Huurders uit de regio Utrecht voeren actie tegen verhuurderheffing.
Lange wachttijden voor een huurwoning, gezinnen die noodgedwongen in een veel
te klein appartement wonen omdat ze nergens anders heen kunnen, huren die
omhoog dreigen te gaan. Steeds meer huurders in Nederland zijn de wooncrisis en
de gevolgen daarvan helemaal zat. De huurders van woningcorporatie Portaal gaan
daarom actie voeren tegen de verhuurderheffing. De huurdersorganisaties namen
hiertoe zelf het initiatief. Ze gaan de wijken in om huurders te vragen een petitie
tegen de verhuurderheffing te ondertekenen.
“Weet u dat de mensen met de smalste beurs de rekening van de wooncrisis
betalen?” vraagt Fred van de Siepkamp, woordvoerder namens Huurdersraad
Portaal Regio Utrecht. “Namelijk via de verhuurderheffing. Deze extra belasting voor
woningcorporaties was een tijdelijke crisismaatregel uit 2013. Bedoeld om de
financiële (banken)crisis mee op te lossen. Maar ondertussen is de verhuurderheffing
er nog steeds. En is er een wooncrisis ontstaan.”
Jaarlijks moeten woningcorporaties miljoenen overmaken aan het Rijk, vanwege
deze belasting op huurwoningen. “Dat is gemiddeld 3 maanden huur per woning per
jaar. Bakken met geld dat rechtstreeks de staatskas in verdwijnt. Geld, opgebracht
door huurders, waar wij niets van terugzien in de vorm van lagere huren of een
duurzame woning. Het gaat op de grote hoop van de schatkist”
legt Fred van de Siepkamp uit. “Die verhuurderheffing wordt niet betaald door de
verhuurder, maar door de huurder. Vindt u dat rechtvaardig? Wij niet. En daarom
voeren wij de actie: Weg met de verhuurderheffing!”
Vanaf maandag 30 maart zetten huurders uit heel Nederland hun tent op bij het
Malieveld in Den Haag. Niet letterlijk, maar digitaal. Tot en met maandag 13 april
kunnen mensen via de website http://www.wegmetdeverhuurderheffing.nl een petitie
ondertekenen. Iedereen die het belangrijk vindt dat er weer beweging komt in de
woningmarkt en tegenstander is van de verhuurderheffing kan meedoen. Of je zelf
huurder bent of sympathisant. Voor iedere 5 getekende petities verschijnt er een
tentje op het digitale Malieveld. Na afloop van de actie wordt de petitie aangeboden
aan de Haagse politiek. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen van zich laten horen
via onze actiewebsite. Misschien dat het kabinet dan wel luistert en eindelijk eens
doorpakt!”

