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2500 EA  Den Haag 

 

Amsterdam,  januari 2022 

Onderwerp: Herstellen van de Volkshuisvesting 

 

Geachte premier Rutte, 

In deze brief delen wij, het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA), voorafgaand aan uw regeringsver-

klaring aanstaande dinsdag 18 januari, met u een aantal zorgen wat betreft de staat van de Neder-

landse volkshuisvesting. Zoals u weet, en ook erkent in het nieuwe regeerakkoord Omzien naar el-

kaar, vooruitkijken naar de toekomst, is er in Nederland sprake van woningnood. Het regeerakkoord 

bevat elementen die een stap in de goede richting zijn als het gaat om het herstellen van de volks-

huisvesting in Nederland en het bestrijden van de woningnood, maar er is nog een groot aantal pijn-

punten waar wij middels deze brief aandacht voor willen vragen. 

1 Beschikbaarheid van huurwoningen 

Wij zijn verheugd het woord volkshuisvesting na vele jaren weer terug te lezen in een regeerakkoord. 

Dat er een apart minister voor Volkshuisvesting en RO komt is absoluut noodzakelijk en onderstreept 

het belang dat uw regering hieraan hecht. Het voornemen van uw regering om hier grote stappen in 

te zetten steunen wij. Al is er op een aantal punten in uw regeerakkoord nog wel het een en ander af 

te dingen. 

- Versnellen van de woningbouw tot 100.000 woningen per jaar. Hierin stelt u dat minstens 

twee derde van deze 100.000 woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot de 

NHG-grens moeten zijn. De definitie van betaalbare huurwoningen ontbreekt echter; wij 

gaan er van uit dat u hier gereguleerde huurwoningen bedoelt. Als dat niet het geval is, zijn 

de nieuw gebouwde huurwoningen alleen betaalbaar bij de oplevering, maar verworden ze 

binnen enkele jaren tot dure huur. 

- De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Een zeer noodzakelijke stap. Dat uw regering er niet 

voor kiest om deze per direct af te schaffen is echter een gemiste kans en heeft grote gevol-

gen voor de betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen. 

Wij gaan er van uit dat u dit alsnog repareert. 

- Het volledig stopzetten van de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties 

staat niet in het regeerakkoord. Toch is dit een noodzakelijke stap. Het aantal sociale huur-

woningen in Nederland is sterk gedaald de afgelopen jaren en de wachtlijsten voor een soci-

ale huurwoning worden steeds langer. Deze trend moet gestopt worden. 
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2 Betaalbaarheid van huurwoningen 

Naast beschikbaarheid maken veel huurders in Nederland zich ook grote zorgen over de betaalbaar-

heid van de huur. Uw regering neemt hiertoe een aantal maatregelen. Deze maatregelen gaan echter 

niet altijd ver genoeg. Daarom doen wij een aantal aanbevelingen om de betaalbaarheid van huur-

woningen nog beter te borgen. 

- Het verlagen van de sociale huur voor mensen met een lager inkomen onderschrijven wij. 

De koppeling die in het regeerakkoord wordt gemaakt met het verhogen van de huur voor 

mensen met een hoger inkomen tot een marktconforme huur zorgt echter voor onnodige 

pijn. Het “marktdenken“  heeft  de afgelopen tijd gezorgd voor een enorme prijsopdrijving, 

ook van de huren. Veel huurders die nu een te hoog inkomen hebben voor een sociale huur-

woning zouden dolgraag plaats willen maken voor huurders met een laag inkomen. In de 

Randstad is het echter vrijwel onmogelijk om alternatieve, voor hen betaalbare woonruimte 

te vinden. Dit vanwege, u verwoord het zelf al, de woningnood in Nederland. Het gevolg is 

dat duizenden huishoudens klem komen te zitten en in de problemen komen door een al-

maar stijgende huur. Deze stijgingen kunnen jaarlijks oplopen tot 50 of 100 euro boven op de 

huidige maandhuur (afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen). Uw regering creëert hier-

mee meer problemen dan dat het oplost. Wij roepen u dan ook op deze maatregel per direct 

te schrappen. 

- Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming. Dit punt onderschrijven 

wij volledig. Wel is het zo dat ‘een vorm van huurprijsbescherming’ onvoldoende is. Alle 

huurders zouden moeten kunnen rekenen op volledige huurprijsbescherming, vergelijkbaar 

met de huurprijsbescherming waar huurders van een sociale huurwoning op dit moment 

aanspraak op kunnen maken. Daarbij stelt u onder dit punt dat vaste huurcontracten de 

norm blijven. Dat is in de praktijk niet het geval als het gaat om recent verhuurde huurwonin-

gen van particuliere verhuurders. Daarom zouden tijdelijke huurcontracten afgeschaft moe-

ten worden. 

- Verder zou de invoering van de marktwerking in het woningwaarderingsstelsel (WWS) zo-

als de invloed van de WOZ-waarde op het puntenstelsel, in het geheel ongedaan gemaakt 

moeten worden. 

- Bij betaalbaarheid hoort helaas ook de toenemende energiearmoede. Er zijn op dit moment 

nog teveel sociale huurwoningen met een energielabel E, F of zelfs G. De huurders die hier 

wonen krijgen door de stijgende energieprijzen snel te maken met energiearmoede, zelfs als 

we rekening houden met de maatregelen van uw kabinet. Wij stellen daarom voor dat huur-

ders met een energielabel E, F of G geen huurverhoging meer mogen krijgen en dat er een 

actieplan en subsidies beschikbaar komen om die woningen zo snel mogelijk op minstens 

energielabel D te krijgen. 

 

3 Invloed van huurders 

Een van de belangrijkste punten voor huurders die in uw regeerakkoord ontbreekt is de invloed van 

huurders. Zij weten als geen ander waar hun woningen en buurten behoefte aan hebben, maar de 

invloed van huurders is beperkt. Op dit moment kent men in Nederland onder andere de Wet op het 
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overleg huurders verhuurder, ook wel bekend als de Overlegwet. Deze wet is een goed begin, maar 

met een aantal aanpassingen en toevoegingen zouden we de situatie van veel huurders sterk kunnen 

verbeteren. 

- Uitbreiding van de Overlegwet. Allereerst zou de huidige Overlegwet uitgebreid moeten 

worden en moeten gelden voor alle verhuurders met vijf of meer woningen, ongeacht of 

deze zich in de sociale of vrije sector bevinden. Hiermee krijgen veel huurders die nu vrijwel 

geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun verhuurder de mogelijkheid tot meer 

inspraak. Dit verhoogt de betrokkenheid van huurders bij hun woning en hun buurt. De Over-

legwet zou daarnaast versterkt moeten worden door op vrijwel alle punten die nu onder ad-

viesrecht vallen, het instemmingsrecht van toepassing te laten zijn. 

- Invloed op het beleid van woningcorporaties. Verder pleiten wij ervoor om woningcorpora-

ties weer terug te vormen van stichtingen naar verenigingen. Hierdoor krijgen veel huurders 

meer directe invloed op het beleid van woningcorporaties. Dit komt de betrokkenheid van 

huurders en daardoor de leefbaarheid in veel wijken zeker ten goede. 

- Inspraak huurders in gemengde complexen. Steeds meer complexen worden gemengde 

complexen (huurders en kopers) omdat woningcorporaties ervoor kiezen om woningen te 

verkopen. Zodra dat het geval is wordt er in complexen ook een VvE opgericht. De invloed 

van huurders op een VvE is op dit moment minimaal, met alle negatieve consequenties als 

het gaat om betrokkenheid en leefbaarheid van dien. Daarom zouden huurders of bewoners-

commissies ook inspraak moeten krijgen in VvE’s. Dit zou wettelijk geregeld moeten worden. 

 

Het HNA is ervan overtuigd dat u uit deze brief voldoende aanknopingspunten kunt vinden om het 

volkshuisvestingsbeleid van uw regering verder te verbeteren. Wij wensen u hierbij veel succes. 

 

Hoogachtend, 

Namens het Huurders netwerk Amsterdam 

het Stichtingsbestuur HNA 

 

 

Cc:  

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer H.M. de Jonge 

Woordvoerders Wonen van de Tweede Kamer 
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Het Huurders Netwerk Amsterdam overkoepelt de volgende Amsterdamse huurdersorganisaties en 

huurdersgroepen: 

 

 

Bewonerscommissie 35477 van Rochdale 

Bewonerscommissie BellamyNoorlander 

Bewonerscommissie Holendrecht 

Bewonerscommissie Concordia Noord 

Bewonerscommissie Korte Water 

Bewonerscommissie Markengouw 

Bewonerscommissie Noorlandercomplex 

Bewonerscommissie Tasman Nova Zembla 

Bewonerscommissie Van Ollefenstraat 

Huurderscommissie UCP i.o. 

Bewonersvereniging Olympia 

Carry on the move 

Cliëntenbelang Amsterdam 

De Latei, woonvormen voor kwetsbare groepen 

Huurdersbelang Zuid 

Huurdersbelangenvereniging Mijndenhof 

Huurderscommissie Patricia Nellestein 

Huurdersplatform Noord 

Huurdersvereniging Aterlier WG 

Huurdersvereniging Baarsjes / Bos en Lommer 

Huurdersvereniging Centrum 

Huurdersvereniging De Pijp 

Huurdersvereniging Groot Oost 

Huurdersvereniging Tuindorp Watergraafsmeer 

Huurdersvereniging Westerpark 

Initiatief Betaalbaar Wonen Noord 

Netwerk Ouderen Adviesraad 

Stichting Woon- Werkruimtes voor Kunstenaars 

Vereniging Platform Beeldende Kunst 

Woonstarters (Bond Precaire Woonvormen en Jongerennetwerk) 

 

 


