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Geachte Kamerleden, 

 

Op 5 september aanstaande spreekt u in een AO met de minister van EZK over Energie en Klimaat. 

Graag vragen we uw aandacht voor enkele daar geagendeerde onderwerpen. 

 

Woningcorporaties verduurzamen 

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. 

Corporaties kennen een sterke maatschappelijke betrokkenheid. We hebben al voor het regeerakkoord 

onze ambities voor betaalbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming en maatwerk wonen vastgesteld in de 

Aedes Woonagenda. Corporaties zijn daar al mee bezig wat blijkt uit een sterke stijging van 

investeringen en een aanzienlijke afname van resterende investeringscapaciteit. Uit de jaarlijkse 

benchmark blijkt dat de sector op koers ligt om in 2021 gemiddeld label B over alle woningen te 

hebben. Als enige sector hebben corporaties door middel van routekaarten een beeld van de route en de 

mogelijkheden richting 2050 wat betreft de reductie van CO2. Op basis van de routekaarten is een 

eerste raming gemaakt dat voor het verduurzamen en gasloos maken van al deze woningen 108 miljard 

euro nodig is, bijna 52.000 euro per woning.  

 

Financiële middelen beperkt 

Corporaties willen investeren in verduurzaming, maar niet over de rug van onze huurders. Voldoende 

betaalbare woningen voor onze huurders blijft prioriteit. Toch wordt corporaties steeds gevraagd om de 

eerste kosten op zich te nemen, terwijl de kwaliteit van de particuliere voorraad achter blijft. Zo landen 

de duurste kosten van de transitie bij huurders van sociale woningen: de laagste inkomens van het 

land. 

 

Corporaties kunnen niet voldoende investeren als de overheid heffingen blijft stapelen: de 

verhuurderheffing en de VPB als winstbelasting voor corporaties die geen winst kunnen maken. Daarbij 

komt nu de oploop van verhuurderheffing (door stijgende WOZ-waarden) en VPB en de renteaftrek 

beperking in de VPB (door invoering ATAD1). Corporaties betalen door de kabinetsmaatregelen en 

autonome stijgingen straks een miljard euro méér aan belastingen, bovenop de twee miljard euro die nu 
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al jaarlijks afgedragen wordt. Daarmee gaan de eerste vier (!) maanden huur naar de fiscus.  

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) becijferde in februari van dit jaar dat gemiddeld label B 

in 2021 financieel nog net mogelijk is, maar dat het geld van corporaties daarna op is. De effecten van 

ATAD waren hier nog niet in meegenomen net zomin als de nieuwbouwopgave die voor een groot deel 

bij de corporaties komt te liggen en grote investeringen vraagt. Wij verwachten dat een aanzienlijk deel 

van de corporaties in de problemen komt indien zij haar maatschappelijke taken goed invult en de 

overheid corporaties blijft straffen met extra belastingen. Wij vinden dat een verschrikkelijke gedachte.  

 

Corporaties ontzien bij invoering ATAD 

ATAD, bedoeld als maatregel tegen belastingontwijking van multinationals, treft corporaties in de 

praktijk hard (inschatting 350-400 miljoen euro per jaar). Voor corporaties is het een boete op lenen, 

terwijl juist dat het mogelijk maakt om hun kerntaak uit te voeren. We vragen u het wetsvoorstel dat 

ATAD invoert aan te passen zodat corporaties worden ontzien.  

 

Substantiële lastenvermindering nodig om klimaatdoelen te halen  

Verder verduurzamen zodat de klimaatdoelstellingen (zoals verwoord in de routekaarten) gehaald 

worden, is alleen mogelijk als de financiële middelen toereikend zijn. We weigeren te tornen aan onze 

prioriteit: het zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. Daarom tekenen we alleen een 

Klimaatakkoord bij een substantiële lastenvermindering. Om de ambities van CO2-neutraal in 2050 te 

realiseren is een halvering van de verhuurderheffing noodzakelijk, tussen de 800 en 900 miljoen euro 

structureel per jaar. 

 

Inkomenseffecten 

Het is goed dat uw Kamer aandacht vraagt voor de inkomenseffecten van het klimaatbeleid. Ook 

corporaties maken zich zorgen over de gevolgen voor de laagste inkomens, vooral vanwege de 

voorgenomen verhoogde belasting op aardgas. Dit heeft een groot effect op huurders met een smalle 

beurs. Hoewel corporaties zich inzetten voor het terugbrengen van de energievraag van woningen, zal 

het verduurzamen van alle woningen lange tijd in beslag nemen. Tot die tijd worden huurders met lage 

inkomens zwaar getroffen door de oplopende belasting. Een tegemoetkoming is daarom nodig.  

 

Omgekeerde staffel in energiebelasting 

Een goede maatregel om dat te bereiken is een verlaagd energiebelastingtarief voor de eerste 1.000 m3 

aardgasverbruik voor huishoudens (een zgn. omgekeerde staffel). Hiermee worden de laagste inkomens 

ontzien en daarnaast stimuleert het zuinigere alternatieven als warmtepompen waar aardgas als 

achtervang fungeert. We vragen u hiervoor te pleiten bij de minister. 

 

Opvolger salderingsregeling 

Voor corporaties is het erg vervelend dat de salderingsregeling wordt afgeschaft. Dit leidt tot vertraging 

van investeringen vanwege onzekerheid over het vervolg. Bovendien brengt de afschaffing huurders 

met een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) in de problemen, aangezien de opbrengsten van deze 

regeling voor hen teruglopen.  

 

Investeringssubsidie 

De corporatiesector vertegenwoordigt één derde van alle woningen, toch is de sector niet geconsulteerd 

over de opvolger van de salderingsregeling. De voorstellen van de minister van EZK zijn nu dan ook 

gericht op de particuliere sector en sluiten slecht aan op de situatie in de huursector. Terwijl het 

instellen van een nieuwe regeling de kans biedt om het split-incentive op te heffen, want nu is de 

investeerder (woningcorporatie) niet degene die de opbrengsten krijgt.  

Een investeringssubsidie zorgt ervoor dat degene die de zonnepanelen betaalt, ook de subsidie krijgt. 

Daarom pleiten we hiervoor in plaats van een terugleversubsidie. In elk geval wil Aedes bij de 



uitwerking van de opvolger betrokken zijn. We vragen u ook dit bij de minister te bepleiten. 

Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact 

met mij op of met Richard Bos (via r.bos@aedes.nl of 06-51926072).  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

Marnix Norder 

Voorzitter 


