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Stappenplan aangifte 
verhuurderheffing 
2021 

De aangifte verhuurderheffing 2021 moet vóór 1 
oktober 2021 zijn ingediend én het verschuldigde 
bedrag moet zijn betaald. Om een correcte aangifte 
verhuurderheffing in te kunnen dienen, kan het 
volgende stappenplan behulpzaam zijn.  

 

De Belastingdienst voert controles uit op 
de juistheid van de ingediende 
aangiften. Mede hierdoor zijn correcte 
aangiftes met een goede, consistente en 
inzichtelijke administratieve 
onderbouwing (ook over voorgaande 
jaren) van groot belang. 
Vanzelfsprekend naast het reeds 
bestaande financiële belang.  

De aangifte verhuurderheffing 2021 
moet via het portaal MijnBelastingdienst 
Zakelijk ingediend te worden. Het 
indienen via dit portaal kan voor 
rechtspersonen alleen via eHerkenning, 
waarvoor u tijdig actie dient te 
ondernemen indien u nog niet over 
eHerkenning beschikt. 

Stap 1: is er sprake van een zelfstandige 
onroerende zaak, zijnde een woning? 

Vanzelfsprekend dient u uitsluitend 
verhuurde woningen (en dus geen niet-
woningen en roerende zaken) op te 
nemen in de aangifte. Hiervoor sluit de 
verhuurderheffing volgens de wet aan 
bij artikel 16 Wet WOZ (de 
objectafbakening). 

Wij merken hierbij echter op dat de 
Belastingdienst niet per definitie uitgaat 
van deze objectafbakening. Volgens de 
Belastingdienst moet worden 
aangesloten bij de definitie van het 
begrip ‘zelfstandige woning’ uit art. 234 
van boek 7 Burgerlijk Wetboek: 

“Onder zelfstandige woning wordt 
verstaan de woning welke een eigen 
toegang heeft en welke de bewoner kan 
bewonen zonder daarbij afhankelijk te 
zijn van wezenlijke voorzieningen buiten 
de woning.” 

Op de website van de Belastingdienst is 
in dit kader nader toegelicht dat voor de 
kwalificatie van zelfstandige woning in 
elk geval de volgende zaken aanwezig 
dienen te zijn: 

• Een eigen woon(slaap)kamer; 

• Een eigen keuken met 
aanrecht, aan- en afvoer voor 
water en een aansluitpunt voor 
een kooktoestel; 

• Een toilet met waterspoeling. 

Wij raden derhalve aan deze definitie als 
uitgangspunt te hanteren voor de 
beoordeling of sprake is van een 
zelfstandige onroerende zaak, zijnde een 
woning. De indeling in zelfstandige en 
onzelfstandige onroerende zaken in uw 
activa-administratie kan hierbij als basis 
dienen. Uit de praktijk blijkt overigens 
dat de door de Belastingdienst 
gehanteerde definities niet altijd 
overeenkomen met de relevante 
definities voor de Wet WOZ. Ook bij de 
verhuur van woningen en garages kan 
de verwerking in de activa-administratie 
afwijken van de relevante definities voor 
de verhuurderheffing. 

Op basis van de Wet Maatregelen 
Woningmarkt 2014 II (WMW) menen wij 
echter dat u voor de objectafbakening 
de door de gemeente verschafte WOZ-
beschikking kunt aanhouden, tenzij de 
door de gemeente gehanteerde 
objectafbakening volgens u evident 
onjuist is. Elk op de WOZ-beschikking 
genoemd adres met een WOZ-waarde is 
op basis van artikel 16 wet WOZ een 
zelfstandige onroerende zaak.  
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Gelet op de mogelijke verschillen tussen 
de WOZ-objectafbakening en de door de 
Belastingdienst gehanteerde definitie 
van zelfstandige woning, adviseren wij u 
om dan ook deze goed te vergelijken 
met de WOZ-object afbakening. Indien 
het toepassen van de WOZ-
objectafbakening tot een lagere heffing 
zou leiden, raden wij aan bezwaar aan te 
tekenen tegen de aangifte 
verhuurderheffing. Hulpmiddelen ter 
beoordeling kunnen daarbij bijvoorbeeld 
zijn de gebruikscodes behorende bij de 
WOZ-beschikking zijn (10, 11 en 12) of 
het wozwaardeloket.nl. 

Uitsluitend woningen (en dus geen niet-
woningen) waarvan u (hoofd)verhuurder 
bent moet u opnemen in de aangifte. Dit 
betreft tevens woningen die u verhuurt 
aan een rechtspersoon die deze 
woningen vervolgens doorverhuurt. 
Deze situatie kan zich voordoen 
wanneer u als woningcorporatie een 
zorgcomplex verhuurt aan een 
zorginstelling, die zelfstandige eenheden 
in het complex doorverhuurt aan haar 
cliënten. U bent dan nog steeds 
hoofdverhuurder van deze woningen. 

In de praktijk zien wij dat bij 
boekenonderzoeken de nodige 
discussies ontstaan tussen verhuurders 
en de belastingdienst over het begrip 
zelfstandige woning. Het is in dat kader 
raadzaam de door u gehanteerde 
methodiek om te bepalen welke 
onroerende zaken zelfstandig zijn en 
welke onzelfstandig goed vast te leggen. 

Stap 2: zo ja, wat is het gebruik van 
deze zelfstandige onroerende zaak, 
zijnde een woning? 

In de WMW 2014 II staat vermeld dat de 
woning bestemd moet zijn voor de 
verhuur. Daarbij geldt de peildatum 1 
januari 2021. 

Op grond van de WMW vallen in 
Nederland gelegen voor verhuur 
bestemde woningen waarvan de 
huurprijs de liberalisatiegrens niet 
overstijgt onder de verhuurderheffing. 

Niet als huurwoning wordt in de WMW 
aangemerkt: 

• Een woning die wordt verhuurd 
in het kader van het hotel-, 
pension-, kamp- en 
vakantiebestedingsbedrijf aan 
personen die in die woning 
voor een korte periode verblijf 
houden; 

• Een woning die die krachtens 
artikel 3.1 van de Erfgoedwet 
als rijksmonument is 
aangewezen. 

Daarnaast heeft de Belastingdienst 
beleid gepubliceerd waarin is 
opgenomen dat woningen die een 
intramurale bestemming hebben, in 
combinatie met de bekostiging van de 
wooncomponent vanuit de Wet 
langdurige zorg (voormalige AWBZ), 
zorgverzekeraar of WMO, niet als 
huurwoning hoeven te worden 
aangemerkt. Ook woningen die op 
peildatum 1 januari 2021 onbewoonbaar 
zijn (er ontbreken essentiële 
voorzieningen), vallen niet onder de 
heffingsgrondslag verhuurderheffing 
2021. 

Voorts is op basis van het beleid van de 
Belastingdienst in de volgende situaties 
geen sprake van een voor de verhuur 
bestemde woning: 

• Een woning die zal worden 
gerenoveerd, als de woning op 
peildatum niet verhuurd is en 
de renovatie uiterlijk op 31 
augustus van dat jaar nog niet 
is afgerond en de woning in de 
tussentijd niet is verhuurd of te 
huur is aangeboden. 

• Een op peildatum onverhuurde 
woning die zal worden gesloopt 
en tussen peildatum en 
sloopdatum niet is verhuurd of 
te huur is aangeboden. 

• Een op peildatum onverhuurde 
woning die te koop wordt 
aangeboden of eventueel te 
koop aangeboden gaat worden 
en tussen peildatum en 
verkoopdatum niet is verhuurd 
of te huur is aangeboden. 

In de volgende situaties is volgens de 
Belastingdienst wel sprake van een voor 
de verhuur bestemde woning: 

• De te koop staande woning die 
op de peildatum (tijdelijk) is 
verhuurd omdat de verkoop 
stagneert 

• Een woning voor gebruik voor 
eigen doeleinden van de 
verhuurder die wordt gebruikt 
voor bewoning; bijvoorbeeld de 
dienstwoning waarin een 
medewerker van de verhuurder 
woont. Opslagruimten – voor 
zover deze geen zelfstandige 
woningen zijn – die de 
verhuurder gebruikt, tellen niet 
mee voor de 
verhuurderheffing. 

• De huurwoning die de 
verhuurder te koop heeft 
aangeboden aan de huurder. 

• Wisselwoningen die worden 
gebruikt om een huurder onder 
te brengen tijdens de renovatie 
van zijn woning. 

• Woningen die zijn verhuurd in 
het kader van de leegstandwet 
(vroeger: antikraak). 

Leegstand op 1 januari i.v.m. 
bestemming renovatie, sloop of 
verkoop 
Met de komst van jurisprudentie en de 
reactie daarop van de Staatssecretaris 
van Financiën omtrent het begrip ‘voor 
verhuur bestemd’ lijkt het bovenstaande 
beleid van de Belastingdienst 
achterhaald te zijn met betrekking tot de 
tijdstipbepaling van 31 augustus bij 
leegstand op 1 januari. Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch en Gerechtshof ‘s-
Gravenhage oordeelden in 2019 dat 
woningen die op peildatum leegstaan en 
niet aangeboden worden voor verhuur 
niet in de heffingsgrondslag voor de 
verhuurderheffing opgenomen mogen 
worden. Of voor een bepaalde datum 
feitelijk is verkocht of gerenoveerd is 
naar onze mening derhalve niet van 
belang. De Staatssecretaris van 
Financiën heeft in de casus van het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch laten 
weten geen beroep in cassatie aan te 
tekenen en berust derhalve in de 
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uitkomst van de procedure. Het beroep 
in cassatie van de Staatssecretaris tegen 
de uitspraak van het Gerechtshof ’s-
Gravenhage is in juni 2021 door de Hoge 
Raad ongegrond verklaard (art. 81 RO).  

Ten aanzien van woningen met een 
sloop of verkoop-bestemming is de 
tijdstipbepaling van 31 augustus dan ook 
komen te vervallen in het beleid van de 
Belastingdienst. Hoewel wij in dit kader 
van mening zijn dat ook de 
tijdstipbepaling van 31 augustus bij een 
renovatiebestemming eveneens 
achterhaald lijkt te zijn, lijkt deze 
tijdstipbepaling thans nog onderdeel van 
het beleid van de Belastingdienst.  

Voorts merken wij op dat het beleid van 
de Belastingdienst ten aanzien van 
woningen met een bestemming sloop of 
verkoop alsnog strikter lijkt dan de 
voorwaarden die de Gerechtshoven ’s-
Hertogenbosch en ’s-Gravenhage 
hanteren. De fiscus stelt namelijk nog 
wel de voorwaarde dat de woning in de 
tijd tussen 1 januari en het moment van 
sloop of verkoop niet verhuurd mag 
worden en niet te huur mag worden 
aangeboden.  

Verhuur(bestemming) op 1 januari 
De Hoge Raad heeft in augustus 2018 
geoordeeld dat ingeval een woning op 
de peildatum daadwerkelijk wordt 
verhuurd in de zin van artikel 7:201 BW, 
de woning op dat moment voor verhuur 
is bestemd. Dat een op peildatum 
verhuurde woning uiteindelijk is 
bestemd voor bijvoorbeeld verkoop of 
sloop, doet hier niet aan af. Ook 
woningen die op de peildatum 
leegstaan, maar wel (voor een bepaald 
bedrag) te huur worden aangeboden, 
kwalificeren volgens de Hoge Raad als 
woningen bestemd voor verhuur.   

Naar onze mening is een voornemen tot 
verhuur onvoldoende. De 
Belastingdienst heeft aangegeven van 
mening te zijn dat als er sprake is van 
een leegstaande woning die voorheen 
werd verhuurd, op peildatum leegstaat 
en niet te huur is aangeboden, er alsnog 
sprake kan zijn van verhuurderheffing 
als het voornemen bestaat deze woning 

te huur aan te bieden. Dit betreft de 
situatie van frictieleegstand. 

Leegstandsbeheer / anti-kraak 
Zoals hierboven vermeld neemt de 
Belastingdienst het standpunt in dat 
woningen verhuurd in het kader van de 
Leegstandswet belast zijn voor de 
verhuurderheffing. Hierover zijn enkele 
procedures gevoerd.  

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld 
dat voor de invulling van het huurbegrip 
in de zin van de verhuurderheffing, 
aansluiting dient te worden gezocht bij 
het huurbegrip van het Burgerlijk 
Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat huur de overeenkomst is, 
waarbij de huurder en de verhuurder 
zich aan elkaar verbinden. De 
verhuurder verbindt zich daarbij tot het 
in gebruik geven van een zaak of een 
gedeelte van deze zaak en de huurder 
verbindt zich tot het leveren van een 
tegenprestatie. Bruikleen valt niet onder 
het begrip ‘huur’, omdat bij bruikleen nu 
juist geen vergoeding voor het gebruik is 
verschuldigd.  

In de praktijk is het onderscheid tussen 
huur en bruikleen soms lastig te maken. 
Derhalve dient bij het ter beschikking 
stellen van woningen in het kader van 
de Leegstandswet en anti-kraak een 
beoordeling plaats te vinden of er civiel 
sprake is van een huurovereenkomst. 

In december 2020 heeft de Rechtbank 
Noord-Holland geoordeeld dat dit 
eveneens kan gelden als deze woningen 
door de eigenaar om niet in beheer zijn 
gegeven aan een leegstandsbeheerder 
en vervolgens door deze beheerder 
tegen een vergoeding ter beschikking 
worden gesteld aan oppassers. De 
rechtbank oordeelde in deze casus dat 
de terbeschikkingstelling door de 
beheerder aan de oppassers als verhuur 
gezien moest worden. Op basis daarvan 
was voor de eigenaar sprake van belaste 
huurwoningen voor de 
verhuurderheffing.   

U kunt van mening zijn dat de 
belastingdienst het begrip voor verhuur 
bestemd niet correct uitlegt. In dat geval 

adviseren wij – ter voorkoming van 
naheffingen en boetes – de volgende 
praktische werkwijze. U doet aangifte 
conform de standpunten van de 
Belastingdienst en tekent binnen 6 
weken na aangifte en betaling 
gemotiveerd bezwaar aan tegen de 
voldoening op aangifte van 
verhuurderheffing voor de woningen 
welke naar uw mening niet onder de 
verhuurderheffing vallen.  

Stap 3: zo ja, is de huursom (exclusief 
servicekosten) op 1 januari 2021 van de 
zelfstandige woning niet hoger dan € 
752,33? 

U dient enkel de zelfstandige woningen 
met een huursom (exclusief 
servicekosten) niet hoger dan de 
liberalisatiegrens op te nemen in de 
aangifte. De liberalisatiegrens ligt per 1 
januari 2021 op € 752,33. Ook een 
huursom die op de liberalisatiegrens is 
gelegen valt onder de 
verhuurderheffing. 

Let op: indien u een complex van 
zelfstandige (en onzelfstandige) 
woningen verhuurt voor één huursom, 
dient u per zelfstandige woning de 
werkelijke per 1 januari 2021 
overeengekomen huur tussen bewoner 
en (onder)verhuurder als uitgangspunt 
te nemen. Indien u voor een woning en 
een garage aparte WOZ-beschikkingen 
heeft ontvangen, behoort de huursom 
voor de garage niet tot de huursom 
waar voor de verhuurderheffing aan 
wordt getoetst. Als een 
garage/parkeerplaats is inbegrepen in 
de WOZ-beschikking van de woning 
dienen de huur van de 
garage/parkeerplaats en de huur van de 
woning bij elkaar te worden opgeteld. 

De Hoge Raad heeft in 2019 besloten 
dat voor de toetsing aan de 
liberalisatiegrens uitgegaan dient te 
worden van de kale huurprijs. Is de kale 
huur aldus niet hoger dan € 752,33 dan 
valt de woning dus onder de 
belastingplicht voor de 
verhuurderheffing. 
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U bent verantwoordelijk voor het 
verzamelen en vastleggen van de 
gegevens. Uit uw aangiftedossier moet 
duidelijk blijken hoe u de huur hebt 
bepaald. Indien sprake is van 
onder/doorverhuur, dan zal de 
doorverhuurder de huursom bij u 
moeten aanleveren ten aanzien van de 
particuliere bewoners. 

Stap 4: uitgezonderde zelfstandige 
(huur)woningen 

Aangekochte huurwoningen 
Indien huurwoningen worden verkregen 
door een toegelaten instelling in de zin 
van de Woningwet tussen 1 januari 2017 
en 31 december 2021 worden deze 
uitgezonderd van de belastingplicht voor 
de verhuurderheffing mits: 

• Deze huurwoningen gelegen 
zijn in de aangewezen 
krimpgebieden. 

• Deze huurwoningen zijn 
opgenomen in een plan dat 
beoogt uitvoering te geven aan 
een activiteit in het kader van 
stedelijke vernieuwing als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
van de Woningwet. 

• De belastingplichtige hiervoor 
een verklaring heeft ontvangen. 

De uitzondering voor de belastingplicht 
ten aanzien van aangekochte woningen 
geldt voor een periode van 20 jaar nadat 
de huurwoning in eigendom is 
verworven. 

Tijdelijke huurwoningen 
Indien tijdelijke woningen worden 
gerealiseerd tussen 1 januari 2020 en 31 
december 2024, worden deze 
uitgezonderd van de belastingplicht voor 
de verhuurderheffing mits: 

• Er een vergunning in de zin van 
art. 2.23a lid 1 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is 
verleend, met een termijn van 
maximaal 15 jaar voor een 
tijdelijk bouwwerk; 

• Voor dezelfde woningen geen 
aanvraag RVV Nieuwbouw 2021 
is of zal worden gedaan. 

• De belastingplichtige hiervoor 
een verklaring heeft ontvangen. 

Naast nieuwbouw komt ook verbouw 
van bestaande gebouwen met een niet-
woonfunctie naar tijdelijke sociale 
huurwoningen in aanmerking. Daarnaast 
komt verbouw tot zelfstandige tijdelijke 
huurwoningen van voormalige 
verzorgings- of verpleeghuizen in 
aanmerking voor deze vrijstelling. Deze 
verzorgings- of verpleeghuizen moeten 
volgens toelichting van de RVO 
gefinancierd zijn op basis van de Wet 
langdurige zorg of een vergelijkbare 
wettelijke regeling voor zorg met 
verblijf. 

De uitzondering voor de belastingplicht 
ten aanzien van tijdelijke huurwoningen 
geldt voor een periode van 15 jaar nadat 
de tijdelijke huurwoning is gerealiseerd. 

Stap 5: worden er meer dan 50 
kwalificerende woningen verhuurd? 

U doet aangifte als u en/of 
rechtspersonen waarmee u een groep 
vormt in totaal meer dan 50 zelfstandige 
woningen verhuurt die voldoen aan stap 
1 tot en met 4. 

Groep van rechtspersonen 
Een groep in de zin van de 
verhuurderheffing is de combinatie van 
rechtspersonen (NV’s, BV’s, stichtingen 
en/of verenigingen) als één van deze 
rechtspersonen voor meer dan 50% 
direct of indirect deelneemt: 

• Aan de leiding van een andere 
rechtspersoon die deel 
uitmaakt van die combinatie, of 

• Aan het toezicht op die andere 
rechtspersoon, of 

• In het kapitaal van die andere 
rechtspersoon. 

Indien u met een of meer 
rechtspersonen een groep vormt, moet 
één van de rechtspersonen van de groep 
aangifte verhuurderheffing doen en 
betalen. In de aangifte moet dan 
worden vermeld welke rechtspersonen 
onderdeel zijn van de groep. U mag zelf 

bepalen welke rechtspersoon van de 
groep aangifte doet en betaalt. 

Indien er sprake is van nevenstichtingen 
dient geverifieerd worden wie de 
bestuurder is van de nevenstichting. Is 
dit een natuurlijk persoon (en geen 
rechtspersoon), dan kan geen sprake zijn 
van een groep in de zin van de 
verhuurderheffing. 

Mede–eigendom 
Op 14 juli 2020 is de Wet reparatie 
verhuurderheffing bij gedeeld genot in 
werking getreden. Hiermee wordt 
bewerkstelligd dat (mede-)eigenaren 
naar rato van de mate van hun 
eigendom worden betrokken in de 
verhuurderheffing. Dit geldt zowel voor 
het bepalen van de belastingplicht als 
voor de berekening van het belastbare 
bedrag. 

Kwalificerende woningen waarvan u op 
1 januari 2021 mede-eigenaar bent, 
worden derhalve naar rato van 
eigendom meegeteld voor het aantal 
kwalificerende woningen. 

Stap 6: over welke waarde moet 
verhuurderheffing worden betaald? 

U telt de vastgestelde WOZ-waarden 
2021 (met waardepeildatum 1 januari 
2020) van de woningen die voldoen aan 
bovenstaande criteria op en vermindert 
deze waarde met 50 maal de 
gemiddelde WOZ-waarde van de 
woningen.  

Indien de WOZ-waarde van de woning 
hoger is dan € 315.000, wordt deze 
gemaximeerd op € 315.000. 

De waarde van kwalificerende woningen 
waarvan u op 1 januari 2021 mede-
eigenaar bent, wordt naar rato van de 
eigendom meegenomen. Ter illustratie: 
indien u voor 50% mede-eigenaar bent 
van een huurwoning met een WOZ-
waarde van € 300.000 betekent dit dat u 
in de aangifte voor de verhuurderheffing  

€ 150.000 (50% van de WOZ-waarde van 
€ 300.000 in 2021) voor de betreffende 
huurwoning in aanmerking neemt. 
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In rechterlijke procedures is 
geprocedeerd over de WOZ-waarde als 
basis voor het berekenen van het te 
betalen bedrag aan verhuurderheffing. 
Tot op heden is door verschillende 
rechters geoordeeld dat de WOZ-
waarde als heffingsmaatstaf voor de 
berekening van de verhuurderheffing 
niet ongeoorloofd is. Bij de WOZ-
waardering wordt bij fictie uitgegaan 
van volle eigendom en onverhuurde 
staat (er wordt derhalve geen waarde 
druk van toepassing geacht bijvoorbeeld 
als gevolg van verhuurde staat en 
erfpacht). 

Zijn de WOZ-waarden op het moment 
van indiening en voldoening van de 
aangifte verhuurderheffing nog niet 
definitief (omdat u bijv. een 
bezwaartraject bent gestart), dan dient 
u in de aangifte de bij beschikking 
vastgestelde WOZ-waarden aan te 
houden. Wij adviseren u om in deze 
situatie binnen zes weken na voldoening 
op aangifte gemotiveerd bezwaar te 
maken tegen de voldoening op de 
aangifte verhuurderheffing, zodat in 
formele zin zeker is gesteld dat 
naderhand de eventueel na bezwaar 
verlaagde WOZ-waarden alsnog in 
aanmerking genomen kunnen worden 
voor de verhuurderheffing.  

Stap 7: is er sprake van 
heffingsvermindering die u in 
mindering kunt brengen op de te 
betalen verhuurderheffing 

Onder voorwaarden kunt u in 
aanmerking komen voor een 
heffingsvermindering ter zake van 
bepaalde investeringen in 
kwalificerende woningen. Dit bedrag 
wordt in mindering gebracht op de 
verhuurderheffing, maar niet verder dan 
tot nihil. U dient daarvoor een 
definitieve investeringsverklaring van de 
RVO ontvangen te hebben. Voor het 
toepassen van de heffingsvermindering 
in de aangifte verhuurderheffing 2021 
dient de definitieve 
investeringsverklaring uiterlijk 30 
september 2021 te zijn ontvangen. 

Een heffingsvermindering kan in 
mindering worden gebracht op het 
belastbare bedrag verhuurderheffing, 
maar niet verder dan tot nihil. U dient 
daarvoor een definitieve 
investeringsverklaring ontvangen te 
hebben.  

Indien u in 2018, 2019 of 2020 het 
bedrag van de toegekende 
heffingsvermindering niet volledig hebt 
kunnen benutten, kunt u het nog niet 
gebruikte deel in 2021 toepassen 
(zogenaamde carry forward. Dit kan 
maximaal 3 jaar vooruit). 

Wanneer u in 2021 reeds hebt 
geïnvesteerd maar op 30 september 
2021 nog niet in het bezit bent van een 
definitieve investeringsverklaring, kunt u 
(nog geen) geen heffingsvermindering 
toepassen.  

Stap 8: Indien nodig, bezwaar tegen 
voldoening op eigen aangifte 

U kunt bezwaar aantekenen tegen de 
voldoening op de eigen aangifte. 
Redenen om bezwaar te maken zijn 
divers. Zo kan het zijn dat: 

• Er nog een bezwaar loopt bij de 
gemeente tegen de 
vastgestelde WOZ-waarden 
(stap 6); 

• De door de Belastingdienst 
gehanteerde criteria / 
uitgangspunten voor ‘voor 
verhuur bestemd’ door u niet 
worden gevolgd (stap 2); 

• De door de Belastingdienst 
gehanteerde criteria / 
uitgangspunten voor het begrip 
‘zelfstandige woning’ door u 
niet worden gevolgd (stap 1); 

Wij adviseren u in deze gevallen 
bezwaar aan te tekenen tegen de 
voldoening op de eigen aangifte. Het 
bezwaar moet worden ingediend binnen 
zes weken na de betaling van de 
verhuurderheffing. Wij hebben hiervoor 
een pro forma bezwaarschrift ter 
beschikking. Neem daarvoor tijdig 
(binnen zes weken na de betaling van de 
verhuurderheffing) contact op met 

Jurgen van de Meerendonk 
(Jvandemeerendonk@deloitte.nl of 088 
– 288 6573). 

Bezwaar ten principale of op grond van 
gelijkheidsbeginsel 
Over de rechtsgeldigheid van de 
verhuurderheffing zijn en worden 
bezwaar- en beroepsprocedures 
gevoerd. De rechtsgeldigheid kan 
uitsluitend worden getoetst aan de hand 
van internationale wetgeving. Er dient te 
worden getoetst of het recht op 
eigendom (artikel 1 van het Eerste 
Protocol EVRM) is geëerbiedigd. 
Daarvoor dient aan een aantal juridische 
voorwaarden te worden getoetst. Eén 
van de belangrijkste is of de inbreuk 
gerechtvaardigd is en (als deze 
gerechtvaardigd zou zijn) of deze wel 
proportioneel is. 

Er zijn inmiddels diverse uitspraken 
verschenen over de rechtsgeldigheid van 
de verhuurderheffing die nagenoeg 
uitsluitend oordelen dat er geen sprake 
is van schending van het recht op 
eigendom. Volgens deze rechtspraak is 
de totstandkoming van de wetgeving 
rechtmatig en niet onredelijk. In de 
diverse uitspraken is onder andere 
geoordeeld dat het gebruik van de WOZ-
waarde als heffingsmaatstaf niet tot een 
schending van artikel 1 EP EVRM leidt. 
Evenmin is er sprake van een schending 
van het gelijkheidsbeginsel door geen 
onderscheid te maken in de 
belastingplicht tussen particuliere 
verhuurders en sociale huisvesters. 

De slagingskansen van deze 
bezwaargrond lijken gelet op de tot nu 
toe verschenen uitspraken niet erg 
groot. Slechts wanneer er sprake is van 
een structurele verliessituatie door de 
extra lasten van de verhuurderheffing 
lijkt deze bezwaargrond te kunnen 
slagen. 

Het bezwaar op basis van het 
gelijkheidsbeginsel ten opzichte van 
mede-eigendom is voor het jaar 2021 
naar onze mening niet meer mogelijk 
gezien de wetswijziging in 2020.  
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Contact 

Mocht u naar aanleiding van het 
bovenstaande nog vragen hebben, 
uitleggen willen hebben over de 
verhuurderheffing en de 
toekomstige ontwikkelingen, dan 
kunt u contact opnemen met een 
van onderstaande adviseurs.  

Gert-Jan de Ruiter        
 088 - 2880361 
GdeRuiter@deloitte.nl  

Matthijs Broekhuizen     
088 - 2882411 
MBroekhuizen@deloitte.nl  

Toine van Baal              
088 - 2884917 
TvanBaal@deloitte.nl 
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