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De Minister voor Wonen en Rijksdienst 
De heer Stef Blok 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 

Datum: 11 februari 2013 
Kenmerk: 2013/0008, pb 
Archiefnummer: 3.1/1 
Betreft: Visie corporaties in drie grote steden op kabinetsbeleid 
 

Geachte heer Blok, 
 
Als Samenwerkende Woningcorporaties in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht1 sluiten wij graag aan bij de brief die de vier grote steden (G4) u vorige week 
hebben gestuurd over gewenste veranderingen in het kabinetsbeleid voor de huurmarkt.  
 
Wij bepleiten met de G4 een alternatief voor de verhuurderheffing van € 2 miljard per 
jaar. De heffing heeft een sterk neerwaarts effect op onze investeringen in nieuwbouw, 
de stadsvernieuwing, energiebesparing en sociaal beheer. De G4 heeft er al op gewezen 
dat corporaties niet in staat zijn de heffing te betalen uit de huuropbrengsten, zelfs niet 
als de huurverhogingen maximaal worden toegepast. De zo noodzakelijke vernieuwing 
en verbetering van de grote steden loopt daardoor achterstand op en ook loopt het Rijk 
door de vermindering van de investeringen honderden miljoenen aan inkomsten mis. 
 
Wij geven u met de G4 in overweging om in dit verband te kiezen voor een 
investeringsstrategie in plaats van een afroombeleid. Bijvoorbeeld door de hoogte van 
de heffing te beperken tot de extra huurinkomsten. Investeringen blijven dan mogelijk. 
Een daaraan verwante optie is het meer gefaseerd invoeren van de heffing. Wij 
ondersteunen ook de optie van de G4 om een investeringsaftrek in te voeren. Met de 
vier steden menen wij dat dit eenvoudig te realiseren is. Uitgaande van een bepaald 
minimum niveau van de investeringen worden belastinginkomsten als gevolg van extra 
investeringen afgetrokken van de heffing die moet worden betaald.   

                                                 
1 Door vooral organisatorische omstandigheden hebben de Haagse corporaties zich niet bij deze brief 
kunnen aansluiten. 
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De brief van de G4 bevat aanknopingspunten voor de differentiatie van de heffing, 
maar de grondslag moet zorgvuldig worden gekozen. ‘Perverse prikkels’ waarbij solide 
corporaties worden ‘gestraft’ moeten worden voorkomen. 
 
Wat betreft het huurbeleid is het inmiddels voldoende duidelijk dat de grondslag van 
4,5% WOZ waarde voor de maximale huur grote onevenwichtigheden geeft. In steden 
als Amsterdam en Utrecht leidt het vooral tot grote verschillen tussen populaire en 
minder populaire wijken. Het risico van segregatie wordt daarmee versterkt. 
In krimpgebieden en delen van de Randstad zoals Rotterdam leidt deze grondslag tot 
huurbevriezing of zelfs –verlaging, met alle gevolgen van dien. Wij vragen als 
corporaties in de drie genoemde steden speciaal aandacht voor de uiterst negatieve 
gevolgen die deze grondslag heeft voor de studentenhuisvesting. 
 
De huurmarkt gedraagt zich stabieler dan de sterk op vertrouwen gebaseerde 
koopmarkt. Door de vele onzekerheden adviseren wij u het huidige 
woningwaarderingsstelsel inclusief de zogenaamde Donnerpunten voorlopig te 
handhaven. We ondersteunen het idee van de G4 om het puntenstelsel op termijn te 
vereenvoudigen en verder door te ontwikkelen. De G4 geven daarvoor 
aanknopingspunten, maar er moet zorgvuldig naar alle elementen worden gekeken. 
Naar onze mening is de WOZ waarde zeker zinvol om als factor op te nemen. 
 
De inkomensafhankelijke huurverhoging is noodzakelijk om investeringscapaciteit te 
behouden ten behoeve van goede huisvesting van onze doelgroepen. Dit volgt de 
kabinetskeuze om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. De 
inkomensafhankelijke huurverhoging gaan wij toepassen, al willen wij in zekere mate 
rekening blijven houden met de betaalbaarheid voor verschillende groepen. Wij vragen 
u daarbij serieus te overwegen om de huurtoeslag voor gezinnen die zijn aangewezen 
op de duurdere, grotere woningen te verbeteren. 
 
Wij spannen ons tot het uiterste in om op onze bedrijfskosten te besparen en efficiënter 
te werken. Daar zijn wij al mee bezig. Ook het verkoopbeleid zetten wij voort. Wij 
geven u tot slot daarbij in overweging om de regeling voor verkoop van complexen aan 
beleggers sterk te vereenvoudigen.  
 
Wij zijn altijd bereid onze visie op de opgaven in de steden en de mogelijke rol van 
corporaties daarbij, persoonlijk aan u toe te lichten. 
 
Met hartelijke groet, 
Namens de Samenwerkende Woningcorporaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 
 
 
Hans van Harten 


