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De NOS en Nu.nl melden op 9 juni 2016 negatief over de verhuurdersheffing. Het effect op het behoud en 

de aanwas van sociale huurwoningen wordt er negatief door beïnvloed. 

Het beschikbare aantal sociale huurwoningen is Landelijk sinds 2010 zelfs met een derde afgenomen, 

terwijl de behoefte hieraan stijgt. 

Naar aanleiding daarvan heeft mijn fractie de volgende vragen: 

1. Wat is het oordeel van het college over de verhuurdersheffing en de resultaten daarvan 

2. Is het college op de hoogte van het standpunt van Rijnhart Wonen in dezen en wat is dat 

standpunt? 

3. Wat is het effect op het aantal beschikbare en geplande sociale huurwoningen voor Leiderdorp 

en voor Holland Rijnland 

Uit de berichtgeving blijkt dat ook de VNG zich meer en meer uitspreekt tegen de verhuurdersheffing. 

4. Welke houding neemt het college binnen de VNG in ten aanzien van dit onderwerp 

 

 
 

 

Wij hebben bovenstaande vragen voorgelegd aan Rijnhart Wonen en komen gezamenlijk tot 
onderstaande beantwoording.  
 
1. Voordat wij ingaan op de vragen wat het oordeel of standpunt van de Gemeente en Rijnhart Wonen 

is over de verhuurdersheffing, is het goed om eerst een idee te krijgen van de bedragen waar het 
over gaat.  In onderstaande tabel staan de bedragen die Rijnhart Wonen betaald heeft, of nog moet 
betalen. Hierbij is ook de saneringsheffing in beeld gebracht die bijvoorbeeld voor het verlies van 
Vestia betaald moest worden. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Overzicht heffingen Rijnhart Wonen 

 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit geld wordt door Rijnhart Wonen aan Den Haag overgemaakt en is daarmee jaarlijks niet meer 
beschikbaar voor de volkshuisvestelijke opgave. .Het college vindt het jammer dat Rijnhart Wonen 
deze oplopende bedragen sinds 2013 moet afdragen aan het Rijk ten gunste van de algemene 
middelen van het Rijk. Overigens worden investeringen door corporaties in transformatie wel 
beloond door aftrek van de verhuurdersheffing. Voor transformatie geldt een aftrek van € 10.000,- 
per woning. Voor De Entree is dat in totaal € 330.000,- ( korting geldt helaas  niet voor  Gemiva-
woningen) 

 
 
 
2. Toen de verhuurdersheffing in beeld kwam ultimo 2012 heeft Rijnhart Wonen direct haar beleidsplan 

2013-2017 ‘Expert in simpel Wonen’ (de bekende kubus) aangepast. Omdat deze heffing om 
aanzienlijke bedragen gaat, is fors in de organisatie gesneden, is het onderhoud op veel punten 
anders en goedkoper aanbesteed en zijn de huren deels verhoogd. Ook is het inkomensafhankelijk 
huurverhogen ingevoerd om de lasten neer te leggen bij de sterkste schouders. In 2013, 2014 en 
deels 2015 werd bij nieuwe verhuringen een relatief hogere huur gevraagd dan men in het verleden 
gewend was. Weliswaar had meer dan 90% van de verhuringen een sociale huurprijs, een groot deel 
lag boven de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag. In 2015 is hierop bijgestuurd ten gunste van de 
nieuwe huurders. Met de nieuwe portefeuillestrategie, in combinatie met het passend toewijzen 
vanaf 1 januari 2016, is gemiddeld 70% van de nieuwe verhuringen voor doelgroepen met 
huurtoeslag en liggen de huren ook onder de huurtoeslaggrenzen. 
Rijnhart Wonen is van mening dat de verhuurdersheffing een oneigenlijke belasting is. Voor een deel 
is de rekening bij de huurders terecht gekomen. De minister had beloofd dat dit betaald kon worden 
uit hogere huurverhogingspercentages. Dit ligt in de praktijk heel gevoelig, omdat lang niet alle 
huurders dit kunnen betalen. Daarom kiest Rijnhart Wonen voor matiging van de huurverhoging met 
ook percentages van 0 en 1% voor de laagste inkomensgroepen. Rijnhart Wonen hoopt dat de 
verhuurdersheffing uiteindelijk van tafel gaat en dat de lokale huurinkomsten ook lokaal ten goede 
komen aan de prijs-/kwaliteitverhouding van bestaande en nieuw te ontwikkelen sociale 
huurwoningen. 

 
 

Jaar Verhuurdersheffing  
x € 1000,- 

Saneringsheffing 
x € 1000,- 

Totaal 
X € 
1000,- 

2013 90 787 877 

2014 2.114 702 2816 

2015 2.359 0 2.359 

2016 2.556 0 2.556 

begroot    

2017 2.831 200 3.031 

2018 2.823 204 3.027 

2019 2.811 0 2.811 

2020 2.866 0 2.866 



 
 
 
 

3. Door het beleid dat Rijnhart Wonen afgelopen jaren gevoerd heeft, en vooral ook door de bijsturing 
en reorganisatie in 2013, is Rijnhart Wonen financieel kerngezond. Daarom kon de woningcorporatie 
afgelopen jaren ook de laagste inkomensgroepen ontzien met de huurverhoging. Ook delen van 
nieuwbouwlocaties in Zoeterwoude en Leiderdorp hebben huurprijzen onder de aftoppingsgrenzen 
voor de huurtoeslag (€ 586,68  resp. € 628,76). Rijnhart Wonen kan ondanks de verhuurdersheffing 
de toegezegde nieuwbouw in de prestatieafspraken realiseren. Sterker nog, als er meer kansen zijn 
om extra woningen te bouwen in het sociale segment, kan Rijnhart Wonen extra woningen 
realiseren.  
Omdat de verhuurdersheffing een uitgaande kasstroom is, kan er wel minder geïnvesteerd worden in 
nieuwbouw of duurzaamheid. Iedere miljoen euro minder heffing jaarlijks staat gelijk met een 
enorme investeringscapaciteit. Zeker als ervan uitgegaan wordt dat voor de investeringen geleend 
wordt tegen de momenteel extreem scherpe rentetarieven.  Door de genomen maatregelen door 
Rijnhart Wonen is er ondanks de verhuurdersheffing ook nu nog voldoende investeringsruimte. Zij 
verdienen daarvoor onze welgemeende complimenten.  Omdat er echter feitelijk weinig 
nieuwbouwlocaties voorhanden zijn, is er hoegenaamd geen effect op het aantal beschikbare  en 
geplande sociale huurwoningen voor Leiderdorp.  Hoe dat voor Holland Rijnland in zijn totaliteit zit is 
niet bekend.  
 

4. De gemeente ondersteunt de kritische houding binnen de VNG die daarbij samen optrekt met Aedes 
en de Woonbond. Als de huren betaalbaar moeten blijven en er ook  geïnvesteerd moet worden, dan 
moet er voldoende financiële ruimte overblijven, in plaats van alles over te hevelen naar de rijkskas. 
Daarnaast moet er in ieder geval (ook)  gepleit worden voor het behoud van deze financiële middelen 
voor volkshuisvestelijke activiteiten.                
       

 

Burgemeester en wethouders, 

 


