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35 409 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 
2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld 
genot huurwoningen) 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het 

gebrek te herstellen in de toerekeningssystematiek in de verhuurder-
heffing met betrekking tot huurwoningen waarvan het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht wordt gedeeld door twee of meer 
natuurlijke personen, rechtspersonen of groepen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 1.3 vervalt. 

 B

Na artikel 1.6 wordt een afdeling ingevoegd, luidende: 

AFDELING 3A. GEDEELD GENOT KRACHTENS EIGENDOM, BEZIT OF 
BEPERKT RECHT  

Artikel 1.6a  

Voor de toepassing van de artikelen 1.4 en 1.6 wordt een huurwoning 
waarvan het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt 
gedeeld door twee of meer natuurlijke personen, rechtspersonen of 
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groepen, in aanmerking wordt genomen bij elk van deze natuurlijke 
personen, rechtspersonen of groepen, naar rato van de mate van de 
eigendom, onderscheidenlijk het bezit of het beperkt recht.
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020 en werkt terug tot 
en met 1 januari 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt 
geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2020 treedt deze wet in werking 
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en 
werkt zij terug tot en met 1 januari 2020. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister voor Milieu en Wonen, 

De Staatssecretaris van Financiën,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 409, nr. 2 2


