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Verhuurderheffing 2013

Op 2 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet 
verhuurderheffing die een heffing voor verhuurders voor  
het jaar 2013 introduceert. Deze heffing is gericht op 
verhuurders van voor verhuur bestemde woningen met  
een huur lager dan of gelijk aan de toepasselijke huur- 
toeslaggrens voor 2013, nl € 681,02. De heffing geldt alleen 
voor verhuurders met meer dan 10 van deze huur-woningen. 
De situatie op 1 januari is bepalend. De wet treedt met 
terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 in werking.

De bezitters van meer dan 10 huurwoningen met een huur  
lager dan of gelijk aan de toepasselijke huurtoeslaggrens 
worden door de Belastingdienst uitgenodigd een aangifte te 
doen. De uiterlijke aangifte- en betaaldatum is 30 september 
2013. De aangifte kan  vanaf 15 juli a.s. uitsluitend digitaal 
worden gedaan via de website van de Belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/verhuurderheffing. De verhuurderheffing 
maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen gericht op 
zowel het koop- als het huursegment. Dit pakket heeft als doel 
de woningmarkt beter te laten functioneren.

De grondslag voor de heffing wordt gevormd door de totale 
WOZ-waarde van de huurwoningen van de verhuurder met een 
huur lager dan of gelijk aan de toepasselijke huurtoeslaggrens, 
verminderd met een heffingsvrije voet van 10 maal de 
gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen. De hoogte  
van de heffing voor de verhuurder is afhankelijk van het aantal 
woningen en de WOZ-waarde van die woningen. Ter verduide-
lijking volgt hieronder een aantal voorbeelden. 

Voorbeelden van de verhuurderheffing
1. Een particuliere verhuurder is op 1 januari 2013 in het bezit 

van 15 huurwoningen; 9 woningen hebben een huur lager  
dan of gelijk aan € 681,02. Omdat deze verhuurder niet meer 
dan 10 van deze huurwoningen bezit, valt hij buiten de 
verhuurderheffing.

2. Een institutionele belegger is op 1 januari 2013 in het bezit  
van 45 woningen; 17 woningen hebben een huur lager dan  
of gelijk aan € 681,02. Deze verhuurder krijgt een verhuurder-
heffing opgelegd. De heffing bedraagt 0,014% van: de 
gezamenlijke WOZ- waarde van deze 17 huurwoningen, 
verminderd met de vrijstelling van 10 x de gemiddelde 
WOZ-waarde van het huurwoningbezit (met een huur lager 
dan of gelijk aan € 681,02) van deze verhuurder. De gezamen-
lijke WOZ-waarde van de 17 woningen bedraagt € 2,67 mln. 
Deze verhuurder is aan heffing verschuldigd: 0,014% van  
(€ 2,67 mln. – 10 x [€ 2,67 mln. : 17]) = € 153,90.

3. Een woningcorporatie is op 1 januari 2013 in het bezit van 
4.367 woningen, waarvan er 167 worden verhuurd met een 
huur boven de € 681,02. Deze corporatie krijgt een heffing 
opgelegd voor de overige 4200 huurwoningen. De heffing 
bedraagt 0,014% van: de gezamenlijke WOZ-waarde van deze 
4200 huurwoningen, verminderd met de vrijstelling van 10 x 
de gemiddelde WOZ-waarde van het huurwoningbezit (met 
een huur lager dan of gelijk aan € 681,02) van deze corporatie. 
De gezamenlijke WOZ-waarde van de 4200 woningen bedraagt 
€ 659,4 mln. Deze corporatie is aan verhuurderheffing 
verschuldigd: 0,014% van  
(€ 659,4 mln. – 10 x [€ 659,4 mln. : 4200]) = €92096.

4. Een particuliere verhuurder is op 1 januari 2013 in het bezit 
van 22 woningen. Hiervan zijn er 6 als vakantiewoning 
gelegen op een recreatie park; deze woningen worden  
als recreatiewoning per week, midweek of langweekend 
verhuurd en tellen niet meer voor de heffing. Van de overige 
16 woningen hebben er 11 een huur lager dan of gelijk aan  
€ 681,02. De gezamenlijke WOZ-waarde van die 11 woningen 
bedraagt € 1,75 mln. Deze verhuurder is aan verhuurderhef-
fing  verschuldigd: 0,014% van  
(€ 1,75 mln. – 10 x [€ 1,75 mln. : 11]) = € 22,27. 


