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Geacht Kamerlid, 
 

Op 6 maart bespreekt u in een algemeen overleg de ‘staat van de woningmarkt’. In dit rapport wordt 
vooral ingegaan op de tekorten in de woningmarkt. Graag geef ik u ter voorbereiding op het AO de 

visie van de Woonbond mee.  

De belangrijkste oorzaak van de huidige tekorten is te vinden in de lage woningbouwproductie van de 
afgelopen jaren. De jaarlijkse productiecijfers waren na de Tweede Wereldoorlog alleen lager in 1948, 

in omstandigheden die verder helemaal niets met de huidige te maken hebben. 

 
Een belangrijke oorzaak voor de ingezakte productie is dat er geen centrale regie meer is in de 

planning c.q. continuïteit in de bouw. Continuïteit maakt het rendabeler voor bedrijven om te 

investeren in industrie, productiecapaciteit en innovatieve bouwconcepten, wat leidt tot lagere 
bouwkosten, betere bouwkwaliteit en een hogere productie per bouwvakker. Continuïteit wordt 

bevorderd door anticyclisch investeren van corporaties, overheden en pensioenfondsen. Tijdens de 
laatste bouwcrisis is het dal juist verdiept door de invoering van een extra belasting op sociale 

huurwoningen: de Verhuurderheffing. Tussen 2013 en 2018 werd op deze manier cumulatief 
ongeveer 7,5 miljard euro uit de huursector afgeroomd, wat volgens de systematiek van het IBW gelijk 

staat aan een verloren maximale investeringscapaciteit van 243 miljard euro. Ongeacht de vraag of 

er nog investeringscapaciteit over is of niet, kan de conclusie worden getrokken dat de 
Verhuurderheffing het huidige woningtekort mede heeft veroorzaakt. Aanpassingen in de 

Verhuurderheffing en ATAD, gekoppeld aan een investeringsverplichting, kunnen de sector de forse 
impuls geven die nodig is om de nieuwe woningnood op te lossen. 

 

De Woonbond is voorstander van het afschaffen van de Verhuurderheffing, waarbij de vrijkomende 

investeringsruimte mede gebruikt kan worden om de betaalbare bouwproductie structureel te 

vergroten, door in tijden van laagconjunctuur –relatief goedkoop!- extra woningen te bouwen en extra 

woningen te verduurzamen. 
 

Een ander aspect van de continuïteit in de bouw is de instroom van voldoende nieuwe medewerkers 

in de gehele bouwketen. De Woonbond constateert dat met name de instroom van MBO-ers al 
jarenlang stagneert, met als gevolg dat de meeste bouwbedrijven op de bouwplaats afhankelijk 
geworden zijn van de inhuur van buitenlandse arbeidskrachten. Dat is een risico voor de continuïteit. 
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De Woonbond pleit voor een actiever overheidsbeleid om de instroom van MBO-ers met een opleiding 
voor de bouw- en installatiebranche te vergroten. Zonder een vergroting van die instroom zal de 

ambitie om de Nederlandse woningvoorraad voor 2050 energieneutraal te maken niet waargemaakt 

gaan worden. 
 

De ramingen van de minister laten zien dat er langjarig 75.000 woningen per jaar nodig zijn om de 
nieuwe woningnood het hoofd te bieden. Voorlopig wordt dat aantal echter nog niet gehaald. Dat 

betekent dat Nederland op dit moment te maken heeft met schaarste. Die schaarste laat zich vertalen 

in wachtlijsten en hoge prijzen voor koop en huur, hoewel de regionale verschillen fors zijn. In de 

gebieden waar de schaarste het grootst is, zien we de opkomst van buy-to-let. Dit zorgt voor stijgende 

prijzen in koop en huur. Het is daarom in het belang van huurders en kopers dat de schaarste snel 
wordt bestreden met een ambitieus woningbouwprogramma.  

 

Vooral huurders in de sociale huursector kunnen hun verhuiswensen niet waarmaken. Dat blijkt uit de 

‘Staat van de Woningmarkt’. Dat geldt niet zozeer voor sociale huurders die willen doorstromen naar 

de vrije sector of een koopwoning, hun verhuiskansen zijn met 48% en 50% bovengemiddeld. Maar 

huurders die binnen de sociale sector willen blijven hebben een verhuiskans van 33%.  
 
Daarom pleiten wij ervoor dat juist in de sociale huursector wordt ingezet op een inhaalslag, die ook 
benut kan worden voor anticyclisch beleid bij de volgende periode van laagconjunctuur. Dit is 

eenvoudig fiscaal te stimuleren door de Verhuurderheffing om te zetten in een investeringsverplichting. 

Hiermee genereert u een extra investeringsruimte van 55 miljard euro per jaar. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Paulus Jansen 

algemeen directeur 
 


