
Wij

Huurders, woningzoekenden en  
verhuurders van Nederland

 constateren

Dat de kabinetsplannen de huursector  
om zeep helpen. De huren gaan stijgen, 
het puntenstelsel wordt afgeschaft, en  
er komt een heffing die het verhuurders  
onmogelijk maakt om nog te investeren.

 Zittende huurders gaan veel meer 
betalen voor hun huurwoning. Er zijn  
jaarlijkse huurverhogingen mogelijk die 
kunnen oplopen tot 10% boven infla
tie. Dat brengt huurders in betalings
problemen.

 Afschaffen van het puntenstelsel  
verzwakt de rechtspositie van huurders. 
Het zorgt ook voor extreem hoge huur
prijzen, vooral in regio’s met woningnood. 
Woningzoekenden kunnen straks niet 
meer betaalbaar wonen.

 Door de heffing kunnen verhuurders 
niet meer investeren in nieuwbouw,  
renovatie, wijkaanpak en energiezuiniger 
maken van woningen. Dit leidt tot  
achterstallig onderhoud en tot langere 
wachtlijsten.

 en verzoeken

Schrap deze slechte maatregelen!  
Kies voor goede alternatieven: even
wichtige hervorming van de woningmarkt,  
betaalbare huren en investeringsafspra
ken met verhuurders. Houd huren betaal
baar en trek de woningmarkt uit het slop!

RUIM 60.000 HANDTEKENINGEN 
ONDER PETITIE HUURALARM

Houd huren  
betaalbaar en trek  
de woningmarkt  
uit het slop

De plannen van Rutte 2 helpen 
de volkshuisvesting om zeep.

De plannen van het kabinet zijn 
iets gewijzigd. Toch blijft het zo 
dat de huren ieder jaar met 4 tot 

huurverhoging betekent een  
grote aanslag op de betaalbaar
heid van het wonen, gaat ten  
koste van de privacy van huurders 
en draagt op geen enkele wijze  
bij aan een betere door stroming 
op de woningmarkt. 

6,5% gaan stijgen. En het blijft 
zo dat woningcorporaties een 
heffing krijgen opgelegd, die het 
onmogelijk maakt om nieuwe  
woningen te bouwen of bestaan
de woningen op te knappen. 

Onderstaande petitie is opgesteld 
voordat minister Blok zijn woon
akkoord sloot, maar de kern van 
het protest staat nog fier over
eind. De Woonbond biedt u als 
leden van de Eerste Kamer deze 
petitie aan. De oproep is duide
lijk. Een inkomensafhankelijke 


