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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 21 december bespreekt u in een Algemeen Overleg de Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de 

Staat van de Woningmarkt 2017. Graag breng ik een aantal punten onder uw aandacht. 

 

Investeringen corporaties 

Uit de Staat van de Volkshuisvesting blijkt onder meer dat corporaties de komende jaren weer meer 

woningen gaan bouwen. In 2018 staan 32.000 nieuwbouwwoningen op de planning. Of deze woningen, 

en nieuwbouwplannen in de toekomst, daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden hangt onder meer af 

van in hoeverre belemmeringen die er zijn weggenomen worden en van de beschikbare bouwgrond. 

Aedes maakt zich dan ook zorgen over de beperkte plancapaciteit in sommige regio’s waar de vraag 

groot is, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht.  

 

De landelijke overheid moet hier meer regie pakken om gemeenten te stimuleren (meer) bouwgrond 

beschikbaar te stellen, voor zowel sociale huurwoningen als voor middenhuur.  

 

Uit het rapport blijkt verder dat corporaties meer investeren in duurzaamheid en dat dit onderwerp 

nadrukkelijk terugkomt in de prestatieafspraken die corporaties met huurders en gemeenten maken. 

Op deze manier willen corporaties ervoor zorgen dat hun woningen in 2021 een gemiddeld energielabel 

B hebben en bovendien in 2050 CO2-neutraal zijn. In het regeerakkoord reserveert het kabinet nu 

slechts 150 miljoen euro voor deze opgave voor de komende kabinetsperiode, in de vorm van een 

korting op de verhuurderheffing. Tegelijkertijd betalen corporaties (en daarmee indirect huurders van 

sociale huurwoningen) steeds meer verhuurderheffing door prijsstijgingen van koopwoningen (zoals 

ook uit de Staat van de Woningmarkt blijkt) en worden ze voor 300-400 miljoen euro hoger 

aangeslagen in de vennootschapsbelasting als gevolg van kabinetsplannen rond de invoering van de 

Atad-richtlijn.  

 

We vragen u om een hogere bijdrage vanuit de overheid te bepleiten aan de verduurzaming van 

corporatiewoningen. Een bijdrage die daadwerkelijk een impuls geeft aan de grote 

verduurzamingsopgave. 
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Betaalbaarheid en huurtoeslag verbeteren 

Corporaties zetten in op betaalbaarheid. Nieuwbouwwoningen worden steeds vaker verhuurd met een 

huur onder de 600 euro. Corporaties matigen daarmee de huren om zo voldoende woningen 

beschikbaar te stellen voor mensen met recht op huurtoeslag. Daarnaast neemt het aantal 

huishoudens met een betalingsachterstand en het aantal huisuitzettingen de afgelopen jaren af.  

 

Toch ziet Aedes een toename van het aantal huishoudens met een betaalrisico. Deze worden in grote 

mate veroorzaakt door dalende inkomens. Uit een rapport van PBL1 dat eerder dit jaar verscheen, 

bleek dat meer huishoudens moeite hebben met rondkomen, deels als gevolg van de economische 

crisis. Hoewel de economie weer aantrekt, profiteren lang niet alle groepen daarvan. Bovendien zijn 

betaalrisico’s volgens het PBL ook vaak langdurig van aard: naarmate men langer een betaalrisico 

heeft, wordt de kans om er van af te raken kleiner. Daarmee komt, naast het kunnen betalen van 

andere levensbehoeften, ook het kunnen betalen van de woonlasten onder druk te staan. Zeker voor 

mensen die afhankelijk zijn van een uitkering zijn de totale woonlasten moeilijker op te brengen. 

 

De huurtoeslag is ervoor om deze mensen te ondersteunen. We zien dat de toeslag vaak niet 

toereikend is, zeker niet voor mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau. Te meer 

omdat de regering voornemens is de zogenaamde KAN-bepaling2 in de huurtoeslag te laten vervallen. 

Daardoor ontvangen juist deze huishoudens relatief minder huurtoeslag.  

 

We vragen u de huurtoeslag, zeker voor de laagste inkomens, beter aan te laten sluiten bij de 

daadwerkelijke bestedingsruimte van huishoudens. En de minister te vragen in overleg met haar 

collega van SZW te gaan om de (financiële) druk op deze huishoudens te verminderen. 

 

Sta tijdelijke huurkortingen toe 

Ondertussen proberen corporaties huurders die echt in de knel komen, bijvoorbeeld als gevolg van een 

tijdelijke inkomensterugval, te helpen met (tijdelijke) huurkortingen. Aedes maakt zich ernstig zorgen 

over de onduidelijkheid die is ontstaan als gevolg van een brief van de Autoriteit woningcorporaties 

(Aw) over dit soort tijdelijke huurkortingen. Hiermee kunnen corporaties en gemeenten mensen 

helpen, maar kunnen corporaties ook woningen voor jongeren betaalbaar houden. Mede als gevolg van 

de vormgeving van de huurtoeslag zien corporaties zich genoodzaakt om jongeren die jonger zijn dan 

23 jaar een huurkorting te geven tot de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens (414 euro in 2017). De 

Aw lijkt nu die tijdelijke huurkorting te verbieden, waardoor deze jongeren nauwelijks nog kans maken 

op een sociale huurwoning en huishoudens (doordat zij bijvoorbeeld geconfronteerd worden met 

werkloosheid) direct een extra groot betaalrisico lopen en zelfs betalingsproblemen kunnen krijgen.  

 

Aedes vraagt u tijdelijke huurkorting toe te blijven staan, juist in situaties die maatwerk vereisen en 

waarbij de consequenties enorm zijn voor individuele huishoudens wanneer deze mogelijkheid zou 

wegvallen. 

 
  

                                                   
1 Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen (Planbureau voor de Leefomgeving, maart 2017). 
2 Een deel van de huur moeten huurders, hoe laag hun inkomen ook is, zelf betalen. Een soort eigen bijdrage. In 
2017 is dit bedrag (afhankelijk van het inkomen) zo’n 225 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor 

kunnen twee percentages worden gebruikt: de (verwachte) gemiddelde huurverhoging of de stijging van de 

bijstandsuitkeringen. Er wordt gekozen voor de meest gunstige stijging voor de huurders (het laagste percentage). 

Dit principe heet de KAN-bepaling. Door het schrappen van deze bepaling wordt altijd het percentage van de 

gemiddelde huurverhoging gebruikt, en dit percentage ligt over het algemeen hoger dan dat van de stijging van de 

bijstandsuitkeringen. Daarmee wordt de ‘eigen bijdrage’ voor huurders dus méér verhoogd dan met de KAN-bepaling 

het geval zou zijn.  

http://www.pbl.nl/publicaties/inkomensdynamiek-en-de-betaalbaarheid-van-het-wonen


 

Middeninkomens en doorstroming 

In de Staat van de Volkshuisvesting staat dat er op korte termijn nog steeds tekorten zijn in het 

aanbod aan sociale huurwoningen, maar dat op termijn minder gereguleerde huurwoningen nodig zijn. 

Aedes zet vraagtekens bij deze conclusie, temeer omdat uit een recent rapport van het Planbureau 

voor de Leefomgeving blijkt dat ook huishoudens met een middeninkomen feitelijk afhankelijk zijn van 

een sociale huurwoning om betaalbaar te kunnen wonen. Voor hen ontbreekt betaalbaar aanbod in het 

middensegment, waardoor doorstroming vanuit de sociale huursector lastig, zo niet onmogelijk is.  

 

Aedes riep naar aanleiding van dit rapport al op om corporaties meer ruimte te geven om lokaal, in de 

prestatieafspraken, afspraken te maken die aansluiten bij de plaatselijke woningmarktomstandigheden. 

Daar waar de markt het middensegment niet oppakt, zouden woningcorporaties een rol kunnen spelen 

om zo de doorstroming te bevorderen. 

 

Lokaal maatwerk voor passende woningen 

In het kader van lokaal maatwerk bieden en de positie van nieuwkomers op de woningmarkt pleit 

Aedes voor het verkennen van aanvullende mogelijkheden voor tijdelijke c.q. voorwaardelijke 

contractvormen.  

Dit geldt met name in die gemeenten of regio’s waar er een grote schaarste is aan bepaalde 

woningtypen. Om huishoudens daar te prikkelen sneller door te stromen naar een meer passende 

woning zou (nader onderzoek naar) experimenteerruimte voor zogenaamde wooncontracten (= wel 

recht op een passende betaalbare woning, geen recht op een specifieke woning) en gezinscontracten 

(= recht op een grotere woning bij groter huishouden, geen recht op grotere woning bij kleiner 

huishouden) mogelijk gemaakt kunnen worden. 

 

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen over de inhoud van deze brief, neemt u dan gerust 

contact op met Richard Bos via r.bos@aedes.nl of 06-51926072.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Marnix Norder 

Voorzitter 
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