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0. Samenvatting en conclusie 
 

De verhuurderheffing kost de Amsterdamse corporaties € 200 miljoen per jaar. De gemeente 

Amsterdam zou het toejuichen als de verhuurderheffing zou worden afgeschaft. Dat zou be-

tekenen dat dit geld kan worden geïnvesteerd in nieuwbouw, betaalbaarheid en duurzaam-

heid. De gemeente heeft het idee geopperd om het afschaffen van de verhuurderheffing te 

compenseren met een hogere en zo mogelijk gedifferentieerde overdrachtsbelasting, waar-

bij koopstarters worden ontzien en particuliere beleggers extra worden belast.  

De volgende concrete vragen dringen zich vervolgens op:  

 Kan een hogere overdrachtsbelasting financieel tegen de verhuurderheffing worden weg-

gestreept? Hoe hoog moet die belasting dan zijn en hoe robuust is deze opbrengst voor 

schommelingen in de conjunctuur?  

 Is de gewenste opbrengst van de overdrachtsbelasting nog altijd haalbaar  indien koop-

starters worden ontzien en particuliere beleggers jui st extra worden belast? Hoe komt de 

verdeling van belastingtarieven er dan uit te zien?  

 Wat zijn mogelijke (gewenste en ongewenste) effecten van een andere overdrachtsbelas-

ting op de woningmarkt? Denk hierbij aan prijseffecten, het effect op doorstroming, de 

positie van starters en de investeringsstrategie van beleggers?  

Compensatie 

De verhuurderheffing leverde de rijksschatkist in 2019 ongeveer € 1,7 miljard op. De over-

drachtsbelasting op de verkoop van bestaande woningen bedraagt momenteel 2% en le-

verde op aankopen door particulieren ongeveer € 1,35 miljard op. Compensatie van de ver-

huurderheffing zou dus neerkomen op meer dan een verdubbeling van de huidige opbreng-

sten van de overdrachtsbelasting op woningtransacties. Een generieke verhoging (voor alle 

soorten kopers) van het tarief van 2% naar 4,5% bij gelijkblijvende verhoudingen tussen de 

soorten kopers en aantallen transacties leidt tot een opbrengst van ruim 3 miljard. Dit is 

voldoende om de verhuurderheffing te kunnen compenseren.  

Differentiatie is ook mogelijk. Tegen een tarief van 4,5% leveren koopstarters een kleine 750 

miljoen op. Als dit bedrag wegvalt, zal dit door de andere kopers moeten worden opge-

bracht. De opbrengst van € 3 miljard is dan haalbaar indien beleggers worden belast tegen 

een tarief van 13,5%. Dit tarief is zo hoog omdat beleggers slechts een klein deel van alle 

transacties voor hun rekening nemen (circa 15%), met daarbij ook nog een relatief goedkope 

woningen. Zouden we de beleggers niet meer dan 10% heffing opleggen en de starters hele-

maal ontzien dan zouden de doorstromers 5,25% moeten betalen.  

Doorstromers 

Dat is behoorlijk hoger dan nu het geval is maar nog altijd lager dan voor 2011 toen het ta-

rief 6% was. De overdrachtsbelasting wordt ook wel ‘doorstroomboete’ genoemd omdat de 

extra kosten potentiële kopers zou afschrikken. Er is echter weinig empirisch b ewijs voor dit 

effect. Andere invloeden, zoals macro-economische ontwikkelingen, de beschikbaarheid van 

kapitaal, de rentestand en het consumentenvertrouwen lijken veel meer effect te hebben op 

het animo te kopen.  

Een recessie kan dus wel van invloed zijn  en is zeker gegeven de huidige pandemie niet on-

denkbaar. De ervaring leert dan het dan vooral de doorstromers z ijn die afhaken. Minder 
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doorstromers heeft grote consequenties voor de belastingopbrengst . Bij een recessie zou bij 

lange na niet voldoende worden opgehaald om de verhuurderheffing te kunnen compense-

ren. 

Starters 

Er mag worden betwijfeld of koopstarters er financieel baat hebben als ze worden ontzien 

bij de overdrachtsbelasting. Op het moment dat starters zich meer kunnen veroorloven, 

kunnen doorstromers aan starters een hogere prijs vragen. Op deze manier wordt het na-

deel dat doorstomers ondervinden van de hogere overdrachtsbelasting afgewenteld op de 

starters. Het voordeel dat starters nog wel overhouden is dat ze beter kunnen concurreren 

met beleggers. Dit is alleen relevant in delen van Nederland waar beleggers actief zijn.  

Beleggers 

Uit onderzoek van PBL blijkt dat verreweg de meeste particuliere beleggers een lange ter-

mijn perspectief hebben. Ze verhuren vanwege de huuropbrengst. Voor al op de markt aan-

wezige beleggers, particulier of institutioneel, is het gegeven essentieel dat de woning-

markt, zeker in Amsterdam, uitermate krap is en blijft. Een hogere overdrachtsbelasting ver-

andert niets aan deze krapte. Op een totale exploitatietermijn van twintig jaar of langer zal 

een éénmalige kostenpost beleggers niet afschrikken. Er zijn immers weinig alternatieven 

die zulke zekere kasstromen opleveren. Daarmee is ook een lager rendement nog accepta-

bel. Een fors hogere overdrachtsbelasting zal mogelijk wel het aantal nieuwe toetreders af-

schrikken. Daarnaast zullen juridische constructies wordt gezocht om de overdrachtsbelas-

ting te ontwijken; daar zijn al voorbeelden van.  

Huurders (in de particuliere huur) 

Zolang de markt krap is blijven ook de huren en koopprijzen hoog. Vanwege de hoge huren 

blijft er ook weinig geld over om te sparen, terwijl dat voor de aankoop van een koopwoning 

tegenwoordig wel nodig is. Zo zitten vooral jonge mensen met een middeninkomen gevan-

gen in een het vrije huursegment. Daar zal alleen de differentiatie van de overdrachtsbelas-

ting niet veel aan veranderen.  

Corporaties 

De afschaffing van de verhuurderheffing kan een boost geven aan de nieuwbouw van huur-

woningen. Dat worden door de hoge bouwkosten van tegenwoordig overigens wel heel dure 

sociale huurwoningen. Corporaties kunnen er onder de huidige omstandigheden ook voor 

kiezen om hun geld te steken in verduurzaming of andere vormen van kwaliteitsverbetering. 

Een kanttekening is voorts dat meer geld voor de corporaties het prob leem van de midden-

inkomens niet direct oplost. Via de Huisvestingsverordening kan de gemeente samen met de 

corporaties wel onder voorwaarden in bepaalde buurten woningen tegen een middenhuur 

verhuren aan huishoudens met een middeninkomen en daarmee ook de beleggers wat con-

currentie geven. 

Conclusies 

Een verhoogde en gedifferentieerde overdrachtsbelasting kan de afschaffing van de verhuur-

derheffing compenseren. Echter, de (positieve) effecten op de woningmarkt moeten niet 

worden overschat. Meer geld voor corporaties betekent dat niet dat er meteen kan worden 
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geïnvesteerd in nieuwbouw. De bouwkosten zijn hoog, de bouwcapaciteit is beperkt en loca-

ties schaars. Daarnaast: de positie van koopstarters en van woningzoekenden met middenin-

komens blijft problematisch. Daar verandert een andere overdrachtsbelasting niets aan. De 

aanhoudende schaarste op de koopwoningmarkt houdt prijzen hoog en houdt woningzoe-

kenden gevangen in het vrije huursegment. Vanuit het perspectief van beleggers is en blijft 

verhuur, zeker in de Amsterdamse context, een relatief risicoloze en zekere bron van inkom-

sten, zelfs als de rendementen door een eenmalige belasting wat lager zouden zijn. Wie ver-

huist en zijn koopwoning aanhoudt voor verhuur ( leave to let) heeft van de overdrachtsbe-

lasting bovendien in het geheel geen last.  

Compensatie van de verhuurderheffing met een hogere overdrachtsbelasting is mogelijk, 

maar de opbrengst is niet gewaarborgd. De overdrachtsbelasting is afhankelijk van transac-

ties en die zullen achterblijven ten tijde van een crisis. Deze onzekerheid zal zeker worden 

meegewogen door het Rijk bij het beoordelen van dit voorstel. Daarnaast is de kans groot 

dat in andere woningmarktgebieden de differentiatie van de overdrachtsbelasting heel an-

ders uitpakt dan in Amsterdam. In krimpgebieden is nauwelijks iets te halen bij beleggers. 

Dit kan weerstand oproepen.  

Het lijkt niet verstandig om de afschaffing van de verhuurderheffing afhankelijk te maken 

van een instrument met een onzekere opbrengst. Beide instrumenten zijn bovendien ook al 

los van elkaar in ontwikkeling. De mogelijkheden van een differentiatie van de overdrachts-

belasting worden momenteel al door het Rijk onderzocht, maar dan los van de verhuurder-

heffing. Particuliere beleggers worden al geraakt door een andere fiscale  behandeling van 

schulden en vermogens in box 3. De verhuurderheffing staat al onder druk vanwege enorme 

opgaven in het sociale segment. 
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 Achtergrond van deze studie 

Achtergrond van dit onderzoek is de wens van de gemeente Amsterdam om de verhuurder-

heffing af te schaffen, gecombineerd met het idee om dit financieel te compenseren met de 

overdrachtsbelasting.  

De weerstand tegen de verhuurderheffing is niet nieuw en is niet specifiek Amsterdams. 

Omdat de heffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde worden Amsterdamse corporaties wel 

onevenredig hoog aangeslagen. De verhuurderheffing kost alleen al de Amsterdamse corpo-

raties € 200 miljoen per jaar. Afschaffing zou betekenen dat dit geld kan worden geïnves-

teerd in nieuwbouw, betaalbaarheid en duurzaamheid.  

Nieuw is het idee om het afschaffen van de verhuurderheffing te compenseren met een ho-

gere en zo mogelijk gedifferentieerde overdrachtsbelasting. De verhuurderheffing leverde 

de rijksschatkist in 2019 ongeveer 1,75 miljard op. De overdrachtsbelasting op de verkoop 

van woningen bedraagt momenteel 2%, maar was in het verleden hoger. Het idee is om deze 

belasting zo mogelijk selectief te verhogen, waarbij starters worden ontzien en particuliere 

beleggers juist extra worden belast.  

De volgende concrete vragen dringen zich op: 

 Kan een hogere overdrachtsbelasting financieel tegen de verhuurderheffing worden weg-

gestreept? Hoe hoog moet die belasting dan zijn en hoe robuust is deze opbrengst voor 

schommelingen in de conjunctuur?  

 Is de gewenste opbrengst van de overdrachtsbelasting nog altijd haalbaar indien koop-

starters worden ontzien en particuliere beleggers juist extra worden belast? Hoe komt de 

verdeling van belastingtarieven er dan uit te zien?  

 Wat zijn mogelijke (gewenste en ongewenste) effecten van een andere overdrachtsbelas-

ting op de woningmarkt? Denk hierbij aan prijseffecten, het effect op doorstroming, de 

positie van starters en de investeringsstrategie van beleggers?  

In deze rapportage worden de hierboven gestelde vragen op hoofdl ijnen beantwoord. Daar-

voor wordt geput uit een combinatie van literatuur en interviews met marktdeskundigen, 

aangevuld met openbare statistieken.  

Opbouw van de rapportage 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de 

particuliere koopmarkt en van de rol en motieven van de diverse actoren op deze markt, on-

der wie particuliere beleggers. In hoofdstuk 3 wordt de (potentiële) opbrengst van de over-

drachtsbelasting besproken, inclusief de mogelijkheid om hierin de differentiëren tussen ty-

pen kopers. In hoofdstuk 4 wordt bekeken wat mogelijke consequenties zijn van een ander 

belastingregime voor de woningmarkt.  
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 Ontwikkelingen op de koopmarkt 

 Transacties door particulieren 

Het idee om te sleutelen aan de overdrachtsbelasting roept de vraag op hoe het is gesteld 

met de koopwoningmarkt, in het bijzonder met transacties op die markt. Daar moet name-

lijk de belasting worden geheven. 

We hebben het hier over aankoop van bestaande woningen door particuliere ‘natuurlijke 

personen’, niet over nieuwbouw en niet over handel in vastgoed door bedrijven. Particuliere 

beleggers handelen op enkele uitzonderingen na als particuliere personen en hebben hun 

bezit belastingtechnisch ondergebracht in box 3 (PBL 2019). We hebben het ook over aan- 

en verkoop met één woning tegelijk. In een recente studie van het Kadaster wordt dit wel 

‘de Fundamarkt’ genoemd (Kadaster 2019). 

De laatste jaren schommelt het aantal transacties door particuliere personen rond de 

55.000 per kwartaal, in de crisisjaren 2009-2013 was dat rond de 33.000. De trend is weer-

gegeven in figuur 1. De verticale lijn in de figuur markeert het moment, halverwege 2011, 

dat de overdrachtsbelasting werd verlaagd van 6% naar 2%. Dit komt verderop in deze rap-

portage nog ter sprake. In Amsterdam gaat het in 2019 om rond de 2.500 transacties per 

kwartaal, ofwel 10.000 per jaar. 

f i gu u r  1  V e r k o c h t e  be st aa n d e  k o o pw o n in ge n  a an  p ar t i c u l ie r e n ,  p e r  k w ar t aa l  

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, bewerking RIGO  

 

Tekenen van oververhitting 

Afgaande op prijsontwikkeling kan worden geconstateerd dat de koopwoningmarkt in Ne-

derland de afgelopen jaren aardig oververhit is geraakt. In figuur 2 is te zien dat de gemid-

delde verkoopprijs van aan particulieren verkochte woningen vanaf 2015 steil omhoog is ge-

schoten. In Amsterdam is de gemiddelde verkoopprijs in korte tijd verdubbeld.  
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f i gu u r  2   G e m id de l de  pr i j s  v e r k o c h t e  k o o pw o n in ge n  a an  p ar t i c u l i e r e n ,  pe r  k w ar t aa l  

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, bewerking RIGO  

 

f i gu u r  3   A an b o d  t e  k o o p  s t a an de  w o n i n ge n ,  pe r  m a an d  

 

Bron: Huizenzoeker.nl, bewerking RIGO 

 

De oververhitting op de woningmarkt is misschien nog wel het best zichtbaar i n het geringe 

aantal te koop staande woningen. Er hebben in tijden niet zo weinig woningen te koop ge-

staan als in de laatste drie jaar (zie figuur 3). Het feit dat het aantal transacties nog enigs-

zins op peil blijft, betekent dat nieuw aanbod heel vlot wordt verkocht. Toch vertoont ook 

het aantal transacties een licht dalende lijn, zeker in Amsterdam. Met zo weinig aanbod kan 

dat ook moeilijk anders. Er staan begin 2020 ongeveer 1.000 woningen via diverse make-

laarsplatforms te koop in Amsterdam. Begin 2013 waren dat er tien keer zo veel. Makelaars 
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spreken in dit verband van een markt die is ‘droog gekookt’. In Amsterdam duurt deze situa-

tie nu al drie jaar. Ook in de rest van Nederland begint het aanbod aan koopwoningen op te 

raken. Weinig aanbod bij veel vraag stuwt de prijs verder omhoog.  

 Opmars van de particuliere verhuur 

Met zo weinig aanbod en (mede daardoor) zulke hoge prijzen is het niet vreemd dat woning-

zoekenden alternatieven gaan zoeken in de vrije huursector. Mensen moeten toch ergens 

wonen. Het aanbod in de vrije huursector is de laatste jaren ook sterk toegenomen, niet in 

de laatste plaats door particuliere verhuurders. In Amsterdam is het aandeel vrijesector 

huur in de woningvoorraad tussen 2017 en 2019 met vier procentpunten toegenomen, van 

11% naar 15%. Tegelijkertijd is het aandeel eigenaar-bewoners gedaald van 33% naar 31% 

(WiMRA 2019). 

Het relatieve belang van de vrijesectorhuur in de verhuisdynamiek is n og groter. Het seg-

ment is goed voor één op de drie recent in Amsterdam betrokken woningen. Sociale huur-

woningen en koopwoningen zijn aanzienlijk ondervertegenwoordigd in de dynamiek.  

f i gu u r  4   R e c e n t  be t r o k k e n  w o n in ge n  e n  t o t a le  w o n in gv o o r r aa d  n aar  se gm e n t ,  2 0 1 9  ( % )  

 

Bron: OIS Amsterdam 

 

Vanuit het perspectief van veel woningzoekenden is particuliere huur in de vrije sector een 

noodzakelijk kwaad. Er is geen alternatief. De sociale huur is beperkt toegankelijk (inko-

menseisen) en kent lange wachttijden. Het aanbod aan koopwoningen is beperkt en duur. En 

zo kan het gebeuren dat er in Amsterdam €20 tot €25 per vierkante meter aan huur wordt 

betaald (Pararius).  

f i gu u r  5   G e m id de l de  h u u r pr i j z e n  p e r  k w ar t aa l  

 

 

Bron: Pararius Huurmonitor 
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Van harte gaat dit niet. Desgevraagd geven huurders in de vrije sector massaal aan uit deze 

sector weg te willen (WiMRA 2019). Wie duizend euro of meer aan maandlasten kan beta-

len, gaat liever kopen. Dit zal niet gemakkelijk lukken. Niet alleen zijn er weinig koopwonin-

gen om naar door te stromen. Vanwege de hoge huren blijft er ook weinig geld over om te 

sparen, terwijl dat voor de aankoop van een koopwoning tegenwoordig wel nodig is. Zo zit-

ten vooral jonge mensen met een middeninkomen gevangen in het vrije sectorsegment. 

Hier staat tegenover dat de vrije huursector een uitkomst is voor wie snel een woning nodig 

heeft. In een dynamische stad als Amsterdam komt dit veel voor. Denk alleen al aan de in-

stroom uit alle delen van Nederland en het buitenland (‘internationals’) die voor kortere of 

langer tijd op de stad afkomen.  

Buy to let en leave to let 

De verschuiving van koop naar particuliere verhuur vindt op twee manieren plaats. De eer-

ste is buy to let: aankoop door een (vermogende) particulier met het oogmerk van verhuur. 

De tweede manier is leave to let. In plaats van te verkopen, houden eigenaren bij verhuizing 

hun vorige huis aan. Dat kan zijn na aankoop van een ander huis. Het kan ook bij samenwo-

ning, waarbij één van beide partners bij de ander intrekt en het oude huis aanhoudt voor de 

verhuur.  

Specifiek voor Amsterdam gaan daarbij extra woningen verloren voor reguliere bewoning 

door vakantieverhuur (via Airbnb of soortgelijke platforms). In dit rappo rt laten we het on-

derwerp vakantieverhuur echter buiten beschouwing, ook omdat de gemeente (zonder 

daarbij afhankelijk te zijn van de medewerking van de platforms) handhaaft op de maximaal 

toegestane termijn voor exploitatie als vakantiewoning. 

Het verschijnsel leave to let heeft bijgedragen aan het in figuur 3 geconstateerde opge-

droogde aanbod uit de voorraad, aangezien de betreffende woningen niet in de verkoop zijn 

gekomen. Ze zijn getransformeerd in (vakantie)huurwoningen zonder dat ze een andere ei-

genaar hebben gekregen.  

Buy to let heeft bijgedragen aan de sinds 2015 sterk gestegen prijzen van verkochte wonin-

gen. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat woningen in buurten waar veel particulieren ge-

kocht hebben sterker in prijs zijn gestegen dan woningen in andere buurten. Het is niet zo 

dat beleggers meer betalen voor dezelfde woning dan koopstarters. Alleen moeten die 

koopstarters dat bedrag dan wel hebben.  Particulieren die uit eigen vermogen financieren 

kunnen vaak meer bieden dan woningzoekenden die vast zitten aan een maximale hypo-

theek. Er zijn wel starters die daarmee kunnen concurreren, maar dan eveneens dankzij ei-

gen vermogen en / of hulp van ouders.  

 Beleggers in soorten en maten  

In figuur 6 is te zien dat sinds het aantrekken van de koopmarkt vooral doorstromers weer 

meer zijn gaan kopen. Dit zijn (net als starters) kopers voor eigen bewoning. Aankopen door 

particuliere verhuurders en als tweede woning (ook veelal voor de verhuur) zijn toegeno-

men, maar vormen (in 2017) toch nog een minderheid van alle transacties. De figuur heeft 

betrekking op aankopen met één woning tegelijk (de Fundamarkt).  

De in de figuur vermelde aandelen tellen niet op tot 100%. Ongeveer 20% van de transacties 

op de Fundamarkt komt op naam van niet-particuliere kopers. Indien hiervoor wordt gecor-

rigeerd kan het aandeel van beleggers onder particuliere kopers in 2017 worden geschat op 

ongeveer 15%. Dit is het landelijk aandeel.  
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f i gu u r  6  W o n i n gt r a n s ac t ie s  d o o r  k o o ps t ar t e r s ,  d o o r st r o m e r s  e n  p ar t i c u l ie r e  be le g ge r s  in  N e d e r -

la n d .  A b so lu t e  aa n t a l le n  ( s t aaf )  o p  l in k e r  a s ,  aa n de le n  ( l i j n )  o p  r e c h t e r  a s  

 

Bron: Kadaster 

 

Van uitbreiders tot inactieven 

Om te bepalen wat de effecten kunnen zijn van een verhoging van de overdrachtsbelasting 

op de particuliere beleggers kunnen we kijken naar hun doelen en motieven.  

Het planbureau voor de Leefomgeving onderscheidt vier soorten particuliere be leggers. De 

uitbreiders die actief de markt afgrazen om hun portefeuille te vergroten. Het zijn kleine zo-

wel als wat grotere beleggers. Deze groep investeert in uitbreiding en concurreert het 

hardst met de starter. Deze beleggers krijgen het snelst het eti ket ‘huisjesmelker’ opgeplakt. 

Of dat helemaal terecht is voor de hele groep is nog een onderwerp van discussie. Dan zijn 

er de aanpassers. Die kopen en verkopen. Ze investeren in de kwaliteit van hun portefeuille 

en niet in de omvang. Kwaliteit van de belegging in de zin van een steeds lager risico en ho-

ger rendement maar ook in de kwaliteit van het vastgoed zelf met het oog op concurrentie. 

Deze groep kan ook zomaar in de duurzaamheid investeren. De grootste groep zijn de inac-

tieven. Deze zijn tevreden met hun portefeuille tot ze evolueren tot de vierde groep: de ver-

kopers. Dat is de groep die geen tijd meer wil steken in het beheer en/of hun bezit verzilvert 

(verkoopt aan bijvoorbeeld uitbreiders) als pensioenvoorziening.  

In figuur 7 zijn de vier typen weergegeven op de dimensies dynamiek en risicobereidheid. 

De grootste groep, de inactieven, doet weinig met zijn bezit en neemt mede daardoor ook 

weinig risico. Zij zitten er in voor de kasstromen.  

Het PBL vond een gedeelde eigenschap van deze vier door hun zelf gedefinieerde groepen. 

Een ‘recht-op-rendement’ houding. Daarmee wordt bedoeld dat een groot deel van de be-

leggers er eigenlijk geen rekening mee houdt dat na zij hun afweging hebben gemaakt de 

omstandigheden fundamenteel kunnen veranderen (die ene crisis rekenen ze wel mee). Ver-

anderingen zien ze niet als risico maar verwijten ze een ‘onbetrouwbare overheid’. Sterker 

nog, ze hebben het idee dat als hun afweging eenmaal gemaakt is, de omstandigheden ook 

niet meer mogen veranderen.  
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f i gu u r  7  T y po lo g i e  va n  par t i c u l ie r e  v e r h u u r de r s  n aar  vo o r n e m e n  t o t  u i t br e id in g  e n  r i s i c o be r e id -

h e i d  

 

Bron: PBL, 2019 

 

Een andere overeenkomst tussen de typen beleggers is dat ze beleggen voor de langere ter-

mijn. Het zijn geen speculanten. Het gaat om de kasstromen, niet om waardeontwikkeling 

op de korte termijn. Het rendement is er ook naar. De particulieren verhuren vooral wonin-

gen met een waarde onder de 250 duizend euro. Ze hebben geen corporatie overhead, geen 

verhuurderheffing, geen budgetten voor leefbaarheid. Ze bouwen niet nieuw. Goedkopere 

woningen leveren volgens Paul de Vries (Kadaster) gemiddeld een hoger rendement. Als we 

de verhuur aan familieleden (lager rendement) en gestoffeerd en gemeubileerd (hoger ren-

dement) buiten beschouwing laten dan ligt het rendement van woningen onder de 

€ 250.000 op 6,2%. 

Het streven naar rendement is een belangrijk gegeven, want dit bepaalt ook in hoge mate 

de invloed van de overdrachtsbelasting op de beleggingsstrategie. In paragraaf 4.2 komen 

we hier nog op terug.  

Een relevant gegeven is dat particuliere beleggers hun eerste (en soms ook enige) aankoop 

in toenemende mate hebben gefinancierd uit eigen vermogen ( figuur 8). Kennelijk vinden 

deze particulieren het aantrekkelijk om hun spaargeld te steken in vastgoed. 
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f i gu u r  8  B e la n gr i j k s t e  f in an c ie r in gsm id de l  b i j  a a n k o o p  v an  de  e e r s t e  be le g g in sw o n in g  

 

Bron: PBL, 2019 
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 Sleutelen aan de overdrachtsbelasting 

 (potentiële) opbrengst  

De te compenseren verhuurderheffing 

De verhuurheffing is in 2013 als tijdelijke maatregel ingevoerd , ontworpen om alle vast-

goedbezitters te laten bijdragen aan de redding van de Nederlandse Staat van de enkele 

grote banken. Uiteindelijk werd het een permanente heffing voor alleen verhuurders van so-

ciale huurwoningen. Momenteel geldt de heffing voor verhuurders met meer dan 50 wonin-

gen en voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens. Het tarief ligt in 2019 op 

0,561% van de WOZ-waarde van de verhuurde woningen. Dit tarief loopt op tot 0,563% in 

2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,537%. Het is echter vooral de fluctuatie van de WOZ waarde 

die bepaalt hoeveel corporaties betalen.  

Het tarief wordt toegepast op de totale WOZ waarde van de woningen (m inus 50 maal de 

gemiddelde WOZ waarde). Kort door de bocht komt het neer op gemiddeld net iets meer 

dan een maand huur per woning die jaarlijks wordt afgedragen. De totale inkomsten in 2018 

(en ook in 2019) kwamen neer op € 1,7 miljard.  

De verhuurderheffing staat onder druk. Verschillende onderzoeken, onder meer die van het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw, lieten zien dat de ambities momenteel niet gereali-

seerd kunnen worden door corporaties. Halverwege 2019 is al een groot interdepartemen-

taal onderzoek gestart (Opgaven en middelen) om deze problematiek in kaart te brengen.  

Er is druk om de hele heffing af te schaffen of de opbrengsten grotendeels te oormerken 

voor investering in de sector zelf. Binnen de verhuurderheffing wordt een structurele hef-

fingsvermindering van 100 miljoen euro per jaar opgenomen om woningen te bouwen in re-

gio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is. De komende tien jaar gaat het om 1 

miljard euro.  

Opbrengst van de overdrachtsbelasting 

De overdrachtsbelasting op (bestaande) onroerende zaken stamt uit de Spaanse Nederlan-

den en bedroeg toen 5%. In de loop der eeuwen lag het percentage meestal wat lager en 

liep eind vorige eeuw op van 2% tot 6%. In 2011 werd het tarief voor woningen (maar niet 

voor bedrijfspanden) eerst tijdelijk en in 2012 permanent verlaagd naar 2%. Vanaf volgend 

jaar wordt het tarief voor bedrijfspanden verhoogd naar 7%. Het Ministerie van Financiën 

onderzoekt momenteel de effecten van differentiatie.  

Met de huidige verkoopprijzen en het historisch gezien hoge  aantal transacties vormt de 

overdrachtsbelasting een substantiële bron van inkomsten. Een simpele rekensom leert dat 

er in 2019 in Nederland ongeveer 218.000 woningen aan particulieren zijn verkocht, tegen 

een gemiddelde verkoopprijs van € 307.000. Hiermee was een totaalbedrag gemoeid van 

ruim 67 miljard euro. Hierover 2% leverde de schatkist in 2019 een inkomen op van (afge-

rond) 1,35 miljard. Dat is nog exclusief de bedrijfspanden.  

In tabel 1 is een reconstructie gemaakt van de belastingopbrengst met onderscheid in drie 

typen kopers (koopstarters, doorstromers en beleggers) en in ronde aandelen en bedragen. 

Voor de verdeling tussen typen kopers en het gemiddelde aankoopbedrag per type koper is 

aangesloten bij de studie van het Kadaster uit 2019 naar de opkomst van de particuliere be-

legger. Het gaat hier om aankopen door natuurlijke personen. Beleggers hebben hierin een 
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aandeel van ongeveer 15% en kopen voor gemiddeld €250.000. Doorstromers leveren van 

de drie typen het meeste op. Niet alleen zijn zij goed voor het grootste deel van het aantal 

transacties, ze kopen gemiddeld ook duurdere woningen dan starters en beleggers.  

Naar een hogere opbrengst 

Op het eerste gezicht is gemakkelijk een hogere belastingopbrengst haalbaar. Zou het tarief 

6% bedragen (in plaats van 2%) dan zou dit in 2019 ruim 4 miljard hebben opgeleverd. Een 

generieke verhoging van de overdrachtsbelasting naar 6% zou dus, bij gelijkblijvende prij-

zen, verhoudingen tussen typen kopers en aantal transacties, meer dan genoeg opleveren 

om de verhuurdersheffing mee te compenseren.  Zo veel is niet eens nodig om de verhuur-

derheffing mee te compenseren. In de tabel is te zien dat een generieke verhoging (voor alle  

soorten kopers) naar 4,5% bij gelijkblijvende verhoudingen en aantallen leidt tot een op-

brengst van ruim 3 miljard. Dit is voldoende om de verhuurderheffing te kunnen compense-

ren. 

t ab e l  1  H u id ige  e n  p o t e n t ië le  o p br e n g st  v an  de  o ve r dr ac h t sbe l a st in g  o p  t r a n s ac t ie s  do o r  p a r t i -

c u l ie r e  pe r s o n e n  ( aa n t a l le n  e n  be dr a ge n  p e r  j aar )  

 

Bron: Kadaster, CBS, bewerking RIGO  

 

 Mogelijkheid tot differentiatie  

Het is denkbaar om de overdrachtsbelasting te differentiëren, waarbij een verschillend ta-

rief wordt gehanteerd voor koopstarters, doorstromers en beleggers. Een optie is om star-

ters geheel vrij te stellen van belasting, met als argument dat starters wel een financieel 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of starters hier in de praktijk veel mee op schieten is 

een vraag die nog in het volgende hoofdstuk aan de orde komt. Op deze plek kijken we wat 

deze optie financieel betekent voor de schatkist.  

Tegen een tarief van 4,5% leveren starters een kleine 750 miljoen op. Als dit bedrag wegvalt 

en de bedoeling blijft om ruim 3 miljard op te halen, zal dit door de andere kopers moeten 

worden opgebracht. In tabel 2 is te zien hoe de tarieven er dan uit komen te zien indien  de 

extra opbrengst bij de beleggers wordt gezocht. De gewenste opbrengst is dan haalbaar in-

dien beleggers worden belast tegen een tarief van 13,5%. Dit tarief is zo hoog omdat beleg-

gers slechts een klein deel van alle transacties voor hun rekening nemen, met daarbij ook 

nog een relatief goedkope woningen.  

huidige verhoudingen en tarieven
aandeel transacties gem.prijs tarief opbrengst (miljoenen)

starters 30% 66.000          € 250.000 2,0% € 330
doorstromers 55% 121.000        € 350.000 2,0% € 847
beleggers 15% 33.000          € 250.000 2,0% € 165

100% 220.000        € 1.342

generiek hogere tarieven
aandeel transacties gem.prijs tarief opbrengst (miljoenen)

starters 30% 66.000          € 250.000 4,5% € 743
doorstromers 55% 121.000        € 350.000 4,5% € 1.906
beleggers 15% 33.000          € 250.000 4,5% € 371

100% 220.000        € 3.020

belasting

belasting
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t ab e l  2  P o t e n t i ë le  o pbr e n g st  v an  de  o ve r dr ac h t sbe la st i n g  o p  t r a n s ac t ie s  d o o r  par t i c u l ie r e  p e r -

so n e n  ( a an t a l le n  e n  be dr a ge n  p e r  j aar ) :  t w e e  sc e n ar i o ’ s  

 

Bron: Kadaster, CBS, bewerking RIGO 

 

Er zijn ook andere verdelingen tussen starters, doorstromers en beleggers denkbaar om aan 

het gewenste bedrag te komen. Het meeste is te halen bij de doorstromers, aangezien zij 

goed zijn voor ruim de helft van het aantal transacties en act ief zijn in de duurdere segmen-

ten. 

Kanttekening bij de differentiatie is dat de verhouding tussen starters, doorstromers en be-

leggers geografisch ongelijk over Nederland is verdeeld. In krimpgebieden zijn hoe dan ook 

weinig transacties en al helemaal niet van beleggers. In politiek Den Haag kan dit voorstel 

overkomen als een typisch Amsterdamse oplossing voor een Amsterdams probleem.  

Wat als de markt inzakt? 

Een onzekerheid bij de overdrachtsbelasting is dat prijzen en verkoopaantallen kunnen vari-

eren. Daarmee wordt de belastingopbrengst ook onzeker. In het jaar 2013, op het diepte-

punt van de crisis, was de opbrengst nog geen half miljard en zou 6% slechts ruim 1,4 mil-

jard hebben opgeleverd. Daarmee vergeleken is de verhuurderheffing stabieler.  

Zo erg als in 2013 zal de koopmarkt niet snel meer inzakken. Toch is een recessie niet on-

denkbaar. De ervaring leert dat het dan vooral de doorstromers zijn die afhaken. Zij hebben 

namelijk, anders dan de starters, een goed alternatief: blijven zitten. In 2013 waren er, bij 

een relatief laag aantal transacties, ongeveer evenveel starters als doorstomers actief op de 

koopmarkt. 

Minder doorstromers heeft grote consequenties voor de belastingopbrengst. In tabel 2 is 

een alternatief scenario doorgerekend waarbij het aantal starters op peil blijft, maar het 

aantal doorstromers sterk terugloopt. Dit scheelt al snel een miljard aan belastingopbrengst. 

En dan is nog geen rekening gehouden met lagere verkoopprijzen (niet ongebruikelijk in tij-

den van crisis). 

  

starters ontzien, beleggers belasten
aandeel transacties gem.prijs tarief opbrengst (miljoenen)

starters 30% 66.000          € 250.000 0,0% € 0
doorstromers 55% 121.000        € 350.000 4,5% € 1.906
beleggers 15% 33.000          € 250.000 13,5% € 1.114

100% 220.000        € 3.020

crisissituatie: doorstromers haken af
aandeel transacties gem.prijs tarief opbrengst (miljoenen)

starters 40% 66.000          € 250.000 0,0% € 0
doorstromers 45% 74.250          € 350.000 4,5% € 1.169
beleggers 15% 24.750          € 250.000 13,5% € 835

100% 165.000        € 2.005

belasting

belasting
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 Markteffecten van een ander belastingregime 

 Algemeen 

In het vorige hoofdstuk is berekend dat een hogere oversdrachtbelasting in beginsel genoeg 

geld kan opbrengen om het verlies aan verhuurderheffing voor de schatkist te compenseren. 

Een onzekerheid bij het sleutelen aan de overdrachtsbelasting is wat dit voor effect kan heb-

ben op de markt. In dit hoofdstuk wordt deze onzekerheid nader verkend. In paragraaf 4.2 

kijken we naar de gevolgen voor de strategie van de belegger, in paragraaf 4.3 naar de ge-

volgen voor de doorstromers en de koopstarters. Eerst behandelen we de gevolgen meer in 

algemene zin. 

De verhuurderheffing 

Over het wegstrepen van de verhuurderheffing kunnen we kort zijn. De afschaffing van de 

verhuurderheffing kan een boost geven aan de nieuwbouw va n huurwoningen. In augustus 

2019 schreef Johan Conijn hierover in De Volkskrant dat het niet alleen om liquiditeit gaat 

maar ook om eigen vermogen. Een heffing leidt “tot een daling van de waarde van de wo-

ningen en een lagere waarde vertaalt zich rechtstreeks in een lager eigen vermogen en met 

een lager eigen vermogen dalen de investeringen. Zo simpel is dat.” 

De timing zou wel een beetje wrang zijn. Toen corporaties goedkoop konden bouwen werd 

er geld afgeroomd. En nu, nu de bouwkosten torenhoog zijn en de  bouwcapaciteit klein 

komt er geld naar de sector. Dat worden dan heel dure sociale huurwoningen (met een heel 

hoge onrendabele top). Corporaties kunnen er onder de huidige omstandigheden ook voor 

kiezen om hun geld te steken in verduurzaming of andere vor men van kwaliteitsverbetering. 

Een kanttekening is voorts dat meer geld voor de corporaties het probleem van de midden-

inkomens niet oplost.  

De overdrachtsbelasting: ervaring uit 2011 

In theorie werkt overdrachtsbelasting prijsverlagend (en het afschaffen ervan dus prijsver-

hogend). Kopers moeten immers bovenop de verkoopprijs ook nog belasting betalen, zodat 

er van een gegeven budget minder voor het huis zelf overblijft. In theorie werkt de belasting 

ook belemmerend voor de verhuisdynamiek. In dit verband wordt de overdrachtsbelasting 

ook wel ‘doorstroomboete’ genoemd. 

Er is echter weinig empirisch bewijs voor dit effect. Halverwege 2011 is de overdrachtsbe-

lasting voor particulieren verlaagd van 6% naar 2%. In figuur 1 tot en met figuur 3 is dit mo-

ment gemarkeerd (met een verticale lijn). Deze verlaging was aanvankelijk bedoeld als cri-

sismaatregel, met als beoogd effect het ingezakte aantal transacties en de ingezakte prijzen 

(met veel ‘onder water’ hypotheken) een impuls te geven. Van enig effect is echter niets te 

zien, niet direct en ook niet na enige tijd. Ook na verlaging van de overdrachtsbelasting 

bleef het aantal transacties afnemen, bleef de voorraad te koop staande woningen toene-

men en bleven de verkoopprijzen verder dalen. Pas ruim drie jaar na verlaging van de over-

drachtsbelasting tekende zich een herstel van de markt aan.   

Gezien dit forse tijdsverschil is het onwaarschijnlijk dat de lagere overdrachtsbelasting uit 

2011 veel aan het herstel van de markt heeft bijgedragen. Als er al een effect is geweest wa-

ren andere invloeden, zoals macro-economische ontwikkelingen, de beschikbaarheid van ka-

pitaal, alternatieve beleggingsmogelijkheden, de rentestand, de demografie, de bouwkosten 
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en het consumentenvertrouwen doorslaggevender. Dat zijn ook de factoren die nu nog van 

belang zijn en waarbij vergeleken een paar procent meer of minder overdrachtsbelasting in 

het niet valt. 

 Gevolgen voor beleggers  

Voor particuliere beleggers dient zich de vraag aan of (of bij welk percentage) de over-

drachtsbelasting zo hoog wordt, dat het beleggen in (Amsterdams) vastgoed niet meer inte-

ressant is. Voor het beantwoorden van deze vraag is het van belang om onderscheid de ma-

ken in speculanten en ‘echte’ beleggers. Speculanten zullen mogelijk worden afgeschrikt 

door een hogere overdrachtsbelasting, aangezien zij voor hun winst rekenen op korte-ter-

mijn prijsstijgingen. Voor ‘echte’ beleggers is de waardeontwikkeling op korte termijn geen 

doorslaggevend criterium. Zij kopen woningen (en/of houden ze vast) vanwege het verhuur-

rendement. Uit onderzoek van PBL blijkt dat verreweg de meeste particuliere beleggers een 

lange termijn perspectief hebben. Ze verhuren vanwege de huuropbrengst. 

Rendement telt 

Voor beleggers, particulier of institutioneel, is het gegeven essentieel dat de woningmarkt 

in Amsterdam uitermate krap is en blijft. Capital Value, een grote adviseur op dit terrein, 

brengt elk jaar de beleggersmarkt in beeld. Waar zij dan onder meer naar kijken is (de ver-

wachtingen ten aanzien van) het woningtekort, zoals gedefinieerd door ABF Research (Capi-

tal Value 2020). Dit woningtekort is in heel Nederland opgelopen tot 4% (ofwel 315.000 wo-

ningen), omdat de groei van de woningvoorraad de toename van het aantal huishoudens al 

langere tijd niet bijhoudt. De verwachting is dat het tekort nog verder oploopt.  

Groot Amsterdam behoort met een tekort van 7,4% tot de krapste regio ’s van Nederland. 

Dit uit zich in hoge prijzen van zowel koop- als huurwoningen. Een hogere overdrachtsbelas-

ting verandert niets aan deze krapte. Pas op langere termijn is het denkbaar dat het tekort 

enigszins terugloopt. Daar is dan wel een jarenlange forse woningproductie voor nodig , ter-

wijl de productie juist onder druk staat door onder meer hoge bouwkosten en beperkte 

bouwcapaciteit en de bevolking blijft toenemen, onder meer door instroom uit  het buiten-

land. Onder deze omstandigheden is het niet vreemd dat beleggers, ook grote internatio-

nale partijen, momenteel belangstelling tonen in de Nederlandse woningvoorraad.  

Wat voor grote institutionele beleggers geldt, geldt ook voor kleine particulie re beleggers. 

Er is gewoon goed geld te verdienen met de verhuur van woningen. In de Amsterdamse con-

text moeten we daarbij denken aan een rendement van 6,2% per jaar (schatting van Paul de 

Vries). Een éénmalige kostenpost in de vorm van overdrachtsbelastin g van 4,5% is daarmee 

binnen één jaar terugverdiend. Op een totale exploitatietermijn van twintig jaar of langer 

zal dit beleggers niet afschrikken. De verhuurrisico’s op de Amsterdamse markt zijn laag, 

ook op langere termijn en er zijn weinig alternatieve beleggingsmogelijkheden. Wat ook 

meespeelt is de zekerheid van het rendement. Er zijn weinig alternatieven die zulke zekere 

kasstromen opleveren. Daarmee is ook een lager rendement nog acceptabel.  

In Amsterdam zullen verhuurders niet snel uit hun beleggingen stappen. De inactieven on-

der de beleggers handelen niet, dus ondervinden geen invloed van een hogere overdrachts-

belasting. Een fors hogere overdrachtsbelasting zal mogelijk wel het aantal nieuwe toetre-

ders en uitbreiders afschrikken. Dat gebeurt ook langs andere weg: in Amsterdam hebben 

de aankoopprijzen inmiddels een zo hoog niveau bereikt, dat toetreders wel een heel hoge 

huur moeten gaan vragen om nog een goed rendement te halen. Mogelijk zullen nieuwe 

toetreders zich meer gaan toeleggen op kluswoningen dan wel relatief goedkope buurten.  
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Voorts is het van belang dat bij ‘leave to let’ geen transactie plaatsvindt en dat dit dus niet 

door de overdrachtsbelasting wordt geraakt. In paragraaf 2.2 is betoogd dat dit verschijnsel 

naast buy to let een belangrijke bijdrage levert aan de toename van het segment particu-

liere verhuur. Het blijft interessant om de woning na verhuizen niet te verkopen, maar aan 

te houden voor verhuur.  

Andere invloeden 

Het wordt een ander verhaal als de overheid belemmeringen gaat opwerpen die het rende-

ment structureel (dus niet éénmalig) dreigen aan te tasten. Belemmeringen met betrekking 

tot huurprijzen en/of huurprijsontwikkeling (zoals een ‘noodknop’ voor de huurhoogte) en 

exploitatietermijnen worden door beleggers wel als bedreigend ervaren. Niet alleen kleine 

particuliere beleggers, ook grote investeerders hebben hier problemen mee.  

Ook een andere fiscale behandeling van schulden en vermogens in box 3 heeft invloed. Par-

ticulieren die hun portefeuille met vreemd geld hebben gefinancierd mogen sinds kort hun 

vermogen en schulden in box 3 niet meer tegen elkaar wegstrepen. Als dit soort maatrege-

len worden gevoegd bij een verhoging van de overdrachtsbelasting zou dit sommige beleg-

gers / toetreders er toe kunnen bewegen om naar alternatieven uit te zien.  Dat geldt echter 

alleen bij financiering met vreemd geld. Zoals we hebben gezien ( figuur 6) is dit slechts bij 

een minderheid van de eerste aankopen het geval. 

Een potentiële concurrent voor beleggers vormen corporaties. Op dit vlak is meer mogelijk 

dan wel eens wordt gedacht. In de gemeente Den Haag is nu een huisvestingsverordening 

vastgesteld die het corporaties onder voorwaarden in bepaalde buurten mogelijk maakt om 

woningen tegen een middenhuur te verhuren aan huishoudens met een middeninkomen. Dit 

vereist wel een politieke keuze; dezelfde woning is dan niet ook beschikbaar voor lage inko-

mens. 

Ontwijkmogelijkheden 

Los van het bovenstaande mag worden verwacht dat beleggers zullen proberen om onder de 

overdrachtsbelasting uit te komen. Er zijn juridische constructies denkbaar om dit te berei-

ken. Een bekende constructie is om het vastgoed onder te brengen in een BV en daarvan de 

aandelen te verhandelen. Momenteel hebben verreweg de meeste particuliere beleggers 

hun vermogen ondergebracht in box 3, maar dat wordt minder aantrekke lijk. 

De overdrachtsbelasting wordt van oudsher toegepast op de overdracht van juridisch eigen-

dom. Dat vereist een notariële akte en is daardoor makkelijk toe te passen en te handhaven. 

Sinds 1995 is de overdrachtsbelasting ook van toepassing op het zogena amd economisch ei-

gendom. De overdracht van economisch eigendom (waarbij de eigenaar op papier dezelfde 

blijft maar de partij die de opbrengsten krijgt verandert) is veel lastiger vast te stellen. 

Vooral grote institutionele beleggers verhandelen hele pakketten woningen tegelijk op deze 

manier zonder dat er (al dan niet terecht) overdrachtsbelasting over wordt betaald. Zelfs als 

er wel overdrachtsbelasting wordt geheven dan nog wordt er met succes bezwaar gemaakt 

tegen de heffing omdat er vaak een beheerder tussen zit die zelf geen recht heeft op de op-

brengst. In het kader van deze studie voert het te ver om hier verder op in te gaan.  
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 Gevolgen voor starters en doorstromers  

Doorstromers 

Naast beleggers ondervinden ook doorstromers en (koop)starters gevolgen va n de over-

drachtsbelasting. De overdrachtsbelasting wordt ook wel geframed als ‘doorstroomboete’. 

Geraadpleegde deskundigen denken echter niet dat een kleine verhoging (bijvoorbeeld naar 

3%) veel doorstromers van verhuizing zal afhouden. De ervaringen uit 2011 doen ook ver-

moeden dat het effect op het aantal transacties gering zal zijn. In tegenstelling tot starters 

hebben doorstromers veelal de intentie om zich voor langere tijd ergens te vestigen. Dan 

maakt een paar procent belasting niet zo veel uit. Alleen wie van plan is om op korte termijn 

nogmaals door te stromen zal mogelijk uitwijken naar de vrije huursector. Daar is dat seg-

ment nu juist bijzonder geschikt voor.  

Bij een fors hogere overdrachtsbelasting is niet uit te sluiten dat een deel van de doors tro-

mers afhaakt. Men blijft dan langer ergens wonen en gaat pas doorstromen als men zeker 

weet dat het voor lange tijd is. In het vorige hoofdstuk is doorgerekend wat dit zou beteke-

nen voor de belastingopbrengst.  

Starters 

Het ontzien van koopstarters via de overdrachtsbelasting klinkt sympathiek, maar er mag 

worden betwijfeld of koopstarters er financieel veel mee opschieten. In zeker e zin kun je dit 

zien als subsidie, net als hypotheekrenteaftrek. En zoals elke subsidie werkt dit prijsopdrij-

vend. Op het moment dat starters zich meer kunnen veroorloven, kunnen doorstromers -ver-

kopers aan starters een hogere prijs vragen. Aangezien er aan het einde van elke verhuiske-

ten een starter staat (behoudens leegstand), vinden doorstromers via via altijd een starter 

die deze hogere prijs kan betalen. Op deze manier wordt het nadeel dat doorstomers onder-

vinden van de hogere overdrachtsbelasting afgewenteld op de starters. Starters zijn dan niet 

goedkoper uit dan wanneer zij ook zouden zijn belast. Het voordeel dat starters nog wel 

overhouden is dat ze beter kunnen concurreren met particuliere beleggers. Dit is uiteraard 

alleen relevant in delen van Nederland waar beleggers actief zijn.  
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