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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 11 december bespreekt u in een wetgevingsoverleg de onderdelen Wonen en RO uit de begroting 

van Binnenlandse Zaken voor 2018 en het regeerakkoord. Namens de woningcorporaties verenigd in 

Aedes breng ik graag een aantal punten onder uw aandacht. 

 

Nieuwbouw, energiebesparing en maatwerk 

Het regeerakkoord biedt onze sector kansen om samen met het kabinet en andere maatschappelijke 

sectoren te werken aan de grote maatschappelijke opgaven die er liggen. We zien veel terug van de 

prioriteiten die Aedes stelt in haar eigen Woonagenda – meer nieuwbouw, energiebesparing, betaalbare 

huren en maatwerk voor kwetsbare doelgroepen. Daar zijn we uiteraard blij mee. We zijn ook positief over 

het belang dat het nieuwe kabinet hecht aan lokaal en regionaal maatwerk. Immers, er is niet één 

woningmarkt; de situatie in Amsterdam en Utrecht is totaal tegenovergesteld aan die in bijvoorbeeld Oost-

Groningen of Zuid-Limburg. Het is goed dat hier maatwerk geleverd kan worden de komende 

kabinetsperiode en we denken er graag over mee.  

 

Datzelfde geldt voor de bouw van middeldure huurwoningen, een belangrijke prioriteit voor het nieuwe 

kabinet. Woningcorporaties zijn bereid om, daar waar de lokale situatie erom vraagt, de markt het zelf niet 

oppakt en de financiële situatie het toelaat, in de bouw van middeldure huurwoningen te investeren, zodat 

mensen met een middeninkomen niet tussen wal en schip vallen. Waar mogelijk samen met marktpartijen. 

We juichen de vereenvoudiging van de markttoets die in het regeerakkoord staat dan ook van harte toe. 

 

Extra vennootschapsbelasting is boete op verduurzamen 

In het regeerakkoord wordt ook een aanpassing van de vennootschapsbelasting voorgesteld. 

Woningcorporaties dreigen hierdoor onbedoeld vanaf 2019 elk jaar 300 tot 400 miljoen euro extra aan 

vennootschapsbelasting te moeten betalen. Dit heeft een enorm remmend effect op de 

investeringscapaciteit van corporaties. Een Europese richtlijn die moet voorkomen dat private equity en 

hedge funds hun winsten kunstmatig verlagen door interne leningen en rentebetalingen wordt door het 

kabinet dusdanig ingevoerd dat woningcorporaties, die een maatschappelijke taak hebben, 

aanmerkelijk meer vennootschapsbelasting moeten gaan betalen wegens de renteaftrekbeperking. Het 

is daarmee een boete op verduurzaming door corporaties. 
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Wij vragen u daarom met klem aandacht voor deze maatregel: het kan niet zo zijn dat de niet-

winstbeogende sociale huursector feitelijk de dupe wordt van een maatregel die gericht is op hedge funds. 

De eenvoudigste oplossing is de vennootschapsbelasting over DAEB-activiteiten af te schaffen. Wij menen 

dat het ten principale onjuist is dat woningcorporaties winstbelasting moeten betalen over hun sociale 

en maatschappelijke (daeb) activiteiten, waar bijvoorbeeld overheidsbedrijven dat niet hoeven. Ook 

zijn er andere oplossingen denkbaar; in bijgevoegde notitie van fiscaal-juridisch adviseur AKD leest u hier 

meer over. Temeer omdat de verwachting is dat de Vpb-afdracht van woningcorporaties de komende 

jaren van circa 50 miljoen euro zal stijgen naar circa 500 miljoen euro in 2021. Als dit bedrag 

geïnvesteerd kan worden in broodnodige nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen 

komen de doelstellingen van het regeerakkoord een stuk dichterbij. 

 

Stimulering verduurzaming door kabinet 

Zoals aangegeven waarderen we de verduurzamingsambities van het kabinet. Echter, de 150 miljoen euro 

die het kabinet deze kabinetsperiode uittrekt voor verduurzaming van sociale huurwoningen, in de vorm van 

een korting op de verhuurderheffing, is wat Aedes betreft echt te weinig. Bovendien loopt na 31 december 

2018 de STEP-subsidie af. Gezamenlijk betalen corporaties – en dus indirect de huurders van sociale 

huurwoningen - jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro aan heffing. Pas vanaf 2022 reserveert het kabinet hiervan 

structureel 100 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen. In aanmerking genomen dat de 

opbrengst van de verhuurderheffing – bij ongewijzigd beleid - de komende jaren bovenop de 1,7 miljard 

nog eens met enkele honderden miljoenen euro’s zal stijgen vanwege de sterk stijgende WOZ-waarden van 

woningen, steekt de 100 miljoen van het kabinet hier schril bij af. 

 

Woningcorporaties werken aan een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Dat strookt met het 

kabinetsstreven. Om op korte termijn substantieel aan die doelstellingen bij te dragen én te blijven 

investeren in betaalbaarheid en maatwerk voor specifieke doelgroepen, is meer geld nodig dan 

woningcorporaties nu beschikbaar hebben. Het energiezuinig maken van een huurwoning kost gemiddeld 

zo’n 50.000 euro. De voorgenomen korting op de verhuurderheffing komt neer op circa 50 euro per woning.  

 

Wij pleiten er dan ook voor dat het kabinet een – desnoods een in de tijd oplopende - hogere korting op de 

verhuurderheffing geeft om te kunnen werken aan het mede realiseren van de zeer ambitieuze 

energiebesparingsdoelstellingen van het kabinet. Dit zou gecombineerd moeten worden met een plafond 

(van max. 1,7 miljard euro) aan de totale opbrengst van de verhuurderheffing. Het zou chique zijn 

wanneer het rijk hier de zelfde systematiek hanteert die zij ook aan gemeenten oplegt voor het 

bepalen van de ozb aanslagen waarbij als de WOZ-waarden stijgen de belastingpercentages dalen. 

Daarnaast vragen we samen met onze partners van de Bouwagenda om een deel van de subsidiegelden 

bedoeld voor innovatie uit de klimaatenvelop in het Regeerakkoord, in te zetten voor innovatieve 

technieken, proefprojecten en samenwerkingsverbanden in de bouw- en woningmarkt, om de nodige 

versnelling op gang te brengen. 

 

Administratieve lasten 

In oktober deden we met tien andere brancheorganisaties in de (semi)publieke sector een oproep aan 

het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer: verlaag de administratieve druk op de werkvloer, heb meer 

vertrouwen in de professionals.  

  

We kondigden toen al de volgende stap aan: het publiceren van het rapport dat in onze opdracht is 

uitgevoerd naar de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de Woningwet. Op 9 november 

jongsleden stuurden we u dit rapport toe, waaruit bleek dat de administratieve lasten verdrievoudigd 

waren door de Woningwet. In het rapport staan 16 concrete aanbevelingen om te besparen op 
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administratieve lasten. We vragen u waar mogelijk nu al met deze aanbevelingen aan de slag te gaan 

om de onnodige lastendruk te verminderen en niet te wachten op de evaluatie van de Woningwet eind 

2018. Waarbij vanzelfsprekend de doelstellingen van de Woningwet overeind blijven. 

 

Kwetsbare doelgroepen 

Kwetsbare mensen wonen steeds vaker – weer - zelfstandig in de wijk, in plaats van in bijvoorbeeld een 

GGZ-instelling of intramurale woonvorm. Dat betekent dat er voldoende sociale huurwoningen nodig zijn 

voor deze doelgroep en dat de begeleiding goed geregeld moet zijn. Woningcorporaties werken hier onder 

meer aan met het actieprogramma Weer Thuis!, dat in 2016 gestart werd door Aedes, VNG, Federatie 

Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en Leger des Heils. Het programma moet ervoor zorgen dat 

mensen in de maatschappelijke opvang sneller kunnen doorstromen naar zelfstandig wonen – er is een 

tekort voor deze doelgroep van zo’n 10.000 woningen. Het actieprogramma is erop gericht dat 

woningcorporaties, gemeenten en opvanginstellingen gezamenlijk afspraken maken over het wonen en de 

daarbij behorende begeleiding. Het programma ondersteunt momenteel met succes acht regio’s en wil 

graag uitbreiden. Met steun van de overheid zou het programma kunnen uitbreiden naar idealiter 20 regio’s. 

 

Daarnaast is het cruciaal dat er goede en voldoende begeleiding is voor kwetsbare mensen die zelfstandig 

wonen, om problemen zoals woonoverlast te voorkomen. De ambulante GGZ komt in veel gemeenten nog 

niet voldoende op gang waardoor mensen te weinig begeleiding krijgen of waardoor de begeleiding te vroeg 

stopt. Wij vragen u er op aan te dringen bij de minister dat de ministeries van BZK en VWS gezamenlijk 

aandacht hebben voor het zelfstandig wonen en de daarbij behorende begeleiding. 

 

Huurtoeslag 

Tot slot vinden we het goed dat het nieuwe kabinet de armoedeval in het systeem van huurtoeslag aanpakt, 

door de huurtoeslaggrens meer geleidelijk te laten aflopen. Het afschaffen van de KAN-bepaling betekent 

echter een netto bezuiniging op de huurtoeslag, en dat raakt huurders met de laagste inkomens 

rechtstreeks in de portemonnee. Wij vragen u hiermee rekening te houden. 

 

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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