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Geachte Tweede Kamerleden, 

Er is een wooncrisis in Nederland. Voor veel mensen is de woningmarkt niet toegankelijk en voor 

mensen die op zoek zijn naar een toegankelijke en betaalbare woning geldt dat des te meer. 

Ieder(in) vertegenwoordigt ruim 2 miljoen mensen met een lichamelijke handicap, een 

verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte. We zien de woningnood 

onder onze achterban verder toenemen. We vragen u daarom om aanpassingen in de 

woonbegroting, zodat middelen vrijkomen voor het realiseren van betaalbare, toegankelijke 

woningen en woonvormen met zorg. 

Schaf de verhuurderheffing af  

Veel mensen met een beperking zijn aangewezen op een huurwoning in de sociale sector. In de 

miljoennota staat nog steeds dat woningcorporaties vanaf 2022 1,5 miljard euro verhuurderheffing 

moeten afdragen. Deze afdracht maakt dat woningcorporaties te weinig financiële middelen hebben 

om aan hun maatschappelijke opgave te voldoen. Het betekent dat het verbeteren van de 

toegankelijkheid van bestaande woningen en wooncomplexen achterblijft en dat er onvoldoende 

toegankelijke woningen gebouwd worden. En het betekent bovendien dat wooninitiatieven, 

bijvoorbeeld van jongvolwassenen met een beperking, niet kunnen rekenen op steun van de 

woningcorporatie. 

We vragen: 

• Schaf de verhuurderheffing af en stel de vrijkomende middelen beschikbaar voor

verbetering van duurzaamheid en toegankelijkheid van bestaande woningen en nieuwbouw

van sociale huurwoningen, ook voor mensen met een beperking.
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Verbeter de betaalbaarheid 

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 inmiddels 

dreigen de hoge energielasten juist weer voor een toename van betalingsproblemen te zorgen. 

Structureel hogere inkomsten en lagere woonlasten zijn voor deze groep noodzakelijk. 

We vragen: 

• 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.

• Maak werk van een nieuw Sociaal Huurakkoord om de betaalbaarheid te verbeteren.

Stel bij nieuwbouw eisen aan betaalbaarheid en toegankelijkheid 

In de reactie van de Woonbond op Prinsjesdag staat dat de aangekondigde 1 miljard voor 

nieuwbouw, die neerkomt op 100 miljoen euro per jaar, volstrekt onvoldoende is om de benodigde 

bouw van betaalbare woningen te versnellen. Wij zijn het daarmee volledig eens en sluiten ons aan 

bij de oplossingen die de Woonbond voorstelt. Dit met de toevoeging dat ook aan de 

toegankelijkheid eisen gesteld moeten worden. 

We vragen: 

• 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)

• Stel de eis, dat bij alle aanvragen voldoende (rolstoel)toegankelijke woningen gebouwd

moeten worden

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

openeinderegeling

Het debat over de woonbegroting gaat over een belangrijk mensenrecht: het recht op wonen en 

het gelijke recht op wonen voor mensen met een handicap om te wonen in de samenleving. We 

vertrouwen erop dat u bovenstaande punten meeneemt en wensen u een goed debat. 

Met vriendelijke groet, 

 Illya Soffer, 

directeur Ieder(in) 


