
 

 

 

 

Medio februari zijn de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s gepresenteerd.  

Het zijn lijvigere documenten dan ooit. Weer meer partijen deden mee, dit jaar 11 partijen.  

Dit stuk gaat in op de meest relevante hoofdlijnen voor de corporatiesector. Er zitten geen 

grote verrassingen tussen. Nog vrij veel partijen doen daadwerkelijk iets (positiefs) met de 

verhuurderheffing, alleen de VVD verhoogt de heffing. Vier partijen komen met (zware) 

energieverplichtingen (SP, D66, CU en GL). Veel gehoord hierbij is minimaal Label B in 2025 

voor al het bezit. Bij CU en PvdA zijn er de meest uitgewerkte plannen voor een uitruil van 

heffing en huurtoeslag. De VVD heeft ook in de doorrekening laten opnemen dat het de 

liberalisatiegrens wil verlagen naar €600. Daar is echter door PBL en CPB geen vervolg aan 

gegeven.  

 

Meer informatie over de standpunten van politieke partijen en de inzet van Aedes vindt u op 

Aedes.nl/verkiezingen. 

 

 

Heffing en toeslag: 

 

Algemeen 

Het CPB lijkt haar autonome pad weer te hebben bijgesteld. Nu gaat zij bij ongewijzigd beleid uit van 

een heffing van € 2 mrd in 2021, dit terwijl zij in Kansrijk nog aangaf dat dit € 1.7 mrd was. Het lijkt 

erop dat het CPB alsnog rekent met de (niet in wet vastgelegde) wensen van MinFin. Partijen die 

aangeven de heffing in 2021 te schrappen ‘kost’ dit dus € 2 mrd. Eens te meer is duidelijk dat het CPB 

zich hier weinig in verdiept, zo wordt aan die partijen ook geen direct ‘inverdieneffect’ meegegeven 

van € 500 mln aan huurtoeslag, hetgeen wel in de rede zou liggen. Aedes heeft eerder kritiek geuit op 

de door het CPB gehanteerde modellen, nog altijd beschouwt het CPB de heffing als op zichzelf 

welvaart verhogend. Het meest pakkend is dat te zien middels de doorrekening van DENK, die 

namelijk gewoon sec de heffing afschaffen zonder veel andere ingrepen op het gebied van wonen. De 

verhuurderheffing is de enige belasting die bij het CPB door afschaffing (dus nog helemaal los van de 

compensatie) tot een negatief bbp effect leidt. Zoals het CPB (op pagina 191 van KiK) stelt: ‘De 

maatregelen op het terrein van wonen hebben een negatief effect van 0,3% bbp, vooral door 

afschaffing van de verhuurderheffing.’ 

 

Huurtoeslag aanpassen zonder stelselwijziging 

Drie partijen veranderen iets aan de huurtoeslag zonder een stelselwijziging. VVD en VNL bezuinigen 

beiden 900 mln op de toeslag. VVD doet dit door het bevriezen van de huurgrenzen en het uitsluiten 

van studenten van de toeslag. VNL bezuinigt meer generiek op de huurtoeslag. D66 reserveert 

opvallend genoeg € 100 mln extra voor huurtoeslag, de maatregel wordt niet verder gericht. € 100 mln 

is het minimale bedrag dat een partij kan opnemen in haar berekeningen, mogelijk gaat het dus vooral 

om het signaal.  

 

Huurtoeslag aanpassen in relatie met heffing 

De ChristenUnie kiest voor een vrij simpele uitruil van heffing en toeslag met corporaties en past het 
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verschil keurig bij, er gaat dus ter compensatie van de toeslag wat meer geld naar corporaties. 

Uiteraard gaat de studie niet op detailniveau in op deze berekening. Voor gereguleerde huurcontracten 

bij andere verhuurders blijft er wel één vaste huurtoeslag bestaan voor huurtoeslaggerechtigden in de 

vorm van een uitvoerbaardere voucher (dus onafhankelijk van de huurprijs). 

De PvdA wil de toeslag op termijn vervangen door een systeem van inkomensafhankelijke huren, dit is 

het bekende systeem dat al voor het programma door een PvdA werkgroep naar buiten werd gebracht. 

Op termijn resulteert dit in een stelsel van een inkomensafhankelijke woonquote. De PvdA begint in 

2020 met deze operatie, in hetzelfde jaar begint de PvdA daarom met de vorming van een 

corporatiefonds met exact dezelfde financiële vulling als de opbrengst van de bezuiniging op de toeslag 

waaruit verhuurders kunnen putten voor huurtoeslagcompensatie. Het compensatiefonds wordt 

daarnaast deels gevuld door verhuurders die als gevolg van de invoering van de woonquote meer 

huurinkomsten ontvangen. Interessant is dat de PvdA door deze verschuiving wel een positief 

werkgelegenheidseffect door minder marginale druk op inkomsten door afschaffing van de toeslag 

‘scoort’.  

 

Aanpassingen verhuurderheffing 

Als bekend verhoogt de VVD de heffing met € 2.7 mrd, obv het basispad van € 2 mrd betekent dit dus 

een heffing van €4.7 mrd in 2021. Geen enkele andere partij verhoogt de heffing. VNL schaft de 

heffing af voor andere verhuurders (€ 100 mln besparing), de VVD laat dit na. De VVD laat bij haar 

verhoging expliciet opnemen de liberalisatiegrens te verlagen naar 600 euro. En de 

huursombenadering te handhaven zodat corporaties de heffing niet door huurverhogingen kunnen 

financieren maar genoodzaakt zijn jaarlijks een deel van hun bezit te verkopen. 

 

PvdA, CDA en GroenLinks verlagen de heffing voorwaardelijk aan investeringen  

De PvdA verlaagt de verhuurderheffing met in totaal € 200 mln voor woningcorporaties die 

bovengemiddeld veel investeren.  Daarnaast komt de PvdA met een investeringsfonds voor de 

nieuwbouw van sociale huurwoningen van € 300 mln in 2021. Het CDA verlaagt de verhuurderheffing 

voor woningcorporaties die energiezuiniger gaan bouwen. Dit is een lastenverlichting van € 500 mln.  

GroenLinks verhoogt de korting op de verhuurderheffing voor woningbouw in gebieden met 

woningschaarste met € 400 mln. 

 

De SP, Denk en de Vrijzinnige Partij schaffen de verhuurderheffing af, daarbij nemen zij dus alle 

negatieve effecten die het CPB daar aan toekent op de koop toe.  

 

Overzicht Verhuurderheffing 

CPB-doorrekeningen verhuurderheffing (programma's 2018-2021) 

Partij 
Verlaging/ 
verhoging 

"Nieuw" bedrag Toelichting 

SP -2,0 0,0 afschaffen 

DENK -2,0 0,0 afschaffen 

VP -2,0 0,0 afschaffen 

ChristenUnie -2,0 0,0 uitruil met huurtoeslag 

CDA -0,5 1,5 investeringsprikkel energiezuinig bouwen 

GroenLinks -0,4 1,6 voor gebieden met woning schaarste 

PvdA -0,2 1,8 investeringsprikkel 

VNL -0,1 1,9 afschaffen voor particuliere verhuurders 
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D66 0,0 2,0 geen aanpassingen heffing 

SGP 0,0 2,0 geen aanpassingen heffing 

VVD 2,7 4,7 verhogen 

PVV Niet doorgerekend door CPB. Programma: "-1,0, voor huurverlaging" 

PvdD Niet doorgerekend door CPB. "Verhuurderheffing wordt afgeschaft" 

50Plus Niet doorgerekend door CPB. Programma: "50Plus is tegen vh-heffing" 

 

Verduurzaming 

 

Zeven partijen hebben hun programma ook door het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) laten 

doorrekenen. Daarbij worden door het PBL drie typen maatregelen onderscheiden; mobiliteit & 

bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat. De laatste van deze drie kent de 

subcategorie ‘gebouwde omgeving’. Daar zitten vanzelfsprekend de maatregelen tussen die voor ons 

van het grootste belang zijn. De horizon voor (de berekening van het effect van) deze maatregelen is 

2030. De SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks komen met verplichtingen voor verhuurders. Het PBL is 

op onderdelen slordig en daardoor niet helemaal duidelijk. Ook lijkt het PBL veel maatregelen te 

hebben meegenomen die slechts ten dele bij het CPB zichtbaar zijn omdat het budget– bijvoorbeeld 

van een subsidieregeling -  na 2021 gecreëerd zou worden. Doordat het PBL kijkt naar de effecten in 

2030 betekent dit dat je op deze manier als partij wel de ‘lusten’ (verbeterde uitslag tav 

verduurzaming) en niet de ‘lasten’ (effect op EMU-saldo en economie) kan ontvangen. 

 

Energielabelverplichtingen verhuurders   

De SP verplicht dat alle woningen (huur en koop) bij verhuizing per 2019 opgetrokken moeten worden 

tot Label C. D66 stelt dat alle nieuwbouw nul-op-de-meter moet zijn vanaf 2018. Woningcorporaties 

moeten huurwoningen verplicht verbeteren tot minimaal label B in 2025, en minstens 30 procent (in 

2025) en 40 procent (in 2030) moet energieneutraal zijn. Bij de ChristenUnie wordt ook gesteld dat 

alle nieuwbouw nul-op-de-meter moet zijn vanaf 2018. Vanaf 2025 geldt bij hen een verbod op 

woningen met label G. Bij mutatie lijken alle woningen bij de CU al per 2018 op Label C uit te moeten 

komen, in 2028 moeten dat alle (ook niet ‘muterende’) woningen zijn. Bij GroenLinks is het PBL ook 

wat onduidelijk. Duidelijk is dat alle nieuwbouw per 2018 energieneutraal dient. Ook komt er een 

verbod op verhuur van ‘slechtste’ labels. Ook wordt hier een korting op de verhuurderheffing van € 

5000 per NOM renovatie genoemd waarvan onduidelijk is waarom die niet bij het CPB terug komt, 

mogelijk is het een te kleine maatregel of is die enkel beschikbaar in schaarste gebieden. GL krijgt een 

forse energiebesparing toegekend voor haar pakket, mogelijk dat de definitie van ‘slechtste’ labels dus 

betrekkelijk ruim is.  

 

Energiebesparingsfondsen en subsidies 

De meeste partijen voeren daarnaast bij het PBL niet gedetailleerd omschreven subsidies voor 

woningisolatie en verbetering aan, merkwaardig genoeg is een aantal daarvan niet terug te vinden in 

de CPB gegevens, het lijkt er dus op dat het PBL dit niet goed gecontroleerd heeft. Wel te herleiden is 

dat de ChristenUnie een subsidie aan woningcorporaties verstrekt voor nul‐op‐de‐meterwoningen. 

 

Overige relevante energiemaatregelen 

Daarnaast komen partijen met maatregelen als het laten vervallen van de aansluitplicht op gas, het 

langjarig continueren van saldering en verplichtingen om investeringen met een terugverdientijd van 
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enkele jaren (globaal tussen 5 en 10 (streng)) te doen. Ook wordt veelal de energiebelasting op met 

name gas verhoogd en wordt een aantal maal genoemd dat gemeenten en corporaties tot een 

deltaplan duurzame warmte moeten komen.  

 

 

Overig 

 

 D66, ChristenUnie en GroenLinks scheiden wonen en zorg in de Wet Langdurige Zorg, waarbij 

cliënten die hun woon‐ en verblijfslasten niet zelf kunnen dragen, worden gecompenseerd. 

 GroenLinks intensiveert 0,2 mld euro in het Gemeentefonds, met als doel extra voorzieningen in 

wijken met vooral sociale huurwoningen. 

 Veel partijen maken middelen vrij voor een (groene) investeringsbank (PvdA, SP, CDA, D66, 

GroenLinks en DENK).1 

 Op VVD en CDA na scherpen alle partijen de maatregel uit de ATAD‐richtlijn aan door de drempel 

te verlagen van 3 mln euro naar 1 mln euro. Dit betekent dat de aftrekbaarheid van rente wordt 

beperkt tot maximaal 30% van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie 

(EBITDA). Bij deze maatregel is waakzaamheid geboden. De maatregel is genomen met het oog op 

met name private equity en hedgefunds die fiscale winsten vaak laten verdampen door dure 

leningen aan buitenlandse gelieerde bedrijven. Doordat er echter wordt gekeken naar een 

maximale renteaftrek in relatie tot de winst kan dit onbedoeld ook onze (vpb-plichtige) sector 

raken.  

 Vanzelfsprekend gebeurt er ook een hoop in de koopmarkt. Als altijd gaat het hierbij vooral over de 

fiscale behandeling van de eigen woning via bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Hier wordt in 

deze notitie niet verder op in gegaan. Een aantal partijen verlaagt daarbij ook de 

overdrachtsbelasting of schaft deze af.  

 Christenunie en SGP stellen ook de herinvoering van de OZB voor gebruikers voor, wat 

vermoedelijk ook voor de huurders van sociale huurwoningen gevolgen zal hebben. 

 

                                                   
1 Voorstellen voor de oprichting van een nationale investeringsbank via fusie van FMO, NWB, 
BNG en de financieringsregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) 
zijn niet gehonoreerd omdat het Rijk niet eenzijdig tot samenvoeging kan beslissen 


