
Hoe denkt de Woonbond over het akkoord dat Aedes  
met het kabinet heeft gesloten over de verhuurderheffing?
De Woonbond vindt de deal onacceptabel. Inhoudelijk betekent de deal een capitulatie van 

Aedes, want de verhuurdersheffing wordt geaccepteerd als ‘voldongen feit’. Daartegenover 

is nauwelijks iets binnen gehaald aan positieve punten. Procedureel is de wijze van handelen 

onverteerbaar onjuist: twee partijen (Aedes en kabinet) hebben een deal gesloten waarbij een 

derde partij (de huurders) de rekening betalen.

Is de Woonbond betrokken bij het akkoord?
Nee. De Woonbond is op geen enkele manier betrokken geweest. Pas na het sluiten van de 

deal zijn wij hierover geïnformeerd. Voor een goede deal was betrokkenheid van de Woonbond 

wel noodzakelijk geweest.  De Tweede en Eerste Kamer hadden uitdrukkelijk gevraagd om een 

nationaal akkoord met maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond.

Waarom zegt de Woonbond dat de huurder voor dit akkoord betaalt?
Omdat in het akkoord is vastgelegd dat de ‘potentiële huuropbrengst’ van corporaties in stand 

moet blijven. Dat betekent dat de komende jaren de huren voor zittende huurders met 2% bo-

ven inflatie mogen stijgen. Daarbovenop komen huurstijgingen door harmonisatie en groot -

scha lige liberalisering van huurwoningen. Alles bij elkaar opgeteld zullen de huren naar schat-

ting jaarlijks met gemiddeld 3% boven inflatie stijgen. Inmiddels hebben we gemerkt wat het 

in stand houden van de verdiencapaciteit voor Aedes en het kabinet betekent. Bij de herziening 

van het woningwaarderingstelsel worden de Donnerpunten meegeteld bij het bepalen van de 

maximale huren. De gemiddeld jaarlijkse huurverhoging was in 2013 met 5% de hoogste in 

de afgelopen twintig jaar.

Wat zijn de gevolgen van dit akkoord voor betaalbaar huren?
In 2017 betalen verhuurders van sociale woningen 1,7 miljard per jaar aan de schatkist. Dat is 

800 euro per sociale huurwoning per jaar. Die kosten zullen ze zo veel mogelijk doorbereke-

nen aan hun huurders. Ze krijgen van het kabinet alle ruimte voor forse huurverhogingen om 

dat te realiseren. Uit onderzoek in opdracht van de Woonbond blijkt dat in 2012 al 28% van 

de huurders onder de armoedegrens leefde. Door de huurverhogingen zal dit in 2017 gelden 

voor 35% van de huurders, 891.000 huishoudens.
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Welke gevolgen heeft dit voor stelselwijzigingen in de toekomst?
In het akkoord is vastgelegd dat bij elke verandering in het huurstelsel de potentiële huurop-

brengst  als randvoorwaarde in stand moet blijven. Dit betekent dat de Woonbond in de toe-

komst geen enkele positie meer heeft bij  discussies over verbetering van het huurstelsel. Bij 

de invoering van de huursombenadering zal dan uitgegaan worden van een jaarlijkse stijging 

van de huursom van 3% bovenop de inflatie. Dat is voor de Woonbond onaanvaardbaar.

Een corporatie is toch niet verplicht om de huurverhoging door te voeren?
Dat klopt. Maar toen afgelopen jaar de huur boven inflatie mocht worden verhoogd, waren er 

slechts weinig corporaties die daarvan afzagen. Gemiddeld werden de huren bij corporaties 

5% boven inflatie verhoogd, nog meer dan in de particuliere sector. In veel steden zien we 

forse toename van de huren bij nieuwe verhuringen en steeds meer sociale huurwoningen 

worden geliberaliseerd. De reden daarvoor: De corporaties hadden geld nodig voor de ver-

huurderheffing. Dat zal de komende jaren zo door gaan.

De verhuurdersheffing was toch niet meer tegen te houden?
Het afgelopen jaar zijn er veel moeizame discussies over de verhuurdersheffing geweest. De 

Eerste Kamer wilde in december 2012 alleen instemmen met een miniheffing van 50 miljoen, 

alleen in 2013. De strijd was nog lang niet verloren, omdat ook Kamerleden de desastreuze ef-

fecten van de heffing inzien en omdat er geen draagvlak in de sector is. Er waren nog kansen 

om de heffing slechts gedeeltelijk in te voeren en (gedeeltelijk) te vervangen door een investe-

ringsplicht. Het was ook nog mogelijk dat het parlement slechts fasegewijs instemt; dan is de 

positie sterker als het kabinet tussentijds valt. Met de afspraken die Aedes heeft gemaakt is 

het nu zeker dat we nooit meer van de verhuurdersheffing afkomen. ‘Voldongen feiten’ zijn 

meestal ‘onomkeerbare feiten’.

Wat heeft Aedes, in ruil voor zijn steun aan de verhuurderheffing,  
‘binnengehaald’?
• Via het energieakkoord komt er 400 miljoen beschikbaar voor het  

energiezuinig maken van woningen.

• De integratieheffing voor de btw voor woningcorporaties (60 miljoen euro per jaar) 

wordt afgeschaft.

• Het wsw krijgt een grotere  rol bij het saneren van corporaties

• De voorgestelde splitsing van het corporatiebezit in twee bedrijven  

wordt minder rigoureus.

Dus Aedes heeft 400 miljoen voor investeringen binnengehaald?
Nee, deze gelden zijn gekoppeld aan afspraken in het energieakkoord. Daar worden de doel-

stellingen van het energieconvenant tussen Aedes, Vastgoedbelang, Woonbond en minister 

herbevestigd. ‘Het Rijk stelt in dat kader € 400 miljoen beschikbaar voor verhuurders in de soci-

ale huursector ten behoeve van investeringen in energiebesparing voor de periode 2014 – 2017 

met als doel een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Convenant.‘ (Blz. 21 Ener-

gieakkoord.) Zonder deze deal was dat geld er ook gekomen.
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Heeft Aedes een btw-korting bereikt?
Nee, die korting was al eerder voorgesteld. Uit de miljoenennota blijkt dat deze korting er zon-

der dit akkoord ook was gekomen. Bovendien geldt de korting niet alleen voor de corporatie-

sector. Om te voorkomen dat de Europese Commissie weer aanslaat op als verkapte staats-

steun, zal de korting algemeen gelden. Een brief uit Brussel was juist eerder de reden om de 

integratieheffing voor de btw per 1 januari 2014 ook voor corporaties te laten gelden. Overi-

gens wordt in Kamerstukken over de integratieheffing gesproken over 37 miljoen euro voor 

corporaties, in plaats van 60 miljoen.

Heeft Aedes voorkomen dat corporaties in de toekomst alle woningen  
met meer dan 142 punten (liberalisatiegrens) moeten afstoten?
Nee. Dat zegt Aedes wel, maar dat is aantoonbaar onjuist. Dit zou onderdeel zijn van de ‘con-

cept-novelle’. Een novelle is een aanpassing op een wet die al door de Tweede Kamer is aan-

genomen, maar nog niet door de Eerste Kamer. Deze novelle is een aanpassing op de herziene 

woningwet. In deze novelle staat nergens dat alle woningen boven 142 punten verplicht moe-

ten worden afgestoten. Er staat wel dat corporaties de mogelijkheid krijgen om die woningen 

in een commerciële bv onder te brengen. Maar dat was ‘facultatief’; ze zouden zelf mo gen be-

sluiten of ze dat doen, en welke woningen dit zou betreffen. In de novelle gaat men er vanuit 

dat een zeer beperkt deel van de woningvoorraad facultatief zal worden afgestoten. Ook in de 

‘circulaire verkoop huurwoningen’ wordt nergens verplicht gesteld om woningen boven 142 

punten te verkopen.

Zijn dankzij dit akkoord enkele desastreuze maatregelen  
uit de ‘novelle’ voorkomen?
Nee, die zouden toch wel zijn vervallen. Er was namelijk onvoldoende steun in de Tweede Ka-

mer voor deze maatregelen uit de novelle. De Tweede Kamer moet die novelle nog bespreken 

en er nog over stemmen. De voorstellen die door het akkoord zijn geschrapt, hadden het nooit 

gehaald. Dat blijkt vooral uit het betoog van pvda-Kamerlid Monasch in een Kamerdebat op 

26 juni 2013. Daarin zegt hij dat de pvda ‘helemaal niet zit te wachten op juridische splitsin-

gen.’ Zonder steun van de pvda was er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor de no-

velle; sterker nog, de concept-novelle zou niet eens door het kabinet komen. Dus ook zonder 

dit akkoord waren deze plannen nooit in de wet opgenomen. Dat de novelle nog niet in beton 

gegoten was blijkt ook uit het feit dat het concept al eerder op meerdere punten is gewijzigd. 
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