
Geachte informateur, 

In het SER Energieakkoord is afgesproken dat Woningcorporaties hun woningvoorraad in 
2020 gemiddeld naar energielabel B hebben gebracht. Het ziet er echter naar uit dat zij dat 
niet gaan redden. Een belangrijke reden hiervoor is de verhuurdersheffing van 1,7 miljard 
die in 2013 is ingevoerd. De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) verzoeken u om de 
verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsplicht voor verduurzaming van de 
huurvoorraad en deze maatregel te betrekken in uw besprekingen over de kabinetsformatie. 
Hieronder lichten wij ons verzoek toe. 

Situatie 
De sociale huurvoorraad is een belangrijk segment binnen de gebouwde omgeving. 
Woningcorporaties kunnen door verduurzaming per complex snel meters maken. De 
verhuurdersheffing vormt echter een zware rem op de investeringen voor het 
energiezuiniger maken van de bestaande huurvoorraad, waardoor de doelstelling in het SER 
Energieakkoord (gemiddeld energielabel B in 2020) niet zal worden gehaald. Ook zet de 
verhuurdersheffing een rem op verdergaande concepten van energiebesparing naar 
energieneutrale huurwoningen (zoals nul-op-de-meter renovaties en no-regret 
maatregelen). 

Extra maatregelen 
De Natuur en Milieufederaties werken sinds 2011 aan het landelijke project Stook je rijk met 
als doel het versnellen van de energiebesparing in de huursector. In dat kader vinden wij het 
van belang om te wijzen op de extra maatregelen die nodig zijn om de sociale huurvoorraad 
te verduurzamen.  De financiering van verduurzaming kan plaatsvinden door de omvorming 
van de verhuurdersheffing in een investeringsplicht voor verduurzaming van de 
huurvoorraad. Dit sluit aan bij het advies van de Taskforce Bouwagenda. Een dergelijke 
maatregel heeft diverse voordelen. Het betekent een extra impuls voor de bouwsector die 
ca 10.000 banen oplevert. Op basis van een analyse van het CPB betekent het ook € 850 
miljoen aan extra rijksinkomsten (extra BTW, loonbelasting en werkgelegenheid) en lagere 
rijksuitgaven aan huurtoeslag. Het versnellen van de realisatie van energiebesparende 
maatregelen draagt bij aan het verlagen van de woonlasten van huurders. Verder zijn de 
NMF`s van mening dat de salderingsregeling voor zonnepanelen na 2020 dient te worden 
gecontinueerd. Dit omdat het energieneutraal maken van huurwoningen gebaat is bij het in 
stand houden van de salderingsregeling. 

Ik wil u vragen bovenstaande te betrekken in de besprekingen over de kabinetsformatie. 

Hoogachtend, namens de Natuur en Milieufederaties 

Drs. V.A.M. Vintges Directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie 

 


