
Maatregelen Prinsjesdag ALGEMEEN EN ZAKELIJK VASTGOED  

Deze week presenteerden wij al de highlights uit de kabinetsplannen voor 2020. Nu is er ook een 

compleet overzicht van alle beleidsvoornemens voor de vastgoedmarkt. Hiermee kunt u zich 

informeren over wat er in 2020 staat te gebeuren. En natuurlijk staat het u vrij om deze informatie 

met uw cliënten en andere geïnteresseerden te delen, bijvoorbeeld via uw website of nieuwsbrief. 

Naast een algemeen onderdeel over het economische klimaat en de zakelijke markt, is er 

natuurlijk apart aandacht voor de woningmarkt en de energietransitie.  

Algemeen  

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. Daarentegen zal de verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven met een 

jaar worden uitgesteld.  

Het kabinet komt begin 2020 met een voorstel voor een nieuw investeringsfonds. Aangezien de 

rente historisch laag is, is geld lenen op de internationale kapitaalmarkt voordelig. De investeringen 

zullen waarschijnlijk worden gedaan op het gebied van innovatie en infrastructuur. Tegelijkertijd 

remt de stikstof-discussie de ambities van het kabinet. Plannen voor woning- en utiliteitsbouw en 

infrastructurele projecten zijn niet veel waard als de schop niet in de grond kan.  

Stikstofaanpak 

In de begroting van het Ministerie van LNV worden de grote gevolgen onderkent van de vernietiging 

van het Programma Aanpak Stikstof voor de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland. 

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.  


