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SAMENVATTING

INVESTErEN IN plAATS VAN hEffEN 
 
4 miljoen mensen in Nederland wonen in een corporatiewoning. Die woningen worden gebouwd, 
onderhouden en verhuurd door bijna 400 woningcorporaties. Samen investeren zij jaarlijks miljarden euro’s 
om woningen te bouwen en energiezuiniger te maken en om wijken en buurten leefbaar te houden. Op die 
inzet moeten we zuinig zijn. Schrap daarom de verhuurdersheffing. Zodat we nog meer kunnen investeren 
in een goed functionerende woningmarkt, energiebesparing en betaalbare huurwoningen voor kwetsbare 
groepen.

 � Er zijn in het hele land meer betaalbare, sociale huurwoningen nodig.
 � In groeiregio’s zijn meer huurwoningen in de vrije sector nodig.
 � Er zijn 10.000 extra, goedkope sociale huurwoningen nodig voor mensen die uit de maatschappelijke 

opvang komen.
 � Er zijn extra woningen nodig voor toegelaten vluchtelingen.
 � Naast de verduurzamingsopgave moet 80% van de sociale woningvoorraad voor 2040 grootschalig 

gerenoveerd of vervangen worden.

INVESTERINGEN EN HUURTOESLAG
Om deze opgaven te kunnen realiseren, dienen woningcorporaties te kunnen investeren.

 � De verhuurdersheffing op sociale huurwoningen wordt afgeschaft. Of het geld opgebracht door de heffing 
wordt in de vorm van een investeringsagenda of -fonds voor woningcorporaties bestemd voor bouw en 
verduurzaming.

 � Woningcorporaties betalen alleen vennootschapsbelasting over commerciële activiteiten en niet over sociale 
volkshuisvestingstaken.

 � Woningcorporaties betalen geen overdrachtsbelasting voor woningen (buiten hun kernregio) die ze 
verkopen aan collega-corporaties.

 � De huurtoeslag blijft uitgevoerd door de rijksoverheid. Er komt een onderzoek naar een maximum aan 
huurtoeslag dat een huishouden kan ontvangen voor een woning. Kiest de huurder voor een woning met een 
hogere huur, dan krijgt diegene over dat gedeelte geen huurtoeslag.

ENERGIEBESPARING EN VERDUURZAMING
 � De bevriezing van de liberalisatiegrens voor huurwoningen (grens of een huurwoning in de sociale of 

vrije sector valt) wordt losgelaten en er wordt weer jaarlijks geïndexeerd. Het kabinet onderzoekt of de 
liberalisatiegrens regionaal bepaald kan worden in plaats van landelijk. 

 � Bij passend toewijzen van sociale huurwoningen wordt niet alleen gekeken naar de hoogte van de huur, maar 
naar de totale woonlasten (inclusief energielasten). Dat bedrag moet passen bij het inkomen van de huurder. 

 � De sociale woningvoorraad heeft in 2020 gemiddeld energielabel B en is in 2050 CO2-neutraal. De 
overheid ondersteunt woningcorporaties en particuliere verhuurders daarbij met subsidies.

WONINGMARKT
 � Omdat steeds meer mensen door de lage rente geen gebruik meer maken van hypotheekrenteaftrek 

en daardoor niet verplicht zijn tot 100% aflossen wordt de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. 
Tegelijkertijd vervalt de verplichting van 100% annuïtair aflossen.

 � Op de lange termijn wordt wonen niet meer gesubsidieerd door middel van hypotheekrenteaftrek en 
huurtoeslag. Financiële ondersteuning van de lagere inkomens (een woontoeslag) en lagere belastingen 
zorgen ervoor dat iedereen een reële prijs voor een huur- of koophuis kan betalen.
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woNEN IN NEdErlANd 2017-2021

Wat zijn de komende kabinetsperiode de belangrijkste opgaven waar woningcorporaties in Nederland aan 
kunnen bijdragen? En wat is daarvoor nodig? Dat staat in dit stuk, bedoeld voor de mensen die werken aan de 
verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

WONINGcORPORATIES IN NEDERLAND
Woningcorporaties huisvesten 2,4 miljoen huishoudens –één op de drie woningen in Nederland is een 
corporatiewoning. Corporaties investeren jaarlijks miljarden euro’s in nieuwbouw en onderhoud en dragen bij 
aan leefbare buurten en wijken. Ze waren in 2014 goed voor zo’n 44 procent van de woningbouwproductie in 
Nederland.

MAATScHAPPELIjKE OPGAVEN
Er liggen grote maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties een belangrijke rol in (kunnen) spelen. 
Denk aan de betaalbaarheid van de woningen voor huurders. En aan leefbaarheid en integratie. Denk ook aan 
de huisvesting van toegelaten vluchtelingen, van de groeiende groep ouderen en van mensen die niet geheel 
zelfstandig kunnen wonen maar ook niet meer in een instelling of beschermde woning terecht kunnen. Denk 
bovendien aan verduurzaming van de woningvoorraad. En aan de grote vernieuwingsopgave in stedelijke- en 
krimpgebieden. Om aan deze opgaven te voldoen én de Nederlandse sociale woningvoorraad ook op lange termijn 
op peil te houden, moeten er nieuwe sociale huurwoningen worden bijgebouwd, gerenoveerd of juist gesloopt.

INVESTERINGSRUIMTE
Dat vraagt om een goede samenwerking op lokaal en regionaal niveau, waarbij huurders en gemeenten een 
belangrijke rol spelen. En om voldoende financiële middelen om in deze opgaven te investeren. In 2014 
investeerden woningcorporaties 4,4 miljard euro in nieuwbouw, woningverbetering, energiebesparende 
maatregelen en leefbaarheid. In de jaren ervoor was dat nog veel meer. Door onzekerheid over nieuwe regelgeving 
en door invoering van de verhuurderheffing is de bouwproductie van woningcorporaties in één jaar tijd met 40 
procent gedaald (van ruim 34.000 woningen in 2013 naar 20.000 woningen in 2014). De verhuurdersheffing 
loopt op tot 1,7 miljard euro in 2017. Met dat geld kunnen corporaties veel doen voor bovengenoemde opgaven. 
Schaf de heffing daarom af of gebruik dat geld voor extra investeringen in de volkshuisvesting.
Daarnaast is het vreemd dat corporaties over activiteiten ten behoeve van de sociale volkshuisvesting (diensten van 
algemeen economisch belang) winstbelasting af moeten dragen. Laat corporaties, net als vergelijkbare bedrijven, 
alleen vennootschapsbelasting betalen over de niet-DAEB-activiteiten.
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REGELDRUK
De corporatiesector stond de afgelopen jaren volop in de politieke belangstelling. Na de Parlementaire Enquête 
Woningcorporaties volgde een nieuwe Woningwet, met veel nadruk op ’terug naar de kerntaak’ en strenger 
toezicht. Ook in 2016 en 2017 gaan nog delen van die wet in. Woningcorporaties moeten een hoop zaken anders 
regelen, bijvoorbeeld de manier waarop ze woningen toewijzen en de manier waarop ze samenwerken in de nieuw 
te vormen woningmarktregio’s. Dat kost tijd en moeite. Zorg daarom dat de regeldruk de komende jaren afneemt. 
Zodat corporaties energie kunnen steken in de maatschappelijke opgaven die er liggen. 

Aedes vraagt aandacht voor vijf specifieke onderwerpen: beschikbaarheid op de woningmarkt, betaalbaarheid van 
sociale huurwoningen, verduurzaming van de woningvoorraad, huisvesting van kwetsbare doelgroepen en lokaal 
maatwerk.

1. BEScHIKBAARHEID OP DE WONINGMARKT 
De vraag naar huurwoningen in zowel de sociale als de particuliere sector neemt toe. Door de economische crisis, 
de vluchtelingenstroom en door de vergrijzing. Om aan die vraag te kunnen voldoen moet de doorstroom op de 
woningmarkt beter. Zodat (goedkope) huurwoningen beschikbaar komen voor de doelgroep.
 
Het huidige wettelijke kader van hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag belemmert deze doorstroming, zet 
middengroepen op achterstand, beloont zittende bewoners en blokkeert starters. Het kabinetsbeleid is 
er de afgelopen jaren wel op gericht geweest om scheefwoners (mensen met een hoger inkomen dan de 
toewijzingsgrens voor een sociale huurwoning) te laten doorstromen van sociale huur naar koop of vrije sector, 
maar dit vergt net als verdere woningmarkt hervorming, een proces van lange adem. 
 
Daarom moeten er daarnaast woningen worden bijgebouwd. Daarvoor moet de onzekerheid rondom nieuwe 
regelgeving en de belemmerende werking van de verhuurdersheffing op de investeringsmogelijkheden worden 
weggenomen. 

WAT IS NODIG?
 � Er zijn de komende jaren in het hele land meer 

betaalbare, sociale huurwoningen nodig en met 
name in de Randstad en andere groeigebieden zijn 
woningen in de vrije sector nodig.

 � Er zijn ook andere, nieuwe typen woningen nodig: 
minder groot, beter geschikt voor ouderen en 
energiezuinig.

 � Schaf de verhuurdersheffing af zodat 
woningcorporaties weer meer kunnen investeren. 
Als afschaffing politiek niet haalbaar is, bestem dan 
het geld voor een investeringsagenda of -fonds voor woningcorporaties voor bouw en verduurzaming. 

 � Beperk de vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties tot het niet-DAEB-deel van hun 
portefeuille, tot de commerciële activiteiten en laat de sociale volkshuisvestingstaken hierbuiten, net zoals bij 
overheidsbedrijven. 

 � Werk sneller naar een woningmarkt toe waarbij het wonen niet meer breed wordt gesubsidieerd door middel 
van de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag. Bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af. Financiële 
ondersteuning van de lagere inkomens (woontoeslag) en lagere belastingen zorgen ervoor dat iedereen de reële 
prijs voor wonen kan betalen.

 � Kies tot die tijd voor een huurbeleid dat in ieder geval genoeg ruimte biedt aan woningcorporaties om 
voldoende te investeren in nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid, energiebesparing en andere opgaven en dat 
(aan de onderkant) voor betaalbaarheid zorgt voor huurders. 

 � Het is redelijk dat mensen die met hogere inkomens in sociale huurwoningen zitten, een hogere huurverhoging 
krijgen. De opbrengsten daarvan worden ingezet voor investeringen. Ook moet onderzocht worden hoe en of 
significant hogere inkomens die aantoonbaar een woning zouden kunnen kopen ook sterker aangezet moeten 
worden tot verhuizen om woningen weer beschikbaar te krijgen voor de doelgroep.

HUURSOMBENADERING
Wat het huurbeleid betreft, is de afgelopen jaren een 
grote stap gezet. Voor sociale huurwoningen geldt 
vanaf 1 januari 2017 een huursombenadering. Doel 
daarvan zijn huren die beter passen bij de kwaliteit 
van de woningen en die de grote prijsverschillen 
tussen vergelijkbare woningen verkleinen. Dat moet 
het aantrekkelijker maken om te verhuizen.

http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/wat-is-de-huursombenadering-.xml
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2. HOUD SOcIALE HUUR BETAALBAAR
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) neemt de armoede sinds 2008 toe en zal het aantal armen niet 
weer naar het niveau van voor de economische crisis dalen. Woningcorporaties zien dit terug in het aantal huurders 
dat moeite heeft om de huur te betalen.

Woningcorporaties spraken daarom met de Woonbond af om de huurstijging te matigen – jaarlijks mogen de 
huren met niet meer dan 1 procent boven inflatie omhoog. Dit voorstel is recent overgenomen door de Tweede 
Kamer in het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015. Dit moet verdere problemen bij huurders beperken 
en helpt bovendien om de stijgende huurtoeslag in te perken. Huurtoeslag blijft een belangrijke en doelgerichte 
ondersteuning bij het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen en is voor hen onmisbaar. Deze vorm van 
inkomensondersteuning is primair een taak van de overheid en hoort niet bij woningcorporaties. De afgelopen 
jaren reserveert het kabinet echter steeds te weinig geld voor de huurtoeslag.

WAT IS NODIG?
 � De huurtoeslag moet realistischer en transparanter worden begroot. Al vele jaren op rij wordt een voorzienbaar 

te lage raming voor de huurtoeslagontwikkeling opgenomen in de begroting voor Wonen en Rijksdienst. Daar 
kunnen tekorten niet worden gedekt; neem daarom de huurtoeslag op in de begroting van Financien of SZW, 
waar eventuele tekorten eenvoudiger kunnen worden gedekt of gerepareerd.

 � Evalueer het passend toewijzen en pas het systeem aan waar er ongewenste effecten ontstaan. Onderzoek of 
deze regeling beter functioneert op basis van woonlasten (huur + energie) in plaats van alleen huur.

 � Onderzoek in dat kader ook of er een plafond gesteld kan worden aan de huurtoeslag die iemand kan ontvangen 
voor een woning, afhankelijk van de hoogte van de huur. Kiest de toeslagontvanger voor een woning met 
een hogere huur, krijgt diegene over dat gedeelte geen huurtoeslag meer. Daardoor worden mensen verder 
gestimuleerd een woning te kiezen die bij hun inkomen past en beperkt het de huurtoeslaguitgaven de overheid. 

3. VERDUURZAMING VAN DE WONINGVOORRAAD
Ongeveer 80 procent van de sociale huurvoorraad is voor 2040 aan vervanging of grootschalige renovatie 
toe. Het verduurzamen en energiezuiniger maken van sociale huurwoningen draagt bij aan lagere woonlasten 
voor bewoners, is goed voor de waarde van de woningen en draagt bij aan het behalen van de doelen van het 
Energieakkoord. De corporatiesector streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. 

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten daar op lokaal niveau voor gaan zorgen. De 
overheid moet hen, woningeigenaren en particuliere verhuurders daarin ondersteunen en stimuleren. De 
verhuurdersheffing en het passend toewijzen werken daarbij averechts.

http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/standpunt/huurakkoord--aedes-en-woonbond-willen-lagere-huurs.xml
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WAT IS NODIG?
 � Een duurzaamheidsbeleid dat een gemiddeld energielabel B in 2020 en een CO2-neutrale woningvoorraad in 

2050 nastreeft en ondersteunt.
 � Subsidies voor de onrendabele top van energiebesparende en duurzame maatregelen.
 � Fiscale maatregelen die CO2-reductie stimuleren.
 � Stimulering van innovaties in duurzame warmtenetten, conceptueel bouwen en energie-neutrale renovaties.
 � Als er een investeringsagenda komt voor woningcorporaties, benoem daarin dan investeringen in 

woningverbetering en energiebesparing.

4. HUISVESTING VAN KWETSBARE DOELGROEPEN
De groep kwetsbare mensen in onze samenleving groeit. Immigratie neemt toe door conflicten, economische 
verschillen en klimaatverandering. Door decentralisaties en bezuinigingen moeten ouderen langer zelfstandig 
blijven wonen en krijgen mensen met een psychische stoornis geen plaats meer in een zorginstelling. Dat betekent 
een hogere kans op vereenzaming, verward gedrag, huurachterstanden of een combinatie van problemen. 
Aandacht voor goede zorg, begeleiding en integratie is noodzakelijk.

WAT IS NODIG?
 � Er zijn meer goedkope woningen nodig voor toegelaten vluchtelingen.
 � Er zijn 10.000 extra, goedkope sociale huurwoningen nodig voor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang. 
 � De regelgeving voor intermediaire verhuur moet worden aangepast, zodat woningcorporaties kwetsbare 

doelgroepen kunnen huisvesten.
 � Veel ouderen zitten vast in een eengezinswoning waar ze de trap niet meer op kunnen en het tuinonderhoud te 

veel wordt, terwijl de doorstroming op de woningmarkt stokt. Er moet meer gedaan worden om deze groep te 
verleiden om naar een geschiktere woning te verhuizen. 

	 � Bijvoorbeeld door aangepaste woningen voor ouderen uit te zonderen van het passend toewijzen (deze  
 woningen zijn immers duurder om te bouwen). 

	 � En door betere communicatie tussen gemeenten en woningcorporaties: de gemeente attendeert de 
  corporatie als een bewoner om een traplift vraagt en besteedt het daarvoor bestemde geld voor een   

 bijdrage aan een verhuizing naar een meer zorggeschikte woning.
 � Meer aandacht voor de aanpak van verward gedrag onder huurders.

5. WONEN IS LOKAAL, MAATWERK IS NODIG 
De verschillen tussen regionale woningmarkten worden groter. Door bijvoorbeeld de trek naar de steden en de 
vergrijzing liggen er grote lokale opgaven in herstructurering en in krimp. Het is belangrijk dat woningcorporaties, 
gemeenten en huurdersorganisaties de ruimte krijgen om hiervoor op lokaal en regionaal niveau maatwerk te 
leveren.

WAT IS NODIG?
 � Maak regionale differentiatie in 

woningmarktmaatregelen mogelijk, zoals de 
parlementaire enquêtecommissie aanbeveelt. Met 
name regionale liberalisatiegrenzen (de grens tussen 
DAEB en niet-DAEB) kunnen leiden tot een betere 
werking van de woningmarkt.

 � Onderzoek nieuwe vormen van inspraak door 
huurders en andere stakeholders. Nu kunnen 
alleen huurdersorganisaties die voldoen aan de 
formele definitie in de Overlegwet partij zijn bij 
prestatieafspraken. Woningcorporaties zien dat er veel huurders zijn die graag willen meedenken en actief 
willen zijn, maar terugschrikken voor de inzet die is vereist om een huurdersorganisatie draaiende te houden. 

 � Schrap de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties die woningen verkopen aan collega-corporaties, zoals 
eerder al is toegezegd door de staatssecretaris van Financiën. Steeds meer corporaties trekken zich terug naar 
hun kern(woningmarkt)regio en verkopen daarom woningen buiten hun kernregio aan collega-corporaties.

TRANSPARANTIETOOL
Woningcorporaties maken prestatieafspraken met 
gemeenten én huurdersorganisaties. Gemeenten 
stellen de kaders hiervoor in hun gemeentelijke 
woonvisie. Om gemeenten en huurders meer 
inzicht te geven in de financiën van een corporatie, 
heeft Aedes de Transparantietool ontwikkeld, in 
samenspraak met VNG en Woonbond.

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/stakeholders-en-woningcorporaties/stakeholders-en-corporaties/transparantietool.xml
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TOT SLOT 
Woningcorporaties hebben hun bijdrage aan de maatschappij altijd geleverd en willen dat ook in de toekomst 
kunnen blijven doen. Het is belangrijk dat woningcorporaties als goed rentmeester over hun vermogen kunnen 
beschikken. Daarvoor hebben we in deze notitie een aantal noodzakelijke maatregelen benoemd. We vragen 
u deze suggesties mee te nemen in uw verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk een plek te geven in een nieuw 
regeerakkoord, dan wel nieuw, toekomstgericht beleid.
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