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Inleiding

De Woonbond wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de huurverhogin-

gen. Door het huidige huurbeleid kunnen huren vér boven inflatie stijgen. De afgelopen twee 

jaar stegen de huren gemiddeld 9,2 procent.

Het kabinet is van plan om in 2016 met een nieuw huurbeleid te komen. Daarom peilde de 

Woonbond aan de hand van enkele stellingen, hoe de politieke partijen tegen het huurbeleid 

aankijken. Het huidige beleid kwam tot stand in het Woonakkoord tussen vvd, pvda, d66, 

ChristenUnie en de sgp.

Aan de hand van de antwoorden op enkele korte stellingen zet de Woonbond uiteen hoe de 

verschillende partijen staan tegenover maatregelen om huren betaalbaar te houden. Bijna alle 

partijen hebben gereageerd.

  De stellingen

1. De basishuurverhoging van 1,5 procent boven inflatie moet uit de wet worden geschrapt.

2. Armoede onder huurders moet worden voorkomen door specifieke maatregelen.

3. De (ver)huurdersheffing moet van tafel.

Naast een schematisch overzicht van de standpunten van de partijen, publiceren we ook de 

volledige antwoorden van de partijen (zie bijlage).

Uitslag peiling

CDA GL PvdA Pvdd PVV SP VVD 50plus

De basishuurverhoging van 1,5 procent boven inflatie moet uit de wet worden geschrapt

       

Armoede onder huurders moet worden voorkomen door specifieke maatregelen

       

De (ver)huurdersheffing moet van tafel

       

 =  Eens       =  Oneens       = Neutraal
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  Ontbrekende partijen

D66, De ChristenUnie en de sgp hebben niet gereageerd op de stellingen. Dat is opvallend, 

aangezien juist deze oppositiepartijen het Woonakkoord hebben gesteund. Dankzij deze steun 

is het huidige huurbeleid mogelijk. Het is jammer dat deze partijen niet hebben laten weten 

hoe zij tegen de toekomst van het huurbeleid en de betaalbaarheid van het huren aankijken. 

Conclusie

De pvda en de vvd zijn het oneens over het in stand houden van een percentage boven inflatie 

die aan alle huurders, ook aan de lagere inkomens, kan worden gerekend. De pvda laat we-

ten dat dit vanaf 2016 niet meer gebeurt. De vvd wijst er op dat er een lagere huurverhoging 

voor lagere inkomens wordt gevraagd, dan voor hoge, maar spreekt zich niet uit tegen de ba-

sishuurverhoging van 1,5 procent boven inflatie. Vooralsnog zitten de kabinetspartijen pvda 

en de vvd niet op één lijn over de basishuurverhoging boven inflatie.

Het blijft een grote vraag of de pvda en de vvd opnieuw op de woonakkoord-partijen kunnen 

rekenen.

Het is opvallend dat bijna alle partijen aangeven van de 1,5 procent huurverhoging af willen 

die aan alle huurders, ongeacht inkomen, gevraagd kan worden. Daarmee lijkt er in de Twee-

de Kamer een groot draagvlak te bestaan voor het schrappen van de basishuurverhoging bo-

ven inflatie.

Overige maatregelen

De Woonbond legde onderstaande vraag voor aan de partijen, om meer te weten te komen over 

hoe partijen aankijken tegen maatregelen ten behoeve van de betaalbaarheid van het wonen. 

‘Hoe staat u tegenover andere maatregelen om de huren betaalbaar te houden, zoals het verbe-

teren van de huurtoeslag, energiebesparing, het beperken van harmonisatie voor nieuwe huur-

ders, het afschaffen van de inkomensafhankelijke huurverhoging en het handhaven van de be-

taalbare woningvoorraad?’

  CDA

Het cda wil de huren inderdaad betaalbaar houden. Corporaties zullen allereerst in hun ei-

gen (beheers)kosten moeten bezuinigen. Gemeenten moeten in samenspraak met corporaties 

zorgen dat er een voorraad betaalbare woningen in stand blijft, die passend is bij de vraag.

P O L I T I E K E  P E I L I N G  TO E KO M S T  H U U R B E L E I D  MAART  2015



N E D E R L A N D S E   W O O N B O N D 5

  GL

GroenLinks is van mening dat de positie van huurders uit balans is geraakt ten opzichte van 

kopers. De huren zijn te ver gestegen en door de verhuurdersheffing verschraalt de huursec-

tor. Gl wil dat de overheid grootschalige investering in goedkope en energiezuinige huurwo-

ningen mogelijk maakt. Ook de bestaande woningvoorraad moet sneller energiezuinig ge-

maakt worden.

  PvdA

De pvda is van mening dat betaalbaarheid van huurwoningen het best gewaarborgd kan wor-

den door corporaties zuiniger te laten werken, gemeenten en huurders meer inspraak te geven 

op het beleid van een corporatie, huizen energiezuinig te maken, de huurtoeslag te vergroten 

en voortaan weer passend toe te wijzen. Op al deze punten hervormt dit kabinet de huurmarkt 

in het voordeel van huurders. Ook vinden we dat er voldoende huurwoningen moeten zijn. 

Vooral in de gewilde wijken moet er een rem komen op de verkoop van sociale huurwoningen. 

Om de krapte op de huurmarkt te verkleinen is het vooral belangrijk om in de vrije sector flink 

bij te bouwen. Dat vergroot het totale woningaanbod, vergroot de keuzemogelijkheden voor 

huurders en het verbetert de doorstroming.

  PvdD

De Partij voor de Dieren wil de woningvoorraad vergaand verduurzamen. Bestaande woningen 

moeten snel energieneutraal gemaakt worden. Beter nog is het als gebouwen en woningen 

meer energie opwekken dan ze gebruiken. Dat levert milieuwinst, banen en een veel lagere  

energierekening voor de bewoners op. We willen dat woningcorporaties daar snel mee aan 

de slag gaan. De pvdd wil de privatisering van woningcorporaties terugdraaien en bewoners 

via versterkte inspraak meer invloed geven. We willen af van de inkomensafhankelijke huur-

verhoging. Waar een tekort aan (studenten)woningen is, moeten snel duurzame woningen 

gerealiseerd worden. Leegstaande kantoren kunnen omgebouwd worden tot duurzame, be-

taalbare woningen.

 

  PVV

Een kwestie van keuzes maken: minder linkse hobby’s, meer geld besteden in Nederland aan 

Nederlanders. Ook het gegraai in de corporatiesector door bestuurders moet stoppen, orde op 

zaken stellen in de corporatiewereld. Voorts wil de pvv ook af van de oneerlijke voorrangsre-

geling voor asielzoekers bij toewijzing sociale huurwoningen.
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P O L I T I E K E  P E I L I N G  TO E KO M S T  H U U R B E L E I D  

  SP

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen huurders en kopers. Terwijl kopers 11 miljard aan 

hypotheekrenteaftrek krijgen moeten huurders het doen met 2,4 miljard huurtoeslag. Huurders 

moeten meer zeggenschap krijgen over hun huis en woningcorporatie door instemmingsrecht 

bij het vaststellen van de huur of bij verkoop van sociale huurwoningen. Er worden nu teveel 

huurwoningen verkocht waardoor er te weinig betaalbare huurhuizen overblijven. De wacht-

lijsten stijgen in veel plaatsen. Daarnaast wordt er te weinig gebouwd. Als we de verhuurder-

heffing schrappen en woningcorporaties duurzaam laten investeren kunnen betaalbare hui-

zen worden gebouwd, kunnen de huren naar beneden, gaan de energiekosten omlaag door 

woningisolatie en komen er extra banen in de bouw.

  VVD

De vvd wil een vrije woningmarkt voor huurders en huiseigenaren. Wie vandaag in Amster-

dam gaat werken, moet daar ook vandaag een huis kunnen vinden. Daarom wil de vvd ruimte 

geven aan privaat initiatief, zodat bouwers en bewoners zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen 

hoe ze willen wonen. De vvd vindt het daarom terecht dat corporaties teruggaan naar hun kern -

taak: sociale huurwoningen voor diegene die dat echt nodig heeft. Corporaties moeten ook niet 

meer met geld van huurders kunnen speculeren of zich in commerciële activiteiten storten. 

Met een vrije woningmarkt en verantwoordelijke corporaties zijn huurders het beste gediend. 

  50plus

Wonen is niet een op zichzelf staande behoefte, ze is verweven met inkomen, zorg en pensioen. 

Nu al is er een schrijnend tekort aan aangepaste woningen, seniorenwoningen, woningen voor 

starters en sociale huurwoningen. De overheid moet met een coördinerend plan van aanpak ko-

men waarbij ze uitgaat van bouw en onderhoud van betaalbare sociale huurwoningen voor jong 

en oud in hun eigen wijk, méér investeert in de leefbaarheid in de buurt, en via stimulerings-

maatregelen leegstaande complexen verbouwt tot woon(zorg)arrangementen waar meerdere 

generaties zorg dragen voor elkaar, zodat de participatie gedachte daadwerkelijk kan worden 

uitgevoerd en kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Investeren in wonen is goed voor 

een duurzame samenleving, en stimuleert óók nog eens onze economie: een win-win situatie!
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Bijlage 

Volledige antwoorden van de politieke partijen  
op de stellingen. De Woonbond heeft deze  
antwoorden letterlijk overgenomen.

  Stellingen

1. De basishuurverhoging van 1,5 procent boven inflatie moet uit de wet worden geschrapt.
2. Armoede onder huurders moet worden voorkomen door specifieke maatregelen.
3. De (ver)huurdersheffing moet van tafel.

  CDA

1.  De huidige huurverhogingen zijn inderdaad te fors. Het cda ziet dat de lasten voor huurders te-
veel oplopen, en we zien nu dat veel mensen daardoor in financiële problemen komen. De extra 
huurverhoging die bij verhuizing mogelijk is, leidt ook tot scheve situaties. In één straat kunnen 
dezelfde woningen grote huurverschillen hebben. Het cda zou liever hebben dat scheefwonen 
wordt aangepakt, zodat goedkopere woningen ook weer bereikbaar zijn voor de doelgroep.

2.  Mee eens. Daar is maatwerk voor nodig. We zien dat veel corporaties dat ook doen, en daar-
naast wordt armoedebeleid ook door gemeenten verder uitgevoerd. De claim van het rijk door 
de verhuurdersheffing maakt het de corporaties wel moeilijk. Het cda vindt dat armoedebeleid 
ook typisch iets van gemeenten is, zij kunnen dat het best, bijvoorbeeld via de bijzondere bij-
stand.

3.  Het cda was niet tegen de verhuurdersheffing, wel tegen de hoogte daarvan. Op dit moment 
worden corporaties belemmerd in investeringen door die verhuurdersheffing. Die zou dus fors 
lager moeten worden, met daaraan gekoppeld de eis dat corporaties die ruimte gebruiken om 
te investeren in de kwaliteit van hun woningen.

  GroenLinks

1.  Eens. De huren zijn afgelopen jaren te veel gestegen, waardoor veel huurders in financiële pro-
blemen komen. 

2.  Eens. Dit moet onder andere gebeuren door meer goedkope huurwoningen en lagere huurprij-
zen. Voor de laagste inkomens moeten huurstijgingen via de huurtoeslag worden gecompen-
seerd. 

3.  Eens. De verhuurdersheffing komt uiteindelijk op het bordje van huurders terecht. Het vermin-
dert de noodzakelijke investeringen in leefbare huurwoningen die corporaties kunnen doen.

 

  PvdA

1.  Eens: De inkomensafhankelijke huurverhoging is een tijdelijke maatregel die in 2016 stopt. Dit 
kabinet laat de huurtoeslag meegroeien met de huurstijging zodat de helft van alle huurders  
– die met de laagste inkomens – niks merkt van de huurverhoging boven de inflatie.

2.  Eens: Daarom trekt dit kabinet veel meer geld uit voor huursubsidie. Deze kabinetsperiode 
neemt het jaarlijkse budget voor huurtoeslag met 1 miljard euro toe. Wij pleiten voor een tij-
delijke huurverlaging als de huurder ineens minder inkomen heeft en de huur niet meer kan 
opbrengen. Ook willen we dat corporaties weer passend gaan toewijzen – dat betekent dat een 
huurwoning qua huur moet passen bij het inkomen van de huurder. Gemeenten kunnen veel 
betekenen om huurachterstanden te voorkomen door snel in te grijpen als er huurachterstand 
ontstaat.
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3.  Oneens: Uit de meest recente cijfers blijkt dat corporaties steeds rijker worden, ondanks de 
verhuurderheffing. Ze kunnen de verhuurderheffing betalen zonder de rekening bij huurders te 
leggen. Een flink aantal corporaties betaalt de heffing nu al uit kostenreductie, lagere salaris sen 
en minder dure projectontwikkeling, en niet uit huurverhoging. Zo hoort het. Begin volgend 
jaar evalueren we de huidige verhuurderheffing en dan wordt duidelijk wat de effecten zijn en 
of er iets kan of moet wijzigen.

  Partij voor de Dieren

1. Eens. De Partij voor de Dieren vindt dat huurders beschermd moeten worden tegen snel stij-
gende huurprijzen. De huren stegen de afgelopen jaar met zo’n 9%. Voor veel mensen is dat 
niet te betalen. We willen deze sterke stijging verbieden om zo huren betaalbaar te houden.

2. Eens. De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning. Het 
is belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn. We willen dat woningcorporaties en 
gemeenten mensen die door armoede hun huur niet meer kunnen betalen te hulp komen met 
maatwerk en uitstel van betaling.

3. De Partij voor de Dieren wil de verhuurdersheffing afschaffen. Deze heffing leidt tot een sterkte 
stijging van de huurprijzen van sociale huurwoningen, en woningcorporaties houden minder 
geld over om te investeren in isolatie van bestaande woningen en in nieuwe betaalbare huizen. 
De huurder is daar de dupe van.

  PVV

1.  De pvv is tegen elke huurverhogingen boven de inflatie. Uitvoering van het pvv-programma 
leidt al tot 5,2% lagere huren in 2017 en maar liefst 13,6% lagere huren structureel.

2. De pvv heeft er genoeg van dat de lage- en middeninkomens telkens de klos zijn. Daarom 
pleit de pvv voor lastenverlichting, i.p.v. lastenverhoging zoals dit Kabinet gesteund door d66, 
ChristenUnie en de sgp doet. Belastingverlaging, btw-verlaging, lagere huren, minder hoog 
eigen risico; meer geld in de portemonnee.

3. De pvv is faliekant tegen de verhuurderheffing en de daaraan gekoppelde huurverhogingen. 
Het woonakkoord is een flutakkoord wat direct de prullenmand in moet.

 

  SP

1.  Eens. De sp staat voor een gematigd huurbeleid. Er zijn teveel mensen die de huur niet kun-
nen betalen. Door het kabinet en de gedogers stijgen de huren verder door. In twee jaar tijd 
zijn de huren gemiddeld bijna 10% gestegen. Dat is een ongekende explosie die gestopt moet 
worden. 

2.  Uit ons SP-meldpunt blijkt dat een kwart van alle huurders moet bezuinigingen op noodzake-
lijke uitgaven als voeding, gezondheidszorg en kleding om de huur te kunnen betalen. Niet 
alleen mensen met een lager inkomen, maar ook steeds meer middeninkomens komen in de 
problemen. Daarom moet de huurexplosie stoppen en willen we dat de inkomensgrenzen voor 
huurtoeslag omhoog gaan.

3.  Eens. Die extra belasting gaat ten koste van huurders en komt niet in de huursector terecht. 
Huurprijzen stijgen sneller, er wordt minder gebouwd en er wordt veel minder aan onderhoud 
en renovatie gedaan. Andere partijen zijn blind voor de asociale gevolgen en zouden juist onze 
plannen om te investeren in de huursector moeten steunen.

  De stellingen

1. De basishuurverhoging van 1,5 procent boven inflatie moet uit de wet worden geschrapt.
2. Armoede onder huurders moet worden voorkomen door specifieke maatregelen.
3. De (ver)huurdersheffing moet van tafel.
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  VVD   

1.  Sociale huurwoningen moeten beschikbaar zijn voor mensen die dat echt nodig hebben. Voor 
mensen met een lager inkomen, is een lagere huurverhoging doorgevoerd dan voor mensen 
met een hoger inkomen. Dit bevordert de doorstroom op de woningmarkt en houdt woningen 
beschikbaar voor iedereen.

2. Het beste recept tegen armoede is een groeiende economie met meer banen. Een baan is uit-
eindelijk de beste garantie om uit de armoede te komen. Daar werkt de vvd hard aan. Tegelij-
kertijd worden huurders met lage inkomens ontzien, via huurtoeslag en lage huren.

3. De verhuurdersheffing is een heffing voor verhuurders die vooral wordt opgebracht door wo-
ningbouwcorporaties. Dit stimuleert corporaties om efficiënter te gaan werken en zich te be-
perken tot hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen voor mensen met een kleine portemon-
nee. Zo kunnen corporaties niet meer commerciële en risicovolle activiteiten ondernemen met 
geld van huurders.

 

  50plus

1.  De wettelijke basishuurverhoging van 1,5 procent voor corporatiewoningen moet worden ge-
schrapt, de huurverhoging mag niet hoger zijn dan de jaarlijkse inflatie.

2. Een eerste levensbehoefte is het hebben van een dak boven je hoofd. Voorkomen moet worden 
dat huurders de huur niet kunnen opbrengen. Huurtoeslagen [bieden te weinig compensatie 
lossen niets op als huren explosief blijven stijgen. Woningcoöperaties zijn verplicht te zorgen 
voor voldoende sociale woningen met betaalbare huren. De verhuurderheffing beperkt wo-
ningcorporaties aanzienlijk in hun mogelijkheden om die primaire taak voor mensen met lage 
inkomens goed uit te voeren.

3.  De verhuurderheffing moet worden afgeschaft, deze heffing wordt uiteindelijk integraal door-
berekend aan de huurders, en is dus een eenzijdige ‘huurderbelasting’. Sociale huurwoningen 
die leegkomen worden na renovatie marktconform geprijsd, zodat ze boven de sociale huur-
grens uit kunnen komen en belanden dan op de ‘vrije markt’. Dit veroorzaakt extra krapte in 
het sociale woningbestand.

  De stellingen

1. De basishuurverhoging van 1,5 procent boven inflatie moet uit de wet worden geschrapt.
2. Armoede onder huurders moet worden voorkomen door specifieke maatregelen.
3. De (ver)huurdersheffing moet van tafel.
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