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1. Inleiding 
 

Op 13 januari 2012 heeft het actiecomité Huurders Bedonnerd de actie tegen de Donnerpunten 

gelanceerd. Om de actie effectief te ondersteunen is de website www.meldpuntdonnerhuren.nl 

gestart. Daar het augustus is en de verkiezingen van 12 september om de hoek staan, is het tijd voor 

een rapportage. We willen nog steeds aan de Tweede Kamer laten zien dat deze Donnermaatregel 

van tafel moet. Welke soort reacties zijn binnengekomen op de site? Wat is de algemene aard van de 

klachten? Waar is de nood het hoogst? Kortom: hoe ervaren de (Amsterdamse) huurders de 

invoering van de schaarstepunten
1
? 

 

Dit rapport is een beknopte weergave van meldingen van huurders over de periode van 1 januari 

2012 t/m 9 juli 2012. Het doel is om zo inzichtelijk te maken dat de Donnerpunten contraproductief 

zijn voor de betaalbaarheid van en de doorstroming op de huurmarkt. De focus ligt voornamelijk op 

Amsterdamse huurders, maar in de praktijk hebben huurders uit het hele gebied waarvoor de 

schaarstepunten tellen gereageerd. 

 

De website is een initiatief van het Actiecomité Huurders Bedonnerd, bestaande uit: 

 

• Huurdersvereniging Amsterdam (HA); 

• PvdA Amsterdam; 

• GroenLinks Amsterdam; 

• SP Amsterdam. 

  

Het Meldpunt Donnerhuren wordt ondersteund door de Nederlandse Woonbond.  

                                                 
1
 N.B.: in deze tekst worden de termen ‘Donnerpunten’ en ‘schaarstepunten’ afwisselend gebruikt. De 

betekenis van de termen is echter dezelfde. 
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2. Donnerpunten in het kort  

 

Vanaf 1 oktober 2011 zijn in 10 van de 40 zogeheten COROP-gebieden de maximale huren van 

huurwoningen met 15 of 25 punten voor het woningwaarderingstelsel (puntenstelsel) verhoogd. Die 

tien gebieden vormen een brede band van Alkmaar en Leiden, via Amsterdam, Utrecht, Den Bosch 

naar Eindhoven. In deze gebieden is sprake van schaarste of regelrecht woningnood. 

 

15 of 25 extra WWS-punten 

In deze schaarstegebieden heeft oud-minister Donner aan huurwoningen 15 tot 25 extra punten 

gegeven. Dat komt neer op een verhoging van de maximale huur met respectievelijk € 72 tot € 123 

euro per maand. Deze huurverhoging kan alleen bij nieuwe verhuringen worden gevraagd, maar in 

sommige gevallen raakt het ook zittende huurders. Bij toekomstig huurbeleid kan de gegroeide 

ruimte tussen de betaalde huur en de maximale huur mogelijk alsnog tot extra huurverhogingen 

leiden bij zittende huurders.  

 

De WOZ-waarde per vierkante meter is bepalend voor het aantal punten dat een woning extra krijgt. 

Deze waarde wordt voor iedere woning door de Belastingdienst vastgesteld en komt ongeveer 

overeen met de verkoopwaarde.  

 

Gemiddelde WOZ-waarde per m2 is € 2.900 

Woningen met een bovengemiddelde WOZ-waarde per m2 krijgen 25 punten en woningen met een 

benedengemiddelde WOZ-waarde per m2 krijgen 15 punten. De gemiddelde WOZ-waarde per 

vierkante meter in de tien gebieden is bepaald op € 2.900 per m2. Volgens het voorstel krijgen 

woningen die een WOZ per m2 hebben van meer dan € 2.900 er 25 punten bij en woningen die 

onder dit bedrag zitten 15 punten. 

Voorbeeld woning in 
Amsterdam: 
 

• WOZ-waarde van de 
woning: = € 250.000 

• Oppervlakte: = 50 m2 

• WOZ-waarde per m2 = 
€ 5.000 (250.000 / 50) 

 
En dat is hoger dan het 
gemiddelde van € 2.900 
dus krijgt de woning er 25 
punten bij. 
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3. Reacties op het Meldpunt Donnerhuren 

 

Het is niet gelukt veel publiciteit te genereren rond het Meldpunt Donnerhuren. Op de websites van 

de deelnemende organisaties en in de eigen tijdschriften is erover geschreven, maar door de media 

is er weinig aandacht aan geschonken. Desondanks is het gelukt voldoende meldingen te verzamelen 

en is de doelstelling van het Meldpunt gerealiseerd. In totaal zijn er 758 meldingen binnengekomen. 

Het heeft de informatie opgeleverd die het mogelijk maakt harde conclusies te trekken over de 

gevolgen van de Donnerpunten.  

 

Het Meldpunt maakt een onderscheid tussen twee groepen die geraakt worden door de 

Donnerpunten: 

 

1. Zoekers: mensen die willen verhuizen en op zoek zijn naar een volgende (betaalbare) 

woning; 

2. Huurders met een te dure huur: mensen die na 1 oktober 2011 zijn verhuisd en waarvan de 

huur te veel vraagt van hun inkomen of waarbij de prijs-kwaliteitverhouding van de woning 

nu zoek is. 

 

De verwachting van het Actiecomité 

was dat er meer meldingen van zoekers 

zouden binnenkomen dan van huurders 

met een te dure huur. De maatregel 

van minister Donner werd immers op 1 

oktober 2011 van kracht en heeft direct 

effect gehad op personen die na deze 

datum verhuisden. Zoals eerder is 

aangegeven hebben 758 huurders een 

melding gedaan op de website. Ruim 

70% van deze respondenten meldt dat 

zij als gevolg van de maatregel niet 

meer willen of kunnen verhuizen. De 

overigen geven aan dat de huidige huur 

als te hoog wordt ervaren, maar van 

hen geven slechts 38 gedupeerden aan dat hun huurcontract na 1 oktober 2011 is ingegaan.  

  

Achtergrond van de reacties  

 

Van de mensen die gereageerd hebben op  

het Meldpunt en in hun melding aangaven 

waar zijn vandaan kwamen gaf 44% aan uit 

Amsterdam te komen. Ruim 36% kwam uit 

overige schaarstegebieden, een kleine 20% 

kwam niet uit de schaarstegebieden. 

 

Van de melders gaf vervolgens 68% aan te 

huren bij een corporatie en kwam opgeteld 

32% uit de particuliere sector. Dat lijkt veel, 

maar in Amsterdam is 30% van de huur-

markt in private handen. 

 

Reacties op MeldpuntDonnerhuren.nl

71%

5%

24%
Zoekers

Te Duur

Na 1 oktober

Welke verhuurder?

68%

25%

7%

Woningcorporatie

Particuliere verhuurder

Makelaar of belegger
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Huurquote van mensen met de Donnerpunten 

Wij hebben de huurquote
2
 bepaald van de huurders die een huurcontract hebben afgesloten na 1 

oktober 2011 en geen recht hebben op huurtoeslag. Na aftrek van de hoogste en de laagste waarden 

hebben we voor het restant de gemiddelde 

huurquote bepaald. Door die hoogste en laag-

ste waarden af te trekken, filteren we eventueel 

onjuist ingevulde gegevens zoveel mogelijk uit. 

De zo gevonden gemiddelde huurquote 

bedraagt 42%.  

 

Daarbij speelt mee dat ongeveer de helft van 

deze groep een geliberaliseerde huur heeft. 

Vooral huurders die een relatief laag inkomen 

hebben blijken in dit soort gevallen tegen forse 

huurquoten aan te lopen.  

 

21% van de gedupeerden die meldden een te hoge huur te hebben (en waarvan de 

inkomensgegevens bekend zijn),   ontvangt huurtoeslag. Hun gemiddelde netto-huurquote kon niet 

worden berekend, omdat niet is gevraagd hoeveel huurtoeslag wordt ontvangen. Overigens geldt 

voor deze groep dat de huurquote scherp oploopt bij huren boven de aftoppingsgrenzen
3
 van de 

huurtoeslag (voor één- en tweepersoonshuishoudens vanaf € 524 en meerpersoonshuishoudens 

vanaf € 562). Dat effect wordt nog versterkt door de kortingen op de huurtoeslag. 

 

Betaalbaar volgens de huurders zelf 

De meeste meldingen kwamen van mensen die verhuizen nu te duur vinden worden, oftewel de 

zoekers. Aan deze groep is ook gevraagd wat zij verdienen en wat zij kunnen betalen aan huur. De 

combinatie daarvan levert een beeld op van wat mensen zelf betaalbaar vinden. 

 

Betaalbaarheid volgens zoekende huurders
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40%

60%
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<29.000 29.000-

34.000

34.000-

38.000

38.000-
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>43.000

bruto jaarinkomen

meer €644

€562-€644

€366-€562

minder €366

 
 

Duidelijk is dat de grens van € 34.000 (die door minister Donner als betaalbaar voor deze groep 

wordt geacht) door de mensen zelf niet als betaalbaar wordt ervaren. Zelfs als de grens op € 38.000,- 

                                                 
2
 Wordt berekend door huur te delen door het netto-inkomen. Eventuele huurtoeslag wordt afgetrokken van 

de huur. 
3
 De aftoppingsgrens geeft dat deel van de huurprijs aan waarover 40% of geen huurtoeslag wordt verstrekt . 

Voor 65-plussers, alleenstaanden en gehandicapten in een aangepaste woning wordt over het huurdeel nog 

40% huurtoeslag verstrekt. 

De huurtoeslag houdt voor één-persoons-

huishoudens (47% van Amsterdam) op bij een 

netto-inkomen van ongeveer € 1.325.  

Bijvoorbeeld: Iemand met een inkomen van 

€ 1.400 netto heeft bij een huur van € 500 een 

huurquote van 35% en bij een huur van € 600 

is dat 42%. Dergelijke huurquoten zijn écht 

veel te hoog. Door de Donnerpunten valt er 

voor deze groep echter niet meer aan te 

ontkomen. 
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wordt gelegd vindt meer dan de helft van de respondenten dat huurprijzen boven de 

liberalisatiegrens (€ 664,66) te hoog zijn.  

 

De antwoorden voor de groep huurders met een inkomen boven de € 43.000,- kunnen door de lage 

respons uit deze groep niet als representatief worden beschouwd.  

 

 

4. Andere bronnen van meldingen over de Donnerhuren 
 

De invoering van de Donnerpunten leidt tot een enorme stijging van de gevraagde huren. De minister 

heeft bij de invoering vaak herhaald dat de extra punten niet automatisch tot stijging van de 

gevraagde huren hoeft te leiden. Echter, in Amsterdam is meetbaar dat de nieuwe gevraagde huren 

sinds de invoering van de Donnerpunten een sprong van ruim 15% hebben gemaakt. 

 

Recente gegevens zijn niet eenvoudig te achterhalen, maar de HA heeft de verhuring op Woningnet 

onderzocht om te meten wat er gebeurt met de huren in de sociale sector. Woningnet is als bron 

gekozen omdat via Woningnet alle sociale corporatiewoningen worden aangeboden en zij 

rapporteert over de recentelijk verhuurde woningen. Vergeleken zijn de verhuringen in periode 

augustus en september 2011 met de verhuringen in de periode maart en april 2012. De huur is de 

brutohuur
4
. 

 

Huurpijzen aanbod Woningnet
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De bulk van het aanbod is na de invoering van de Donnerpunten verschoven naar het segment  met 

de brutohuur tussen de € 500 en € 700. Daarmee begint het aanbod nu op aftoppingsgrenzen en is 

de huur van het huidige aanbod hoger.  De gemiddelde gevraagde huur is met ongeveer € 74 euro 

gestegen van € 494 naar € 568. Dat is minder dan de maximaal mogelijke stijging van € 123. Hierbij 

speelt mee dat het grootste deel van de verhuurde woningen in gebieden staan waar de stijging 

maximaal € 73 bedraagt. 

 

                                                 
4
 De brutohuur is de nettohuur plus alle servicekosten. Bij blokverwarming horen ook de verwarmingskosten 

hierbij en kan de brutohuur (ruim) uitkomen boven de liberalisatiegrens. 
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Opvallend is ook het effect dat corporaties zelf melden
5
, namelijk de daling van de gemiddelde huur 

in percentage van maximaal. Op 1 januari 2011 was de gemiddelde betaalde huur 80% van het 

maximale. Op 1 januari 2012 was dat percentage gedaald naar 67%. Ook hier zien we de sprong van 

15% in terug. Bij zittende huurders groeit dus de afstand tussen de door hen betaalde huur en de 

maximale huur. In een aantal meldingen geven huurders aan te vrezen dat dit in de toekomst een 

argument zal worden om ook bij zittende huurders de huur sneller te gaan verhogen. Zo werd in de 

jaren 2002-2004 de huurverhoging bepaald door de afstand tussen de betaalde huur en de 

toegestane maximale huur. In bijvoorbeeld het plan Wonen 4.0 is daar weer sprake van. 

 

Langere doorloop gluurverhoging 

De Donnerpunten hebben ook bij zittende huurders effect als het voorstel om extra huurverhoging te 

vragen bij hogere inkomens (de gluurverhoging) wordt aangenomen. Ook voor deze huurders ligt de 

maximale huur na invoering van de Donnerpunten hoger. De extra verhoging van +1 of +5% bovenop 

de inflatie kan iedere jaar worden gevraagd, tot de huur op het nieuwe maximum zit. Een huurder 

meldt ons dat zijn driekamerwoning die nu € 530 per maand kost door de Donnerpunten een 

maximum heeft gekregen van € 780. Deze huurder vreest minimaal 6 jaar achtereen met een 

huurverhoging van ongeveer 7% te worden geconfronteerd. 

 

Daling van het aanbod 

Het aantal verhuurde sociale huurwoningen via Woningnet is in maart en april 2012 10% minder dan 

in augustus en september van 2011 (vóór de invoering van de Donnerpunten). Onduidelijk is echter 

wat het effect van de verschillende perioden in het jaar is. Helaas is het voor ons nu niet mogelijk een 

diepgaande vergelijking van het aantal verhuurde sociale woningen voor en na de Donnerpunten te 

laten zien. Wij vermoeden sterk dat het effect groter is, want de meldingen die via het Meldpunt 

binnenkwamen laten zien dat veel zoekers ervaren dat het voor hun betaalbaar aanbod fors is 

verminderd. 

 

WOZ-grens leidt tot willekeur 

In Amsterdam zijn veel gebieden waar de WOZ-waarde per vierkante meter rond de gehanteerde 

grens van € 2.900 zit. Woningen die boven deze grens liggen, krijgen er 10 punten extra bij (bovenop 

de 15 punten voor elke woning in een schaarstegebied). De vraag is of de WOZ-waarde in combinatie 

met de vierkante meters volgens het Woningwaarderingstelsel geschikt is om te bepalen of de 

maximumhuur van een woning met 15 of 25 punten moet worden verhoogd. Van een actieve 

bewoner kregen wij een prima voorbeeld van de effecten die optreden op complexniveau
6
. 

 

Het gaat hierbij om een 

complex van 144 woningen 

van een corporatie in het 

voormalige Bos en Lommer. 

De woningen hebben van 

de Belastingdienst WOZ-

waarden toegewezen 

gekregen. Deze waarden 

variëren tussen de  

€ 107.500 en € 175.000. De 

oppervlakte van de woning-

en varieert tussen de 31 en 

69 m2. De correspondentie 

tussen deze twee gegevens 

                                                 
5
 Bron: Jaarboek 2011 en Jaarboek 2012, AFWC. 

6
 Bron: gegevens van de corporatie Stadgenoot  zelf 
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blijkt niet sterk, waardoor de WOZ-waarde per vierkante meter varieert tussen de € 2.350 en € 5.660. 

De hoogste WOZ-waarde per vierkante meter is daarmee bijna 2,5 keer hoger dan de laagste.  

 

Het resultaat is dat 61 woningen een bijtelling hebben van 25 punten en 83 woningen krijgen er 15 

punten bij. Het is volstrekt duidelijk dat in het verder uniforme complex, qua locatie en kwaliteit, 

deze uitkomst aantoont dat het gebruik van de WOZ en het hanteren van een scherpe grens 

willekeurige effecten oplevert.  

 

Het verschil in de WOZ waarden per vierkante meter in dit onderzochte complex is erg groot. 

Gemiddeld genomen zal het mogelijk kloppen, maar op woningniveau ontstaan grote verschillen. De 

extra 10 Donnerpunten waren bedoeld om woningen in gebieden met hoge schaarste extra te 

waarderen, maar in dit voorbeeld blijkt dat niet zo te werken. De haastige invoering van deze 

maatregel is ten koste gegaan van de zorgvuldigheid. De betrokken bewoner gaf aan door dit soort 

onzorgvuldige regels een groeiend cynisme tegenover de politiek te ontwikkelen (zie hoofdstuk 5). 
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5. Selectie uit het MeldpuntDonnerhuren.nl 
 

De Donnerpunten leiden tot veel problemen op de woningmarkt en leveren veel stress op bij 

huurders en woningzoekenden. Iedere melder verhaalt over de gevolgen van dit beleid voor zijn of 

haar persoonlijke situatie. Dat persoonlijke leed valt niet in cijfers te vatten, omdat ieder verhaal 

weer anders is. Toch willen we proberen u duidelijk te maken hoe groot de impact is, door het 

presenteren van een twaalftal meldingen. We hebben de meldingen alleen op spelling en 

interpunctie geredigeerd. 

 

Regelmatig spelen in de meldingen die wij ontvangen ook andere effecten een rol. Vooral de 

inkomensgrens van € 34.085 wordt regelmatig genoemd. Soms werken deze dingen juist ook samen, 

want door de Donnerpunten kan nu een derde van de vrijkomende woningen worden 

geliberaliseerd. Die kunnen dus (zonder enige wijziging in kwaliteit) in de vrije sector worden 

aangeboden. Zo kan de groep net boven deze grens wel zien dat er aanbod ontstaat, maar blijken 

deze woningen vaak te duur voor hun inkomen.  

 

De meldingen die wij ontvingen op het Meldpunt DonnerHuren zijn te verdelen in twee groepen. Zo 

is er de groep mensen die hun huidige huur te hoog achten voor hun inkomen (of tot de geboden 

kwaliteit). Deze groep is de categorie ‘te duur’. De groep die door de hoge huren van het aanbod nu 

niet meer willen/kunnen verhuizen; dit zijn de ‘zoekers’. Dat onderscheid houden we ook aan bij de 

selectie van meldingen die we hieronder laten zien. Bij de groep huurders die hun huur te duur 

vinden selecteren we alleen uit de melding van mensen die hun contract na 1 oktober 2011 hebben 

ondertekend. 

 

Meldingen: huur te hoog te duur 

 

(Nummer 1 ) Geliberaliseerd door Donner 

Ik heb een probleem met de huidige huurprijs van mijn woning, omdat als Minister Donner de extra 

punten niet had ingevoerd, dan had ik makkelijk een lage huur door de Huurcommissie kunnen laten 

bevechten. Deze check is ook gedaan door Wijksteunpunt wonen maar door de 25 extra punten van 

Minister Donner had mijn woning net te veel punten behaald - geen mogelijkheid voor 

huurverlaging. Ik huur op dit moment 64 m2 voor € 1.050 kale huur!  

4 april 2012 -Amsterdam - Na 1 oktober 2011 - Tussen 50 en 65 m2 - Particuliere verhuurder 

 

(Nummer 2) Hoge huur, geen huurtoeslag 

Vanwege lawaaioverlast kreeg ik een woning aangeboden op de Bloemgracht huur per 01-12-2011 

met Donnerregeling (wist eerst niet van bestaan) en moest ik de kans grijpen ( na 5 jaar niet slapen) 

maar ik betaal teveel met alleen AOW en een beetje spaargeld. Oppervlakte is 45 m2 en ik betaal nu 

€ 620, dat is voor mij te veel aangezien ik 67 ben en veel medische middelen gebruik en manuele 

therapie, die ik altijd zelf moet betalen en daar heb ik mijn spaargeld voor nodig. Eigenlijk moet ik nu 

de rente van € 100 bij mijn AOW doen om ervan rond te komen. Na 40 jaar hard werken, waarvan de 

laatste 25 jaar als ZZP-er met een eigen Mensendieckpraktijk en nooit een uitkering te hebben 

gehad. De verzekeringspremie verdubbelde waardoor ik hem niet meer kon betalen. Echter, ik brak 

mijn hand, had 2 tennisellebogen en veel rugklachten. Heb toen een post-HBO opleiding gevolgd 

voor ergonomie en arbeid om bij bedrijven adviezen te geven, maar door de crisis maakten de MKB 

bedrijven daar geen gebruik meer van. Door de toenemende lichamelijke klachten heb ik mijn flat 
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verkocht 6 jaar geleden en een sociale huurwoning betrokken, waar ik hoopte te kunnen schilderen 

en daardoor wat bij te verdienen. Helaas ging dat niet door de overlast. Ik betaalde daar € 350 en nu 

€ 270 meer. Al die jaren heb ik ingeteerd op mijn geld en nu kan ik niets meer doen en kom met de 

medische supplementen etc. en eten niet meer uit.  De € 50.000 spaargeld is mijn buffer voor 

noodgevallen en ik probeer van de rente en AOW rond te komen. Van de bovenbuurvrouw hoorde ik 

dat Ymere gewacht had op die Donnermaatregel.  

4 april 2012 - Amsterdam - Na 1 oktober 2011 - Tussen 35 en 50 m2 -  Woningcorporatie 

 

(Nummer 3) Hoge huur, wel huurtoeslag 

Ik heb een probleem met de huidige huurprijs van mijn woning, omdat het is aan het maximaal 

huurgrens € 630,-/mnd voor een oud appartement van 43 m2. Mijn benedenbuurvrouw betaalt 

€ 320,-/mnd voor dezelfde ruimte met een 50m2 grote tuin. Ik leef van een WAO-uitkering van 

€ 830,-. Kan de heer Donner mij vertellen hoe moet ik me redden iedere maand? Of moet ik 

emigreren naar vrienden die mij onderdak kunnen geven? 

13 april 2012 -Amsterdam - Na 1 oktober 2011 

 

(Nummer 4) Geliberaliseerd door Donner 

Ik ben dus zo iemand die per 1 december 2011 is verhuisd en een veel hogere huur moet betalen dan 

de vorige bewoners.  De woning waarin ik ben komen wonen is weliswaar op het moment dat ik erin 

kwam tot een vrije sector woning omgetoverd maar dan nog is de huur ook nog eens fiks omhoog 

gegaan door extra Donnerpunten. Ik woonde hiervoor in een klein appartementje dat meer weg had 

van een kamer dan een woning. Deze kamer huurde ik van een particulier en aangezien ik steeds 

meer problemen met deze verhuurder kreeg en natuurlijk eindelijk ook wel op m'n 32ste een 

normale woning wilde huren ben ik via de woningstichting een woning gaan zoeken. Helaas viel mijn 

inkomen net met € 750 bruto per jaar (!!!) over de grens waarin ik een sociale huurwoning mag 

huren dus was mijn enige kans om een woning te huren een vrije sector woning. Na veel wikken en 

wegen heb ik dit gedaan (ook omdat ik al geen hypotheek kon krijgen in m'n eentje om iets te 

kopen). Dit betekende wel dat ik met een netto inkomen van ca. € 1.600 per maand een huur moest 

betalen van € 775. Wat wel heel apart is, is dat de vorige bewoner een huur van ca. € 400 betaalde 

en mijn buren en zo'n beetje de rest van de straat ook voor exact dezelfde woning. Als ik via de site 

van de huurcommissie zelf ga rekenen met het puntensysteem dan kom ik er inderdaad onder maar 

blijf ik nog met een forse huur zitten omdat mijn woning 25 extra punten heeft gekregen door de 

woningnood in Wageningen. Als ik eraan denk dat ik in exact dezelfde woning zit als mijn voorganger 

en mijn buren maar ik wel bijna het dubbele moet betalen krijg ik toch wel een beetje spijt dat ik ben 

verhuisd. Vooral nu ik door economische omstandigheden in de WW ben geraakt en het nu moet 

stellen met ca. € 1.300 netto per maand. Ik vraag me af of ik dan niet beter in dat appartementje van 

30 m2 had moeten blijven zitten...  

28 februari 2012 - Wageningen - Na 1 oktober 2011 - Tussen 65 en 80 m2 – Woningcorporatie 

 

(Nummer 5) Hoge huur zonder relatie met kwaliteit 

Ik huur sinds vorige maand een kleine woning in de Van der Pekstraat in Amsterdam Noord. De 

woning staat in de straat waar het meest wordt ingebroken van de hele stad. Ook heeft de woning 

energielabel F. De oppervlakte is 33 m2 en ik betaal er door de Donnerhuur €  560,- per maand voor. 

1 maart 2012 - Amsterdam - Na 1 oktober 2011 - kleiner dan 35 m2 – Woningcorporatie 

 

Meldingen: zoekers lopen vast 

 

(nummer 6) Medisch kosten en hoge vraaghuren 

Ik zoek een nieuwe woning, maar de huurprijzen zijn te hoog omdat ik ook nog moet eten en met 

mijn inkomen net geen huursubsidie krijg.  De huren gaan omhoog, maar aan de huursubsidiegrens 
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verandert niets. Ik heb een medische urgentie maar door o.a. mijn hoge ziektekosten kan ik een 

hogere huur niet betalen. Ik zou al gauw meer dan € 100 per maand meer kwijt zijn voor een 

fatsoenlijke woning. 

Amsterdam - Tussen € 366 en € 562 - Lager dan € 29.000 - Tussen 35 en 50 m2 

 

(nummer 7) Wajong, woningruil, overlast 

Ik huur nu al 12 jaar een woning bij wooncorporatie De Alliantie te Amsterdam. Sinds vorig jaar is 

normaal en prettig wonen in mijn appartement niet meer mogelijk door zeer asociaal burengedrag. 

Wooncorporatie De Alliantie erkende het probleem maar heeft niet genoeg gedaan zodat de situatie 

weer beter werd. Ze kwamen wel met de oplossing van verhuizen d.m.v. woningruil. Maar dat blijkt 

bijna onmogelijk. Wooncorporatie De Alliantie heeft mij verteld dat ze verplicht zijn het 

burenprobleem te melden bij een woningruil-procedure. Ik betaal nu een redelijke huur maar de 

huur zal bij woningruil door 25 Donnerpunten met maar liefst € 200 omhoog gaan naar € 500. Dit is 

niet redelijk voor zo'n verouderde onverzorgde woning en inclusief het burenprobleem maakt dit 

voor mij woningruil haast onmogelijk. Ik wil buiten de stad gaan wonen maar toch dichtbij mijn 

geboorteplaats Amsterdam blijven, dus grote kans dat ik ook nog eens wordt geconfronteerd met de 

Donnermaatregel.  Ik ben arbeidsongeschikt verklaard en leef van een Wajong-uitkering.  

18 mei 2012 – Amersfoort - Minder dan € 366 - Lager dan € 29.000 - Tussen 65 en 80 m2 

 

(nummer 8) Alleenstaande moeder, verhuisplicht door renovatie 

Ik word gedwongen te verhuizen vanwege ingrijpende renovatie. Mijn huidige huur bedraagt € 316. 

Dankzij de Donnerpunten moet ik nu meer dan € 600 gaan betalen voor een andere woning 

(Amsterdam), met aftrek van huursubsidie ben ik dan alsnog € 200 per maand meer kwijt. Dit kan ik 

als alleenstaande werkende moeder niet opbrengen. De mensen met de minste bestedingsruimte 

worden door deze maatregel het hardst getroffen. Ook zittende huurders met een laag inkomen 

zitten dankzij deze maatregel volledig klem. Ondertussen mogen wij wel mee betalen aan de 

hypotheekrenteaftrek??? 

10 april 2012 - Amsterdam - Tussen € 366 en € 562 - Lager dan € 29.000 - Tussen 50 en 65 m2 

 

(nummer 9) Geen wooncarrière 

Ik woon nu in een flatwoning en had leuk bedacht dat als ik meer zou gaan verdienen dat ik wilde 

gaan kijken naar een huurwoning (kleine eengezinswoning). Ik had al een beetje gekeken naar de 

huurprijzen en die lagen rond dat € 475 en € 500,-. Nu zag ik dat alleen al een flat of etagewoning al 

zo'n € 600 euro per maand zal moeten gaan kosten. Conclusie: ik verhuis niet en blijf mooi zitten 

waar ik zit (net zoals alle andere huurders). Huurwoningmarkt op slot!!  

11 maart 2012 – Teylingen - Tussen € 366 en € 562 - Lager dan € 29.000 - Tussen 65 en 80 m2 

 

(nummer 10) ouderen 

Ik zoek een nieuwe woning, maar de huurprijzen zijn te hoog. Woningbouwvereniging Kleurrijk 

Wonen in Geldermalsen biedt al enkele jaren (!) zo goed als elke (oude) eengezinswoning (wel of niet 

gerenoveerd en wel of geen zuinig energielabel) te huur aan voor € 652,50. Wij (echtpaar 70+) willen 

graag bij onze dochter in Geldermalsen wonen, maar daar moeten we voor een kleinere en 

kwalitatief mindere woning € 150 meer huur betalen. Wij wonen al 20 jaar in een in 1991 gebouwde 

energiezuinige eengezins(hoek)woning met een kale huur van € 503.   Wij vinden het van de gekke 

dat wanneer de oude huurder vertrekt (zoals in Geldermalsen en volgens mij overal elders gebeurt) 

de nieuwe huurder € 150 meer huur p/maand moet betalen. En dat terwijl iedereen al die jaren de 

cumulatieve huurverhogingen heeft betaald. SCHANDE!!! Wij blijven dus financieel noodgedwongen 

zitten waar we zitten maar kunnen daardoor niet bij onze dochter in de buurt gaan wonen. Voor ons 

betekent dat onzekerheid voor de toekomst.  

7 maart 2012 – Geldermalsen - Tussen € 366 en € 562 - Tussen € 29.000 en € 34.085 - Tussen 50 en 

65 m2 

 



Rapport Meldpunt Donnerhuren 

 

13 

 

(nummer 11) Ruilen ongelijk span 

Ik zoek een nieuwe woning, maar de huurprijzen zijn te hoog Wij zijn een gezin uit Amsterdam, 

willen heel graag ruilen met een vrije sector woning in Amstelveen, hebben daar ook het inkomen 

voor dus geen probleem, wij hebben zelf een sociale huurwoning. Dus goede ruil , vrouw met lager 

inkomen naar sociale huurwoning , wij met hoger inkomen naar vrije sector, helaas gaat het niet 

door omdat door de Donnerpunten de huur boven de sociale sector komt en dit voor deze vrouw 

niet meer te betalen is , zijn ze nou gek in Den Haag, is dit dus wat ze willen, wij blijven dus met een 

te hoog inkomen maar hier zitten. 

4 maart 2012 – Amstelveen - Meer dan € 664 - Hoger dan € 43.000    

     

(nummer 12) ZZP-er, monument 

Ik ben een alleenstaande ZZP'er, die door een eerdere 'verhuisboete' op dit moment al de maximale 

huur (€ 500) betaalt. Toen ik in mijn huidige 2-kamerwoning in de Jordaan kwam wonen -verkregen 

door woningruil binnen Amsterdam- werd de huur namelijk met 30% verhoogd vanwege de 

monumentenstatus. Ik heb inmiddels bij Woningnet een inschrijvingsduur opgebouwd van 17 jaar, 

en zou dus nu in aanmerking kunnen gaan komen voor een iets ruimere 2 kamerwoning, wat in 

verband met werk aan huis gewenst is. Met de huurverhogingen van € 125 per maand die gelden in 

het centrum, wordt een nieuwe woning voor mij echter onbetaalbaar, een 2-kamerwoning in 

Amsterdam centrum kost in de nieuwe situatie tussen de €  550 en € 610 per maand. Tel daar dan 

ook de jaarlijkse huurverhogingen nog bij op, die men ook nog inkomensafhankelijk wil maken, daar 

maak ik mij eerlijk gezegd voor wat betreft mijn huidige woonsituatie al zorgen over, heel veel meer 

kan ik niet betalen. Ik woon mijn hele leven al in Amsterdam Centrum/Jordaan, ik wil niet naar een 

buitenwijk van Amsterdam. Bovendien lopen de huren in andere wijken in verhouding ook hoog op. 

Kopen is gezien mijn zelfstandige status, en gezien de huizenprijzen in Amsterdam, ook geen optie. 

Mijn woningbouwvereniging (Ymere) heeft de etage onder mij, die in augustus vrij kwam, leeg laten 

staan tot en met oktober, en daarna de huur verhoogd met € 125. Deze woning is daarmee in de vrije 

sector terecht gekomen. Ik vind het een hele slechte zaak dat bepaalde buurten straks alleen nog 

maar toegankelijk zijn voor huurders met een hoog inkomen, tot nu toe heeft Amsterdam een uniek 

huurbeleid gevoerd, waardoor er geen specifieke elitebuurten of getto’s zijn ontstaan. Dit systeem 

wordt nu afgebroken. De woningcorporaties doen voorkomen alsof zij ‘met beleid’ gebruik maken 

van de mogelijkheid tot huurverhoging, maar ik ontvang wekelijks een overzicht van vrijgekomen 

woningen, en alle huren zijn door elke woningcorporatie tot het maximum opgetrokken. 

1 maart 2012 – Amsterdam - Tussen € 366 en € 562 - Tussen € 29.000 en € 34.085 - Tussen 35 en 50 

m2 
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6. Conclusie 
 

Uit de meldingen bij het Meldpunt Donnerhuren blijkt dat de hogere maximumhuren zeer nadelig 

uitwerken voor de woningmarkt. De doorstroming wordt er ernstig door belemmerd, de nadelige 

gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van mensen zijn groot en de relatie tussen prijs en 

kwaliteit van de huurwoning raakt ernstig verstoord.  

 

1. De invoering van de Donnerpunten maakt verhuizen voor een groot deel van de huurders met 

een huurwoning onmogelijk. Zij kunnen de huurprijzen die als gevolg van de extra 

woningpunten gevraagd (mogen) worden, niet betalen. De huurquote van degenen die 

(noodgedwongen) wel verhuisden in de onderzoeksperiode komt gemiddeld uit op 42%. Direct 

gevolg daarvan is stille armoede. Opvallend is dat dit vooral voorkomt bij huurders die 

vanwege hun inkomen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 

 

2. Er is een duidelijke prijsstijging zichtbaar van aangeboden huurhuizen. Het aantal aangeboden 

huizen met een huur tussen € 300 en € 500 nam tussen augustus en september 2011 en maart 

en april 2012 enorm af, terwijl het aantal aangeboden huizen met een huur tussen € 600 en € 

700 enorm toenam. Het meldpunt toont echter aan dat deze huur niet als redelijk wordt 

ervaren door de huurders met een inkomen tot € 38.000, en ook daar boven slechts ten dele. 

Een direct gevolg van de Donnerpunten is dus dat het overgrote deel van de aangeboden 

woningen in de schaarstegebieden onbetaalbaar is voor de zogenoemde corporatiedoelgroep. 

 

3. De Donnerpunten vergroten de spanning tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ huurders, die als buren 

naast elkaar wonend, in exact dezelfde woningen, vaststellen dat de een soms wel € 300 per 

maand meer betaalt dan de ander. De relatie tussen prijs en kwaliteit is zoek gespeeld. Het 

onbegrip bij huurders voor deze scheefheid is groot, waarbij meespeelt dat de argumenten die 

de overheid gebruikt om invoering van de maatregelen te motiveren, vaak haaks staan op de 

veroorzaakte effecten.  

 

 

 

 

 

 

 


