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Geachte leden van de commissie Wonen en Rijksdienst, 

 

Op 6 maart spreekt u met de minister voor Wonen en Rijksdienst over huurbeleid en verhuurderheffing 

in relatie tot het Woonakkoord. In deze brief vragen wij uw aandacht voor de gevolgen voor huurders 

en corporaties van het voorgenomen huurbeleid en de verhuurderheffing. Ook hebben we enkele 

vragen over de doorrekening van het woonakkoord door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 

Tot slot roepen wij u op de plannen in het belang van de woningmarkt en de economie te herzien. 

 

Verhuurderheffing is huurdersbelasting 

Op 13 februari heeft de minister uw Kamer geïnformeerd over het bereikte akkoord ten aanzien van 

het voorgenomen huurbeleid en de aangekondigde verhuurderheffing. Dit plan bevat voor ons 

aanknopingspunten als iets gematigder huurstijgingen en een iets lagere verhuurderheffing. Positief 

zijn wij over het loslaten van het 4,5% WOZ-plafond als maximale huur, de btw maatregel en het 

energiefonds. 

 

Aedes handhaaft wel de fundamentele kritiek op de aanpak van het kabinet: de verhuurderheffing 

sluist geld van huurders door naar de schatkist waardoor deze middelen niet kunnen worden ingezet 

voor investeringen, die zo broodnodig zijn om de bouw en de economie weer op gang te brengen. In 

feite wordt aan huurders door middel van inkomensafhankelijke huurverhogingen een extra belasting 

opgelegd. Verhuurders worden hierbij ingezet als belastingkantoor, met alle extra administratieve 

lasten en -kosten en privacyvraagstukken die hiermee verband houden. De middelen worden niet 

ingezet ten behoeve van investeringen. Dat is een gemiste kans. 

 

Investeren in plaats van afromen 

Juist in deze economische crisis is het zaak de investeringen in de nieuwbouw, renovatie en 

energiebesparing te stimuleren. Wij pleiten daarom voor een investeringsagenda. Corporaties zijn goed 

voor 60% van de nieuwbouw in Nederland. Zij investeren normaliter anti-cyclisch.  
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Dat wil zeggen dat waar marktpartijen niet meer investeren door de crisis, gaan de corporaties wel 

door, omdat zij geen hoge rendementseisen hebben en maatschappelijke doelstellingen nastreven. 

 

Werkgelegenheid in de bouw  

Voor iedere miljard aan investeringen van corporaties in nieuwbouw komt circa 500 miljoen aan BTW, 

loonbelasting en andere inkomsten binnen bij het rijk (bron: CPB notitie ‘Macro-economische effecten 

van bouwinvesteringen’ uit 2009). Bijkomend voordeel is dat er door investeringen in de bouw meer 

mensen aan het werk blijven in de bouw en aanpalende sectoren, dus hoeven er minder WW-

uitkeringen te worden verstrekt. 

 

CFV-Doorrekening 

Bij brief van 28 februari heeft de minister uw Kamer bericht over de gevolgen van de voorgenomen 

maatregelen uit het Woonakkoord. Een doorrekening van het CPB is er nog niet. Op basis van een 

doorrekening door het CFV concludeert de minister dat met de wijzigingen in het huurbeleid, en de 

mogelijkheden voor huurharmonisatie, de geboden extra verdiencapaciteit voor verhuurders in 

beginsel voldoende is om de verhuurderheffing te financieren. De minister voegt hieraan toe dat, waar 

overwegingen rond de betaalbaarheid van het wonen of marktomstandigheden daartoe aanleiding 

kunnen geven, er voor verhuurders andere wegen zijn om financiering voor de heffing te vinden, 

bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de bedrijfslasten en verkoop van woningen. Daarbij is er 

opmerkelijk weinig oog voor de waarschuwingen van de financieel toezichthouder CFV.  

 

Het CFV geeft aan dat de uitkomsten van het Woonakkoord wat gunstiger zijn dan die van het 

Regeerakkoord. Maar de negatieve gevolgen voor de bouw zullen fors zijn. De heffing gaat 

onvermijdelijk ten koste van investeringen van woningcorporaties. De nieuwbouw komt op een 

aanmerkelijk lager niveau te liggen. In de periode 2013-2021 zal – zo blijkt uit berekeningen door 

Ortec Finance voor Aedes- de nieuwbouw naar schatting meer dan halveren tot circa 13.000 woningen 

per jaar. 

 

WSW 

Wij pleiten ervoor dat er een doorrekening door het WSW van de voorgenomen maatregelen komt. De 

resultaten daarvan zijn voor woningcorporaties des te meer van belang omdat deze inzicht zullen 

moeten verschaffen in de borgbaarheid van activiteiten in de toekomst. Daar waar niet langer borging 

mogelijk zou zijn, komen de gevolgen van de voorgenomen maatregelen er hoe dan ook wezenlijk 

anders uit te zien. 

 

Vraagtekens 

Overigens hebben wij ook de nodige vraagtekens en kanttekeningen bij de conclusies die de minister 

trekt uit de doorrekening door het CFV. 

 

In de eerste plaats gaat de minister uit van het realiseren van 100% van de maximale huuropbrengst. 

Dat is volstrekt niet realistisch. Nog los van de zorg voor de betaalbaarheid voor lagere 

inkomensgroepen is een dergelijke huurprijs volstrekt illusoir. Als in krimp- en heel veel andere 

gebieden de huurprijs naar een niveau van 100% van de maximale huur wordt opgetrokken, worden 

woningen onverhuurbaar.  
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Ook het voor 100% inrekenen van het theoretisch te innen bedrag aan inkomensafhankelijke 

huurverhogingen is niet realistisch. Dit als gevolg van verhuisbewegingen, huurverlagingen als gevolg 

van de inkomensdaling van de huurder en de uitzonderingen die de minister voor bijzondere 

doelgroepen (gehandicapten en chronisch zieken) heeft aangekondigd. 

 

Voorts gaat de doorrekening van het CFV uit van reële huurstijgingen over de periode 2013 tot en met 

2017. De ervaring leert dat tegenvallende koopkrachtontwikkeling dikwijls leidt tot matiging in het 

huurbeleid. De realiseerbaarheid van de aangenomen reële huurstijgingen, en daarmee de 

mogelijkheid voor corporaties om de heffing te dragen zou daarmee meteen verder onder druk komen 

te staan. Aanpassing van het huurbeleid moet dus altijd aanpassing van de heffing met zich 

meebrengen.  

 

Als een huurstijging ertoe leidt dat hogere inkomensgroepen hun toevlucht nemen tot de koopsector 

zal daarmee het aandeel lagere inkomensgroepen in het corporatiebezit toenemen. Daardoor zal 

minder vaak een huurverhoging boven de basishuurverhoging kunnen worden toegepast. 

Indien de borgingsmogelijkheden voor woningen boven de huurtoeslaggrens zouden komen te 

vervallen leidt dit tot extra financieringskosten. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn niet 

meegenomen in de doorrekening van het CFV, zo meldt ook het CFV expliciet in haar rapportage. 

 

Er bestaat een risico dat het aandeel van de corporaties in de totale heffing (83%) stijgt doordat 

andere verhuurders proberen hun gereguleerde woningen zo snel mogelijk boven de heffingsgrens te 

brengen. Het CFV brengt terecht onder de aandacht dat een halvering van het aandeel van de 

particulieren zou betekenen dat de extra heffing voor corporaties overeen komt met circa € 1,5 miljard 

extra beslag op het vermogen.  

 

Nieuwe investeringen in het DAEB-domein komen sterk onder druk te staan. De heffing moet bij deze 

woningen immers worden meegenomen in de exploitatie. 

 

De minister bagatelliseert in zijn brief de kasstroomproblematiek (‘tijdelijke en relatief beperkte 

mismatch’) terwijl de brief aangeeft dat het hier gaat het om €770 miljoen. Bedacht moet worden dat 

kasstroomratio’s onafhankelijk zijn van toekomstige huurinkomsten. De financieel toezichthouder wijst 

hier ook op. “Naar verwachting zullen corporaties als gevolg hiervan hun investeringsvoornemens 

neerwaarts moeten bijstellen. Zowel temporisering (wachten tot het kasritme voldoende is hersteld) 

als structurele verlaging van het investeringsvolume kan aan de orde zijn” (citaat CFV, Rapportage 

doorrekening bijgesteld huurbeleid en effecten verhuurdersheffing, 27 februari 2013, pag. 10). 

 

Domino-effect 

Meer dan 10% van de corporaties (met meer dan 500.000 woningen, dat wil zeggen 23% van het 

totale woningbezit) komt volgens het CFV onder de kritische solvabiliteitsgrens van 15% uit. De seinen 

staan daar dus al op rood. 

 

Het is zo dat individuele corporaties in de financiële problemen komen als niet alle potentiële huur kan 

worden geïnd. Verkoop van woningen aan particulieren of externe partijen betekent dan dat de heffing 

op steeds minder woningen drukt, terwijl de totaalopbrengst gelijk moet blijven. Zo wordt de heffing 

per woning steeds hoger en ontstaat een neerwaartse spiraal. Daarnaast kan het systeem van 

onderlinge waarborg tussen corporaties tot een domino-effect leiden: corporaties die in de problemen 
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komen, moeten worden gered door de andere corporaties. Vervolgens valt de volgende meest 

kwetsbare corporatie om. Dit domino-effect kan er uiteindelijk in resulteren dat ook gemeenten vanuit 

de achtervang financieel moeten bijspringen. Dit effect zou nog eens in een stroomversnelling kunnen 

komen als op termijn de rente op de kapitaallasten weer gaat stijgen. 

 

Huursombenadering 

Eerder hebben wij reeds gepleit voor een huursombenadering in plaats van het invoeren van een 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Waarom nu een ingewikkeld, kostbaar en niet onomstreden 

systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen invoeren, als nu al vaststaat dat er over twee jaar 

een nieuw – door alle betrokken partijen (huurders- en verhuurdersorganisaties) gedragen- systeem in 

zal worden gevoerd op basis van de huursombenadering. Dat getuigt niet van zorgvuldigheid en 

kwaliteit van wetgeving. Wij vragen u daarom nog dit jaar de huursombenadering in te voeren. Daar is 

geen wetswijziging voor nodig. Invoering per 1 juli aanstaande behoort daarom nog steeds tot de 

mogelijkheden.  

 

Verzoek 

De verhuurderheffing en het huurbeleid die het kabinet wil invoeren zijn niet in het belang van het 

functioneren van de woningmarkt, de huursector en de werkgelegenheid in de bouwsector. De 

noodzaak om investeringen mogelijk te blijven maken is op het moment cruciaal voor de economie en 

deze maatregelen zijn daarvoor contraproductief.  

 

Zet daarom de heffing om in een investeringsagenda die via belastingen voor de schatkist netto meer 

oplevert dan een heffing en laat verhuurders niet voor twee jaar een ingewikkeld, duur en 

controversieel huurbeleid voeren op basis van inkomens, maar bied ze de mogelijkheid om dit jaar al 

huurverhogingen door te voeren op basis van de huursombenadering. Daarvan gaan zowel de 

economie als de woningmarkt beter functioneren. 

 

Wij zijn graag bereid om u van verdere informatie te voorzien. Mocht u vragen hebben, neemt u dan 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

 

ir. M.A.E. Calon 

voorzitter  

 

 

Cc:  de minister voor Wonen en Rijksdienst, dhr. drs. S.A. Blok en  

de leden van de Eerste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken 

mailto:r.bos@aedes.nl

