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Geachte woordvoerder wonen, 

Er is een wooncrisis in Nederland. De wachtlijsten voor een betaalbare woning zijn enorm lang en 

veel Nederlanders hebben te hoge woonlasten. Zondag 12 september kwamen in Amsterdam 

meer dan 15.000 Nederlanders samen om te protesteren tegen de wooncrisis. Het grootste 

protest voor betaalbaar wonen in Nederland sinds 1980. In maart gingen  miljoenen Nederlanders 

naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Deze Tweede Kamer is missionair. Er is 

niets wat u tegen houdt om met daadkrachtig beleid het recht op wonen centraal te stellen en 

volkshuisvesting weer in ere te herstellen. De Woonbond steunt alle huurders en 

woningzoekenden die nu opstaan om verandering te eisen. Zij aan zij zullen wij daarmee 

doorgaan tot verbeteringen zijn afgedwongen. 

Wij roepen u op in actie te komen en geven u daarbij de volgende dringende aanbevelingen ten 

aanzien van nieuwbouw, betaalbaarheid, regulering vrije sector, afschaffen verhuurderheffing, 

leefbaarheid, afschaffen tijdelijke contracten en de ongelijke behandeling tussen koop en huur. 

Voor veel van onze voorstellen is breed steun zowel in de samenleving als in de Tweede Kamer. 

Nieuwbouw 

De aangekondigde één miljard euro voor nieuwbouw blijkt 100 miljoen euro per jaar te zijn. Dat is 

volstrekt te weinig om de benodigde bouw van betaalbare woningen te versnellen. In de 

Actieagenda Wonen – een brede maatschappelijke alliantie van bouwers, gemeenten, 

welzijnswerk en zorginstellingen onder leiding van Aedes - is aangegeven dat er twee miljard euro 

per jaar nodig is voor grootschalige gebiedsontwikkeling en aanjagen van nieuwbouw van 

betaalbare woningen. 

100 miljoen euro per jaar zal in de praktijk voor veel gemeenten een terugkerende teleurstelling 

opleveren. Bij tranches van 100 miljoen euro per jaar zullen de aanvragen het beschikbare budget 

immers steeds zwaar overschrijden. Dit betekent dat gemeenten keer op keer langdurig moeten 

wachten op een nieuwe kans. Bij een dergelijke beperkte omvang werkt de Woningbouwimpuls 

eerder vertragend dan versnellend. In juni jl. waarschuwden wij u al per brief (kenmerk 21.321) 

dat de laatste tranche vermoedelijk zwaar overtekend zou worden en stelden wij u voor hier 

eenmalig een openeinderegeling van te maken.  

https://www.woonbond.nl/nieuws/woonbond-maak-bestaande-huizen-%C3%A9n-nieuwbouw-betaalbaar
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De Woonbond is voorstander van grootschalige nieuwbouw mits de focus ligt op betaalbare 

woningen: sociale huur en woningen in het middensegment (koop/huur). Wij vinden dat het 

aandeel betaalbaar in de nieuwbouw verhoogd moet worden van 50% naar 70% en dat minimaal 

30% sociale huur dient te zijn. 

Wij stellen dan ook het volgende voor: 

• Verhoog het beschikbare budget voor de Woningbouwimpuls/grootschalige 

gebiedsontwikkeling van 100 miljoen euro per jaar naar 2 miljard euro structureel 

• Verhoog de eis van het aandeel ‘betaalbaar’ van 50% naar 70% 

• Voer een minimumeis in voor 30% sociale huur (uitgevoerd door woningcorporaties) 

• Maak van de derde tranche – gesloten per 17 september 2021 – eenmalig een 

openeinderegeling  

 

Betaalbaarheid 

Volgens de ramingen van het CPB staan veel Nederlanders in 2022 zo goed als geheel op de 

nullijn in koopkrachtstijging, dit terwijl de economie weer aantrekt. Grote groepen Nederlanders 

hebben hun spaartegoeden moeten aanspreken tijdens de coronacrisis maar zien nu niets terug 

van economisch herstel. Dit is wat de Woonbond betreft onacceptabel. Huurders en kwetsbare 

groepen hebben juist dringend koopkrachtstijging nodig en hebben al langdurig omvangrijke 

betaalrisico’s. 

In opdracht van Aedes en de Woonbond heeft het NIBUD eerder dit jaar een onderzoek 

uitgevoerd naar de financiële positie van huurders en mogelijke oplossingen. Hieruit bleek dat 

veel huurders amper een huur van € 400 kunnen betalen. De huurbevriezing en Wet Eenmalige 

Huurverlaging in 2021 waren een goed begin om de betaalrisico’s van deze huurders te 

verkleinen. Maar een echte oplossing is nog heel ver weg. Een procentje meer koopkracht is voor 

deze groep geen oplossing. Structureel hogere inkomsten en lagere woonlasten is voor deze 

groep noodzakelijk.  

Hiervoor stellen wij de volgende oplossingen voor: 

• Verhoog het minimumloon en de bijstand significant 

• Verhoog de huurtoeslag door de basishuur te verlagen. De basishuur in de huurtoeslag 

werkt als een eigen bijdrage. Door de basishuur te verlagen wordt het deel dat 

huurtoeslaggerechtigde huurders zelf aan huur moeten betalen verlaagd. 

• Woonbond en Aedes sluiten graag een nieuw Sociaal Huurakkoord om de betaalbaarheid 

te verbeteren. 

 

Regulering vrije sector 

Op verzoek van de Tweede Kamer is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de vrije sector te 

reguleren en welke optie hierin het meest efficiënt is. Het  onderzoek (‘Consequenties 

huurprijsregulering’) is helder: het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel (ook bekend als 

het ‘puntenstelsel’) is de beste optie. Hiermee wordt de betaalbaarheid wettelijk verankerd en is 

er een kader waar kwaliteit en prijs goed geregeld zijn. De Woonbond pleit hier al jaren voor en is 

dan ook blij dat nu onomstotelijk vast staat dat dit de beste maatregel is. Wij dringen er dan ook 

op aan om met spoed het puntenstelsel door te trekken naar 250 punten.  

https://www.woonbond.nl/system/files_force/bijlages/Nibud_Ontwikkeling_financi%C3%ABle_positie_kwetsbare_huurders.pdf?download=1
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D34452&did=2021D34452
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D34452&did=2021D34452
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Met het doortrekken van het puntenstelsel ontstaat een kwalitatief hoogwaardig middensegment 

waar huurders kunnen rekenen op volwaardige huurbescherming. Hiermee neemt ook de kans 

toe dat het middensegment huur een volwaardig alternatief zal zijn voor de oververhitte 

koopsector en de mogelijkheid om door te stromen vanuit de sociale sector. 

Naast het doortrekken van het puntenstelsel is het van belang de invloed van de WOZ-waarde op 

het aantal punten te beperken. Anders is de regulering van de prijs in gebieden met een relatief 

hoge WOZ-waarde te beperkt om relevant te zijn. Eerder was aangekondigd om dit te beperken 

tot 33%. Dit is nog altijd niet gebeurd. Een beperking van 33% is wat de Woonbond betreft te 

beperkt en zou terug moeten worden gebracht tot maximaal 20%. 

De Woonbond vindt het van belang dat verhuurders nieuwbouw kunnen blijven ontwikkelen en 

wijzen erop dat door middel van de residuele grondwaardebepaling de grondprijs zal dalen door 

de verlaagde marktwaarde na uitbreiding van het puntenstelsel. Een verhuurder betaalt 

zodoende als afnemer van de woning een lagere prijs en zijn rendement zal intact blijven. 

Daarnaast is grootschalige investering in gebiedsontwikkeling noodzakelijk om dit voor 

gemeenten en projectontwikkelaars financieel haalbaar te houden.  

Wij stellen voor: 

• Trek het wettelijk puntenstelsel door naar 250 punten 

• Beperk de invloed van de WOZ-waarde op het aantal punten tot maximaal 20% 

• Bestraf verhuurders die een te hoge prijs vragen met een boete 

• Geef huurders in de vrije sector toegang tot een huurcommissie voor de vrije sector 

 

Afschaffen verhuurderheffing 

In de miljoennota staat dat vanaf 2022 1,5 miljard euro verhuurderheffing zal worden opgehaald 

bij hurend Nederland. Een wereldwijd unieke belasting die alleen sociale huurwoningen beboet. 

Eerder heeft de Rijksoverheid zelf al becijferd dat woningcorporaties hierdoor te weinig financiële 

middelen hebben om aan hun maatschappelijke opgave te voldoen. Tot 2035 is het tekort 

minimaal 30 miljard euro. Een duizelingwekkend tekort. Naar oordeel van de Woonbond is het in 

stand houden van de verhuurderheffing dan ook eenvoudig strijdig met uw grondwettelijke 

plicht, namelijk het bevorderen van voldoende woongelegenheid (art. 22 Grondwet). Een 

begroting waar de verhuurderheffing in stand blijft, zou dan ook moeten worden verworpen door 

onze gekozen volksvertegenwoordiging. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer had dan 

ook afschaffing in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Ook demissionair minister gaf recent 

naar aanleiding van Kamervragen nog aan dat de heffing op termijn niet houdbaar is. 

Ons voorstel: 

• Schaf de verhuurderheffing af en maak de vrijkomende middelen beschikbaar voor lagere 

huren, verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw van sociale huur. 

Leefbaarheid 

De Woonbond vraagt ook aandacht voor de leefbaarheid van kwetsbare wijken die onder invloed 

van de coronacrisis verder onder druk is te komen staan en daarmee structurele problemen 

onder een vergrootglas leggend. De Woonbond kiest ervoor om te investeren in de bewoners van 

kwetsbare wijken in plaats van deze bewoners uit te sluiten.  
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Wij stellen de volgende verbeteringen voor: 

• Stop met het inzetten van de Rotterdamwet om groepen uit te sluiten 

• Maak de middelen voor het Volkshuisvestingsfonds structureel 

• Financiering gemeenten structureel toereikend voor hun taken zoals Jeugdzorg, WMO en 

handhaving 

 

Afschaffen tijdelijke contracten 

Uit de Evaluatie Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 is gebleken dat tijdelijke contracten niet tot 

meer aanbod hebben geleid. Wel staat vast dat de zekerheid van huurders sterk is afgenomen en 

dat de toename van tijdelijke contracten veel groter was dan aanvankelijk ingeschat. Eveneens 

wordt geconcludeerd dat de leefbaarheid van buurten onder druk komt staan door het gebrek 

aan langdurige binding met de buurt. Wat de Woonbond betreft is de conclusie dan ook 

glashelder: tijdelijke contracten moeten worden afgeschaft en vaste huurovereenkomsten 

moeten weer de norm worden. Met name jongeren zijn de dupe van de flexibilisering van de 

huurcontracten en ervaren problemen als te hoge prijzen, achterstallig onderhoud en zelfs 

intimidatie.  

Wij stellen voor: 

• Schaf tijdelijke huurcontracten af en maak vaste huurovereenkomsten weer de norm. 

 

Stop met ongelijk behandelen koop en huur 

Middeninkomens die huren  de vrije sector ontvangen geen inkomensondersteuning maar 

betalen uiterst hoge prijzen. Middeninkomens in een koopwoning worden royaal gesubsidieerd in 

de vorm van de hypotheekrenteaftrek en bouwen vermogen op. Woningbezit is dan ook een 

scherpe indicator van verschillen tussen de haves en de have nots in Nederland. De Woonbond 

wil dat inkomen uit werk minder zwaar wordt belast en inkomen uit vermogen meer. Hiermee 

verdwijnen ook prijsopdrijvende maatregelen uit de koopsector en komt de koopsector enigszins 

tot rust.  

Daarom stellen wij de volgende maatregelen voor: 

• Volledig uit faseren hypotheekrenteaftrek: wij stellen voor om de hypotheekrenteaftrek 

stapsgewijs volledig uit te faseren. De inkomsten kunnen worden gebruikt om de 

belasting op arbeid (box 1) te verlagen en daarmee is er geen sprake van 

belastingverhoging, maar enkel het op verantwoorde wijze volledig uit faseren van 

subsidiering van de koopsector. 

• Afschaffen fiscale voordelen expats (‘30% ruling’): deze regeling geeft een 

disproportionele druk op gebieden waar de druk op de woningmarkt al enorm hoog is en 

werkt in deze gebieden enorm prijsopdrijvend. De 30%-ruling moet dan ook zo snel 

mogelijk worden afgeschaft. 

• Afschaffen jubelton: de jubelton is een fiscale voorziening  om onbelast vermogen aan de 

eigen kinderen te schenken. Deze ongelijkheid-versterker werkt daarnaast enorm 

prijsopdrijvend. De schenkingsvrijstelling tot 100.000 euro moet zo snel mogelijk worden 

afgeschaft. 

• Belasten overwaarde verkoop woning: steeds meer economen en zelfs de bouwsector  

(interview d.d. 17 september 2021) pleiten ervoor om de overwaarde van de verkoop van 

een woning te belasten. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/27/evaluatie-wet-doorstroming-huurmarkt-2015
https://www.nu.nl/wonen/6157557/gouden-tijden-voor-huizenbouwers-maar-sector-vraagt-toch-om-ingrijpen.html
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• Inkomsten verhuur van woning van box 3 naar box 1: particulieren die hun woning 

verhuren worden hier tegen nagenoeg 0% voor belast. Dit vindt de Woonbond  

onbegrijpelijk. 

 

Wij vertrouwen erop dat u ons weet te vinden voor nadere uitleg en toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

 

Zeno Winkels 

Algemeen directeur 

 


