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Aan de ondertekenaars van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 
De gemeente Amsterdam 
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en 
De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels 
 
 
Amsterdam,  27 januari 2022 
Onderwerp:  openbreken van de Samenwerkingsafspraken 

 
 
 
Geachte ondertekenaars van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken, 
 
Zoals u wellicht heeft vernomen is in het nieuwe coalitieakkoord van het toekomstige 
kabinet Rutte IV een passage opgenomen over de afschaffing van de verhuurderheffing. Die 
passage staat op pagina 12 en luidt als volgt: 
 
“De verhuurderheffing wordt afgeschaft. We maken bindende prestatieafspraken met 
corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de 
bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de 
leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties 
brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.” 
 
Hiermee lijkt uw oproep uit de laatste Samenwerkingsafspraken werkelijkheid geworden. 
Van harte gefeliciteerd, dit vinden wij fantastisch nieuws. Ter herinnering, in de 
Amsterdamse Samenwerkingsafspraken bent u op pagina 5 het volgende overeengekomen: 
 
“Hoewel het Rijk voor het hele land jaarlijks zo’n 200 miljoen beschikbaar stelt voor een 
tegemoetkoming in de verhuurderheffing en de impuls voor het bouwen van meer betaalbare 
woningen, is dit veel te weinig voor de noodzakelijke investeringen in Amsterdam. Daarom 
doen wij samen een dringend beroep op het Rijk om de verhuurderheffing af te schaffen. 
Deze wordt betaald vanuit de huurinkomsten, opgebracht door de huurders in de sociale 
sector en is daarmee feitelijk een ‘huurdersbelasting’. Als dat gebeurt, gaan de gemeente, de 
woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers opnieuw om de tafel om deze 
afspraken verder te verbeteren ten behoeve van de Amsterdamse huurders en 
woningzoekenden.” 
 
De door ons allen gekoesterde en langverwachte afschaffing van de verhuurderheffing in 
2023 en de korting op de heffing in 2022 biedt de Amsterdamse woningcorporaties veel 
meer financiële armslag dan waarmee zij in al hun begrotingen en financiële 
meerjarenplannen op dit moment rekening houden. Hiermee kan de Amsterdamse huurder, 
die de afgelopen jaren met gigantische huurverhogingen te maken heeft gekregen, echt 
geholpen worden. Ook de Amsterdamse volkshuisvesting, waar de afgelopen jaren sprake is 
van een enorme kaalslag, is duidelijk toe aan een impuls. Graag doen wij u een aantal 
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voorstellen namens de Amsterdamse huurders, waar het vrijgekomen geld dringend aan 
besteed moet worden: 
 

1. Bevries de huren. De Amsterdamse huurders hebben de afgelopen jaren 
kromgelegen om de verhuurderheffing op te kunnen brengen. Het is, zeker gezien de 
rap stijgende kosten voor onder andere energie, tijd voor adempauze voor de 
huurders. 

2. Stop met onmiddellijke ingang de verkoop van sociale huurwoningen. De 
verhuurderheffing was jarenlang het excuus dat de Amsterdamse woningcorporaties 
aandroegen om de grote uitverkoop van de Amsterdamse volkshuisvesting te 
rechtvaardigen. Aangezien de verhuurderheffing nu wordt afgeschaft, kan er ook een 
einde komen aan de verkoop van sociale huurwoningen. 

3. Heropen de Samenwerkingsafspraken en laat alle huurdersvertegenwoordigers 
meepraten. Zoals eerder in deze brief genoemd is de afschaffing van de 
verhuurderheffing reden om per direct de onderhandelingen over de 
Samenwerkingsafspraken te heropenen. Om ervoor te zorgen dat de belangen van 
alle Amsterdamse huurders van woningcorporaties geborgd worden, zou ook het 
HNA uitgenodigd moeten worden om mee te praten. 

 
 
Hoogachtend, 
Namens het Huurders Netwerk Amsterdam, 
het Stichtingsbestuur 
 
 
 
 
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 
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De Latei, woonvormen van 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 

TaskForce Ouderenhuisvesting Stadionbuurt 'OK Bloomers' 

Vereniging Platform Beeldende Kunst 

Woonstarters (Bond Precaire Woonvormen en Jongerennetwerk) 

 
 

 


