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Geachte heer, mevrouw, 

 

Uw Kamer spreekt donderdag 4 juni 2015 onder meer over de ontwikkeling van de financiële positie 

van onze sector. Wij willen in deze brief graag reageren op de brieven van de minister voor Wonen en 

Rijksdienst van 28 april 2015 (en de daarbij gevoegde brief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

(CFV) van 3 maart 2015) en 28 mei 2015.  

 

Vooraf 

Woningcorporaties hebben moeilijke en onstabiele jaren achter de rug. Als gevolg van de 

verhuurderheffing, de economische crisis en het veranderlijke politieke klimaat hebben we fors moeten 

bezuinigen en is onze investeringsruimte gedaald. Alles wijst erop dat die daling in het 

investeringsniveau niet tijdelijk, maar blijvend is. Dat betekent dat corporaties keuzes moeten  blijven 

maken in hun investeringen, waarbij de beschikbare inkomsten een cruciale rol spelen. 

 

Financiële positie  

Het CFV schat op dit moment de toekomstige sectorbrede solvabiliteit van woningcorporaties positief in 

(met 31% thans ruim boven de kritieke grens van 25%). Het CFV geeft daarbij zelf aan dat aan een 

dergelijke toekomstvoorspelling grote risico’s en onzekerheden zitten (rentestijgingen, gematigde 

huurverhogingen e.d.). De minister beaamt dat in zijn brieven van 28 april en 28 mei. Bij antwoord 2 

(in de 28-meibrief) heel concreet: bij inflatievolgend huurbeleid vanaf 2015 daalt de solvabiliteit naar 

19%, dat is 6% onder de kritieke grens (zo snel kan het gaan, zo onzeker is het allemaal).  

 

We moeten ons daarnaast niet blind staren op de solvabiliteit van corporaties. Naast solvabiliteit zijn 

ook de kasstromen van belang. Het geld zit vast in de stenen en kan maar beperkt worden 

vrijgemaakt, wat de minister ook bevestigt in zijn brief van 28 mei. Bovendien kiezen sommige 

corporaties er bijvoorbeeld – in overleg met hun lokale stakeholders- bewust voor om minder schulden 

aan te gaan om zo de financiële huishouding verder op orde te brengen en een buffer te hebben voor 

onvoorziene omstandigheden. Meestal moeten ze dat ook van toezichthouder of borgsteller, die na 

onder meer het Vestia-debacle veel meer zekerheden verlangen. Daardoor loopt de solvabiliteit wel op.  
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Altijd geldt dat een toekomstige solvabiliteit niets zegt over de huidige kasstromen en 

investeringsmogelijkheden van corporaties. In 2016 gaan woningcorporaties over op marktwaardering 

van hun woningbezit. Nu is dat de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde. Naar schatting zal het 

vermogen van corporaties bij de marktwaarde (in verhuurde staat) uitkomen rond de 231 miljard euro, 

tegenover circa 132 miljard euro nu (CFV, 2013). Op papier hebben corporaties dan ineens 100 miljard 

euro meer, maar in de praktijk verandert er niets; corporaties hebben nog precies even veel geld in 

hun portemonnee om in de sociale woningbouw te investeren. Voor niet-Daeb is deze overgang 

inmiddels uitgevoerd, waardoor op papier een groot deel van de verhuurderheffing is gecompenseerd. 

 

Om een goed beeld weer te geven is het dan ook van belang om inzichtelijk te maken welk gedeelte 

van het vermogen daadwerkelijk aanwezig is en welk gedeelte in de toekomst nog moet worden 

gerealiseerd. Immers wat nog niet is gerealiseerd kan nog niet worden uitgegeven - en dat is ook niet 

wenselijk gezien de borgstelling van corporaties onderling, het rijk en lagere overheden. Prudent 

financieel beheer is van groot belang voor alle partijen. Al te drastisch ingrijpen op bijvoorbeeld het 

huurprijsbeleid heeft direct grote negatieve effecten. 

 

Lagere bedrijfslasten en minder investeringen 

Dat gezegd hebbende, zien ook wij perspectief in de financiële positie van onze sector. Het inktzwarte 

scenario dat dreigde bij doorrekening van het regeerakkoord is gelukkig niet uitgekomen. Dat komt 

vooral doordat corporaties de afgelopen jaren in hun bedrijfsvoering hebben ingespeeld op de onzekere 

omstandigheden.   

 Er zijn in onze sector veel banen wegbezuinigd en de bedrijfsvoering is efficiënter. Uit de 

eerste Aedes-benchmark blijkt dat de beïnvloedbare bedrijfslasten alleen al in 2013 met 2,4 

procent (exclusief inflatie) omlaag zijn gegaan1. De minister geeft in zijn brief van 28 mei aan 

over de periode 2012-2018 een reële daling te verwachten van de netto-bedrijfslasten en de 

onderhoudsuitgaven van circa 300 euro per gewogen verhuureenheid. Totaal op sectorniveau 

komt dit overeen met circa 740 miljoen euro, zo schrijft de minister. 

 De niet-beïnvloedbare lasten (belastingen, verhuurderheffing e.d.) zijn daarentegen gestegen. 

Uit een analyse van Deloitte kwam zelfs naar voren dat corporaties in Nederland vier tot 

viereneenhalve maandhuur af dragen aan belastingen en heffingen en daarmee feitelijk 

nettobetaler zijn aan de schatkist.  

 Corporaties zijn noodgedwongen veel minder gaan investeren. Veel nieuwbouw- en 

renovatieprojecten zijn - door de verhuurderheffing, de economische crisis en in afwachting 

van het definitieve wettelijke kader - uitgesteld of stopgezet. Tussen 2009 en 2013 is de 

nieuwbouwproductie met circa 20% afgenomen van 40.400 woningen naar 33.000 woningen. 

Die daling zit hem vooral in koopwoningen; tussen 2010 en 2013 daalde het aantal nieuwbouw 

koopwoningen al van circa 10.000 naar 3.100 woningen per jaar; corporaties focussen meer 

en meer op nieuwbouw van (sociale) huurwoningen.  

 Uit de nieuwbouwvoornemens tot 2018 blijkt een verdere daling van 30 procent naar circa 

23.000 woningen per jaar. Ook nieuwbouw van sociale huur staat daarmee zwaar onder druk. 

 Om de verhuurderheffing te kunnen betalen (circa 5,2 miljard euro voor corporaties in de 

periode 2014-2017) zijn ook de huren verhoogd. Dat is overigens wat het kabinet beoogde 

met haar beleid. Niet voor niets heeft het kabinet daarom de 1,5% generieke opslag op de 

inflatie bij de huurverhoging en de inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk gemaakt.  

                                                   
1 Aedes heeft onderzoek laten doen naar de wel en niet beïnvloedbare bedrijfslasten. Uit de Aedes-benchmark blijkt 

dat de beïnvloedbare bedrijfslasten in 2013 ten opzichte van 2012 met 2,4 procent zijn gedaald. De benchmark laat 

ook zien dat deze 2,4 procent het begin is van een veel sterkere daling. 
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Aedes vond en vindt de bovenstaande ontwikkelingen – gezien de turbulente omgeving waarin 

corporaties opereren - onontkoombaar en verstandig. Bij woningcorporaties werkt het net als elders: 

als er onzekere tijden zijn, geeft men minder uit en gaat men sparen en aflossen. Door de stapeling 

van (politieke) maatregelen en de onzekerheid rondom wetgeving is er minder geïnvesteerd. Dat is 

logisch. Op papier leidde dat het afgelopen jaar tot een toekomstige vermogensstijging.  

 

Het is dan erg zuur om in kranten uitspraken van politici te lezen dat corporaties op hun geld zitten en 

bouwstakingen zouden organiseren om hun monopoliepositie te versterken. Dit soort populistische en 

niet onderbouwde uitspraken dragen niet bij aan de rust en het vertrouwen die de corporatiesector 

nodig heeft.  

 

Toekomstige huurinkomsten 

In de brief van de minister van 28 april 2015 staat een tabel met de te verwachten huurontwikkeling. 

Over het DAEB-deel blijkt er vanaf nu tot 2018 circa anderhalf miljard euro aan extra huur verwacht te 

worden door het CFV. Dit is inclusief de inflatie, die er altijd is. Alleen het boveninflatoire deel van de 

huurstijging is ‘extra’ ten opzichte van een normale ontwikkeling. 

 

In haar brief van 3 maart 2015 laat het CFV weten deze verwachte huurinkomsten voor DAEB-

woningen in 2015 met een half miljard euro naar beneden te hebben bijgesteld, waarmee in het 

basisscenario 0,9 miljard euro extra huur verwacht wordt tot 2018. Die verlaging komt door lagere 

inflatieverwachtingen, maar zeker ook doordat steeds meer corporaties in de afgelopen maanden 

besloten om uit betaalbaarheidsoverwegingen de jaarlijkse huurverhoging te matigen2.  

En ook na 3 maart 2015 hebben nog veel woningcorporaties laten weten dat zij in overleg met 

huurdersorganisaties de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli alsnog naar beneden bijstellen.  

 

Aedes verwacht dat die ontwikkeling de komende jaren doorzet. Betaalbaarheid staat hoog op de 

agenda van onze leden. Zij maken daar samen met gemeenten en huurdersorganisaties serieus werk 

van. Voor veel huurders is een verdere huurstijging nauwelijks nog op te brengen.  

 

Aedes en Woonbond zijn daarom constructief in gesprek om tot een gezamenlijk gedragen 

huurprijsbeleid te komen. De komende weken verwachten wij de uitkomsten daarvan te kunnen 

presenteren. 

 

De nu ingerekende huurstijging zal mede daarom uiteindelijk niet worden gerealiseerd. En er zijn tal 

van andere factoren die de kasstromen van de corporaties beïnvloeden: de inflatie, het huurbeleid van 

de komende jaren, de hoogte van de rente, hogere (niet-beïnvloedbare) lasten (zoals de oplopende 

verhuurderheffing en vennootschapsbelasting over DAEB-activiteiten) en de gevolgen van het passend 

toewijzen. Allemaal factoren die nu niet zijn meegenomen in de verwachtingen. Alleen al aan 

verhuurderheffing zijn corporaties vanaf nu tot 2017 ruim 4 miljard euro kwijt. De nu door het CFV 

verwachte 0,9 miljard extra huuropbrengst over diezelfde woningen vanaf nu tot 2018 staat daarmee 

in schril contrast. 

 

                                                   
2 Het CFV meldt in haar brief overigens dat woningcorporaties de huren dit jaar met gemiddeld 2,2 procent verhogen, 

0,4 procent boven het percentage van 1,8 procent dat Aedes op haar website vermeldt. Deze conclusie is niet juist: 

de 1,8 procent geldt voor mensen met een inkomen onder 34.229 euro. Zoals in het bericht ook is vermeld, is de 

gemiddelde huurverhoging voor alle huishoudens in sociale huurwoningen 2,2 procent. Die blijft daarmee ruim 

beneden de gemiddeld mogelijke 2,9% (1% inflatie, 1,5% generieke opslag en het gewogen gemiddelde van de 

inkomensafhankelijke huurverhoging). 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/woningmarkt/betaalbaar-wonen/huren-woningcorporaties-stijgen-minder.xml
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Corporaties zijn bovendien op dit moment op veel plekken bezig om nieuwe prestatieafspraken te 

maken. Vaak worden daar extra betaalbaarheidsafspraken of extra investeringen afgesproken 

waardoor een deel van de ogenschijnlijke ruimte alweer is vervlogen. 

 

Bovendien schrijft de minister op 28 mei dat het verschil tussen de uiteindelijke realisaties en de 

prognoses van corporaties weliswaar is verminderd, maar dat de prognoses nog steeds structureel te 

optimistisch zijn. 

 

Passend toewijzen 

Het CFV waarschuwt in haar brief ook dat de verwachte effecten van het passend toewijzen nog niet 

zijn meegenomen in de aangepaste prognose. Ook de minister heeft de mogelijke effecten hiervan 

(nog) niet in kaart gebracht en kan dat ook niet, zo stelt hij op 28 mei in zijn brief. De snelle invoering 

lijkt daarmee enigszins ondoordacht te zijn. 

 

Wij krijgen van onze leden dringende signalen dat de norm van 95 procent passend toewijzen per 2016 

op diverse plekken grote nadelige gevolgen zal hebben voor huurders, woningzoekenden en 

corporaties. Flevolandse corporaties geven dit bijvoorbeeld aan in hun brief aan de Kamer van 19 mei 

2015, waarin zij het probleem schetsen rondom hun jonge, ruime, energiezuinige en daardoor relatief 

dure woningvoorraad. Ook corporaties met veel woningen voor ouderen en zorgbehoevenden (die 

extra voorzieningen en dus een hogere huur hebben) worden relatief hard getroffen. Bijkomend effect 

is dat de afspraken uit het Energieakkoord niet gerealiseerd zullen worden, omdat investeringen in 

energiebesparing en duurzaamheid niet meer kunnen worden terugverdiend met een iets hogere huur. 

 

Het politieke besluit om verplicht 95 procent passend toe te wijzen per 2016 betekent dat er geen tijd 

en ruimte is om hier in te groeien en lokaal afspraken over te maken. Aedes heeft de voorkeur voor 

een systeem waarbij weliswaar minimumeisen kunnen worden gesteld aan passend toewijzen, maar 

waarbij lokaal maatwerk kan worden geleverd en prestatieafspraken worden gemaakt, zodat 

corporaties (zoals bijvoorbeeld in Flevoland) niet voor zeer grote problemen worden gesteld. 

 

Nieuw evenwicht, lager investeringsniveau 

Na de turbulente afgelopen jaren met grote veranderingen lijken woningcorporaties door forse 

aanpassingen in hun beleid en financiën langzamerhand naar een nieuw soort van evenwicht te 

groeien. Een evenwicht dat nog niet is bereikt. Corporaties betalen bijvoorbeeld nog steeds fors meer 

verhuurderheffing (van 2015-2017 ruim 4 miljard euro) dan dat de huren stijgen.  

 

Als de onzekerheid over het stelsel en het werkdomein is weggenomen, het Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting en de bijbehorende ministeriële regeling(en) definitief zijn en er 

duidelijkheid en rust is gecreëerd, dan kunnen corporaties weer verder vooruit kijken. Daarbij kan wel 

nu al gezegd worden dat er door de verhuurderheffing een substantieel lager investeringsniveau bij zal 

horen.  

 

De komende jaren, zo geven onze leden aan, zal waar mogelijk nog meer gesneden worden in de 

bedrijfslasten. Ook liggen er nog enorme opgaven. Opgaven die niet allemaal gerealiseerd kunnen 

worden. De huren betaalbaar houden (en het voorkomen van schulden en huisuitzettingen), investeren 

in nieuwbouw, het energiezuinig maken van de woningvoorraad (Energieakkoord; gemiddeld 

energielabel B in 2020) en het onderhoud van de woningvoorraad, zodat de levensduur van het bezit 

op peil blijft en ook toekomstige bewoners sociaal gehuisvest kunnen worden, vergt keuzes.  
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Keuzes 

Keuzes die enorm verschil maken in de te verwachten solvabiliteit en liquiditeit. Naast deze keuzes zijn 

corporaties er ook om bij te dragen aan het leefbaar houden van de wijken en voor bijzondere 

doelgroepen. Het wonen en zorgvraagstuk geeft de komende jaren grote uitdagingen en de huisvesting 

van urgente doelgroepen, waaronder statushouders en mensen met een zorgvraag, spelen prominent 

mee. 

 

De keuzes zullen gemaakt worden in nauwe samenspraak met huurders, gemeenten en andere 

betrokkenen en zullen altijd afhankelijk zijn van de financiële positie en draagkracht van individuele 

corporaties. Mogelijk is aflossen soms een betere optie dan investeren. Een zorgvuldige implementatie 

van de nieuwe Woningwet is hierbij van groot belang. Dat geeft rust en vertrouwen. 

 

Dan kunnen corporaties (weer) hun werk doen en keuzes en afspraken maken met hun huurders en 

lokale partners, voor de huurder van nu, maar ook voor de huurder in de toekomst. Alle opgaven 

kosten geld. Het vermogen en de kasstromen van corporaties zijn daarvoor hard nodig. Inzicht in de 

prognoses en vooral de bijbehorende risico’s is van groot belang.  

 

De transparantietool die Aedes hiervoor met haar partners heeft ontwikkeld is daarbij bijzonder 

handig. Er loopt op dit moment een pilot waar een viertal corporaties en hun stakeholders (gemeenten 

en huurders) aan meedoen. Dit najaar verwachten we de tool operationeel te hebben. Deze tool geeft 

meer inzicht in de financiële positie, mogelijkheden en risico’s die bij een lokale corporatie horen dan 

één kengetal ooit zal kunnen doen. 

 

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

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

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Ir. M.A.E. Calon 

Voorzitter 
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