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Samenvatting en conclusies 

De maatschappij wordt op velerlei terreinen (arbeid, zorg, consumptiegedrag, relationele 

sfeer) steeds dynamischer en diverser, maar op de woningmarkt zie je dat niet terug. Die 

woningmarkt ‘zit op slot’, is letterlijk ‘zo vast als een huis’. Of anders gezegd: ‘is zo flexibel als 

een deur’. Alle drie gezegden duiden op weinig dynamiek. De titel van dit rapport luidt:”Zo 

flexibel als een huis”. Maar een huis is helemaal niet flexibel, en de woningmarkt evenmin. 

 

In het algemeen geldt dat een steeds dynamischer samenleving gebaat is bij een 

dynamischer woningmarkt. Om veranderende woonwensen te kunnen vervullen. Om mensen 

de kans te bieden te kunnen verhuizen naar iets wat beter past. Om woningen te kunnen 

aanpassen aan toenemende zorgbehoefte. Om energieprestaties te kunnen verbeteren. Om 

mensen aan de andere kant van het land niet alleen een nieuwe baan, maar ook een nieuwe 

woning te kunnen bieden. Om economische perspectieven niet te frustreren. Een goede en 

betaalbare woning voor iedereen is geen momentopname, maar verandert steeds vaker en 

vaker. Een dynamische woningmarkt is een antwoord op een dynamischer maatschappij. 

Meer dynamiek en flexibiliteit op de woningmarkt zijn geen doel op zich, maar een middel. 

Het doel is meer passende woningen beschikbaar op elk moment voor iedereen. Meer 

dynamiek gunstig voor veel mensen, maar dat geldt niet voor iedereen; als je ergens naar 

tevredenheid woont, wil je geen verandering. Oudere bewoners zijn vaak niet anders 

gewend. (Enige) standvastigheid bevordert doorgaans de onderlinge band tussen bewoners, 

en tevreden huurders (de insiders) zal het weinig uitmaken dat buitenstaanders (de 

outsiders) niet aan de bak komen.  

Totdat je kinderen geen eigen huis blijken te kunnen vinden, of die van de buren, of je 

moeder eerst jaren moet wachten voordat ze van haar – ooit geschikte – trappenhuis weg 

kan. Of blijkt uiteindelijk de nieuwe verpleegster of onderwijzer toch maar niet te komen, 

omdat die geen huis kan vinden. Of sta je nog steeds op een lange wachtlijst voor een wat 

groter huis, terwijl je zwanger bent van je derde kind. En elders rijst de vraag of die 

(inmiddels) dubbelverdieners toch niet wat weinig huur betalen. Een woningmarkt 

waarbinnen niet wordt verhuisd, heeft meer nadelen dan voordelen. 

 

Het doel van deze studie was het zoeken naar kansrijke oplossingsrichtingen om meer 

dynamiek in de huurwoningmarkt te brengen. Richtingen, want een eenvoudige oplossing, 

met louter voordelen, is er niet. Dat gaven we net al aan. In onze optiek zijn de meeste 

bewoners, woningzoekenden, eigenaren en de samenleving gebaat bij meer dynamiek op de 

woningmarkt. In een dynamische woningmarkt komen meer woningen beschikbaar en 

kunnen meer mensen passend wonen: naar inkomen, naar woonwensen en naar 

persoonlijke behoeften. 

 

In onze zoektocht startten we met veranderingen in de samenleving en maatschappelijke 

achtergronden van de behoefte naar meer dynamiek. Ook zetten we (mogelijk) 

belemmerende huurwetten en –regels op rij. Die zijn immers bedoeld voor een goede 

handhaving van bestaande situaties. Ook keken we naar eerdere pogingen tot flexibilisering 

in Nederland en haalden we inspiratie uit het buitenland. Kennen onze buurlanden een 

dynamischer woningmarkt, en hoe doen ze dat dan? We keken naar huurprijsbeleid en 

inkomensafhankelijke huren: worden bijvoorbeeld huren in het buitenland aangepast als het 

inkomen verandert? En vervolgens naar huurbescherming en tijdelijke huurcontracten: sta je 

op straat als je contract eindigt? Daarna keken we naar de resultaten van directe 
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bemiddeling: levert actieve bemoeienis meer tevreden mensen op in passender huisvesting? 

En tot slot keken we naar fiscale mogelijkheden: hoe week je spaargeld van burgers los? Wat 

kunnen we leren uit andere landen? 

 

Al deze inspiratie vormt de bron voor oplossingsrichtingen. Samen met experts en 

professionals in het veld, benoemden we circa twintig richtingen, die allemaal serieuze 

aandacht behoeven. Hieruit selecteerden we er uiteindelijk zes, die volgens ons het meest 

kansrijk zijn om nader te onderzoeken, om verder uit te werken, om mee te experimenteren 

of om gewoon te gaan doen.  

 

Deze zes oplossingsrichtingen zijn: 

1) Periodiek passendheid toetsen. Bijvoorbeeld jaarlijks of driejaarlijks toetsen van inkomen 

(sterk gestegen, of juist gedaald leidt tot huuraanpassing, van huishoudensituatie 

(geboortes?) of van gebruiksgemak (met name bij ouderen). 

2) Tijdelijke huurcontracten. Voor mensen die dat willen, vaak starters, jongeren, met een 

tijdelijk woonperspectief. Nieuwe bewoners kunnen kiezen uit wachten of ondertussen al 

ergens wonen. De woning komt na enige jaren weer opnieuw beschikbaar 

3) Samen in één huis. Het Nederlandse systeem is sterk gericht op zelfstandige 

huisvestingvesting voor iedereen. Tegelijkertijd komen er steeds meer kleine 

huishoudens. Waarom niet meer mogelijkheden om die samen in een huis te laten 

wonen, à la studentenhuis of ‘friends-contract’? 

4) Tijdelijke bewoning van leeg vastgoed. Elk pand heeft een bestemming, en die ligt vast. 

Steeds meer panden komen leeg, terwijl steeds meer mensen zoeken naar een huis. 

Transformatie kan, maar is soms net een stap te ver. Herbestemming kan ook tijdelijk, 

ook als woonruimte. 

5) Actieve bemiddeling. Veel mensen zijn goed in staat een (andere) woning te zoeken, 

maar sommigen niet. Die blijven nodeloos lang zitten in een steeds minder geschikt huis, 

zoals ouderen. Een goed gesprek kan helpen. Dat vereist vervolgens maatwerk en een 

soepel gebruik van het woonruimteverdeelsysteem. 

6) Fiscale stimulansen van de particuliere huurmarkt. De aandacht gaat naar de grote 

beleggers, maar kleine spaarders worden vergeten. In buurlanden krijgt die groep een 

fiscale stimulans. Als alternatief voor een spaarrekening investeert de huurder in een 

woning. Dat biedt perspectieven. Een variant is het toespitsen op herbestemmen van 

leeg vastgoed of voor verduurzamingsmaatregelen. 
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1. Inleiding 

De maatschappij wordt steeds dynamischer. Er zijn meer zzp’ers, meer mensen met tijdelijke 

contracten en meer arbeidsmigranten, maar ook ingewikkelder sociale en culturele 

verbanden. De woningmarkt verandert echter niet op hetzelfde tempo mee en zit in grote 

delen van het land en in sommige segmenten behoorlijk vast. (Te) veel mensen kunnen 

daardoor niet wonen waar ze zouden willen wonen. Ze komen niet aan een woning, of ze 

kunnen niet doorverhuizen naar een passender woning. Bovendien komt dit niet ten goede 

aan de economische kracht van een regio. Het aantal woningverkopen en de 

nieuwbouwproductie zijn sinds de economische crisis bijna gehalveerd. Voor kopers is het 

lastig om financiering voor hun huis rond te krijgen, ondanks de historisch lage rente van het 

moment. In de sociale huursector neemt de mutatiegraad af en starters moeten jaren 

wachten op een woning. De particuliere huurmarkt is klein, veel kleiner dan in omringende 

landen, en veel kleiner dan in het verleden. Insiders van de woningmarkt verdedigen hun 

verworven rechten, outsiders komen slechts moeizaam binnen.  

Een lichte opening in de vastzittende woningmarkt lijkt evenwel zichtbaar, maar herstel gaat 

schoorvoetend. Sinds de tweede helft van 2014 is er meer dynamiek op de woningmarkt, 

weliswaar met grote verschillen per woningmarktgebied en woningtype. Past de dynamiek 

die nu ontstaat bij de behoeften van de veranderende samenleving?  

 

Gemeenten, woningcorporaties en de rijksoverheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, BZK), hebben doorstroming hoog op de agenda staan. Meer 

doorstroming en meer verhuizingen betekenen dat meer (betaalbare huur-)woningen 

beschikbaar komen voor meer mensen. Dit voorziet niet alleen in meer woongenot voor de 

personen in kwestie, maar ook in de economische vitaliteit van steden en dorpen, en 

daarmee van de bv Nederland als geheel. Als mensen niet voldoende kunnen wonen op een 

acceptabele afstand van hun werk, zullen sommigen van hen een (andere) baan laten 

schieten.. 

 

Hoe kan de dynamiek op de woningmarkt worden vergroot? Wat kan de overheid (Rijk, 

gemeente) eraan doen? Hoe regel je dat dan, zeker als je je vooral faciliterend wilt opstellen? 

Wat kunnen woningcorporaties doen in tijden van terughoudendheid? Of ligt de bal meer bij 

bewoners (zowel al zelfstandig wonend, als zoekend), of bij marktpartijen? Of is het 

onduidelijk waar die bal nou ligt? Dit onderzoek richt zich erop om via nieuwe 

beleidsinstrumenten een meer dynamische en flexibele huurwoningmarkt te stimuleren. We 

richten ons zowel op sociale als de particuliere huursector, en beide sectoren onder en boven 

de liberalisatiegrens (van € 710,68 per januari 2015).  

 

Hoofdvraag van dit onderzoek: 

Welke creatieve wegen zijn er te bewandelen om meer flexibiliteit en dynamiek in de 

huurwoningmarkt te stimuleren met als doel de beschikbaarheid van (betaalbare) 

huurwoningen voor huidige en toekomstige huurders optimaal te stimuleren? 

 

Opzet van het onderzoek  

In opdracht van en samenwerking met Corpovenista en het ministerie van BZK startte 

Platform31 dit onderzoek ‘Flexibilisering van de huurwoningmarkt’. In Corpovenista werken 
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veertien woningcorporaties en Aedes samen op onderzoeksgebied. Dit voorliggend 

onderzoek verkent oplossingsrichtingen voor de praktijk om meer te sturen op flexibiliteit en 

dynamiek in de huurwoningmarkt. Dit onderzoek kent geen uitputtende literatuurstudie, maar 

is met actuele kennis en in samenwerking met experts uit het veld samengesteld. Een deel 

van dit onderzoek is uitgevoerd door TU Delft / OTB; zij hebben onderzocht hoe in andere 

Europese landen in de huursector wordt gestuurd op doorstroming. Dit levert mogelijk kansen 

op voor de Nederlandse situatie. Daarnaast hebben het ministerie van BZK en 

woningcorporatie de Alliantie meegewerkt aan het hoofdstuk over de regelgeving van het 

huurbeleid.  

 

Een belangrijk onderdeel van deze studie zijn vijf denktanksessies. In juni 2014 organiseerde 

Platform31 een verkennende bijeenkomst over tijdelijke huurcontracten. In september volgde 

een sessie over buitenlandse ervaringen. In oktober spraken Corpovenista-corporaties, 

gemeenten en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties over kansen in lokale 

regelgeving. In november volgde een workshop op het Wooncongres over dit onderzoek. In 

maart 2015 is een reeks mogelijke oplossingsrichtingen voorgelegd tijdens een denksessie 

met betrokken stedelijke professionals, tijdens een bijeenkomst van het bestuur van 

Corpovenista en op het jaarlijkse congres van Corpovenista in Den Bosch. In juni 2015 dacht 

een groep van 25 meest BZK-medewerkers mee over deels vergelijkbare voorstellen, die 

voortkwamen uit een promotieonderzoek van Babbet Nienhuis over aanpassingen in de 

huurregelgeving. Hieruit resulteert de uiteindelijke lijst van 6 oplossingsrichtingen in 

hoofdstuk 10. 

Platform31 werkt in verschillende programma’s aan meer dynamiek in de woningmarkt. 

Lessen uit verschillende onderzoeken, experimenten, leerkringen, en discussieavonden zijn 

gebundeld in deze rapportage. Onder andere noemen we de Community of Practice 

(leerkring) Particuliere Huursector, waarin elf gemeenten samen en met deskundigen 

belemmeringen en oplossingen verkenden om tot meer investeringen in particuliere 

huurwoningen te komen
1
. Daarnaast lopen er experimenten over het tijdelijk huisvesten van 

seizoenswerkers uit de EU en het huisvesten van vergunninghouders waartoe gemeenten 

verplicht zijn. Ook is er onderzoek gedaan naar de effecten van tijdelijke huurcontracten. De 

voorgangers van Platform31 hebben in het verleden kennis ontwikkeld over flexibiliteit in de 

huurwoningmarkt.  

 

Voor- en nadelen van meer dynamiek 

Meer beweging in de woningmarkt heeft voor- en nadelen. Voordelen zijn hierboven al 

genoemd: meer mensen die kunnen wonen waar ze zouden willen wonen, kortere 

wachttijden en meer mogelijkheden om passender te wonen. Voor verhuurders komt daarbij 

vaker de mogelijkheid om huren aan te kunnen passen.  

Er zijn ook nadelen. Huurregelgeving beschermt huurders en aanpassingen daarin kunnen 

verworven rechten aantasten. Huren die worden verhoogd als het inkomen stijgt, kunnen 

nadelig uitpakken voor een zittende huurder. Een tijdelijk huurcontract geeft onzekerheid over 

de periode na afloop. Als de verhuurder alle huren vrijelijk zou bepalen, kan dat tot 

ongebreidelde prijsstijgingen leiden in woningmarktgebieden met schaarste. Voor 

_________ 
1
 Dit project eindigde met een rapport Kansen voor particuliere huur in Nederland dat in maart 2015 tijdens een groot 

congres aan de minister is aangeboden. 

http://www.platform31.nl/publicaties/kansen-voor-particuliere-huur-in-nederland
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verhuurders komt daarbij dat (erg) veel dynamiek alleen maar leidt tot (erg) veel 

mutatiekosten.  

In het algemeen geldt dat stimulering van de ene (deel)sector (met subsidies, 

belastingvoordelen, kennis, et cetera) een keuze betekent ten nadele van een andere sector. 

Het steunen van bepaalde bewoners of eigenaren impliceert het niet steunen van anderen. 

Sommige groepen zullen meer profiteren van verandering (in beleid, activiteiten, 

handelingen, wetgeving) dan andere. Veranderingen zullen daarom altijd een kwestie moeten 

zijn van zorgvuldig afwegen. Externe maatschappelijke ontwikkelingen zijn daarbij belangrijk 

als aanjager van veranderingen. 

 

Eerder onderzoek: Meer beweging is niet het doel, maar een middel 

Dat doorstromen geen doel op zich is, stelt ook het eerdere onderzoek van Corpovenista 

‘Meer beweging op de woningmarkt’ (Buys e.a., 2014). Doorstroming zou moeten leiden tot 

het vervullen van woonbehoeften of een betere match realiseren tussen bewoner en 

vastgoed. Deze studie onderzocht wie welke problemen ondervindt van gebrekkige 

doorstroming. Achtereenvolgens is het perspectief vanuit volkshuisvestelijk beleid, vanuit de 

regio en vanuit het vastgoed onderzocht. Passende huisvesting en woningen toegankelijk 

houden voor outsiders worden als grootste volkshuisvestelijke uitdaging gezien. Vervolgens 

is gekeken hoe verschillende typen regio’s zich tot elkaar verhouden. Er zijn ‘Opstapregio’s’ 

(zoals Enschede, Leiden, Maastricht), Roltrapregio’s (zoals G4 en Eindhoven), Woonregio’s 

(zoals Haarlem, Amersfoort, Apeldoorn) en Vertrekregio’s (zoals Heerlen, Oost-Groningen). 

Een derde perspectief kijkt vanuit commerciële vastgoedpartijen. Omdat meer dynamiek 

meer handel betekent, is bij hen dynamiek wel een doel op zich. Meer dynamiek wordt echter 

pas weer verwacht bij een nieuw prijsevenwicht en als er meer duidelijkheid over regelgeving 

en meer rust op de hypotheekmarkt komt.  

 

Tevens is in ‘Meer beweging op de woningmarkt’ onderzocht hoe via push- en pullfactoren in 

beleid de dynamiek op de (sociale huur-)woningmarkt bevorderd kan worden. Meer dan in 

het verleden is het nodig dynamiek te sturen door te prikkelen, via bijvoorbeeld 

huurprijsbeleid. Of door te verleiden met bijvoorbeeld seniorenmakelaars of door 

doorstromers voorrang te geven bij een nieuwe sociale huurwoning. Of door huurders te 

dwingen te verhuizen na afloop van een tijdelijk huurcontract.  

 

De voorliggende studie ‘Zo flexibel als een huis’ is een vervolg op deze studie uit 2014. Dit 

rapport geeft een overzicht van beleidsinstrumenten die in het verleden zijn bedacht, 

beproefd in de praktijk en ontwikkeld. En die in andere contexten in de praktijk worden 

gebracht. Zo geeft deze studie een waaier aan ‘sleutels’ die de huurwoningmarkt meer 

gerichte dynamiek kan bezorgen.  

 

Leeswijzer 

Het rapport geeft allereerst een analyse van maatschappelijke veranderingen (H2) en een 

overzicht van het actuele huurbeleid (H3). Vervolgens geven we een overzicht van eerder 

opgedane kennis over flexibilisering van de huurwoningmarkt (H4) en vervolgens van 

buitenlandse woningmarkten (H5). Daarna zijn de hoofdstukken 6 tot en met 9 thematisch 

uitgewerkt in: inkomensafhankelijk huren, huurbescherming en tijdelijke huurcontracten, pro-

actieve persoonlijke benadering en toewijzingsbeleid en subsidies voor de particuliere 

huurmarkt. Het rapport rondt af met kansrijke oplossingsrichtingen in hoofdstuk 10.  
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2   Trend analyse: veranderende 
behoeften van mensen 

Hans-Hugo Smit en Frank Wassenberg
2
 

 

 

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in de vraag en het 

aanbod van woningen. De vraag verandert echter veel sneller dan het aanbod. Huizen en 

andere gebouwen staan er immers. En hoe minder er jaarlijks wordt bijgebouwd, gesloopt, 

getransformeerd of ingrijpend gerenoveerd, des te langer het aanbod meegaat. Dat geldt ook 

voor woningen. Dat zie je terug aan de ouderdom van de woningvoorraad. In 1970 was een 

woning gemiddeld 25 jaar oud, nu is dat al 45 jaar. Hoe kan de trage onroerende 

woningvoorraad adequaat meebewegen met snelle maatschappelijke veranderingen?  

 

Dat vraagt om adaptief vermogen van de gebouwde omgeving. Voor adaptiviteit is flexibiliteit 

nodig. En flexibiliteit is evenzeer nodig om vraag en aanbod op de woningmarkt sneller bij 

elkaar te brengen. Dat geldt voor de koopmarkt, dat geldt voor de huurmarkt. In dit onderzoek 

kijken we niet zozeer naar de fysieke aanpassingen in de voorraad maar wel naar het gebruik 

ervan. Of nog preciezer: naar de behoeften van de gebruikers. Behoeften lijken steeds meer 

divers en veranderlijk. Tegelijkertijd verandert de gebouwde stad niet snel. Gebouwen, 

havens, wegen en bomen gaan decennia mee. Het woord “onroerend” draagt het weinig 

dynamische al in zich. Verandering zit minder in de morfologie van het gebouwde en meer in 

het gebruik ervan.  

 

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur verwees recentelijk nog naar de noodzaak 

om het woonsysteem aan te passen aan de veranderende maatschappij, met meer nadruk 

op de positie van de woonconsument. Mensen moeten hun woonsituatie tegen lagere 

‘kosten’ kunnen aanpassen aan hun leven, in plaats van andersom. Dit sluit aan bij 

ontwikkelingen in de samenleving. De sturing moet in toenemende mate gericht zijn op 

realisatie van woonwensen van de consumenten. De samenleving verandert in rap tempo. 

Het is tijd om het beleid daarop aan te passen (Rli, 2015, p. 30 en p. 53). 

 

2.1 Veranderende behoeften van mensen 

 

De wensen van bewoners veranderen sneller dan ooit. Met de veranderende behoeften van 

mensen veranderen ook de eisen aan de gebouwde stad. Wonen, maar ook werken, 

winkelen, mobiliteit of vermaak; vastgoed en gebiedsontwikkeling zijn middelen tot een doel, 

namelijk het voorzien in ruimtelijke behoeften van mensen. Zeker in tijden van grote 

veranderingen is het nodig steeds opnieuw te bezien wat mensen willen, hoe deze wensen 

en eisen veranderen en wat dat betekent voor de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar 

woningen, winkels, werkplekken et cetera. En specifieker, wat het betekent voor de 

_________ 
2
 Dit hoofdstuk is gebaseerd op het boekdeel ‘De gebouwde stad’ in ‘De stad kennen, de stad maken’, in Hafkamp et 

al, 2015. 

http://www.kkshetlevendeboek.nl/
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gebouwde stad. Hier behandelen we vijf belangrijke veranderingen aan de vraagzijde van de 

markt. Daarna vertalen we die naar hun betekenis voor stedelijk vastgoed en de gebouwde 

stad. 

 

Consument machtiger 

De vastgoedmarkt en gebiedsontwikkeling hebben jarenlang de luxe gekend van een 

overdadige vraag. Daarvan is nu minder sprake. Door een krimpende vraag is er vaker een 

overschot aan aanbod in kantoren, winkels en andere functies. Als schaarste het probleem 

niet is, is het efficiënt toevoegen van vierkante meters geen oplossing. Mede door de 

economische crisis is de consument kostenbewuster geworden. Hij geeft minder uit in 

winkels en doet minder snel grote aankopen zoals een woning. De banken zijn minder soepel 

met hypotheken en kopers zijn kritisch en in een kopersmarkt machtiger.  

 

Markt gesegmenteerd 

In de kopersmarkt bestaan veel doelgroepen en marktsegmenten. Vroeger was de cyclus 

van inwonen bij je ouders, trouwen, een eigen gezin stichten om daarna samen en 

uiteindelijk alleen over te blijven, de norm. De huishoudensamenstelling is drastisch gewijzigd 

en het aantal hokjes waar huishoudens zijn onder te brengen, neemt toe. Bovendien 

switchen mensen regelmatig en meer kriskras van hokje. Ze zijn ‘situational consumers’ 

ofwel ‘zappende consumenten’ geworden met een ‘meervoudige identiteit’. Was in 1980 nog 

50 procent van de huishoudens een paar met kinderen, tegenwoordig is dat percentage 30. 

Van de huishoudens is 37 procent nu een eenpersoonshuishouden. Mensen trouwen minder 

of op latere leeftijd en zelden vanuit het ouderlijk huis. Het aantal echtscheidingen neemt toe, 

evenals de samengestelde gezinnen en latrelaties. Daarnaast zijn er door migratie meer 

etnische variaties in gewoonten, normen en waarden. Verschillende mensen en evenzovele 

wensen.  

 

Kwali-tijd 

De agenda van veel mensen is voller dan ooit. Ze maken zich druk of krijgen de drukte 

opgedrongen. In beide gevallen zijn ze druk. Om binnen de dagelijkse 24 uur ieders 

takenlijstje af te handelen, helpt het als taken gecombineerd kunnen worden. Eén locatie 

voor meerdere dingen heeft voordelen: winkelen in de lunchpauze, lunchen in de sportschool 

of sporten op kantoor. De tijd die burgers overhouden willen ze hoogwaardig besteden. Voor 

de één is dat fun en actie, voor een ander ontspanning en rust. Universeel lijkt de behoefte 

aan sfeer, originaliteit, ‘het verhaal’, authenticiteit, bijzonder ontwerp en beleving te groeien. 

Het gaat om ‘kwali-tijd’, ook in het woondomein.  

 

Verbinding 

Globalisering versterkt de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op aarde. 

Verwevenheid heeft een economische, politieke en culturele component. Centraal staat de 

wereldwijde arbeidsdeling, waarbij productielijnen over de wereld vertakt raken. 

Arbeidsdeling is niet nieuw, maar neemt door ICT een hoge vlucht. Informatie is een 

belangrijke grondstof van de kenniseconomie en ICT maakt veel informatie direct en overal 

beschikbaar. De wereld raakt verknoopt en verbonden. Technologie verandert de kantoren 

en maakt van plekken met wifi (én koffie!) potentiële werkplekken. Dat kan ook thuis zijn. 

Werknemers werken anders (‘het nieuwe werken’) en consumenten winkelen anders (‘het 

nieuwe winkelen’). ICT verandert ook het woondomein. Slimmere woningen en ‘Smart Cities’. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsdeling
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Dingen waarvoor de burger voorheen de deur uit moest, doet hij nu vanuit huis: bankzaken, 

winkelen, online contact met vrienden en thuiswerken.  

 

Duurzaamheid 

We weten allemaal dat we minder energie moeten verbruiken en energie duurzaam 

opwekken; minder grondstoffen en meer hergebruiken. Duurzaamheid in de gebouwde stad 

gaat dus zeker om groene en energiezuinige gebouwen. Nieuwbouwwoningen zijn vaak al 

energiezuinig en worden gebouwd met duurzame materialen. Het verduurzamen van de 

bestaande voorraad is de grote opgave.  

Duurzaamheid heeft in de ‘people, planet, profit’ benadering ook een sociale en een 

economische component. Duurzaamheid gaat dan meer over continuïteit, over 

‘volhoudbaarheid’. Hoe duurzaam is een nieuw energiezuinig kantoor als deze elders 

structurele leegstand oplevert? Duurzaam vastgoed is vastgoed waarnaar op lange termijn 

vraag is. Een pand dat zich niet voegt naar de wensen van toekomstige gebruikers is niet 

volhoudbaar en dus niet duurzaam. 

 
 

2.2 Drie uitdagingen voor de stad 

 

De belangstelling voor de stad groeit. Bewoners, bezoekers, bedrijven en bollebozen kiezen 

voor de stad. Die belangstelling heeft gevolgen voor omvang en kwaliteit van de stedelijke 

gebouwde voorraad. De kwaliteit van de gebouwde stad draagt bij aan de aantrekkelijkheid 

van de stad. Een krachtige stad is een kwalitatief goede stad. Monumenten kun je 

beschouwen als een soort keurmerk van bewezen kwaliteit. De Atlas voor Gemeenten 2015 

gaat in op, wat wordt genoemd, de triomf van de monumentale stad. De monumentale stad is 

in trek en monumenten dragen meetbaar bij aan die aantrekkingskracht. Marlet en Van 

Woerkens (2015) hebben berekend dat een monumentaal pand tot € 125.000 duurder is, 

puur vanwege het monumentale karakter van het pand en de omgeving.  

 

Het vormgeven of opnieuw vormgeven van de gebouwde stad is daarmee misschien wel 

belangrijker dan ooit. Maar wat is een slim gebouwde stad en wie gaat deze vorm geven? Wij 

zien drie uitdagingen. Een krachtiger stad kan hier mee omgaan, een zwakkere stad niet.  

 

De eerste uitdaging is de wijze waarop een tragere ‘onroerende’ gebouwde omgeving 

adequaat meebeweegt met snelle veranderingen. De vraag is hoe de flexibel gebouwde stad 

eruit ziet en wat dat vraagt van gebouwen en gebieden en van wetten, regels en instituties. 

 

De tweede uitdaging zit in het omgaan met differentiatie. Wanneer verschillen groeien tussen 

mensen, tussen gebieden, tussen winnaars en verliezers, vraagt dat een andere opstelling 

van partijen, overheden voorop. Meer ruimte bieden aan (groepen) burgers betekent impliciet 

het beperken van ruimte voor anderen. Meer differentiatie betekent meer ongelijkheid, 

waarbij de vraag is wat goed en onderscheidend is voor een stad, en wanneer ongewenste 

verschillen optreden. 

 

De derde uitdaging is de wijze waarop dat aanpassen zijn beslag krijgt. Oude sturing- en 

verdienmodellen voldoen niet langer en nieuwe modellen ontbreken of moeten zich nog 

bewijzen. Voor die omslag en zoektocht worden verschillende termen gehanteerd. In 

markttermen gaat het om een verschuiving van aanbod- naar vraaggericht. Planologen zien 
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een verschuiving van toelating- naar uitnodigingsplanologie en bestuurskundigen van 

‘government’ naar ‘governance’. Gebiedsontwikkelaars noemen het een verschuiving van 

integraal en top-down naar organisch en bottom-up. Ze duiden allemaal op veranderingen 

van het bestaande systeem, andere rolverdelingen en op een rol van burgers, consumenten 

en/of eindgebruikers in het vormgeven aan de stad.  

 

 
Tijdelijke studentenhuisvesting in Zaandam 

 

Omgaan met verandering  

De maatschappij wordt dynamischer. De gebouwde stad heeft flexibiliteit nodig om de 

dynamiek in de maatschappij bij te houden. Op korte termijn zodat de gebouwde stad kan 

meebewegen met de markt en zich daarop aandienende kansen. Op langere termijn zodat 

de gebouwde stad zich aanpast aan nog onbekende behoeften.  

 

Het aanpassen van bestaande gebouwen en gebieden aan wijzigende wensen en behoeften 

heeft deels betrekking op bouwtechnische aspecten, maar heeft ook een juridische 

component. Soms kan iets wel worden aangepast, maar staan wetten (zoals huurwetgeving 

of (ver)bouwvoorschriften) of instituties (zoals PPS-constructies) in de weg.  

Vaak lijkt het adaptief vermogen van betrokken professionals beperkt. Niet iedereen kan, of 

wil zich aanpassen. Soms is er weerstand tegen aanpassing of tegen een meer flexibele 

houding. Gedeeltelijk is dat zeker terecht: dat de gebouwde stad zich moet kunnen 

aanpassen, wil niet zeggen dat alles moet kunnen of om met elke wind mee te bewegen. 

Meer flexibiliteit an sich is geen doel. Het is goed om steeds te bedenken wat we wel willen 

vastleggen en wat we vrij willen laten. Ook moet voorkomen worden dat flexibiliteit leidt tot 

willekeur en toevalligheid. 
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3. Nationaal en lokaal huurbeleid in 
Nederland 

Wat zijn de consequenties van de maatschappelijke trends en de ontwikkeling van 

woningmarkt voor de huidige regelgeving? Past de regelgeving voldoende bij de behoefte 

aan flexibiliteit op de huurwoningmarkt? Waar schuilen belemmeringen en mogelijke 

aanpassingen? Dit hoofdstuk zet het nationale en het lokale huurbeleid uiteen en schetst 

mogelijkheden voor flexibilisering. 

 

Dit hoofdstuk gaat in op vier terreinen van regelgeving:  

 Huurbescherming (nationale regelgeving via Burgerlijk Wetboek) 

 Huurprijsregelgeving (o.a. via woningwaarderingsstelsel (WWS) en 

huurprijsstijgingen)  

 Veranderende regelgeving  

 Lokaal en regionaal niveau (woonruimteverdeling) 

 

3.1 Nationaal huurbeleid: klaar voor meer flexibilisering?  

  

Huurbescherming 

In Nederland heeft iedere huurder recht op huurbescherming. Dat is een groot goed voor 

huurders en biedt zekerheid. De machtsverhouding tussen huurder en verhuurder is hier 

meer in balans dan in landen waar geen of beperkte huurbescherming is. Door de degelijke 

huurbescherming in Nederland wordt een verhuizing bijna altijd door de huurder geïnitieerd, 

niet door de verhuurder. De mate van doorstroming ligt in handen van de huurder. Een 

ongenuanceerde hypothese hierbij is ‘naarmate er meer huurbescherming is, is er lagere 

dynamiek op de (huur)woningmarkt’. Deze hypothese staat los van of huurbescherming nu 

een gerechtvaardigd middel is om dynamiek op de (huur)woningmarkt te bewerkstelligen.  

 

Zowel bewoners van zelfstandige als van onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) 

en onderhuurders hebben huurbescherming. De hoogte van de huurprijs doet niet ter zake. 

Huurbescherming is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en houdt in dat de verhuurder niet 

zomaar de huur op kan zeggen. Dat kan enkel bij wanprestatie van de huurder, dringend 

eigen gebruik of bij een wijziging van een bestemmingsplan (bijvoorbeeld als gevolg van een 

nieuw wegtracé).  

Tijdelijke verhuur is mogelijk via de Leegstandwet en via het Burgerlijk Wetboek op basis van 

‘naar aard van korte duur’ of ‘dringend eigen gebruik’. Indien huurder en verhuurder een 

conflict hebben, dient men naar de kantonrechter te gaan.  

Het huidige beleid (campuscontracten en verhuur via leegstandswet) en mogelijk toekomstig 

beleid (tijdelijke huurcontracten voor jongeren en starters) bieden mogelijkheden om het 

initiatief tot verhuizen niet enkel bij de huurder te laten, maar ook aan de verhuurder te 

geven.  
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Huurprijsregelgeving 

De huurprijsregelgeving kent een duidelijke relatie met dynamiek op de woningmarkt. De 

hoogte van de huur is een duidelijke prikkel om al dan niet te verhuizen, evenals de jaarlijkse 

aankondiging van de huurstijging.  

De huurprijsregelgeving maakt onderscheid tussen gereguleerde huurwoningen (sociale 

huurwoningen) en geliberaliseerde huurwoningen (vrije sector woningen). De 

huurprijsregelgeving geldt alleen voor gereguleerde huurovereenkomsten, dus met een 

aanvangshuur boven de liberalisatiegrens ( €710,68 in 2015). Een hogere (vrije of 

geliberaliseerde) huur kan wettelijk alleen als de woning voldoende kwaliteitspunten volgens 

het woningwaarderingsstelsel (WWS) heeft: 142 punten in 2015. Het gaat hier om kale huur, 

zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht. De liberalisatiehuurgrens geldt voor 

corporaties en particuliere verhuurders en geldt niet voor onzelfstandige woningen. 

Verhuurders zijn vrij om een lagere huur te vragen dan volgens het WWS maximaal mogelijk. 

Gereguleerde huurwoningen (onder de liberalisatiegrens) zijn vooral bedoeld voor mensen 

met een inkomen tot € 34.911 (bij corporaties).  

 

Ieder voorjaar maakt het ministerie de maximale huurprijsstijging bekend. Dit percentage 

wordt vastgelegd in de uitvoeringsregeling huurprijzen. Sinds 2013 is het nationale 

woonbeleid erop gericht om huurverhogingen afhankelijk te maken van het inkomen om 

scheefwonen te ontmoedigen. Een (relatief) forse huurstijging moet scheefwoners ertoe 

aanzetten om te verhuizen naar een (duurdere, passender) andere woning en zo de 

dynamiek vergroten. Afhankelijk van het inkomen liepen in 2015 huurstijgingen uiteen van 2,5  

tot 5 procent; dat is meer dan de inflatie. Een verhuurder is niet verplicht om deze 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.  

 

De huurprijsregelgeving is aan strakke kaders gebonden. Hierbinnen kunnen verhuurders 

met inspraak van huurders en gemeenten keuzes maken of en in hoeverre de huur wordt 

verhoogd. Daarin zit een stukje beleidsvrijheid om te sturen op dynamiek via prijsbeleid.  

 

Verkoop van huurwoningen 

Het verkoopbeleid van corporaties heeft effect op de dynamiek in de huurwoningmarkt en op 

de beschikbaarheid van het aantal betaalbare huurwoningen. Verkoop door corporaties is 

geregeld in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) en per 1 juli 2015 in het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen verkoop 

van huurwoningen aan natuurlijke personen voor eigen bewoning en verkoop van 

huurwoningen aan andere dan natuurlijke personen. Een corporatie mag een woning 

verkopen aan een zittende of huurder of bij mutatie aan een natuurlijk persoon die er zelf 

gaat wonen zonder toestemming van de minister. Als er sprake is van korting op de 

verkoopprijs moeten de corporatie en de koper de winst of het verlies in een bepaalde 

verhouding delen wanneer de woning wordt doorverkocht. Als een corporatie woningen wil 

verkopen aan een rechtspersoon of aan een natuurlijk persoon die er niet zelf gaat wonen, is 

vooraf toestemming van de minister vereist.  

De koper dient van onbesproken gedrag te zijn en de woningen moeten tegen een minimale 

verkoopprijs worden verkocht. De minister geeft ruimte aan de huurders(vereniging) en de 

gemeente om een zienswijze over het voornemen tot verkoop uit te brengen. De verkoop van 

geliberaliseerde huurwoningen is eenvoudiger; een dergelijke zienswijze is niet nodig en de 

corporatie hoeft de woningen niet eerst aan de zittende huurder en een andere corporatie 

aan te bieden.  
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Verhuurderheffing 

Alle verhuurders, dus corporaties en private partijen, die meer dan tien gereguleerde 

huurwoningen verhuren, betalen de verhuurderheffing. De heffing wordt berekend over de 

totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde 

van de woningen. De verhuurderheffing wordt grotendeels betaald met de inkomsten vanuit 

de huur.  

Verhuurders betalen minder heffing als ze investeren in het omvormen van bijvoorbeeld 

(lege) kantoren of scholen tot woningen, bij sloop in krimpgebieden of bij sloop, nieuwbouw of 

verbouw in Rotterdam-Zuid.  

 

De relatie tussen dynamiek op de huurwoningmarkt en verhuurderheffing is indirect en 

tweeledig. Ten eerste noemen de corporaties de verhuurderheffing geregeld als motief om de 

huurprijs maximaal te verhogen, wat huurders kan prikkelen om te verhuizen. Ten tweede 

investeren corporaties minder in nieuwbouw (en transformatie) van betaalbare sociale 

huurwoningen. Minder nieuwe woningen betekent minder keuze voor woningzoekenden en 

beperkt daarmee de dynamiek op de huurwoningmarkt.  

 

 

3.2 Regelgeving in ontwikkeling 

 

Om de lokale partijen te ondersteunen, maakt het kabinet een prioritaire agenda, de ‘Staat 

van de volkshuisvesting’ om landelijke opgaven op de lokale agenda’s te plaatsen, zoals het 

energiezuinig maken van de woningvoorraad, het passend huisvesten van ouderen en 

zorgbehoevenden en het huisvesten van de laagste inkomens met het oog op de 

betaalbaarheid. Het rijk zal in 2016 monitoren of deze opgaven gerealiseerd worden en zo 

mogelijk prestaties (laten) vergelijken. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van 

woningen en woonomgeving staan hierin centraal.  

 

Scheiding daeb- en niet daeb 

De nieuwe Woningwet geldt per 1 juli 2015. De wet maakt onder meer onderscheid tussen 

daeb- en niet daeb-woningen (wat staat voor diensten van algemeen economisch belang), 

oftewel woningen van corporaties onder en boven de liberalisatiegrens. Corporaties dienen 

beide typen woningen apart te exploiteren. Sociale huurwoningen (onder die grens) moeten 

passender worden toegewezen. Deze harde scheiding werkt belemmerend voor 

woningcorporaties. Veel van de niet-daeb woningen (de duurdere huurwoningen) liggen 

verspreid door het gehele bezit. Verschillen zijn dikwijls toevallig tot stand gekomen: een wat 

grotere hoekwoning, een voormalig bedrijfspand, een ruimte boven een winkel, et cetera. 

Een harde scheiding daeb en niet-daeb vermindert de dynamiek op de huurwoningmarkt. 

 

Passendheidstoets 

Woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 voldoen aan de norm voor passend toewijzen. 

In de herziene Woningwet staat dat aan 95 procent van de huurders die recht hebben op 

huurtoeslag (met maximaal inkomen van €34.900,-) een woning moet worden toegewezen 

met een huur onder de aftoppingsgrens (van €576,87 voor 1- en 2-persoonshuishoudens of 

van €618,24 voor 3- of meerpersoonshuishoudens). Corporaties worden zo gestuurd om bij 

de doelgroep niet de maximale toegestane huur (volgens het WWS) te vragen. Door passend 

toe te wijzen is het mogelijk om huur en inkomen beter op elkaar af te stemmen om zo een 

kleiner beroep te doen op de huurtoeslag. Dit geldt niet voor particuliere verhuurders. De 
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veronderstelling hierbij is dat corporaties zo hun bezit passender toewijzen aan de doelgroep. 

De wet schrijft tevens voor dat de slaagkans niet mag verminderen.  

 

Woningwaarderingsstelsel  

De locatie van een woning is een zeer bepalende factor voor de waarde van een woning. 

Deze component kwam tot nu toe echter nauwelijks tot uitdrukking in het 

woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS wordt daarom zo aangepast dat de lokale 

marktsituatie (in de vorm van de WOZ-waarde) wordt meegewogen. De huurder blijft daarbij 

met het WWS beschermd tegen te hoge huren in verhouding tot de waarde van de woning. 

Het nieuwe WWS gaat per 1 oktober 2015 in. Deze andere manier van prijsbepaling via het 

WWS kan bij nieuwe verhuringen leiden tot hogere huren. Voor potentiële nieuwe huurders 

kan dit een prikkel zijn om bij de afweging tussen koop en sociale huur toch te kiezen voor 

koop omdat zij sociale huur in verhouding als (te) duur ervaren.  

 

Bevriezen liberalisatiegrens 

De liberalisatiegrens wordt vanaf 1 januari 2016 drie jaar bevroren op € 710,68. De 

verwachting is dat de ruimte voor de vrije huursector wordt vergroot en de betaalbaarheid 

voor de sociale huursector verbetert. Op deze wijze is het voor marktpartijen interessanter 

om te investeren in het middensegment van de huurwoningmarkt.  

Mensen die net geen recht hebben op huursubsidie kunnen echter in de knel komen. Als de 

aftoppingsgrens jaarlijks stijgt, en de liberalisatiegrens blijft constant, wordt het marktsegment 

daar tussenin steeds kleiner. Voor de groep die daarop is aangewezen, blijven dan steeds 

minder woningen over. 

  

Huursombenadering 

Een andere manier om huurverhogingen te regelen is de huursombenadering. De corporatie 

bekijkt zelf welke woningen zij jaarlijks meer en minder in huur verhogen. Gewilde en relatief 

goedkope woningen stijgen sneller in huur, terwijl huren bij minder populaire complexen 

worden gematigd, maar de totale huursom in enig jaar bij een corporatie blijft gelijk.  

In juni 2015 hebben Aedes en de Woonbond een invulling gegeven aan deze huursom als 

alternatief voor de reguliere huurverhoging. Zij nemen naast huurverhoging ook harmonisatie 

bij vrijkomende woningen mee. De totale opbrengsten blijven ongewijzigd. Een groot 

voordeel is dat niet telkens de minst populaire woningen vrijkomen, die dan ook nog eens het 

meest in huur stijgen. Deze huursombenadering kent een ander vertrekpunt voor 

huurverhoging dan inkomen zoals in huidige beleid het geval is. De huursombenadering gaat 

uit van de kwaliteit van de woning in verhouding tot de prijs. Hiermee ligt een mogelijke 

prikkel tot verhuizen niet vooral op de relatie prijs-inkomen, maar op de prijs-

kwaliteitverhouding.  

 

Tijdelijke verhuur 

Om de toegang tot en de doorstroming binnen de sociale huursector te verbeteren wordt het 

wettelijk instrumentarium voor tijdelijke verhuur uitgebreid. Tijdelijke verhuur voor een periode 

van 1-5 jaar kan al op basis van de Leegstandswet, maar wordt uitgebreid met het Burgerlijk 

Wetboek. Hierdoor is het mogelijk om groepen te bedienen die anders veel moeilijker 

toegang hebben tot een betaalbare huurwoning: jongeren, starters, maar ook bijzondere 

groepen als mensen die uit de opvang komen, ex-gedetineerden of kenniswerkers uit het 

buitenland. Tijdelijk huren levert voor hen een vergroting van het woningaanbod op, omdat 

woningen sneller beschikbaar komen of doordat verhuurders woonruimte aanbieden die 

anders leeg zou staan. Met deze nieuw te introduceren instrumenten kan voor deze groepen 
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ruimte worden gemaakt binnen de schaarse sociale woningvoorraad. Betreffende wijzigingen 

worden naar verwachting medio 2015 in de Tweede Kamer besproken. 

 

Nieuwe wetgeving bevordert dynamiek 

De beoogde landelijke regelgeving lijkt gedreven door twee grote opgaven: meer 

doorstroming en passender wonen. De voorgestelde nieuwe wetgeving lijkt meer prikkels te 

kennen voor doorstroming dan het huidige beleid. Goedkope woningen zijn gereserveerd 

voor lage inkomens, hogere inkomens krijgen prikkels om te verhuizen, investeren in de 

middenhuurcategorie wordt bevorderd, tijdelijke huurcontracten genereren meer beschikbaar 

aanbod en meer gewilde woningen stijgen in prijs. 

 

 
  

 

3.3 Lokaal en regionaal huurbeleid: ruimte voor beweging  

 

De mate van flexibiliteit, doorstroming en beschikbaarheid op de huurmarkt hangt nauw 

samen met de toewijzing van sociale huurwoningen. Afspraken over woonruimteverdeling 

worden veelal op regionaal niveau gemaakt. Daarbinnen hebben corporaties enige vrijheid 

om hun woningen toe te wijzen, met uitzondering van het inkomen. Dat mag niet te hoog zijn, 

want woningcorporaties moeten overeenkomstig de daeb-regels 90 procent van hun 

vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.911 

(prijspeil 2015). Maximaal 10 procent mag naar de hogere inkomens.  

 

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet in werking getreden. Hiermee kunnen 

gemeenten (beperkt) sturen in de woonruimteverdeling, bijvoorbeeld in het voorrangsbeleid 

en tijdelijke huurcontracten naar doelgroep. Onderliggende gedachte van de Huisvestingswet 

is meer keuzevrijheid voor woningzoekenden, die zelf moeten kunnen kiezen waar ze in 

Nederland willen wonen. Alleen om zwaarwegende redenen mag een gemeente dit recht van 
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vrije vestiging beperken met toewijzingsregels . De Huisvestingswet zegt het zo: 

“toewijzingsregels zijn alleen mogelijk voor ‘zover noodzakelijk en geschikt om de 

onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste te bestrijden”. 

 

Als gemeenten eigen toewijzingsregels willen hanteren, moeten zij een 

huisvestingsverordening vaststellen waarin is geregeld in welke gevallen een 

huisvestingsvergunning nodig is. De gemeente is verplicht alle relevante partijen, waaronder 

woningcorporaties, te betrekken bij het maken van de verordening. Een gemeente mag 

toewijzingsregels vaststellen voor de goedkope huurwoningenvoorraad. De nieuwe 

Huisvestingswet stelt geen vaste huurprijsgrenzen meer. Gemeenten mogen zelf bepalen 

wat de goedkope, en dus vergunningplichtige, voorraad is. Koopwoningen vallen niet meer 

onder de nieuwe wet. 

 

Tijdelijke verhuur  

Tijdelijke verhuur is mogelijk op basis van de Leegstandswet. Het voornemen bestaat om 

deze uit te breiden met regelgeving in het Burgerlijk Wetboek. Op regionaal en lokaal niveau 

wordt hieraan uitvoering gegeven doordat de gemeente een huisvestingsvergunning moet 

afleveren. De woningmarktregio en de gemeente hebben zo invloed op de doelgroepen van 

tijdelijke huurcontracten en daarmee invloed op de doorstroming in de woningmarkt.  

 

Voorrangsbeleid  

In het woonruimteverdeelsysteem is op regionaal en lokaal niveau afgesproken in hoeverre 

urgente woningzoekenden voorrang krijgen. De definiëring van urgentie verschilt per regio, 

evenals het percentage van de vrijkomende woningen dat naar urgenten gaat. Met name in 

de grote steden is dit aandeel vaak groot, waardoor deze voorrangsregel een remmende 

werking heeft op de kansen van de reguliere woningzoekenden.  

 

Toewijzingsbeleid per corporatie 

Corporaties kunnen binnen de landelijke en gemeentelijke wettelijke kaders nog eigen 

beleidskeuzes maken. Zo bepaalt het eigen huurbeleid van een corporatie (bijvoorbeeld het 

streefhuurbeleid) welke huurprijs sociale huurwoningen krijgen als ze opnieuw worden 

verhuurd. Belangrijk kader daarbij is uiteraard de Huurprijzenwet, met het 

woningwaarderingsstelsel, dat een maximum stelt aan huren voor sociale huurwoningen. In 

de vrije (geliberaliseerde) sector is meer beleidsvrijheid. In deze ‘vrije sector’ kunnen 

marktconforme huren worden gevraagd, ook door corporaties. Soms wijken corporaties daar 

om doelgroepredenen van af. Corporaties kunnen in de vrije huursector inkomenseisen 

stellen om te waarborgen dat potentiële huurders de huurprijs kunnen betalen of om ervoor te 

zorgen dat een eventuele korting op de marktprijs terecht wordt toegekend. Verder kunnen 

corporaties ook voorrangsregels hanteren voor huishoudens die zich oriënteren op de vrije 

sector, bijvoorbeeld voorrang voor gegadigden die een sociale huurwoning achterlaten.  

 

Tot slot 

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau zijn er mogelijkheden om te sturen op de dynamiek in 

de woningmarkt. Hoofdzakelijk wordt hierop gestuurd door wet- en regelgeving via 

huurbescherming, via prijsbeleid en via woonruimteverdeling. Dit hoofdstuk liet zien wat er 

binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk is en welke veranderingen er spelen. Tijdens 

de denktanksessies met corporaties en gemeenten gedurende dit onderzoek bleek dat 

corporaties die ruimte binnen de huidige regelgeving zoeken om gepast in te zetten. Ook zijn 

er suggesties gedaan om deze beleidsknoppen te verbeteren. Deze staan in hoofdstuk 10 

Oplossingsrichtingen.  
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4. Vormen van flexibel huurlandschap 
in Nederland  

Dit hoofdstuk is tot stand gekomen met medewerking van Anne-Jo Visser, Platform31 

 

 

In Nederland is het laatste decennium vaker geprobeerd om meer dynamiek in de huurmarkt 

te brengen. Redenen om hiermee te werken of te experimenteren zijn enerzijds gericht op 

het belang van de huurder: meer maatwerk leveren aan huurders in wisselende lokale 

omstandigheden en veranderende huishoudensituaties. Daarnaast komt de wens naar meer 

flexibiliteit ook voort uit het belang van de verhuurder: de financiële middelen en de 

woningvoorraad zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten. Tot slot ziet de overheid het als 

instrument om sneller ontwikkelingen te laten realiseren door verhuurders. 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van verschillende ervaringen met flexibiliteit en biedt inzicht 

in beleidsmatige en fysieke interventies. Achtereenvolgens gaan we in op huurcontractvorm, 

eigendomsvorm, huurprijs, manieren van (bij-, aan- en ver)bouwen, woninggrootte en functie.  

Dit hoofdstuk is gebaseerd op innovatieve pilots en onderzoek naar de eerste ervaringen 

hiermee. Omdat deze pilots nog te vers of te beperkt in omvang waren, is het uitgevoerde 

evaluatieonderzoek vooral ingestoken op de eerste ervaringen en was het niet mogelijk om al 

gedegen onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten of risico’s voor de dynamiek 

op de huurwoningmarkt. Het hoofdstuk sluit af met een analyse van voor- en nadelen van 

ervaringen met flexibel huren.  

 

4.1 Vormen van flexibele en tijdelijke huurcontracten 

 

De laatste jaren is de roep toegenomen om flexibeler met huurcontracten om te gaan. De 

belangrijkste reden is dat niet alleen de insiders – zij die al een woning hebben -, maar ook 

de outsiders - de woningzoekenden - in met name de overspannen woningmarkten niet meer 

aan een woning kunnen komen. Met tijdelijke huurcontracten komen meer woningen 

beschikbaar, is de gedachte.  

In 2006 zijn de campuscontracten als wettelijke mogelijkheid geïntroduceerd voor een tijdelijk 

huurcontract. Op basis van een opzeggingsgrond voor dringend eigen gebruik (artikel 7:274, 

lid 4 BW) kunnen huurders na hun studie uit de woning gezet worden binnen een redelijke 

termijn (een half tot een heel jaar na afstuderen). Ook zijn er wettelijke mogelijkheden 

gekomen om op basis van de Leegstandswet een leeg pand tijdelijk te verhuren als 

woonruimte mits het college van B en W een vergunning verleent. Ook bestaat de 

huurovereenkomst naar de aard van zijn korte duur (artikel 7:232, lid 2 BW). Dit geldt voor 

bijvoorbeeld een vakantiewoning of wisselwoning, waarbij huurders geen huurbescherming 

hebben.  

In 2010 experimenteerden enkele Amsterdamse corporaties met een tijdelijk 

jongerencontract. Ook in Enschede en in Enkhuizen lopen proeven hiermee. Jongeren tot 

bijvoorbeeld 23 jaar kunnen tijdelijk een woning huren. Bij het bereiken van de 23-jarige 

leeftijd, moeten zij die weer verlaten.  
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De Amsterdamse corporatie Stadgenoot stelde in 2013 een vijfjarencontract voor, waarin 

starters vijf jaar lang tijdelijk een woning kunnen huren in afwachting van een woning in de 

sociale huur voor onbepaalde tijd. Stadgenoot wil hiervoor een bepaald deel van de 

woningvoorraad reserveren, zodat naast de starters ook de doorstromers kans hebben op 

een sociale huurwoning. 

 

Uit eerste studies van Platform31 in 2014 met ervaring met tijdelijke huurcontracten en 

simulaties van Rigo in 2013 over het gedrag van huurders bij het instellen van tijdelijke 

huurcontracten blijkt dat sociale huurders nu bij verhuizing lang niet altijd in de sociale 

huursector terugkeren (Kromhout en Buitendijk, 2013; Kromhout et al, 2014). De winst van 

het introduceren van tijdelijke huurcontracten zit in de uitstromers. Van alle sociale huurders 

die verhuisden, woont ruim 60 procent opnieuw in een sociale huurwoning. De overige 40 

procent verhuisde naar elders, van wie elf procent naar de vrije huursector en 29 procent 

naar een koophuis. Tevens blijkt uit een simulatie in Amsterdam dat met tijdelijke 

huurcontracten het aantal mutaties op de lange termijn met bijna 50 procent stijgt (van 7 naar 

10 procent). De doorstroming wordt hiermee bevorderd. Ervaring met campuscontracten in 

Utrecht wijzen een zelfde kant op. Studenten stromen sneller door en de wachtlijsten nemen 

af. Anderzijds moet die 60 procent wel weer een andere (sociale) huurwoning krijgen. 

Ondertussen wordt er geëxperimenteerd met tijdelijke huurcontracten; paragraaf 7.3 gaat 

hierop door. 

 

 

‘Johanna’, een wooncomplex voor 653 studenteneenheden in Utrecht. 

 

 

4.2 Vormen van flexibele eigendomsvormen 

 

Medio jaren negentig van de vorige eeuw kwam het flexibel eigendom op. Huurders kregen 

de mogelijkheid om de woning deels te kopen in maatschappelijk gebonden eigendom. 

Meerdere varianten ontstonden zoals Koopgarant, Slimmer Kopen en Kopen naar Wens. 
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Hierbij kan een huurder met korting of met uitgestelde erfpachtconstructie zijn huurhuis 

kopen. Daardoor is het mogelijk om ook met een kleine beurs een woning (gedeeltelijk) te 

kopen.  

De effecten van deze meer flexibele eigendomsvormen zijn niet -zoals bij aanvang gedacht - 

dat huurders ook een meer geëmancipeerd leven (groter sociaal netwerk, hoger inkomen, et 

cetera) zouden krijgen (Elsinga e.a., 2008). De relatie lag juist andersom: de meer kansrijken 

kochten. Verkopen met korting blijkt maar een zeer beperkt prijseffect te hebben op de 

reguliere koopwoningmarkt (Schilder e.a., 2014). 

 

4.3 Pilots met flexibele huurprijzen 

 

Eén van de meer gewaagde en invloedrijke experimenten was het initiatief van dertien 

corporaties om te experimenteren met huur op basis van het inkomen en de 

huishoudensamenstelling, ‘Huur op Maat’ genaamd. Drie jaar experimenteerde men in 

verschillende regio’s hiermee. Ging een huishouden meer verdienen, dan ging de huur - op 

basis van een jaarlijkse inkomenstoets - omhoog. Indien het inkomen omlaag ging, ging ook 

de huur omlaag.  

 

Uit de evaluatie van Huur op Maat in 2011 blijkt dat de keuzevrijheid van lage inkomens 

toeneemt, volkshuisvestingsgelden doeltreffender worden besteed (de huurkorting komt 

alleen terecht bij de mensen met een laag inkomen) en dat de relatie tussen prijs en kwaliteit 

van de woningen sterker is (Kromhout, 2011; Visser en Vos, 2011; Van der Schaar, 2011). 

Het draagvlak voor Huur op Maat was groot. Bijna 80 procent van de huurders, die 

meededen aan Huur op Maat, vindt het rechtvaardig dat de korting jaarlijks wordt aangepast 

aan het inkomen. Van de woningzoekenden met een hoger inkomen is 63 procent het ermee 

eens dat mensen met een lager inkomen minder huur betalen.  

 

Minister Spies wilde indertijd Huur op Maat niet landelijk introduceren, maar gaf Amsterdam 

en Utrecht wel de mogelijkheid om voor middeninkomens in de vrije sector dit instrument in te 

zetten. Alleen Amsterdam greep die mogelijkheid aan en experimenteert er momenteel mee. 

Deze Pilot Flexibel Huren Middeninkomens loopt tot en met september 2016.  

 

Daarnaast startte de SEV in 2011 een experiment Lokaal huurbeleid, waarbij gemeenten, 

corporaties en huurders gezamenlijk de mogelijkheid zouden moeten krijgen om het 

huurbeleid lokaal vast te stellen. Nu stelt de overheid jaarlijks de wettelijke maximale 

huurverhoging vast, ongeacht of het een krimpregio of een regio met druk op de woningmarkt 

is. Gedachte was dat er met Lokaal huurbeleid veel specifieker ingespeeld kon worden op de 

regionale woningvraag. Zo kunnen corporaties - indien nodig - delen van hun bezit in huur 

verhogen en andere delen verlagen. Dit experiment - het overhevelen van het huurprijsbeleid 

van Rijk naar gemeenten - ging het ministerie van BZK uiteindelijk een stap te ver. Het kwam 

niet verder dan een gedachte-experiment. 
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4.4 Diverse vormen van bewonersinzet flexibele bij-, aan-, en 
verbouwen 

 

Huurders verhuizen regelmatig omdat hun huishoudenssituatie verandert. Bijvoorbeeld bij 

gezinsuitbreiding, als de kinderen het nest uitvliegen of als grootouders komen inwonen. Als 

huurder kan je dan steeds gaan verhuizen. Een alternatief is dat de bestaande huurwoning 

flexibel meebeweegt met de verandering in het huishouden door bij-, aan- en verbouwingen. 

 

In de sociale huursector is het nog vrij ongebruikelijk om huurders veel invloed te laten 

hebben op de woning. Uiteraard bestaan de ‘zelf aangebrachte voorzieningen’ zoals 

wastafels of een bad, maar die moeten (nog te) vaak na verhuizing weer worden 

weggehaald. Het tijdelijk aan- of bijbouwen van een verzorgingsunit voor grootouders komt 

relatief weinig voor. 

  

Ook het geven van meer ruimte aan huurders door hen zelf te laten klussen in huurwoningen 

die groot onderhoud nodig hebben en waardoor zij korting kunnen krijgen op de huur, komt 

op dit moment alleen op experimentele wijze voor. In 2008 experimenteerden meerdere 

steden (Groningen, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen) met het concept Karakterpanden 

(Treffers, 2008). Sociale huurpanden met karakter, waar de huurder in een collectief 

samenwoont en tegen huurkorting zelf ging klussen. Voor corporaties was het wennen dat 

het beheer aan bewoners uitbesteed werd. Zo bleken huurders andere (lagere) 

kwaliteitseisen te stellen dan de corporatie. Momenteel verkennen diverse corporaties 

waaronder Portaal en Rochdale vormen van zelfbeheer van de woning door huurders.  

 

Van klushuizen die door de aanstaande eigenaren worden opgeknapt, zijn er inmiddels vele 

honderden. In 2013 heeft Havensteder als variant hierop in Rotterdam beperkt ervaring 

opgedaan met klushuur bij uitgewoonde huurwoningen (De Jong, 2013; Visser et al, 2014). In 

2015 is er een nieuw experiment Klushuur gestart waar tien woningcorporaties aan 

deelnemen. Zij ontwikkelen een aanpak hoe huurders kluswoningen kunnen opknappen naar 

eigen wens.  

 

 

4.5 Mogelijkheden met flexibele woninggrootte  

 

Studies van de SEV rond 2010 toonden aan dat corporaties veel flexibeler met hun 

bestaande woningen om konden springen door bij- en aan te bouwen, maar ook door het 

doorbreken van bijvoorbeeld portiekflats om een gevarieerder woningaanbod te krijgen 

(Singelenberg en Van Vlaenderen, 2011) . Zo werden transformatiescans voor strategisch 

voorraadbeheer ontwikkeld. De crisis deed de rest en inmiddels staat transformatie hoger op 

de agenda. Corporaties deden ervaring op met samenvoeging van kleinere of juist door het 

splitsen van grotere woningen. 

 

Corporatie Stadgenoot realiseerde in 2011 in Amsterdam twee Solids; nieuwe 

cascogebouwen waar huurders konden gaan wonen, werken en recreëren (Visser, 2011; 

Wallagh, 2013). Huurders kregen de mogelijkheid om zelf de grootte en de bestemming van 
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de woning te bepalen. Hierdoor ontstonden bijzondere woningplattegronden: woningen 

zonder binnenmuren of woningen waarbij gescheiden ouders door middel van een deur de 

zorg over de kinderen konden delen. Doordat het casco nogal rigide is, geen buitenruimte 

kent en niet binnen de ring - op IJburg - gelegen is, was het animo beperkt. Verrassend was 

het investeringsniveau: van zeer sober (5.000
 
euro) tot 200.000 euro (eigen geld) in de vrije 

sector huur. Een specifiek huurcontract bood de huurder veel mogelijkheden voor (een 

combinatie van) wonen, werken of recreëren (alleen ‘sex, drugs en rock& roll’-bedrijvigheid’ is 

uitgesloten). Met de nieuwe wet- en regelgeving mogen corporaties minder bedrijfsruimte 

bezitten en is dit Solids-concept niet meer mogelijk. Ook vielen de totale kosten nogal hoog 

uit. 

 

Het concept van een casco-gebouw biedt waarschijnlijk meer mogelijkheden bij het 

herbestemmen van bestaande lege gebouwen, vooral die met veel inhoud: bedrijfshallen, 

fabrieken, kerken. Het gebouw staat er toch al, dikwijls biedt de buitenkant juist meerwaarde, 

en kan de nieuwe gebruiker of bewoner de ruimte krijgen tot gebruik naar eigen inzicht. 

 

 

4.6 Vormen van flexibele functies 

 

Bestemmingsplannen zijn diep geworteld in onze ruimtelijke ordeningspraktijk. Ze leggen 

vast wat er waar mag en bieden de burgers rechtszekerheid over wat er in hun omgeving 

gebeurt. In de praktijk is dit instrument vaak zeer strikt ingevuld. Als afwijken al mogelijk is, is 

daarvoor een - kostbare en tijdrovende - formele herziening van het bestemmingsplan nodig. 

Deze vorm van bestemmen maakt het bovendien lastig adequaat te kunnen meebewegen 

met nieuwe omstandigheden en veranderende wensen in de maatschappij, iets waar de 

huidige tijd juist meer om lijkt te vragen. Daarom startte Platform31 in 2013 het experiment 

flexibele bestemmingsplannen, waarbij zes gemeenten experimenteren met vergaande 

flexibiliteit in bestemmingsplannen.  

 

De eerste ervaringen met flexibele bestemmingsplannen geven aan dat ook het voorbereiden 

van flexibele bestemmingsplannen veel tijd kost en dat flexibiliteit niet altijd nodig is. De vraag 

is of meer flexibiliteit ertoe leidt dat gemeenten en private partijen beter op lokale en actuele 

omstandigheden in kunnen spelen en leidt tot een lagere regeldruk en minder proceskosten 

voor gemeenten, ondernemers en burgers. Eind 2015 volgt de evaluatie van dit experiment.  

 

 

4.7 Analyse van toegepaste flexibele huurvormen  

 

De eerste ervaringen met meer flexibiliteit in het Nederlandse huurlandschap leiden zowel tot 

voor- als nadelen voor huurder en verhuurder. 

 

Vanuit de verhuurder kan een flexibel instrumentarium (bestemmingsplan, huurcontract, 

huurprijs) leiden tot een effectieve inzet van financiële middelen en woningen. De korting op 

de huur gaat alleen naar huishoudens die dat echt nodig hebben, woningen worden bewoond 

door huishoudens die passen bij de woningen en panden staan niet onnodig leeg. De 
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keerzijde is dat flexibele en tijdelijke invulling ook risico’s met zich meebrengen. Want een 

pand kan ook zo weer leeg staan. De flexibiliteit brengt mogelijk ook een stuk 

rechtsonzekerheid met zich mee over bestemming. Onduidelijk is of dit invloed heeft (positief 

of negatief) voor de waarde van een pand. 

 

 

 

Vanuit de huurder is onderscheid te maken in twee groepen huurders: spoedzoekers en 

starters die snel een huurwoning willen en doorstromers die meer woonkwaliteit vragen. Voor 

de eerste groep kan meer flexibiliteit zorgen voor meer beschikbaarheid van huurwoningen in 

een bepaald segment. Tegelijkertijd zorgt de flexibiliteit ervoor dat je je nooit definitief ergens 

kunt vestigen, terwijl de kosten voor verhuizen aanzienlijk kunnen zijn. Flexibele 

woonvormen, zoals tijdelijke huurcontracten, lijken met name geschikt voor spoedzoekers en 

starters op de woningmarkt. Een deel van het flexibel repertoire (tijdelijke huurcontracten 

e.d.) past minder bij gezinnen en ouderen die doorgaans een langer verblijfsduurperspectief 

hebben dan andere doelgroepen is juist flexibiliteit bij aan-, bij-, en verbouw en flexibele 

woningplattegronden gewenst.  

Een nadeel voor de huurder is dat flexibel bestemmen ertoe leidt, dat ook de buren zich 

flexibel kunnen vestigen. Zo wonen de huurders in de Amsterdamse Solids tussen de 

hotelgasten. Een vorm van flexibiliteit die in de praktijk minder geslaagd uitpakt. Overlast ligt 

op de loer. Flexibiliteit kan dan ook te ver doorslaan. Het aanvankelijke woongenot door het 

flexibel wonen naar eigen wens en inzicht wordt ingeperkt doordat de buren diezelfde 

flexibiliteit krijgen.  
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5. Buitenlandse voorbeelden 
dynamiek huurwoningmarkt 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het onderzoek ‘Flexibilisering van de woningmarkt: lessen uit 
het buitenland’  door Marja Elsinga, Marietta Haffner en Joris Hoekstra van TU Delft / OTB. 
 
 

5.1 Enkele cijfers voor Europa 

 

Is Nederland nou een land met weinig dynamiek op de woningmarkt, of speelt dat in veel 

meer Europese landen? En, indien vooral de Nederland woningmarkt ‘zo vast zit als een 

huis’, kunnen we dan bij het buitenland in de leer gaan? Hoe ontstaat daar meer dynamiek? 

Kunnen (aspirant-) bewoners daar sneller terecht, en biedt de markt meer mogelijkheden 

voor flexibiliteit? Kortom, wat kunnen we leren van over de grens? 

 

Huren kan bij een sociale verhuurder (woningcorporatie) of commercieel op de particuliere 

huurmarkt. Nergens in de westerse wereld is het aandeel sociale verhuur zo groot als in 

Nederland (figuur 1). Landen als Duitsland en Zwitserland hebben juiste een grote 

particuliere huursector (zie ook ‘Kansen voor particuliere verhuur in Nederland’, Jonker-

Verkaart en Wassenberg, 2015) 

 

 

Figuur 1 Eigendomssectoren in internationaal perspectief  

 
Bron: Elsinga et al, 2014  

 

 

Hoe staat het met de mobiliteit op de woningmarkt in andere landen? EU-SILC is een 

databestand dat hierop enig zicht biedt. Een variabele in het EU-SILC is de woonduur. Dit is 

een indicator voor mobiliteit, immers hoe langer de woonduur hoe lager de verhuismobiliteit. 

De figuren 2 en 3 geven respectievelijk voor de huur- en de koopmarkt weer hoe de 

woonduur zich heeft ontwikkeld tussen 2006 en 2012. Het EU-SILC is beperkt, maar biedt 

ten minste enige vergelijkingsmogelijkheid: tussen enkele landen, en met de gegeven jaren. 
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Figuur 2 De woonduur in de huursector in een aantal Europese landen, 2006 en 2012 

 
Bron: EU-SILC, Eurostat 

 

Figuur 3 De woonduur in de koopsector in een aantal Europese landen, 2006 en 2012 

 

 
Bron: EU-SILC, Eurostat 

 

Deze cijfers laten zien dat: 

 De woonduur in de koopsector in alle landen langer is dan die in de huursector 

 De woonduur in de huursector verschilt per land: In Oostenrijk en Portugal is deze 

relatief lang: meer dan 15 jaar. In Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en 

Griekenland is deze relatief kort: ruim onder de 10 jaar. Nederland is met gemiddeld 

12,4 jaar een middenmoter 

 De woonduur in de koopsector verschilt per land: Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, 

Spanje, Italië en Portugal kennen een lange woonduur: meer dan 20 jaar. Landen als 

VK, Zweden en Nederland kennen een substantieel kortere woonduur: rond de 15 

jaar. 

 De cijfers beschikbaar zijn voor de jaren 2006 en 2012. Deze periode is wat 

ongelukkig, omdat het een combinatie is van groei- en krimpjaren. 

 De woonduur in de periode 2006-2012 in de huursector in de meeste landen is 

afgenomen, ook in Nederland. Alleen in Frankrijk, Italië en Griekenland nam de 

woonduur toe. 
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 De woonduur in de periode 2006-2012 in de koopsector in vrijwel alle landen is 

toegenomen, alleen in Oostenrijk bleek de, overigens lange woonduur, stabiel. 

 Er eigenlijk geen verband te zien is tussen de woonduur per land voor de koop- en 

de huursector. 

 

5.2 Vergelijkende landenstudies 

Er bestaan diverse analyses van het woonsysteem voor een aantal landen. Deze 

landenstudies geven meestal een uitgebreide analyse van het woonsysteem, en gaan niet 

specifiek in op mogelijkheden voor flexibilisering van de woningmarkt, maar deze zijn er wel 

uit te destilleren. Die opdracht kregen onderzoekers van TU Delft /OTB in het kader van dit 

onderzoek naar flexibilisering van de huurwoningmarkt. TU Delft/OTB  heeft jarenlange 

ervaring met internationaal vergelijkend onderzoek De onderzoekers hebben in diverse 

landenstudies gekeken naar oplossingsrichtingen voor flexibilisering van de Nederlandse 

huurmarkt. Wat kunnen we (mogelijk) uit het buitenland leren? 

 

 

UNITE Stratford One, studentenhuisvesting in London. 

 

Op basis van jarenlang internationaal vergelijkend onderzoek, zijn vier onderwerpen 

geselecteerd die kunnen bijdragen aan de Nederlandse discussie: huurbescherming, 

huurprijsbeleid, woningtoewijzing en financiering. Er zijn landen geselecteerd waar de 

discussie over flexibilisering ook aan de orde is en waarover bij de TU Delft/OTB ruime 

kennis aanwezig is. De vier onderwerpen komen terug in de volgende vier hoofdstukken: 

 In hoofdstuk 6: Huurprijsbeleid en inkomensafhankelijke huren. Hoe worden huren 

bepaald voor mensen die geen markthuur kunnen betalen? Hoe gaat men om met 

veranderingen in inkomens? Wat zijn acceptabele huurprijzen? Worden huren verlaagd 

of worden huren met subsidies aangevuld?  

 In hoofdstuk 7: Huurbescherming en tijdelijke huurcontracten. In Nederland zijn 

huurcontracten doorgaans permanent, maar hoe zit dat elders? In hoeverre tast dat de 

woonzekerheid aan? Kunnen huurders zomaar op straat worden gezet? 

 In hoofdstuk 8: Actieve bemiddeling bij toewijzing en doorstroming. Lang niet alle 

huurders wonend prettig en passend: naar inkomen, maar ook naar huishoudensgrootte 
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of gebruiksgemak. Dan gaat het over mensen met een laag inkomen in een (te) duur 

huis, over grote gezinnen in een klein huis, of vice versa, en over senioren bovenin een 

portiekflat. Lang niet altijd weten deze huurders zelf de weg te vinden naar een 

passender huis. Kan actieve bemiddeling hen helpen? 

 In hoofdstuk 9: Fiscale prikkels om de particuliere huurmarkt te vergroten. Dit vierde 

thema gaat over financiering en subsidies, en focust op tijdelijke subsidies voor de 

particuliere huurmarkt in met name Frankrijk en Duitsland.  

 Omwille van de leesbaarheid zijn we in de volgende hoofdstukken spaarzaam met 

literatuurverwijzingen. Die staan wel allemaal in het genoemde OTB-rapport. 

 

Overzicht van thema’s en beleidsinterventies uit het buitenland bij stimuleren dynamiek in 

woningmarkt 

 Tijdelijke 

huurcontracten 

Inkomensafhankelijke 

huren 

 Actieve 

bemiddeling  

Subsidies 

particuliere 

huursector 

Huurbescherming Neemt af  Beperkte 

periode 

 

Huurprijsregulering  Inkomensafhankelijk  In combi met 

subsidie 

Woningtoewijzing  Passend toewijzen Maatwerk In combi met 

subsidie 

Subsidiering  Inkomensafhankelijk 

(verminderen 

huurafhankelijkheid) 

Voor 

begeleiding 

en 

compensatie 

particuliere 

verhuurder 

Eigenlijk 

’sociale’ 

huisvesting 

Bron op basis van:’Flexibilisering van de woningmarkt: lessen uit het buitenland’, Elsinga et al, 2014. 

 

 

 

6.   Europese vergelijking 
huurprijsbeleid en inkomensafhankelijk 
huren 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het onderzoek ‘Flexibilisering van de woningmarkt: lessen uit 

het buitenland’ door Marja Elsinga, Marietta Haffner en Joris Hoekstra van TU Delft / OTB.
3
 

 

Mensen met een laag inkomen kunnen worden gesteund met objectsubsidies (bijdragen aan 

de kosten van woningbouw) of subjectsubsidies (bijdragen in de woonlasten). In de eerste 

naoorlogse decennia werden vooral woningen gesubsidieerd (objectsubsidies), terwijl in de 

laatste decennia deze geleidelijk aan plaatsmaakten voor steun aan huishoudens met een 

laag inkomen (subjectsubsidies). Deze beweging zien we in alle landen van Europa. 

_________ 
3
 Klik hier voor het gehele rapport, inclusief uitgebreidere beschrijvingen van de genoemde landenvoorbeelden en 

referenties.  

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/BK/Over_de_faculteit/Afdelingen/OTB/publicaties/Rapporten/2015_Flexibilisering_van_de_woningmarkt_Elsinga_Haffner_Hoekstra.pdf


 

Zo flexibel als een huis 

30 

In dit hoofdstuk wordt de subjectsubsidie in Nederland vergeleken met die in Vlaanderen, 

Ierland, Duitsland, Groot Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten. De focus ligt op de 

Europese voorbeelden; het Nederlandse beleid en ervaring zijn te vinden in hoofdstuk 3 en 4.  

 
In dit hoofdstuk komen twee manieren aan bod waarop subjectsubsidiëring vorm wordt 

gegeven: inkomenshuren (lage inkomens betalen minder huur) versus huursubsidie (lage 

inkomens krijgen een deel van de huurprijs vergoed). Het debat in omringende landen gaat 

ook over opties om overconsumptie te beperken. Een bekend spanningsveld is dat tussen de 

hoogte van de subsidie en de effecten op de ‘overbodige’ vraagstimulering.
4
 Het gaat dan 

enerzijds om betaalbaar wonen met een bepaalde maatschappelijk gewenste 

minimumkwaliteit. Anderzijds gaat het om de vraag wanneer de subsidie verder gaat en 

overconsumptie stimuleert doordat men onnodig voor meer kwaliteit kiest met subsidie dan 

zonder subsidie.  

 

Inkomensafhankelijke huren
5
 

Inkomensafhankelijke huren worden in Vlaanderen en Ierland als subjectsubsidie ingezet 

voor huurders van sociale huurwoningen. Naarmate het inkomen van een huishouden lager 

is, wordt de huur ook lager vastgesteld. Vlaanderen start met de markthuur die de huurder 

volledig betaalt als het inkomen hoog genoeg is, en slechts deels als het inkomen lager is. 

Een huurder van een sociale huurwoning mag maximaal 1/55
e
 van zijn belastbaar 

jaarinkomen aan maandhuur besteden. Bovendien houdt men rekening met de 

huishoudenssamenstelling. De verhuurder ontvangt minder huur naarmate er meer woningen 

zijn verhuurd aan huishoudens met een laag inkomen. Heel Vlaanderen kent hetzelfde 

systeem. 

Ierland houdt ook rekening gehouden met inkomens, en wel van alle gezinsleden, en met de 

huishoudensomvang. In plaats van één systeem hanteert elke Ierse woonautoriteit echter 

een eigen systeem op basis van algemene richtlijnen. In 2005 werden maar liefst 102 

systemen gebruikt. In meer dan de helft van de Ierse gemeenten wordt de huur berekend als 

percentage van het inkomen, ongeacht de hoogte van het inkomen, maar ook ongeacht de 

kwaliteit van de woning. 

 

Beide ‘landen’ herberekenen de huurprijzen jaarlijks, gedurende de duur van de 

huurcontracten. In Vlaanderen worden de inkomenshuren ook herberekend als het inkomen 

flink verandert (bijvoorbeeld bij pensionering) of de samenstelling van het huishouden. 

Onbekend is of verhuurders en huurders de systematiek van de inkomenshuren als 

ondoorzichtig en ingewikkeld ervaren. In Ierland is dat wel het geval, omdat de complexe 

systemen niet transparant zijn voor zowel huurders als de lokale woonautoriteiten. Huurders 

zouden daardoor (terecht of onterecht) bijvoorbeeld in een ‘armoedeval’ kunnen belanden, 

als men voor de zekerheid maar een baan niet aanneemt, als men niet weet wat de gevolgen 

zullen zijn voor de huurhoogte. De vele lokale systemen bemoeilijken bovendien een 

effectieve automatisering. 

 

Om rekening te houden met ‘de passendheid’ tussen inkomensafhankelijke huur en ‘het 

bijpassende niveau van maatschappelijk aanvaarde consumptie’, zijn er twee wegen te 

bewandelen. In Ierland variëren soms - dat verschilt immers lokaal - de huurprijzen met de 

_________ 
4 Een andere vaak gevoerde discussie gaat om het spanningsveld tussen het borgen van betaalbaarheid en het 

verstoren van gedrag op de arbeidsmarkt (armoedeval). 

5 Uit Elsinga et al. (2010). Vergelijk met Huren op maat waarmee in Nederland geëxperimenteerd werd. 5 Uit Elsinga et al. (2010). Vergelijk met Huren op maat waarmee in Nederland geëxperimenteerd werd. 
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woninggrootte en wordt bij de berekening van de inkomenshuur rekening gehouden met de 

huishoudensomvang. In Vlaanderen variëren woninghuren standaard met de kwaliteit. Als er 

minder mensen in een woning wonen dan het minimaal bepaalde aantal - de zogenoemde 

rationele bezetting van een woning -, moet de huurder een toeslag betalen, de zogenoemde 

onderbezettingsvergoeding. Dit is vergelijkbaar met de Engelse ‘bedroomtax’, zie hierna. 

 

Per saldo laat het instrument inkomenshuren een flexibel aanbod van huurwoningen toe. 

Indien de inkomenssituatie dat vereist, wordt een lagere huur berekend; als het inkomen 

stijgt, stijgt de huur mee, tot de markthuur (Vlaamse voorbeeld). Een huurder betaalt dan 

meer huur, maar hoeft niet verplicht te verhuizen. Een ander voordeel is dat een huurder 

tegen marktvoorwaarden kan doorstromen naar een andere woning, als het inkomen hoog 

genoeg is om de markthuur te betalen. 

 

Huursubsidie 

Als een inkomensafhankelijke huur is te beschouwen als een impliciete subjectsubsidie, is 

een huursubsidie (huurtoeslag in Nederland) een expliciete vorm van subsidiëring. In beide 

gevallen betaalt de huurder slechts een deel van de markthuur. In beide gevallen ook, 

bestaat het risico dat de huurder kiest voor ‘royaal meer’ kwaliteit dan ‘de maatschappelijk 

toegestane aanvaardbare minimale kwaliteit’. Verschillende opties zijn mogelijk om een 

dergelijke potentiële overconsumptie tegen te gaan, en de maatschappelijke kosten voor 

huursubsidie in de hand te houden. 

 

Een eerste basiskeuze is de keuze tussen de feitelijke huur en een genormeerde of 

referentiehuur. Bij een referentiehuur kan je bijvoorbeeld denken aan een mediane (of 

gemiddelde) huur voor een bepaald woningtype in een bepaalde regio. Als de referentiehuur 

in plaats van de feitelijke huur wordt gesubsidieerd, is een verschil voor rekening van de 

huurder. In de zuivere vorm betaalt een huurder extra bij een duurdere woning, maar 

‘verdient’ hij bij een goedkopere. De huurder krijgt op deze manier ‘shopping incentives’ 

aangereikt om zelf op zoek te gaan naar de eigen gewenste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit 

verhoogt in principe de keuzevrijheid van de consument. In theorie wordt de marktwerking 

verder verbeterd doordat er ook een remmende werking uitgaat op voorgestelde 

huurverhogingen. Immers, niet elke huurverhoging wordt automatisch door een huursubsidie 

afgedekt, hetgeen wel kan gebeuren als de feitelijke huur object van subsidie is (Vos et al., 

2008; Haffner et al., 2013).  

 

Voorbeelden van een systeem dat referentiehuren subsidieert zijn te vinden in de Duitse 

huursector (Wohngeld voor werkenden), de particuliere huursector in het Verenigd Koninkrijk 

(Local Housing Allowance) en in de particuliere huursector in de Verenigde Staten (Voucher). 

In alle gevallen is de regeling eenzijdig of bijna eenzijdig vorm gegeven. Dat houdt in dat het 

nadeel van een hogere feitelijke huur dan een referentiehuur voor rekening van de huurder 

komt, maar een voordeel niet of slechts gedeeltelijk. Zo is dit voordeel bijvoorbeeld in Groot-

Brittannië nog recentelijk gelimiteerd toen bleek dat gezinnen met kinderen op deze wijze fors 

profiteerden. 

 

Als in plaats van een referentiehuur de feitelijke huur gesubsidieerd wordt, kennen systemen 

ook kenmerken die de subsidie beperken. Zo hanteert Nederland kwaliteitskortingen, 

aftoppingsgrenzen (plafonds) en minimumbedragen die huishoudens zelf moeten betalen 

(normhuren). Ook het Zweedse huursubsidiesysteem hanteert dergelijke restricties. De 

systematiek in beide landen zorgt ervoor dat een huurverhoging niet volledig doortelt in de 

subsidie. 
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De mechanismen om de huursubsidie minder afhankelijk te maken van de feitelijke huur 

hebben als doel om ‘shopping incentives’ in het systeem in te bouwen, zodat de prikkel tot 

overconsumptie verminderd wordt en huurders kiezen voor een bepaalde woning die men 

ook zonder subsidie gekozen zou hebben. Dergelijke prikkels stimuleren bovendien mogelijk 

huurders om sneller te verhuizen naar een woning (indien de woningmarkt en de regelgeving 

dat toelaten) die beter voldoet aan de voorkeuren. 

 

Er bestaan ook huursubsidiesystemen die de huur en elke huurverhoging volledig afdekken. 

Dit gebeurt bij de laagste inkomens. Een voorbeeld is te vinden in Duitsland, waar men naast 

het Wohngeld een tweede huursubsidiesysteem kent. De zogenoemde Kosten der Unterkunft 

(woonuitgaven) worden binnen de Grundsicherung (basisinkomen) volledig vergoed. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor langdurig werklozen, mits zij al wel passend wonen.  

Ook Groot-Brittannië hanteerde tot 2013 twee systemen van huursubsidie. Mensen in de 

bijstand kregen de volledige huur betaald, omdat de bijstandsuitkeringen geen rekening 

hielden met woonuitgaven. De huursubsidie werd daarom door het ministerie voor Sociale 

Zaken betaald. 

In 2013 werd de zogenoemde bedroom tax (slaapkamerbelasting) geïntroduceerd. De 

huursubsidie wordt gekort bij onderbezetting van een woning: met 14 procent indien er een 

slaapkamer te veel is ten opzichte van het aantal bewoners en met 25 procent bij 2 

slaapkamers. 

 

De veronderstelling is dat zowel de Duitse Kosten der Unterkunft als de Britse 

slaapkamerbelasting huishoudens ertoe aanzetten om passend (lees: kleiner) te gaan 

wonen, mits de omstandigheden dat toelaten. Vrijkomende woningen kunnen vervolgens 

opnieuw passend worden toegewezen. 

 

Conclusie 

Huursubsidie levert in theorie in vergelijking met de inkomenshuren meer focus enerzijds en 

meer keuze en flexibiliteit voor de consument anderzijds, mits er voldoende woningaanbod is. 

De keuzevrijheid voor de consument wordt in theorie beter gewaarborgd met een subsidie op 

basis van referentiehuren (de zuivere voucher) dan met een subsidie op basis van feitelijke 

huren (waaronder inkomenshuren en de huurtoeslag). In de praktijk zullen de restricties die 

de woningmarkt opleggen (niet de juiste woning op de juiste plaats) een verhuizing 

belemmeren, tenzij er een prikkel bestaat die ‘te groot’ wonen bestraft. 

 

Enkele hoofdpunten vallen op in vergelijking met Nederland. De Vlaamse en Ierse 

voorbeelden laten zien dat de huurprijs van sociale huurwoningen zowel kan stijgen als dalen 

bij inkomensverandering, dit kan zelfs stijgen tot een marktprijs. Daarnaast is het in veel 

andere landen gebruikelijker om de subjectsubsidie te berekenen vanuit een referentiehuur 

(gebaseerd op de markthuur) en deze ook transparant te maken naar de huurder 

(Vlaanderen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten).  
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7. Huurbescherming en tijdelijke 

huurcontracten 

De Europese ervaringen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op ‘Flexibilisering van de 

woningmarkt: lessen uit het buitenland’ door Marja Elsinga, Marietta Haffner en Joris 

Hoekstra van TU Delft / OTB. 

 

Wat is de ervaring met tijdelijke huurcontracten elders in Europa? Wat kan Nederland 

daarvan leren in de discussie en voorbereiding van het gebruik van tijdelijke contracten. De 

onderzoekers maken een vergelijking met tien Europese landen en zoomen specifiek in op 

België, Frankrijk en Engeland. Na de Europese paragraaf is de Nederlandse discussie verder 

toegelicht.  

 
7.1 Tijdelijke huurcontracten in Europees perspectief 

In Nederland zijn permanente huurcontracten de norm, zowel in de gereguleerde als in de 

geliberaliseerde huursector. Dit betekent dat de huurder in principe net zo lang in de woning 

mag blijven wonen als hij zelf wil. Alleen in specifieke, scherp gedefinieerde gevallen 

(betalingsachterstanden; overlast door huurder; eigenaar heeft de woning dringend nodig 

voor eigen gebruik; onenigheid over huurcontract als gevolg van renovatie; sloop van de 

woning als gevolg van geldend bestemmingsplan) mag de verhuurder het huurcontract 

tussentijds beëindigen). 

Minister Blok heeft voorgesteld om deze regels op onderdelen te veranderen (brief aan de 

Tweede Kamer van 11 april 2014), mede op instigatie van de gemeenten Amsterdam en 

Utrecht, om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Ook de ChristenUnie 

heeft een initiatiefwet Flexhuren ingediend voor tijdelijk huren voor jongeren en starters. Dit 

voorstel bouwt voort op het concept van de campuscontracten bij studenten. Een andere 

variant van tijdelijke bewoning is de eerder doorgevoerde wijziging van de leegstandswet (per 

1 juli 2013), waardoor het makkelijker geworden is om tijdelijk koopwoningen te verhuren. 

Meer hierover is beschreven in hoofdstuk 3.  

In het buitenland zijn tijdelijke huurcontracten veel gewoner dan in Nederland, met name in 

de private huursector. In de sociale huursector is wel vaak, hoewel niet altijd, sprake van 

huurcontracten voor onbepaalde tijd. Daarnaast kennen de sociale en de private huursector 

buiten Nederland vaak een verschillende huurregulering. Waar huurprijzen in de private 

huursector dikwijls gebaseerd zijn op marktfactoren, hangen huurprijzen in de sociale 

huursector meestal af van kostprijsgerelateerde factoren of het inkomen van de huurder.  

 

Huurbescherming  

Huurbescherming maakt deel uit van het begrip woonzekerheid dat recent de nodige 

aandacht heeft gekregen in de internationaal wetenschappelijke literatuur. Het gaat bij 

huurbescherming niet alleen om wat er in de wet (de jure) is vastgelegd, maar ook hoe de 

woonsituatie in de praktijk wordt vormgegeven (de facto). Het gaat dan bijvoorbeeld om de 

kwaliteit van woning en wijk, de woonlasten en de omgang tussen huurder en verhuurder. 

Daarnaast heeft woonzekerheid ook een psychosociale component: in hoeverre voelt men 

zich thuis in de woning? De meeste studies naar huurbescherming focussen echter op de 

juridische aspecten. Zo ook de in 2012 door Whitehead et al. uitgevoerde internationaal 
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vergelijkende studie naar de regulering van de particuliere huursector in elf Europese landen. 

Deze studie onderscheidt de volgende zes aspecten van regulering: 

 Bepaling van de aanvangshuur (initial rent setting) 

 De jaarlijkse huurverhoging (rent increases) 

 De minimumduur van een huurcontract (length of lease) 

 Mogelijkheden om de woning terug te krijgen (capacity to get property back during 

lease) 

 Mogelijkheden om de woning tijdens de verhuur te verkopen (capacity to sell 

property) 

 Het gemak waarmee huurders kunnen worden uitgezet als ze zich niet aan de 

voorwaarden houden (enforcement / eviction).  

 

 

Tabel 1 Regulering in de private huursector in elf landen 

 

  Aanvangs-
huur 

Jaarlijkse 
huur-
verhoging 

Minimum-
duur huur-
contract 

Mogelijkheid 
om woning 
terug te 
krijgen 
gedurende 
verhuur 

Mogelijkheid om 
woning te  
verkopen  
gedurende  
verhuur 

Mogelijkheid voor 
huisuitzetting  
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Denemarken x       x       x   x       x   x   

Duitsland   x     x       x   x     x     x   

Engeland x     x     x       x   x       x   

Finland x     x         x x     x       x   

Frankrijk x       x     x     x     x       x 

Ierland x     x       x     x   x       x   

Nederland     x     x     x   x     x     x   

Noorwegen x       x     x   x     x         x 

Spanje x       x     x     x     x       x 

Zweden   x     x       x   x     x     x   

Zwitserland x       x       x   x   x       x   
 
 
 
NB: starthuren in Noorwegen, Ierland en Zwitserland waren marktconform, maar huurders hadden het recht hiertegen 
in beroep te gaan. 

 De gearceerde cel in Denemarken geeft het verschil aan tussen woningen voor en na 1991: voor  
Nederland geldt het voor het duurdere woningbezit. 

 Bron: Whitehead et al., 2012. 
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Tabel 1 geeft aan hoe de elf geselecteerde landen scoren op deze zes aspecten. Deze 

aspecten hangen met elkaar samen. Zo hebben langdurige huurcontracten alleen maar effect 

als ook de huurprijzen gereguleerd zijn. Anders zouden verhuurders de huurders immers 

kunnen dwingen om te vertrekken door onredelijk hoge huren te vragen. Anderzijds hebben 

huurcontracten van korte duur alleen effect wanneer onwillige huurders na afloop van de 

contractperiode ook daadwerkelijk uitgezet kunnen worden.  

 
 

7.2 Tijdelijke huurcontracten in Engeland, België en Frankrijk 

 

In verschillende Europese landen hebben huurcontracten in de private huursector standaard 

een tijdelijke duur. We gaan dieper in op drie landen met dergelijke tijdelijke huurcontracten: 

Engeland (zeer korte contracten), Frankrijk (contracten van 3 tot 6 jaar) en België (niet in de 

tabel opgenomen, huurcontracten van 3 jaar). De belangrijkste kenmerken staan in tabel 2. 

Omdat contractduur en huurregulering sterk samenhangen, vermelden we ook kenmerken 

hiervan.  

 

Engeland 

In 1997 is de Engelse huurwetgeving sterk geliberaliseerd (Whitehead et al., 2012). 

Sindsdien hebben huurcontracten in de particuliere huursector een initiële duur van een half 

jaar of een jaar. Gedurende deze periode kan het huurcontract alleen worden verbroken 

wanneer de huurder zich niet aan de contractvoorwaarden houdt, bijvoorbeeld door de huur 

niet te betalen of overlast te veroorzaken. Na een half jaar wordt het huurcontract 

automatisch verlengd op maandelijkse basis. Hierbij heeft de verhuurder een opzegtermijn 

van twee maanden en de huurder één maand. Het opzeggen van de huur kan zonder 

verdere opgaaf van redenen gebeuren (Haffner et al., 2009). Er bestaan geen regels ten 

aanzien van de huurprijsvaststelling bij aanvang van het contract en de jaarlijkse 

huuraanpassing.  

 

Tabel 2 Regulering voor particuliere huurcontracten in Engeland, Vlaanderen en 

Frankrijk 

 Engeland België (Vlaanderen) Frankrijk 

Duur huurcontract Half jaar of 

jaar 

Variabel 3 of 6 jaar 

Mogelijkheden voor 

tussentijdse opzegging 

verhuurder 

 Onder strikte 

voorwaarden en/of na 

betalen compensatie 

aan huurder 

Alleen onder strikte 

voorwaarden  

Automatische vernieuwing 

na afloop contractduur? 

Ja Ja Ja 

Vaststelling aanvangshuur 

gereguleerd 

Nee Nee Nee 

Jaarlijkse huurverhoging 

gereguleerd 

Nee Ja Ja  

 

 

België (Vlaanderen) 

Wonen is in België een gewestelijke aangelegenheid. In Vlaanderen zijn er vier soorten 

huurcontracten: contracten voor onbepaalde tijd, contracten met een duur van langer dan 9 
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jaar, contracten voor 9 jaar en contracten met een duur van drie jaar of korter. Hoewel de 

standaardduur van een huurcontract in principe 9 jaar is, bestaat de meerderheid van de 

huurcontracten in de praktijk uit kortlopende contracten met een duur van drie jaar of minder. 

Een kortlopend huurcontract kan één keer worden verlengd, onder dezelfde voorwaarden 

(contractduur, huurprijs) als het eerste contract. Verder geldt dat kortlopende huurcontracten 

die niet door de verhuurder worden opgezegd, automatisch worden omgezet in een 

negenjarig huurcontract, zonder aanpassing van de huurprijs. Tijdens de looptijd van het 

huurcontract is ontbinding van het huurcontract door de verhuurder alleen mogelijk onder 

strikte voorwaarden en/of na het betalen van een forse compensatie aan de huurder. Ook 

huurders dienen compensatie aan de verhuurder te betalen wanneer ze een contract binnen 

de termijn van drie jaar willen verbreken.  

Wanneer verhuurders of huurders huurcontracten niet willen verlengen dienen ze dit uiterlijk 

6 maanden (bij negenjarige contracten) of 3 maanden (bij 3-jarige contracten) van tevoren te 

melden. Een reden voor het niet verlengen van het contract hoeft men echter niet te 

vermelden. Negenjarige huurcontracten krijgen automatisch een verlenging van drie jaar.  

Bij het afsluiten van het huurcontract is er geen regulering van de aanvangshuurprijs. De 

jaarlijkse huuraanpassing is geïndexeerd aan de inflatie. Bij verlenging van de 

huurcontracten mag de huur alleen worden verhoogd als huurder en verhuurder hierover zelf 

een akkoord bereiken. Lukt dit niet, dan kan de zaak voor een zogenaamde vrederechter 

worden gebracht. Deze zal in de regel alleen een huurverhoging goedkeuren indien de 

huurprijs meer dan 20 procent onder de markthuur ligt, of de woning ingrijpend is 

gerenoveerd (Haffner et al., 2009; Tenlaw, 2014).  

 

Frankrijk 

In de Franse private huursector hebben huurcontracten een duur van drie jaar als de 

verhuurder een individueel persoon is en zes jaar indien de verhuurder een institutionele 

partij is. Kortere huurcontracten zijn alleen mogelijk in speciale gevallen, bijvoorbeeld als 

iemand een jaar naar het buitenland gaat en zijn woning tijdelijk wil verhuren. Zes maanden 

voordat het huurcontract verloopt mag de verhuurder de huurder een nieuw contract 

aanbieden. Als de verhuurder hierbij kan aantonen dat de huurprijs sterk onder de markthuur 

ligt, is het in principe toegestaan om de huurprijs  te verhogen naar het marktniveau. De 

overheid kan dit wel beperken als er sprake is van een gespannen woningmarkt, zoals 

bijvoorbeeld in de regio Parijs.  

Als de verhuurder geen nieuw contract aanbiedt na afloop van het oude contract, dan wordt 

het oude contract automatisch voor drie jaar verlengd onder de bestaande voorwaarden. 

Alleen onder de volgende condities hoeft het contract niet te worden verlengd: 

- De verhuurder heeft het huis nodig voor eigen gebruik of voor het huisvesten van een 

familielid. 

- De verhuurder wil het huis verkopen. Het huis moet eerst aan de huurder worden 

aangeboden. 

- De verhuurder wil het huis ingrijpend renoveren. 

- De huurder heeft in het verleden niet aan zijn/haar verplichtingen voldaan. 

 

Tijdens de looptijd van het contract ia het alleen  toegestaan het huurcontract te ontbinden 

als het een speciale clausule bevat of de huurder verschillende maanden huurachterstand 

heeft (Tenlaw, 2014).  

 

De drie landen samenvattend 

In verschillende Europese landen zijn tijdelijke huurcontracten in de private huursector 

gemeengoed. Hierbij kan wel geconstateerd worden dat de tijdelijkheid van de 
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huurcontracten vaak meer flexibiliteit suggereert dan in de praktijk het geval is. Zo worden de 

huurcontracten in Frankrijk in principe automatisch verlengd en kan de verhuurder alleen met 

zwaarwegende redenen onder deze verlenging uitkomen. In de praktijk bieden de Franse 

huurcontracten daardoor bijna net zoveel zekerheid als de Nederlandse. Weliswaar kan de 

verhuurder de huurprijs bij contractverlenging op een marktconform niveau brengen, maar 

daar staat tegenover dat de huurder zekerheid heeft over de jaarlijkse huurverhoging, die is 

gekoppeld aan de inflatie. In Nederland daarentegen is de jaarlijks toegestane huurverhoging 

afhankelijk van de grillen van de politiek.  

 

In België (Vlaanderen) hebben verhuurders meer vrijheid om met hun woning te doen wat ze 

willen na afloop van het huurcontract. Verder hebben de huurders hier betrekkelijk weinig 

flexibiliteit wanneer ze snel weer door willen verhuizen. Wanneer ze in de eerste drie jaar van 

het huurcontract hun huur opzeggen dienen ze een compensatie te betalen aan de 

verhuurder. Echte flexibiliteit qua huurcontracten is alleen te vinden in Engeland waar het is 

toegestaan huurcontracten op korte termijn en zonder opgaaf van redenen op te zeggen, 

zowel door de huurder als ook door de verhuurder. 

 

Zijn tijdelijke huurcontracten gunstig of ongunstig? 

Welke vorm van regulering is nu het meest gunstig is voor verhuurders en huurders? Het 

antwoord op deze vraag is genuanceerd en hangt af van de groep die men in de 

beschouwing betrekt (zie tabel 3). Over het algemeen kan worden gesteld dat huurders die 

lang in hun woning willen blijven wonen nadeel ondervinden van tijdelijke huurcontracten, 

terwijl het voor meer mobiele huurders positief uit kan pakken. De Nederlandse voorstellen 

om tijdelijke huurcontracten in te voeren richten zich niet voor niets op deze mobiele groepen.  

Tijdelijke huurcontracten hoeven ook voor de verhuurders niet onverdeeld gunstig te zijn. Met 

name de kleinere particuliere verhuurders zitten vaak niet te wachten op veel mutaties en 

geven de voorkeur aan huurders die langere tijd blijven wonen. Het is dan ook van belang om 

maatwerk te leveren en de belangen van de verschillende groepen verhuurders en huurders 

op een evenwichtige manier tegen elkaar af te wegen. 

 

Naast de observaties vanuit de huurder en verhuurder is het perspectief vanuit de 

woningzoekende -de zogenaamde outsiders - ook belangrijk. Door de tijdelijke contracten 

zouden zij sneller terecht kunnen op de woningmarkt. Zoals in hoofdstuk 3 en 4 al is 

beschreven, zijn tijdelijke huurcontracten nog beperkt toegestaan; grofweg geldt dit alleen 

voor studenten en voor de verhuur van woningen op basis van de leegstandswet. Het debat 

in Nederland loopt wel over de mogelijkheid en de wenselijkheid van tijdelijke contracten. 

Hierover gaat de volgende paragraaf. 
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Tabel 3  Voor- en nadelen van korte en lange huurcontracten voor verhuurders en 
huurders 
 

 Gewenst effect 
verhuurder 

Gewenst effect 
huurder 

Ongewenst 
effect 
verhuurder 

Ongewenst effect 
huurder 

Lange huur-
contracten 

 Lage 
transactie-
kosten 

 Goede 
huurders 
vasthouden 

 Lange 
termijninkomen 

 Woonzeker-
heid 

 

 Minder 
mogelijkheid 
voor winst-
optimalisatie 
en minder 
mogelijkheid 
voor andere 
bestemming 

 Minder 
investeringen door 
verhuurders en 
daardoor minder 
aanbod. 

 Minder kansen voor 
mobiele huurders 
omdat verhuurders 
de voorkeur geven 
aan huurders die 
lang blijven 

Korte huur-
contracten 

 Winst-
optimalisatie 

 Makkelijker om 
van probleem-
huurders af te 
komen 

 Makkelijker om 
woning te 
verkopen 

 Meer aanbod 
van 
woningen, 
m.n. in short- 
stay-segment 

 Hogere 
mutatie-
kosten 

 Grotere 
onzekerheid 

Bron: deels gebaseerd op Whitehead et al., 2012 
 

 

7.3 Discussie: maatwerk met tijdelijke huurcontracten 

 

Tijdelijke huurcontracten staan in Nederland in de politieke belangstelling. Sinds 2006 is het 

campuscontract van kracht, op basis waarvan studentenhuisvesters een tijdelijk contract 

kunnen aanbieden voor de duur van de studie (zie 4.1). Uit onderzoek van de gemeente 

Utrecht (2013) en ervaring blijkt dat studenten de tijdelijkheid van hun huisvesting reëel 

vinden. Wolf Groep concludeerde na een onderzoek onder huurders dat de meesten (95 

procent) vinden dat een huurcontract niet eeuwigdurend hoeft te zijn. Een groot deel (42 

procent) vindt een opzegtermijn van een jaar lang genoeg. Een even groot percentage 

huurders blijkt na een financiële vergoeding bereid om afstand te doen van de huidige 

huurbescherming, een aandeel dat toeneemt naarmate de vergoeding hoger is. Dat komt 

overeen met de Vlaamse situatie in de vorige paragraaf (Van Min, 2014).  

De discussie is of een dergelijk tijdelijk contract voor meer groepen en meer typen woningen 

ingevoerd moet worden. Platform31 en Rigo hebben in 2014 het onderzoek ‘Tijdelijke 

verhuur en Beschikbaarheid’ uitgevoerd (Kromhout et al, 2014). Dit diende als basis voor een 

discussiebijeenkomst bij Platform31 in juni 2014. Onderwerpen waren de kansen en 

bedreigingen van tijdelijke contracten, voor- en nadelen, en hoe de woningmarktregio’s, 

gemeenten en corporaties hier maatwerk aan kunnen geven. Op basis van het nieuwsbericht 

‘Wonen terwijl je wacht’ zijn de highlights weergegeven.  
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Wonen terwijl je wacht 

Iedere stad beziet mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, maar vanuit verschillende motieven, met een grotere behoefte aan 

maatwerk als gemene deler. De sector wordt kleiner, dus de druk op passender wonen neemt toe. Het debat verschuift 

van het bieden van keuzevrijheid naar beschikbaarheid. Tijdelijke huurcontracten zijn kansrijk, maar wel selectief: in 

bepaalde gebieden, gericht op bepaalde groepen, en (daarmee samenhangend) voor bepaalde woningen. Tijdelijke 

contracten zijn een van de sleutels om meer woningen beschikbaar te krijgen voor nieuwkomers op de woningmarkt. 

Onderzoeker Steven Kromhout van Rigo geeft aan dat 40 procent van de sociale huurders na een verhuizing niet 

terugkeert naar een sociale huurwoning. Tevens blijkt uit een simulatie in Amsterdam dat met tijdelijke huurcontracten het 

aantal mutaties op de lange termijn met bijna 50 procent stijgt (van 7 naar 10 procent). Tegelijkertijd blijft 60 procent van de 

mensen van wie het tijdelijke huurcontract afloopt, aangewezen op de sociale huursector. Die groep heeft weer een 

nieuwe woning nodigt. 

 

Beschikbaar houden van de sociale voorraad 

 “De stad en de sociale sector toegankelijk houden voor nieuwkomers. Dat is de drive voor tijdelijk verhuren”, geeft Gerard 

Anderiesen (Stadgenoot) aan. Adriaan Hoogvliet (de Alliantie): “Ons systeem is ingericht op blijvendheid, maar de 

samenleving is flexibeler. Mensen hoeven vaak niet hun hele leven ondersteund te worden”. Wouter Stikkelman (Staedion) 

benadrukt het belang om passendheid te bewerkstelligen. Hoe meer mensen scheefwonen (naar inkomen of 

woninggrootte), hoe meer sociale huurwoningen er nodig zijn. Vanuit maatschappelijk oogpunt is zorgvuldig omgaan met 

betaalbare woningen erg belangrijk. Melvin Pool (Woonstad) noemt ook andere motieven voor tijdelijke verhuur, zoals het 

leefbaar houden van sloopgebieden door mensen er tijdelijk te laten wonen. Tom Bonants (Alvast) verhuurt sloopwoningen 

voor een laag bedrag; tijdelijkheid blijkt voor niemand daar een probleem. 

 

Wat na een tijdelijk huurcontract: zorgplicht? 

De gemeenten Utrecht en Amsterdam zien de voordelen van meer beschikbaarheid, maar willen hun tijdelijke inwoners 

ook erna graag in hun stad houden. “Een verlenging na vijf jaar zou tot de mogelijkheden moeten gaan behoren.” De vraag 

is echter of al die bewoners in de stad moeten wonen. Moet je niet meer regionaal denken: iemand kan na het tijdelijke 

huurcontract toch ook elders in de regio terecht?  

 

Brief van minister Blok ‘Tijdelijk Huren’ 

Minister Blok noemt contracten voor twee jaar op basis van de juridische grondslag ‘naar aard van korte duur’. Corporaties 

gebruiken dat nu bij ‘short stay’-vastgoed. Twee jaar is echter bedrijfseconomisch niet haalbaar en geeft huurders te veel 

onzekerheid, en werkt enkel voor de genoemde ‘short stay’. Vijfjaarscontracten passen veel beter bij de doelgroep 

nieuwkomer op de huurmarkt. Onderschat de administratieve lasten van tijdelijk verhuren niet . De aanwezige juristen 

voorzien problemen als tijdelijke contracten ook mogelijk worden gemaakt voor particuliere verhuurders. Dan gaat het 

bedrijfseconomische belang overheersen. 

 

Welke woningen? 

Tijdelijke huurcontracten lenen zich het beste voor schaarse woningtypen en dus voor specifieke doelgroepen. De 

aanwezigen spreken over een bandbreedte van circa 20-30 procent in de grote steden. Zo houd je de huurbescherming 

voor overige doelgroepen en gebieden overeind. Vooral kleine woningen voor starters komen in aanmerking.  

Bron: artikel Wonen terwijl je wacht, Platform31. 

 

 

http://www.platform31.nl/nieuws/wonen-terwijl-je-wacht
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Tijdelijke contracten in de praktijk  

In de loop van 2015 besluit het parlement over tijdelijke huurcontracten. Hoe de tijdelijke 

contracten echt toe te passen? Platform31 heeft voor de huisvesting van arbeidsmigranten 

een algemeen modelcontract laten ontwikkelen voor tijdelijke verhuur
6
. De aanleiding 

hiervoor is het midstay-project Irenehof in Panningen, gericht op de huisvesting van 

woonurgenten. Platform31 onderzocht met de experimentpartners en externe experts de 

juridische mogelijkheden voor een tijdelijk huurcontract. 

Een ander programma heeft als doel om tijdelijk wonen in leeg vastgoed te bevorderen voor 

woningzoekenden en huurders die tijdelijkheid geen probleem vinden. Uitgangspunten bij 

tijdelijke contracten zouden moeten zijn: een eigen keuze van woningzoekenden tussen 

snelle beschikbaarheid en langer wachten op zekerheid, en geldend voor een beperkt deel 

van alle vrijkomende woningen. Onderstaand kader gaat in op dit stimuleringsprogramma
7
.  

 

 

 

 

_________ 
6
 Modelcontract voor tijdelijke verhuur ontwikkeld in experimentprogramma (Platform31, 1 mei 2015) 

7
  Pilot ‘Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten' (Platform31) 

Tijdelijk wonen in lege gebouwen  

Tijdelijke bewoning biedt uitkomst voor een deel van de woningzoekenden en een deel van het aanbod. Jongeren, 

starters, mensen die snel iets nodig hebben; voor hen is de keuze tussen een snelle tijdelijke woning of (lang) 

wachten op woonruimte met een vast contract duidelijk. Dan gaat het in krappe woningmarkten om circa 20-25 

procent van alle vrijkomende woonruimte. Tegelijkertijd staan veel panden leeg. Dat is ongewenst.  

Platform31 voert momenteel een pilot uit getiteld Tijdelijke bewoning in leeg vastgoed met tijdelijke huurcontracten. 

Dit programma moet gemeenten en eigenaren van lege gebouwen stimuleren om ze te herbestemmen; dat kan 

natuurlijk permanent, maar het kan ook tijdelijk. Dat levert extra woonruimte op voor allerlei doelgroepen, genereert 

inkomsten voor pandeigenaren, kan de leefbaarheid ten goede komen en doet iets aan soms storende leegstand. 

Dit stimuleringsprogramma houdt in: 

- Een gemeente draagt een pand voor tijdelijke bewoning voor. Alle functies zijn mogelijk. Bij de verbouwing 

gelden de minimale voorschriften van het Bouwbesluit en veiligheidsvoorschriften (brandweer; overbewoning, 

installaties, et cetera).  

- Het Rijk ondersteunt dit experiment via kennis waar nodig. 

- De gemeente werkt actief en soepel mee met vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, et cetera. 

- de eigenaar (diverse partijen) verbouwt tot woonruimte. Dat kan individueel gebeuren, of per groep ( o.a. 

onzelfstandige woonruimte, ‘studentenhuis’, ‘friends-contract’). 

- De verhuurder sluit met de huurder een tijdelijk contract. 

- Desgewenst verrichten (groepen van) huurders zelf werkzaamheden in ruil voor huurkorting. Dat is aan de 

eigenaar. 

De keuze kan zijn dat wachttijden doorlopen tijdens een tijdelijk huurcontract. Dat is dan ‘wonen terwijl je wacht, en 

komt een tijdelijke huurder daarna eerder aan bod door opgebouwde wachttijd. 

Een dergelijke vorm van huisvesting is in principe voor ieder toegankelijk: studenten, jongeren, vergunninghouders, 

kennismigranten, mensen die gaan scheiden, stagiaires. Wie maar wil. 

 

http://www.platform31.nl/nieuws/modelcontract-voor-tijdelijke-verhuur-ontwikkeld-in-experimentprogramma
http://www.platform31.nl/wonen/tijdelijke-bewoning-met-tijdelijke-contracten
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Conclusie 
Europese voorbeelden van tijdelijke huurcontracten zijn vooral gericht op de particuliere 
huursector. Die is in alle andere landen ook veel groter dan in Nederland, en groter in 
vergelijking met de sociale huursector. Nationaal lijkt de wetgeving voor tijdelijk huren in de 
sociale sector te veranderen. Dit is pionierswerk, waar zorgvuldig naar gekeken wordt. De 
wetgeving moet nog door het parlement. Desondanks bereiden gemeenten en corporaties 
het invoeren van tijdelijke huurcontracten voor. Nadere specifieke afspraken in 
woningmarktregio’s over doelgroep, woningsegment en nazorg verdienen de aandacht.  
 

 
Tijdelijke bewoning in leegstaand vastgoed 
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8.  Bemiddelen bij toewijzing en 

doorstroming  

De Europese ervaringen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op ‘Flexibilisering van de 

woningmarkt: lessen uit het buitenland’  door Marja Elsinga, Marietta Haffner en Joris 

Hoekstra van TU Delft/OTB. 

 

Dit hoofdstuk geeft enkele voorbeelden van het stimuleren van doorstroming binnen het 

woonruimteverdeelsysteem door actieve bemiddeling. In Nederland zijn er steeds meer 

voorbeelden van een pro-actieve benadering, zoals de seniorenmakelaar en de 

doorstroommakelaar. Deze zijn op doorstroming binnen de sociale huursector gericht. In het 

buitenland is de sociale huursector kleiner, en soms veel kleiner. Daar is actieve bemiddeling 

juist erop gericht om huurders met een laag inkomen aan een geschikte woning in de 

particuliere huursector te helpen. Een voorbeeld zijn de Vlaamse sociale verhuurkantoren.  

 

 

8.1 Een persoonlijke pro-actieve benadering voor passend wonen 

 

Ook op de woningmarkt komt overmaat voor, als een grote woning inefficiënt benut wordt 

door een klein huishouden. Wat te groot is en wie dat bepaalt, ligt gevoelig. In de portiekflat 

waar in de jaren vijftig een groot gezin woonde, woont nu een single. Woont hij te ruim? Dat 

gezin verhuisde later naar een suburbane eengezinswoning, waar inmiddels enkel nog de 

weduwe woont. Woont zij te ruim? En is het antwoord op die vraag anders bij een particuliere 

woning dan bij een sociale huurwoning? Te ruim kan ook zijn als er meer ruimte is dan de 

bewoner wenst. Mogelijk wil hij best uit dat grote huis, maar iets weerhoudt hem.  

Corporaties passen al stimuleringsmaatregelen toe, zoals een verhuiskostenvergoeding of 

een urgentieverklaring, om senioren te verleiden te verhuizen. Hiermee is geëxperimenteerd 

in het programma Verlengde verhuisketens. Uit de gelijknamige evaluatiestudie uit 2012 blijkt 

dat ouderen bereid zijn naar een kleinere woning te verhuizen als het verschil in huurprijs niet 

te groot is en als de corporatie ze begeleidt bij de verhuizing
8
. Met name de rompslomp, de 

veranderingen en onzekerheid blijken een remmende factor die deels overbrugd kan worden 

met goede persoonlijke begeleiding. Corporatie Vidomes werkt sinds 2011 succesvol met 

een Seniorenmakelaar, die ouderen die kleiner willen wonen, begeleidt
9
. Er ontstaan langere 

verhuisketens en er komen meer grote woningen vrij dan verwacht. De klanttevredenheid is 

hoog en het levert de corporatie extra huurinkomsten op, blijkt uit de evaluatie ‘Ouderen over 

de drempel’ (Zeelenberg et al, 2014). De handreiking ‘Senioren in Beweging’
10

 brengt de 

verschillende doelen van het doorstromen in beeld en bekijkt deze met wisselend perspectief; 

die van de corporatie en die van de senior-huurder.  

 

_________ 
8
 Evaluatie experiment ‘Verlengde verhuisketens’ (Platform31) 

9
 Seniorenmakelaar (Vidomes) 

10
 Senioren in beweging (Platform31, 2014) 

http://www.platform31.nl/publicaties/evaluatie-experiment-verlengde-verhuisketens
http://www.vidomes.nl/klanten/huren/huurderinformatie/seniorenmakelaar/Pages/seniorenmakelaar.aspx#.VZuRpEbDsuc
http://www.platform31.nl/publicaties/senioren-in-beweging
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8.2 Internationale ervaringen met actieve bemiddeling door 
intermediairs  

 
Sociale verhuurkantoren bemiddelen in Vlaanderen 

Sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn intermediaire organisaties die woningen huren van 

particuliere verhuurders en deze verhuren aan kwetsbare groepen. In Vlaanderen fungeren 

Sociale verhuurkantoren als tussenpersoon tussen particuliere verhuurders en de potentiële 

kandidaten (kwetsbare huishoudens) (zie FEANTSA, 2012). Het SVK zoekt en screent een 

potentiële huurder en ondersteunt deze bij het verkrijgen van de woning en bij allerlei sociale 

diensten (bijvoorbeeld bij problemen van verslaving of met administratieve klussen). 

 

De essentie van het instrument is dat het SVK een win-win situatie creëert voor zowel de 
verhuurder als de huurder. Het SVK kan de huurder namelijk een goedkopere woning leveren 
omdat de door het SVK geleverde diensten kostprijsverlagend werken voor de verhuurder. 
Het huurcontract heeft een duur van 9 jaar en is daarmee niet anders dan dat voor een 
standaardhuurcontract in de particuliere huursector in België.  
 

Het SVK neemt een aantal administratieve en managementtaken over van de verhuurder, 

zoals het afsluiten en registreren van huurcontracten, het verwerken van aanbetalingen en 

huurbetalingen, het afsluiten van een brandverzekering en het organiseren van reparaties en 

onderhoud. Tevens worden renovaties gesubsidieerd en garandeert het SVK de betaling van 

de huur, in de meeste gevallen voor negen jaar (de normale duur van een huurcontract). De 

verhuurder moet wel een woning aanbieden die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. 

 

De doelstellingen voor SVK’s zijn als volgt geformuleerd: 

 Het vergroten van het aanbod van woningen voor kwetsbare huishoudens 

 Het verbeteren van de kwaliteit in het lage-huur segment van de particuliere 

huursector 

 Het aanbieden van huurwoningen tegen een betaalbare huur 

 Het combineren van sociale steun met wonen 

 

De grotere SVK’s worden als NGO gefinancierd door de federale overheid, terwijl kleinere 

overheden de overige betalen. Daarnaast kan een huursubsidiesysteem niet ontbreken, 

omdat de SVK-huur over het algemeen hoger is dan de huur bij een sociale verhuurder. 

FEANTSA duidt de sociale verhuurkantoren aan als “housing-led innovation in the area of 

homelessness”, maar in de praktijk gaat het om meer dan enkel daklozen, eerder om 

‘kwetsbare’ groepen. Van de SVK-huurders heeft 71 procent een inkomen (maximaal het 

sociale minimum) en is 82 procent alleenstaand of alleenstaande ouder (cijfers over 2012 op 

www.vmsw.be/nl/particulieren/huren-via-een-svk/wat-is-een-svk-/enkele-cijfers). 

 

De SVK-beweging is van een informeel fenomeen in de jaren ‘80 volwassen geworden en 

geïnstitutionaliseerd. Hoewel de SVK-sector blijft groeien, gaat het per saldo om kleine 

aantallen. In 2007 ging het met 4.000 verhuurde woningen om 1 procent van de particuliere 

huursector; eind 2013 om 6400 woningen, beheerd door 55 SVK’s. Er zijn meer kandidaten 

dan er woningen zijn (gemiddeld vier per woning), ondanks de jaarlijkse doorstroming van 

een kwart van de huurders. De Decker et al. (2009: 103) constateren in 2009 dat eigenlijk de 

verhuurders de met de SVK’s onderhandelde huur te laag vinden en behoefte hebben aan 

extra inkomsten (subsidies, verlaging onroerendgoedbelasting). 
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Intermediairs tussen kwetsbare huurder en particuliere verhuurder in andere landen 

 

 In Ierland bestaat sinds 2005 het zogenoemde Rental Accommodation Scheme (RAS). 

Net als in België is dit een geïnstitutionaliseerd nationaal instrument, met in dit geval de 

gemeenten als intermediairs. De doelgroep zijn daklozen, bewoners van ‘te dure’ 

particuliere huurwoningen en kandidaten voor sociale huurwoningen. Opvallende 

(neven)doelstelling van het Ierse systeem is het beperken van de armoedeval, als 

bewoners een baan weigeren omdat ze dan allerlei subsidies kwijtraken (zie H6). Het 

Ierse systeem lijkt vergelijkbaar met het Vlaamse, met uitzondering van de huursubsidie. 

Kennelijk is in Ierland geen huursubsidie nodig om vraag en aanbod bij elkaar te laten 

komen. Huurcontracten lopen minimaal vier jaar. Tussen 2005 en 2009 zijn jaarlijks 

gemiddeld 5.000 woningen toegewezen. Sinds 2008 is, als reactie op de crisis, het 

systeem uitgebreid met langlopender huurcontracten (10-20 jaar) en gericht op 

verhuurders met meer dan vijf woningen (Haffner, 2013). 

 In Frankrijk zijn zogenoemde Agences Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) actief 

(FEANTSA, 2012). Ook in Frankrijk werken intermediaire organisaties (meest NGO’s die 

samenwerken met gemeenten) onder vergelijkbare condities als in België en Ierland. De 

wijze van verhuring verschilt enigszins, omdat verhuurders minimaal een driejarige 

huurgarantie krijgen. In 2011 waren er 44 AIVS actief, die circa 12.000 woningen 

bemiddelden. De meeste AIVS zijn lid van de koepelorganisatie FAPIL, waarvan de 

leden in totaal 19.000 woningen beheerden in 2011. 

 FEANTSA (2012) identificeert tot slot nog kleinschalige, soms lokale initiatieven in 

Spanje (Provivienda), Duitsland (Soziale Wohnraumhilfen) en London (Rental Lettings).  

 Ook in Oost-Europa zijn er initiatieven. Zo bestaan er enkele kleinschalige initiatieven in 

Hongarije als gevolg van samenwerkin van NGO’s en gemeenten en heeft Habitat for 

Humanity een voorstel gelanceerd voor de introductie van SVK’s (Hegedüs et al., 2014). 

 In Tsjechië heeft een pilot studie plaatsgevonden in 2011 van een programma 

Guaranteed Housing dat ook als doelstelling heeft de particuliere huursector in te zetten 

als sociale voorraad. Inmiddels is het programma formeel in de overheidsstrategie voor 

sociale inclusie opgenomen. 
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Conclusie 

In diverse landen bestaan intermediaire organisaties die bemiddelen tussen huurder en 

verhuurder. Anders dan in Nederland gaat het in andere Europese landen veelal om 

initiatieven om particuliere huurwoningen beschikbaar te krijgen voor mensen met een laag 

inkomen. In deze landen is de sociale huursector veel kleiner dan in Nederland. De 

buitenlandse initiatieven zijn erop gericht om de particuliere huursector te gebruiken als 

sociale voorraad. Dit wordt bereikt door het creëren van een win-win situatie tussen een 

kwetsbare huurder en particuliere verhuurder. Intermediairs nemen de taken van de 

verhuurder over wat voor hen tot lagere kosten leidt. Tevens gaan de contracten vaak 

gepaard met een garantie op huurbetaling. Deze voordelen voor de verhuurder vertalen zich 

in een lagere huurprijs voor de groep kwetsbare huurders. In sommige landen is toch nog 

extra huursubsidie nodig. De (kwetsbare) huurders krijgen naast een woning meestal ook 

nog andere vormen van hulp aangeboden in de vorm van allerlei sociale diensten.  

 

De intermediairs – soms de gemeenten, soms NGO’s, soms speciale kantoren zoals de 

SVK’s in Vlaanderen – moeten natuurlijk wel betaald worden (loonkosten, soms ook 

subsidies voor bijvoorbeeld onderhoud). De overheid betaalt de intermediaire organisaties 

direct of indirect. De intermediairs zoeken het evenwicht tussen de belangen van de 

particuliere verhuurder die graag een markthuur int en de kwetsbare huurder die niet veel 

huur kan betalen. In de hier aangehaalde voorbeelden schijnt dat te lukken; hoewel de 

initiatieven als kleinschalig omschreven moeten worden. De initiatieven in de genoemde 

landen laten zien dat de intermediaire organisaties het maatwerk kunnen leveren om de 

woningmarkt beter te laten functioneren.  

 

In Nederland richten de zogenaamde ‘pull-factor initiatieven’ zich op doorstroom- of 

seniorenmakelaars die huurders van sociale huurwoningen verleiden om te verhuizen naar 

een meer passende woning wat betreft inkomen, woningtype of woninggrootte. Ook zijn er 

experimenten met het voorrang verlenen in het woonruimteverdeelsysteem aan 

doorstromers.  

 

 



 

Zo flexibel als een huis 

46 

9. Fiscale prikkels voor de particuliere 

huurmarkt 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het onderzoek ‘Flexibilisering van de woningmarkt: lessen uit 

het buitenland’ door Marja Elsinga, Marietta Haffner en Joris Hoekstra van TU Delft/OTB. 

 
In Nederland is de particuliere huursector klein; slechts 9 procent van de woningmarkt betreft 

een particuliere huurwoning. Dit kleine percentage wordt dikwijls als knelpunt gezien. Het 

streven is om meer particuliere investeringen in huurwoningen tot stand te brengen (zie 

Jonker-Verkaart en Wassenberg, 2015). In andere landen vervult de particuliere huursector 

beter in de functie van smeerolie voor doorstroming in de woningmarkt.  

In Nederland kent de particuliere huursector geen fiscale prikkels, terwijl de koopsector 

(hypotheekrente aftrek) en de sociale huursector (huurtoeslag) die wel kennen. In het 

buitenland zijn voorbeelden hoe fiscale prikkels de particuliere huurmarkt kunnen vergroten. 

Die toename zorgt voor een groter woningaanbod, meer doorstroming, meer dynamiek in de 

woningmarkt en meer mensen die passend wonen. 

  

9.1 Subsidies voor de particuliere huursector in Duitsland  

 

Het Duitse huisvestingssysteem wordt vaak als een uitzondering binnen Europa aangeduid. 

Dit komt doordat Duitsland met 60 procent over een zeer grote particuliere huursector 

beschikt (zie 5.1), terwijl het tegelijkertijd opvalt dat Duitsland geen formele sociale 

huursector heeft. Er is geen sprake van een specifiek sociaal huurregime met non-profit 

verhuurders en aparte regelgeving. Er zijn weliswaar verhuurders met een sociale 

doelstelling, zoals gemeentelijke woningbedrijven en coöperatieven, maar deze hebben 

dezelfde rechten en plichten en vallen onder dezelfde regelgeving als private verhuurders 

met een winstoogmerk (Haffner et al., 2009).  

 

Het voorgaande betekent niet dat alle huurwoningen in Duitsland tegen een markthuur 

worden verhuurd. Er zijn wel degelijk woningen die onder de markthuur liggen. Deze 

woningen zijn gefinancierd met een tijdelijke subsidie waarop zowel individuele als 

professionele investeerders een beroep kunnen doen. In een dergelijk arrangement worden 

woningen in ruil voor financiële ondersteuning van de nationale en/of federale overheid 

(directe subsidie, laagrentende lening, belastingvoordeel) gedurende een bepaalde periode 

tegen een gematigde huurprijs verhuurd aan huishoudens met een lager inkomen. Na afloop 

van de subsidie-periode (tussen de 15 en de 50 jaar, afhankelijk van het subsidie-

arrangement) verliest de woning haar ‘sociale’ status en mag de huur stijgen tot marktprijzen. 

De precieze invulling (soort financieringsarrangement, inkomensgrenzen voor huurders, 

maximale huurgrenzen) is afhankelijk van de gemeente en deelstaat. Dit past binnen het 

corporatistische en decentrale karakter van de Duitse verzorgingsstaat (Tenlaw, 2014; Droste 

en Knorr-Siedow, 2014).  

 

Het aantal nieuwe huurwoningen met tijdelijke subsidie-arrangementen is in Duitsland de 

afgelopen jaren duidelijk afgenomen. In de afgelopen 20 jaar verloren jaarlijks ongeveer 

100.000 Duitse huurwoningen hun ‘sociale status’ (omdat de subsidietermijn afliep), terwijl er 

jaarlijks slechts 20.000 tot 30.000 gesubsidieerde huurwoningen bij kwamen. In 2012 vielen 
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er naar schatting nog 1,5 miljoen Duitse huurwoningen onder het subsidie-arrangement. De 

afname heeft te maken met een gebrek aan financiële middelen bij de overheid (zowel op 

nationaal als op federaal niveau), als ook met een teruglopende woningvraag in bepaalde 

Duitse regio’s (demografische krimp). Per saldo is op te maken dat de subjectsubsidies 

(Wohngeld, zie hoofdstuk 6) de woningsubsidies hebben verdrongen als belangrijkste 

subsidie-instrument in de Duitse huursector. Ook in Duitsland is de shift van object- naar 

subjectsubsidies duidelijk.  

 

 

9.2 Subsidies voor de particuliere huursector in Frankrijk11
  

 

Ook in Frankrijk bestaan tijdelijke subsidies voor particuliere verhuurders. Anders dan in 

Duitsland richten deze subsidies zich echter niet op het onderste deel van de 

huurwoningenmarkt (hiervoor heeft Frankrijk een goed ontwikkelde sociale huursector), maar 

hoofdzakelijk op de zogenaamde intermediaire huursector: de sector tussen de goedkope en 

strak gereguleerde sociale huursector en de weinig gereguleerde en dure (marktprijzen) 

private huursector. Verreweg de meeste investeringen in deze intermediaire sector worden 

gedaan door individuele huishoudens die hierbij worden gesteund door genereuze 

belastingvoordelen. De Franse individuele particuliere verhuurders zijn vooral actief vanwege 

investeringsmotieven: meer opbrengsten dan op een spaarrekening, een aanvulling op het 

pensioen of het creëren van een aantrekkelijke erfenis voor de kinderen. Voor de meesten 

geven belastingvoordelen de doorslag om te investeren in de nieuwbouw van particuliere 

huurwoningen.  

 

Om de belastingvoordelen voor Franse particulieren te kunnen plaatsen is kennis van het 

belastingsysteem nuttig. Individuele particuliere verhuurders betalen in Frankrijk 

inkomstenbelasting over het inkomen dat ze ontvangen uit verhuur. Als de jaarlijkse 

huurinkomsten lager zijn dan € 15.000 is het micro-foncier regime van toepassing, dat tot 

doel heeft om de administratieve lasten voor kleine private verhuurders zo laag mogelijk te 

houden. Het micro-foncier regime houdt in dat een forfaitair bedrag ter waarde van 30 

procent van de huurinkomsten van het belastbare inkomen mag worden afgetrokken als 

compensatie van de kosten die de verhuurder maakt.  

 

Particuliere verhuurders met huurinkomsten boven de € 15.000 vallen onder het normale 

foncier regime. Ook verhuurders met lagere huurinkomsten kunnen voor dit regime kiezen 

wanneer ze denken dat dit gunstiger voor hen is dan het micro-foncier regime. Bij het 

normale foncier regime kunnen alle kosten die samenhangen met de verhuur van een 

particuliere huurwoning (onderhoud, verbeteringen, hypotheekrente en lokale belastingen) 

van de huurinkomsten worden afgetrokken. De af te trekken kosten mogen zelfs groter zijn 

dan de totale huurinkomsten; de negatieve balans mag maximaal € 10,700 per jaar 

bedragen
12

. Het zijn echter niet alleen de werkelijke kosten die in deze rekensom kunnen 

worden meegenomen. Ook de fictieve bedragen uit de belastingvoordelen kunnen worden 

ingezet om de negatieve balans zo maximaal mogelijk te maken. De toegestane negatieve 

_________ 
11 Deze paragraaf is een samenvatting van artikel in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (Hoekstra en Oxley, 

2014). Dit artikel is weer gebaseerd op een in 2013 verschenen onderzoeksrapport over de Franse 

belastingvoordelen.  

12 Hierbij dient te worden opgemerkt dat betalingen aan hypotheekrente alleen mogen worden afgetrokken zolang 

de balans tussen huurinkomsten en aan de verhuur gerelateerde uitgaven positief is.  
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balans zorgt ervoor dat Franse particuliere verhuurders vaak beduidend minder 

inkomensbelasting betalen dan huishoudens met een vergelijkbaar inkomen die geen 

huurwoning bezitten. In het meest recente belastingvoordeel (Duflot, entree mogelijk tussen 

2013 tot eind 2016) kan gedurende een periode van 9 jaar ieder jaar 2 procent van de 

investeringskosten van een nieuw te bouwen particuliere huurwoning van de te betalen 

inkomstenbelasting worden afgetrokken. Uitgaande van een investering van € 150.000 (als 

voorbeeld) komt dit neer op een jaarlijks belastingvoordeel van € 3000.  

 

Achtergronden van de Franse belastingvoordelen 

De belastingvoordelen voor Franse particuliere verhuurders vinden hun oorsprong in de jaren 

’80, toen de investeringen in de koopsector inzakten door de economische crisis en de hoge 

rentestanden. Om de woningbouwproductie toch enigszins op peil te houden besloot de 

Franse overheid om de particuliere investeringen in de huursector te stimuleren via 

belastingvoordelen. Vanaf 1986 is een grote variëteit aan dergelijke fiscale regelingen in het 

leven geroepen die allemaal geïntegreerd zijn in het normale foncier regime. Meestal dragen 

deze regelingen de naam van de minister die ze geïntroduceerd heeft: Quiles-Méhaignerie, 

Périssol, Besson, Robien, Borloo, et cetera. Hoewel de precieze uitwerking steeds verschilt, 

hebben de belastingvoordelen grosso modo de volgende kenmerken:  

 

 Ze voorzien meestal in de jaarlijkse aftrek van een bepaald percentage (bijvoorbeeld 

2 procent) van de investeringskosten. Over meerdere jaren resulteert dit erin dat een 

substantieel deel van de investering voor de belastingen kan worden ‘afgeschreven’. 

 Ze voorzien soms in de jaarlijkse aftrek van een vast percentage van de 

huurinkomsten (vergelijkbaar met de 30 procent in het micro foncier regime).  

 Ze hebben een beperkte entreeduur, die dikwijls samenhangt met een 

kabinetsperiode.  

 Ze hebben een looptijd die varieert tussen de 6 en de 15 jaar. 

 Ze zijn vaak gebonden aan voorwaarden met betrekking tot het inkomen van de 

huurder en de maximale huur die kan worden gevraagd. Met deze voorwaarden wil 

de Franse overheid het middensegment tussen de ‘goedkope’ sterk gereguleerde 

sociale huursector en de ‘dure’ veel minder gereguleerde particuliere huursector, 

stimuleren. De belastingvoordelen voor deze intermediaire sector zijn meestal 

genereuzer dan de regelingen zonder huur- of inkomensvoorwaarden (waar huren 

vrij bepaald kunnen worden).  

 Sommige belastingvoordelen gelden alleen voor regio’s met een betrekkelijk 

gespannen woningmarkt.  

 

De precieze omvang van de belastingvoordelen verschilt per situatie en per variant, maar kan 

oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar.  

 

Effecten van de Franse belastingvoordelen 

De Franse belastingvoordelen hebben een substantieel effect gehad op de productie van 

Franse particuliere huurwoningen. In de afgelopen tien jaar zijn er jaarlijks tussen de 40.000 

en 70.000 nieuwe particuliere huurwoningen met belastingvoordelen gerealiseerd. Het totaal 

nadert inmiddels het miljoen. Gemiddeld zijn in Frankrijk in die periode jaarlijks circa 350.000 

huizen gebouwd.  

De vraag blijft natuurlijk onbeantwoord hoeveel van deze woningen ook zouden zijn 

gerealiseerd zonder belastingvoordelen. In 2010 was de Franse overheid bijna 1 miljard Euro 

kwijt aan de belastingvoordelen. In de toekomst zal dit bedrag verder oplopen. Dit komt 

omdat de belastingvoordelen een relatief lange looptijd hebben en het gebruik ervan ieder 
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jaar toeneemt. Daar staat tegenover dat de extra nieuwbouw ook geld oplevert voor de 

overheid, bijvoorbeeld in de vorm van BTW. 

 

Conclusie: Voor- en nadelen van het tijdelijke subsidiemodel  

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de wijze waarop in Duitsland en Frankrijk tijdelijke 

subsidies worden ingezet om huurwoningen met een sociale of gematigde huurprijs te 

realiseren. Aan een dergelijk systeem zijn, ten opzichte van het Nederlandse sociale 

huurmodel, zowel voor- als nadelen verbonden. Het voordeel is een relatief grote flexibiliteit. 

Als er ergens een tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaat kan de overheid hier snel op 

inspelen door extra subsidies beschikbaar te stellen. In het Nederlandse sociale huursysteem 

bestaat deze mogelijkheid niet omdat de Nederlandse woningcorporaties financieel 

onafhankelijk zijn van de overheid en geen overheidssubsidies meer ontvangen. Tegelijkertijd 

is het goed te bedenken dat de flexibiliteit van het tijdelijke subsidiemodel leidt tot hogere 

(subsidie-) uitgaven voor de overheid. Ook zorgt de tijdelijkheid van subsidies ervoor dat de 

financiële voordelen van koopprijsstijgingen bij particuliere partijen terecht komen, en daarom 

niet per definitie geherinvesteerd zullen worden in de woonsector. Het revolving fund van de 

Nederlandse sociale huursector biedt deze garantie in principe wel.  
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10. Oplossingsrichtingen  

Het doel van deze studie is om te komen tot creatieve wegen om de flexibiliteit en dynamiek 

in de huurwoningmarkt te vergroten. En dat voor de gehele huurmarkt (sociaal en particulier), 

en voor woningen in de gereguleerde en vrije huursector. Wat zijn kansrijke 

oplossingsrichtingen? We noemen het een oplossingsrichting: we beogen niet dè ultieme 

oplossing aan te reiken, maar wel een kansrijke richting die verdere uitwerking verdient.  

 

Inspiratie voor deze kansrijke oplossingsrichtingen komt uit alle voorgaande hoofdstukken: de 

analyse van trends in de samenleving (hoofdstuk 2), het overzicht van het huidige beleid en 

beoogde regelgeving (hoofdstuk 3), praktijkervaringen uit Nederland en Europa 

(hoofdstukken 5-9). Uit deze bronnen komt een reeks van oplossingsrichtingen naar voren. 

 

Deze reeks oplossingsrichtingen hebben we bediscussieerd tijdens verschillende 

bijeenkomsten. In juni 2014 met de kern-begeleidingsgroep van dit onderzoek. In september 

met dezelfde groep, toen OTB / TU Delft zijn resultaten presenteerde van buitenlandse 

mogelijkheden. In oktober, waarbij we met corporaties, het ministerie van BZK en de 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties kansen in lokale regelgeving verkenden. In 

november, tijdens een workshop op het Wooncongres over dit onderzoek. In maart weer met 

de kernbegeleidingsgroep. En in maart tijdens drie gelegenheden met Corpovenista: met het 

Corpovenistabestuur, en later tijdens twee sessies op het jaarlijkse Corpovenistacongres in 

Den Bosch. Tijdens de laatste vier bijeenkomsten hebben de deelnemers hun voorkeur 

kunnen uitbrengen voor telkens circa drie kansrijke oplossingsrichtingen. Deze staan bij 

elkaar in tabel X. We zijn ons ervan bewust dat, door de gelegenheden, de inbreng vanuit de 

sociale huursector zwaarder woog dan die van de commerciële huursector. Tijdens al deze 

sessies kwamen er oplossingsrichtingen bij, en vielen er weer af, werden samengevoegd, of 

juist gesplitst. 

In juni 2015 hebben we een vergelijkbare lijst nog eens voorgelegd aan een groep van circa 

25 medewerkers van het ministerie van BZK. Eveneens in juni 2015 presenteerden 

gemeenten en corporaties in de noordelijke Randstad een serie mogelijke maatregelen om 

de dynamiek op de woningmarkt te vergroten. Veel maatregelen komen overeen. Ten slotte 

presenteerde ook in juni Babbet Nienhuis haar scriptie ‘Kansrijke aanpassingen van de 

huurregulering’. Zij liep stage vanuit de TU Delft bij Platform31, en zette zeven kansrijke 

aanpassingen in de huurwetgeving op rij. 

 

Uit de voorgaande hoofdstukken, gesprekken en alle bijeenkomsten resulteert de 

uiteindelijke lijst van negen oplossingsrichtingen in tabel X. We hebben ze geordend op 

populariteit; ze zijn eronder kort toegelicht. De overige suggesties noemen we ter 

kennisgeving.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zo flexibel als een huis 

51 

Tabel 4 Oplossingsrichtingen getoetst in enkele bijeenkomsten 

 Oplossingsrichting Begeleidings 

commissie 

Bestuur 

Corpovenista 

Workshop 1 

Corpovenista 

Congres  

Workshop 2 

Corpovenista 

Congres  

1. Periodiek passendheid toetsen 5 10 11 6 

2. Tijdelijke (jongeren)contracten 4 7 12 1 

3. Samen in één huis 5 8 5 5 

4. Tijdelijke bewoning leeg vastgoed 4 5 9 3 

5. Actieve bemiddeling voor 

woningzoekenden 

5 3 11 1 

6. Aanpassing woonruimteverdeelsysteem  1 0 8 1 

7. Fiscale stimulansen 3 0 2 1 

8. Regionale differentiatie 4 0 2 0 

9. Dynamisch vastgoedbeleid 2 0 3 0 

 

Overige suggesties: 

- Referentiehuren instellen en daarop huurtoeslag baseren (zoals het Duitse Wohngeld en het Amerikaanse 

Vouchersysteem).  

- Huurdifferentiatie naar huishoudensgrootte (‘bedroomtax’) 

- Operatie Zoeklicht (woonfraude en misstanden opsporen) 

- Woningruil bevorderen 

- Inschrijftijd en woonduur mee laten tellen bij doorverhuizen in sociale sector  

- Splitsen van grote woningen 

- Hospitaverhuur nieuw leven inblazen 

- Aandacht meer richten op ‘empty nesters’ 

- Demontabel tijdelijke woonruimte plaatsen 

- Meer kansen voor woongroepen 

- Fiscale voordelen voor transformatie boven nieuwbouw  

- Flexibeler functiebestemmingen hanteren 

 

 

Uitwerking oplossingsrichtingen  
 

1. Periodiek passendheid toetsen 

De, volgens de deskundigen, meest kansrijke oplossingsrichting is om periodiek de 

passendheid te toetsen. In eerste instantie werd deze oplossingsrichting geformuleerd als 

‘periodiek inkomens toetsen’, maar het gaat om méér dan inkomen alleen. Momenteel wordt 

het inkomen alleen getoetst bij aanvang van het huurcontract. Sinds een paar jaar is de 

jaarlijkse huurverhoging mede afhankelijk van het inkomen, om inkomensscheefheid te 

verkleinen. In hoofdstuk 6 zagen we dat in andere landen (Ierland, België) huren jaarlijks 

worden aangepast als inkomens stijgen. Of neerwaarts, als ze dalen. In België zelfs 

tussentijds bij grote inkomensschommelingen.  
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Passendheid heeft ook te maken met ruimteconsumptie. Van ‘ruimtelijke scheefheid’ is 

sprake bij een groot gezin in een klein huis, of andersom. In beide gevallen is een periodieke 

toets nuttig om te bezien of het juiste huishouden nog wel in het juiste huis woont. Zo’n 

periodieke toetsing kan ook zinvol zijn om, in een persoonlijk gesprek, te bekijken of de 

woning nog wel voldoet aan persoonlijke behoeften. Om te voorkomen dat een hoogbejaarde 

stilletjes op driehoog blijft wonen totdat het ècht niet meer gaat. De wijze van toetsen kan 

nader bekeken worden. Dat kan in een persoonlijk gesprek, per post of mail, of via de fiscus. 

Het kan jaarlijks, om de drie jaar, of vijf jaar; belangrijker dan de tijdsspanne is de intentie van 

de herijking.  

Actie: Verkenning uitvoeren naar periodieke toetsing passend huren (inkomen en type 

woning) 

2. Tijdelijke huurcontracten 

Tijdelijke verhuur is al in beperkte mate mogelijk. Er is wetgeving in de maak om de reikwijdte 

van tijdelijke contracten uit te breiden naar jongeren, starters of speciale doelgroepen 

(mensen die uit de opvang komen, kenniswerkers, maar ook bijvoorbeeld grote gezinnen). 

Voor deze groepen levert tijdelijk huren een vergroting op van het aanbod aan huurwoningen, 

omdat woningen sneller beschikbaar komen of doordat verhuurders woningen voor de 

verhuur aanbieden die anders leeg zouden staan. In andere landen zijn tijdelijke 

huurcontracten gebruikelijker, vooral in de - daar veel omvangrijkere - particuliere huursector. 

Het nadeel van een tijdelijk contract, onzekerheid na de afloop, moet opwegen tegen de 

voordelen van snelle beschikbaarheid: terwijl je wacht, woon je al. De conclusie uit de 

onderzochte drie landen (Frankrijk, Engeland en België) is dat huurders die lang in hun 

woning willen blijven wonen nadeel ondervinden van tijdelijke huurcontracten, terwijl het voor 

meer mobiele huurders positief uit kan pakken. De Nederlandse voorstellen om tijdelijke 

huurcontracten in te voeren richten zich niet voor niets op deze mobiele groepen. De keuze 

tussen tijdelijk of vast contract moet een individuele keuze zijn van de potentiële huurder: wil 

je snel een woning, of ben je bereid langer te wachten op meer zekerheid? 

 

Actie: Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving de invoering van tijdelijke huurcontracten 

voorbereiden met verschillende scenario’s, waarbij oog is voor het aantal woningen, type 

woningen en de verschillende doelgroepen en voor de periode na een tijdelijk huurcontract.  

 

3. Samen in één huis 

Het systeem in Nederland is gericht op het bevorderen van zelfstandig wonen. Dat zien we 

bijvoorbeeld terug in de realisatie van studentenhuisvesting in het laatste decennium; de 

meeste opgeleverde studenteneenheden zijn zelfstandig, met eigen keukentje, douche en 

voordeur. Door de huurtoeslag ervaren bewoners niet dat dergelijke wooneenheden veel 

duurder zijn dan onzelfstandige. Aan de andere kant wonen veel jongeren, studenten en 

starters samen in één huis, zoals in Amsterdam via de ‘Friends-contracten’. Waarom zouden 

we niet meer dergelijke samenwoonconstructies bevorderen? De discussie laait recentelijk 

op bij de huisvesting van vergunninghouders. De meesten van hen zijn jong. Waarom 

zouden die niet vaker samen in één huis kunnen wonen als ze dat willen? Stap sneller over 

de belemmeringen heen (zoals voordeurdelerskorting en angst voor overlast). 

 

Actie: Onderzoek kansen en belemmeringen om meer mensen, jongeren en starters voorop, 

te laten samenwonen. 
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4.Tijdelijke bewoning van leeg vastgoed 

In Nederland liggen bestemmingen van functies vast. In bestemmingsplannen, maar ook in 

gebruik. Dit leidt tot merkwaardige constateringen. Zo komt er aan de ene kant steeds meer 

vastgoed leeg of wordt onvoldoende gebruikt. Vastgoed staat op de verkeerde plek (in 

krimpregio’s), is verouderd (oude kantoren), is de functie kwijtgeraakt (kloosters, kerken, 

gevangenissen, fabrieken) of is over (allerlei functies). Aan de andere kant zit de 

woningmarkt vast. De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt, afhankelijk van de 

plek, al gauw vele jaren. De mutatiegraad is historisch laag. Voor een koopwoning moet je 

steeds meer eigen spaargeld meenemen. Particuliere huurwoningen zijn schaars, en als die 

wel beschikbaar zijn, te vaak duur of slecht. Nieuwkomers op de woningmarkt, de outsiders, 

hebben weinig keus.  

Flexibeler gebruik van bestaand vastgoed leidt tot meer dynamiek op de woningmarkt. 

Bestemmingen hoeven lang niet allemaal zo vast te zijn als nu gebruikelijk. Platform31 voert 

in 2015 een experiment uit om leegstaand vastgoed tijdelijk en meer flexibel te gebruiken als 

woonruimte. Het accent ligt op niet-permanent gebruik. Oplossingen schuilen in het voorzien 

in basisvoorzieningen op een eenvoudige, want tijdelijke, basis. Een soort van anti-kraak-

plus. Hierbij horen tijdelijke huur- of bewoningscontracten. Basisvoorwaarden zijn geregeld 

(brandveiligheid et cetera), maar bewoners moeten genoegen nemen met meer basale 

voorzieningen. Een dergelijke tijdelijke bewoning biedt volop ruimte voor eigen werkzaamheid 

van de huurder, wat lagere kosten (woonlasten) met zich brengt.  

 

Actie: Programma van Platform31 om meer leegstaand vastgoed tijdelijk te gebruiken als 

woonruimte. 
 

 

5. Actieve bemiddeling voor woningzoekenden 

De kern van het huidige woonruimteverdeelsysteem is een actieve opstelling van een 

woningzoekende. Je moet zelf je best doen, inschrijven en reageren op vrijkomend aanbod. 

Niet alle (aspirant) huurders kunnen echter zo rationeel denken of hebben weinig kans als zij 

te weinig wachttijd hebben. Nieuwe huurders wachten nodeloos lang en reageren niet op de 

eigenlijk voor hen meest geschikte woningen en zittende huurders blijven zitten en verhuizen 

niet naar de eigenlijk voor hen meest geschikte woningen. 

Helpt actieve bemiddeling? Kan een gesprek helpen? Kan een woningzoekende meer doen 

dan louter wachten? Kunnen toekomstige huurders door meer pro-actief te zijn eerder op de 

sociale huurmarkt terecht? Corporaties experimenteren al met doorstromingscoaches, 

seniorenmakelaars, et cetera. Wat kunnen woningzoekenden zelf doen om hoger op de lijst 

te komen? Wat kunnen corporaties nog meer of anders doen via actieve bemiddeling?  

 

Actie: Verken de mogelijkheden en voor- en nadelen van actieve bemiddeling door 

woningzoekenden 

 

6. Aanpassing woonruimteverdeelsysteem 

Er bestaan verschillende systemen in Nederland om sociale huurwoningen te verdelen. Met 

een grotere vraag dan aanbod als achtergrond, gaat het doorgaans om het aanleggen van 

criteria om schaarste te verdelen. In de meeste gemeenten is inschrijfduur het primaire 

criterium. Dit leidt tot alsmaar langer wordende wachtlijsten. Hoe langer de wachtlijst, des te 

minder dynamiek in de woningmarkt. Is deze manier van toewijzen nog wel van deze tijd en 

passend bij onze samenleving? Past inschrijfduur niet meer bij een vereniging dan bij een 

dynamische samenleving? 
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Tegelijkertijd is een groot deel van de wachtlijst vervuild. Veel mensen zoeken geen woning 

meer, vallen niet meer in de inkomenscategorie of hebben zich maar op voorhand 

ingeschreven. Uit voorzorg. En àls je dan na jaren aan de beurt bent, ben je zeer kieskeurig 

om een woning te accepteren, wat tot een hoge weigeringsgraad leidt. De situatie is eigenlijk 

dezelfde als begin jaren ’90, toen de lokale Bureaus Huisvesting plaatsmaakten voor het 

aanbodmodel met eigen keuzevrijheid en initiatief. Meer discussie over de wenselijkheid van 

inschrijven en wachtlijsten is wenselijk. 

 

Het toenemende aantal urgenten, recent door Vergunninghouders, verstopt het systeem nog 

meer. ‘Gewone’ woningzoekenden moeten nòg langer wachten. De roep om de definitie van 

urgenten te heroverwegen en te differentiëren naar stad, regio en woningaanbod is 

aanwezig. Of kunnen urgenten en hun omgeving zelf actief zijn en meer invloed krijgen om 

hun urgentie aan te tonen? 

Een andere lijn is herdefiniëring van de doelgroep. Een corporatie is er dan voor bewoners 

die een te laag inkomen hebben om op de markt een woning te betrekken, of bewoners met 

een fysieke of psychische zorgvraag. De eerste doelgroep zou ook een financiële 

tegemoetkoming kunnen krijgen, zoals vouchers, zodat zij in principe in iedere betaalbare 

woning terecht kunnen. De doelgroep die extra zorg nodig heeft zou specifiek gebonden 

moeten blijven aan het vastgoed van de corporatie.  

 

Actie: Voer het debat over een ander woonruimteverdelingssysteem. Verken mogelijkheden 

voor meer eigen activiteit en zelfwerkzaamheid. Zoek naar meer maatwerk voor 

doorstromers. En voer het debat over doelgroepspecificatie van woningcorporaties. 

 

7. Fiscale stimulansen particuliere huurmarkt 
In Frankrijk functioneert een opmerkelijk systeem om particuliere investeringen in 

woningverhuur te stimuleren. Door belastingvoordelen worden jaarlijks 40.000-70.000 extra 

woningen gebouwd, met geld van kleine particuliere spaarders. Je krijgt er aftrek van 

hypotheekrente en onderhoudskosten voor een tweede woning voor de verhuur. De schatkist 

derft er geld door de voordelen (in 2012 circa een miljard euro), maar in ruil daarvoor worden 

jaarlijks 40.000-70.000 extra woningen gebouwd, die er anders waarschijnlijk niet geweest 

zouden zijn. Met als achtergrond de grote spaartegoeden bij de Nederlandse banken (325 

miljard euro in 2014), en de lage rentestanden (zelfs spaarboetes zijn al genoemd), zou een 

verkenning naar (elementen van) toepassing van het Franse fiscale beleid voor Nederland 

interessant zijn. Dit resulteert in meer investeringen door kleine investeerders in nieuwbouw 

van particuliere huursector. Soortgelijke regelingen vinden we in andere landen (de Engelse 

Buy-to-Let regeling; Scandinavische landen). Varianten zijn mogelijk. Kleine investeerders 

kopen een huis om te verhuren, of kopen een aandeel in een fonds dat huizen verhuurt. 

Een interessante variant, waarbij het mes nog aan een andere kant snijdt, is een dergelijke 

regeling toe te spitsen op transformatie van leeg vastgoed naar een woonfunctie, waarbij een 

herbestemming meer definitief kan zijn, maar ook tijdelijk.  

Actie: Studie uitvoeren naar toepassingsmogelijkheden fiscale stimulansen in de 

Nederlandse situatie.  
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8. Regionale differentiatie 

In Nederland bestaat één landelijk systeem van huurregulering. Huurprijzen worden landelijk 

bepaald met een uniform (WWS-punten-)systeem. De methodiek van woningwaardering en 

huurbepaling is overal in het land hetzelfde. Ook huurverhogingen worden jaarlijks overal op 

dezelfde manier doorgevoerd. Tot voor kort golden dezelfde rekenwijzen voor Appingedam 

als voor Amsterdam. Sinds enkele jaren weegt de locatie mee (eerst Donnerpunten, straks 

WOZ-waarde), maar die invloed is bescheiden, getuige de veel grotere verschillen in 

bijvoorbeeld koopprijzen en markthuurprijzen. De Rli formuleert het (2015, p. 54) mooi als 

volgt: ’het probleem is niet dat er verschillen zijn, maar dat die ongelijke situaties op dezelfde 

manier worden behandeld’. 

 

In andere landen bestaan referentiehuren. Deze geven een gemiddelde huurprijs aan in een 

bepaalde regio. In Duitsland is dat de vaker aangehaalde ‘Mietspiegel’. Op basis van deze 

referentiehuur en inkomen kan huurtoeslag bepaald worden. In landen om ons heen wordt dit 

gezien als een systeem voor subjectsubsidie dat transparanter en simpeler is dan vaste 

huurprijzen en vaste huurverhogingen.  

 

Actie: Verkennen of regionale differentiatie van het huurbeleid in Nederland mogelijk is en 

bijdraagt aan meer beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en meer dynamiek op 

de woningmarkt.  

 

9. Dynamisch vastgoedbeleid 

Zouden corporaties in de toekomst minder moeten vasthouden aan bezit (die oude term 

ijzeren voorraad…) en meer verkopen en aankopen? De corporatie speelt dan veel meer in 

op de woonbehoefte van dat moment, en minder op het vasthouden van het, meestal 

toevallig tot stand gekomen, bezit.  

Een corporatie kan zich opstellen als een actief verhuurkantoor voor middeldure 

huurwoningen. Of zich toeleggen op transformatie van leeg vastgoed tot woonruimte. Of lege 

koopwoningen overnemen. Of ouderen met een koopwoning ontzorgen en een huurhuis 

aanbieden, of het koophuis overnemen en terug verhuren. Of zich inkopen in een niet-

functionerende Vereniging van Eigenaren, zodat er tenminste één eigenaar is die de rest 

bijeen kan roepen. Of meer verkopen om meer te kunnen ontwikkelen waarnaar vraag is. Dit 

zijn allemaal mogelijkheden voor corporaties, en er zijn er nog veel meer, om dynamischer 

met het eigen woningbezit om te gaan. Dit alles hangt af voor welke doelgroep de corporaties 

verantwoordelijk zijn en waar er ruimte is hierin te differentiëren. De voorraaddiscussie hangt 

samen met een doelgroependiscussie. 

Actie: Debat voeren over opstelling van corporatie ten aanzien van voorraadbeleid en 

doelgroep. 

Tot slot 
Het doel van dit rapport was een aantal kansrijke oplossingsrichtingen te benoemen om de 

dynamiek op de woningmarkt te vergroten. Samen met experts en professionals in het veld, 

zijn we uitgekomen op een twintigtal oplossingsrichtingen, die het stuk voor stuk waard zijn 

om verder over na te denken. Voor negen oplossingsrichtingen hebben we daarvoor een 

eerste begin gemaakt. Deze negen oogstten het meeste bijval in de diverse deelsessies.  

Als we hieruit een keuze maken welke volgens ons het meest kansrijk zijn om nader te 

onderzoeken, om verder uit te werken, om mee te experimenteren of om gewoon te gaan 
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doen, komen we op zes uit. Dat zijn de vijf meest genoemde, waaraan we de fiscale 

stimulansen toevoegen.  

 

Zo komen we uiteindelijk uit op zes oplossingsrichtingen: 
1) Periodiek passendheid toetsen. Bijvoorbeeld jaarlijks of driejaarlijks toetsen van inkomen 

(sterk gestegen, of juist gedaald leidt tot huuraanpassing, van huishoudensituatie 

(geboortes?) of van gebruiksgemak (met name bij ouderen). 

2) Tijdelijke huurcontracten. Voor mensen die dat willen, vaak starters, jongeren, met een 

tijdelijk woonperspectief. Nieuwe bewoners kunnen kiezen uit wachten of ondertussen al 

ergens wonen. De woning komt na enige jaren weer opnieuw beschikbaar 

3) Samen in één huis. Het Nederlandse systeem is sterk gericht op zelfstandige 

huisvestingvesting voor iedereen. Tegelijkertijd komen er steeds meer kleine 

huishoudens. Waarom niet meer mogelijkheden om die samen in een huis te laten 

wonen, à la studentenhuis of ‘friends-contract’? 

4) Tijdelijke bewoning van leeg vastgoed. Elk pand heeft een bestemming, en die ligt vast. 

Steeds meer panden komen leeg, terwijl steeds meer mensen zoeken naar een huis. 

Transformatie kan, maar is soms net een stap te ver. Herbestemming kan ook tijdelijk, 

ook als woonruimte. 

5) Actieve bemiddeling. Veel mensen zijn goed in staat een (andere) woning te zoeken, 

maar sommigen niet. Die blijven nodeloos lang zitten in een steeds minder geschikt huis, 

zoals ouderen. Een goed gesprek kan helpen. Dat vereist vervolgens maatwerk en een 

soepel gebruik van het woonruimteverdeelsysteem. 

6) Fiscale stimulansen van de particuliere huurmarkt. De aandacht gaat naar de grote 

beleggers, maar kleine spaarders worden vergeten. In buurlanden krijgt die groepe een 

fiscale stimulans. Als  alternatief voor een spaarrekening investeert de huurder in een 

woning. Dat biedt perspectieven. Een variant is het toespitsen op herbestemmen van 

leeg vastgoed of voor verduurzamingsmaatregelen. 
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