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De effecten van de verhuurderheffing voor commerciële beleggers

Maakt 0,2% rendement 
het verschil?
Drie jaar geleden werd door minister Blok het woonakkoord gesloten met als doel de woningmarkt te hervormen 

en een impuls te geven door het stimuleren van doorstroming, de bouwsector op gang te brengen en zekerheid te 

bieden voor woonconsumenten. Een van de maatregelen was de verhuurderheffing.

Jaap Zijda1 en Christian van der Blonk2

De verhuurderheffing is een Rijksoverheidsbelasting waarbij eigenaren 
van gereguleerde huurwoningen jaarlijks een percentage van de WOZ-
waarde afdragen. De kritiek op de maatregel was fors. Hoogleraar van 
de woningmarkt Priemus noemde de verhuurderheffing een vorm van 
‘spookrijden op de woningmarkt’ (Priemus, 2015).
Nu we drie jaar verder zijn, heeft de minister de verhuurderheffing 
geëvalueerd. Er is geconcludeerd dat de corporatiesector er nu beter 
voor staat en dat geen reden bestaat tot fundamentele wijzigingen.3 
Een teleurstelling voor de woningbouwcorporaties en commerciële 
beleggers,4 maar ook een reden om de effecten van de verhuurderhef-
fing voor commerciële beleggers te analyseren. Dat gebeurt aan de 
hand van drie deelvragen:
1.   Is daadwerkelijk sprake van een netto rendementsderving vanuit de 

verhuurheffing?
2.   Heeft de verhuurderheffing effect gehad op de voorraad en het bezit 

van gereguleerde woningen?
3.   Wat betekent dit voor de investeringskeuze van commerciële beleg-

gers in gereguleerde woningen?

Verhuurderheffing 

De verhuurderheffing is in werking getreden per 1-1-2014 en geldt 
voor alle verhuurders van gereguleerde huurwoningen. Gereguleerd 
betekent dat de maandhuur van de woning niet hoger is dan € 710,68 
per maand (2016).5 De verhuurderheffing is gebaseerd op een percen-
tage van de WOZ-waarde van de woning dat jaarlijks is verschuldigd. 
Dit percentage is in de afgelopen jaren opgelopen van 0,381% in 2014 
naar 0,536% in 2017,6 wat betekent dat in 2017 € 1,7 miljard aan heffing 
wordt betaald. Van de totale voorraad gereguleerde woningen is 19% 
commercieel of particulier bezit.

Financiële effecten verhuurderheffing

De invoering van de verhuurderheffing maakt onderdeel uit van een 
breder pakket. Minister Blok redeneert dat de meerkosten gecompen-
seerd kunnen worden vanuit een kostenefficiëntie in de exploitatie 
en een boven inflatoire huurverhoging. Deze compensatie lijkt vooral 
gericht op woningcorporaties. Commerciële beleggers hebben vanuit 
hun positie veelal een scherpe kostenstructuur en zijn gericht op huur-
prijsoptimalisatie. De mogelijkheid tot hogere inflatie van de huur 
voor hogere inkomens is daarbij beperkt in staat om de verhuurderhef-
fing af te dekken. 
Om inzichtelijk te krijgen wat de verhuurderheffing voor commerciële 
beleggers financieel betekent, is in tabel 1 een cijfermatig inzicht gege-
ven in een gemiddelde gereguleerde beleggershuurwoning. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de ‘oude’ situatie voor het ingaan van het 
woonakkoord en de situatie nu. Zoals blijkt, ontstaat een verruiming 
van de huurinkomsten met gemiddeld € 38 per maand. Hier staat een 
kostenpost van € 63 aan verhuurderheffing tegenover. Oftewel: 40% van 
de verhuurderheffing wordt rechtstreeks in mindering gebracht op het 
netto rendement (van der Heijden & Lamain 2014). Uitgaande van een 
gelijkblijvende waardering (uitgedrukt in de WOZ-waarde), betekent dit 
een derving van ruim 0,2% op het netto direct rendement: De verhuur-
derheffing resulteert dus daadwerkelijk in een rendementsderving.
Investeerders zullen zich genoodzaakt voelen om hun bruto rende-
mentseis naar boven bij te stellen wanneer de verhuurderheffing niet 
volledig is door te berekenen in de huur of binnen de kostenstructuur 
is af te dekken. De netto rendementseis verandert immers niet. Op 
basis van de netto rendementsderving van 0,2% en ervan uitgaande dat 
de rendementseis niet wijzigt, resulteert dit in een daling van de beleg-
gingswaarde van circa 5% (tabel 2). 
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Effecten op de woonvoorraad

Ondanks de lagere waardering van een gereguleerde huurwoning is de 
interesse van de commerciële belegger niet minder geworden. Uit het 
driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland (WoON) van het ministerie 
BZK blijkt dat het aantal gereguleerde huurwoningen in bezit van 
commerciële beleggers aanzienlijk is toegenomen in de afgelopen 
jaren. Zoals zichtbaar in tabel 2 is sprake van een toename van 100.000 
gereguleerde huurwoningen in commercieel bezit (+ 25%) tussen 2009 
en 2015.
De sterke stijging van gereguleerde huurwoningen in bezit van com-
merciële beleggers is zeker opmerkelijk gezien het feit dat in diezelfde 
periode 2009-2015 het totaal aantal gereguleerde woningen met ruim 
160.000 is afgenomen tot onder de 2,5 miljoen.
Tevens blijkt dat het aantal vrije sector huurwoningen is toegenomen 
met ruim 235.000 woningen. De daling van het aantal gereguleerde 

woningen in corporatiebezit en de stijging van het aantal vrije sector 
huurwoningen wordt, samen met sloop en verkoop, verklaard door het 
naar de vrije sector brengen van gereguleerde woningen. De verkoop 
van 5.500 woningen van Vestia aan de Duitse belegger Patrizia en WIF 
(bijna 4.000 woningen) aan een Britse belegger (Round Hill) zijn de 
meest bekende en grootste transacties van gereguleerde woningen van 
corporaties naar commerciële beleggers, waarbij deze woningen pas na 
uitponden of huurdersmutatie in de vrije sector komen.
De verhuurderheffing is reeds in 2012 aangekondigd en vanaf 2014 
van kracht. Vanaf dat moment is het totaal aantal gereguleerde 
huurwoningen afgenomen. Het aantal gereguleerde huurwoningen 
in de particuliere huursector is in de periode 2012-2015 daarentegen 
met 17.000 woningen (bijna 4%) gestegen. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat de toename van het aantal gereguleerde woningen in de 
particuliere sector is afgevlakt. Tussen 2009 en 2012 neemt het aantal 
gereguleerde huurwoningen in de particuliere sector nog toe met ruim 
80.000. Daarnaast moet worden genoemd dat mogelijke verkopen van 
gereguleerde woningen door particuliere beleggers wellicht pas in de 
komende jaren zichtbaar worden. 

Gereguleerde huurwoningen vanuit beleggersperspectief

Beleggers lijken niet te zijn afgeschrikt door de verhuurderheffing. 
Zijn Nederlandse huurwoningen zo gewild door commerciële beleg-
gers dat de verhuurderheffing wordt geaccepteerd of zijn er ook andere 
argumenten denkbaar? Inzicht in de overwegingen van een commerci-
ele belegger geven we door het belichten van drie thema’s: diversifica-
tie, vertrouwen en rendement. 
 
Diversificatie
Investeringsbeslissingen zijn een uitruil van risico en rendement, 
waarbij geldt dat hoe hoger het risico van een asset, hoe meer rende-
ment beleggers verlangen. Vanuit dat perspectief is de moderne por-
tefeuilletheorie (MPT) van Markowitz relevant. De centrale gedachte 
van de theorie is dat door het combineren van verschillende assets 
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(diversificatie), beleggers kosteloos een deel van het risico (specifiek 
risico) kwijtraken. Dit leidt tot verschillende combinaties van assets 
met elk zijn eigen risico-rendementsprofiel. Om die reden heeft een 
investering in een gereguleerde huurwoning, ondanks de financiële 
kostendruk vanuit de verhuurderheffing, vanuit de optiek van diversi-
ficatie, toegevoegde waarde.

Vertrouwen
Een belangrijk aspect voor beleggers is vertrouwen: vertrouwen in de 
markt maar ook zeker vertrouwen in de instituties die invloed hebben 
op de werking van de markt. De gereguleerde huurmarkt, de term 
zegt het zelf al, is sterk gereguleerd met de overheid als marktmees-
ter. Commerciële beleggers dienen zich binnen de regelgeving voor 
de sector te bewegen, waarbij is gebleken dat deze aan veranderingen 
onderhevig kan zijn. De invoering van de verhuurderheffing vormt 
hier een sterk voorbeeld van. Naast de regelgeving is ook het vertrou-
wen van commerciële beleggers in het huurobject zelf beperkt. De 
huisvesting van een voornamelijk sociaal lagere bevolkingsklasse 
kent haar eigen problematiek die beleggers kan afschrikken. Denk 
aan het risico op het uitblijven van de huurbetaling maar ook een lage 
mutatiegraad waardoor huurverhogingen worden geremd  Dit maakt 
dat de gereguleerde huursector voor commerciële beleggers beperkte 
vrijheden geeft en een extra risicofactor kent. Dit vraagt om een hogere 
risico-opslag op het rendement en maakt het beleggingsproduct, 
wanneer een hoger rendement niet haalbaar is, minder aantrekkelijk 
voor commerciële beleggers. Andersom geredeneerd: het resulteert in 
een lagere aankoopprijs om bij hetzelfde beleggingsproduct hetzelfde 
netto rendement te behalen.

Rendement
Tot dusverre is gesproken over rendement maar in hoeverre is bij een 
gereguleerde huurwoning sprake van een geaccepteerd rendement? 
Wanneer dit rendement voldoet aan de eis van de belegger is immers 
sprake van een interessante investering. Tabel 1 geeft een gemiddeld 
rendement van 4,0% (inclusief verhuurderheffing) voor een Neder-
landse gereguleerde beleggershuurwoning. De IPD-index laat zien dat 
voor woningbouw het direct rendement in 2015 gemiddeld 4,6% be-
droeg. Een gereguleerde woning heeft dus een onder gemiddeld direct 
rendement. Met de stijging van de verhuurderheffing zal het verschil 
naar verwachting toenemen in 2016 en 2017.
Kortom, het direct rendement op gereguleerde huurwoningen komt in 
de buurt maar ligt onder het gemiddelde voor huurwoningen. Vanuit 
dit perspectief is het rendement op een geliberaliseerde woning een 
aantrekkelijkere belegging. Hier geldt wel een uitzondering wanneer 
een belegger een woning aankoopt tegen een (lage) waardering als 
gereguleerde woning. In dit geval bestaat de kans om een waardever-
meerdering te realiseren bij omzetting naar koop of geliberaliseerde 
huur (het zogenaamde indirect rendement).7

Conclusies

Aangezien de verhuurderheffing slechts beperkt kan worden door-
berekend aan de huurder, staat het rendement onder druk en zijn 
gereguleerde huurwoningen een minder interessant beleggingsobject 
geworden. Deze conclusie hangt ook samen met de institutionele 
vormgeving van de gereguleerde huursector, zoals de strakke wet- en 
regelgeving. De invoering van de verhuurderheffing is een praktijk-
voorbeeld van hoe de overheid de financiële spelregels kan wijzigen.
De algehele conclusie is echter genuanceerder. Gereguleerde huur-
woningen zijn nog steeds interessant. Het effect op het rendement is 
klaarblijkelijk te gering om massaal de woningen van de hand te doen. 
Daarnaast kan het zijn dat de doelstelling van de particuliere belegger 

nu meer gericht zal zijn op het liberaliseren of uitponden.
Een eerste verklaring voor de interesse van commerciële beleggers in 
gereguleerde huurwoningen is het aankopen van het vastgoed tegen 
een lagere koopsom door het verdisconteren van de verhuurderheffing 
in de aankoopprijs. Beleggers die nu, tegen de juiste prijs, gereguleerde 
huurwoningen aankopen, hebben de kosten van de verhuurderheffing 
al verrekend en kunnen het door hen gewenste rendement behalen. 
Een tweede argument is de aankoop van gereguleerde huurwoningen 
met als doel om op korte termijn te streven naar het liberaliseren 
of uitponden van de gereguleerde woningen. In dit geval heeft de 
verhuurderheffing minder effect aangezien geen sprake is van een 
langdurige huurexploitatie. 
Een laatste argument is de meerwaarde van gereguleerde huurwonin-
gen in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. 
Een laatste vraag die resteert is of de uitwerking van de verhuurderhef-
fing is wat de politiek heeft beoogd met het sluiten van het woonak-
koord. Het blijkt dat commerciële beleggers in sterkere mate verte-
genwoordigd zijn op de gereguleerde huurmarkt, al blijft dit relatief 
gering. Of dit daadwerkelijk heeft bijgedragen aan een toegenomen 
dynamiek en doorstroming op de huurmarkt valt te betwijfelen. Wel-
licht dat de bijdrage van € 1,7 miljard aan de begroting een sterker 
argument was bij de invoering van de verhuurderheffing.
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Noten

1 Partner Stadkwadraat.

2 Adviseur bij Stadkwadraat.

3  De minister heeft een wetswijziging voorgesteld (ministerie van BZK 2016b) 

waarbij een aantal aspecten van de verhuurderheffing wordt herzien. Dit betreft 

onder meer het aantal woningen voor de vrijstelling en een vermindering van de 

lasten voor een aantal specifieke gevallen.

4  Onder commerciële beleggers wordt in dit artikel verstaan: beleggers in geregu-

leerde woningen, niet zijnde WSW-gewaarborgde beleggers.

5  De eerste tien woningen zijn vrijgesteld en ook geldt een heffingsvermindering 

voor transformatiepanden en enkele regio’s (ministerie van BZK 2013a).

6  In de wetswijziging wordt voorgesteld om dit percentage te verhogen naar 

0,543% in 2017 en 0,569% in 2018 (ministerie van BZK 2016b).

7  In sommige gevallen maken partijen afspraken over het handhaven van het 

sociale karakter of wordt bij omzetting een afkoopsom gevraagd.

Dit artikel is gebaseerd op een tweetal essays die eerder door dhr. Zijda en dhr. 
Van der Blonk zijn geschreven in het kader van hun opleiding aan de Amster-
dam School of Real Estate.


