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Aan : Vereniging van Eigenaren  
Van :  Wouter de Kruijff 
Datum :  10 februari 2019 
Betreft :  wet Fiscale maatregel Rijksmonumenten (nieuw) 
 

 
Met ingang van 1 januari 2019 is de fiscale wetgeving inzake de onderhoudskosten van 
Rijksmonumenten aangepast. De fiscale aftrek voor onderhoudskosten komt te vervallen per einde 
2018 en daarvoor in de plaats komt een nieuwe subsidieregeling voor zgn. ‘instandhoudingskosten’ 
voor Rijksmonumenten. Alle bewoners zijn hierover in december jl. per brief geïnformeerd door de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Hieronder volgt een korte toelichting over deze fiscale 
veranderingen met ingang van 2019 en de wijze waarop de VVE hier in de toekomst mee zal omgaan.  
 
NB. De nieuwe subsidieregeling is een versobering van de huidige fiscale aftrekregeling. In veel 
gevallen vergoedt de subsidie een lager percentage van de gemaakte kosten. Ook komen minder 
kosten voor vergoeding in aanmerking. De nieuwe regeling is dus een verslechtering (vanuit ons 
perspectief).  
 
Oude fiscale regeling (tot en met 2018) 
Tot en met 2018 zijn de onderhoudskosten voor het Poortgebouw die de VVE heeft gemaakt in een 
bepaald boekjaar (=kalenderjaar) gepresenteerd in de jaarrekening van de VVE. Op basis van het 
puntensysteem - waarop ook de servicebijdrage is bepaald - is tevens vastgesteld welk aandeel elke 
appartementseigenaar heeft in deze onderhoudskosten. Iedere appartementseigenaar afzonderlijk 
kan dit bedrag, eventueel aangevuld met onderhoudskosten gemaakt in privé-gedeelten, als 
aftrekpost meenemen in de belastingopgave voor dat jaar. Als aftrekpost komen in aanmerking 80% 
van de onderhoudskosten tegen het belastingtarief, afhankelijk van de hoogte van het inkomen.    
 
Nieuwe fiscale regeling (vanaf 2019) 
Vanaf 1 januari 2019 is er een subsidieregeling van toepassing voor ‘ínstandhoudingskosten’ voor 
Rijksmonumenten met een woonfunctie (onderhouds- en restauratiekosten). Elk jaar tussen 1 maart 
en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt, moet een subsidieaanvraag 
worden ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Hieraan is geen minimum en geen 
maximum bedrag aan kosten verbonden. Binnen 13 weken wordt de beschikking toegezonden met 
de hoogte van de subsidie. De eerste subsidieaanvraag moet worden ingediend tussen 1 maart en 30 
april 2020 (voor de gemaakte ‘instandhoudingskosten’ in kalenderjaar 2019).   
 
Enkele aanvullende eisen voor de subsidieaanvraag: 

a) Bij een subsidieaanvraag groter dan 70.000 euro is een inspectierapport vereist; 
b) een combinatie van een laagrentende? lening (bij Nationaal Restauratiefonds) en een 

subsidie is niet toegestaan. 
 
Wat merk je in de portemonnee? 
Vielen onder de onderhoudskosten in de oude regeling nog werkzaamheden als een nieuwe keuken 
of badkamer, onder de instandhoudingskosten vallen voortaan alleen kosten die gemaakt worden 
om een monument in goede staat te houden. Denk hierbij aan schilderwerk, herstel van ornamenten 



en stucwerk. Daarnaast krijgt iedereen voortaan maximaal 38% van de kosten vergoed. De hoogte 
van het inkomen en daarmee het belastingtarief waartegen de kosten (voor 80%) in de oude regeling 
aftrekbaar zijn, vervalt. Het percentage van 38% kan naar beneden worden aangepast als de subsidie 
opraakt.  
 
Aanvragen van de subsidie 
Subsidie aanvragen kan straks op www.cultureelerfgoed.nl. Hier is binnenkort een online portal 
beschikbaar. De informatie tot dusverre laat te wensen over voor wat betreft de vraag of subsidie-
aanvragen door huiseigenaren zelf moeten worden ingediend, of dat de VVE hierin het voortouw kan 
nemen. Ongetwijfeld heeft dit laatste de voorkeur van de ledenen waarschijnlijk ook voor RCE die op 
dat moment aanmerkelijk minder aanvragen krijgt te verwerken. Toch is nog onduidelijk hoe om te 
gaan als huiseigenaren in de privé-gedeelten ook ‘instandhoudingskosten’ maken die voor subsidie in 
aanmerking komen. Zodra de VVE een subsidie aanvraag doet die uitstijgt boven het bedrag van 
70.000 euro dan is een inspectierapport vereist. Op het niveau van individuele huiseigenaren is die 
grens alleen bij zeer hoge uitzondering een issue. Het is ook nog niet duidelijk of de aanvraag in de 
online portal straks vereist dat je je meldt als huiseigenaar op persoonlijke titel.  
 
 Uitvoeringsprocedure ter instemming van de leden 

Op basis van de huidige informatie en gelet op een meer efficiënte aanpak gaan we er voorlopig 
van uit dat het bestuur van de VVE de subsidieaanvraag voorbereidt en indient namens de leden. 
Zodra de VVE de subsidie ontvangt wordt deze op basis van het vigerende puntensysteem 
verrekenend met de leden bij de eerstvolgende maand (‘restitutie servicebijdrage’). De leden 
kunnen achteraf geen bezwaar maken tegen de subsidieaanvraag van de VVE en de hoogte van 
uitkering van de subsidie. Het bestuur vraagt voor deze uitvoeringsprocedure de instemming van 
de leden. 

 
Mochten er onverhoopt kinken in de kabel komen die de voorgestelde uitvoeringsprocedure in de 
weg staan dan worden de leden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.   
 
 
    
  

https://cultureelerfgoed.nl/


 

Bijlage 1 Subsidiabele kosten  
  
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2018-08-22#Bijlage 
 
Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve 
van de instandhouding van rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen, voor zover dat is 
bepaald in deze bijlage, met dien verstande dat: 
 
a. kosten uitsluitend subsidiabel zijn voor zover de werkzaamheden: 

1. strekken tot instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale 
waarden;  
2. sober en doelmatig zijn; 
3. technisch noodzakelijk zijn; en 
4. zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het 
bijzonder historische materialen en constructies; 
 

b. kosten voor werkzaamheden gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van 
vervolgschade subsidiabel zijn; 
 
c. kosten voor werkzaamheden gericht op vervanging van materialen die hun functie niet 
meer kunnen vervullen subsidiabel zijn; 
 
d. kosten voor werkzaamheden gericht op reconstructie niet subsidiabel zijn, tenzij deze in 
uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van de minister ter versterking van de monumentale 
waarden gewenst zijn; 
 
e. kosten voor werkzaamheden die voortvloeien uit veranderd gebruik, alsmede kosten voor 
werkzaamheden die zijn gericht op comfortverbetering of verfraaiing niet subsidiabel zijn; en 
 
f. kosten voor werkzaamheden voor zover die reeds aangevangen of voltooid zijn voor de 
subsidieverlening niet subsidiabel zijn. 
  


