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Geacht Kamerlid, 

 
Ter voorbereiding op het commissiedebat ‘Wonen en Corona’ op 3 juni geven  wij u graag de volgende 
punten ter overweging mee.  
 

Betaalbaarheid 

Natuurlijk zien wij de grote inzet van uw Kamer en de minister om rekening te houden met 
betaalbaarheidsproblemen van huurders tijdens de Coronacrisis. De regelingen voor huurbevriezing 

en huurverlaging komen voor veel huurders als geroepen. Nadat de huren tussen 2013 en 2018 met 

10% boven inflatie stegen, was de huurder ook wel toe aan een adempauze. Uiteraard willen wij graag 
ook voor de toekomst betaalbare huren. 

Er is echter een deel van de huurders dat nog steeds te maken heeft met huurverhogingen: de 
huurders in de vrije sector. Dankzij het aannemen van de wet Nijboer is die huurstijging voor het eerst 

sinds 1994 aan een maximum gebonden. Toch zijn er in deze groep huurders velen die wat extra steun 

kunnen gebruiken. Een grote groep huurders met lage inkomens huurt in de vrije sector. Daarnaast 

zijn er huurders die door de Corona-maatregelen te maken hebben met een onverwachte 
inkomensdaling. Deze huurders kunnen geen beroep doen op de huurtoeslag, omdat hun huur te 

hoog is. Wij roepen u op om deze regel te wijzigen, zodat de huurtoeslag ook toegankelijk wordt voor 

huurders die meer dan € 752,33 betalen. De inkomensgrenzen veranderen hierbij niet, de doelgroep 

blijft hetzelfde. We zorgen er alleen voor dat het deel van de doelgroep dat de hoogste huur betaalt 

ook toegang tot de huurtoeslag krijgt. 
 

Uitzettingen en dakloosheid 

Het uitgangspunt van de lockdown was dat iedereen veiliger was als iedereen thuis bleef. Dan is het 
hebben van een thuis een belangrijke voorwaarde. De Woonbond heeft vanaf het begin toegejuicht 

dat er afspraken werden gemaakt met de vertegenwoordigers van verhuurders om het aantal 

uitzettingen te minimaliseren. Wij hebben wel kritiek op de gemaakte afspraken. Het is namelijk nog 

steeds mogelijk om huurders uit te zetten bij betaalachterstanden. We zien in de praktijk ook dat dit 

gebeurt. Het aantal daklozen is daardoor nog steeds stijgende. Wij zien in de praktijk dat de extra 
capaciteit van de opvang alweer wordt verlaagd, terwijl hier nog steeds behoefte aan is. Wij roepen de 
minister op om gemeenten te ondersteunen in het structureel uitbreiden van de capaciteit. 
Zowel vanuit het belang van de huurder als kijkend naar de maatschappelijke kosten van dakloosheid, 

vinden wij dat hier echt verandering in moet komen. Er moet nog meer worden ingezet op 

voorkoming van betaalachterstanden en oplossing van de onderliggende problemen. Het feit dat er 
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ruim 150 klachten van huurders bij de huurcommissie terecht zijn gekomen over verhuurders die niet 

mee wilden werken aan een maatwerkoplossing voor betalingsachterstanden tijdens de coronacrisis, 
geeft aan dat nog niet alle verhuurders hun prioriteiten op orde hebben.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels, 

Algemeen directeur 


