
Vragen en antwoorden 
 

OVER HET ACTIEPLAN 
 
Corporaties en Urgenda bieden het kabinet hulp aan bij zijn nijpende klimaatuitdaging: 
25% CO2-vermindering in 2020 ten opzichte van 1990. De overheid claimt met het 
huidige beleid in 2020 op 21% reductie uit te komen en moet dus nog 4% ‘oplossen’. Dat 
is omgerekend een gat van 9 Mton (megaton).  
 
Dit actieplan is de eerste van 40 maatregelen die Urgenda samen met partijen gaat 
voorstellen aan het kabinet, om te helpen dat gat te dichten. Bij de andere maatregelen 
zijn de corporaties (nog) niet betrokken.  
 
Wat is de kern van het actieplan? 
• We helpen het kabinet door veel meer huurwoningen, veel sneller te verduurzamen. 

Als voorbeeld noemen we van het gas af en zonnepanelen op het dak, maar er zijn 
ook andere duurzame ingrepen mogelijk.  

• Huurders gaan er op vooruit: zij hebben direct lagere energielasten. 
• Corporaties gebruiken hiervoor het geld van de verhuurderheffing voor 2019 en 2020. 

We willen dus vrijgesteld worden van die belasting. 
 
 
De communicatie over het actieplan is nogal ‘krachtig’ en politiek 
geformuleerd? 
Dat is bewust gedaan om aandacht te krijgen van de Haagse pers en om richting het 
kabinet het gesprek open te breken over afschaffing van de verhuurderheffing. Het 
aanbod met de titel ‘100.000 huurwoningen aardgasvrij en lagere woonlasten’ is in de 
uitwerking genuanceerder.  
 
Urgenda-directeur Marjan Minnesma zal in haar betoog tijdens de persconferentie de 
nuance benoemen. Die zit ‘m in de waaier aan mogelijkheden voor corporaties: zij 
hoeven/gaan niet louter woningen van het gas afhalen en zonnepanelen plaatsen, maar 
doen alles wat effectief bijdraagt aan minder CO2-uitstoot.  
 
 
Zijn beschikbaarheid en betaalbaarheid niet belangrijk meer voor corporaties? 
Zeker wel! Dat zijn en blijven de focusthema’s voor corporaties. Net als duurzame 
kwaliteit. We grijpen nu de kans om met Urgenda mee te doen aan de eerste van veertig 
klimaatmaatregelen (‘40 Maatregelen Plan’). Dat plan focust op duurzaam en betaalbaar 
wonen.  
 
 
Er zijn ruim 150 deelnemende corporaties: gaat het om de afschaffing van 
alleen hun verhuurderheffing? 
Nee, het gaat om afschaffing van de verhuurderheffing van alle corporaties. Die ruim 150 
corporaties zijn de pleitbezorger voor al hun collega’s in de sector. 
 
 



Stel dat de actie succes heeft: gaan die ruim 150 corporaties het vrijkomende 
belastinggeld van de totale sector gebruiken? 
Nee, ook hier geldt weer: de ruim 150 corporaties zijn pleitbezorger voor al hun collega’s 
in de sector. Elke corporatie kan het geld dat vrijkomt - doordat de verhuurderheffing 
niet betaald hoeft te worden - zelf benutten voor het energieneutraler maken van de 
eigen woningen. Dat bedrag verschilt per corporatie.  
 
Hoe dat precies uitwerkt, is van later orde. Daarover gaan we in overleg met elkaar en 
ongetwijfeld ook met een afvaardiging van het kabinet. Inzet is een waaier aan 
duurzame maatregelen, om de CO2-uitstoot de verminderen. 
 
 
Stel dat de actie succes heeft: moet elke corporatie dan dezelfde maatregelen 
nemen?  
Nee, elke corporatie neemt haar eigen duurzaamheidsmaatregelen. Van het gas af en zo 
veel mogelijke zonnepanelen leveren de meeste CO2-besparing op + de meeste 
lastenverlaging voor huurders. Maar ook dubbel glas en isolatie van vloer en 
spouwmuren zijn goede maatregelen. Dit alles levert CO2-reductie op, dus prima. 
 
 
Stel dat de actie succes heeft: hoef ik als woningcorporatie geen 
verhuurderheffing over te maken? 
Dat is aan de regering: de heffing moet elk jaar in september worden overgemaakt. Het 
zou handig zijn als we zo snel mogelijk weten of die boeking achterwege kan blijven. De 
oproep aan de overheid is dan ook: beslis voor 1 juni of de verhuurderheffing afgeschaft 
wordt. 
 
 
Loop het actieplan tot 2020? … Of langer? 
Het kabinet moet in 2020 25% CO2-reductie hebben gerealiseerd. Dat doel heeft het 
zichzelf gesteld, de rechter heeft in de Klimaatzaak van Urgenda twee keer bevestigd dat 
de overheid zich hieraan moet houden. 
Corporaties gaan helpen om die doelstelling te realiseren, met het geld van de 
verhuurderheffing. 
 
En we sorteren voor op daarna: in 2030 is de doelstelling 49% CO2-reductie en in 2050 
moet de CO2-uitstoot per saldo nul zijn. We zijn er in 2020 dus nog niet. De corporaties 
willen de verhuurderheffing afschaffen, zodat we ook na 2020 kunnen verduurzamen.  
 
 
Moet je de investeringen allemaal in 2019 en 2020 doen? 
Om een bijdrage te leveren aan het doel van de klimaatzaak (25% CO2-reductie in 
2020), zullen de meeste maatregelen in 2019 en 2020 genomen moeten worden. Het is 
daarom de bedoeling dat elke corporatie zo snel mogelijk gaat plannen, aanbesteden en 
uitvoeren. Bij veel maatregelen kan dat echt snel. Maar de jaargrens is niet heilig: er 
kunnen ingrepen en investeringen overheen lopen en later afgerond worden.  
 
 
  



Mag het geld ook gebruikt worden voor de nieuwbouw? 
De inzet van de actie gaat nadrukkelijk over snellere verduurzaming van het bestaande 
huurwoningbezit. In de nieuwbouw zijn de normen dusdanig, dat de CO2-reductie al 
gehaald wordt. 
 
 
Hoe is Aedes wel/niet betrokken? 
Aedes is op de hoogte van de actie. Aedes richt zich op de doelstellingen en afspraken 
van de klimaattafel. Daarvoor heeft ze via het congres mandaat van de corporaties 
gekregen.  
 

COMMUNICATIE EN BEGRIPPEN 
 
Wat doe ik met het persbericht en de tekst voor social media? 
Het persbericht kun je desgewenst aanvullen met je eigen corporatie-informatie. Zie de 
geel gearceerde tekstdelen. Dat bericht kun je versturen naar je eigen perslijst en als 
nieuwsbericht op je corporatiewebsite plaatsen.  
 
Hetzelfde geldt voor de voorbeeldtekst voor social media: gebruik die desgewenst voor 
Twitter, LinkedIn en Facebook (en Instagram als je een bedrijfsaccount hebt). Retweet, 
like en deel gerust posts van collega-corporaties en Urgenda. 
 
 
Wanneer verstuur/plaats ik het persbericht en de social media posts? 
Vooraf geven we nog niet alle informatie weg (journalisten moeten wel komen), zie ook  
de persuitnodiging die Urgenda afgelopen maandag verstuurde (bijlage 1).  
De berichtgeving naar buiten gebeurt direct na de persconferentie aanstaande vrijdag, 
rond 12.00 uur. Dat is zo ook met Urgenda afgestemd.  
 
Er wordt een foto gemaakt, we gaan nog regelen dat iedereen die gemakkelijk kan 
gebruiken bij de berichtgeving.  
 
 
Waar komt het getal van 50.000 of zelfs 100.000 huurwoningen vandaan? 
We rekenen als volgt: als we een huurwoning van het gas afhalen en zonnepanelen op 
het dak leggen, dan kost die ingreep gemiddeld € 35.000 per woning. Met een 
verhuurderheffing van € 1,7 miljard (dat bedrag betaalden alle corporaties tezamen in 
2018), zouden de corporaties 50.000 woningen in 2019 energieneutraal kunnen maken. 
Omgerekend zou het om gemiddeld 130 woningen per corporatie gaan.  
Eenzelfde aantal in 2020 levert in totaal 100.000 huurwoningen op.  
 
Bij andere duurzame ingrepen - bijvoorbeeld isolatie in combinatie met zonnepanelen -  
is de CO2-reductie wat minder, maar altijd nog substantieel genoeg. Elke bijdrage helpt. 
 
 
  



Het woord huurdersbelasting… ken ik niet? 
Door dit woord te gebruiken, begrijpen mensen buiten de sector hopelijk dat de huurders 
deze belastingen betalen (via hun corporaties). In het actieplan willen we de 
verhuurderheffing inzetten voor de CO2-reductie: die is feitelijk een huurdersbelasting.  
 
Er zijn meer verhuurdersbelastingen die feitelijk huurdersbelastingen zijn: de 
vennootschapsbelasting en ATAD.  
 
 
Waar komt het bedrag van € 1,7 miljard verhuurderheffing vandaan?  
Dat is het bedrag dat alle corporaties tezamen in september 2018 overmaakten aan het 
Rijk. Alle facturen opgeteld, zeg maar.  
 
De verhuurderheffing is gerelateerd aan de waarde van het vastgoed (OZB-waarde). Die 
stijgt behoorlijk. Daarnaast heeft het kabinet een paar maanden terug bedacht dat we 
verhuurderheffing moeten betalen per woning over een bedrag van € 270.000 in plaats 
van € 250.000. Kortom € 20.000 meer. Daarmee is de verwachting dat we in 2019-2020 
op € 2 miljard verhuurderheffing uitkomen.  
 
 
Verhuurderheffing = twee maanden huur… hoe is die berekening? 
De verhuurderheffing is omgerekend gemiddeld ruim twee maanden huur per jaar, aan 
de Haagse schatkist. Als die heffing stijgt (zie hiervoor) gaan we straks richting drie 
maandhuren betalen. 
 
Tel je ook de andere belastingen erbij, de ATAD en vennootschapsbelasting, dan gaat nu 
al gemiddeld vier maanden huur naar de schatkist van het Rijk. 
 
 
Hoe zit het met de lagere energierekening van huurders? 
Na een duurzame ingreep dalen de energiekosten voor de huurder altijd. Maar met 
hoeveel, is afhankelijk van die ingreep. Huizen die van het gas afgaan in combinatie met 
zonnepanelen lever de meeste winst op voor de bewoners: zo’n 80% lagere 
energierekening.  
 
 
Hoezo lopen de woonlasten voor huurders verder op? 
Het is duidelijk dat de gasprijzen verder gaan stijgen, dus huurders die nog op gas 
stoken en koken gaan fors meer betalen. Dit geldt overigens voor alle Nederlandse 
huizenbewoners. 
 
 
Wat kan ik doen om de actie te steunen? 
Vooral veel communiceren – mondeling, via sociale media en de eigen website - en 
daarbij steun zoeken bij je gemeente, regio, huurdersorganisatie, enz. Het voorbeeld-
persbericht, de social mediatekst en deze vragen & antwoorden helpen je daar hopelijk 
bij.  
 



ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
Wat zijn de belangrijkste afspraken in het klimaatakkoord? 
Er ligt nu een conceptakkoord dat nog doorgerekend wordt en daarna pas definitief wordt 
gemaakt. Het is een lijst met honderden maatregelen. Voor woningcorporaties was een 
kleine teruggave van de verhuurderheffing wel voorzien en verder zijn er veel 
verwachtingen. Zie ook: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid  
 
 
Wat betekent ‘per saldo nul’ bij CO2? 
Een huis is energieneutraal of heeft ‘per saldo nul uitstoot’ als er geen gas wordt gebruikt 
en als alle benodigde elektriciteit over een jaar opgewekt wordt op het eigen 
dak/schuur/schutting. Het betekent niet dat iemand van het net af kan, want het gebruik 
en het opwekken zijn vaak niet tegelijk. Het net fungeert dan als een soort opslagplek 
van je eigen opgewekte energie.  
 
Als je net niet voldoende dakoppervlak heb, dan zou je het resterende deel stroom af 
kunnen nemen bij een energiebedrijf met echte duurzame stroom uit Nederland. 
 
 
Zijn er afspraken over betaalbaarheid bij verduurzaming? 
Zeker, tussen Aedes en de Woonbond. Zie paragraaf 6 van het Sociaal Huurakkoord.  
Zie: https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/6868e4f3592135b9/original/Sociaal-
Huurakkoord-2018.pdf  
 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/6868e4f3592135b9/original/Sociaal-Huurakkoord-2018.pdf
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/6868e4f3592135b9/original/Sociaal-Huurakkoord-2018.pdf


Bijlage 1: Persuitnodiging Urgenda  
 

 

 
         

   

 

 

     
  

   

11 februari 2019 

Persuitnodiging 
Lancering actieplan CO2 reductie: betaalbaar en haalbaar 
 
 
Geachte persrelatie, 
 
Graag nodigen meer dan 125 Nederlandse woningcorporatie en Urgenda u uit voor 
een persconferentie op 15 februari 2019 in het Perscentrum Nieuwspoort. 
 
Op deze bijeenkomst willen deze organisaties de overheid een concreet voorstel 
aanreiken dat bijdraagt tot de reductie van 25% broeikasgassen in 2020, zoals door 
Rechtbank en Hof bevestigd in de Klimaatzaak. Een voorstel dat draagvlak creëert en 
juist voor mensen met weinig geld heel gunstig is.  
 
Voorstel nummer 1 uit een reeks die nog gaat volgen. De overheid kan wel degelijk 
25% in 2020 halen, als ze dat echt zou willen. Vele partijen in de maatschappij 
kunnen en willen helpen. 
 
Programma: 
12:00 uur          Marjan Minnesma (directeur Urgenda) over 25% reductie en het   
                         aanbod van woningcorporaties om de regering te helpen dit doel te  
                         halen met draagvlak. 
  
12:20 uur          Harry Platte (directeur-bestuurder Parteon) en bewoner  
                         Age de Boer vertellen over huurwoningen in Assendelft die vorig  
                         jaar betaalbaar (bijna) energieneutraal zijn gemaakt. 
  
12:30 uur          Fotomoment met woningcorporaties en aanbieding van het aanbod  
                          aan Minister (President). 
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