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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35932 
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing 
en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 11 november 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A, en invoeging onderdeel C 
5  10  12 (Beckerman en Alkaya c.s.) over het feitelijk afschaffen van de 
verhuurderheffing 
 
Dit amendement verlaagt het tarief van de verhuurderheffing naar nul. Hiermee wordt de 
belastingmaatregel afgeschaft. De indiener is van mening dat met deze maatregel 
woningcorporaties meer kunnen bouwen, huurprijzen kunnen matigen en beter onderhoud 
kunnen plegen aan het woningbestand. Het is een manier om woningcorporaties meer 
financiële ademruimte te geven om mee te helpen aan de oplossing voor de woningnood. 
Door deze maatregel kunnen woningcorporaties bijna 100.000 betaalbare woningen extra 
bouwen en wordt 60.000 fte aan werkgelegenheid gecreëerd. Daarnaast zorgt deze 
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maatregel ervoor dat de woningvoorraad sneller kan worden verduurzaamd en de 
doelstellingen uit het klimaatakkoord sneller in zicht komen. De maatregel wordt bekostigd 
door een hoger vennootschapsbelastingtarief. De gelden die door deze maatregel 
vrijkomen ten behoeve van de woningcorporaties worden gebruikt om extra woningen te 
bouwen, de bestaande voorraad te verduurzamen en te onderhouden en de huurprijzen te 
matigen. 
Het afschaffen van de verhuurheffing kost 1,2 miljard euro gelet op de motie Hermans. 
Door het tarief van de verhuurderheffing op nul te stellen vervalt de mogelijkheid om 
heffingsverminderingen te verzilveren. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, Lid Omtzigt, JA21, BBB, PVV en FVD. 
 
 
Artikel I, onderdeel 0A 
7  11  13 (Nijboer c.s.) over het niet verder verhogen van de WOZ-waarde in het kader 
van de verhuurdersheffing 
 
Dit amendement heeft tot doel om bij wijziging van de WOZ-waarde de hoogte van de 
verhuurderheffing te bevriezen. Indiener is van mening dat zolang de verhuurderheffing 
niet is afgeschaft de heffing in ieder geval niet mag stijgen. Jaarlijks zien we dat de 
verhuurderheffing blijft toenemen doordat de WOZ-waarde van het onroerend goed blijft 
stijgen. Niet alleen zorgt dit ervoor dat er minder betaalbare woningen kunnen worden 
gebouwd, het vermindert ook nog eens de effectiviteit van kortingen die gegeven worden 
op de verhuurderheffing. De bevriezing van de hoogte van de verhuurderheffing wordt in 
het amendement geregeld voor 2022 door het tarief van de heffing te laten veranderen in 
gelijke mate met de stijging van de WOZ-waarde.  
 
Op 1 januari 2022 wordt het percentage van de verhuurderheffing eerst vastgesteld op 
«0,332» en vervolgens wordt het voorgestelde artikel 1.7, tweede lid, toegepast.  
 
Het amendement leidt tot een structurele budgettaire derving van € 85 miljoen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, SGP, Lid Omtzigt, PVV en FVD. 
 


