
De verhuurderheffing is een onrechtvaardige belasting  
van bijna 2 miljard euro op sociale huurwoningen.

Schaf huurdersbelasting af, 
voor een sociaal huurbeleid!

Deze heffing voor corporaties en particuliere  
verhuurders in het sociale segment is op geen enkele 
wijze te rechtvaardigen. Omdat verhuurders de heffing  
doorbelasten aan huurders in de vorm van hogere  
huurstijgingen en minder aanbod van betaalbare  
huurwoningen dragen de zwakste schouders de zwaarste 
lasten. Huurders en woningzoekenden zijn hierdoor  
de afgelopen jaren zwaar gedupeerd door hoge huren, 
langere wachtlijsten en slechtere woningen met hoge 
energielasten. De verhuurderheffing is daarmee een 
grote veroorzaker van armoede.

Maar ook voor een gezonde woningmarkt en economi-
sche ontwikkeling is de verhuurderheffing desastreus. 
Het past niet bij een eigendomsneutraal woonbeleid, 
waarbij burgers gelijkwaardig kunnen kiezen hoe ze wo-
nen. De heffing heeft geleid tot een enorme afname van 
investeringen, met grote werkloosheid in de bouw  
tot gevolg. Noodzakelijke investeringen in energie
besparing, herstructurering en leefbaarheid bleven  
uit. Tevens stagneerde het realiseren van voldoende ge-

schikte woningen voor mensen met een beperking  
en ouderen terwijl de behoefte aan deze woningen  
is toegenomen doordat deze groepen onder het huidige  
kabinetsbeleid langer zelfstandig moeten wonen.  
De uitstroom uit instellingen in de maatschappelijke  
opvang, gehandicaptenzorg en ggzinstellingen stokt 
door het tekort aan betaalbare huurwoningen. Ook  
starters lopen tegen steeds langere wachttijden aan.

Onderstaande maatschappelijke organisaties pleiten voor 
een sociaal huurbeleid waarbij huurders en woningzoe-
kenden weer centraal staan. Een beleid waarbij huren 
weer betaalbaar wordt door lagere huurprijzen voor  
zittende en nieuwe huurders. Een beleid waarbij investe-
ringen bevorderd in plaats van ontmoedigd worden zodat 
tegemoet kan worden gekomen aan de toenemende 
vraag en de noodzaak voor energiebesparing. 

Wij roepen politieke partijen daarom op zich voor en  
na de verkiezingen uit te spreken voor een sociaal 
huurbeleid. Schaf de verhuurderheffing af en zorg voor 
voldoende, betaalbare en energiezuinige huurwoningen. 
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Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij VACpunt Wonen. Bent u 

geïnteresseerd in een VAC-advies, dan kunt u ook rechtstreeks contact 

opnemen met de Adviescommissie Wonen in uw gemeente. Een overzicht 

van alle commissies vindt op www.vacpuntwonen.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van VACpunt Wonen?  

Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief van VACpunt Wonen via 

onze website of door middel van een mail naar info@vacpuntwonen.nl.
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