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Duurzame investeringscondities voor woningcorporaties 
 

 

Geachte mevrouw Hamer, 
 

Er is in Nederland een enorme behoefte aan meer woningen. Het tekort is inmiddels opgelopen 
naar 330.000 woningen. Het tekortschietende aanbod jaagt de prijzen van koop- en 
vrijesectorhuurwoningen omhoog. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden langer en 
langer.  
 
Vanuit de Alliantie zetten we nu en de komende jaren alle zeilen bij om het woningaanbod te 
vergroten. We bouwen jaarlijks circa 1000 nieuwe sociale huurwoningen en daarnaast nog 
honderden middensegmenthuurwoningen. We spreken onze leencapaciteit aan tot de grens 
waarop dat nog verantwoord is. En met verkoop van woningen lukt het ons om middelen toe te 
voegen voor nieuwbouw en verduurzaming van woningen. Tot op heden gaat dit alles nog 
behoorlijk goed. Maar voor de komende tijd maken we ons grote zorgen.  
 
Al op zeer korte termijn heeft een flink aantal woningcorporaties niet genoeg geld meer om 
voldoende sociale huurwoningen te bouwen. Laat staan om woningen te verduurzamen. Op de 
iets langere termijn (in 2030) beschikt de gehele corporatiesector over onvoldoende middelen om 
alle maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Opgaven en 
Middelen’ dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en 
branchevereniging Aedes. De resultaten van dit onderzoek zijn op 3 juli 2020 gepubliceerd. 
Omdat het tekort alle corporaties vroeg of laat treft, is het onmogelijk om elkaar onderling bij te 
staan.   
  
De vraag naar betaalbare woningen is zo groot, dat de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen 
niet genoeg benadrukt kan worden. Dat kan echter alleen onder duurzame investeringscondities. 
Hiervoor is veel inzet en goede samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, 
woningcorporaties en andere bouwpartners nodig. Het vergt ook een duurzaam perspectief op 
voldoende middelen om de opgaven te kunnen realiseren. De verhuurderheffing draagt niet bij 
aan zo’n duurzaam perspectief. Integendeel, deze heffing maakt dat wij veel minder kunnen doen 
dan nodig is. Afschaffing of vermindering van deze heffing stelt ons in staat om heel veel meer 
nieuwe, betaalbare woningen te bouwen, ook op de langere termijn.   
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Wij hebben nu de kans om al die mensen die al zo lang op zoek zijn naar een woning, en 
daardoor onnodig kwetsbaar zijn in onze samenleving, perspectief op een goede woon- en 
leefruimte te bieden. Als we het woningtekort serieus willen oplossen, vergt dat inzet van álle 
betrokken partijen. Met elkaar kunnen we er echt werk van maken en veel meer bereiken. Ik wens 
van harte dat het formatietraject constructief verloopt, zodat een nieuw kabinet voortvarend aan 
de slag kan gaan. Er is geen tijd te verliezen. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Rob Haans 
Bestuursvoorzitter 


