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Geachte minister Ollongren, geachte woordvoerders wonen, 

 
Het demissionaire kabinet heeft op 19 maart 2021 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd kenmerk 
29453-532) met een tweetal voorbeeldpakketten om de opgaven en middelen van woningcorporaties 
met elkaar in balans te brengen. Graag reageert de Woonbond middels deze brief op de voorgestelde 

voorbeeldpakketten.  

 
Pakket ‘Lastenverlichting’ 

In dit pakket worden primair de verhuurderheffing verlaagd met 403 miljoen in 2022 oplopend tot 

1.275 miljoen in 2025 (structureel) en vanaf 2025 (structureel) 799 miljoen uitgekeerd in subsidies 
voor regio’s waar de opgaven en middelen niet met elkaar in balans zijn. 

De Woonbond staat open voor een systematiek waar middels dergelijke subsidies gestuurd wordt om 
regio’s met een gebrek aan middelen additioneel te ondersteunen. Waar de Woonbond niet voor 

open staat is dat er de komende kabinetsperiode jaarlijks om en nabij 2 miljard euro bij huurders 

wordt opgehaald en dat dit pas in 2025 tot het verleden behoort. Er is een enorme woningnood en de 

gelden van huurders moeten per direct terug naar de huurders en woningzoekenden. 
 

Pakket ‘Sector’ 

Over het pakket ‘Sector’ kan de Woonbond vrij kort zijn: dit pakket is op geen enkele wijze acceptabel 
en de onderliggende maatregelen (huurverhoging, verkleining doelgroep van corporaties, verkopen 

van sociale huurwoningen, grotere inkomensafhankelijke huurverhoging en verduurzaming sterker 

doorrekenen in de huur) zijn volstrekt contrair met de noodzakelijke ingrepen in de woningmarkt. Dit 

pakket zal de enorme wooncrisis alleen maar versterken. 

 
Vervolg 

De Woonbond heeft zich aangesloten bij de ‘Actieagenda Wonen’. In deze maatschappelijke alliantie 

onder leiding van Aedes wordt gepleit om de verhuurderheffing af te schaffen en de middelen 

beschikbaar te stellen voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid. De Woonbond en Aedes 

stellen hierin gezamenlijk voor om een hernieuwd Sociaal Huurakkoord te sluiten om de woonlasten 
van de huurders te verbeteren. Met nadruk geven wij aan dat de opgave niet alleen bestaat uit 
nieuwbouw en verduurzaming, maar dat er ook financiële ruimte benodigd is om de betaalbaarheid te 

verbeteren. De Woonbond pleit ervoor om deze maatschappelijke alliantie (inclusief de Woonbond) te 
betrekken bij de aankomende kabinetsformatie om de enorme woningnood en de woonlasten van 

huurders gezamenlijk aan te pakken. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z04780&did=2021D10590
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z04780&did=2021D10590
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
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Voor overleg en vragen is de Woonbond beschikbaar. Een kopie van deze brief sturen wij naar de 

woordvoerders Wonen van de Tweede Kamer. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels 
algemeen directeur 


