
 

 

NOG EVEN DE "VERHUURDERHEFFING"!!! 

 Gepubliceerd: 01 maart 2019 

Zoals u ongetwijfeld weet hebben wij, het bestuur 

van HBO De Peel, een enorme hekel aan de 

zogenaamde "Verhuurderheffing". Niet alleen aan 

het bedrag wat daarmee gemoeid is, maar ook aan 

het feit dat men dit nog steeds "Verhuurderheffing" 

durft te noemen.   

 

Het feit dat wij hier en nu dit onderwerp nog even op de juiste manier gaan belichten zal er 

niet toe leiden dat deze volkomen onrechtvaardige belastingmaatregel zal worden 

afgeschaft. Die illusie hebben wij niet. Wat wij wel vinden is dat organisaties zoals wij, HBO 

De Peel, wiens taak het is de belangen van huurders te vertegenwoordigen en behartigen, 

steeds weer moeten wijzen op zaken die niet goed zijn. Wij moeten ons moede hoofd niet in 

de schoot leggen, maar accepteren dat het is zoals het is, nee..... blijven hameren op het 

onrecht dat ons, de huurders al jaren wordt aangedaan en, als er verder niets gebeurt, tot in 

lengte van jaren voort kan duren. 

Waar hebben we het over 

Wanneer je zoekt naar datgene wat de rijksoverheid over de "verhuurdersheffing" schrijft 

vind je het volgende: 

 

 Verhuurderheffing 

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, 

betalen een heffing over de WOZ-waarde van de 

huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen 

waarvan de huur niet hoger is dan € 720,42 per maand 

(prijspeil 2019). In 2019 is de verhuurderheffing 0,561%. 

 

Doel verhuurderheffing 

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de 

nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de 

maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten 

functioneren. 

Opmerking HBO De Peel: Hoe kan je nu in één zin zeggen dat het geld 

bedoeld is om de nationale schuld te verminderen en vervolgens zeggen 

dat de heffing bedoeld is om de woningmarkt beter te laten functioneren. 

Zijn wij gek of zijn zij dat!!! 

Hoogte verhuurderheffing 

In 2019 is de verhuurderheffing 0,561% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief 

loopt op tot 0,563% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,537%. 

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 50 

x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. 

Betalen verhuurderheffing 

De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting. Aangifte doen kan alleen 

elektronisch. 

Tot zover de Rijksoverheid. 

https://www.hbodepeel.nl/nieuws-van-hbo-de-peel/1004-nog-even-de-verhuurderheffing


HBO DE PEEL IS NU AAN ZET 

Zullen we nu eerst eens aan u vertellen wat datgene wat hierboven staat aan ons, de 

huurders, in 2018 heeft gekost? Nou.... 

4,5 MILJOEN EURO, JA U LEEST HET GOED, VIER EN EEN HALF MILJOEN EURO!!! 

En laten we nu maar meteen een einde maken aan dat woord: Verhuurdersheffing. Die 4,5 

miljoen euro betaalt Bergopwaarts namelijk gewoon uit de huuropbrengst van haar huurders, 

en dat zijn wij. Hierboven staat: "De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting". 

Nee dus. Er moet staan: "De huurder betaalt de huurderheffing als belasting". Het zijn 

namelijk onze centen, die wij maandelijks aan Bergopwaarts betalen om in een zeer 

belangrijke levensbehoefte te voorzien, een dak boven je hoofd hebben. 

En de kopers dan? 

Nee, de kopers betalen geen huurdersbelasting. Kopers sluiten een dikke lening af, kopen 

een huis, moeten over de lening rente betalen en mogen dan een fiks gedeelte daarvan 

terughalen bij de belasting onder de kop: Hypotheekrenteaftrek! Zo liggen de zaken in 

Nederland. 

Zonde van het geld! 

Er staan de komende jaren grote veranderingen voor de deur. Het kabinet heeft in al zijn 

wijsheid besloten om weer eens voorop te lopen, nu in de klimaatmaatregelen. Als huurders 

zijn wij daar beslist niet op tegen, maar het kost onnoemelijk veel geld, wat zeer zeker ook 

weer bij ons, de huurders, voor een deel zal worden gehaald. 

Huurdersheffing naar klimaatmaatregelen 

Dat zou wat zijn!! Geef Bergopwaarts de mogelijkheid om die 4,5 miljoen euro 

huurdersheffing per jaar, in te zetten voor het nemen van de nodige klimaatmaatregelen. 

Helemaal niet gek toch, Huurdersgeld voor Huurdersmaatregelen. Dat noemen wij, de 

bestuursleden van HBO De Peel: Rechtvaardigheid! Niet een ordinaire belastingmaatregel 

over de ruggen van huurders die maar al te vaak een niet te dikke protemonnee hebben. 

Zo, we hebben weer even neergezet hoe de zaken liggen in ons landje. We zetten er geen 

punt achter, nee een komma. Ons bestuur zal altijd blijven hameren op de 

onrechtvaardigheid die de regering toepast op ons de huurders. Dit wordt gezegd met de 

stem van de huurders. Wij hopen dat deze stem doorklinkt tot in Den Haag waar deze 

onrechtvaardigheid is bedacht en in stand wordt gehouden. 

Het bestuur van HBO De Peel 

 


