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Hervorming renovatiepremie - Overgangsmaatregelen
Begin juli 2015 raakte bekend dat de nieuwe renovatiepremie alsnog een premie blijft en
dus toch niet zal worden omgeschakeld naar een systeem van belastingvermindering.
Een definitieve beslissing moet later dit jaar nog worden genomen, maar de krijtlijnen
zijn inmiddels bekend. Er zijn een aantal ingrijpende veranderingen aan het systeem van
de welbekende renovatiepremie. Een daarvan is dat facturen voortaan maximum twee
jaar oud mogen zijn bij indiening van de aanvraag voor een renovatiepremie. Voorheen
was dat drie jaar.
Door deze nieuwe spelregels zullen ongetwijfeld heel veel mensen uit de boot vallen, wat
uiteraard de bedoeling niet kan zijn.
In welke overgangsmaatregelen wil de minister voorzien met betrekking tot de
geldigheidstermijn voor facturen voor werken gestart in 2014?
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Zoals ook al aangegeven in mijn antwoorden op SV 840 van 20 juli 2015 en SV 844 van
23 juli 2015, ga ik ervan uit dat het grootste gedeelte van de mensen die in 2013 gestart
zijn met hun renovatiewerken, eind vorig jaar een aanvraag heeft ingediend. Uit analyse
van de in 2013 ingediende dossiers blijkt immers dat 84% van de aanvragen werden
ingediend met facturen van minder dan 2 jaar voor de aanvraagdatum. Uit de cijfers van
het aantal aanvragen blijkt dit eveneens: in oktober en november 2014 werden ruim
10.000 aanvragen meer ingediend dan in dezelfde periode in 2013 (14.714 aanvragen
tegenover 3.959 aanvragen). Deze mensen konden door de overgangsregeling van eind
vorig jaar nog facturen indienen tot 28 februari 2015. Diegenen die nog geen aanvraag
hebben ingediend, waren waarschijnlijk nog niet ver genoeg gevorderd met hun werken,
en kunnen vanaf dit najaar een eerste aanvraag indienen met facturen die mogen

dateren tot eind 2013. Een tweede aanvraag kan dan eind 2016 ingediend worden met
facturen die dateren tot eind 2014.

