoningen in Nederland omdat de behoefte aan 
tijdelijke woningen in geheel Nederland bestaat. De productie van deze tijdelijke 
woonruimte is een taak voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Een 
vrijstelling van de verhuurderheffing kan, gezien de aard daarvan, niet leiden tot 
overcompensatie. 

 De vrijstelling tijdelijke woningen wordt zodanig vormgegeven dat wordt voldaan aan 
het Vrijstellingsbesluit DAEB. Op grond van genoemd besluit, is het besluit in beginsel 
alleen van toepassing wanneer de periode waarvoor de DAEB wordt opgedragen, niet 
langer is dan tien jaar. Wanneer die periode langer is dan tien jaar, is het 
Vrijstellingbesluit DAEB alleen van toepassing voor zover van de dienstverrichters –in 
dit geval de verhuurders– een aanzienlijke investering wordt gevergd die, in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen, over een 
langere periode moet worden afgeschreven. Daarvan is hier sprake. De aanzienlijke 
investeringen bestaan onder andere uit grondkosten, bouwkosten, infrastructurele 
kosten, exploitatiekosten en sloop-/opruimkosten na afloop van de toegestane termijn 
voor de tijdelijke woningen. Sociale huurwoningen kennen normaliter een 
exploitatietermijn van tientallen jaren en worden over die periode boekhoudkundig 
afgeschreven. Voor de onderhavige vrijstelling wordt de tijdelijkheid van de woningen 
gewaarborgd door de gekoppelde verplichting om na vijftien jaar de oude toestand te 
herstellen. Omdat hier de exploitatietermijn voor de tijdelijke woningen op vijftien jaar 
is gesteld, is de afschrijvingsperiode tegelijkertijd gemaximeerd op vijftien jaar. Dit 
rechtvaardigt het opdragen van de DAEB voor een periode van eveneens vijftien jaar. 
Een en ander wordt overigens bevestigd door het Vrijstellingsbesluit DAEB zelf, waarin 
in overweging 12 investeringen in de sociale huisvesting expliciet worden genoemd als 
voorbeeld van aanzienlijke investeringen die een langere periode dan tien jaar voor 
aanwijzing als DAEB rechtvaardigen. 

 
Uitvoering door RVO.nl 

 De Belastingdienst kan enkel met de vrijstelling tijdelijke woningen en 
heffingsvermindering nieuwbouw rekening houden als hij voor de controle kan 
beschikken over een gevalideerd bestand met de betreffende woningen. De opbouw 
en het beheer van dit bestand zal evenals bij de andere heffingsverminderingen en 
heffingsvrijstellingen namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties worden gemandateerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). Om voor opname in dit bestand in aanmerking te komen kan een 
verhuurder daartoe een verzoek indienen bij RVO.nl. RVO.nl verwerkt voor de 
heffingsvermindering de aanvragen en doet na realisatie een toets op de realisatie van 
de woning. Voor de vrijstelling toetst RVO.nl of de tijdelijke woningen aan de 
voorwaarden voldoen. Indien aan de voorwaarden is voldaan, zal RVO.nl een 
beschikking afgeven en de woning in het bestand opnemen. De kosten voor de 
uitvoering door RVO.nl van deze maatregelen worden geschat op circa € 0,2 miljoen 
voor de voorbereiding en inrichting van de uitvoering en vervolgens jaarlijks circa € 0,9 
miljoen voor de uitvoering. 
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Overig fiscaal 

Lastenverlichting voor burgers 

 Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen om de lasten van 
burgers te verlichten met als doel de koopkracht van burgers te verbeteren. Het gaat 
nog steeds goed met de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Het 
kabinet vindt het belangrijk dat burgers hiervan meeprofiteren. Dat is ook een van de 
speerpunten uit het regeerakkoord. In de augustusbesluitvorming heeft het kabinet 
daarom besloten tot enkele aanvullende maatregelen die de lasten van burgers 
verlagen. Het kabinet stelt voor om de invoering van het tweeschijvenstelsel te 
versnellen. De invoering die aanvankelijk per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt in 
het nieuwe voorstel al per 1 januari 2020 gerealiseerd. 

 Het toptarief komt daardoor in 2020 al uit op 49,5%. Het kabinet houdt daarbij vast 
aan het uit het Belastingplan 2019 voortvloeiende afbouwtraject van het maximale 
aftrektarief voor de aangewezen grondslagverminderende posten en dus aan een 
maximaal aftrektarief in 2020 van 46%. Ook neemt het kabinet een aantal maatregelen 
om de koopkracht van met name de lagere inkomensgroepen te verbeteren. In het 
voorstel wordt de algemene heffingskorting in twee stappen verhoogd: met € 78 in 
2020 en met € 2 in 2021. Deze verhoging komt bovenop de beleidsmatige verhoging 
die al in het basispad zat. De verhoging van de algemene heffingskorting verbetert met 
name de koopkracht van lagere inkomens. 

 

Energietransitie gebouwde omgeving 

Totstandkoming en uitvoering Klimaatakkoord gebouwde omgeving 

In het kader van het Klimaatakkoord wordt in 2020 een breed pakket aan maatregelen 
uitgewerkt ter ondersteuning van de woningeigenaar, de huurder en verhuurder. Dit pakket 
heeft onder meer de volgende onderdelen:  

 Fiscale wijzigingen in de energiebelasting en de opslag duurzame energie die moeten 
leiden tot een lagere belastingdruk voor huishoudens, een eerlijke verhouding tussen 
de bijdrage van huishoudens en bedrijven aan de energietransitie en de juiste prikkels 
om te willen investeren in duurzaamheid; 

 De bestaande EZK-subsidieregeling voor duurzame warmteopties (ISDE) wordt 
verbreed, waardoor ook isolatie voor subsidie in aanmerking komt; 

 Het Warmtefonds wordt ingesteld, waardoor voor elke woningeigenaar het nemen 
energiebesparende maatregelen financieel bereikbaar wordt; 

 Bewoners en gebouweigenaren worden ondersteund bij het nemen van maatregelen 
met advies, een ontzorgend aanbod en op een digitaal platform dat in 2020 
operationeel zal zijn; 

 Verhuurders worden ondersteund door implementatie van 
ondersteuningsinstrumenten, via fiscaliteit (Energie Investeringsaftrek of regeling 
vermindering verhuurdersheffing); 

 Voorts zal het Programma stimulering vermindering energieverbruik eigen woningen in 
2020 worden voortgezet. Dit programma biedt woningeigenaren handelingsperspectief 
om hun energieverbruik te verminderen; 

 Ook zal het innovatieprogramma in lijn met het Klimaatakkoord langjarig worden 
voortgezet. Het programma stimuleert de ontwikkeling van een betaalbaar en 
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aantrekkelijk verduurzamingsaanbod voor verschillende gebouwtypen, 
productiemethoden waarmee grote schaal bereikt kan worden door digitalisering en 
industrialisering, en techniek voor inpassing van het nieuwe aanbod in het 
energiesysteem van de gebouwde omgeving; 

 Dit gebeurt via een aantal instrumenten. Op het versnellen van de markttoepassing 
van aardgasvrije oplossingen wordt ingezet via de DEI + Aardgasloze wijken, woningen 
en gebouwen. Experimentele en industriële ontwikkeling wordt gestimuleerd via de 
uitvoering van meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s gebouwde omgeving 
door grootschalige consortia van kennisinstellingen en bedrijven. Tot slot zorgt het 
Kennis- en innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed voor het ontwikkelen van 
kennis en aanjagen van innovatie voor het maatschappelijk vastgoed. 

  
 Programma aardgasvrije wijken 

  

 In het ontwerp-Klimaatakkoord is gekozen om met een wijkgerichte aanpak steden en 
dorpen planmatig «van het aardgas af te halen». Het streven is om in 2030 1,5 miljoen 
woningen en andere gebouwen via de wijkenaanpak aardgasvrij te maken. Hiervoor is 
in 2019 het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) ingericht. Doel 
van het PAW is leren hoe de wijkgerichte aanpak opgeschaald kan worden, maar heeft 
als secundair doel ook dat de wijken die onderdeel zijn van het programma 
aardgasvrij(ready) worden gemaakt. Ook worden op basis van lokale uitvoering 
knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost. 

 Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen («100 
wijkenaanpak») die aardgasvrij(ready) worden gemaakt en een bijbehorend Kennis- 
en Leerprogramma. In 2018 is gestart met 27 proeftuinen. De proeftuinen en het 
Kennis- en Leerprogramma zorgen ook voor een vliegwiel, zodat gemeenten samen 
met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met de 
wijkgerichte aanpak. 

 Mede op basis van een evaluatie van de eerste tranche worden nieuwe proeftuinen 
toegewezen. Tevens vindt een nadere uitwerking plaats over de monitoring van de 
voortgang van de proeftuinen; hierbij wordt geparticipeerd in Inzicht in Kwaliteit van 
het Ministerie van Financiën. 

 
Koolmonoxide 

 In mei 2019 is het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met de 
introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties (Kamerstukken II, 2017/18, 35022) in de Tweede Kamer 
aanvaard. In 2020 zal het wettelijk stelsel hiervoor inwerking treden. Met dit stelsel 
wordt beoogd de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te 
verbeteren, teneinde het aantal ongevallen met koolmonoxide te reduceren.  

 In 2020 worden werkzaamheden verricht ten behoeve van de implementatie van dit 
stelsel. Het betreft hier onder andere een campagne om consumenten te informeren 
over de verplichte certificering van (installatie)bedrijven en het opzetten van een 
openbaar register van gecertificeerde bedrijven dat eenvoudig door consumenten kan 
worden geraadpleegd. 
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Toegankelijkheid van gebouwen  

 Er wordt gewerkt aan een aantal aanpassingen in de bouwregelgeving (zie Actieplan 
Toegankelijkheid voor de bouw (Kamerstukken II, 2018/19, 32757, nr. 154)) om de 
toegankelijkheid te verbeteren van nieuw te realiseren woningen en nieuwe voor 
publiek toegankelijke gebouwen voor mensen met een beperking. 

 
Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie 

 Per 1 juli 2020 zal de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van 
gebouwen in de regelgeving worden aangewezen, de NTA8800. Deze vervangt drie 
afzonderlijke bepalingsmethoden, waardoor een integrale toetsmethode ontstaat om 
de energieprestatie te bepalen van zowel woningbouw als utiliteitsbouw en van zowel 
bestaande bouw en nieuwbouw. 

 Met deze verandering zullen ook de eisen voor nieuwbouw per 1 juli 2020 gaan 
veranderen naar eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Beiden 
betreffen implementatie van de richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (Energy 
Performance Buildings Directive (EPBD) 2018/2001/ EU en 2010/31/EU). Met 
introductie van de nieuwe bepalingsmethode wordt ook voorzien in een werkbaar 
alternatief voor het vereenvoudigd energielabel (VEL). 

 
Wet Kwaliteitsborging 

 In het voorjaar 2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel over 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken I, 2016/17, 34453, A). Het doel 
van de wet is versterking van de positie van iedere consument als opdrachtgever 
in de bouw. De consument krijgt betere bescherming als na oplevering van een 
bouwwerk gebreken worden ontdekt. 

 Het is de bedoeling het nieuwe stelsel vanaf 2021 stapsgewijs in te voeren. Tot die 
tijd doen marktpartijen door middel van proefprojecten alvast ervaring op, zodat 
zij goed voorbereid zijn wanneer het stelsel wordt ingevoerd. In 2020 zal de lagere 
wet- en regelgeving aangepast worden en wordt de toelatingsorganisatie 
opgericht. 

 
Verduurzamen maatschappelijk vastgoed waaronder Rijksvastgoed 

 Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer en de 
instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van 
Nederland. Het RVB ontwikkelt in het kader van de energietransitie routekaarten 
voor zijn verschillende gebouwenportefeuilles. De routekaart voor de 
kantorenportefeuille is al gereed en in 2020 in uitvoering. De routekaarten voor de 
overige portefeuilles zijn in ontwikkeling. 

 Daarnaast zet het Rijk zijn vastgoed ook in voor de energietransitie van Nederland. 
Zo geeft het RVB gronden uit voor hernieuwbare energieprojecten, bijvoorbeeld 
wind- en zonneparken. Het RVB beschikt met zijn openbare uitgifteprocedure over 
de mogelijkheden om te sturen op lokaal gedragen en kwalitatief hoogstaande 
projecten. 

 Het RVB participeert ook in een aantal Regionale Energiestrategieën, waaronder in 
West-Brabant, waar rijksvastgoed in potentie een grote bijdrage aan de 
energietransitie kan leveren. 
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Subsidies 

Energietransitie en duurzaamheid 

 In het kader van de afspraken voor energietransitie in de gebouwde omgeving uit 
het Energieakkoord verstrekt het Ministerie van BZK in 2020 subsidies aan enkele 
partijen, waaronder de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal (klantcontact en 
informatievoorziening over het energielabel voor woningen en andere gebouwen).  

 Voorts zal het Programma Reductie Energieverbruik eigen woningen in 2020 
worden voortgezet. Dit programma biedt woningeigenaren handelingsperspectief 
om hun energieverbruik te verminderen.  

 Tot slot worden middelen beschikbaar gesteld aan decentrale overheden om ze te 
ondersteunen voor het Programmabureau Regionale Energie Strategieën (RES), die 
de regio’s ondersteunt met expertise voor het organiseren van participatie en voor 
de uitbreiding van de gemeentelijke taken op dit gebied. 

 
Energiebesparing Koopsector 

 Om de eigenaar-bewoner te stimuleren om energiebesparende maatregelen te 
nemen is in 2019 is de Subsidieregeling Energiebesparing eigen huis (SEEH) weer 
opengesteld. Dit wordt in 2020 voortgezet. 

 
Energiebesparing Huursector 

 In 2020 continueert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 
opdracht van het Ministerie van BZK de afhandeling van eerder verleende subsidies 
van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector voor investeringen van 
verhuurders in energiebesparende maatregelen (STEP). Aanvragen konden worden 
gedaan tot eind 2018. De subsidies worden twee jaar na verlening vastgesteld en 
uitbetaald in de periode tot aan het voorjaar 2022. 

 
Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) 

 Partijen hebben in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de energie transitie 
op gang te brengen door zo snel mogelijk 100.000 bestaande woningen te 
verduurzamen via de Startmotor huursector. De bedoeling van de Startmotor is om 
in korte tijd voldoende ervaring en schaalgrootte te realiseren bij het aardgasvrij 
maken van wijken. Deze afspraak in het Klimaatakkoord heeft als doelstelling het 
isoleren en aardgasvrij (of aard gasvrijready) maken van 100.000 bestaande 
huurwoningen in de periode tot en met 2023. 

 Ter ondersteuning van de Startmotor wordt de Stimuleringsregeling aardgasvrije 
huurwoningen ingevoerd. Voor zowel sociale als particuliere huurwoningen kan een 
bijdrage worden verleend voor het aardgasvrij maken. Bij de Stimuleringsregeling 
aardgasvrije huurwoningen staat aardgasvrij voorop en isolatie maakt hier –
afhankelijk van de startsituatie van de woningen– in meer of mindere mate 
onderdeel van uit. 


