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Opkomen voor huurders 
De enige partij, die consistent en geloofwaardig opkomt voor huurders, is de SP. Na 
de recente verkiezingsuitslagen is het de hoogste tijd om deze pijnlijke waarheid 
eens hardop te uiten. Maar dat wil nog niet zeggen, dat we verloren zijn: de Partij 
van de Arbeid kan de stem van huurders terug verdienen door vanaf nu geen 
klappen meer aan hen uit te delen. Niet in woord – Herstel van de woningmarkt? 
Daar merken huurders niks van! – en niet in daad. Stop met onze medewerking aan 
de afbraak van de sociale huursector. 
Wat behelst deze agenda concreet, naast het punt dat de Tweede Kamerfractie van 
het partijcongres geen verdere medewerking mag geven aan de flexibilisering van 
het huren? Ten eerste dat de herziening van het belastingstelsel wordt aangegrepen 
om huren weer betaalbaar te maken en een einde te maken aan de ongelijke 
behandeling van huiseigenaren en huurders. Ten tweede dat onze partij  een 
effectieve dam gaat opwerpen tegen de aantasting van de sociale woningvoorraad. 
 
Herziening van het belastingstelsel 
We herhalen hier nog maar eens ons standpunt dat de herziening moet worden 
aangegrepen om te komen tot één woontoeslagstelsel voor mensen, die dat gelet op 
hun lage inkomen nodig hebben, ongeacht of ze een huis hebben of er een huren. 
Van ons mag dus de hypotheekrenteaftrek voor grootverdieners gerust worden 
afgebouwd naar nul. Maar een vorm van woontoeslag moet blijven bestaan. Er is 
geen land in Europa dat er anders in slaagt om wonen betaalbaar te houden. 
 
Intussen rijzen de problemen met de huurtoeslag de pan uit. Omdat hypotheek-
renteaftrek een belastingmaatregel is waarbij het Rijk bij voorbaat belasting-
inkomsten laat schieten, terwijl de huurtoeslag daadwerkelijk een post is, die op de 



rijksbegroting drukt, doet het laatste blijkbaar veel meer pijn in Den Haag dan het 
eerste. En omdat de uitgaven aan huurtoeslag fors stijgen sinds de introductie van 
de inkomensafhankelijke huurverhogingen, is in Den Haag het plan gerezen om 
passend toewijzen verplicht te stellen. Passend toewijzen bestond eerder al. Toen 
hield het in, dat het aantal kamers van een woning moest passen bij het aantal 
personen in het huishouden dat er woonde. Nú betekent het dat de huurprijs moet 
passen bij het huishoudinkomen: ook als het soms tot gevolg heeft dat een passend 
huis te klein is. 
 
Huurders kijken er héél anders tegenaan. Zij vinden het onverteerbaar dat de som 
aan hypotheekrenteaftrek het vier- of vijfvoudige bedraagt van wat de huurtoeslag 
kost. En menig huurder weet inmiddels uit eigen ervaring, dat de PvdA onwaarheid 
verkondigt door te stellen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging voor mensen 
met een laag inkomen wordt gecompenseerd door de huurtoeslag. Dat klopt om 
meerdere redenen niet: 

 De huurtoeslag kent huurprijsgrenzen: de zogeheten kwaltiteitskortingsgrens 
en de aftoppingsgrens. Als de huurprijs hierboven zit, dan wordt slechts een 
deel van de jaarlijkse huurverhoging gecompenseerd. Huurtoeslagontvangers 
zijn zó arm, dat elke euro minder in hun portemonnee voor meer problemen 
zorgt. 

 De huurtoeslag kent ook inkomensgrenzen. Deze liggen lager dan de 
toewijzingsgrens, die Europa verplicht stelt bij de verhuur van sociale 
huurwoningen. Daardoor blijft ongeveer een half miljoen van de 
huishoudens, die gelet op hun lage inkomen óók van Europa in een sociale 
huurwoning mogen wonen, verstoken van huurtoeslag. Deze lage 
inkomensgroep moet de huurverhoging volledig zelf opvangen. 

 Als het huishoudinkomen dat toestaat, laten veel verhuurders de huurprijs zo 
hard stijgen, dat het een huishouden in de problemen brengt zodra het 
inkomen plotseling daalt doordat bijvoorbeeld een van de gezinsleden 
werkeloos wordt of een inwonend kind, dat al inkomen had, op zichzelf gaat 
wonen. Als dan de huur te hoog is geworden om nog voor huurtoeslag in 
aanmerking te komen, ontstaan er acuut betalingsproblemen. Het sociale 
huurstelsel voorziet niet in een tijdige oplossing. 

 
Behoud van de sociale woningvoorraad 
Rechtse partijen, zijn heel helder over hun doelstellingen. Zo stond afgelopen 
december in het clubblad van Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van 
particuliere verhuurders: “Een van de meest positieve ontwikkelingen in het 
huurbeleid van het kabinet is de bevriezing van de liberalisatiegrens voor drie jaar 
(...) Het gereguleerde segment wordt zo met drie kleine stapjes verkleind. 



Uiteindelijk wil Vastgoed Belang naar volledige liberalisering van de huurwoning-
markt. Voor nu zijn we echter positief over deze stapjes, hoe klein ook.” 
 
De regering heeft het sociale huurstelsel een aantal nieuwe knoppen aangeschroefd 
waaraan straks alleen nog maar naar rechts gedraaid hoeft te worden om de 
particuliere verhuurders grotendeels hun zin te geven. 
 
Als de Herziening van de Woningwet in werking treedt, worden corporaties verplicht 
om hun bezit op te splitsen in een poot met sociale huurwoningen met een 
gereguleerde prijs en een poot met geliberaliseerde woningen zonder 
huurprijsbescherming. Dat is knop 1. Oprechte sociaal-democraten willen natuurlijk 
graag, dat zoveel mogelijk huurwoningen als sociaal in de boeken staan met een 
huurprijs die betaalbaar is voor mensen met een laag- en een middeninkomen. 
Prima als daartoe de prijs van een huurwoning lager is dan wat de wetgever 
maximaal redelijk vindt. 
De maximaal redelijke huurprijs wordt bepaald in het woningwaarderingsstelsel. 
Logisch dat rechtse partijen zich hebben ingespannen voor een zodanige herziening 
van dat stelsel, dat daardoor vrijwel elke woning die groter is dan 50 m² op grond 
van zijn puntentotaal een maximaal redelijke huurprijs heeft, die boven de 
liberalisatiegrens ligt. Dat is de grens waarboven geen wettelijke huurprijs-
bescherming geldt: de grens waarboven huren onbetaalbaar is voor mensen met een 
laag  en een middeninkomen. Nu nog mogen corporaties daarvan afwijken en een 
woning, die geliberaliseerd verhuurd zou mogen worden, verhuren tegen een prijs 
onder de liberalisatiegrens. En dan geldt de huurprijsbescherming wél. Maar het is 
voor een volgende regering straks een fluitje van een cent om corporaties te 
verplichten om daadwerkelijk al het bezit te liberaliseren, dat op grond van het 
puntentotaal geliberaliseerd kan worden. 
 
Bij de splitsing van het bezit is de corporatie in eerste instantie de énige aandeel-
houder van de commerciële poot. Dat is knop 2. Niks belet een volgende, rechtse 
regering om de corporaties te verplichten om andere aandeelhouders toe te staan. 
En niemand houdt die andere aandeelhouders tegen als zij vervolgens de 
huurprijzen verder opschroeven of direct willen cashen door verkoop van het 
woningbezit. 
 
Het is hoog tijd dat de PvdA niet meer hieraan meewerkt maar ertegen opstaat 
voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden. De huren rijzen al lang de 
pan uit. De regering is tot nu toe vooral bezig geweest om de pensioenfondsen en 
grote beleggers in de watten te leggen maar het verzet van V&D en overige 
winkeliers tegen de te hoge huurprijzen maakt eens te meer duidelijk dat dat maar 
eens afgelopen moest wezen. Ook voor hurende bewoners. 



 
Wethouderssocialisme 
In het januarinummer van Nul20, het Tijdschrift voor woonbeleid in de regio 
Amsterdam, troffen wij een mooi voorbeeld aan van wethouderssocialisme: Lex 
Scholten, PvdA wethouder in Diemen, legt uit hoe hij erin slaagde om een 
uitgerangeerd kantoorgebied om te vormen tot de woonwijk Holland Park waar 
inmiddels al duizend studentenwoningen zijn gerealiseerd. De bouw van 3400 
eengezinswoningen start binnenkort. Aanvankelijk met koopwoningen en een portie 
huurwoningen boven de liberalisatiegrens maar in een later fase hoopt de gemeente 
samen met de corporatie De Key ook sociale huurwoningen te realiseren. 

Hoe kreeg Lex Scholten de kantooreigenenaren zover dat ze gingen meewerken? In 
Nul20 vertelt hij: “We hebben geen tijdelijke functies toegestaan en aangedrongen 
op het afboeken van de waarde van kantoorgebouwen. We hebben de eigenaren 
geen hoop gegeven door een strategie van ‘actief prijsbederf’ te voeren. 
Herontwikkelingsplannen kon men natuurlijk bespreken, maar alleen als de eigenaar 
vooraf zekerheid kon bieden over de uitvoering en financiering daarvan.” Een en 
ander leidde ertoe, dat de eigenaren hun bezit in 2012 zo sterk hadden 
afgewaardeerd dat herontwikkeling een serieuze optie werd. 

De Werkgroep Huurders heeft het voor alle zekerheid nog maar even expliciet 
nagevraagd. Klopt het dus dat Lex Scholten niet meewerkte aan tijdelijke 
huurcontracten voor bewoning van kantoorpanden? En hoe hield hij antikraak tegen? 
Zijn antwoord luidde: Tijdelijke huurcontracten zijn wat mij betreft alleen 
bespreekbaar als onderdeel van een plan dat leidt tot een duurzame bestemming en 
gebruik van een gebouw. Ik heb op dat punt geen enkel realistisch voorstel gezien. 
Tegen antikraak bewoning van leegstaande kantoorgebouwen heb ik geen 
principieel bezwaar, mits er een fatsoenlijke, veilige en bewoonbare situatie is. Dat 
toetsen wij als gemeente. 

De Werkgroep Huurders wil een wettelijk verbod op antikraak. Zolang dat er nog 
niet is, mogen andere wethouders een voorbeeld nemen aan Lex Scholten: hij doet 
alles wat mogelijk is om misbruik van de wet te voorkomen. 


