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Tijdelijke regeling...
Deze verhuurdersheffing is in 2013  

ingevoerd om tijdens de economische 

crisis het tekort in de staatskas aan te 

vullen. In eerste instantie zou dit een 

tijdelijke regeling zijn, maar onder-

tussen is het een permanente regeling 

geworden. De regel geldt voor alle 

woningcorporaties. Jaarlijks dragen zij 

180 miljard euro rechtstreeks af aan 

Den Haag. Dit geld kan door de regering 

worden ingezet voor allerlei uitgaven en 

komt niet in de volkshuisvesting terecht.

Geld dat door de woningcorporaties 

veel beter gebruikt had kunnen 

worden voor nieuwbouw, renovaties 

of verduurzaming van hun woningen. 

En geld dat is opgebracht door de 

huurders! De term ‘verhuurdersheffing’ 

is daarom eigenlijk helemaal geen 

goede omschrijving. De naam ‘huur-

dersbelasting’ zou beter passend zijn. 

En is het niet vreemd dat de huurders 

van sociale huurwoningen, die 

behoren tot laagste inkomensgroepen 

in Nederland, huurbelasting moeten 

betalen, terwijl de hypotheekrente-

aftrek voor degenen met hogere 

inkomens die een woning hebben 

kunnen kopen in stand blijft? Dat is 

toch scheef!

Actie in Den Haag
Het wordt tijd dat woningcorpora-

ties en huurders actie gaan voeren 

tegen de verhuurdersheffing. 

De gezamenlijke huurdersorgani-

saties van Portaal in heel Nederland 

denken nu samen met Portaal na 

over een actie om de politiek in 

Den Haag wakker te schudden dat 

het zo niet langer kan! Begin 2020 

wordt hierover meer bekend, 

houdt onze website in de gaten! 

Vindt u ook dat het zo niet langer 

kan en wilt u meehelpen om 

een actie te organiseren of bij de 

uitvoering van een actie? Meldt u 

zich dan bij ons aan, want voor 

een goede actie komen we altijd 

handen tekort!

Wist u dat van de twaalf maanden huur die u jaarlijks aan 

Portaal betaalt drie maanden huur rechtstreeks naar Den Haag 

gaan? En binnenkort worden dat er zelfs vier. Dat komt omdat 

Portaal de zogenaamde ‘verhuurdersheffing’ moet betalen.  

Verhuurdersheff ing

ACTIE

Het is hoog tijd dat 
de huurders hun stem in 
Den Haag laten horen!
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