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Samenvatting 

De Amsterdamse woningmarkt is niet in evenwicht. Er is onvoldoende 

woningaanbod dat past bij de vraag. De belangrijkste problemen doen zich voor bij 

stellen met kinderen en lage of middeninkomens, eenoudergezinnen, 

alleenwonenden ouder dan 35 jaar met een laag inkomen en huishoudens van vijf of 

meer personen. De gemeentelijke overheid spant zich in om de problemen op te 

lossen. Veel van de 65 door ons geïnventariseerde mogelijke instrumenten worden 

door de gemeente gebruikt. Maar dat heeft dus onvoldoende resultaat.  Het 

gemeentelijk optreden kan op een aantal punten worden aangescherpt. Maar er zijn 

ook onconventionele oplossingen nodig die niet passen in het wettelijk kader of het 

huidige gemeentelijk beleid. Anders lijkt het bereiken van meer evenwicht op de 

woningmarkt nauwelijks haalbaar. De rekenkamer doet de volgende aanbevelingen:  

1 Scherp de inzet van de volgende maatregelen verder aan: 

- Breid het aanbod in de gereguleerde voorraad verder uit 

- Probeer meer invloed uit te oefenen op de huurprijzen 

- Maak de regels voor de toewijzing van grote woningen scherper 

2 Stel een individuele financiële regeling in, bijvoorbeeld in de vorm van een lening 

3 Maak een discussienota over de vraag voor welke bewoners Amsterdam een thuis 

wil bieden 

4 Besteed in deze nota aandacht aan de stad die Amsterdam wil zijn 

5 Besteed in deze nota aandacht aan instrumenten, die nu nog buiten de wettelijke 

mogelijkheden vallen of een verandering van beleid inhouden 

 

Mismatch in betaalbaarheid en omvang van de woningen 

De voorraad sociale huurwoningen omvat 57% van alle woningen, terwijl lage inkomens 

51% van alle huishoudens uitmaken. Toch zijn de wachttijden lang omdat het aanbod rela-

tief laag (44%) is vooral door gebrek aan doorstroming. De doorstroming stokt omdat hu-

ren in de vrije sector voor veel middeninkomens te hoog (meer dan €1.000) zijn. Bij de 

omvang van de woningen is het verschil tussen vraag en aanbod ook groot. Meer dan 80% 

van de huishoudens zoekt een woning van meer dan 60 m², terwijl minder dan 40% van 

het aanbod uit dergelijke woningen bestaat. De krapte op de woningmarkt veroorzaakt 

sterk stijgende koopprijzen: de gemiddelde prijs nam van 2014 tot 2017 met bijna 45% 

toe. De prijsstijging wordt in zekere mate – niet bekend is in welke mate - ook beïnvloed 

door het grote aantal woningverkopen - ongeveer de helft van het totaal - aan kopers die 

niet in de woning gaan wonen. 

Flexibiliteit bepaalt de kansen van woningzoekenden 

Welke groepen hebben het meest last van de onevenwichtigheid op de woningmarkt?  Dat 
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wordt niet alleen bepaald door het aantal probleemgevallen in een groep, maar ook door 

de ernst van hun probleem. Daarbij speelt flexibiliteit een belangrijke rol. Flexibiliteit 

hangt samen met persoonlijke omstandigheden als de hoogte van het inkomen, de leeftijd 

en de omvang van het huishouden. Een laag inkomen, het gebrek aan aanbod van grote en 

betaalbare woningen of beide factoren samen spelen de hoofdrol bij de groepen die het 

meest in de knel zitten. 

De gemeente doet veel 

We konden 65 instrumenten vinden waarmee de gemeente de woningmarkt kan beïnvloe-

den. De gemeente gebruikt veel van die instrumenten. Voor nieuwbouw vormt  verwerving 

en uitgifte van grond via erfpacht het uitgangspunt. Via specifieke voorwaarden in erf-

pachtcontracten kan de gemeente  invloed uitoefenen op de bouw en een stabieler prijs-

peil van woningen. Op de omvang van de sociale woningvoorraad en de huurprijzen heeft 

de gemeente invloed via de samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties. De ver-

deling van de sociale woningvoorraad ligt bij de gemeente; maar die van andere woningen 

niet of nauwelijks.  

Maar de gemeente kan meer doen 

Het belangrijkste knelpunt voor woningzoekenden met lage inkomens is niet de omvang 

van de sociale huurvoorraad, maar het aantal vrijkomende woningen ofwel: het aanbod. 

De gemeente kan daar wat aan doen door meer te bouwen in de sociale huursector, de 

doorstroming in de sociale huursector te bevorderen en te voorkomen dat woningen wor-

den onttrokken aan de sociale huurvoorraad.  Voor (grote) gezinnen is een verdere aan-

scherping van de toewijzing van grote woningen belangrijk. Voor de sociale huursector 

kan de gemeente dat regelen in de huisvestingsverordening. De gemeente kan proberen 

meer invloed uit te oefenen op de huurprijzen door afspraken te maken over inkomensaf-

hankelijke huurstijgingen. Zulke afspraken zouden ook de doorstroming in de sociale 

voorraad kunnen bevorderen. Voor de middeninkomens is de betaalbaarheid van wonin-

gen het grote probleem. De gemeente zou kunnen helpen door het aanbieden van een indi-

viduele financiële regeling bij het kopen van een huis. 

Voor een grote stap zijn onconventionele oplossingen nodig 

De problemen zijn groot en er is een aanpak nodig waarbij ook gedacht wordt buiten het 

huidige wettelijk kader of het vigerende beleid van de stad. Dat vraagt om een politiek en 

publiek debat. Het college kan dat voorbereiden door een discussienota op te stellen. Daar-

in moeten vragen gesteld worden die spelen rondom marktwerking en regulering, tussen 

sturen op een bepaalde samenstelling van de bevolking of juist niet en tussen het afscher-

men van de Amsterdamse woningmarkt of het openhouden daarvan. Een belangrijk start-

punt is de vraag aan welke bewoners Amsterdam een thuis wil bieden.  

Bestuurlijke reactie en nawoord 

Het college van B&W wil alle aanbevelingen overnemen en onderschrijft daarbij ook ons 

pleidooi voor een fundamentele discussie. Het gaat echter niet in op de keuzes die voorlig-
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gen. Daarvoor verwijst het college naar de verkiezingen en de nieuwe gemeenteraad, die 

de fundamentele keuzes moet gaan maken. Ook zegt het college op een aantal punten een 

ander beeld te hebben van de situatie. In het nawoord gaan we daarop in. 
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Aanleiding en doel onderzoek 

1 Inleiding 

De situatie op de woningmarkt in Amsterdam is een vrijwel dagelijks terugkomend on-

derwerp in de media en heeft de voortdurende aandacht van de gemeenteraad, maar ook 

van de Amsterdammers. Het is daarom niet vreemd dat het burgerpanel van de rekenka-

mer Evenwichtig woningaanbod koos als het onderwerp voor het publieksonderzoek, dat 

de rekenkamer sinds 2014 elk jaar uitvoert. In dit rapport presenteren we de resultaten 

van dit onderzoek. 

1.1 De Amsterdamse woningmarkt: het speelveld 

1.1.1 Definities 

Hieronder geven we in kort bestek een overzicht van de Amsterdamse woningmarkt. We 

gaan in op de belangrijkste feiten en cijfers over de woningvoorraad, de woningmarkt en 

de samenstelling van de huishoudens in Amsterdam. Ook behandelen we kort de verschil-

lende prognoses over de bevolkingsontwikkeling tot 2040. Maar eerst bespreken we de 

belangrijkste definities. 

Woningen 

Er bestaan bij overheidsinstanties verschillende definities van wat een woning is. De Am-

sterdamse woningvoorraad volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) ver-

schilt van het aantal Amsterdamse woningen volgens de Basisregistratie Adressen en Ge-

bouwen (BAG). Dit leidt ertoe dat de woningvoorraad volgens de WOZ op 1 januari 2016 

ongeveer 419.500 woningen bedroeg en volgens de BAG 423.785 woningen.a Volgens de 

WOZ is het feitelijk gebruik bepalend of een gebouw als woning moet worden gezien. In de 

BAG wordt van elk adres vastgelegd of het gebouw op dat adres als woning bestemd is.  

In dit rapport zullen we ons om pragmatische redenen aansluiten bij de definitie van een 

woning volgens de BAG. De meeste onderzoeken, die er naar de woningmarkt gedaan zijn, 

nemen het aantal woningen, dat in de BAG is opgenomen, als uitgangspunt.  

Huishoudens 

Een huishouden wordt meestal gedefinieerd als een persoon of een groep van meer perso-

nen die een gemeenschappelijke huishouding voeren, of ook wel: een economisch-

consumptieve eenheid vormen. Dit lijkt op het eerste gezicht een duidelijke definitie, maar 

                                                             

a Het is de bedoeling dat alle datasystemen van de overheid aan elkaar gekoppeld gaan worden. 
Maar ook dan zullen de verschillen over wat een woning is blijven bestaan.  
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ook hieraan kleven problemen. Zo is het begrip huishouden niet wettelijk gedefinieerd. De 

belastingwetgeving kent slechts inkomenstrekkers en hun eventuele partners. Partner ben 

je als je de echtgenoot bent van de inkomenstrekker, met hem of haar een samenlevings-

contract hebt of op hetzelfde adres bent ingeschreven.b Een huishouden bestaat de facto 

dus uit een of meer personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven.  

Op grond van de definitie op grond van het woonadres in de BAG gaat Onderzoek, Informa-

tie en Statistiek (OIS) ervan uit dat er op 1 januari 2015 442.693 huishoudens in Amster-

dam waren.c Die wonen niet allemaal in een woning; een deel woont op woonschepen, in 

woonwagens of in gebouwen, die niet als woning bestemd zijn. Ook is een deel van de 

huishoudens inwonend en bewoont dus geen zelfstandige woonruimte. Het aantal huis-

houdens dat zelfstandig een woning bewoont, is dus lager. Volgens de RvE Wonen waren 

dat per 1-1-2015 ongeveer 413.000 huishoudens.  

Deze aantallen woningen en huishoudens vormen de grondslag voor de overzichten die in 

dit en volgende hoofdstukken worden gepresenteerd. 

1.1.2 Woningen 

Woningvoorraad 

De Amsterdamse woningvoorraad wordt gekenmerkt door relatief veel sociale huurwo-

ningen, veel woningen die voor de oorlog gebouwd zijn, veel appartementen en veel kleine 

woningen.  

Kenmerken van de Amsterdamse woningvoorraad 

De woningen in de sociale huursector (tot aan de liberalisatiegrens van €710) maken 

in 2015 57% uit van de woningvoorraad. Daarvan is nog bijna een kwart in handen 

van een particulier. Woningen met een midden of hogere huur beslaan niet meer dan 

12% van de voorraad; daarvan bezitten de corporaties bijna een derde. De koopsec-

tor omvat 31% van de woningen. In de afgelopen dertig jaar is de omvang van de 

koopsector gestadig gegroeid. Voor 1985 was nog geen tiende deel van de woningen 

in Amsterdam een koopwoning. Die groei is ten koste gegaan van het relatieve aan-

deel van zowel het bezit van de corporaties als van particuliere verhuurders.  

Vier op de tien Amsterdamse woningen is al voor de oorlog gebouwd. Ook na 1980 is 

er veel gebouwd, zodat de woningvoorraad van na 1980 nu 37% uitmaakt van het to-

                                                             

b Alleen bloedverwanten in de eerste graad van de inkomenstrekker van minder dan 27 jaar en per-
sonen die een huurcontract met de inkomenstrekker kunnen overleggen worden niet als partner 
beschouwd. 
c Op 1 januari 2017 was volgens OIS het aantal huishoudens in Amsterdam 455.987. 
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taal. De naoorlogse voorraad (uit de periode 1945-1980) is beperkter van omvang 

(22%).  

Twee derde van de woningen is een appartement. Hiervan heeft ongeveer een derde 

een lift. De benedenwoningen die meestal onder deze appartementen zijn gelegen 

vormen 10% van de voorraad. Volgens het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Am-

sterdam (WiA) kan slechts 19% van de woningen in Amsterdam een eengezinswo-

ning worden genoemd; een unicum in Nederland. Volgens gegevens van het CBS is 

12% van de woningen in Amsterdam een eengezinswoning tegenover 64% in het he-

le land. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht is het aandeel eengezinswoningen respec-

tievelijk 21%, 25% en 43%.1 De overgrote meerderheid van de eengezinswoningen 

in Amsterdam (85%) is een rijtjeshuis. Bijna de helft van de eengezinswoningen is na 

1985 gebouwd; een kwart kwam voor de oorlog tot stand. Bij de appartementen ligt 

die verhouding precies andersom.2 

Ten slotte is de gemiddelde Amsterdamse woning klein. Bijna 55% van de woningen 

telt nog geen 60 m² aan oppervlakte. Tot de middencategorie (60 tot 100 m²) be-

hoort 38% en slechts 7% van de woningen is 100 m² of groter. Volgens het CBS be-

draagt de gemiddelde oppervlakte van een woning in Nederland 119 m². In Amster-

dam is dat 75 m², in Den Haag 94 m², in Rotterdam 90 m² en in Utrecht 97 m².  

Figuur 1.1 - Gemiddelde oppervlakte van woningen in G4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

Appartementen hebben in alle drie de andere G4 een gemiddelde oppervlakte van 80 

m²; in Amsterdam is dat 70 m².3  

De ouderdom van een appartement heeft geen grote invloed op oppervlakte. De 

voorraad uit de naoorlogse jaren (1945-1965) is gemiddeld het kleinst; die van de 

laatste 20 jaar (1995-2015) het grootst.4 
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Woningmarkt 

De woningmarkt in Amsterdam wordt bepaald door de samenstelling van de woningvoor-

raad, maar ook door het aanbod aan het jaarlijks aantal vrijkomende woningen. In Am-

sterdam wisselde in de afgelopen jaren ongeveer 9% van alle woningen van bewoner – 

inclusief de nieuwbouw.d 

Verdeling van de woningvoorraad en het woningaanbod 

Het aanbod aan woningen is ongelijk verdeeld over de verschillende delen van de 

woningvoorraad. 

 

Figuur 1.2 - Woningvoorraad en vrijkomend woningaanbod in Amsterdam naar 

woningsegment, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: WiA 2015 

 

Relatief groot is het aanbod in de middeldure en dure huursector. Hoewel deze maar 

12% van de woningvoorraad beslaat, vormt deze sector 29% van de nieuw betrok-

ken woningen. In deze woningen wordt dus relatief veel verhuisd. De sociale huur-

                                                             

d Dit gegeven is gebaseerd op de uitkomsten van het WiA 2015. Uitgaande van 96.000 recent ver-
huisde huishoudens in 2,5 jaar betekent dit gemiddeld 38.000 verhuizende huishoudens per jaar. 
Volgens OIS kwamen in 2015 15.200 woningen ter beschikking in de sociale huursector en werden 
er 11.500 woningen verkocht aan eigenaar-bewoners. In 2014 waren dit 16.100, respectievelijk 
9.700 woningen. OIS heeft geen gegevens over het aantal vrijgekomen woningen in de vrije huur-
sector.  
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sector omvat 44% van het totaal aantal nieuw betrokken woningen en de koopsector 

27%. 

Ook in appartementen (75% van het totaal) en in kleine woningen (62% van het to-

taal) wordt relatief veel verhuisd; eengezinswoningen en grotere woningen zijn on-

dervertegenwoordigd. 

 

De nieuwbouw van woningen bevond zich als gevolg van de economische crisis in de jaren 

voor 2015 nog op een vrij laag niveau.  

 

Nieuwbouw en verbouw van woningen in Amsterdam 

In 2014 werden 2.656 nieuwe woningen opgeleverd. De verbouw van woningen was 

bijna even omvangrijk: 2.618 woningen. In 2015 en 2016 trok de nieuwbouw aan, 

wat 4.890, respectievelijk 5.540 woningen opleverde.5 Verbouw van woningen leidde 

in 2015 tot 3.195 woningen. Van de nieuwe woningen werd in 2015 46% door een 

Amsterdams huishouden betrokken en 3% door een huishouden uit de regio. Maar 

liefst 30% van de nieuwe woningen ging naar een huishouden uit de rest van Neder-

land en 10% naar een buitenlands huishouden. Ongeveer 11% was wel opgeleverd, 

maar nog onbewoond.6 Ook de prijzen van verkochte woningen stonden in 2014 nog 

onder druk van de economische crisis, hoewel al wel van een toename in prijs sprake 

was.  

 

Marktontwikkelingen rond koopwoningen 

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen was in 2014 €275.000 en 

steeg in 2015 naar €304.000. Daarmee was het hoogste prijsniveau van voor de crisis 

(2008) weer bereikt. In het eerste kwartaal van 2017 was de gemiddelde verkoop-

prijs bijna €395.000.7  

Niet alle woningen worden verkocht aan eigenaar-bewoners. Van het totaal aantal 

verkochte bestaande woningen namen zij in 2015 iets minder dan de helft af (48%).  
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Tabel 1.1 - Aantal verkochte bestaande woningen in 2015 

Type verkoop Aantal 

Van eigenaar-bewoner naar eigenaar-bewoner 3.989 

Omzetting huur woningcorporatie naar eigenaar-bewoner 1.111 

Omzetting huur particulier naar eigenaar-bewoner 6.404 

Totaal eigenaar-bewoners 11.504 

Van particuliere verhuurder/belegger naar particuliere verhuur-

der/belegger 

11.778 

Van woningcorporatie naar woningcorporatie 127 

Van particuliere verhuurder/belegger naar woningcorporatie 24 

Van woningcorporatie naar particuliere verhuurder/belegger 618 

Van eigenaar-bewoner naar particuliere verhuurder/belegger 101 

Totaal verhuurders 12.648 

Totaal 24.152 

Bron: OIS, op grond van gegevens Kadaster en BAGe 

 

De rest betreft vooral verkopen van de ene belegger of particuliere verhuurder aan 

de andere (49%) of verkopen tussen woningcorporaties of tussen woningcorporaties 

en beleggers. Dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de prijzen op de woningmarkt. 

Ook valt op dat van de woningen die eigenaar-bewoners kopen slechts 35% afkom-

stig is van een andere eigenaar-bewoners. 65% van de woningaankopen door eige-

naar-bewoners betreft voormalige huurwoningen. 

                                                             

e De gegevens over het totaal vertonen geringe verschillen met de in Amsterdam in cijfers 2016 ge-
publiceerde gegevens vanwege nagekomen correcties. Bron: e-mail OIS aan RMA, 5 september 
2017. 
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In de media is er de laatste tijd aandacht voor een toenemend aantal particulieren dat 

woningen koopt om te verhuren (‘buy-to-let’): aan de eigen kinderen, maar ook aan 

expats of toeristen.8 Er zijn geen gegevens over de omvang hiervan. 

Van de Amsterdamse woningen had aan het begin van 2016 40% een waarde van 

minder dan €193.500 op grond van de waarde volgens de WOZ, 20% een waarde 

tussen €193.500 en €239.500 en 40% een hogere waarde.9 

 

Figuur 1.3 - Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in G4, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

Volgens het CBS was de gemiddelde waarde woningen in Nederland in 2016 

€209.000. De gemiddelde waarde in Amsterdam was hoger (€253.000); hoger ook 

dan die van de andere grote steden (Den Haag €188.000, Rotterdam €148.000 en 

Utrecht €212.000).10  

De ontwikkeling van het aanbod aan woningen in de huursector wordt door verschillende 

factoren bepaald.  

Woningen in de sociale huursector zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoning door 

huishoudens met een lager inkomen.f Door allerlei oorzaken – stijging van het eigen inko-

men, maar ook gebrek aan aanbod van middeldure huurwoningen – worden sociale huur-

                                                             

f Tot 2020 moet minimaal 80% van de woningen worden verhuurd aan huishoudens met een inko-
men van minder dan €36.165 (prijspeil 2017). Maximaal 10% mag vrij worden verhuurd aan huis-
houdens die problemen hebben met het vinden van een woning; voor de overige verhuringen geldt 
een inkomensgrens van €40.349. 
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woningen bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan de inkomensgrens 

voor sociale huurwoningen. Dit staat bekend als ‘goedkoop scheef’ wonen. In 2015 werd 

18% van alle sociale huurwoningen in Amsterdam goedkoop scheef bewoond. Wel is het 

aantal goedkoop scheef bewoonde sociale huurwoningen sinds 2013 afgenomen van 23% 

naar 18%. Dit is enerzijds veroorzaakt door het beter toepassen van de passendheids-

norm, maar ook door de inkomensdaling van middeninkomens. De goedkope scheefheid is 

in Amsterdam lager dan in de regiogemeenten, maar hoger dan in Almere of Haarlem.11 

Er is sprake van ‘dure’ scheefheid als huishoudens met een lager inkomen wonen in wo-

ningen met een hogere huur. Indicatief hiervoor is het aandeel van lage inkomens in de 

vrije sector huurwoningen. Vooral in de (kleine) corporatievoorraad vrije sector huurwo-

ningen nam het aandeel lage inkomens tussen 2013 en 2015 toe: van 13% naar 28%. Bij 

de particuliere verhuurders was de stijging veel beperkter (van 12% naar 15%).12 

Het aanbod in de sociale sector vermindert als gevolg van de liberalisatie van woningen en 

door de verkoop van woningen door woningcorporaties. De woningcorporaties verkoch-

ten in 2016 1.664 woningen en liberaliseerden er 520.13 Er zijn geen gegevens bekend 

over de liberalisatie van woningen van particulieren in de sociale sector. De indruk is dat 

dit aantal groot is en de verwachting is dat het aantal sociale woningen in handen van par-

ticulieren daalt van 57.000 in 2016 naar 29.000 in 2025.14 

Een deel van de sociale huursector wordt daarnaast onrechtmatig bewoond. Dit kan bete-

kenen dat de daadwerkelijke bewoner van de woning geen huisvestingsvergunning heeft 

of dat de woning zonder medeweten van de verhuurder is doorverhuurd. Maar ook ‘ver-

kamering’ van een woning, prostitutie, drugsverkoop of een hennepkwekerij vallen er on-

der. Ook de – veelbesproken - niet toegestane verhuur van woningen aan toeristen be-

hoort hiertoe. Gegevens over de omvang van onrechtmatige bewoning zijn er niet, maar 

het betreft zeker enige procenten van alle huurwoningen.g 

1.1.3 Huishoudens 

Amsterdam wijkt in de samenstelling van zijn huishoudens sterk af van het gemiddelde in 

Nederland. De stad telt relatief veel alleenwonenden, veel jongeren, veel huishoudens met 

een lager inkomen en veel huishoudens, die afkomstig zijn uit het buitenland of ouders 

hebben die daar vandaan komen.  

 

                                                             

g Bureau Zoeklicht is ingesteld om woonfraude te bestrijden. In 2016 waren er 2.606 meldingen bij 
het Bureau over woonfraude. Handhaving van woonfraude leidde in 2016 tot het vrijkomen van 
1.249 woningen. Bron: Gemeente Amsterdam, Resultaten handhaving woonfraude 2016, 10 maart 
2017. 
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Kenmerken van Amsterdamse huishoudens 

Van alle huishoudens in Amsterdam was in 2015 53% alleenwonend, van alle huis-

houdens in woningen was dat 45%.h Stellen zonder kinderen vormen 23% van alle 

huishoudens, stellen met kinderen 19% en eenoudergezinnen 8%. Het aandeel al-

leenwonenden is groot, maar neemt de laatste jaren niet meer toe. Ook de prognoses 

voor de bevolkingsontwikkeling gaan hiervan uit. Toch blijft het verschil met de rest 

van Nederland groot. Volgens het CBS – dat een andere indeling van huishoudens 

hanteert – was 55% van de huishoudens in Amsterdam alleenwonend tegenover 

37% landelijk, 20% in Amsterdam een stel zonder kinderen tegenover 29% landelijk, 

9% in Amsterdam een eenoudergezin tegenover 7% landelijk en 16% in Amsterdam 

een gezin met kinderen tegenover 26% landelijk.15 

Figuur 1.4 - Huishoudens naar samenstelling, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

Jongere huishoudens tot 35 jaar vormen in Amsterdam 24% van alle huishoudens in 

woningen. Huishoudens van 65 jaar of ouder 19%. De meerderheid van huishoudens 

(57%) is dus tussen 35 en 65 jaar. De aandelen in Nederland van deze leeftijdsgroe-

pen zijn 20% voor de jongeren, 26% voor de ouderen en 54% voor de middencatego-

rie.16 Hoewel de vergrijzing in Amsterdam dus niet zo groot is als elders al wel het 

geval is, is de verwachting dat die in de komende jaren zal toenemen. 

                                                             

h Alleenwonenden zijn dus oververtegenwoordigd in niet-woningen: woonschepen, woonwagens, 
bewoonde bedrijfspanden en op kamers. 
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In 2015 had 51% van alle huishoudens een inkomen beneden de inkomensgrens 

voor sociale huurwoningen (nu €35.739). 16% van de huishoudens had een inkomen 

boven deze inkomensgrens en 1,5 keer modaal en 33% een hoger inkomen dan 1,5 

keer modaal. 

Figuur 1.5 Inkomensgroepen naar bruto jaarinkomen, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: WiA 2015 en ABF Research 

Amsterdam kent dus relatief veel lage inkomens, wat onder meer beïnvloed wordt 

door het grote aantal alleenwonenden. Het aandeel lage middeninkomens komt nog 

ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde (11% tegenover 12%), maar vooral 

het aantal hogere middeninkomens (4% tegenover 8% en 10% tegenover 14%) is re-

latief klein. In de omliggende gemeenten is het aandeel midden- en hogere inkomens 

groter. 

Van alle huishoudens in Amsterdam is 10% van Surinaamse of Antilliaanse afkomst, 

4% van Turkse en 6% van Marokkaanse afkomst en 9% is afkomstig uit een ander 

niet-westers land. 16% behoort tot de westerse allochtonen en 56% wordt autoch-

toon genoemd.i  

                                                             

i Alles gebaseerd op de definitie van autochtoon en allochtoon, zoals die sinds 1999 door het CBS 
wordt gebruikt. Volgens deze definitie is iemand allochtoon als tenminste 1 van zijn of haar ouders 
in het buitenland is geboren. Westers allochtonen zijn mensen geboren in Europa, Noord-Amerika, 
Oceanië, Japan en Indonesië. 
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Prognoses 

Er bestaan 3 prognoses over de ontwikkeling van de bevolking in Amsterdam, namelijk de 

2 landelijke prognoses (PEARL en PRIMOS) en de stedelijke prognose van OIS.  

De prognoses van PRIMOS, PEARL en OIS 

PRIMOS is de oudste prognose. Het is een jaarlijkse prognose, die door ABF Research 

wordt opgesteld voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken.j Ruim 10 jaar geleden 

werd door het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)k het PEARL-model 

ontwikkeld. Dit is een 3-jaarlijkse prognose. Voor de stad stelt OIS jaarlijks een be-

volkingsprognose op. 

In alle prognoses worden aannames gedaan over toekomstige ontwikkelingen aan-

gaande het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen, de binnenlandse en de bui-

tenlandse migratie en de huishoudensvorming. Daarnaast wordt voor de bevolkings-

prognose rekening gehouden met de woningbouwprogrammering; meestal alleen 

voor 10 jaar vooruit, omdat er voor een langere periode geen programmering is. 

 

De uitkomst van de 3 prognoses is voor Amsterdam verschillend 

Op grond van PRIMOS wordt de bevolking van Amsterdam in 2040 op 1.050.000 in-

woners geschat. PEARL komt uit op 925.000. In de bevolkingsprognose van 2015 

kwam OIS op hetzelfde aantal als PEARL uit, maar dit is in de prognose van 2016 

naar boven bijgesteld tot 980.000 in 2040. OIS verwacht dat de stijging van de bevol-

king vooral voor 2025 zal plaatsvinden en daarna zal afvlakken. PEARL verwacht een 

meer geleidelijke stijging tot 2025 en minder afvlakking daarna. Volgens OIS wordt 

het verschil tussen PRIMOS en de eigen uitkomsten vooral verklaard door de aanna-

me over de groei van de woningvoorraad na 2025. OIS verwacht dat die minder zal 

zijn dan wat PRIMOS verwacht.17 De aanpassing van de prognose van OIS in 2016 is 

vooral gebeurd op grond van een hoger verwacht aantal gebouwde woningen. In de 

prognose van 2015 werd uitgegaan van 64.000 woningen meer dan in 2015; in die 

van 2016 van 94.000 meer woningen in 2040.18 In een vergelijking van de uitkom-

sten van PEARL en PRIMOS voor de vier grote steden komen onderzoekers van het 

NIDI tot de conclusie dat PRIMOS voor alle grote steden meer bevolkingsgroei ver-

wacht. Een mogelijke interpretatie van dit verschil is dat de PEARL- en de PRIMOS-

prognose ander gedrag veronderstellen in de situatie waarin veel mensen in de stad 

willen gaan wonen, maar het aantal woningen beperkt is. Volgens die interpretatie 

beschrijft de PEARL-prognose een toekomst waarin mensen elders gaan wonen van-

                                                             

j Oorspronkelijk voor het Ministerie van VROM. 
k Bij de start van PEARL was dat het Ruimtelijk Planbureau. 
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wege het tekort aan woningen in de stad, terwijl de PRIMOS-prognose een toekomst 

voorspelt waarin het aantal huishoudens sterker groeit dan het aantal woningen, bij-

voorbeeld doordat alleenstaanden een woning delen of doordat studenten in een 

niet-zelfstandige woonruimte wonen.19 

Nadat in het coalitieakkoord 2014-2018 al het voornemen was geuit om de woningbouw 

te versnellen en 5.000 woningen per jaar te bouwen, besloot het college in Koers 2025 

Ruimte voor de Stad om tot 2025 de bouw mogelijk te maken van 50.000 woningen. Het 

aantal te bouwen woningen is niet direct gebaseerd op 1 van de bevolkingsprognoses, 

maar vooral op de gevoelde noodzaak om de druk op de woningmarkt te verlichten.l Wel 

verwijst het college naar de woningbehoefteprognose die door de provincie voor de MRA 

is opgesteld (op grond van het PRIMOS-model).m Op grond hiervan moeten er jaarlijks 

11.000 woningen in de regio worden gebouwd, waarvan grofweg 50% binnen de stads-

grenzen van Amsterdam. 

1.2 Aanleiding onderzoek 

De woningmarkt staat dus onder druk in Amsterdam. Na de economische crisis heeft de 

vraag naar woningen een hoge vlucht genomen en staan kopers in de rij voor een schaarse 

woning op de verhitte woningmarkt. Beleggers en projectontwikkelaars willen graag in-

vesteren en corporaties nemen op hun beurt initiatieven om de doorstroming te bevorde-

ren. Veel verschillende mensen willen graag in Amsterdam wonen. Het gaat bijvoorbeeld 

om studenten, starters, gezinnen, senioren en buitenlandse werknemers. Het gemeente-

bestuur streeft ernaar om tot een zo evenwichtig mogelijk woningaanbod te komen voor 

verschillende delen van de Amsterdamse bevolking. De gemeente is in dit speelveld niet 

uitsluitend zelf aan zet; de opgave het woningaanbod te vergroten en te verbeteren is er 

één waarbij verschillende partijen zijn betrokken, en waarin marktwerking een grote rol 

speelt. Bovendien opereert de gemeente binnen de door de rijksoverheid gestelde kaders, 

zoals de recente landelijke maatregelen om de woningmarkt van het slot te krijgen. De 

gemeente heeft in dit opzicht betrekkelijk weinig sturingsmogelijkheden, maar kan de be-

trokken partijen wel ondersteunen in hun taken door middel van het toepassen van uit-

eenlopende maatregelen en instrumenten. Zo stimuleert het college nieuwbouw, regis-

seert de gemeente de uitvoering van samenwerkingsafspraken met corporaties en de 

huurdersvereniging en faciliteert de gemeente marktpartijen.  

De gemeente heeft in de recente Woonagenda 202520 haar belangrijkste doelen aangege-

ven, namelijk het realiseren van voldoende, betaalbare en goede woningen. In deze nota 

                                                             

l Ten behoeve van Koers 2025 heeft OIS een scenariostudie naar woningbehoefte opgesteld: Wo-
ningbehoefteprognose Ruimte voor de Stad in vier scenario’s, oktober 2015. 
m Zie hiervoor: Gemeente Amsterdam, Koers 2025 Ruimte voor de stad, april 2016, blz. 4, 6 en 12-13. 
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wordt echter niet aangegeven wat het realiseren van deze doelen inhoudt. De nota is meer 

een opsomming van ondernomen en te ondernemen acties. In de nota wordt wel een zeker 

beeld gegeven van de problemen op de Amsterdamse woningmarkt, maar er wordt geen 

gedetailleerde analyse van de belangrijkste onevenwichtigheden op de woningmarkt ge-

maakt. 

In deze situatie heeft de rekenkamer ervoor gekozen om geen (rechtstreeks) onderzoek te 

doen naar de effectiviteit van het gemeentelijk beleid. Wel heeft de rekenkamer bekeken 

hoe het gemeentebestuur kan interveniëren en welke maatregelen ze daadwerkelijk 

neemt. In dit onderzoek hebben we ook vanuit het perspectief van enige specifieke groe-

pen Amsterdammers het probleem gedetailleerder in beeld gebracht en bekeken welke 

mogelijke instrumenten de gemeente kan inzetten en daadwerkelijk inzet om het aanbod 

van woningen voor deze groepen te beïnvloeden. In dit onderzoek beoordelen we dus de 

gemeente op wat de gemeente kan doen en niet op basis van de effectiviteit.  

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek is om een overzicht te geven van de mogelijke oplossingen 

voor dit vraagstuk. Dat doen we door te laten zien welke instrumenten en maatregelen het 

college momenteel inzet, en welke instrumenten en maatregelen mogelijk zijn, maar het 

college niet aanwendt, tot de oplossing van de grootste knelpunten in het woningaanbod.  

De centrale onderzoeksvraag is: 

 

In welke mate benut het college beschikbare instrumenten 

en maatregelen om de grootste onevenwichtigheden in het 

woningaanbod te verminderen? 

 

Onderzoeksvragen 

• Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?  

• Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden? 

• Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden gebruikt om de onevenwich-

tigheden in de woningmarkt te verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan 

worden gezegd over de effectiviteit? 

• In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maatregelen die aansluiten bij de 

geconstateerde onevenwichtigheden? Op welke punten grijpen de door het college 

toegepaste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten niet? 
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1.4 Afbakening 

Dit onderzoek is gericht op het aanbod aan vrijkomende woningen in de breedste zin in 

relatie tot de verhuiswensen van Amsterdammers en mensen, die naar Amsterdam willen 

verhuizen. Dit onderzoek is een publieksonderzoek en neemt daarom de door burgers er-

varen knelpunten in de woningmarkt als vertrekpunt. In het onderzoek zijn we nagegaan 

welke instrumenten en maatregelen de belangrijkste onevenwichtigheden in de verhou-

ding tussen aanbod van en vraag naar woningen kunnen verhelpen en welke instrumenten 

en maatregelen daadwerkelijk worden ingezet. Het belangrijkste resultaat van het onder-

zoek is om verschillende mogelijkheden aan te geven als oplossingen voor de problemen 

op de woningmarkt. Dit betekent dat – hoewel de effectiviteit van de ingezette instrumen-

ten en maatregelen wel aan de orde komt – de effectiviteit van het beleid niet het centrale 

probleem van dit onderzoek is. Daarom hebben we geen algemene beleidsanalyse uitge-

voerd. Het was niet het doel van dit onderzoek om een systematisch overzicht te geven van 

de doelstellingen van het beleid van de gemeente noch van de achtergronden daarvan.  

1.5 Aanpak en werkzaamheden 

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen die elk zijn uitgevoerd om één of meerdere on-

derzoeksvragen te beantwoorden. De onderdelen zijn: 

• Een beschrijving van de grootste onevenwichtigheden in de vorm van profielen; 

• Een inventarisatie en typering van mogelijke instrumenten en maatregelen op ba-

sis van verkennend onderzoek bij Nederlandse en internationale steden; 

• Een inventarisatie en beschrijving van door het college gehanteerde en niet-

gehanteerde instrumenten en maatregelen. 

 

De grootste onevenwichtigheden brengen we in beeld in de vorm van profielen. Dit is ge-

beurd aan de hand van de data in de onderzoeken Wonen in Amsterdam (WiA) van 2013 en 

2015. Op grond hiervan is een rangschikking gemaakt van de onevenwichtigheden waarbij 

we een keuze maken van de onevenwichtigheden die wij het belangrijkst vinden.  

De geselecteerde profielen gebruiken we als uitgangspunt voor een inventarisatie van in-

strumenten en maatregelen door nationaal en internationaal verkennend onderzoek. Door 

middel van een categorisering van de instrumenten en maatregelen maken we inzichtelijk 

waar deze instrumenten en maatregelen op ingrijpen, hoe ze dat beogen te doen, en (mo-

gelijk) ook hoe effectief ze zijn.  

We maken een vergelijking tussen mogelijke instrumenten en maatregelen en feitelijk 

door Amsterdam ingezette instrumenten en maatregelen, die resulteert in een analyse 

waaruit blijkt in welke mate het college beschikbare instrumenten en maatregelen benut 

om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen. 
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Voor dit laatste onderdeel is – naast documentenanalyse - een groot aantal interviews ge-

houden met leden van de ambtelijke organisatie in Amsterdam, met de Amsterdamse Fe-

deratie van Woningcorporaties, !WOON en een enkele andere expert, en met leden van de 

ambtelijke organisatie in Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Een overzicht van de gesprekken 

is opgenomen in hoofdstuk 13 - geïnterviewde personen. 

  



REKENKAMER METROPOOL AMSTERDAM 

 

22 

 

Conclusies en aanbevelingen 

2 Hoofdconclusie 

In Amsterdam is de situatie op de woningmarkt niet in evenwicht. Er is onvoldoende wo-

ningaanbod dat past bij de vraag voor wat betreft betaalbaarheid en omvang. Mensen die 

op zoek zijn naar een woning moeten vaak lang zoeken en wachten. De belangrijkste pro-

blemen doen zich voor bij huishoudens die vanwege hun inkomen, leeftijd of gezinssamen-

stelling niet flexibel genoeg zijn om een nieuwe passende woning te vinden of een niet 

passende woning te kunnen accepteren. Dat zijn stellen met kinderen en lage of middenin-

komens, eenoudergezinnen, alleenwonenden ouder dan 35 jaar met een laag inkomen en 

huishoudens van vijf of meer personen. 

De gemeentelijke overheid spant zich in om de problemen op te lossen. We hebben 65 mo-

gelijke instrumenten geïnventariseerd; veel van deze instrumenten worden door de ge-

meente al gebruikt. Op de bouw van woningen oefent de gemeente vooral invloed uit door 

haar actieve grondbeleid en door de voorwaarden die ze kan stellen in erfpachtcontracten. 

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het verdelen van de woonruimte in de sociale 

sector. In de huisvestingsverordening is daarover veel vastgelegd. Over de uitwerking van 

de toewijzing van woningen aan grote gezinnen moeten nog besluiten worden genomen.  

Ondanks alle inspanningen is het doel van een evenwichtige woningmarkt nog niet bereikt. 

Maar de problemen zijn ook lastig op te lossen voor een lokale overheid. Het gemeentelijk 

optreden kan echter op een aantal punten wel worden aangescherpt of ingevuld. De ge-

meente kan meer afspraken maken over inkomensafhankelijke huren en over differentia-

tie van huren in delen van de stad waar de druk op de markt het grootst is. Ze heeft ook 

weinig aandacht voor de mogelijkheden om bewoners financieel te ondersteunen bij de 

aanschaf van een woning. Gegeven de hardnekkigheid van de problemen zijn er wellicht 

ook onconventionele oplossingen nodig die nu nog niet passen in het wettelijk kader of het 

vigerende beleid van de stad. Anders lijkt het bereiken van meer evenwicht op de wo-

ningmarkt nauwelijks haalbaar. 

3 Deelconclusies 

3.1 Een weinig evenwichtige woningmarkt  

De woningmarkt in Amsterdam staat sterk onder druk. Daarbij spelen zowel een 

toenemende vraag als een afnemend aanbod een rol. Bovendien sluit het aanbod dat 

er is vaak niet aan op de vraag van woningzoekenden. In samenhang met de 
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belangstelling die er is voor beleggen in vastgoed leidt dit tot sterk stijgende prijzen 

in de koopsector, wat ook zorgt voor hogere prijzen in de particuliere huursector.  

De mismatch tussen vraag en aanbod doet zich allereerst voor bij de betaalbaarheid van 

woningen. Ongeveer de helft van de Amsterdamse huishoudens (51%) heeft een inkomen 

waardoor ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het aanbod van sociale 

huurwoningen is in verhouding tot het aantal huishoudens met lage inkomens relatief laag 

(44% van het totale aanbod) en in de afgelopen jaren door verschillende oorzaken – waar-

onder het gebrek aan doorstroming en het beroep erop van urgente groepen woningzoe-

kenden – afgenomen. Het aanbod in de midden huursector is in verhouding tot het aantal 

middeninkomens naar verhouding groter (29% van het totale aanbod tegenover 16% van 

alle huishoudens), maar de prijzen zijn hoog. Dat maakt dit woningsegment voor midden-

inkomens steeds moeilijker betaalbaar.  

Bij de omvang van de woningen is de discrepantie tussen vraag en aanbod nog veel groter: 

meer dan 80% van de huishoudens zoekt een woning van meer dan 60 m², terwijl minder 

dan 40% van het aanbod uit dergelijke woningen bestaat. Veel huishoudens nemen genoe-

gen met een kleine woning, waardoor een derde van alle huishoudens met 3 of meer per-

sonen minder dan 60 m² woonruimte tot zijn beschikking heeft. 

De krapte op de woningmarkt veroorzaakt sterk stijgende koopprijzen: de gemiddelde 

verkoopprijs van woningen nam van 2014 tot 2017 met bijna 45% toe. De prijsstijging 

wordt in zekere mate – niet bekend is in welke mate - ook beïnvloed door het grote aantal 

woningverkopen - ongeveer de helft van het totaal - aan kopers die niet in de woning gaan 

wonen. Belegging in vastgoed speelt dus in de prijsontwikkeling een rol.  

Veel meer bouwen lijkt daarnaast het probleem onvoldoende op te lossen. In het onder-

zoek is door verschillende informanten de verwachting uitgesproken dat nieuwbouw de 

grote vraag niet zal weten weg te nemen, maar integendeel meer vraag zal oproepen. Meer 

bouwen lijkt in de huidige situatie dus een noodzakelijke, maar geen doorslaggevende op-

lossing om de woningmarkt meer in evenwicht te brengen.  

Amsterdam heeft de ontwikkelingen op de woningmarkt altijd al stevig proberen te beïn-

vloeden. Het erfpachtinstrument is daarbij een belangrijk middel. Met 80% van de grond in 

handen van de gemeente en de mogelijkheid om afspraken te maken bij het sluiten van 

erfpachtcontracten is de uitgangspositie van Amsterdam om invloed uit te oefenen op de 

woningmarkt groter dan die van andere gemeenten. Maar de stad heeft ook te maken met 

rijksbeleid dat in de afgelopen jaren gericht was op regulering voor de lagere inkomens en 

op zo veel mogelijk marktwerking voor de midden en hogere inkomens. Uitgangspunt van 

dit beleid is dat door (meer) marktwerking vraag en aanbod op de woningmarkt beter op 

elkaar zullen aansluiten; regulering is alleen nodig voor die delen van de woningmarkt 

waar sprake is van schaarste. De regulering door middel van het woningwaarderingsstel-

sel leidt in Amsterdam echter tot liberalisatie van particuliere huurwoningen in de sociale 
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sector. Het woningwaarderingsstelsel leidt in Amsterdam dus tot een afname van de socia-

le huurvoorraad en sterk stijgende prijzen in de middenhuursector. Daardoor komen zo-

wel lagere als middeninkomens in de knel.  

3.2 Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden? 

De situatie op de Amsterdamse woningmarkt is voor alle huishoudens lastig. Maar 

voor bepaalde typen van huishoudens is het extra lastig om een passende woning te 

vinden. Dat zijn stellen met kinderen, eenoudergezinnen, alleenwonenden van 35 

jaar en ouder en grotere huishoudens. 

Op grond van onze analyses van de gegevens uit het onderzoek Wonen in Amsterdam heb-

ben we een aantal typen huishoudens getraceerd die veel last hebben van knelpunten op 

de woningmarkt. Voor wat betreft de betaalbaarheid gaat het vooral om eenoudergezin-

nen, huishoudens met lage inkomens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst. 

Ook huishoudens in het duurdere deel van de sociale sector (vanaf €618) en in het mid-

deldure corporatiesegment hebben vaak problemen met het betalen van de huur. Nogal 

wat grote gezinnen blijken krap te wonen (in woningen van minder dan 60 m²); veel Am-

sterdamse huishoudens zouden graag groter wonen, maar dat aanbod is er nauwelijks. 

Vooral huishoudens van drie personen of meer, oudere huishoudens en huishoudens met 

lage inkomens hebben weinig mogelijkheden om te verhuizen.  

In dit onderzoek concluderen we dat zich bij een aantal groepen grote onevenwichtighe-

den voordoen. Groot heeft te maken met de omvang van de groep, maar ook met de ernst 

van het probleem. Bij dat laatste speelt de mate van flexibiliteit een belangrijke rol. Flexibi-

liteit is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden als de hoogte van het inkomen, de 

leeftijd en de omvang van het huishouden.  

Zo vormen alleenwonenden in Amsterdam een belangrijke groep, maar een groot deel is 

flexibel. Eigenlijk lijkt vooral de groep volwassen alleenwonenden met een laag inkomen 

weinig antwoord te hebben op de problemen die ze ondervinden op de woningmarkt. Ge-

zinnen met middeninkomens vormen naar verhouding een kleine groep, maar hebben in 

vergelijking met andere groepen wel een groot probleem. Hun uitgangspositie op de Am-

sterdamse woningmarkt is erg lastig omdat ze niet in aanmerking komen voor een sociale 

huurwoning en er weinig grote en betaalbare woningen zijn. Hetzelfde geldt voor eenou-

dergezinnen, die in vergelijking met stellen met kinderen vaak een lager inkomen hebben, 

maar net als gezinnen met twee ouders een woning met meerdere slaapkamers nodig 

hebben. Het knelpunt bij de grote huishoudens speelt vooral bij de groep Marokkaanse 

Amsterdamse huishoudens.  
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3.3 Welke instrumenten kunnen worden ingezet en welke zet Amsterdam in? 

We hebben 65 instrumenten kunnen traceren op de woningmarkt in de stad te 

beïnvloeden. Van veel van deze instrumenten maakt Amsterdam gebruik. 

We hebben een overzicht opgesteld van 65 beschikbare instrumenten, die de gemeente tot 

haar beschikking heeft om de woningmarkt te beïnvloeden. We onderscheiden maatrege-

len die de gemeente kan nemen om de nieuwe woningen in de stad te realiseren en maat-

regelen die kunnen worden ingezet om invloed uit te oefenen op de prijs en bewoning van 

de bestaande woningvoorraad.  

Hieronder geven we aan of Amsterdam de instrumenten wel inzet (+), gedeeltelijk inzet 

(+/-), beargumenteerd niet inzet (*) of niet inzet zonder duidelijke argumenten (-). 

 

Tabel 3.1 - Overzicht beschikbare instrumenten en inzet door Amsterdam 

Aandachtsveld Aantal Ingezet door Amsterdam 

 + +/- * - 

BOUWEN 

Ruimtelijk instrumen-

tarium 

10 3 4 3 0 

Grondbeleid 10 9 0 1 0 

Locaties 4 4 0 0 0 

Samenwerken 4 3 0 1 0 

Financieel 4 0 2 1 1 

WONEN 

Huurprijs 8 5 1 1 1 

Huurtoeslag 1 0 1 0 0 

Woningvoorraad 9 4 1 4 0 

Woonruimteverdeling 9 4 2 2 1 
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Aandachtsveld Aantal Ingezet door Amsterdam 

Huurbescherming 3 1 1 1 0 

Financieel 3 1 1 1 0 

 

Bij de instrumenten voor de bouw van woningen vormt verwerving en uitgifte van grond 

via erfpacht het uitgangspunt voor het optreden van de gemeente. Hoewel het actieve 

verwerven van grond door de gemeente grotendeels is stil gelegd – mede omdat al 80% 

van de grond in handen van de gemeente is – is het grondbeleid nog altijd actief te noe-

men. De invloed op wat er gebouwd wordt vindt in het bijzonder plaats door het bezit van 

de grond en door de specifieke voorwaarden, die de gemeente stelt in erfpachtcontracten.  

De grote nadruk op het grondbeleid veroorzaakt dat het ruimtelijk instrumentarium – dat 

er uiteraard wel is – minder vaak wordt ingezet voor de beïnvloeding van nieuwbouw. Dit 

vindt alleen in de meer bijzondere gevallen plaats; als de gemeente de grond niet in bezit 

heeft of bij transformaties. De instrumenten voor de specifieke ontwikkeling van locaties 

worden benut, alsmede die waarmee samenwerking met marktpartijen wordt bevorderd. 

Specifieke financiële instrumenten worden door de gemeente daarentegen weinig ingezet: 

de middensegment hypotheek bestaat niet meer, andere financiële regelingen voor bij-

voorbeeld zelfbouwers zijn er niet en een fonds voor sociale woningbouw wordt vanwege 

de afspraken met de woningcorporaties overbodig geacht. Amsterdam verstrekt wel sub-

sidie voor de bouw van jongeren- of studentenwoningen. 

Waar de verantwoordelijkheid voor de inzet van instrumenten bij bouwen voornamelijk 

bij de gemeente ligt – met uitzondering van de samenwerkingsinstrumenten –is de ver-

antwoordelijkheid voor de instrumenten voor een gewenst gebruik van de bestaande wo-

ningen veel meer gespreid. Alleen voor de instrumenten op het gebied van de woonruim-

teverdeling van sociale huurwoningen ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de gemeen-

te. Bij de instrumenten voor het in stand houden van de (sociale) woningvoorraad is dat 

maar ten dele het geval en voor de huurprijzen en de huurtoeslag ligt de verantwoorde-

lijkheid vooral bij het Rijk en de verhuurders, waaronder de woningcorporaties. De in-

vloed van de gemeente op de huurprijzen kan alleen plaatsvinden door middel van de 

prestatieafspraken met de corporaties en door middel van lobby naar het Rijk. De gemeen-

te zet zich in om het huurbeleid te beïnvloeden, door bijvoorbeeld veranderingen in het 

woningwaarderingsstelsel en van de liberalisatiegrens te bepleiten. We constateren dat de 

gemeente geen duidelijke afspraken heeft gemaakt met de corporaties over inkomensaf-

hankelijke huurstijgingen en naar gebied gedifferentieerd huurbeleid. Amsterdam voert op 

dit moment geen lobby richting Den Haag om de regeling voor de huurtoeslag aan te pas-

sen; in 2015 werd hierover een laatste actie uitgevoerd.  
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Op het terrein van de woonruimteverdeling is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Over de 

uitwerking van de toewijzing van woningen aan grote gezinnen moeten echter nog beslui-

ten worden genomen. Over de omvang van de sociale woningvoorraad zijn belangrijke af-

spraken met de corporaties gemaakt. De gemeente heeft met hen geen afspraken gemaakt 

over de bouw van middeldure huurwoningen, maar dit lijkt te worden ondervangen door 

de plannen van het Platform Amsterdam Middenhuur.  

Amsterdam stimuleert het wonen in minder populaire gebieden niet. Ook maakt Amster-

dam geen afspraken met de buurgemeenten over de omvang van de sociale voorraad.  

3.4 Welke instrumenten worden nog onvoldoende ingezet? 

Amsterdam maakt van een aantal instrumenten nog onvoldoende gebruik. 

Vergroting van het woningaanbod in de gereguleerde voorraad en toewijzing van 

grote woningen vragen (nog) meer aandacht. 

De gemeente zet instrumenten in om de problemen te verminderen van de huishoudens 

die te maken hebben met de grootste onevenwichtigheden. Het gaat dan om maatregelen 

zoals het maken van afspraken bij erfpachtcontracten over de bouw van middenhuurwo-

ningen. Die zijn belangrijk voor gezinnen met een middeninkomen. De huurkorting voor 

huishoudens met minimuminkomens is uiteraard van belang voor de lagere inkomens, 

met name voor de eenoudergezinnen en de alleenwonenden. Maar de stad zou een paar 

instrumenten nog wat scherper kunnen inzetten: 

• Te weinig aandacht voor vergroting van het woningaanbod in de gereguleerde 

voorraad: 

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties over de omvang 

van de sociale huurvoorraad. Deze afspraken vormen ook het uitgangspunt voor 

het aantal onttrekkingen dat plaats kan vinden (door sloop, verkoop of liberalisa-

tie) en over het aantal toevoegingen (door nieuwbouw of verbouw). In de afspra-

ken over de omvang van de sociale huurvoorraad is vastgelegd dat er op termijn 

voldoende woningen zullen zijn voor huishoudens die een sociale huurwoning no-

dig hebben. Het belangrijkste knelpunt voor woningzoekenden met lage inkomens 

is echter niet de omvang van de voorraad, maar het vrijkomend aanbod van wo-

ningen. Het aanbod van vrijkomende woningen in de sociale huursector is in de af-

gelopen jaren afgenomen. Dit knelt te meer omdat dit een van de weinige instru-

menten is – naast nieuwbouw – waarmee de problemen van woningzoekenden 

met lage inkomens kunnen worden verminderd. De gemeente zou moeten probe-

ren nog meer te doen. Dat kan door meer te bouwen in de sociale huursector, meer 

aandacht te geven aan de doorstroming in de sociale huursector en nog meer prio-

riteit te geven aan het voorkomen van onttrekken van woningen uit de sociale 

huurvoorraad.  
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• De toewijzing van grote woningen nog niet scherp genoeg geregeld: 

Voor (grote) gezinnen is een verdere aanscherping van de toewijzing van grote 

woningen belangrijk. Voor de sociale huursector kan de gemeente dat regelen in 

de huisvestingsverordening. Er is nu in de verordening opgenomen dat er bij toe-

wijzing voorrang moet worden verleend aan grote gezinnen, maar het is niet uit-

gewerkt hoe dit moet gebeuren. Dit is ook niet vastgelegd in de afspraken met de 

corporaties. Verder worden grote gezinnen die te klein wonen niet tot de urgente 

woningzoekenden gerekend. 

3.5 Welke mogelijke instrumenten zet Amsterdam niet in? 

Amsterdam maakt van een paar instrumenten geen gebruik zonder duidelijke 

argumentatie. De stad kan meer doen om huurprijzen te beïnvloeden en zou 

bewoners kunnen helpen met individuele financiële regelingen. 

Amsterdam zet een groot deel van de beschikbare instrumenten in om invloed uit te oefe-

nen op het woningaanbod. We constateren dat de gemeente ook een aantal instrumenten 

niet inzet. Bij een deel van die instrumenten heeft de gemeente een afgewogen reden om 

het niet in te zetten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een deel van het ruimtelijk instrumen-

tarium. Dat zet de gemeente minder vaak in, omdat ze afspraken kan vastleggen door mid-

del van het grondprijsbeleid en in erfpachtcontracten. Andere instrumenten kan de ge-

meente niet inzetten, omdat dit wettelijk niet mogelijk is (bijvoorbeeld een eigen Amster-

damse huursubsidie bieden of de woningvoorraad voor Amsterdammers afschermen). Bij 

de inzet van een enkel instrument zijn vooral praktische bezwaren (bijvoorbeeld de her-

oprichting van een eigen woningbedrijf). Dergelijke praktische bezwaren zouden ook her-

overwogen kunnen worden gegeven de ernst van de problemen, maar dat hebben we nu 

geaccepteerd als een weloverwogen beslissing. 

Een aantal instrumenten wordt zonder duidelijke argumentatie niet of minder ingezet. Het 

gaat dan om: 

• Weinig aandacht voor beïnvloeden van de huurprijzen om doorstroming te bevor-

deren: 

De huurprijzen zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verhuurder. 

De gemeente kan indirect wel invloed uitoefenen. Zij doet dat ook wel door veran-

deringen in het woningwaarderingsstelsel en van de liberalisatiegrens te beplei-

ten. De gemeente heeft echter geen duidelijke afspraken gemaakt over inkomens-

afhankelijke huurstijgingen en een naar gebied gedifferentieerd huurbeleid. Zulke 

afspraken zouden doorstroming in de sociale voorraad kunnen bevorderen. Verder 

heeft ze in de laatste jaren geen actieve lobby naar Den Haag gevoerd om de wette-

lijke kaders voor de huurtoeslag te beïnvloeden. 

• Geen individuele financiële regelingen: 
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In Amsterdam bestaan geen individuele financiële regelingen (meer) voor woning-

zoekenden, zoals een starterslening, een middensegment hypotheek of, financie-

ringsfaciliteiten voor zelfbouwers. Een starterslening heeft wel bestaan als eenma-

lige 50/50 regeling met het Rijk, maar na 2013 was hiervoor geen geld meer be-

schikbaar. Ook bestond tot 2006 de Amsterdamse middensegment hypotheek. De 

corporaties bieden woningen aan met de mogelijkheid om deze te kopen met een 

vorm van kopersondersteuning, maar de gemeente speelt hierbij geen rol. Een fi-

nancieringsregeling voor zelfbouwers bestaat niet. 

4 Aanbevelingen 

De gemeente streeft naar een evenwichtig woningaanbod. Ondanks veel inzet lukt dat nog 

onvoldoende. In onze aanbevelingen vragen we aandacht voor de mogelijkheid om de in-

zet van gebruikte instrumenten aan te scherpen of sommige instrumenten, die nu niet ge-

bruikt worden, alsnog in te zetten. Vanwege de hardnekkigheid van de problemen bevelen 

we ook aan om instrumenten te overwegen waarvan de inzet een meer fundamentele dis-

cussie vergt. Die discussie begint met de vraag wat voor stad Amsterdam wil zijn. 

4.1 Inzet van instrumenten aanscherpen 

Amsterdam zet veel instrumenten in; hier en daar zou dat scherper kunnen 

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de situatie op de woningmarkt te verbeteren, 

zowel bij het bouwen van woningen als bij het verdelen en beheren van de woningvoor-

raad. Amsterdam zet de meeste instrumenten ook in en als de gemeente dit niet doet zijn 

er meestal gegronde argumenten voor. Maar we kunnen ook constateren dat de inzet van 

deze instrumenten onvoldoende is om de problemen op te lossen van huishoudens die de 

meeste knelpunten op de woningmarkt ervaren. Daarom pleiten we voor het verder aan-

scherpen van sommige instrumenten die al ingezet worden.  

Aanbeveling 1: Scherp de inzet van de volgende – al gebruikte - instrumenten verder 

aan: 

• Uitbreiding van het aanbod van de gereguleerde voorraad 

• Invloed op de ontwikkeling van de huurprijzen 

• Toewijzing van grote woningen  

 

• Het aanbod van de gereguleerde voorraad uitbreiden: 

Voor de woningzoekenden met een laag inkomen is vergroting van het aanbod in 

de gereguleerde woningvoorraad belangrijk. Het aanbod van vrijkomende wonin-

gen in deze sector is echter in de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. Vergro-

ting daarvan zal moeten plaatsvinden door nieuwbouw, door de doorstroming in 
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deze voorraad te vergroten en door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk 

woningen aan de voorraad worden onttrokken. Doorstroming in de sociale huur-

voorraad kan bevorderd worden door het verminderen van de zogenaamde goed-

kope scheefheid, zie het volgende instrument. Daarnaast is ook het verder aan-

scherpen van de handhaving van vakantieverblijven of van illegale of onrechtmati-

ge bewoning een mogelijke maatregel. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van het 

onttrekken van particuliere woningen aan de gereguleerde voorraad of de verkoop 

van sociale huurwoningen door woningcorporaties.  

 

• Meer invloed proberen uit te oefenen op de ontwikkeling van de huurprijzen:  

De gemeente kan op verschillende manieren invloed proberen uit te oefenen op de 

ontwikkeling van de huurprijzen. Zo kan ze afspraken maken met de woningcor-

poraties over inkomensafhankelijke huren. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Deze af-

spraken kunnen leiden tot vermindering van goedkoop scheef wonen en toename 

van doorstroming in sociale huurwoningen. Dat effect zal misschien niet zo groot 

zijn omdat er betrekkelijk weinig alternatieven zijn voor huishoudens met een 

middeninkomen, die nu in een sociale huurwoning wonen. Maar ook dan lijkt een 

passende ‘inkomensafhankelijke’ huur zinnig. 

 

De gemeente en de corporaties hebben afspraken gemaakt over het aantal aange-

boden woningen onder de aftoppingsgrens in gebieden die onder hoge druk staan 

(Centrum, Zuid, delen van West). Er zijn echter geen afspraken over de stijging van 

de huren in deze gebieden. Een gedifferentieerde huurprijs kan in specifieke ge-

bieden een betere verdeling van huishoudens naar inkomenssamenstelling tot 

stand brengen. Dit kan een instrument zijn om goedkope scheefheid in juist deze 

specifieke gebieden te verminderen.  

 

De gemeente Amsterdam zegt in de Woonagenda 2025 dat het systeem van huur-

toeslag anders moet worden ingericht. Sinds de laatste brief over dit onderwerp in 

2015 lijkt de lobby hierover naar Den Haag echter op een laag pitje te staan. De 

gemeente Rotterdam voert een sterke lobby om de inkomensgrens voor huurtoe-

slag voor gezinnen (nu €30.000) te verhogen. Rotterdam doet dit vanwege de be-

taalbaarheidsproblemen van de huishoudens met een inkomen tussen €30.000 en 

de EU-grens (€35.000), die aangewezen zijn op de bovenkant van de sociale sector. 

 

• Toewijzing van grote woningen aanscherpen: 

Voor de sociale huursector kan de gemeente in de huisvestingsverordening opne-

men dat er bij toewijzing voorrang moet worden verleend aan grote gezinnen. Er is 

daar in de verordening ook aandacht voor. Het is belangrijk dat ook wordt uitge-

werkt hoe dit moet gebeuren en dat het vervolgens ook wordt vastgelegd in de af-
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spraken met de corporaties. Verder kunnen grote gezinnen die te klein wonen tot 

de urgente woningzoekenden worden gerekend.  

 

Een enkel instrument wordt niet ingezet, waar dat wel zou kunnen 

Er zijn maar weinig instrumenten die de gemeente zonder duidelijke argumentatie niet 

inzet. Daarbij is één instrument waarvan ons het gebruik zinvol lijkt. 

Aanbeveling 2: Zet het volgende - nu niet gebruikte – instrument in: 

• Het invoeren van een individuele financiële regeling, bijvoorbeeld in de vorm van 

leningen: 

Zeker nu veel huishoudens met middeninkomens financiële problemen ondervin-

den bij het vinden van een betaalbare koopwoning kan individuele financiële on-

dersteuning een relevant instrument zijn. Een probleem daarbij is dat de gemeente 

geen inkomenspolitiek mag bedrijven; dat is onlangs nog eens duidelijk geworden 

naar aanleiding van een raadsverzoek om de mogelijkheden van huursubsidie voor 

middeninkomens te bekijken. Financiële ondersteuning zal dus waarschijnlijk 

moeten plaatsvinden in de vorm van leningen. Interessant hierbij is het voorbeeld 

van de gemeente Haarlem, waar de starterslening nog steeds bestaat. In Haarlem 

gebruikt de gemeente daarvoor een soort van revolving fund methode: nieuwe le-

ningen kunnen worden verstrekt wanneer de oude (deels) terugbetaald zijn. Op 

dezelfde wijze wil Haarlem ook een financieringsregeling voor zelfbouwers gaan 

opzetten. Aan dergelijke regelingen zijn uiteraard zekere risico’s voor de gemeente 

verbonden. 

4.2 Het voeren van een fundamentele discussie 

In de Woonagenda 2025 zegt de gemeente dat Amsterdam een stad moet zijn met ruimte 

voor iedereen. Wij hebben dat vertaald als evenwicht op de woningmarkt. Er moet aanbod 

zijn dat past bij de vraag. Ondanks alle inspanningen die Amsterdam al pleegt lijken de 

problemen alleen maar groter te worden. En ook met de extra inspanningen die wij sugge-

reren (zie vorige aanbevelingen) gaat het niet lukken om het zo gewenste evenwicht op de 

woningmarkt te bereiken.  

De problemen zijn dus groot en er is een aanpak nodig waarbij ook gedacht wordt buiten 

het huidige wettelijk kader of het vigerende beleid van de stad. Het is niet aan een reken-

kamer om daarbij een koers aan te bevelen. Dat vergt een politiek en ook publiek debat. 

Als rekenkamer willen we aandacht vragen voor de noodzaak van dat debat. Wij denken 

dat het gegeven de lastige situatie op de Amsterdamse woningmarkt nuttig is als het colle-

ge dat debat entameert en een discussienota maakt. Dat is iets anders dan de Woonagenda. 

Het zal moeten gaan om vraagstukken die spelen rondom marktwerking en regulering, 
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tussen het sturen van de ontwikkeling van de bevolking of juist niet en tussen het af-

schermen van de Amsterdamse woningmarkt of het openhouden daarvan.  

Aanbeveling 3: Maak een discussienota om het debat in de raad en in de stad te 

kunnen voeren over instrumenten, die nu nog buiten de huidige beleidskaders 

en/of wettelijke kaders vallen. Besteed daarbij aandacht aan de dilemma’s 

marktwerking versus regulering, sturen versus volgen bevolkingssamenstelling en 

afschermen versus openhouden van de Amsterdamse woningmarkt. 

Als rekenkamer willen wij onderwerpen aandragen voor de discussienota en daarmee ook 

voor het debat. Een belangrijk startpunt is de vraag aan welke bewoners Amsterdam een 

thuis wil bieden. Moet er ruimte gemaakt worden in de zin van een passend aanbod voor 

iedereen die in Amsterdam wil wonen? Dat kan natuurlijk niet en gebeurt ook niet. Bij elke 

afspraak over het gewenste woningaanbod worden keuzes gemaakt. En dat leidt ook tot 

discussie. Discussie over de segregatie van bevolkingsgroepen over de stad, over de positie 

van mensen met middeninkomens en over het wegtrekken van gezinnen de stad uit. Er 

bestaan dus wel beelden over wat een wenselijke ontwikkeling van de bevolkingssamen-

stelling zou moeten zijn.  

Aanbeveling 4: Besteed in de discussienota aandacht aan de stad, die Amsterdam wil 

zijn. 

Het gaat hierbij om de vraag waar de prioriteit ligt bij de inzet van de gemeente op de wo-

ningmarkt. Moet er vooral aandacht zijn voor de huishoudens waarvan wij in ons onder-

zoek hebben laten zien dat ze grote problemen hebben op de huidige Amsterdamse wo-

ningmarkt? Naast de groepen in Amsterdam die problemen op de woningmarkt ervaren, 

zijn er uiteraard ook mensen van buiten de stad, die graag in Amsterdam zouden willen 

wonen en die die wens moeilijk kunnen realiseren. Er zijn ook groepen die zijn vertrokken 

omdat er geen aanbod was voor hun vraag. Het vraagt om een bredere discussie en om een 

meer uitgewerkte en expliciete visie van de gemeente op de stad, die Amsterdam zou wil-

len zijn. 

Andere belangrijke bouwstenen voor het debat worden gevormd door mogelijke oplossin-

gen om de onevenwichtigheden op de Amsterdamse woningmarkt te verminderen die nu 

nog in strijd zijn met het wettelijk kader of het vigerende beleid van de stad. Bij al die in-

strumenten spelen ook de principiële politieke discussies over marktwerking, het sturen 

van de bevolkingssamenstelling en het afschermen van de Amsterdamse woningmarkt.  

Aanbeveling 5: Besteed in de discussienota aandacht aan instrumenten, die nu nog 

buiten het huidige wettelijk kader vallen of een verandering in het huidige beleid 

inhouden. 

• Reguleren van de middenhuursector door verhoging van de 

liberalisatiegrens 
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• Verlaging van de liberalisatiegrens en verhoging van de huurtoeslaggrens 

• Beschermen van de koopmarkt voor verkoop aan beleggers  

• Gemeenschappelijke woonruimteverdeling van de G4 

• Detaillering van afspraken in specifieke gebieden met meeste druk op de 

markt  

• Verdere flexibilisering huurcontracten 

• Meer grotere woningen bouwen en minder kleine 

• Bouwen in uitbreidingsgebieden of groen  

 

• Reguleren van de middenhuursector door verhoging van de liberalisatiegrens en 

de inkomensgrens van de sociale voorraad: 

De gemeente zou meer greep kunnen houden op de ontwikkeling van de huren in 

de middenhuursector door verhoging van de zogenaamde liberalisatiegrens. Dit 

biedt mogelijkheden om de woningvoorraad beter te verdelen voor woningzoe-

kenden met (lage) middeninkomens. Dit houdt dus een keuze in voor meer regule-

ring. Door de liberalisatiegrens te verhogen – waardoor het puntensysteem ook 

van toepassing wordt verklaard voor middenhuurwoningen – zijn alle verhuurders 

– ook de particuliere – daaraan gebonden. De hoogte van de huren is daardoor niet 

meer alleen het resultaat van marktwerking. Verhoging van de liberalisatiegrens 

betekent echter ook dat de inkomensgrens voor de gereguleerde voorraad moet 

worden verruimd, omdat anders de (lage) middeninkomens niet voor toewijzing in 

aanmerking komen. Dat vereist allemaal wettelijke aanpassingen.  

 

• Verlaging van de liberalisatiegrens en verhoging van de huurtoeslaggrens: 

De vraag ligt voor hoeveel meer regulering wenselijk is gezien de huidige situatie 

op de woningmarkt. Wat levert meer regulering voor middeninkomens op? Een al-

ternatief voor verhoging van de liberalisatiegrens en meer regulering is het omge-

keerde, namelijk verlaging van de liberalisatiegrens. Dit vraagt dan wel om een ge-

lijktijdige verhoging van de huurtoeslaggrens. Het uitgangspunt hierbij is dat de 

huurprijzen dan meer door marktwerking tot stand zouden komen. Dit leidt tot 

hogere huren. Om woningen toegankelijk te houden voor lagere en middeninko-

mens zou de huurtoeslaggrens moeten worden verhoogd. Dit vereist aanpassingen 

in de Wet op de huurtoeslag. Zogenaamd goedkoop scheef wonen wordt zo meer 

tegen gegaan. Ook wordt een deel van de woningvoorraad, die nu alleen toeganke-

lijk is voor huishoudens met lage inkomens, ook toegankelijk voor huishoudens 

met middeninkomens. Nadelen zijn er ook verbonden aan deze maatregel: wo-

ningzoekenden met lage inkomens zullen meer concurrentie ondervinden bij het 

zoeken van een woning. En het Rijk zal meer uitgaven moeten doen door het ver-

grote beroep op de huurtoeslag.  
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• Beschermen van de koopmarkt voor verkoop aan beleggers: 

In Amsterdam worden veel woningen verkocht als beleggingsobject; slechts de 

helft van de verkochte woningen wordt gekocht door een eigenaar-bewoner. In de 

huursector is er veel onrust over de vakantieverhuur van woningen. Meer wonin-

gen behouden voor bewoners van Amsterdam kan een mogelijke oplossingsrich-

ting zijn. Hierbij is te denken aan de bepalingen in de Huisvestingswet voor de 

Waddeneilanden. Die maken het mogelijk om op de eilanden ook een deel van de 

koopsector vergunning plichtig te maken. Een woning mag dan alleen worden ge-

kocht als de koper er zelf gaat wonen. Om dit voor Amsterdam mogelijk te maken 

zou een wetswijziging noodzakelijk zijn; misschien is ook te denken aan een af-

zonderlijke ‘Amsterdam-wet’. Met een dergelijk instrument kan mogelijk de ver-

koop van woningen worden gereguleerd, maar ook de vakantieverhuur van huur-

woningen verder worden beperkt. Het inzetten van een dergelijk instrument kan 

uiteraard gevolgen hebben voor andere belangrijke doelstellingen van de stad: het 

kan bijvoorbeeld de toegang van de woningmarkt voor expats beperken en nadelig 

zijn voor de internationale aantrekkelijkheid van Amsterdam. 

 

• Gemeenschappelijke woonruimteverdeling van de G4: 

Verdergaande samenwerking met de G4 en de regio is een andere optie. Te denken 

is aan een huisvestingsverordening voor de G4; alle regels gelden voor alle 4 ste-

den. Opgebouwde wachttijd voor de sociale huursector in Amsterdam geldt ook 

voor de andere steden en hun regio’s. Om dit mogelijk te maken moeten de beslui-

ten van het Rijk over de indeling van woningmarktregio’s herzien worden. Een ge-

volg van een dergelijke vorm van samenwerking is dat er waarschijnlijk extra in-

vesteringen in de infrastructuur nodig zijn, niet alleen tussen de G4 (‘Rondje Rand-

stad’), maar ook tussen elk van de G4 en hun regiogemeenten. Een keuze voor de 

inzet van dit instrument houdt in dat de woningmarkt niet alleen open staat voor 

Amsterdammers, maar ook voor de inwoners van de andere grote steden. 

 

• Detaillering van afspraken in specifieke gebieden met de meeste druk op de markt: 

In delen van de stad binnen de ring is de druk op de woningmarkt bijzonder hoog. 

De samenstelling van de woningvoorraad in deze gebieden kan door de gemeente 

maar in beperkte mate worden veranderd door nieuwbouw. Andere mogelijkhe-

den zijn toewijzingsregels en gedifferentieerd huurbeleid. De gemeente kan ook de 

samenstelling van de woningvoorraad in deze gebieden op andere wijze proberen 

te beïnvloeden. Hamburg heeft regels opgesteld waardoor voor vrijwel elke veran-

dering in de woningvoorraad (sloop, verkoop, functieverandering, renovatie die 

tot huurverhoging kan leiden, samenvoeging en splitsing) in specifieke aandachts-

gebieden apart toestemming moet worden gevraagd aan de gemeente. Dit vraagt 

om veranderingen in de huisvestingsverordening. De gemeente kan zo meer greep 
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houden op de effecten van investeringen in deze gebieden op de prijzen op de wo-

ningmarkt. Keuze voor dit instrument houdt extra regelgeving in. 

 

• Verdere flexibilisering van huurcontracten: 

De Woningwet biedt mogelijkheden om aan bepaalde groepen tijdelijke huurcon-

tracten aan te bieden. Door hen een tijdelijk contract aan te bieden kunnen zij de 

stap naar een zelfstandige woning zetten in een periode van 2 of 5 jaar. Starters op 

de woningmarkt – vooral jongeren, maar ook alleenstaanden, bijvoorbeeld na een 

scheiding – zijn gebaat bij een verdere flexibilisering van huurcontracten. Dat zou 

kunnen door bijvoorbeeld de groepen die hiervoor in Amsterdam in aanmerking 

komen uit te breiden of het deel van het reguliere aanbod dat hiervoor in aanmer-

king komt – nu 33% - te verruimen. Dat laatste is uiteraard nadelig voor andere 

woningzoekenden die op de gereguleerde sociale huurvoorraad zijn aangewezen. 

De inzet van dit instrument zou echter voort kunnen vloeien uit een bewuste keuze 

voor een bepaalde ontwikkeling van de samenstelling van de bevolking. 

 

• Meer grote woningen bouwen en minder kleine: 

In Amsterdam werden in 2016 5.545 nieuwe woningen opgeleverd, waarvan er 

2.278 slechts één kamer hebben. Nog eens 683 hebben er twee. Het is de vraag of 

dat een goede ontwikkeling is in een stad waar al veel kleine woningen staan. In de 

doelstellingen die in de Woonagenda 2025 over bouwen zijn opgenomen, zijn 

vooral doelen opgenomen inzake het aantal te bouwen woningen en de segmenten 

waarin dat moet gebeuren. Doelstellingen over de omvang van woningen ontbre-

ken. De positie van gezinnen met kinderen lijkt vooral gebaat bij het bouwen van 

meer grote woningen. Ook stellen zullen veelal een driekamerwoning of althans 

een woning van meer dan 60 m² wensen. Bij het uitschrijven van tenders kunnen 

voorwaarden worden opgenomen over het aantal te bouwen grote woningen. Het 

zal belangrijk zijn om ook bij grote nieuwbouwwoningen de kosten voor huishou-

dens binnen de perkten te houden, zowel in de huur- als de koopsector. De bouw-

kosten worden vrij direct bepaald door het aantal m², maar de gemeente heeft op 

de grondkosten veel invloed. Ook de keuze voor dit instrument zal samenhangen 

met de keuze die men maakt voor een bepaalde ontwikkeling van de bevolkings-

samenstelling. 

 

• Bouwen in uitbreidingsgebieden of groen: 

Het uitgangspunt voor nieuwbouw in de Structuurvisie 2040 is verdichting van de 

stad en niet uitbreiding. Amsterdam moet zich vooral richten op stedelijke leefmi-

lieus met een grote bebouwingsintensiteit, appartementen en menging van func-

ties. Voor het suburbane wonen leent de regio zich beter, alsmede de periferie van 

de stad. Maar bij nieuwbouw in het buitengebied of in delen van de groenstructuur 

binnen de bebouwde kom is het mogelijk om meer grondgebonden woningen te 
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realiseren. Vaak kunnen hierbij ook grotere woningen tot stand komen. Bouwen in 

het buitengebied of in de groenstructuur binnen de bebouwde kom kan aan 

woonwensen van gezinnen met kinderen tegemoet komen. Opnieuw een instru-

ment waarvan de inzet kan voortvloeien uit een bepaalde visie op de ontwikkeling 

van de samenstelling van de bevolking. 

5 Reacties college B en W en AFWC 

De rekenkamer heeft het conceptrapport op 31 oktober 2017 aan het college voorgelegd 

voor een bestuurlijke reactie. Het college heeft op 14 november 2017 gereageerd. Het con-

ceptrapport is ook voorgelegd aan de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. 

Hierop is eveneens op 14 november een reactie ontvangen. 

5.1 Reactie college B en W 

De bestuurlijke reactie van het college is hieronder integraal weergegeven.  

Met enthousiasme heeft het college uw uitgebreide conceptrapport ‘Evenwichtig woning-

aanbod’ gelezen. Het is een zeer actueel onderwerp en het college denkt dat ook uw analy-

se een bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie hierover. In uw rapport geeft u 

aan geen algemene beleidsanalyse te hebben uitgevoerd, maar de uitkomsten van uw on-

derzoek kunnen goed gebruikt worden voor het woonbeleid. 

De woningmarkt is in korte tijd enorm onder druk komen te staan. Om de toenemende 

druk het hoofd te bieden en Amsterdammers een kans te geven om te kunnen wonen in 

stad, heeft het college de woningproductie in Amsterdam opgevoerd. Vanaf 2014 zijn er 

25.000 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is meer dan twee keer zoveel als de 

vier jaar daaraan voorafgaand. Met de Samenwerkingsafspraken tussen de huurders, cor-

poraties en de gemeente is er onder andere een ondergrens vastgesteld voor de sociale 

huur en zijn afspraken gemaakt over het inperken van de verkoop van sociale huurwonin-

gen. Daarnaast heeft de gemeenteraad de Woonagenda 2025 vastgesteld, dit is een kader-

stellend en richtinggevend document voor het woonbeleid tot 2025. Hierin is onder ande-

re gekozen om tot 2025 het zwaartepunt van de nieuwbouw te leggen bij betaalbare wo-

ningen. Ook zijn in de Woonagenda 2025 acties geformuleerd om de woningvoorraad en 

woningbehoefte in 2025 beter op elkaar te laten aansluiten, passend wonen te stimuleren 

en de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren. 

In deze brief geeft het college een reactie op uw conceptrapport. Het richt zich hierbij als 

eerste op de analyse. Daarna volgt een reactie op uw conclusie en aanbevelingen. 

Reactie op analyse 

Wonen is een complex onderwerp. In uw analyse van het aanbod geeft u een uitgebreid en 

veelzijdig beeld van de situatie op de Amsterdamse woningmarkt. Op aantal onderdelen 
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ziet het college dit anders. De belangrijkste punten zijn: 

- U constateert dat de gemiddelde Amsterdamse woning klein is en dat de wensen om gro-

ter te wonen niet in verhouding staan tot het aanbod. Relatief klein wonen is inherent aan 

wonen in een grote stad. Hier is een groot aanbod aan voorzieningen en veel werkgelegen-

heid, mede hierdoor zijn de prijzen per vierkante meter hoog en de woningen klein. 

- Uw constatering dat Amsterdam geen afspraken maakt met de buurgemeenten over de 

omvang van de sociale voorraad klopt niet. Binnen de metropoolregio Amsterdam zijn hier 

wel afspraken over gemaakt. Ook heeft de gemeente zich met succes ingezet om van de 

MRA één woningmarktregio te maken. Dit helpt bij het maken van verdere afspraken over 

- bijvoorbeeld - de omvang van de sociale woningvoorraad in de regio. 

- U constateert dat Amsterdam het wonen in impopulaire gebieden niet stimuleert. Wan-

neer u het heeft over promotie, dan klopt dit. In het verleden is dit instrument ingezet om 

het wonen in Zuidoost te bevorderen. Dit bleek niet effectief en is op dit moment niet no-

dig. De woningprijzen stijgen ook in Zuidoost, wat duidt op een toename van de aantrekke-

lijkheid van dit gebied. In plaats van promotie kiest de gemeente Amsterdam voor sociale 

en fysieke investering in de stad. Zo investeert de gemeente Amsterdam de komende peri-

ode samen met de corporaties in de Ontwikkelbuurten in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-

West en Noord. 

- In het rapport concludeert u dat Amsterdam de lobby voor de huurtoeslag op een ‘laag 

pitje’ heeft staan en verwijst u naar de ‘sterke lobby’ die de gemeente Rotterdam voert. 

Binnen de G4 hebben we afgesproken dat Rotterdam op het punt van de huurtoeslag lob-

byt bij het Rijk. De sterke lobby van Rotterdam is dus ook een lobby van de drie andere 

grote steden, waaronder Amsterdam. 

Reactie op conclusie en aanbevelingen 

Terecht concludeert u in uw conceptrapport, net zoals de Woonagenda 2025, dat vraag en 

aanbod op de Amsterdamse woningmarkt niet in evenwicht zijn: “er is onvoldoende wo-

ningaanbod dat past bij de vraag voor wat betreft betaalbaarheid en omvang” (p 19). De 

belangrijkste problemen doen zich volgens uw analyse voor bij stellen met kinderen, lage – 

en middeninkomens, eenoudergezinnen, alleenwonenden ouder dan 35 jaar en grote ge-

zinnen. In de achterliggende rapportage worden nog meer groepen genoemd die in de knel 

zitten. We herkennen het beeld dat veel huishoudens het moeilijk hebben op de woning-

markt. Een van de grootste problemen van de huidige woningmarkt is daarnaast de toe-

gankelijkheid voor nieuwkomers. Voor mensen die nu nog niet (zelfstandig) in Amsterdam 

wonen is het moeilijk een plek te veroveren in de stad, denk aan starters, studenten, jonge-

ren, kwetsbare groepen en huishoudens van buiten Amsterdam. Ook deze huishoudens 

verdienen een plek in de stad. 

U heeft een analyse gemaakt van 65 mogelijk instrumenten. Dit biedt een goed beeld van 

mogelijkheden om te sturen als gemeente. Van deze 65 instrumenten worden er 47 (deels) 

ingezet, 15 instrumenten worden – beargumenteerd – niet ingezet. Voor drie instrumenten 

geeft u aan dat het gebruik aangescherpt kan worden. Slechts één instrument zou moeten 
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worden ingevoerd: een individuele financiële regeling. Ten slotte adviseert u het initiëren 

van een maatschappelijk debat door middel van een discussienota. Onconventionele op-

lossingen die nu nog niet passen in het wettelijk kader of het vigerende beleid van de stad 

zijn wellicht nodig. Het college is het eens met de aanbevelingen. In de onderstaande para-

grafen staat wat al gedaan wordt en wat het college wil gaan doen. 

Aanbeveling 1: aanscherpen instrumenten 

U geeft aan dat 3 instrumenten aangescherpt kunnen worden: het uitbreiden van de gere-

guleerde voorraad, invloed uitoefenen op de huurprijzen en de toewijzing van grote wo-

ningen aanscherpen. Dit zijn terechte punten waar het college aan werkt: 

- Het uitbreiden van de gereguleerde voorraad is een belangrijk speerpunt van het college. 

De huidige daling moet omgezet worden in een groei. Het college zet hier op verschillende 

manieren op in. Door bij nieuwbouw in te zetten op 40% gereguleerde huur. Door het be-

perken van de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Door de uitbreiding van 

handhaving op illegale onderhuur, toeristische verhuur en ander misbruik van geregu-

leerde huurwoningen. 

- Het klopt dat de gemeente geen afspraken maakt over huurverhogingen: de sturings-

ruimte van de gemeente is hierin beperkt, want huurverhogingen zijn wettelijk begrensd. 

Er zijn wel andere manieren om doorstroming te bevorderen. Amsterdam kiest voor de 

bouw van middeldure huurwoningen waarbij huishoudens die een gereguleerde huurwo-

ning achterlaten voorrang krijgen. Hierdoor neemt de voorraad middeldure huur toe en 

komen sociale huurwoningen vrij om weer te verhuren aan de doelgroep. Met de Woon-

agenda zet Amsterdam in op 40% middeldure huur en koop in de nieuwbouw. Met het Ac-

tieplan Meer Middeldure Huur ligt de ondergrens op jaarlijks 1.500 middeldure huurwo-

ningen in de nieuwbouw. 

- De toewijzing van grote woningen in de sociale sector moet goed worden uitgewerkt en 

vastgelegd in afspraken. Eind dit jaar ligt er een gewijzigde Huisvestingsverordening ter 

besluitvorming voor in de gemeenteraad. Hierin staat een wijziging van toewijzing van 

grote woningen die per 1 januari 2018 ingaat. Samen met de corporaties wordt deze nieu-

we regelgeving uitgewerkt, vastgelegd en uitgevoerd. 

Aanbeveling 2: invoeren financiële regeling 

U adviseert om één instrument in te zetten dat momenteel niet wordt gebruikt: het invoe-

ren van een individuele financiële regeling, bijvoorbeeld in de vorm van leningen. Het 

klopt dat Amsterdam op dit moment een dergelijke regeling niet heeft. Het college en de 

gemeenteraad maken zich net als u zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van 

de koopmarkt in Amsterdam. Naar aanleiding van vragen van verschillende leden in de 

raadscommissie wonen heeft wethouder Ivens op 19 april 2017 toegezegd een onderzoek 

te doen naar de mogelijkheden van verschillende maatregelen die huishoudens kunnen 

ondersteunen bij het kopen van een woning. De starterslening maakt onderdeel uit van dit 

onderzoek. U wijst in uw aanbeveling terecht op het feit dat er een financieel risico zit aan 

het verstrekken van individuele financiële ondersteuning. 
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Uw aanbeveling wordt meegenomen in dit onderzoek, de resultaten hiervan zijn begin 

2018 beschikbaar. 

Aanbeveling 3, 4 en 5: aanzwengelen maatschappelijk debat over de woningmarkt 

U adviseert om door middel van een discussienotitie een debat aan te zwengelen over de 

woningmarkt. Het college ondersteunt uw pleidooi voor een fundamentele discussie over 

de woningmarkt en de stad die Amsterdam wil zijn. Het college is voor de Woonagenda in 

gesprek gegaan met bewoners en professionals en ook bij het vaststellen van de Woon-

agenda zijn er in de gemeenteraad stevige discussies gevoerd. Uw rapport is een mooie 

aanvulling op dit stedelijk debat. 

Het onderwerp wonen staat volop in de belangstelling en komt prominent terug in de ver-

schillende verkiezingsprogramma’s. Na de gemeenteraadsverkiezingen gaat een nieuw 

college aan de slag met het bepalen van de gemeentelijke inzet op de woningmarkt, af-

spraken met woningcorporaties en de inzet richting het Rijk. Het is vervolgens aan de 

nieuwe gemeenteraad om fundamentele keuzes te maken ten aanzien van de Amsterdam-

se woningmarkt. Een gesprek over de stad die Amsterdam wil zijn, is dan een belangrijk 

startpunt. Het college ondersteunt daarbij uw pleidooi om ook naar onconventionele op-

lossingen te kijken die niet passen in het wettelijke kader of het vigerende beleid. Dit kan 

Amsterdam niet zonder het Rijk. 

Ten slotte 

Nogmaals bedankt voor het uitgebreide rapport dat onderstreept dat wonen een belang-

rijk onderwerp is voor nu en de toekomst van Amsterdam en haar inwoners. Het is niet 

voor niets dat het burgerpanel van de rekenkamer ‘Evenwichtig woningaanbod’ koos als 

het onderwerp voor het publieksonderzoek. 

 

5.2 Reactie Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 

De reactie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is hieronder integraal 

weergegeven. 

Hierbij ontvangt u onze reactie op het concept rapport Evenwichtig woningaanbod. Harte-

lijk dank voor de mogelijkheid die u ons biedt om op uw rapport te reageren. 

Allereerst willen wij u complimenteren met de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. 

Het onderzoek biedt een bruikbaar overzicht van (mogelijke) maatregelen op het gebied 

van bouwen en wonen en geeft een analyse van de onevenwichtigheden op de woning-

markt op basis van het onderzoek Wonen in Amsterdam. 

Aanvulling op uw hoofdconclusie 

Uw hoofdconclusie behoeft op twee onderdelen aanvulling. In de eerste plaats zit er een 

belangrijke onevenwichtigheid op de woningmarkt tussen de insiders en de outsiders. In 

de tweede plaats wijzen wij erop dat de woningmarkt regionaal is. De analyse van on-
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evenwichtigheden op de woningmarkt zou plaats moeten vinden op het niveau van de Me-

tropoolregio Amsterdam en niet alleen binnen de gemeente Amsterdam. Het onderzoek 

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam dat begin 2018 verschijnt, en wordt uitgevoerd in 

opdracht van de gemeenten en corporaties in het MRA-gebied, biedt daartoe mogelijkhe-

den.  

Insiders en outsiders 

Het onderzoek Wonen in Amsterdam, waarop het rapport is gebaseerd, heeft uitsluitend 

betrekking op huishoudens die reeds een zelfstandige woning bewonen in Amsterdam. 

Daarmee blijft de woonwens van starters uit andere delen van Nederland en het buiten-

land onderbelicht. U stelt op pagina 61 terecht dat de groep expats niet alleen bestaat uit 

‘rijke’ vreemdelingen. Ook asielzoekers en studenten behoren bijvoorbeeld tot de buiten-

landse migranten die naar Amsterdam komen. De komst van (buitenlandse) studenten is 

noodzakelijk voor de dynamiek van de stad en het behoud en de uitbouw van de kennisin-

frastructuur. Die groep moet je in elk geval een ‘landingsplaats’ in Amsterdam bieden. 

Een groot knelpunt op de Amsterdamse woningmarkt is het verschil tussen de insiders en 

outsiders. Insiders zijn de mensen die al een positie op de woningmarkt hebben. Deze 

mensen kunnen vanuit een bestaande woning makkelijker doorstromen naar een nieuwe 

woning. Dit geldt voor zowel huishoudens in een koopwoning als in een (sociale) huurwo-

ning. Outsiders kunnen mensen zijn die al in Amsterdam wonen, maar om verschillende 

redenen de woning verlaten en een eigen woning zoeken (bijvoorbeeld na een scheiding of 

jongeren die een woning zoeken) en het kunnen huishoudens zijn die van buiten de stad 

komen en zich in Amsterdam willen vestigen. Deze mensen hebben veelal geen lange in-

schrijfduur voor een corporatiewoning en de koopwoningen zijn in Amsterdam (gemid-

deld rond de € 420.000) aanzienlijk duurder dan elders in Nederland. Dit maakt het voor 

lage inkomensgroepen en de inkomensgroep tot anderhalf maal modaal moeilijk een be-

taalbare woning te vinden in Amsterdam.  

Aanbevelingen 

In het licht van het bovenstaande zien wij drie oplossingsrichtingen: 

1. Denk regionaal: Meer bouwen in regionaal verband (1a) en haal de hekken op de regio-

nale woningmarkt weg (1b) 

2. Meer doorstroming gericht op passend wonen (2a) en afspraken over middenhuur (2b) 

3. Flexibliserende maatregelen, zoals loting (3a) en woningdelen (3b) 

 

1a Meer bouwen in regionaal verband 

De Rekenkamer pleit er terecht voor om meer te bouwen in de sociale huursector. Het is 

goed deze nieuwbouwopgave op te pakken op het niveau van de Metropoolregio Amster-
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dam (MRA). Recentelijk hebben de corporaties in het MRA-gebied een Manifest hierover 

uitgebracht  

Conclusie is dat er in de metropoolregio weliswaar veel nieuwbouwlocaties zijn geïnventa-

riseerd, maar dat de ontwikkeling ervan nog veel inspanningen vergt. Wat ons betreft 

maakt elke gemeente ruimte voor nieuwe huishoudens met zowel  lage, midden als hoge 

inkomens. De woningcorporaties in de MRA  zijn graag bereid en in staat om in alle ge-

meenten van de regio in de nieuwbouw 30 tot 40% sociale huurwoningen te realiseren. 

Goede afstemming van de ontwikkeling van de locaties, woningtypen en categorieën van 

huur- en koopwoningen tussen de gemeenten  is gebaat bij een goede regisseur.  

De corporaties in Amsterdam verkopen om de diversiteit in bepaalde wijken te vergroten 

en inkomsten te genereren. Verkoopopbrengsten worden rechtstreeks ingezet voor 

nieuwbouw. De corporaties zijn er daarom niet voor om te stoppen met verkoop van socia-

le huurwoningen. 

 

1b Haal de hekken op de regionale woningmarkt weg 

In uw rapport wijst u op de mogelijkheid van een gemeenschappelijke woonruimteverde-

ling voor de G4. Op zich kunnen wij dit initiatief ondersteunen. De grootste winst is echter 

te behalen binnen de metropoolregio Amsterdam zelf. Binnen de samenhangende MRA-

regio behoren Amsterdam, Almere en Haarlem al tot verschillende woonruimteverdeelsys-

temen. Tevens is de aanpassing van de Amsterdamse Huisvestingsverordening, waaronder 

het voorstel tot afschaffen van loten, niet afgestemd met de corporaties en gemeenten in 

de regio. Het gevaar is dat de woningmarkt steeds meer op lokaal niveau wordt georgani-

seerd, met minder mogelijkheden voor woningzoekenden om tussen de gemeenten te ver-

huizen. Het is belangrijker om dat eerst binnen de regio Amsterdam op te lossen (bijvoor-

beeld door een regionale huisvestingsverordening zonder allerlei lokale uitzonderingen en 

regels) voordat we de sprong wagen naar een woonruimteverdeling op G4 niveau.  

 

2a Doorstroming en passend wonen 

De corporaties zijn voorstander van een directe relatie tussen inkomen en huur. Wij plei-

ten voor meer mogelijkheden voor aanpassing van de huur dan de huidige huursombena-

dering biedt.  

Wij zijn er niet voor om grote gezinnen die te klein wonen de status van urgent woning-

zoekende te geven. Het aanbod aan grote woningen is beperkt en er bestaat reeds een gro-

te vraag van urgenten vanuit de bestaande kwetsbare groepen. Instrumenten als ‘van 

Groot naar Beter’ leveren niet veel op. De oplossing lijkt eerder gelegen in maatregelen 

gericht op doorstroming, waarbij het ‘passend wonen’ kan worden bevorderd. Hierdoor 

ontstaat een betere match tussen inkomen en huur enerzijds en huishoudensgrootte en 

woninggrootte anderzijds. Ook hierbij is het goed de regio te betrekken. Voor die grotere 

flexibiliteit is ook overleg met het Rijk nodig. Wij ondersteunen uw  voorstel om bij de 

http://www.afwc.nl/nieuws/eerdere-nieuwsberichten/nieuwsbericht/item/128/
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huurtoeslag de lobby om de inkomensgrens voor gezinnen te verhogen te versterken 

(eventueel in G4-verband). 

  

2b Afspraken over middenhuur 

Verhogen van de liberalisatiegrens is vooralsnog onzeker, omdat instemming van het Rijk 

nodig is. Daarom zien wij meer in afspraken over betaalbare middenhuurwoningen. In de 

Samenwerkingsafspraken zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de huren in het mid-

densegment van corporaties.  

Corporaties en institutionele beleggers werken samen  in het PAM (Platform Amsterdam 

Middenhuur) om het aanbod in het. middenhuursegment te vergroten. Ten behoeve van de 

doorstroming wordt voorrang verleend aan huishoudens die een sociale huurwoning ach-

terlaten.  

De PAM-partijen bieden aan woningen voor een langere periode van 25 jaar beschikbaar 

te houden voor een middenhuurprijs van maximaal € 1.000. Want nu gebeurt het dat de 

huurprijs van een middensegment huurwoning die nu op de markt komt al snel doorschiet 

richting € 1.500 / € 2.000. Het is goed als de gemeente die PAM-clausule vaker in de erf-

pachtvoorwaarden vastlegt.  

 

3a Loting moet blijven 

De gemeente Amsterdam wil loting afschaffen als middel om aan een sociale huurwoning 

te kunnen komen. Vooral voor starters op de woningmarkt en spoedzoekers die urgent 

een woning nodig hebben, gaat dit slecht uitpakken. Als woningen alleen nog worden ver-

huurd aan mensen met veel jaren inschrijfduur in WoningNet, zullen vooral zij daarvan 

nadeel ondervinden. De Amsterdamse woningcorporaties vinden daarom dat loting moet 

blijven voor een deel van de woningen. 

  

3b Woningdelen en friendscontracten 

Friendscontracten en woningdelen bieden de mogelijkheid aan starters, jongere alleen-

staande doorstromers en spoedzoekers om betaalbare woonruimte te vinden in Amster-

dam. Tegelijkertijd wordt de Amsterdamse woningvoorraad op een efficiënte wijze benut. 

Friendscontracten vormen dus bij uitstek een middel om onevenwichtigheden op de Am-

sterdamse woningmarkt op te lossen. Ook de Amsterdamse corporaties willen de moge-

lijkheid bieden om via friendscontracten een woning te delen, maar de gemeente maakt dit 

met de nieuwe regels erg lastig. Daarbij gaat het vooral om de eisen rond geluidsisolatie, 

de grootte en aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte. Indien de gemeente 

vreest voor overlast, hanteren corporaties duidelijke regels die misstanden uitsluiten. Wij 

roepen dan ook op tot wijziging van de regelgeving op dit punt. 

 

http://pamwonen.nl/
http://www.afwc.nl/lotingmoetblijven/
http://www.afwc.nl/lotingmoetblijven/
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Het voeren van een fundamentele discussie 

Uw pleidooi om in de stad een fundamentele discussie te voeren op basis van een discus-

sienota kunnen wij van harte onderschrijven. Graag blijven wij samen met de gemeente en 

de huurders werken aan het oplossen van onevenwichtigheden op de Amsterdamse wo-

ningmarkt. 

 

6 Nawoord rekenkamer 

6.1 College van B&W 

Het college zegt het rapport met enthousiasme te hebben gelezen en in zijn reactie geeft 

het college aan de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen. We zijn blij met deze reac-

tie. Toch roept dit enthousiasme bij ons ook de vraag op of we wel de goede toon hebben 

gevonden in ons rapport. We constateren dat het college veel inzet heeft getoond en glo-

baal gesproken alles heeft gedaan wat het kon. Maar we hebben ook moeten vaststellen 

dat hiermee de onevenwichtigheden op de Amsterdamse woningmarkt nog zeker niet ver-

dwenen zijn. Het college blijkt niet in staat om met behulp van de middelen die het nu tot 

zijn beschikking heeft het probleem op te lossen. Dat vinden wij een constatering, die mi-

nimaal tot nadenken stemt. Aan het eind van ons nawoord komen we daarop nog terug bij 

ons pleidooi voor een fundamentele discussie.  

In zijn reactie op de eerste twee aanbevelingen beschrijft het college wat het al doet en wat 

het wil gaan doen. In de overige aanbevelingen pleiten wij voor een fundamentele discus-

sie over de woningmarkt en de stad die Amsterdam wil zijn. Het college stemt in met dat 

pleidooi, maar gaat verder niet in op de discussies en keuzes die voorliggen. Daarvoor 

verwijst het college naar de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe gemeenteraad, die 

fundamentele keuzes hierin moet maken. Ook wij hadden ons gerealiseerd dat dit eerst 

onderwerp moet zijn van een politiek debat. We hadden echter zelf de overweging dat het 

nuttig kan zijn als het college helpt met het structureren van de discussie, gebruik makend 

van de informatie die over het onderwerp bij de ambtelijke organisatie beschikbaar is. 

Op een aantal onderdelen zegt het college een ander beeld van de situatie op de Amster-

damse woningmarkt te hebben dan de rekenkamer. Daar willen we nog kort op reageren.  

Wij constateren dat de wensen om groter te gaan wonen bij Amsterdammers niet in ver-

houding staan tot het aanbod. Het college ontkent dat niet, maar voegt daar aan toe dat 

relatief klein wonen inherent is aan wonen in een grote stad. Dat woningen in grote steden 

kleiner zijn dan elders is een gegeven.  Mensen zijn bereid om in steden en zeker ook in 

Amsterdam kleinere woningen te accepteren.  Maar er zijn grenzen en dan kan weinig 

aanbod voor (grotere) gezinnen betekenen dat deze huishoudens zich gedwongen voelen 

om de stad te verlaten. Een dergelijke ontwikkeling lijkt niet in lijn met het uitgangspunt 
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van het beleid dat ‘Amsterdam van iedereen is’ en dat er voor allerlei typen van huishou-

dens ruimte moet zijn in de stad.  

De vraag die voor ligt is hoe belangrijk het voor Amsterdam is om er voor te zorgen dat 

een flink deel van de huishoudens met kinderen toch in de stad kan (blijven) wonen. In de 

jaren zestig en zeventig zijn er veel huishoudens met kinderen uit de stad naar elders ver-

huisd, omdat er geen woonmogelijkheden in de stad waren. Door de stadsvernieuwing in 

de jaren tachtig en de daarop volgende (particuliere) verbetering van woningen kon een 

deel van de huishoudens met kinderen er in de jaren negentig voor kiezen om wel in de 

stad te blijven. De huidige grote druk op de woningmarkt heeft tot gevolg dat de mogelijk-

heden voor deze huishoudens in de stad opnieuw erg klein zijn. Hun vertrek uit de stad 

zou niet alleen de samenstelling van de bevolking eenzijdiger maken, maar heeft ook aller-

lei gevolgen voor het draagvlak van voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cul-

tuur en welzijn. Uiteindelijk is het creëren van meer aanbod van grotere woningen door 

nieuwbouw een politieke keuze. Daar gaan we als rekenkamer niet over. Ons inziens is 

hierover wel een fundamentele discussie wenselijk omdat er nu toch een zekere discre-

pantie  is tussen de uitgangspunten van het beleid en de praktijk.  

Het college maakt verder enige opmerkingen over de regio en de afspraken die er met 

buurgemeenten zijn gemaakt. Het college heeft ons al eerder gezegd dat er afspraken zijn 

over de omvang van de sociale voorraad. Wij kennen die afspraken echter niet en het col-

lege noemt die ook niet in zijn reactie. Verder is er inderdaad een woningmarktregio ge-

vormd op het niveau van de MRA. Er zijn afspraken gemaakt over afstemming en pro-

grammering van de woningbouw. Een eerste stap is gezet door de binnenstedelijke wo-

ningbouwopgaven voor elkaar inzichtelijk te maken, maar het zal nog veel inspanning vra-

gen voordat er sprake is van een regionale woningmarkt. Zo zijn de verdeelsystemen van 

sociale huurwoningen in Amsterdam, Almere, Haarlem en de IJmond nog gescheiden, ter-

wijl er sinds 2016 weer een apart verdeelsysteem bestaat in Waterland. Het al dan niet 

afschermen van de woningmarkt van gemeenten of deelregio’s is ook een van de funda-

mentele keuzes die gemaakt moeten worden. 

Het college merkt op dat onze constatering dat Amsterdam geen promotie maakt voor im-

populaire gebieden klopt. Het college zegt dat Amsterdam in plaats van promotie kiest 

voor sociale en fysieke investeringen in de stad. Eerder heeft de gemeente ons duidelijk 

gemaakt dat de doelstelling van de Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten is de gemeente de 

regie te laten nemen in activiteiten die woningcorporaties en marktpartijen ondernemen 

in buurten waar nog een kwaliteitsslag in woningen en leefomgeving te maken is. Wij vra-

gen ons af of dit voldoende is om de populariteit van die buurten te vergroten. Het is in 

ieder geval niet het primaire doel van de bestuursopdracht en zou dus hoogstens een pret-

tig neveneffect  zijn. 
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Ten slotte zegt het college dat de G4 onderling hebben afgesproken dat Rotterdam op het 

punt van de huurtoeslag lobbyt bij het Rijk. Wij waren hiervan niet op de hoogte en een 

goede taakverdeling kan natuurlijk efficiënt zijn. 

6.2 Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 

De rekenkamer bedankt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (hierna: 

AFWC) voor de reactie op dit rapport. De AFWC maakt een aantal aanvullingen op de con-

clusies van de rekenkamer en doet een aantal eigen voorstellen voor de oplossing van pro-

blemen. Dat zijn zinnige bouwstenen voor de discussie over de oplossingen voor de pro-

blemen op de woningmarkt. Op een punt wil de rekenkamer reageren. 

De AFWC wijst er in zijn reactie op dat buitenstaanders het moeilijk hebben om een be-

taalbare woning te vinden in Amsterdam. Ook het college wijst in zijn reactie op het gebrek 

aan toegankelijkheid van de woningmarkt voor nieuwkomers. De AFWC constateert te-

recht dat het onderzoek Wonen in Amsterdam, waarop ons rapport is gebaseerd, uitslui-

tend betrekking heeft op huishoudens die al een zelfstandige woning bewonen in Amster-

dam. Daarmee blijft de woonwens van starters op de woningmarkt vanuit Amsterdam, 

maar ook van daar buiten onderbelicht.  

De starters blijven niet helemaal  buiten beeld omdat het onderzoek wel informatie ver-

schaft over huishoudens die recent als starter (van binnen of buiten Amsterdam) op de 

Amsterdamse woningmarkt zijn gekomen. Maar de AFWC  heeft gelijk dat dit een tekort-

koming is van dit standaardonderzoek dat in Amsterdam wordt uitgevoerd. Het is echter 

lastig om het onderzoek anders in te richten omdat starters vanuit heel Nederland kunnen 

komen en natuurlijk ook van buiten Nederland. We zijn er echter wel voor om de woning-

markt wat breder te definiëren en daar in ieder geval ook de regio in te betrekken. Daarom 

vinden wij de uitbreiding van het onderzoek naar de hele MRA, zoals in het lopende onder-

zoek van 2017, een verbetering. Uitbreiding van het onderzoek naar bewoners van niet 

zelfstandige woonruimten zou een andere kunnen zijn.  

Wij waren ons bewust van de onvolkomenheden van het onderzoek Wonen in Amsterdam 

en zijn daarom in ons rapport op een aantal plaatsen afzonderlijk ingegaan op de positie 

van starters op de woningmarkt. Dit is onder meer gebeurd waar we de positie van expats 

bespreken. Ook constateren we dat de slaagkans van vooral jongere starters op de wo-

ningmarkt een stuk groter is dan die van andere woningzoekenden. Daarmee is echter de 

positie van starters of nieuwkomers op de woningmarkt nog niet uitputtend in beeld ge-

bracht. Hoe belangrijk de komst van (buitenlandse) studenten, expats, asielzoekers en an-

dere nieuwkomers op de woningmarkt is voor Amsterdam is weer een onderwerp waar 

een meer fundamentele discussie over gevoerd moet worden. 
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6.3 Een fundamentele discussie 

Een belangrijke conclusie van ons onderzoek is dat ondanks het vele dat de gemeente doet 

de onevenwichtigheden op de woningmarkt niet verminderen. Op grond van ons onder-

zoek komen we tot de conclusie dat er een aantal specifieke delen van de bevolking zijn, 

waar zich de belangrijkste problemen bij voordoen. In het licht van de doelstelling om Am-

sterdam van iedereen te laten zijn is dat een belangrijke constatering. We vinden het jam-

mer dat het college niet concreet heeft gereageerd op de positie van deze specifieke groe-

pen.  

Bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen op de woningmarkt is de vraag voor 

wie de stad is, een van de meest wezenlijke. Het uitgangspunt dat Amsterdam er voor ie-

dereen is, creëert een  bijna onoplosbaar probleem.  Het valt immers te betwijfelen of Am-

sterdam elke vraag om in Amsterdam te gaan wonen kan faciliteren door middel van be-

staande of nog nieuw te ontwikkelen instrumenten. Als het uitgangspunt is dat de samen-

stelling van de Amsterdamse bevolking vergelijkbaar moet kunnen blijven en dat de typen 

huishoudens die er nu wonen er ook in de toekomst blijven - of nog een stapje verder het 

uitgangspunt is, dat het woningbeleid zich primair moet richten op de huidige bevolking 

(‘Amsterdam voor de Amsterdammers’)  - dan zouden groepen die op de woningmarkt ex-

tra in de knel zitten meer  aandacht moeten krijgen. Het gaat daarbij om stellen met kin-

deren en lage of middeninkomens, eenoudergezinnen, alleenwonenden ouder dan 35 jaar 

met een laag inkomen en huishoudens van vijf of meer personen. Voor deze groepen zou er 

dan een passend woningaanbod moeten komen. Maar het antwoord op de vraag voor wie 

de stad is, kan uiteraard ook heel anders zijn. Het kan gericht zijn op meer instroom van 

mensen van buiten de stad met bijvoorbeeld aandacht voor het type huishoudens dat in de 

stad ondervertegenwoordigd is in vergelijking met de rest van Nederland. In onze aanbe-

velingen 3, 4 en 5 proberen we aan te geven welke keuzes voorliggen en hoe de inzet van 

instrumenten de gemaakte keuzes in de praktijk vorm kan geven. We hebben daarbij ook 

keuzes genoemd die zouden kunnen leiden tot de wens om het huidige beleid in Amster-

dam en ook rijksregels te veranderen. We doen dat als rekenkamer niet vaak omdat het nu 

eenmaal onze taak is om te letten op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 

binnen de geldende kaders. De problemen op de woningmarkt in Amsterdam zijn echter zo 

ernstig en hardnekkig dat het ons in dit geval wel passend leek om ook deze kaders na-

drukkelijk op de politieke agenda te zetten.  
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Gedetailleerde onderzoeksbevindingen  

7 Onevenwichtigheden op de Amsterdamse woningmarkt 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende twee onderzoeksvragen:  

 

1. Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen 

we waar op dit moment?  

2. Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden? 

 

We laten in dit hoofdstuk zien welke groepen Amsterdamse huishoudens het meeste te 

maken hebben met enkele specifieke effecten van schaarste op de woningmarkt. De on-

evenwichtigheden die we hebben onderzocht zijn betaalbaarheid (paragraaf 7.3), pas-

sendheid qua woonoppervlakte (paragraaf 7.4) en verhuismogelijkheden (paragraaf 7.5). 

In paragraaf 7.6 zoomen we in op enkele specifieke groepen huishoudens. De conclusiepa-

ragraaf (7.7) beantwoordt daarna de twee bovenstaande onderzoeksvragen. We beginnen 

dit hoofdstuk met een beschrijving van de aanpak, hierbij zetten we uiteen hoe we een 

evenwichtig woningaanbod hebben gedefinieerd. 

7.2 Aanpak  

Het is een gegeven dat de Amsterdamse woningmarkt momenteel wordt gekenmerkt door 

schaarste. Dit heeft zijn uitwerking op het beschikbare aanbod en de prijzen hiervan. De 

effecten van schaarste gelden echter niet voor iedereen in gelijke mate zoals we in de be-

schrijving van de onevenwichtigheden zullen laten zien.  

Definitie en aspecten van een evenwichtig woningaanbod 

Evenwicht in het woningaanbod bestaat als er passend woningaanbod is voor de vraag uit 

verschillende delen van de bevolking. Bij passendheid zijn drie aspecten van belang. Ten 

eerste de ‘financiële passendheid’ ofwel de ‘betaalbaarheid’: de prijs van de woning in ver-

houding tot het inkomen. Ten tweede gaat het om de passendheid van de woonruimte, of-

wel het beschikbare oppervlakte in verhouding tot het aantal personen in het huishouden. 

Ten derde om een passend moment: kunnen huishoudens hun verhuiswensen binnen niet 

al te lange tijd realiseren. Wat zijn met andere woorden de verhuismogelijkheden in Am-

sterdam? 
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Het opsporen van onevenwichtigheden 

De aanpak bestaat uit een bottom up en top down benadering.  

• Bottom up. We laten zien welke knelpunten bij welke typen huishoudens het 

meeste voorkomen. Dit beeld schetsen we aan de hand van zowel feitelijke en ob-

jectieve informatie, als subjectieve informatie. Bij dat laatste gaat het om door 

huishoudens ervaren knelpunten of hun wensen ten aanzien van wonen. Verschil-

len tussen huishoudens beschrijven we aan de hand van de achtergrondkenmer-

ken samenstelling van het huishouden, omvang, leeftijd, inkomen en herkomst.n,o 

Een algemene beschrijving van de Amsterdamse huishoudens op basis van deze 

kenmerken staat in hoofdstuk 1. 

• Top down. Er leven ook allerlei ideeën over welke huishoudens vooral last hebben 

van de schaarste op de woningmarkt. Zowel de media als de gemeente besteden 

aandacht aan bijvoorbeeld huishoudens met middeninkomens, starters en expats. 

We gaan na of dit soort huishoudens de knelpunten het meest ervaren.  

 

Welke data hebben we gebruikt? 

We analyseren huishoudens met het bestaande Wonen in Amsterdam-onderzoek (WiA). 

De gemeente inventariseert met het WiA elke twee jaar gegevens van Amsterdammers. 

Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over alle huishoudens in de stad.p Bewoners 

worden via een enquête gevraagd naar de woongeschiedenis, de eigen woning, de betaal-

baarheid van de woning, de verhuisbehoeften en woonwensen en de beoordeling van de 

leefbaarheid in de woonomgeving. We hebben gebruik gemaakt van data die zijn verza-

                                                             

n Hiermee bedoelen we de etnische achtergrond van het huishouden. 
o Het Amsterdamse woningmarktbeleid kent de volgende expliciet omschreven doelgroepen: wo-
ningzoekenden met urgentieverklaring, dak- en thuislozen, ouderen, jongeren en studenten, kun-
stenaars, vluchtelingen met een verblijfsstatus en slachtoffers huiselijk geweld. Bron: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-
economie/wonen/doelgroepen/. De Woonagenda benadrukt dat iedereen in Amsterdam moet kun-
nen wonen. Het college heeft in de Woonagenda acties beschreven die zijn gericht op enkele impli-
ciete doelgroepen: de huishoudens met lage en middeninkomens en gezinnen. In dit onderzoek kij-
ken we voor zo breed mogelijke groepen naar knelpunten, aan de hand van enkele achtergrond-
kenmerken. 
p RVE Wonen hanteert 16.000 respondenten als de ondergrens, waarvan minimaal 200 responden-
ten op buurtcombinatieniveau, om betrouwbare uitspraken op populatie- en buurtcombinatieni-
veau te kunnen doen. De absolute respons in 2015 was 18.705 respondenten, in 2013 was deze 
18.920. Het WiA gebruikt wegingsfactoren om te corrigeren voor ondervertegenwoordiging. De 
omvang van de groepen huishoudens die we op basis van specifieke kenmerken hebben geselec-
teerd, is soms klein. Gegeven de omvang van de steekproef geldt ook voor deze groepen dat kleine 
verschillen betekenisvol zijn. Zie ook de Onderzoeksverantwoording als bijlage van Wonen in Am-
sterdam 2013, Stand van Zaken. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/doelgroepen/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/doelgroepen/
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meld in 2013 en 2015. Dit waren ten tijde van het onderzoek de meest recente data waar-

over we konden beschikken.q  

Het WiA bevat uitsluitend gegevens van Amsterdamse huishoudens in woningen uit de 

woningvoorraad. Het totaal aantal huishoudens is hoger, omdat zij ook in woningen wonen 

die geen onderdeel vormen van de voorraad of omdat zij onzelfstandig wonen. Bijvoor-

beeld mensen in maatschappelijke opvang en andere tehuizen en woonbootbewoners.r  

7.3 Is wonen voor alle Amsterdammers betaalbaar? 

In deze paragraaf gaan we in op de betaalbaarheid van de woning. We beschrijven eerst 

hoe we het begrip betaalbaarheid hebben geoperationaliseerd. Daarna geven we weer of 

huishoudens financieel passend – in het daarvoor bedoelde woonsegment – wonen en to-

nen we huurquotes. We gaan in op de vraag of Amsterdammers zelf vinden dat hun huidi-

ge woning betaalbaar is.  

7.3.1 Operationalisatie betaalbaarheid 

Bij betaalbaarheid gaat het om de vraag of de woonlasten van de woning in redelijke ver-

houding staan tot het inkomen van het huishouden. Aan het eind van de paragraaf gaat het 

over hoe mensen dit zelf beleven aan de hand van twee vragen in het WiA, namelijk wat 

men in geval van verhuizing maximaal zou willen betalen aan huur of hypotheek en of men 

de huur of hypotheek moeilijk of gemakkelijk kan betalen. We brengen de betaalbaarheid 

echter allereerst in kaart aan de hand van objectieve criteria.  

Het is niet eenvoudig een eenduidige norm te formuleren.s Maar wij volgen hier het alge-

mene principe van passend wonen, aan de hand van de maximale inkomensgrenzen die 

door de Europese Unie en de Rijksoverheid zijn gesteld voor het passend toewijzent van 

                                                             

q De fase van data-analyse verliep ten tijde van het verspreiden van de WiA-vragenlijst 2017. Het 
databestand ten behoeve van WiA 2017 was gedurende deze periode dus niet beschikbaar. 
r We kunnen daarom op basis van het WiA geen beschrijving geven van deze Amsterdammers. 
s Een uitspraak over wat een ‘verantwoorde’ huur of hypotheek is, is bovendien van meer dan alleen 
het inkomen afhankelijk. Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld die op basis van verschillende 
variabelen voor elk huishouden een ‘verantwoorde’ huur berekent; standaard worden hierin mee-
genomen de samenstelling en omvang van het huishouden, het verzamelde inkomen, de huur, het 
woningtype, en het aantal kinderen. Op verzoek kunnen ook gegevens over het energielabel, de lo-
kale gemeentelijke heffingen, het eigen vermogen of extra persoonlijke lasten (bijvoorbeeld zorg-
kosten) in de tool worden meegenomen. Bron: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/woonlasten-
huurwoning/. 
t Ook in de vrije sector hanteert men inkomensgrenzen bij toewijzing van een woning. Corporaties 
en particuliere verhuurders mogen een ondergrens aan het inkomen stellen. Hypotheekverstrek-
kers zijn verplicht financieringslastnormen als uitgangspunt te nemen voor de hypotheekbereke-
ning. Dit is een jaarlijks berekende norm voor een draagbare hypotheeklast, afgezet tegen het hui-
dige en toekomstige inkomsten- en uitgavenpatroon. Huishoudens in de vrije sector kunnen zo voor 
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huurwoningen in het gereguleerde segment,u en aan de hand van huurquotes. Hiermee kan 

worden bepaald of een huishouden niet ‘te duur’ woont.  

Voor welke inkomensgroepen gelden welke huur- en koopgrenzen?  

RVE Wonen21 bepaalt ten behoeve van de WiA-rapportage de grenzen van inkomensgroe-

pen en daarbij passende woonsegmenten op basis van de landelijke inkomensgrenzen 

voor gereguleerde huur en daarnaast – in overleg met RVE Grond en Ontwikkeling – op 

basis van prijsontwikkelingen in de markt de grenzen voor de hogere huur- en koopseg-

menten.v In de Woonagenda 2025 staan eveneens definities van inkomensgroepen, woon-

segmenten en passende bedragen voor de huur of hypotheek. De indeling in inkomens-

groepen wijkt licht af van de definities die het WiA hanteert. Beide indelingen zijn in on-

derstaande tabel opgenomen.  

 

 Tabel 7.1 - Indeling inkomensgroepen en normbedragen woonsegmenten, 
peiljaar 2015 

Indeling Woon-

agenda  

Indeling WiA en OISw Inkomens-

grenzenx 

Normbedragen woonsegmenten22 

Lage inko-

mens 

 

Lage inkomens 

Inkomensgrens: inko-

men tot de huurtoe-

slaggrensy 

Gereguleerde sociale huur  

(< aftoppingsgrens €618,24)z  

Betaalbare koop tot €152.000 

                                                                                                                                                                                   

te hoge woonlasten worden behoed. Bron: Nibud. Advies voor de financieringslastnormen 2016. 
Marcel Warnaar en Jasja Bos. 
u Voor woningen met een rekenhuur tot € 710,68 is een huisvestingsvergunning nodig. Amsterdam 
stelt in de Huisvestingsverordening 2016 een andere inkomensgrens bij particuliere huurwoningen 
dan bij sociale huurwoningen van corporaties (daarbij is de grens € 36.165, peiljaar 2017). Voor 
een particuliere huurwoning met een rekenhuur tot € 710,68 is dat € 44.360,- (peiljaar 2017).  
v De berekening volgt algemene vuistregels en wordt gemaakt onder meer op basis van de hypo-
theeklastencalculator.nl.  
w OIS definieert in het rapport Wonen in de regio Amsterdam (OIS, 2015, kader, pagina 13) de ver-
schillende inkomensgroepen uit het WiA tussen de EU-grens en 2x modaal met laag, midden en 
hoog middeninkomen. 
x Bedragen inkomens bruto per jaar, bedragen huur per maand. 
y Inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn afhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling. Dit zijn 
eenpersoonshuishoudens met een huishoudinkomen tot € 1.438 (€ 21.950) en meerpersoonshuis-
houdens met een inkomen tot € 1.775 (€ 29.800). Alleenstaande huishoudens met een inkomen 
tussen € 1.438 en € 1.775 vallen hierbuiten. Huishoudens vanaf twee personen of meer, die een 
huishoudinkomen hebben tussen € 1.438 en € 1.775 vallen wel in de categorie laagste inkomens. 
Bron: WiA 2015 en Wonen in de regio Amsterdam, OIS, 2015. 
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Indeling Woon-

agenda  

Indeling WiA en OISw Inkomens-

grenzenx 

Normbedragen woonsegmenten22 

 Primaire doelgroep corporaties: komen in 

aanmerking voor een gereguleerde huur-

woning (huur tot aan de liberalisatiegrens 

€710,68) en hebben recht op huurtoe-

slag.aa 

Lage inkomens – EU-

grens 

Inkomensgrens: 

inkomen tussen huur-

toeslaggrens en EU-

grens (€34.911) 

Gereguleerde sociale huur 

Betaalbare koop tot €152.000 

Secundaire doelgroep corporaties: komen 

in aanmerking voor een gereguleerde 

huurwoning (huur tot aan de liberalisatie-

grens €710,68) maar hebben geen recht 

op huurtoeslag. 

Midden in-

komensbb 

Lage middeninkomens 

Inkomensgrens: EU-

grens - €44.657 

Middeldure vrije sector huur tot €872  

Middeldure koop tot €209.000cc 

Middeninkomens 

Inkomensgrens: 

€44.657 – 1,5x modaal 

(€52.367)dd 

Middeldure vrije sector huur tot €971 

Middeldure koop tot €249.000 

                                                                                                                                                                                   

z Huishoudens met een laag inkomen die een woning huren boven de aftoppingsgrenzen krijgen 
over het deel van de huur boven de aftoppingsgrens geen of deels huurtoeslag (afhankelijk van de 
huishoudenssamenstelling). Over het deel tussen € 403 en € 577/€ 618 krijgen zij wel volledige 
huurtoeslag. Bron: AFWC Monitor betaalbare voorraad 2015. 
aa Zij komen ook in aanmerking voor huurtoeslag in particuliere huur onder de liberalisatiegrens. 
bb 90% van het gereguleerde woningaanbod van corporaties dient te worden toegewezen aan huis-
houdens met een inkomen tot aan de EU-grens. Maximaal 10% mag worden toegewezen aan huis-
houdens met een hoger inkomen. In 2015 is dit aandeel vergroot naar 20% en is een extra grens 
ingevoerd voor huishoudens met een inkomen tot € 38.950 die tot 2020 10% van de sociale wo-
ningvoorraad toegewezen mogen krijgen.  
cc In het rapport Wonen in de regio Amsterdam (OIS, 2015, kader, pagina 13) worden koopwonin-
gen tot en met deze grens voor huishoudens met lage middeninkomens betaalbare koop genoemd.  
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Indeling Woon-

agenda  

Indeling WiA en OISw Inkomens-

grenzenx 

Normbedragen woonsegmenten22 

Hoge inko-

mens 

Hoge middeninkomens 

Inkomensgrens: 

1,5x – 2x modaal 

Dure vrije sector huur vanaf €971 

Dure koopee tot €350.000 

Hoge inkomens 

Inkomensgrens: 

> 2x modaal 

(>€70.000) 

Dure vrije sector huur vanaf €971 

Dure koop vanaf € 350.000 

 

Welke huurquotes worden voor welke groepen gehanteerd? 

De betaalbaarheid van woningen in de huursector wordt doorgaans in beeld gebracht met 

huur- en woonquotesff en met het aandeel huishouden dat betaalrisico’s heeft.23 Bij een 

huurquote gaat het om dat deel van het besteedbare inkomen dat wordt uitgegeven aan de 

(kale) huur gecorrigeerd voor een eventuele huurtoeslag. Een huurquote van 30% wordt 

over het algemeen als een grens voor betaalbaarheid beschouwd.24 Onderzoeksbureau Ri-

go heeft op basis van huurquotenormen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

het Nibud een overzicht gemaakt van acceptabele huurquotes (zie onderstaande tabel).25 

Huurquotes voor lagere inkomensgroepen variëren, afhankelijk van de samenstelling van 

het huishouden en het inkomen, van 20% tot 35%. 

  

                                                                                                                                                                                   

dd Voor anderhalf, twee of meer keer het modale inkomen wordt in afwijking van voorgaande rap-
porten door de gemeente niet het modale inkomen maar de EU-grens als uitgangspunt genomen. 
Dit is gedaan omdat het modaal inkomen fluctuaties vertoont. Bron: WiA 2015: eerste resultaten 
woningmarkt. Gemeente Amsterdam en AFWC. 
ee De grens voor dure koop is geen normbedrag maar een klassegrens. 
ff Woonquotes betreffen het totaal aan woonlasten. Deze laten we buiten beschouwing.  
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Tabel 7.2 - Acceptabele huurquotes naar inkomen en samenstelling van het 
huishouden 

Acceptabele huurquotes Primaire doelgroep Doelgroep tot modaal 

Eenpersoonshuishouden 30% 35% 

Tweepersoonshuishouden 25% 30% 

Gezin (vier personen) 20% 25% 

 

We hebben voor ons onderzoek alleen beschikking over de eigen inschattingen van res-

pondenten over hun inkomen.gg De inkomensverdeling onder Amsterdamse huishoudens 

is gebaseerd op basis van de groep respondenten die in het WiA hun inkomensgegevens 

hebben verstrekt. Dit is een beperkt deel van alle respondenten (in 2015 is van 73% van 

de huishoudens een inkomen bekend). We gaan ervan uit dat de inkomens van ontbreken-

de huishoudens ongeveer evenredig te verdelen zijn over alle categorieën inkomens, maar 

we realiseren ons dat – als dit niet het geval is – er sprake is van een vertekend beeld. Het 

heeft hierdoor weinig zin om precieze, groep-specifieke normen te hanteren. We zijn daar-

om voor elke groep nagegaan of de huurquote volgens de door hen zelf verschafte gege-

vens uitkomt boven de hoogste normen van 30% en 35%. De huurquotes zijn bepaald vol-

gens de standaard werkwijze bij de WiA-rapportage over de WiA-gegevens.hh  

Koopquote 

Voor huishoudens in een koopwoning kan met WiA-gegevens een koopquote worden be-

rekend. Dit is het percentage netto hypotheeklasten van het inkomen.ii We gaan kort in op 

de gemiddelde koopquote. 

                                                             

gg De huurgegevens van corporatiewoningen zijn afkomstig uit de database van AFWC. 
hh De huurquote wordt berekend door de kale huur (evt. verminderd met de huurtoeslag) te delen 
door het inkomen. De kale huur is de netto huur. Hier vallen niet onder: verwarming en gas, water-
geld, servicekosten, parkeerplaats en overige kosten. Het inkomen is het netto maandinkomen van 
het huishouden – met uitzondering van kinderen die een vakantie- of bijbaan hebben. Onder het 
netto maandinkomen valt niet het vakantiegeld, een reis- en onkostenvergoeding etc. 
ii Er is gevraagd naar de bruto hypotheeklasten aan rente, aflossing, premies en eventuele erfpacht-
canon. Dit bedrag is verminderd met de belastingteruggave, de hypotheekrenteaftrek en de eventu-
ele aftrek van de erfpachtcanon. Bedragen per maand. Op basis van deze door respondenten ver-
schafte informatie is een netto hypotheekbedrag uitgerekend.  



REKENKAMER METROPOOL AMSTERDAM 

 

54 

 

7.3.2 Hoe financieel passend wonen Amsterdamse huishoudens? 

Figuur 7.1 laat per inkomensklasse de verdeling naar woningsegment zien. Goedkoop 

scheefwonenjj is zichtbaar door de zwart omlijnde ‘niet passende’ boxen met percentages. 

Figuur 7.1 - Inkomensgroepen, verdeling huishoudens naar woningseg-
mentkk 

 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Het merendeel (90%) van de huishoudens met lage inkomens (de primaire doelgroep) 

woont in een huurwoning tot de liberalisatiegrens. Ook de inkomensgroep hierboven heeft 

– gezien het inkomen – recht op toegang tot een gereguleerde huurwoning. Van deze huis-

houdens (met een inkomen tot de EU-grens) bewoont 68% een huurwoning onder de libe-

ralisatiegrens. Goedkoop scheefwonen komt onder de groep middeninkomens tussen de 

EU-grens en € 44.657 het meest voor: 32% bewoont een corporatiehuurwoning onder de 

                                                             

jj We volgen de definitie van goedkoop scheefwonen uit de Monitor betaalbare voorraad 2015, 
AFWC: een huishouden woonachtig in een sociale huurwoning van een corporatie, met een inkomen 
boven de EU-grens van € 34.911 (2015).  
kk Voor de leesbaarheid van de figuur zijn percentages van 0%, 1% en 2% niet gelabeld. 
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liberalisatiegrens.ll Bij de hierboven liggende hogere inkomensgroepen is dat percentage 

aflopend, tot 5% van de huishoudens met een inkomen boven 2x modaal.  

Duur scheefwonenmm is zichtbaar bij de groepen huishoudens die op grond van hun inko-

men recht hebben op een huurwoning onder de liberalisatiegrens: de primaire en secun-

daire lage inkomensgroepen. Bij de primaire inkomensgroep woont 3% duur scheef in een 

middeldure of dure vrijesectorwoning en 7% in de secundaire inkomensgroep. Afhankelijk 

van de hypotheeklasten die een huishouden heeft, kan men ook duur scheefwonen in een 

middeldure of dure koopwoning. In bovenstaande figuur kunnen we dit niet zichtbaar ma-

ken. De koopquote kan hiervan wel een indicatie geven. 

Koop- en huurquotes bij verschillende huishoudens 

De gemiddelde koopquote van woningeigenaren in 2015 is 20%. Dit percentage komt 

overeen met de netto koopquote van het landelijke Woon-onderzoek.26 In 2013 was dit 

22% en in 2011 was dit 23%.27 De koopquote van 14% van de woningbezitters is hoger 

dan 30% en van 7% van hen is die hoger dan 35%. Er wonen relatief weinig huishoudens 

met een laag inkomen in een eigen woning (6%). Onder deze groep is de gemiddelde 

koopquote 30%. Bijna de helft (47%) van deze groep heeft een koopquote hoger dan 30% 

en 29% van hen heeft een koopquote hoger dan 35%. Bij de andere inkomensgroepen ko-

men dergelijke hoge koopquotes niet voor. 

De gemiddelde huurquote van huurders in Amsterdam is 28%. De huurquote van 35% van 

alle huurders is hoger dan 30% en van 22% is die hoger dan 35%. Ter vergelijking: voor 

heel Nederland was in 2015 de gemiddelde huurquote 27%.28 Bij huurders die al lang in 

hun woning wonen, is de huurquote meestal minder hoog. Van de huurders die al langer 

dan 20 jaar in hun woning wonen heeft 11% een huurquote boven de 35%. Bij de groep 

recent verhuisden is dat 35%. Bij die laatste groep heeft 49% een huurquote boven de 

30%. 

We zijn nagegaan welke groepen huishoudens relatief vaker dan ‘gemiddeld’ (in meer dan 

40% van de gevallen) een hoge huurquote (boven de 30%) hebben. Onderstaande tabel 

laat de uitkomsten zien. We hebben daarbij ook aangegeven welk deel van die huishou-

dens een huurquote heeft boven de 35%.  

                                                             

ll Vanaf 1 juli 2015 is de toewijzingsgrens voor een gereguleerde corporatiewoning tijdelijk (tot 
2020) verruimd naar € 38.950 (voor maximaal 10% van het aanbod). Het actuele aandeel ‘goed-
koop scheefwonen’ ligt daarmee volgens deze tijdelijke definitie bij de groep middeninkomens tus-
sen de EU-grens en € 44.657 wat lager. De groep met een inkomen tussen de EU-grens en € 38.950 
wonend in een huurwoning tot de liberalisatiegrens woont dan dus niet goedkoop scheef, en bij de 
groep met een inkomen tussen € 38.950 en € 44.657 woont 28% goedkoop scheef in een corpora-
tiewoning onder de liberalisatiegrens.   
mm We volgen de definitie van duur scheefwonen uit de Monitor betaalbare voorraad 2015, AFWC: 
een huishouden woonachtig in een vrije sector huurwoning met een inkomen waarmee men recht 
heeft op een sociale huurwoning van een corporatie (< € 34.911; peiljaar 2015).  
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Tabel 7.3 - Groepen huishoudens die relatief vaak een hoge huurquote heb-
ben 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

De tabel laat zes groepen zien die relatief vaker dan andere huishoudens een hoge huur-

quote hebben: eenoudergezinnen, jongeren, huishoudens met lage inkomens en drie groe-

pen huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst: Surinaamse en Antilliaanse, Turkse 

en niet-westerse huishoudens. Zij zijn dus – samen met de kleine groep met een laag in-

komen die een eigen woning bezit – vaker dan andere huishoudens een groot deel van het 

te besteden inkomen kwijt aan huur- of hypotheeklasten. 

Verschillen tussen woonsectoren en woonsegmenten 

Naast de achtergrondkenmerken van huishoudens hebben we ook gekeken naar in welk 

soort huis groepen huishoudens met hoge huurquotes wonen. Bij huurders van een corpo-

ratiewoning heeft 34% een huurquote boven 30%. In de particuliere sector is dit deel iets 

groter, namelijk 38%. De grootste verschillen bestaan echter niet tussen de woonsectoren 

maar binnen de sector, tussen de afzonderlijke huursegmenten. In het hoogste gereguleer-

de corporatiehuursegment (dat is een woning met een huurprijs tussen € 618 en € 711) 

heeft 66% een huurquote boven 30%. In het particuliere huursegment geldt in dezelfde 

prijsklasse (€ 618 - € 711) hoewel nog steeds een hoog aandeel, wel een wat lager percen-

tage: hier heeft 47% een huurquote boven 30%. Bij middeldure particuliere huurwoningen 

Groepen huishoudens waarbij minimaal 40% van de huis-

houdens een huurquote heeft die hoger is dan 30%  

Huurquote > 30% Huurquote > 35% 

Samenstelling 

van het huis-

houden 

Eenoudergezinnen 47% 33% 

Leeftijd van de 

hoofdbewoner 

Huishoudens tussen 

18 en 25 jaar oud 

50% 39% 

Inkomen Lage inkomens 47% 32% 

Herkomst Surinaamse en Antilli-

aanse huishoudens 

43% 28% 

Turkse huishoudens 42% 24% 

Niet-westerse huis-

houdens 

42% 27% 
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(€ 711 - € 971) is dat 49% en bij dure is dat 53% (een huur boven € 972). Bij corporatie-

woningen in de vrije sector is dit beeld bij middeldure particuliere huurwoningen verge-

lijkbaar: 49%, maar bij de duurste corporatiewoningen is dat lager: 44%. De verschillen 

met de goedkoopste huurwoningen zijn groot. 14% van de huishoudens in de goedkoopste 

corporatiewoningen heeft een huurquote boven 30%. Bij de goedkoopste particuliere wo-

ningen is dat ook 14%. 

7.3.3 Vinden Amsterdammers zelf dat ze betaalbaar wonen? 

Het WiA bevat een vraag naar het oordeel van de bewoner over de betaalbaarheid van de 

huur of hypotheek. Deze is voor het eerst gesteld in 2015. Huishoudens konden deze vraag 

beantwoorden aan de hand van een 10-puntsschaal (1 - moeilijk tot 10 - gemakkelijk te 

betalen). Gemiddeld ‘scoren’ huishoudens hier een 6,7. Het merendeel van alle huishou-

dens (57%) vindt de woning (redelijk) gemakkelijk te betalen (score 7-10). 14% vindt dat 

lastig (score 1-4).  

Verschillen tussen huishoudens 

We zijn ook nagegaan welke huishoudens, gegroepeerd op basis van achtergrondkenmer-

ken, relatief vaak de huur of hypotheek lastig te betalen vinden.nn De gehanteerde onder-

grens voor een ervaren knelpunt is hier 20%. In onderstaande tabel staan de resultaten. 

Tabel 7.4 - Groepen huishoudens die betaalbaarheid relatief vaak als knel-
punt ervaren  

                                                             

nn Er is ook gekeken naar leeftijd van de huishoudens. Hier waren geen grote verschillen zichtbaar. 

Groepen huishoudens waarbij minimaal 20% het lastig vindt om de huur of hypotheek te betalen Vindt lastig  

(score 1 t/m 4) 

Samenstelling van het 

huishouden 

Eenoudergezinnen 26% 

Huishoudens vanaf 5 t/m 9 personen  20% 

Inkomen Mensen met lage inkomens 27% 

Opleidingsniveau t/m lager vo 21% 

Huishoudens die huurtoeslag ontvangen 27% 

Herkomst Turkse huishoudens 36% 



REKENKAMER METROPOOL AMSTERDAM 

 

58 

 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Onder eenoudergezinnen, grote huishoudens, mensen met lage inkomens, en Turkse, Ma-

rokkaanse en niet-westerse huishoudens komen relatief meer huishoudens voor die de 

betaalbaarheid als lastig beoordelen. Dit geldt ook voor huishoudens die huurtoeslag ont-

vangen en huishoudens met een laag opleidingsniveau. 

Verschillen tussen woonsectoren 

We hebben daarnaast gekeken naar waar de meeste huishoudens wonen die een lage sco-

re aan betaalbaarheid hebben gegeven. Onder huishoudens die wonen in een corporatie-

woning komen relatief veel huishoudens voor (21%) die de prijs als knelpunt ervaren in 

vergelijking met huishoudens in particuliere huur (15%) en de koopsector (4%). We zien 

bovendien dat dit percentage in het gereguleerde corporatiesegment hoger wordt naarma-

te de huurprijs stijgt. In het hoogste gereguleerde huursegment (dat is een woning met een 

huurprijs tussen € 618 en € 711) is er een groep van 31% die het moeilijk vindt de woning 

te betalen. Opvallend is ten slotte het grote verschil met huishoudens die in de vrije sector 

wonen. Waar 27% van alle huishoudens die wonen in een middeldure corporatiewoning 

de betaalbaarheid als lastig beoordeelt, is dat bij particulier middeldure huurwoningen 

19%.  

7.3.4 Staan de wensen omtrent huur- of koopprijzen in verhouding tot de voorraad? 

In het WiA-onderzoek wordt aan huishoudens die moeten of willen verhuizenoo gevraagd 

of ze willen huren of kopen en vervolgens welke maximale huur- dan wel koopprijs zij wil-

len betalen. Dit bedrag konden ze zelf invullen. Een vergelijking van de wensen van huis-

houdens met de voorraad van huur- en koopwoningen laat zien of deze wensen in theorie 

kunnen worden vervuld. Dit geeft een indicatie of deze wensen realiseerbaar zijn. Onder-

staande tabel geeft een overzicht. 

 

                                                             

oo Zie voor een definitie paragraaf 7.5.1. 

Marokkaanse huishoudens 27% 

niet-westerse huishoudens 21% 
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Tabel 7.5 - Verdeling voorkeur, voorraad en aanbod naar woonsegment 

 Voorkeur huishou-

dens 

Voorraad Aanbodpp 

Gereguleerde huur (tot € 

711) 

34% 57% 44% 

Middeldure of dure huur 17% 12% 29% 

Koop 43% 31% 27% 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Van alle respondenten heeft in 2015 51% een voorkeur voor huren. 43% heeft een voor-

keur voor kopen. 6% heeft geen voorkeur. De voorraad bestaat voor 69% uit huurwonin-

gen. De verdeling van het aanbod is enigszins vergelijkbaar: 73% huur. We zien dat 34% 

van alle huishoudens een huurwoning met een huur tot € 711 wenst, dat is naar verhou-

ding minder dan aanwezig in de voorraad en minder dan wordt aangeboden. Er is naar 

verhouding een grotere voorkeur voor koopwoningen dan aanwezig in de voorraad en dat 

is ook meer dan wordt aangeboden. We zien ten slotte dat in verhouding tot de voorraad 

relatief veel vrije sectorhuur wordt aangeboden, terwijl het grootste deel van alle huis-

houdens die willen huren een huurprijs tot de liberalisatieprijs wenst. 

7.4 Is er voor alle Amsterdammers een passende woonruimte? 

In deze paragraaf gaan we in op passende woonruimte. We beschrijven hoe we het begrip 

passende omvang hebben geoperationaliseerd en welke normen hiervoor binnen de ge-

meente bestaan. Daarna laten we zien welke huishoudens passend wonen. We kijken spe-

cifiek naar de passendheid voor grote huishoudens in Amsterdam. 

7.4.1 Operationalisatie passendheid van de woonruimte 

Een passende omvang van een woning is een omvang die in redelijke verhouding staat tot 

het aantal personen in het huishouden. In de Huisvestingsverordening Amsterdam 201629 

wordt voor woonruimte die in het bijzonder geschikt is voor de huisvesting van grote 

huishoudens de mogelijkheid gecreëerd om voorrang te geven aan die huishoudens.qq Het 

                                                             

pp Gebaseerd op de kenmerken van de recent betrokken woningen. 
qq Grote gezinnen zijn door de Stadsregio genoemd als een van de groepen woningzoekenden die 
meer dan andere huishoudens wordt getroffen door onrechtvaardige en onevenwichtige effecten 
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college hanteert in de concept Huisvestingsverordeningrr de volgende voorrangsgroepen: 

huishoudens met één of twee minderjarige kinderen vormen vanaf 1 januari 2018 een 

voorrangsgroep bij woonruimte met drie kamers en ten minste een woonoppervlakte van 

60 m2. Huishoudens met drie of meer minderjarige kinderen vormen een voorrangsgroep 

bij woonruimte met vier of meer kamers en ten minste een woonoppervlakte van 70 m2. 

Voor sommige woningen met meerdere kamers geven corporaties grote gezinnen nu ook 

voorrang.30 In Amsterdam zijn deze normen niet vastgelegd in de samenwerkings-

afspraken met corporaties. WoningNet onderscheidt in het aanbod van de Stadsregio Am-

sterdam woningen voor gezinnen, waarbij gezinnen bestaan uit ten minste één ouder en 

één kind tot 18 jaar. Het college definieert in de Beleidsregels woonruimtevoorraad krap 

wonend als een huishouden met minimaal drie kinderen jonger dan 18 jaar en wonend in 

een woning met een gebruiksoppervlakte van minder dan 60 m2.31 Wij verbreden deze 

definitie tot een huishouden van vijf personen of meer. Deze definitie omvat daarmee ook 

meergeneratiehuishoudens en huishoudens met vijf of meer personen die geen onderlinge 

familiaire relatie hebben.  

7.4.2 Hoe passend wonen Amsterdamse huishoudens van verschillende omvang? 

Onderstaande figuur laat zien welk oppervlakte huishoudens van verschillende omvang 

ter beschikking hebben. 

Figuur 7.2 - Verdeling huishoudens naar woonoppervlakte 

 

                                                                                                                                                                                   

van schaarste. Bron: Stadsregio Amsterdam. Eindverslag werkgroep onderbouwen Schaarste, ge-
richt aan de stuurgroep Wonen. Onderbouwing van schaarste ten behoeve van huisvestingsvergun-
ning. 31 oktober 2014. 
rr Deze conceptversie van de Huisvestingsverordening ligt eind oktober 2017 ter inspraak voor. 
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Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Uitgaande van de hiervoor geïntroduceerde definitie voor krap wonende huishoudens, 

zien we dat een derde van alle grote huishoudens te klein woont (kleiner dan 60 m2). Op-

vallend is dat tussen 3-of-4-persoonshuishoudens en grotere huishoudens vrijwel geen 

verschillen te zien zijn in de beschikbare woonoppervlakte.  

Verschillen tussen huishoudens 

In Amsterdam zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens. 71% van alle alleenwonenden 

woont op een oppervlakte tot 60 vierkante meter. Voor alle Amsterdamse huishoudens is 

dit 55%. We willen een indruk geven van de verschillen tussen huishoudens aan de hand 

van ‘uitschieters’. Tabel 7.6 geeft daarom voor drie achtergrondkenmerkenss weer welke 

groepen huishoudens relatief vaak of relatief weinig op een oppervlakte van maximaal 60 

m2 wonen.  

Tabel 7.6 - Groepen die relatief vaak of relatief weinig klein wonen (maxi-
maal 60 m2)  

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Bovenstaande tabel laat geen verrassende uitschieters zien. Zo wonen huishoudens met 

hoge inkomens over het algemeen groter dan huishoudens met lage inkomens. Een derde 

van de stellen met kinderen woont klein, tegenover bijna de helft van de eenoudergezin-

nen. Alleenwonenden en jongeren wonen relatief vaak klein, vaker dan huishoudens met 

een hoofdbewoner ouder dan 45 jaar. Dit beeld wordt deels bepaald door een oververte-

genwoordiging van alleenwonenden en jongere mensen in de groep lage inkomens (55% 

van de lage inkomens is alleenwonend).  

                                                             

ss Er is ook gekeken naar herkomst van de huishoudens. Hier waren geen grote verschillen zicht-
baar. 

Achtergrondkenmerk Wonen relatief vaak klein (max 60 m2) Wonen relatief weinig klein (max 60 m2) 

Samenstelling van 

het huishouden 

Eenoudergezinnen (47%) Stel met kind     (33%) 

Alleenwonenden  (71%) 

Leeftijd van de 

hoofdbewoner 

Huishoudens tussen 18 en 25 

jaar oud         (79%) 

Ouder dan 45 jaar   (48%) 

Inkomen Lage inkomens   (70%) >2x modaal      (29%) 
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7.4.3 Vinden Amsterdammers hun woning groot genoeg? 

In het WiA wordt niet rechtstreeks gevraagd naar wat huishoudens van de grootte van hun 

woning vinden. Verhuisde huishoudens kunnen wel aangeven of de grootte van de woning 

een rol heeft gespeeld bij het besluit te verhuizen naar de huidige woning, naast andere 

redenen zoals omstandigheden in het huishouden of omstandigheden in werk of studie. 

Ook huishoudens die willen verhuizen wordt gevraagd naar de argumenten hiervoor. De 

wens groter te willen wonen is dan een van de antwoordcategorieën.  

Bij de groepen huishoudens die zijn verhuisd geeft 21% aan dat de grootte van de woning 

hierop van invloed is geweest. Andere redenen zijn vaak belangrijker, zoals omstandighe-

den in het huishouden (26% onder alle recent verhuisden), de wens om zelfstandig te wil-

len wonen (41% van de recent verhuisde jongeren tot 25 jaar oud), of omstandigheden in 

werk of studie (31% van de recent verhuisde jongeren tot 25 jaar oud). Bij één groep huis-

houdens wordt de grootte van de woning in vergelijking met de andere veel genoemd: bij 

de stellen met kinderen noemt 40% dit als reden. 

7.4.4 Staan de wensen om groter te wonen in verhouding tot de voorraad? 

De WiA-vragenlijst bevat enkele vragen over de woonwensen van huishoudens die willen 

verhuizen. Deze gaan onder meer in op de gewenste minimale grootte van de woning. Ten 

aanzien van dit aspect hebben we de woonwensen van alle huishoudens die willen verhui-

zen afgezet tegen de voorraad en vergelijken we de voorraad met het aanbod. Een verge-

lijking van de wensen van huishoudens met de voorraad van grote woningen laat zien of 

deze wensen in theorie kunnen worden vervuld. Dit geeft een indicatie of deze wensen 

realiseerbaar zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 

Tabel 7.7 - Verdeling voorkeur, voorraad en aanbod naar oppervlakte van de 
woning 

 Voorkeur huishoudens Voorraad Aanbodtt 

< 60 m2 18% 55% 62% 

60 m2 – 100 m2 57% 38% 32% 

> 100 m2 25% 7% 6% 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

                                                             

tt Gebaseerd op de kenmerken van de recent betrokken woningen. 
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De gemiddelde Amsterdamse woning is klein: 75 m². Het aanbod is bovendien relatief nog 

kleiner in verhouding tot de voorraad. De wensen van Amsterdammers zijn dus momen-

teel onvervulbaar.  

Mogelijkheden wensen te realiseren 

Woonwensen zijn relatief en niet altijd uitvoerbaar; daar zijn veel woningzoekers zich ook 

bewust van. Huishoudens die willen verhuizen nemen vaak genoegen met een woning die 

niet volledig aan hun wensen voldoet, maar toch een vooruitgang betekent ten opzichte 

van hun huidige woning. Op basis van de in het WiA-onderzoek geïnventariseerde wensen 

kan dus vrij weinig worden gezegd over de mate waarin huishoudens hun wens naar een 

grotere woning te verhuizen kunnen realiseren.  

7.5 Hebben alle Amsterdammers voldoende mogelijkheden om te verhuizen als ze dat 

willen? 

Bij voldoende aanbod van woningen in relatie tot de vraag gaat het in eerste instantie om 

de verhouding tussen de totale vraag en het totale aanbod. Maar niet alleen deze verhou-

ding is interessant; het gaat natuurlijk ook om verschillende groepen van huishoudens. 

RVE Wonen noemt het percentage huishoudens dat aangeeft te willen verhuizen een indi-

cator voor schaarste in Amsterdam.32 Een stijgende verhuisbehoefte is een indicatie voor 

onvervulde, en door de situatie op de woningmarkt onvervulbare wensen. Dit beeld kan 

wat ons betreft worden aangevuld. Als de verhuisbehoeften kunnen worden bevredigd is 

een stijgende verhuisbehoefte wellicht een indicatie voor ontevredenheid met de woonsi-

tuatie of onrust op de woningmarkt. Het hoeft niet per se een indicatie voor schaarste te 

zijn. We willen daarom meer indicatoren gebruiken om de verhuismogelijkheden te indi-

ceren.  

In deze paragraaf beschrijven we de intentie, de verhuisbewegingen en de mogelijkheden: 

de verhouding hiertussen. Daarnaast zeggen we iets over de stabiliteit van de verhuisin-

tentie en de verhuisbewegingen door deze in 2013 te vergelijken met 2015. Zo schatten 

we in of iedereen even veel mogelijkheden heeft. 

7.5.1 Operationalisatie verhuismogelijkheden 

We hebben geen gegevens waarbij Amsterdammers gedurende langere tijd worden ge-

volgd. We kunnen dus niet op individueel niveau kijken of huishoudens die willen of moe-

ten verhuizen ook kunnen verhuizen. Op grond van een vergelijking tussen het WiA van 

2013 en 2015 kunnen we wel een indruk geven van de verhuismogelijkheden met behulp 

van drie indicatoren:  

1 Een verandering in verhuisintentie (een afgeleide van de ‘vraag’ naar woningen). 

Een stijging in de verhuisintentie kan een tekort aan mogelijkheden indiceren. 
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2 Een verandering in verhuisbewegingen (een afgeleide van het ‘aanbod’ in de vorm 

van recent betrokken woningen). Een stijgende of afnemende verhuisbeweging 

zegt iets over mobiliteit en daarmee over de verhuismogelijkheden. 

3 De verhuiskans; de verhouding tussen deze twee. De derde stap zetten we door te 

kijken naar hoe groot de groep was die in 2013 binnen 2 jaar wilde of moest ver-

huizenuu (de groep met een verhuisintentie) ten opzichte van de groep die in 2015 

recent een woning heeft betrokken (de verhuisbeweging).vv Als het percentage dat 

wil verhuizen in 2013 veel hoger is dan het percentage dat in 2015 recent een wo-

ning heeft betrokken dan was de kans om te verhuizen relatief klein en dat geeft 

enige indicatie voor (een gebrek aan) verhuismogelijkheden.ww 

 

Vooral een vergelijking van huishoudens is interessant  

Zoals hierboven al aangegeven zou het betere informatie opleveren om huishoudens gedu-

rende een afgebakende periode volgen om zo de wensen en verhuisbewegingen per indi-

vidueel huishouden in beeld te brengen. Het WiA is echter een momentopname, gebaseerd 

op een aselecte steekproef die elke keer opnieuw wordt getrokken. Dat betekent dat we 

wat voorzichtig moeten zijn met algemene conclusies. Een vergelijking tussen verschillen-

de groepen huishoudens is betekenisvoller omdat dan kan worden gekeken of trends ver-

schillen.  

Welke vergelijkingen laten we zien? 

In de volgende paragrafen richten we ons op de intenties, verhuisbewegingen en moge-

lijkheden van verschillende groepen huishoudens. We maken vergelijkingen op basis van 

de volgende achtergrondkenmerken:  

• samenstelling van het huishouden; waarbij we bij stellen met kinderen onder-

scheid maken tussen ‘jonge’ gezinnen (hoofdbewoner tot 35 jaar oud) en ‘oudere’ 

gezinnen (hoofdbewoner vanaf 35 jaar oud); 

• omvang van het huishouden; 

• leeftijd van de hoofdbewoner;  

                                                             

uu De groep met een verhuiswens bestaat uit huishoudens die hebben aangegeven te willen verhui-
zen binnen twee jaar, ook als ze daarbij aangeven dat ze niets kunnen vinden of geen mogelijkheden 
zien. Het gaat daarnaast om de huishoudens die denken binnen twee jaar te moeten verhuizen, en 
om de huishoudens die hebben aangegeven binnen een jaar denken te gaan verhuizen en daarbij de 
afgelopen twee jaar actief op zoek zijn geweest, ongeacht of ze daarbij hun wens te verhuizen heb-
ben aangegeven. 
vv Recent betekent 2,5 jaar voorafgaand aan de enquête. Het gaat daarbij zowel om mensen die bin-
nen Amsterdam zijn verhuisd als die van buiten Amsterdam in de stad zijn komen wonen. 
ww Vanwege het feit dat de verhuisbewegingen ook mensen van buiten Amsterdam omvat en de 
wens van mensen die Amsterdam hebben verlaten, is de vergelijking tussen de wens (in 2013) en 
de praktijk (in 2015) wel een erg ruwe indicator. 
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• inkomen; en  

• herkomst. 

 

Deze gegevens zijn aangevuld met twee kenmerken van de woongeschiedenis van de huis-

houdens, dat wil zeggen, een vergelijking tussen huishoudens die binnen de stad zijn ver-

huisd en die van buiten Amsterdam in de stad zijn gaan wonen en een vergelijking tussen 

de vorige en de huidige woonsituatie van het huishouden. 

7.5.2 De verhuisintentie 

In 2015 had 26% van alle huishoudens de wens of intentie om te verhuizen. In onder-

staande figuren is de verhuisintentie voor diverse groepen uitgesplitst. 

Figuur 7.3 - Verhuisintentie naar omvangxx, leeftijdyy en inkomenzz van huis-
houdens in 2015 

 

Bron: WiA, 2015, bewerkt door RMA 

De verhuisintentie is groter onder grotere huishoudens. Bij huishoudens die bestaan uit 

vijf personen of meer heeft 35% de intentie te verhuizen. De leeftijd is ook relevant: veel 

meer jongeren dan ouderen zijn geneigd te verhuizen. Bij huishoudens met de laagste in-

komens is de groep die wil of moet verhuizen groter (31%) dan bij de andere inkomens-

groepen.  

                                                             

xx De omvangscategorieën zijn: 1-, 2-, 3 of 4-, en 5 t/m 9-persoonshuishoudens. 
yy De leeftijdscategorieën zijn: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, 76 jaar en ouder. 
zz De inkomenscategorieën zijn: lage inkomens, laag tot EU-grens, EU-grens tot € 44.657, € 44.657 
tot 1,5x modaal, 1,5x tot 2x modaal, meer dan 2x modaal. 
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Figuur 7.4 - Verhuisintentie naar huishoudtypen en herkomst van huishou-
dens in 2015 

 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Bovenstaande figuur laat zien dat relatief veel eenoudergezinnen (32%), jonge gezinnen 

(50%), en Marokkaanse huishoudens (38%) willen of moeten verhuizen.  

Stabiliteit verhuisintentie 

Figuur 7.5 toont bij welke groepen huishoudens de grootste verschuivingen in de verhuis-

intentie hebben plaatsgevonden tussen 2013 en 2015. 

Figuur 7.5 - Grote verschillen (van 3%-punt of meer) in verhuisintentie tus-
sen 2013 en 2015 

 

Bron WiA, 2013 en 2015, bewerkt door RMA 

In 2015 was de verhuisintentie onder alle huishoudens 26% en dit was nauwelijks groter 

dan in 2013: 25%. Voor de meeste groepen is de verhuisintentie redelijk stabiel. Alleen de 
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groepen waarbij grote verschillen waar te nemen zijn, zijn in figuur 7.5 afgebeeld. De 

grootste toename is te zien bij de jongste huishoudens, bij 2-persoonshuishoudens, bij jon-

ge gezinnen en oudere gezinnen en bij de hoogste inkomensgroep. Alleen bij Turkse huis-

houdens is de verhuisintentie gedaald. 

7.5.3 De verhuisbewegingen 

Van alle huishoudens is in 2015 23% recent verhuisd. Onderstaande figuren tonen de ver-

schillen tussen huishoudens in hun verhuisbewegingen. 

Figuur 7.6 - Recente verhuisbeweging naar omvangaaa, leeftijdbbb en inko-
menccc van huishoudens in 2015 

 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Bovenstaande figuur laat zien dat er onderling grote verschillen zijn in de verhuisbewe-

gingen. Eén- en tweepersoonshuishoudens verhuizen relatief vaak, net als de jongere 

huishoudens. Deze groepen overlappen elkaar voor een deel. Gekeken naar het inkomen 

zijn er weinig verschillen, maar is wel zichtbaar dat hogere inkomens relatief vaker ver-

                                                             

aaa De omvangscategorieën zijn: 1-, 2-, 3 of 4-, en 5 t/m 9-persoonshuishoudens. 
bbb De leeftijdscategorieën zijn: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, 76 jaar en ouder. 
ccc De inkomenscategorieën zijn: lage inkomens, laag tot EU-grens, EU-grens tot € 44.657, € 44.657 
tot 1,5x modaal, 1,5x tot 2x modaal, meer dan 2x modaal. 
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huisd zijn dan huishoudens met lagere inkomens. De volgende figuur laat voor de achter-

grondkenmerken samenstelling van het huishouden en herkomst zien welke groepen rela-

tief vaak of weinig verhuisd zijn. 

Figuur 7.7 - Recente verhuisbeweging naar huishoudtypen en herkomst van 
huishoudens in 2015  

 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Ook deze figuur toont aan dat de verschillen onderling groot zijn. Jonge gezinnen en stellen 

zonder kinderen zijn relatief veel vaker verhuisd dan eenoudergezinnen en oudere gezin-

nen. Onder Surinaamse en Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse huishoudens zijn weinig 

recente verhuizingen. 

Ontwikkelingen in verhuisbewegingen 

Het percentage recent verhuisde huishoudens was in 2015 groter (23%) dan in 2013 

(19%). De toename geldt voor vrijwel alle groepen, van grote dalingen was geen sprake in 

deze periode. Er zijn enkele groepen waarbij de verhuisbewegingen juist niet of nauwelijks 

zijn veranderd. Deze laten we in onderstaande figuur zien.ddd  

 

  

                                                             

ddd We hanteren hier een verschil van maximaal 1%-punt. Verschillen van 2%-, 3%- of 4%-punt la-
ten we niet zien, deze beschouwen we als ‘gemiddeld’. 
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Figuur 7.8 - Groepen waarbij de mobiliteit niet of nauwelijks (maximaal 1%-
punt) is veranderd tussen 2013 en 2015 

 

Bron WiA, 2013 en 2015, bewerkt door RMA 

Een eerste constatering is dat de mobiliteit niet toeneemt bij de groepen waarbij al sprake 

is van weinig beweging. Ouderen vanaf 65 jaar verhuizen bijvoorbeeld heel weinig, en dat 

hier geen grote stijging te zien is, is misschien niet heel opvallend. Bij eenoudergezinnen, 

grote huishoudens, huishoudens vanaf tussen 45 en 54 jaar en bij Turkse huishoudens lijkt 

de niet gewijzigde mobiliteit op een knelpunt te wijzen. 

Bewegingen tussen sectoren 

In de particuliere sector is de verhuisbeweging relatief hoog: 41% is recent verhuisd in 

2015. In de corporatiesector is dat veel lager: 17%. 20% van de huishoudens in koopwo-

ningen is recent verhuisd. Daarna zijn we nagegaan of huishoudens recentelijk relatief veel 

of weinig tussen sectoren (corporatiehuur, particuliere huur of koop) verhuizen. We heb-

ben eerst gekeken naar de wooncarrières van alle huishoudens en daarna specifiek naar 

de recente verhuisbewegingen, zowel van de periode 2011-2013 als 2013-2015. Onder-

staande tabellen geven de uitkomsten weer.eee De eerste tabel laat zien vanuit welke woon-

situatie huishoudens komen, ongeacht wanneer zij zijn verhuisd.fff 

                                                             

eee Voor elk van de onderzochte groepen is gekeken naar de ongewogen omvang in het databestand. 
De n-nen zijn voldoende groot om verschillen als relevant te kunnen beoordelen. 
fff De tabel is een overzicht van de huishoudens die in een van de drie huidige woonsituaties wonen. 
Andere mogelijkheden dan huur of koop (1%) zijn niet meegenomen in deze verdeling. Dit zijn bij-
voorbeeld huishoudens die nu inwonend zijn. Hetzelfde geldt voor de huishoudens die bij de vorige 
woonsituatie ‘anders’ hebben aangegeven. Hier gaat het om 5% van de huishoudens. Dit zijn bij-
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Tabel 7.8 - Wooncarrière – Verdeling van huishoudens in huidige woonsitua-
tie (2015) voor elke vorige woonsituatie (ongeacht wanneer men is ver-
huisd) 

Vorige woonsituatie Huidige woonsituatie  

 Corp. huur Part. huur Koop 

Inwonend bij ou-

ders/familie/vrienden  

56% 22% 22% 

Op kamers/studentenwoning 42% 35% 23% 

Huur corporatie 70% 5% 25% 

Huur particulier 36% 25% 39% 

Koop 14% 11% 75% 

Bron, WiA 2015, bewerkt door RMA 

De tabel laat zien dat een redelijk groot deel van de huishoudens die eerder niet zelfstan-

dig woonden, direct vanuit deze situatie naar een koopwoning is verhuisd. De meerder-

heid van de huishoudens die bij een corporatie huurden, is naar een andere corporatiewo-

ning verhuisd (70%), slechts een klein deel is particulier gaan huren (5%). Van de huis-

houdens die vanuit een koopwoning komen is eveneens de meerderheid binnen de koop-

sector verhuisd (75%). 14% is naar een corporatiewoning verhuisd. Vanuit de particuliere 

sector is er relatief meer variëteit naar huidige woonsituatie: 36% woont nu in een corpo-

ratiewoning, 25% woont nog steeds in een particuliere huurwoning en 39% heeft een huis 

gekocht.  

De meest recente verhuisbewegingen laten we in onderstaande tabel zien. Dit betreft de 

recent verhuisde huishoudens tussen 2013 en de zomer van 2015 (het afnamemoment van 

het WiA).  

                                                                                                                                                                                   

voorbeeld huishoudens die uit de maatschappelijke opvang of vanuit een asielzoekerscentrum zijn 
verhuisd. 
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Tabel 7.9 - Recente bewegingen tussen sectoren – Verdeling van recent ver-
huisde huishoudens in de huidige woonsituatie (2015) voor elke vorige 
woonsituatie 

Vorige woonsituatie Huidige woonsituatie (2015) 

 Corp. huur Part. huur Koop 

Inwonend bij ou-

ders/familie/vrienden  

51% 27% 22% 

Op kamers/studentenwoning 44% 42% 14% 

Huur corporatie 67% 8% 25% 

Huur particulier 25% 39% 37% 

Koop 18% 26% 56% 

Bron, WiA 2015, bewerkt door RMA 

We zien twee opvallende verschillen met de voorgaande tabel, die laat zien waar huishou-

dens op enig moment in hun verhuiscarrière woonden en waar zij nu wonen, ongeacht hoe 

lang zij daar al wonen. De bovenstaande tabel laat zien dat relatief veel mensen die recent 

in de particuliere huursector zijn komen wonen, dat eerder (dus voor de verhuizing tussen 

2013 en 2015) ook al deden. Er zijn daarnaast relatief veel huishoudens in de particuliere 

huursector die recent uit een koopwoning komen. De recente bewegingen kunnen we ver-

gelijken met de recente verhuisbeweging in de twee jaar daaraan voorafgaand. Tabel 7.10 

geeft hiervan de uitkomsten weer. 

Tabel 7.10 - Recente bewegingen tussen sectoren – Verdeling van recent 
verhuisde huishoudens in de huidige woonsituatie (2013) voor elke vorige 
woonsituatie 

Vorige woonsituatie Huidige woonsituatie (2013) 

 Corp. huur Part. huur Koop 

Inwonend bij ou-

ders/familie/vrienden  

54% 26% 21% 

Op kamers/studentenwoning 50% 36% 14% 
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Vorige woonsituatie Huidige woonsituatie (2013) 

Huur corporatie 62% 10% 28% 

Huur particulier 32% 30% 38% 

Koop 19% 23% 58% 

Bron, WiA 2015, bewerkt door RMA 

Als we de periodes 2011-2103 en 2013-2015 met elkaar vergelijken dan valt op dat er in 

de meest recente periode relatief meer huishoudens binnen de particuliere huursector zijn 

verhuisd. In 2015 was dat 39% en in 2013 was dat 30%. In 2015 zijn er ook minder huis-

houdens vanuit de particuliere huursector ingestroomd in de corporatiesector dan in 2013 

(25%, in 2013 was dat 32%). 

Gevraagd naar de redenen voor de verhuizing is opvallend dat de reden om van koop naar 

huur te gaan, vrijwel nooit ‘willen huren in plaats van kopen’ is. De verklaring ligt veel va-

ker bij omstandigheden in het huishouden (46%). Andersom geldt voor een groot deel van 

de voorheen particulier hurenden en corporatiehuurders dat willen kopen in plaats van 

huren (59%, respectievelijk 51%) een belangrijk argument is geweest om te verhuizen 

naar een koopwoning. Deze verklaringen worden ondersteund als we kijken naar de ver-

huisintentie. Deze is het laagst bij huishoudens die wonen in een koopwoning (16% wilde 

verhuizen in 2015), bij huishoudens die wonen in een corporatiewoning was dit 28% en in 

een particuliere huurwoning 37%.  

Kenmerken van instromers  

Er is weinig bekend over de wensen van instromers naar de stad. Op basis van het WiA 

kunnen we voor enkele achtergrondkenmerken kijken naar huishoudens die van buiten de 

stad naar Amsterdam zijn verhuisd. Een op de vijf huishoudens komt – voordat men in de 

huidige woning trok – van buiten Amsterdam (17% vanuit een andere plaats in Nederland, 

4% vanuit het buitenland) ongeacht wanneer zij zijn verhuisd naar de huidige woning. Van 

de huishoudens die recent zijn verhuisd, komt 34% van buiten Amsterdam (26% van el-

ders in Nederland en 8% vanuit het buitenland).  

Vervolgens vergelijken we de instroom ongeacht wanneer iemand voor het laatst is ver-

huisd met de recente instroom: degenen die tussen 2013 en de zomer van 2015 zijn ver-

huisd op basis van achtergrondkenmerken. Onder de groep recente instromers zitten rela-

tief veel vaker jongere huishoudens. Dit verschil is zichtbaar tot 35 jaar. Ook het aandeel 

Westerse allochtonen is in de groep recente instromers groter. Daarnaast zijn het recent 

wat minder gezinnen, die van buiten de stad komen. Qua inkomensgroepen zien we weinig 

verschillen.  



EVENWICHTIG WONINGAANBOD - EINDRAPPORT 

 

73 

 

7.5.4 De verhuismogelijkheden bij verschillende groepen 

Een aanwijzing voor knelpunten op de Amsterdamse woningmarkt is een verschil tussen 

wens en praktijk. Als bijvoorbeeld alle huishoudens zouden willen verhuizen, maar twee 

jaar later blijkt dat geen van de huishoudens is verhuisd, dan kun je toch wel spreken van 

een knelpunt. Een dergelijk grote mismatch komt in de praktijk niet snel voor. Van de Am-

sterdamse huishoudens wilde of moest in 2013 een kwart van de huishoudens verhuizen 

en was 23% in 2015 recent verhuisd. Er zijn dus kansen om te kunnen verhuizen.ggg Ook 

voor de meeste groepen geldt dat de verhouding tussen wens en mobiliteit ongeveer gelijk 

is. We zien echter bij sommige groepen huishoudens wel verschillen.  

In onderstaande figuren zijn de verschillen bij groepen met een behoorlijk grote verhuis-

wens (verhuiswens bij meer dan 20% van die groep huishoudens) en een groot verschil 

(3%-punt of meer) zichtbaar gemaakt.  

                                                             

ggg Over de mate waarin deze kansen voldoende zijn, kunnen we geen uitspraken doen, omdat de 
groep mensen die recent verhuisd zijn ook inwoners omvat die van buiten Amsterdam en vanuit 
onzelfstandige woonsituaties de woningmarkt betreden. Het is bovendien niet te zeggen dat de 
wensen van individuele huishoudens worden vervuld, het kan immers gaan om andere huishou-
dens die verhuizen, terwijl de huishoudens die wilden verhuizen, zijn blijven zitten. 
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Figuur 7.9 - Grote verschillen (3%-punt of meer) tussen wens en mobiliteit 
naar omvang, leeftijd en inkomen van het huishouden, 2013 en 2015 

 

Bron WiA, 2013 en 2015, bewerkt door RMA 

Verschillen tussen wens en praktijk zijn zowel in positieve als in negatieve zin waar te ne-

men. Bij enkele groepen huishoudens is het deel dat verhuist groter dan het deel dat wil 

verhuizen: 2-persoonshuishoudens, de jonge huishoudenshhh en de huishoudens met de 

hoogste inkomens. Bij de andere groepen is de wens juist groter dan de verhuisbeweging. 

Deze verschillen zijn het grootst bij de huishoudens vanaf drie personen, bij de oudere 

huishoudens en bij de huishoudens met lage inkomens. 

Niet in de figuur afgebeeld, omdat de verhuiswens relatief klein is, is het verschil tussen 

wens en praktijk bij huishoudens vanaf 55 jaar oud. Ook bij deze groepen is het verschil 

groot. We zagen eerder dat de mobiliteit bij huishoudens vanaf 35 jaar klein is, en dat deze 

ook niet toeneemt. 

                                                             

hhh Wanneer we de groepen verdeeld naar leeftijdsklassen tussen 2013 en 2015 vergelijken, gebrui-
ken we voor 2015 iets aangepaste leeftijdsklassen. Elke leeftijdsklasse is twee jaar opgeschoven ten 
opzichte van de klassen in 2013. In 2015 hanteren we dus de klassen 20-26, 27-36, 37-46, 47-56, 
57-66, 67-76, 77 en ouder. 
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Figuur 7.10 - Grote verschillen (3%-punt of meer) tussen wens en mobiliteit 
naar huishoudtypen en herkomst van huishoudens, 2013 en 2015 

 

Bron WiA, 2013 en 2015, bewerkt door RMA 

Bij alle groepen – behalve de stellen zonder kinderen – is het deel van de huishoudens in 

2013 met een verhuiswens groter dan het deel van de huishoudens in 2015 dat daadwer-

kelijk verhuisd is. Vooral de huishoudens met kinderen laten een afwijkend beeld zien. 

Jonge gezinnen willen relatief vaak verhuizen (42% in 2013), maar zijn tegelijkertijd ook 

vaak verhuisd (35% in 2015). Eenoudergezinnen hebben eveneens vaker een verhuiswens 

(34% in 2013), maar zijn juist veel minder verhuisd (14% in 2015). Ook oudere gezinnen 

zijn weinig verhuisd (11% in 2015). Surinaamse en Antilliaanse, Turkse, en Marokkaanse 

(en ook andere niet-westerse huishoudens willen relatief vaak verhuizen. Het percentage 

recent verhuisde huishoudens is bij de eerste drie groepen echter veel lager dan bij andere 

huishoudens. Dit duidt erop dat met name allochtone huishoudens, eenoudergezinnen en 

oudere gezinnen relatief weinig kansen lijken te hebben om hun wensen om te verhuizen 

te realiseren.  

7.5.5 Welke verklarende factoren zijn er voor verhuisbewegingen? 

Een voorzichtige interpretatie van de verschillen tussen wens en praktijk zou kunnen zijn 

dat sommige huishoudens wat vaker moeten verhuizen dan ze willen, maar daarin vrij 

gemakkelijk slagen. Dit geldt bijvoorbeeld voor jonge huishoudens. Dit kan deels worden 

verklaard door de hogere percentages huishoudens in deze leeftijdscategorie met een tij-

delijk of andersoortig huurcontract, bijvoorbeeld een campuscontract. 47% van de jongste 

huishoudens heeft een contract voor onbepaalde tijd, 29% heeft een campuscontract en 

18% heeft een tijdelijk contract (6% is anti-kraak, onderhuur of anders). In de leeftijd bo-

ven de 25 jaar heeft 80% tot vrijwel 100% van de huishoudens een huurcontract voor on-
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bepaalde tijd. Van alle huishoudens met een tijdelijk huurcontract is 44% tussen de 25 en 

34 jaar oud en 29% tussen de 18 en 24. 

In de WiA-vragenlijst kunnen huishoudens aangeven welke omstandigheden een rol spe-

len bij hun wens te verhuizen, en welke redenen zij hadden om te verhuizen.iii We hebben 

gekeken naar de redenen die huishoudens het belangrijkste vinden en hanteren daarbij 

een ondergrens: ten minste een kwart van de respondenten dient het argument te hebben 

genoemd. Uitkomsten hiervan zijn opgenomen in onderstaande tabel. De tweede tabel be-

vat ook de minst genoemde argumenten, waarbij we een bovengrens van 10% hanteren. 

Tabel 7.11a - Meeste genoemde redenen voor de verhuiswens en de recente 
verhuizing 

Meest genoemde argumenten voor een ver-

huiswensjjj 

 Meest genoemde argumenten voor de recente 

verhuizing 

 

Groter willen wonen  43% Omstandigheden in het huishou-

den 

24% 

Mooier of beter willen wonen 34%   

Geen of een te kleine tuin of 

balkon 

25% 

Omstandigheden in het huis-

houden 

24% 

 

Tabel 7.11b - Minst genoemde redenen voor de verhuiswens en de recente 
verhuizing 

Minst genoemde argumenten  Minst genoemde argumenten   

Woning niet gelijkvloers/te 

veel trappen 

10% Wilde kopen in plaats van huren 10% 

Omstandigheden in 10% Huurcontract liep af 8% 

                                                             

iii Onder een selectie van recent verhuisde huishoudens. 
jjj Percentages tellen niet op tot 100% door de mogelijkheid meerdere antwoorden aan te kruisen. 
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Minst genoemde argumenten  Minst genoemde argumenten   

werk/studie 

Huurcontract loopt af 8% Buurt beviel niet meer 7% 

Dichter bij familie/vrienden 

willen wonen 

6% Geen of een te kleine tuin of bal-

kon 

6% 

 Woning was te duur 6% 

Dichter bij familie/vrienden wil-

len wonen 

5% 

Woning niet gelijkvloers/te veel 

trappen 

3% 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Voorop staat dat verklaringen voor verhuizingen uiteenlopend zijn, en vaak spelen meer-

dere aspecten een rol. Bovenstaande tabel laat de aspecten zien die relatief veel en relatief 

weinig worden genoemd bij de overweging een andere woning te gaan zoeken of voor de 

recente verhuizing. In de eerste plaats valt op dat huishoudens als het om wensen gaat wat 

meer uitgesproken lijken te zijn dan wanneer wordt gevraagd naar de argumenten voor de 

recent verhuizing. Huishoudens die willen verhuizen noemen vooral de wens of behoefte 

aan een grotere of betere woning als de reden voor die wens. Ze noemen daarbij ook rela-

tief vaak privéomstandigheden in het huishouden. We zien dat privéomstandigheden in 

het huishouden het belangrijkste aspect is geweest in het besluit te verhuizen. De minst 

genoemde aspecten laten zien dat in ieder geval het gebrek aan een (grote) tuin of een bal-

kon in retrospectief nauwelijks genoemd wordt als argument voor de recente verhuizing. 

Dit duidt op verschillende rollen van wooncarrière-ambities (de wens een betere woning 

te hebben leidt tot een verhuismotief) en triggers rond life-events (privéomstandigheden 

zijn de verklaring voor daadwerkelijke beweging). 

De wensen van potentiële uitstromers 

Ook de groep huishoudens die Amsterdam wil verlaten (de potentiële uitstromers) kan 

verder worden getypeerd. In het WiA wordt gevraagd naar de wens buiten Amsterdam te 

gaan wonen of in Amsterdam te blijven. Van degenen die hier antwoord hebben gegeven 

zegt 77% in Amsterdam te willen blijven. De overige 23% heeft geen voorkeur, wil in een 

andere Nederlandse plaats of in het buitenland gaan wonen. De groep die bij voorkeur el-

ders in Nederland wil wonen, bestaat relatief vaak uit autochtonen, huishoudens tussen de 

25 en 35 jaar oud, stellen zonder en stellen met kinderen, en huishoudens met een inko-
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men boven 2x modaal. De specifieke wensen van de huishoudens die elders in Nederland 

willen gaan wonen, wijken nauwelijks af van alle huishoudens die willen verhuizen. 

7.6 Knelpunten bij specifieke groepen 

Het maatschappelijke debat gaat over de toegankelijkheid van de stad voor iedereen. Een 

belangrijk element van dat debat is de verdringing van mensen met lage inkomens die hun 

buurt zien veranderen door beleggers of woningbezitters die in staat zijn om de hogere 

huizenprijzen te betalen.33 Deze Amsterdammers zouden slachtoffer zijn van dure nieuw-

bouwprojecten en van verdringing door gentrificatie. Gelijke kansen staan onder druk, 

doordat rijkere nieuwkomers woningen kopen in de buurten waar mensen met lage inko-

mens wonen.34 De Stadsregio heeft zich in het verleden bezorgd getoond over onder meer 

deze groep huishoudens, in relatie tot de schaarste op de woningmarkt.35  

In de voorgaande paragrafen hebben we de onevenwichtigheden op de Amsterdamse wo-

ningmarkt in beeld gebracht door breed te inventariseren bij welke groepen huishoudens 

er relatief vaker knelpunten voorkomen. De huishoudens met lage inkomens zijn daarbij al 

uitgebreid aan bod gekomen. In deze paragraaf kijken we naar andere specifieke groepen 

huishoudens die veel in het nieuws komen en gaan we na of er bij die groepen sprake is 

van onevenwichtigheden. Groepen die ook een belangrijke rol spelen in het maatschappe-

lijke debat over de woningmarkt in Amsterdam zijn: de starters, de expats die zo belang-

rijk zijn voor de economische kracht van de stad en de gezinnen met een middeninkomen 

die tussen wal en schip vallen.  

7.6.1 Welke knelpunten ervaren starters en expats? 

In deze paragraaf beschrijven we eerst de situatie van starters en expats. Daarna gaan we 

wat uitgebreider in op de situatie van huishoudens met middeninkomens.  

Starters 

De Amsterdamse woningmarkt is voor starters nog moeilijker toegankelijk dan voor huis-

houdens die wel een zelfstandige woning in de stad huren of bezitten.36 Zij hebben immers, 

als ze een sociale huurwoning zoeken, al vaak opnieuw een inschrijfduur opgebouwd, en 

als het om woningeigenaren gaat kunnen ze de eventuele opbrengst van de huidige koop-

woning gebruiken ten behoeve van de aankoop van de nieuwe koopwoning. Het gaat hier 

om de problematiek van drie te onderscheiden groepen nieuwkomers op de Amsterdamse 

woningmarkt: 

• Mensen van buiten Amsterdam, die elders een zelfstandige woning achterlaten 

(het jonge stel waarbij een van de partners een baan heeft gevonden in Amster-

dam); 

• Mensen van buiten Amsterdam die geen zelfstandige woning achterlaten (de re-

cent afgestudeerde uit Utrecht die vanuit een studentenkamer naar een huurwo-

ning in Amsterdam wil omdat hij hier een baan heeft gevonden); 
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• Mensen van binnen Amsterdam die nieuw of herintreder zijn op de Amsterdamse 

woningmarkt en geen zelfstandige woning achterlaten (de jonge Amsterdammers 

die thuis woont en op zichzelf wil gaan wonen, of de partner die na een relatie-

breuk het gezamenlijke huis verlaat). 

 

Over deze mensen is het op basis van het WiA niet mogelijk om knelpunten ten aanzien 

van betaalbaarheid, de beschikbare oppervlakte of verhuismogelijkheden te beschrijven. 

We zien dat starters te maken kunnen hebben met verschillende drempels.  

Starters van buiten Amsterdam die elders een woning achterlaten 

Deze starters hebben de keuze tussen particuliere huur of koop in Amsterdam. Ze zullen 

niet snel een inschrijfduur hebben om in aanmerking te komen voor een gereguleerde cor-

poratiewoning. Hun inkomen zal waarschijnlijk ook in veel gevallen te hoog zijn om hier-

voor in aanmerking te komen. De starters die een wat hoger inkomen hebben en een huis 

willen kopen kunnen een drempel ervaren als gevolg van de aangescherpte hypotheekre-

gels. Bovendien zijn de woningen in Amsterdam relatief duur.  

Starters van buiten Amsterdam die elders geen zelfstandige woning achterlaten 

Het zal niet veel voorkomen dat starters van buiten Amsterdam uit een onzelfstandige 

woonsituatie een vermogen hebben opgebouwd. Het gaat bij deze huishoudens waar-

schijnlijk relatief vaak om jonge mensen, alleenstaanden of stellen, die aan het begin staan 

van een wooncarrière. Koopmogelijkheden zullen beperkt zijn. De normen om te lenen zijn 

strenger geworden en voordat starters zich op de huizenmarkt kunnen begeven is tegen-

woordig al een startkapitaal nodig. 

Starters uit Amsterdam die geen zelfstandige woning achterlaten 

De gereguleerde huurmarkt is minder toegankelijk geworden omdat de woningtoewijzing 

is aangescherpt en woningen passend bij het inkomen worden toegewezen. Het zijn onder 

andere Amsterdamse jongeren die vanuit een thuissituatie op zichzelf willen gaan wonen. 

Deze starters hebben vaak een laag inkomen, en komen daarmee wel in aanmerking voor 

een gereguleerde woning, maar hebben een kleine kans omdat de inschrijftijd nog kort is. 

Zij zijn gedurende de tijd dat ze ingeschreven staan voor een corporatiewoning aangewe-

zen op de particuliere huursector en het aanbod van onzelfstandige woonruimtes.  

Expats 

Over expats is het maatschappelijk debat wat meer verdeeld. Expats zouden de verhitte 

woningmarkt nog verder opstuwen, als kopers van schaarse huizen, maar ook als doel-

groep van vastgoedondernemers die woningen met een forse huurprijs aan expats kunnen 

verhuren, huren die expats gemakkelijk kunnen betalen.37 Aan de andere kant ziet men 

expats als stimulans voor de economische groei van de stad. Er wordt gezegd dat expats 

een verstorend effect hebben op de Amsterdamse woningmarkt. Ze verdringen daarbij niet 
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alleen de Amsterdammers die een andere woning zoeken, maar ook de huishoudens die 

willen starten op de Amsterdamse woningmarkt.  

Expats zijn een gevarieerde groep mensen die tijdelijk in de stad verblijven, onder andere 

als buitenlandse werknemers van internationale bedrijven en organisaties. De werkgever 

of een bemiddelaar van de werkgever kan in veel gevallen woonruimte regelen voor deze 

groep expats. Aan de andere kant gaat het om internationale studenten of onderzoekers 

die hier met een beurs komen studeren of werken. Ook vormen internationale werkne-

mers van kleinere ‘jonge’ bedrijven, startups, een deel van de expats. Er zijn uiteraard ook 

nog andere mensen die vanuit de hele wereld naar Amsterdam komen om hier te werken, 

wonen of anderszins ervaringen op te doen. In het WiA zijn expats als zodanig niet te on-

derscheiden, maar op basis van de herkomst van de huishoudens kunnen we een voorzich-

tige typering geven. We kijken dan naar de groep westerse allochtonen.kkk Van alle wester-

se allochtonen heeft 44% een inkomen tot de EU-grens, 16% heeft een middeninkomen en 

40% heeft een hoog inkomen. Ongeveer de helft is een alleenwonend en een kwart is een 

stel, de overige expats vormen een (eenouder)gezin. 55% van de expats woont op een op-

pervlakte van maximaal 60 m2. De expats vormen dus een groep die qua huishoudenssa-

menstelling en beschikbare woonoppervlakte een afspiegeling vormt van alle Amsterdam-

se huishoudens. Onder deze groep komen naar verhouding wel minder lage inkomens en 

meer hoge inkomens voor dan onder alle Amsterdamse huishoudens. Niettemin laat de 

inkomensverdeling zien dat deze groep – anders dan het beeld dat soms in het maatschap-

pelijk debat wordt geschetst - niet volledig bestaat uit ‘rijke’ vreemdelingen die Amster-

dammers verdringen op de woningmarkt.  

Knelpunten die expats tegenkomen lopen vermoedelijk net zo uiteen als voor de Amster-

damse inwoners. Recent onderzoek dat is uitgevoerd onder aansturing van het AFWC laat 

zien dat voor alle expats het knelpunt op de woningmarkt met name lijkt te zitten in het 

vinden van een geschikte woning voor langere tijd. Young professionals uit het buitenland 

blijken ook na hun komst naar Amsterdam nog veel te verhuizen, in hun zoektocht naar 

een woning die aan hun wensen voldoet.38 In dit opzicht wijkt deze groep ook niet af van 

andere jonge Amsterdamse huishoudens. Expats zouden bovendien kwetsbaar kunnen zijn 

voor ongewenst verhuurgedrag of zelfs misbruik door verhuurders.39 Vanuit de !Woon-

teams uit de wijken komt de constatering dat alle expats, ongeacht het inkomen kwetsbaar 

zijn. Expats hebben een korte inschrijfduur en hebben geen netwerk en geen kennis van de 

Nederlandse wet- en regelgeving en kennen de Amsterdamse woningmarkt niet. Hierdoor 

                                                             

kkk De groep westerse allochtonen is een benadering van alle expats. Expats kunnen immers ook van 
niet-westerse herkomst zijn. Het WiA onderscheidt groepen huishoudens naar herkomst van de 
persoon zelf en van (een van beide) ouders. WiA volgt hiermee de CBS-definitie van allochtonen. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Een autoch-
toon is iemand van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.  
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zijn ze vaker de dupe van schimmige praktijken van woningbemiddelaars, zoals het beta-

len van (niet-toegestane) courtagekosten of bemiddelingskosten. Zij kunnen in de proble-

men raken als ze twee keer de maandelijkse huurkosten hebben betaald als borg en deze 

niet terugkrijgen. Deze kwetsbaarheid geldt overigens voor allerlei nieuwkomers: status-

houders, vluchtelingen, en oudere migranten die de Nederlandse taal niet machtig zijn.  

7.6.2 Welke knelpunten ervaren huishoudens met middeninkomens? 

In het maatschappelijke debat zijn huishoudens met middeninkomens de huishoudens die 

in hun zoektocht naar een geschikte woning tussen wal en schip vallen. Zij hebben een te 

hoog inkomen om in aanmerking te komen voor een gereguleerde sociale huurwoning en 

in veel gevallen een te laag inkomen of te weinig startkapitaal om een woning te kunnen 

kopen. Ook de toegankelijkheid van de particuliere huursector is gebonden aan het inko-

men. Particuliere huurders kunnen immers eisen stellen aan het inkomen van een huis-

houden.  

De interpretatie van wat een middeninkomen is, kan uiteenlopen. Een eensluidende defini-

tie van wat bijvoorbeeld het middensegment is, is er niet.40 In deze paragraaf onderzoeken 

we knelpunten onder Amsterdammers met middeninkomens tussen de EU-grens en 1,5x 

modaallll op basis van de samenstelling van het huishouden: gezinnen, stellen, alleenwo-

nenden en eenoudergezinnen. Deze groepen vergelijken we zowel met alle huishoudens 

met een middeninkomen als met alle Amsterdamse huishoudens. We hebben in ons on-

derzoek ook de mogelijkheden bekeken om hierin nog andere groepen uit te splitsen (bij-

voorbeeld jonge stellen met een middeninkomen). Dit hebben we echter niet verder uit-

gewerkt omdat de groepen huishoudens dan te klein worden om betrouwbare uitspraken 

over te kunnen doen. Zo vormen jonge stellen (met een leeftijd tot 35 jaar) met een mid-

deninkomen 1% van de totale groep huishoudens, en jonge stellen met kinderen 0,3% van 

het totaal.  

Van alle Amsterdamse huishoudens had in 2015 16% een middeninkomen. Bijna drie-

kwart van deze groep had een laag middeninkomen (72% heeft een inkomen tussen de 

EU-grens en € 44.657). De rest (28%) heeft een inkomen tussen € 44.657 en 1,5x modaal. 

Bijna de helft van de groep woont alleen (48%), 24% is een stel en 18% is een gezin. Een-

oudergezinnen vormen 7% van de groep. De samenstelling van de huishoudens met een 

middeninkomen is vergelijkbaar met alle Amsterdamse huishoudens. De meerderheid 

(65%) is autochtoon en dit is ten opzichte van alle Amsterdamse huishoudens (56%) wel 

groter. 3% van alle huishoudens met een middeninkomen is een groot huishouden (5 per-

sonen of meer), onder alle Amsterdamse huishoudens is dat 5%. 

                                                             

lll We volgen de indeling in de Woonagenda 2025. Hierin wijken we af van de definitie die door de 
auteurs van de notitie Wonen in Amsterdam 2015 aan het middeninkomen is gegeven: namelijk een 
inkomen van de EU-grens tot 2x modaal. 
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Er wordt veel gesproken over de mogelijkheden van starters met een middeninkomen op 

de woningmarkt. Zij concurreren met mensen met een eigen vermogen om schaarse 

koopwoningen. In Amsterdam is een kwart van de huizen zonder hypotheek gekocht 

(vooral door doorstromers en beleggers). Starters die een huis willen kopen, zijn eerder 

aangewezen op een dure huurwoning.41 We kijken naar de verhuismogelijkheden die 

huishoudens met een middeninkomen hebben. 

Verhuisintentie 

Voor alle huishoudens met middeninkomens geldt dat zij een ‘gemiddelde’ verhuisintentie 

hebben, 23% wil of moet verhuizen in 2015. Hier zijn, net als onder alle Amsterdamse 

huishoudens, verschillen tussen huishoudens met en zonder kinderen. Van alle eenouder-

gezinnen met een middeninkomen wil 29% verhuizen en van alle gezinnen met een mid-

deninkomen is dat 34%. Bij alleenwonenden met een middeninkomen is dat 19% en bij 

stellen zonder kinderen met een middeninkomen is dat 21%. De intentie is ten opzichte 

van 2013 niet veranderd.  

Verhuisbeweging 

De verhuizingen onder huishoudens met een middeninkomen tonen een zelfde beeld. Ook 

hierbij geldt dat middeninkomen huishoudens met kinderen veel minder vaak zijn ver-

huisd dan huishoudens zonder kinderen. 15% van de eenoudergezinnen met een midden-

inkomen is verhuisd en 13% van de gezinnen met een middeninkomen. De verhuisbewe-

gingen zijn bij alle huishoudens met een middeninkomen toegenomen met 5%-punt of 

meer, behalve bij de eenoudergezinnen met een middeninkomen waar dit percentage 

daalde van 17% tot 15%. 

Verhuismogelijkheden 

De verschillen tussen wens en praktijk bevestigen het bovenstaande beeld. Mogelijkheden 

lijken groot te zijn voor de alleenwonenden en de stellen met middeninkomens. Bij eenou-

dergezinnen en gezinnen is sprake van een discrepantie. 27% van de eenoudergezinnen 

wilde in 2013 verhuizen, daar waar 15% van deze gezinnen in 2015 recent is verhuisd. Bij 

gezinnen had 34% een verhuisintentie, en 13% was in 2015 recent verhuisd.  

Bovenstaande uitkomsten laten zien dat de (eenouder)gezinnen met middeninkomens 

weinig verhuismogelijkheden hebben binnen de stad. We weten niet of ze overwegen om 

deze reden de stad te verlaten. De WiA-gegevens laten niet zien dat huishoudens met een 

middeninkomen meer dan andere groepen elders in Nederland willen gaan wonen. Wel 

gaat het vaker om jonge huishoudens, stellen en gezinnen met kinderen. Objectieve data 

ondersteunen dit beeld. De bevolkingscijfers van het CBS laten zien dat steeds meer gezin-

nen (ongeacht het inkomen) met jonge kinderen elders gaan wonen. In 2015 is dat 10% 

per jaar.42  

We kijken verder naar de betaalbaarheid van de woning voor de groep met een middenin-

komen en de passendheid van de woonruimte. Zo kunnen we onderzoeken of deze groep, 
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en met name de (eenouder)gezinnen met middeninkomens, in vergelijking met andere 

huishoudensgroepen veel of weinig te maken heeft met meerdere onevenwichtigheden op 

de woningmarkt. 

Betaalbaarheid van de woning 

Achtereenvolgens geven we in drie tabellen weer welke groepen huishoudens met een 

middeninkomen relatief vaak een hoge huurquote hebben, welke relatief vaak moeilijkhe-

den ervaren in het betalen van de huur of hypotheek en welke huur of hypotheek huishou-

dens met een middeninkomen bereid zijn om te betalen. 

Tabel 7.12 - Deel van de huishoudens dat relatief vaak een hoge huurquote 
heeft 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Van alle huishoudens met middeninkomens hebben alleenwonenden en eenoudergezin-

nen het vaakst een hoge huurquote (dat geldt voor zowel de 30%-grens als de 35%-grens). 

Ten opzichte van alle Amsterdamse huishoudens zijn de percentages met een hoge huur-

quote onder alle groepen met een middeninkomen fors lager. Bij de groepen met een mid-

deninkomen lijkt dus geen sprake van een knelpunt. Het kan wel een aanwijzing voor 

goedkoop scheefwonen, zoals we dat eerder constateerden in paragraaf 7.3. 

Deel van de huishoudens met een middeninkomen met een huurquote boven 

30% en 35% 

Deel van alle huishoudens met een huurquote 

boven 30% en 35% 

 % met 

hq>30% 

% met 

hq>35% 

% met 

hq>30% 

% met 

hq>35% 

Alle huishoudens  22% 12% 35% 22% 

Stellen met kin-

deren 

13% 8% 26% 15% 

Stellen  19% 10% 26% 16% 

Alleenwonenden  26% 14% 39% 24% 

Eenoudergezinnen  31% 15% 47% 33% 
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Tabel 7.13 - Deel van de huishoudens dat huur of hypotheek lastig te betalen 
vindt 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Bovenstaande tabel over de persoonlijke inschatting van de huishoudens over de betaal-

baarheid laat een iets ander beeld zien, dan de objectieve huurquote. Gezinnen en eenou-

dergezinnen met een middeninkomen rapporteren vaker dan de andere huishoudens met 

een middeninkomen moeite met het betalen van de huur of hypotheek. Vrijwel geen huis-

houdens onder de alleenwonenden lijken hier moeite mee te hebben. Ten opzichte van alle 

Amsterdamse huishoudens vertoont de beoordeling van de betaalbaarheid geen uitschie-

ters naar boven. Stellen en gezinnen met een middeninkomen beoordelen de betaalbaar-

heid hetzelfde als alle Amsterdamse stellen en gezinnen. Bij alleenwonenden en eenouder-

gezinnen zijn de aandelen die moeite hebben met het betalen van huur of hypotheek juist 

veel lager dan in de gehele groep alleenwonenden en eenoudergezinnen. Ook hier lijkt dus 

bij deze groepen met een middeninkomen ten opzichte van andere groepen geen sprake 

van een knelpunt. De volgende tabel gaat in op wens van een betaalbare huur. 

                                                             

mmm De percentages zijn een weergave van de huishoudens die een score van 1 tot en met 4 hebben 
gegeven op de vraag naar betaalbaarheid van de huur of hypotheek. Antwoorden konden worden 
gegeven op basis van een 10-puntsschaal. 

Deel van de huishoudens met een middeninkomen dat huur of hypo-

theek lastig te betalen vindtmmm 

Deel van alle huishoudens dat huur of hypotheek 

lastig te betalen vindt 

Alle huishoudens  8% 14% 

Stellen met kinderen 13% 14% 

Stellen  8% 9% 

Alleenwonenden 3% 15% 

Eenoudergezinnen  15% 26% 
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Tabel 7.14 - Deel van de huishoudens dat een maximale huurprijs van € 710 
wenst 

 Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Het aandeel huishoudens dat een huurwoning zou willen en daarbij een betaalbare huur 

wenst, ligt bij gezinnen een eenoudergezinnen met een middeninkomen hoger dan bij de 

andere huishoudens met een middeninkomen. Ten opzichte van alle Amsterdamse huis-

houdens zijn de verschillen tussen gezinnen en stellen met een middeninkomen interes-

sant. Hier ligt dit percentage flink hoger. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat 

gezinnen en stellen met een middeninkomen, in vergelijking met alle Amsterdamse gezin-

nen en stellen wat minder financiële ruimte hebben om een middenhuur of hoge huur te 

betalen, of hiertoe bereid zijn. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat zij geen recht 

hebben op huurtoeslag, daar waar huishoudens met een laag inkomen er wel voor in aan-

merking komen. De andere groepen met een middeninkomen lijken deze drempel echter 

niet te ervaren. Relatief weinig alleenwonenden met een middeninkomen geven aan een 

maximale huur van € 710 te willen betalen. Wellicht heeft deze groep juist wat meer finan-

ciële ruimte, of zijn zij wat meer bereid een groter deel van het besteedbare inkomen aan 

huur te betalen. 

Passendheid van de woonruimte 

Onderstaande tabel geeft weer welk deel van de huishoudens met een middeninkomen op 

een oppervlakte van maximaal 60 m2 woont.  

Deel van de huishoudens met een middeninkomen dat een maximale 

huurprijs van € 710 wenst 

Deel van alle huishoudens dat een maximale huur-

prijs van € 710 wenst 

Alle huishoudens  54% 65% 

Stellen met kinderen 72% 55% 

Stellen  57% 41% 

Alleenwonenden  42% 75% 

Eenoudergezinnen  65% 85% 
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Tabel 7.15 - Huishoudens wonend in een woonruimte van maximaal 60 m2 

Bron WiA, 2015, bewerkt door RMA 

Gezinnen en stellen met een middeninkomen wonen relatief vaak op een oppervlakte van 

maximaal 60 m2, in vergelijking met alle Amsterdamse huishoudens. Onder alleenwonen-

den en eenoudergezinnen zijn deze percentages juist kleiner dan onder alle Amsterdamse 

huishoudens. Gevraagd naar de wensen, geven vrijwel huishoudens met een middeninko-

men (94%) aan een woning te willen die minimaal 60 m2 groot is. Onder alle Amsterdam-

se huishoudens was dit 82%. Voor gezinnen en eenoudergezinnen met een middeninko-

men is dit zelfs iedereen (100%).  

7.7 Conclusie 

De verkenning van de WiA-gegevens leverde inzicht op waarmee we een ordening kunnen 

maken van de huishoudens die – in feite – de meeste knelpunten op de woningmarkt erva-

ren, zowel met betrekking tot de passendheid van de woning ten aanzien van betaalbaar-

heid en beschikbare woonruimte, als met betrekking tot de verhuismogelijkheden. Hoewel 

de data in 2015 zijn verzameld, en de woningmarkt sindsdien sterk onderhevig is aan 

prijsstijgingen denken we uitspraken te kunnen doen die ook in de huidige context nog in 

grote mate geldig zijn. Deze overtuiging is juist gelegen in het feit dat we hebben gekeken 

naar verschillen tussen groepen huishoudens. De veronderstelling is dat deze verschillen 

worden gekenmerkt door redelijk stabiele patronen.  

7.7.1 Onevenwichtigheden op de Amsterdamse woningmarkt 

Knelpunt betaalbaarheid  

In Amsterdam wonen mensen vaker goedkoop dan duur scheef. Huishoudens met een in-

komen tussen de huurtoeslaggrens en de EU-grens hebben het meest te maken met duur 

Deel van de huishoudens met een middeninkomen dat in een woning 

woont met een oppervlakte van maximaal 60 m2 

Deel van alle huishoudens dat in een woning woont 

met een oppervlakte van maximaal 60 m2 

Alle huishoudens  54% 55% 

Stellen met kinderen 46% 33% 

Stellen  52% 44% 

Alleenwonenden  62% 71% 

Eenoudergezinnen  31% 47% 
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scheef wonen. Aan de andere kant: van de groep met een middeninkomen tussen de EU-

grens en € 44.657 woont 32% in een corporatiewoning, waar zij gezien hun inkomen nu 

niet meer voor in aanmerking zouden komen. Zij wonen gewild of ongewild goedkoop 

scheef. Huishoudens die recent een nieuwe woning hebben betrokken, krijgen vermoede-

lijk eerder dan andere huishoudens te maken met relatief hoge woonlasten, door huur-

prijsstijging bij nieuwe verhuring (huurharmonisatie). We zien dit aan de relatie tussen de 

huurquote en de woonduur: hoe langer men in de woning zit, hoe lager de huurquote is. 

Het goedkoop scheef wonen heeft anderszins te maken met een knelpunt in het aanbod. 

Huishoudens hebben gezien het inkomen wellicht wel interesse in een duurdere woning, 

en mogelijkheden deze te betalen, maar deze woning is niet beschikbaar. De koopwonin-

gen die een groot deel van die huishoudens wel wil of kan betalen, zijn er niet. Het aantal 

koopwoningen beneden de € 249.000 is relatief laag. 

De huishoudens die het vaakst een hoge huurquote hebben zijn eenoudergezinnen, jonge-

ren, huishoudens met lage inkomens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst. 

Ook hebben met name de huishoudens die wonen in de duurste huursegmenten (vanaf € 

618) relatief vaak een hoge huurquote. Het zijn bovendien de eenoudergezinnen, mensen 

met lage inkomens, Turkse, Marokkaanse en niet-westerse huishoudens, en grote huis-

houdens die de betaalbaarheid meer dan andere huishoudens als lastig beoordelen. In het 

hoogste gereguleerde huursegment (dat is een woning met een huurprijs tussen € 618 en 

€ 711) en in het middeldure corporatiesegment hebben relatief veel huishoudens moeite 

met het betalen van de huur. Een vergelijking tussen de voorkeuren van huishoudens om 

te huren of kopen, het aanbod van huur- en koopwoningen en de voorraad van woningen 

laat zien dat in verhouding tot de voorraad relatief veel vrije sectorhuur wordt aangebo-

den, terwijl het grootste deel van de huishoudens die willen huren een huurprijs tot de li-

beralisatiegrens wenst. 

Knelpunt passende woonruimte 

Amsterdam telt veel kleine woningen en (te) klein wonen komt dan ook veel voor. 33% 

van de grote huishoudens (vanaf vijf personen) woont kleiner dan 60 m2. Een naar ver-

houding groot oppervlakte bewonen komt heel weinig voor: 8% van de eenpersoonshuis-

houdens beschikt over een oppervlakte groter dan 80 m2. Ongeveer de helft van de een-

oudergezinnen woont klein en dat is relatief vaker dan onder stellen met kinderen, wat 

deels te verklaren zal zijn door de inkomenssituatie. Amsterdamse huishoudens zouden 

graag groter wonen, maar de wensen staan niet in verhouding tot het aanbod. 82% van de 

huishoudens die willen verhuizen wil het liefst een woning vanaf 60 m2, terwijl 38% van 

het aanbod een woning is groter dan 60 m2. Gevraagd naar de reden voor een recente ver-

huizing vormde de voorkeur voor een grotere woning voor 40% van de stellen met kin-

deren een van de redenen. 

Knelpunt verhuismogelijkheden 

De verhuisintentie lijkt voor de meeste groepen huishoudens redelijk stabiel of iets te zijn 
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toegenomen. Een stijgende verhuisintentie is vooral is te zien bij de jongste huishoudens, 

bij 2-persoonshuishoudens, bij jonge gezinnen en oudere gezinnen en bij de hoogste in-

komensgroep. De mobiliteit is voor de meeste groepen huishoudens ook licht gestegen 

tussen 2013 en 2015, maar neemt niet toe bij de groepen waarbij al sprake is van weinig 

beweging: de eenoudergezinnen, de grote huishoudens, ouderen en Turkse huishoudens. 

De verhuismogelijkheden zijn het laagst bij de huishoudens vanaf drie personen, de oude-

re huishoudens en de huishoudens met lage inkomens en daarnaast bij alle gezinnen, en 

dan met name onder eenoudergezinnen en oudere gezinnen. Grote huishoudens zitten het 

meest in de knel. Ze kunnen hun wensen te verhuizen niet goed realiseren. Jongere huis-

houdens verhuizen het vaakst. Dat kan te maken hebben met vaker ‘moeten’ verhuizen. 

Daarnaast constateren we een knelpunt bij de Surinaamse en Antilliaanse, Turkse en Ma-

rokkaanse huishoudens.  

De beoordeling van de (kwaliteit) van de woning of de omgeving speelt een rol bij de wens 

te verhuizen. Dit zal kunnen verklaren waarom vooral veel Marokkaanse huishoudens wil-

len verhuizen. Zij wonen vaker in een slechtere woning dan autochtonen.43 Geringere mo-

gelijkheden kunnen natuurlijk behalve met lange wachttijden, weinig bestedingsruimte of 

een te gering aanbod, te maken hebben met een minder flexibele uitgangspositie of een 

kritischer houding. Individuele afwegingen zullen altijd een belangrijke rol spelen, maar 

omdat de onderlinge verschillen tussen groepen huishoudens zo groot zijn, beschouwen 

we dat als een aanwijzing voor een knelpunt. 

Welke onevenwichtigheden zien we bij specifieke groepen? 

We constateren dat er weinig mogelijkheden zijn om zicht te krijgen op de wensen en mo-

gelijkheden van de niet-Amsterdammers, van de huishoudens die onzelfstandig wonen en 

van de Amsterdamse starters op de woningmarkt. Wat we zien is dat starters te maken 

hebben met andersoortige knelpunten dan we hebben geanalyseerd met behulp van het 

WiA. Het gaat bij deze groep meer om de mate waarin ze toegang hebben tot een zelfstan-

dige woning in de stad. Met name de lange inschrijfduur die nodig is voor een corporatie-

woning is een drempel voor starters met lage inkomens. Voor expats geldt dat zij niet meer 

of minder knelpunten ervaren dan andere Amsterdamse huishoudens met dezelfde inko-

mens. Wel zijn er signalen dat deze groep, net als andere nieuwkomers, kwetsbaarder is 

voor ongewenst verhuurgedrag.  

Huishoudens met een middeninkomen hebben over het algemeen lagere huurquotes en 

ervaren minder problemen met het betalen van de huur of hypotheek dan andere groepen 

huishoudens. Dit betekent echter niet direct dat er geen sprake is van een knelpunt bij de-

ze groep. Zij wonen wellicht tegen hun zin in de – voor hen – betaalbare woning. Misschien 

zoeken ze een grotere woning of een woning op een andere locatie, maar is deze moeilijk 

te vinden of is het prijsverschil met de huidige situatie zo groot dat financiële ruimte een 

drempel vormt. De uitkomsten geven een aanwijzing voor dit gebrek aan passendheid. Het 

zijn vooral de stellen met kinderen die in de beschikbare woonruimte knelpunten ervaren. 
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Daarnaast lijken de verhuismogelijkheden voor stellen met kinderen klein. Zij hebben een 

sterke wens te verhuizen, maar zijn in 2015 weinig verhuisd. Bovendien zoeken zij in 

meerderheid naar een betaalbare woning (waarvoor ze in de corporatiesector niet in 

aanmerking komen).  

Beantwoording onderzoeksvraag 1 

Als we de knelpunten rond betaalbaarheid, passende woonruimte en verhuismogelijkhe-

den gezamenlijk in ogenschouw nemen wordt zichtbaar bij welke huishoudens de situatie 

zodanig is, dat er echt sprake is van onevenwichtigheden. Dat is het perspectief van waar-

uit we de eerste onderzoeksvraag beantwoorden. 

 

1. Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen 

we waar op dit moment?  

 

De onevenwichtigheden spelen vooral bij huishoudens met lage inkomens, grote huishou-

dens, huishoudens die in corporatiewoningen wonen, eenoudergezinnen, stellen met kin-

deren, huishoudens met bewoners vanaf 35 jaar oud en Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse 

en Surinaamse huishoudens. Gezinnen met middeninkomens wonen vaak klein en willen 

graag verhuizen, ook zij hebben weinig mogelijkheden. 

7.7.2 De belangrijkste onevenwichtigheden op de Amsterdamse woningmarkt 

De actuele situatie op de Amsterdamse woningmarkt is voor alle huishoudens lastig. Bij 

sommige groepen huishoudens zijn echter duidelijk onevenwichtigheden te zien. Zijn al 

die onevenwichtigheden even belangrijk? Dat hangt natuurlijk allereerst af van hoe groot 

de groep is waar het om gaat. Maar dat niet alleen. Sommige huishoudens kunnen zich ge-

makkelijker op de woningmarkt bewegen dan andere; zij zijn flexibeler. Gewilde woningen 

zijn vaak lastig te bereiken. Amsterdammers zullen zich dat realiseren en bereid zijn om 

hun wensen aan te passen. Dat moet echter wel kunnen. De flexibiliteit is afhankelijk van 

persoonlijke omstandigheden die worden gevormd door inkomen in samenhang met leef-

tijd en omvang van het huishouden. Stellen zonder kinderen met hoge inkomens of jongere 

alleenwonenden zijn flexibeler dan bijvoorbeeld gezinnen, of ouderen die een woning 

zonder trappen zoeken.  

Verschillen in flexibiliteit van groepen huishoudens op de woningmarkt 

Verschillen in flexibiliteit zien we terug in de verschillen tussen de inkomensgroepen, de 

leeftijd en de omvang van het huishouden. Als we dergelijke kenmerken in onderlinge sa-

menhang beschouwen zien we enkele typen huishoudens die niet of weinig in staat zijn 

een flexibele positie te creëren. Zo hebben jongere alleenwonenden weliswaar vaak een 

laag inkomen, maar zien we bij deze groep veel dynamiek. Tegenover de student of de re-
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cente starter op de arbeidsmarkt staan de wat oudere huishoudens en eenoudergezinnen. 

Zij hebben geringe verhuismogelijkheden. Ook als we kijken naar grotere huishoudens 

vanaf drie personen zijn er verschillen. Veel van deze huishoudens wonen te krap. Voor 

(jonge) gezinnen met hoge inkomens zijn er desondanks mogelijkheden. Het zijn de groot-

ste huishoudens met lage inkomens (vaak Marokkaans Amsterdamse huishoudens) en 

middeninkomensgezinnen die te klein wonen, maar weinig verhuismogelijkheden hebben. 

De (relatieve) omvang van groepen huishoudens op de woningmarkt 

Onderstaande tabellen laten zien wat de relatieve omvang is van de groepen huishoudens 

waar sprake is van onevenwichtigheden.nnn 

 
Tabel 7.16 Relatieve omvang groepen Amsterdamse huishoudens, naar het 
inkomen, 2009-2015 

Bron WiA, 2013 en 2015 & Wonen in Amsterdam 2013. Stand van zaken, bewerkt door RMA 

In Amsterdam wonen veel huishoudens met lage inkomens, en deze groep is groter ge-

worden. Naar verhouding zijn er in 2015 minder huishoudens met middeninkomens. Deze 

groep is relatief klein. Een verklaring voor de (relatieve) daling van deze groep is niet een-

                                                             

nnn Zoals in paragraaf 7.3 is beschreven, zijn de percentages gebaseerd op het deel van de respon-
denten dat inkomensgegevens heeft verstrekt. 
ooo De inkomensklassen zijn in 2015 licht aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. De wijziging 
houdt verband met de hantering van de EU-grens als uitgangspunt voor de berekening van afgelei-
den van het modale inkomen. Dit is gedaan omdat het modaal inkomen fluctuaties vertoont. Dit 
heeft een zeer klein effect op de verdeling van de hogere middeninkomens en de hoge inkomens-
groepen. Voor de vergelijkbaarheid met 2013 is dezelfde inkomensverdeling ook op 2013 toege-
past. Bron: WiA 2015, eerste resultaten woningmarkt. 

Omvang Amsterdamse huishoudens naar inkomen  % 2009 % 2011 % 2013ooo % 2015 

Huishoudens met een inkomen tot de 

EU-grens 

50% 50% 48% 51% 

Lage inkomenshuishoudens  32% 33% 32% 34% 

Huishoudens met middeninkomens 19% 20% 21% 16% 

Stellen met kinderen, met middeninko-

mens  

n.b. n.b. 4% 3% 

Huishoudens met hoge inkomens 31% 30% 31% 33% 
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voudig. Misschien zijn verhuisbewegingen van en naar de stad veranderd, maar het is tege-

lijkertijd mogelijk dat het inkomen van deze groep huishoudens, in 2014 of 2015 is ge-

daald, waardoor zij nu in een lagere inkomenscategorie vallen.  

De volgende tabel laat de relatieve omvang van verschillende groepen huishoudens naar 

samenstelling zien. Amsterdam kent relatief veel alleenwonenden. De groepen eenouder-

gezinnen, expats en grote huishoudens zijn ten opzichte van de andere groepen wat klei-

ner.  

 
Tabel 7.17 Relatieve omvang groepen Amsterdamse huishoudens, naar sa-
menstelling, 2009-2015 

Bron WiA, 2013 en 2015 & Wonen in Amsterdam 2013. Stand van zaken, bewerkt door RMA 

 

Beantwoording onderzoeksvraag 2 

Of de geconstateerde onevenwichtigheden belangrijk zijn, heeft zowel te maken met de 

flexibiliteit van de verschillende groepen huishoudens als met de omvang van de groepen 

huishoudens. Op basis daarvan beantwoorden we de tweede onderzoeksvraag. 

 

2. Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden? 

 

Omvang Amsterdamse huishoudens naar samenstelling % 2009 % 2011 % 2013 % 2015 

Alleenwonenden 47% 46% 46% 45% 

Stellen zonder kinderen 22% 23% 22% 23% 

Stellen met kinderen 19% 19% 20% 19% 

Eenoudergezinnen 9% 10% 9% 8% 

Turkse, Marokkaanse, Surinaam-

se/Antilliaanse huishoudens 

19% 20% 20% 19% 

Expats (westerse allochtonen met middenin-

komen of hoger) 

n.b. n.b. 3% 3% 

Grote huishoudens n.b. n.b. 5% 5% 
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Bij het typeren van de Amsterdamse huishoudens die onevenwichtigheden ervaren geldt 

dat we de samenhang tussen verschillende achtergrondkenmerken en hun omvang in 

ogenschouw nemen. Alleenwonenden vormen in Amsterdam een grote groep, maar het 

aandeel alleenwonende huishoudens dat geen antwoord heeft op de onevenwichtigheden 

van de Amsterdamse woningmarkt wordt voornamelijk gevormd door volwassenen en 

ouderen. Gezinnen met middeninkomens vormen naar verhouding niet een heel grote 

groep, maar zij hebben in vergelijking met andere groepen een lastige uitgangspositie op 

de Amsterdamse woningmarkt omdat er weinig grote en betaalbare woningen zijn. Het-

zelfde geldt voor eenoudergezinnen, die in vergelijking met stellen met kinderen vaak een 

lager inkomen hebben, maar net als gezinnen met twee ouders een woning met meerdere 

slaapkamers nodig hebben. De groep Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 

Amsterdamse huishoudens is relatief groot en heeft weinig verhuismogelijkheden, maar 

dat betekent niet meteen dat deze groep in zijn geheel in de knel zit. Knelpunten zijn er 

met name voor de Marokkaanse huishoudens van vijf personen of meer.  

De belangrijkste onevenwichtigheden komen voor bij die huishoudens die erg weinig mo-

gelijkheden hebben om de onevenwichtigheden te overbruggen, en die een weinig flexibe-

le positie hebben. Het gaat hier niet alleen om kleine selectieve groepen, maar soms ook 

om grotere groepen Amsterdammers: 

• Stellen met kinderen: het gaat met name om de wat oudere gezinnen, waarin ten 

minste een van de ouders ouder is dan 35 jaar. De knelpunten komen zowel bij ge-

zinnen met lage inkomens voor als bij gezinnen met middeninkomens. Het lage 

dan wel middeninkomen lijkt wel verband te houden met het soort knelpunten 

waarmee het gezin te maken heeft: gezinnen met lagere inkomens hebben eerder 

te maken met betaalbaarheidsproblemen dan gezinnen met middeninkomens. 

Beide groepen hebben weinig mogelijkheden om te verhuizen. 

• Eenoudergezinnen: deze gezinnen hebben heel vaak een laag inkomen (77% heeft 

een inkomen tot de EU-grens). Zij hebben geringe mogelijkheden om te verhuizen. 

• Alleenwonenden: alleenwonenden hebben heel vaak een laag inkomen (71% heeft 

een inkomen tot de EU-grens). Alleenwonenden die ouder zijn dan 35 jaar verhui-

zen veel minder dan jongere huishoudens. De wat oudere alleenwonenden hebben 

minder mogelijkheden; de flexibiliteit is geringer dan bij jongere huishoudens. 

• Huishoudens vanaf vijf personen: deze huishoudens wonen – net als drie- en vier-

persoonshuishoudens – vaak klein. Gezien de normen voor grote huishoudens 

kunnen we constateren dat een groot deel van deze vijf- of meerpersoonshuishou-

dens te klein woont. Deze gezinnen zijn in meerderheid Marokkaans Amsterdamse 

huishoudens (57%).  
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8 Invloed op een evenwichtig woningaanbod: bouwen 

8.1 Inleiding 

In dit en het volgende hoofdstuk draait het om de instrumenten die de gemeente tot haar 

beschikking heeft om de woningmarkt te beïnvloeden en in hoeverre de gemeente deze 

instrumenten inzet. De volgende onderzoeksvragen staan daarbij centraal:  

 

3. Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden ge-

bruikt om de onevenwichtigheden in de woningmarkt te 

verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan worden ge-

zegd over de effectiviteit?  

 

 4. In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maat-

regelen die aansluiten bij de geconstateerde onevenwichtig-

heden? Op welke punten grijpen de door het college toege-

paste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten 

niet? 

 

Bij de beschrijving van de instrumenten maken we onderscheid in de maatregelen die de 

gemeente kan nemen om de nieuwe woningen in de stad te realiseren en maatregelen die 

kunnen worden ingezet om invloed uit te oefenen op de prijs en bewoning van de bestaan-

de woningvoorraad. We constateren hierbij dat er verschillende knoppen zijn waaraan in 

meerdere richtingen gedraaid kan worden. Dit kan verschillende uitwerkingen hebben 

waarbij met name de politiek aan zet is om hierin een keuze te maken. De rekenkamer 

probeert een zo volledig mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden die er zijn. Vervol-

gens laten we zien in hoeverre de gemeente Amsterdam gebruik maakt van deze maatre-

gelen om een evenwichtig woningaanbod te realiseren. In dit hoofdstuk gaan we in op de 

instrumenten voor nieuwbouw (bouwen) en in het volgende op de instrumenten die er 

zijn voor de bestaande woningvoorraad (wonen). 

De gemeente bouwt zelf geen woningen, maar er zijn wel verschillende instrumenten die 

de gemeente kan inzetten om het bouwen van woningen mogelijk te maken en te stimule-

ren. We kijken hier naar de instrumenten binnen het ruimtelijk instrumentarium, het 
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grondbeleid, verschillende instrumenten gericht op specifieke locaties, de samenwerking 

tussen de gemeenten en corporaties en marktpartijen en ten slotte de financiële instru-

menten die kunnen worden ingezet.  

In de onderstaande tabel geven we eerst een samenvatting van de maatregelen en bijbeho-

rende instrumenten voor bouwen. We laten zien wie verantwoordelijk is om de maatregel 

door te voeren (Rijk (R), gemeente (G), provincie (P) of marktpartij (M)). Vervolgens geven 

we weer of de maatregel bestaand (B) is of denkbaar (D). Daarmee bedoelen we dat wan-

neer de maatregel bestaand is, deze op korte termijn kan worden ingezet, als de maatregel 

denkbaar is dan vergt de maatregel nieuwe besluitvorming en in sommige gevallen een 

politieke afweging. Dan laten we in de tabel zien op welke geconstateerde onevenwichtig-

heid de maatregel invloed heeft. We onderscheiden daarbij: betaalbaarheid (B), de grootte 

van de woonruimte (G) en de verhuismogelijkheden van het huishouden (V). Ten slotte 

laat de tabel zien in hoeverre de gemeente Amsterdam de maatregel inzet. We hebben dit 

laten zien met behulp van vier symbolen:  

 

- Amsterdam zet de maatregel niet in  

+/- Amsterdam zet de maatregel (nog) niet volledig in 

+ Amsterdam zet de maatregel wel in 

* Gemeente zet maatregel op basis van een afgewogen reden niet in  

 

Tabel 8.1 – Overzicht van maatregelen  

Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Onevenwichtig- 

heid 

Amster-

dam 

BOUWEN 

Ruimtelijk in-

strumentarium  

     

Stuur op wo-

ningsegmenten 

en bouwwensen 

via bestem-

mingsplan 

Bestem-

mingsplan 

G B BGV +/- 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Onevenwichtig- 

heid 

Amster-

dam 

Maak functie-

verandering 

meer mogelijk in 

bestemmings-

plannen  

Bestem-

mingsplan 

G B BGV +/- 

Gebruik doel-

groepen-

verordening om 

sociale woning-

bouw af te 

dwingen 

Doelgroe-

pen-

verordening 

G B B +/- 

Leg afspraken 

vast in anterieu-

re overeenkom-

sten  

Anterieure 

overeen-

komst 

G B BGV + 

Stel specifieke 

locatie eisen via 

het exploitatie-

plan 

Exploitatie-

plan 

G B  + 

Verminder de 

eisen in het 

Bouwbesluit  

Bouwbesluit R D B * 

Pas verdichting 

vaker toe 

Stedebouw-

kundig plan 

Bestem-

mings-plan 

G B BGV + 

Sta bouwen in 

buiten- of 

groengebied toe 

Stedebouw-

kundig plan 

Bestem-

mings-plan 

G B BGV * 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Onevenwichtig- 

heid 

Amster-

dam 

Gebruik par-

keernormen om 

de te realiseren 

woningen te 

sturen 

Contracten G B BG * 

Investeer in de 

bereikbaarheid 

van de periferie 

en de regio 

Investerin-

gen infra-

structuur 

G/R D V +/- 

Grondbeleid 

Pas actief 

grondbeleid toe 

Grondbeleid G B BGV + 

Pas passief faci-

literend grond-

beleid toe 

Grondbeleid G B BGV + 

Pas actief 

grondbeleid toe 

via Wet voor-

keursrecht en 

onteigening 

Onteigening G B BGV + 

Gebruik een ge-

differentieerde 

grondprijs 

Grondprijs G B BGV + 

Stel specifieke 

voorwaarden in 

erfpachtcontrac-

ten  

Erfpacht-

contract 

G B BGV + 

Herzie bestaan-

de afspraken  

Erfpacht-

contract 

G D B * 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Onevenwichtig- 

heid 

Amster-

dam 

Rek de uitpond-

termijn op 

Erfpacht-

contract 

G D B + 

Stuur op kavel-

ontwikkeling via 

tenders 

Tenders G B BGV + 

Maak gebruik 

van grondruil 

Grondruil G B BGV + 

Stimuleer pu-

bliek private 

samenwerking 

bij ontwikkeling 

van een bouwlo-

catie 

PPS G B BGV + 

Locaties 

Breid de plan-

voorraad uit 

Planvoor-

raad 

G B BGV + 

Versnel de 

bouwproductie 

Procedures 

versnellen 

G B BGV + 

Stel vrije kavels 

beschikbaar 

voor zelfbouw 

Aanbieden 

locaties 

G B BGV + 

Stimuleer het 

realiseren van 

wooncoöpera-

ties 

Aanbieden 

locaties 

G/R/M B BGV + 

Samenwerken 

Voer overleg Overleg G/C/M B BGV + 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Onevenwichtig- 

heid 

Amster-

dam 

met marktpar-

tijen en corpora-

ties 

Neem barrières 

en belemmerin-

gen weg voor 

investeerders en 

beleggers 

Overleg G/M B BGV + 

Maak gebruik 

van de samen-

werkings-tafel 

Samenwer-

kings-tafel 

G/M/R B B + 

Stel zwarte lijst 

van ontwikke-

laars op 

Lijst G D B * 

Financieel  

Maak gebruik 

van objectsubsi-

dies 

Objectsubsi-

dies 

G/R D BGV +/- 

Stel fondsen in 

voor (sociale) 

woningbouw  

Reserve G B BGV * 

Creëer moge-

lijkheden voor 

een midden-

segment hypo-

theek 

Lening G B BV - 

Ontwikkel een 

financieringsfa-

ciliteit voor 

Lening G B BV +/- 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Onevenwichtig- 

heid 

Amster-

dam 

zelfbouw 

8.2 Ruimtelijk instrumentarium 

Het ruimtelijk instrumentarium omvat verschillende plannen die door gemeente op basis 

van de Wet ruimtelijke ordening – en naar verwachting vanaf 2021 de Omgevingswet - 

moeten worden toegepast. De inzet van het ruimtelijk instrumentarium om sturing te ge-

ven aan een evenwichtig woningaanbod is essentieel als de gemeente geen grondpositie 

heeft in een gebied.  

8.2.1 Stuur op woningsegmenten en bouwwensen via bestemmingsplan [bestaand] 

Beschrijving 

Een manier voor gemeenten om (publiekrechtelijk) te sturen op de samenstelling van de 

woningvoorraad is via het bestemmingsplan. De gemeente is verplicht een bestemmings-

plan op te stellen voor alle gebieden binnen de gemeente. Een bestemmingsplan mag niet 

ouder zijn dan tien jaar. Een bestemmingsplan heeft twee functies: datgene wat bestaat in 

een gebied vast te leggen en het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ont-

wikkelingen kunnen worden voorgesteld door de gemeente, burger of marktpartij. Voor-

dat dit mogelijk is moet het bestemmingsplan worden aangepast.44 De wettelijke vereisten 

voor een bestemmingsplan zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. In een bestem-

mingsplan wordt specifiek de bestemming van het grondgebied van de gemeente vastge-

legd, zoals wonen, horeca, bedrijf, groen, detailhandel, etc. Daarnaast kunnen in het be-

stemmingsplan percentages van woningbouwcategorieën (sociale huur, sociale koop en 

particulier opdrachtgeverschap) worden opgenomen.45 Ook kan in een bestemmingsplan 

zijn opgenomen wat de maximale hoogte en oppervlakte van een gebouw mag zijn.46  

Per 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Het is daarmee mogelijk om in 

het bestemmingsplan een geliberaliseerde woning voor middenhuur als categorie op te 

nemen. Dit biedt de mogelijkheid om als gemeente meer invloed te kunnen uitoefenen op 

het aantal te realiseren woningen in de middeldure huursector. Dit vergroot het aanbod 

voor huishoudens met een middeninkomen en vergroot de betaalbaarheid voor deze huis-

houdens. Ook wordt de slaagkans voor middeninkomens op het vinden van een geschikte 

woning groter.47  

Bij transformatie van kantoren is ook aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

De functie van het kantoorgebouw verandert immers in een woonfunctie.  
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Wet ruimtelijke ordening 

In de Wet ruimtelijke ordening zijn regels en instrumenten vastgelegd voor de ruim-

telijke inrichting en de ruimtelijke kwaliteit. Deze wet is van kracht sinds 1 juli 2008 

en is de opvolger van de diverse malen gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening 

uit 1965. Belangrijke instrumenten zijn: 48 

- de structuurvisie voor het hele grondgebied van een gemeente of provincie;  

- het bestemmingsplan, waarmee specifieker de bestemming van onderdelen van het 

grondgebied van een gemeente wordt vastgelegd; 

- het inpassingsplan, waarmee hetzelfde kan op provinciaal of rijksniveau; 

- de beheersverordening, waarmee een gemeente voor gebieden waar geen ontwik-

keling is voorzien het bestaande gebruik kan vastleggen;  

- het exploitatieplan, waarin de kosten en het kostenverhaal van een bouwplan zijn 

aangegeven. 

Verder geeft de wet de regels waardoor gemeenten de kosten van de planontwikke-

ling kunnen verhalen op de grondeigenaren, dus vaak de projectontwikkelaars. Dit 

deel van de wet staat bekend als de Grondexploitatiewet. Er zijn drie manieren om 

kosten te verhalen: 

- het sluiten van een vrijwillige overeenkomst met de grondeigenaren, voorafgaand 

aan de noodzakelijke wijziging van een ruimtelijk besluit (bijvoorbeeld verandering 

bestemmingsplan); dit heet de anterieure overeenkomst; 

- het vaststellen van een verplichtend exploitatieplan; 

- het sluiten van een vrijwillige overeenkomst met de grondeigenaren na het vaststel-

len van een exploitatieplan. Dit is de posterieure overeenkomst. 

Het uitgangspunt van de wet is dat een anterieure overeenkomst de voorkeur heeft. 

Als dit niet lukt, of het niet lukt met alle grondeigenaren, dan moet de gemeente een 

exploitatieplan vaststellen. Na het vaststellen van een exploitatieplan kan alsnog een 

posterieure overeenkomst worden gesloten, maar hierin mag niets opgenomen zijn 

dat al in het exploitatieplan is opgenomen. Daarnaast zijn in de wet regels opgeno-

men voor planschade en de toekenning ervan. 

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt geregeld dat het 

verboden is zonder omgevingsvergunning een project te bouwen, te slopen of te re-

noveren of gronden in gebruik te nemen met een bestemming die in strijd is met een 

bestemmingsplan, een beheersverordening of een exploitatieplan. Verder zijn in de 

wet regels opgenomen voor de taken en bevoegdheden van de omgevingsdienst.  

Volgens de planning gaan de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht in 2021 op in de Omgevingswet. 
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Wat doet Amsterdam? [+/-] 

Het is mogelijk om in het bestemmingsplan aan te geven hoeveel sociale huurwoningen en 

per 1 juli 2017 hoeveel woningen voor middenhuur de gemeente in een gebied wil realise-

ren. De gemeente maakt in sommige gevallen gebruik van de mogelijkheid om woning-

segmenten in het bestemmingsplan op te nemen. Een voorbeeld hiervan is Oostenburg.49 

De gemeente heeft een beleidsvoorstel in voorbereiding waarin onder meer de mogelijk-

heden om te sturen op woningbouwsegmenten in een bestemmingsplan nader worden 

uitgewerkt. De verwachting is dat dit voorstel in het najaar 2017 aan de gemeenteraad ter 

besluitvorming wordt voorgelegd.50  

8.2.2 Maak functieverandering meer mogelijk in bestemmingsplannen [bestaand] 

Beschrijving 

Het bestemmingsplan geeft aan in welke gebieden er gebouwd mag worden en wat de 

functie is van een gebied. Door de bestemmingsplannen aan te passen door in meer gebie-

den woningbouw toe te staan kunnen er meer woningen gerealiseerd worden. Hierbij kan 

ook gedacht worden aan meer fundamentele wijzigingen zoals het afwaarderen van wegen 

of het toestaan van woningbouw in bestaand bebouwd gebied. Een voorbeeld is het af-

waarderen van een deel van de Haarlemmerweg van 70 naar 50 km/uur dat ruimere wo-

ningbouwmogelijkheden in de directe omgeving mogelijk maakt.51  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

De gemeente Amsterdam maakt minder gebruik van het instrument bestemmingsplan dan 

andere gemeenten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente Amsterdam be-

schikt over de mogelijkheid om afspraken vast te leggen in erfpachtcontracten. Wanneer 

gekozen wordt voor het privaatrechtelijk borgen van woningbouwcategorieën, via erf-

pacht en anterieure overeenkomst, hoeft er primair niets in het bestemmingsplan geregeld 

te worden. Dit is minder bewerkelijk en directer dan het alternatief: categorieën in een 

bestemmingsplan regelen, waarbij dan een exploitatieverordening opgesteld dient te wor-

den, plus een doelgroepenverordening ter verzekering van instandhouding van de ter-

mijn.52 De afgelopen jaren is de trend geweest om bestemmingsplannen globaler te maken 

en niet gedetailleerder. De gemeente wilde in tijden van crisis juist meer mogelijkheden 

scheppen voor investeerders. Nu lijkt er juist weer een trend zichtbaar om meer te willen 

reguleren.53 De gemeente Amsterdam past deze maatregel wel toe om transformatie te fa-

ciliteren.54  

8.2.3 Gebruik doelgroepenverordening verordening om sociale woningbouw af te dwingen [be-

staand] 

Beschrijving  

Een verordening doelgroepen is nodig om sociale woningbouw af te kunnen dwingen als 

dit is opgenomen in een bestemmingsplan. Dit geldt straks ook voor de middeldure huur-

woningen.  
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Deze verordening doelgroepen definieert doelgroepen, inkomenscriteria en de duur van 

de beschikbaarheid van sociale woningbouw voor de doelgroep.55 Als de gemeente gebruik 

wil maken van de mogelijkheid om middenhuurwoningen in het bestemmingsplan op te 

nemen, dan moet ook daarvoor een gemeentelijke verordening worden opgesteld. In deze 

verordening moet dan de maximale, jaarlijks te indexeren, huurprijs worden opgenomen. 

Ook kan de gemeente aangeven gedurende welke termijn de woning voor die huurprijs in 

stand moet worden gehouden.56 

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

De gemeente Amsterdam heeft geen doelgroepenverordening vastgesteld. De gemeente 

maakt via de erfpachtcontracten afspraken met de ontwikkelaars over de gewenste wo-

ningbouwcategorieën.57 De gemeente werkt wel aan het opstellen van een doelgroepen-

verordening. De verwachting is dat deze doelgroepenverordening begin 2018 aan de ge-

meenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.58  

8.2.4 Leg afspraken vast in anterieure overeenkomsten [bestaand] 

Beschrijving 

Voorafgaand aan het sluiten van een exploitatieplan en het eventueel wijzigen van het be-

stemmingsplan hebben gemeente en de particuliere eigenaar van de grond de mogelijk-

heid een anterieure overeenkomst te sluiten. Het doel hiervan is om afspraken te maken 

over de te ontwikkelen locatie. De betrokken partijen hebben in deze fase beide evenveel 

onderhandelingsruimte. Het sluiten van een anterieure overeenkomst zorgt ervoor dat 

betrokken partijen in een vroeg stadium helderheid en zekerheid krijgen over de ontwik-

keling van de locatie, de te ontvangen respectievelijk te betalen exploitatiebijdrage, het te 

realiseren programma en de bijzondere locatie-eisen.59  

Wat doet Amsterdam? [+] 

Als de gemeente de grond niet in bezit heeft moet de gemeente afspraken maken met de 

partijen die wel grondposities hebben in het gebied. Deze afspraken legt de gemeente in 

die gevallen vast in anterieure overeenkomsten. In Amsterdam wordt naar verhouding 

beperkt gewerkt met anterieure overeenkomsten.60 In het Afwegingskader verwervingen is 

opgenomen op welke manier de gemeente gebruik maakt van anterieure overeenkom-

sten.61 Dit gebeurt vooral wanneer er sprake is van transformaties.62  

8.2.5 Stel specifieke locatie eisen via het exploitatieplan [bestaand] 

Beschrijving  

In het exploitatieplan kunnen specifieke locatie-eisen worden verbonden aan de in het be-

stemmingsplan opgenomen woningbouwcategorieën.  

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam maakt beperkt gebruik van de mogelijkheid om eisen te stellen 

via het exploitatieplan. Dit is enkel van toepassing wanneer de gemeente de grond niet in 
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het bezit heeft en wanneer het niet lukt de afspraken vast te leggen via een anterieure 

overeenkomst. Het Afwegingskader verwervingen gaat in op de voor- en nadelen van een 

exploitatieplan. In een exploitatieovereenkomst kunnen bijvoorbeeld afspraken worden 

gemaakt over het kostenverhaal, programmering of bestemmingsplan.63  

8.2.6 Verminder de eisen in het Bouwbesluit [denkbaar] 

Beschrijving 

Het verminderen van de eisen uit het Bouwbesluitppp zou ertoe moeten leiden dat ontwik-

kelaars en investeerders over de streep getrokken worden om meer woningen te bouwen. 

Dit zou een positief effect hebben op het aantal beschikbare woningen en daarmee de 

slaagkansen van verhuisgeneigde huishoudens kunnen vergroten.  

Wat doet Amsterdam? [*] 

Het Bouwbesluit wordt vastgesteld door het Rijk. De gemeente Amsterdam is geen voor-

stander om in het Bouwbesluit de regels voor nieuwbouw te beperken. Volgens de ge-

meente verzwakt de onderhandelingspositie van de gemeente als meer aan de ontwikke-

laars wordt overgelaten om een gewenste kwaliteit van het woningaanbod te realiseren.64  

8.2.7 Pas verdichting vaker toe [bestaand] 

Beschrijving 

Door verdichting is het mogelijk dat er meer woningen worden gebouwd op een kleiner 

gebied. Verdichting kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door compacter te bouwen, 

door hoger te bouwen en door het optoppenqqq van woningen. Verdichting kan het wo-

ningaanbod vergroten, maar ook zorgen voor grotere woningen (bijvoorbeeld bij het op-

toppen van woningen), wat de doorstroming kan bevorderen. Verdichting kan worden ge-

realiseerd door het op te nemen in stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.  

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam heeft – na IJburg II – geen mogelijkheden meer om uit te breiden. 

Dit maakt dat Amsterdam is aangewezen op verdichting van de bestaande stad. Verdich-

ting is ook een uitgangspunt in de Structuurvisie 2040 en komt terug in Koers 2025 - Ruimte 

voor de Stad. Het is per gebied maatwerk om te bepalen op welke manier verdichting 

wordt toegepast. De gemeente denkt dat de meeste kansen voor verdichting liggen in de 

ringzone. Voor de ringzone streeft de gemeente naar een gedifferentieerde verdichtings-

strategie. Hoogbouw, mits zorgvuldig ingepast, zou een belangrijke rol kunnen spelen in 

het bouwen van leefbare buurten met stedelijk wonen en werken in hoge dichtheid. Kwali-

                                                             

ppp Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie-
zuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen. 
qqq Het optoppen van een woning is het aanbrengen van een extra woonlaag bovenop een bestaande 
woning. 
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teit van groen, voorzieningen en bereikbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol. De vele 

stations vormen de kernpunten voor de verdichting.65  

8.2.8 Sta bouwen in het buiten- of groengebied toe [bestaand] 

Beschrijving  

Bij nieuwbouw in het buitengebied of in delen van de groenstructuur binnen de bebouwde 

kom is het mogelijk om meer grondgebonden woningen te realiseren. Vaak kunnen hierbij 

ook grotere woningen tot stand komen. Nieuwbouw in uitbreidingsplannen kan worden 

opgenomen in stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.  

Wat doet Amsterdam? [*] 

Zoals hierboven al aangegeven is verdichting – en niet uitbreiding – het uitgangspunt van 

de Structuurvisie 2040. Daar staat dat Amsterdam zich leent voor het ontwikkelen van ste-

delijke leefmilieus met een grote bebouwingsintensiteit, appartementen en menging van 

functies. Voor het suburbane wonen leent de regio zich veel beter, alsmede de periferie 

van de kernstad.66  

8.2.9 Gebruik parkeernormen om de te realiseren woningen te sturen [bestaand] 

Beschrijving 

De parkeernormen die de gemeente vaststelt bieden een indirect instrument om met par-

tijen in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor de te ontwikkelen woningen. 67 Het 

sturen via parkeernormen biedt op verschillende manieren mogelijkheden om de wensen 

van de gemeente kracht bij te zetten.  

1 Dit kan bijvoorbeeld door de parkeernorm als uitgangspunt te nemen bij transfor-

maties waardoor een minimale oppervlakte per woning gerealiseerd moet worden. 

Dit kan zorgen voor een minimale grootte van de woning wat bijdraagt aan het  

vergroten van de passendheid van het woningaanbod.68  

2 Het verlagen van de parkeernormen leidt tot lagere bouwkosten, waardoor partij-

en mogelijk eerder bereid zijn om woningen te realiseren en om woningen tegen een 

betaalbare prijs aan te bieden.69  

 

Wat doet Amsterdam? [*] 

De parkeernorm als instrument om het aantal te bouwen woningen te sturen is geen ge-

bruik in Amsterdam. Voor de gemeente Amsterdam zijn de parkeernormen het uitgangs-

punt en zij worden niet gebruikt als instrument om richting ontwikkelaar te sturen op een 

bepaald type of grootte van de woning. De gemeente Amsterdam heeft op 8 juni 2017 de 

Nota Parkeernormen vastgesteld. De parkeernormen zijn bedoeld om het aantal gepar-

keerde auto’s op straat te reguleren. Het uitgangspunt hierbij is dat als de gemeente ver-

dichting wil in de stad er strenge parkeernormen gesteld moeten worden. De parkeernor-

men kunnen wel onderdeel uitmaken van de onderhandelingen met ontwikkelaars over te 
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realiseren parkeerplaatsen, aangezien dit een dure aangelegenheid kan zijn.70 In Amster-

dam is de laatste jaren een trend zichtbaar dat het aantal verplichte parkeerplaatsen bij 

nieuwbouw niet werd afgenomen door bewoners. Dit leidt tot hogere kosten bij ontwikke-

laars.71 De gemeente heeft in de parkeernormen wel rekening gehouden met de wensen 

van marktpartijen. Zo is in de Nota Parkeernormen geen verplichte parkeernorm opgeno-

men voor sociale – en middeldure huurwoningen. Ook is er geen regelgeving opgenomen 

over de verplichte afname van parkeerplaatsen door huurders; de ontwikkelaar wordt 

hierin vrijgelaten. De verplichte afname van parkeerplaatsen zorgde voor een hogere 

huurprijs en dus tot een mindere betaalbaarheid van de woning voor de doelgroep.72  

8.2.10 Investeer in de bereikbaarheid van de periferie en de regio [denkbaar] 

Beschrijving  

Door de stad beter bereikbaar te maken door het verbeteren van de wegen, het openbaar 

vervoer en fietsverbindingen kan het wonen in de regio aantrekkelijker worden gemaakt 

voor huishoudens die een grote woning met tuin wensen. Het gaat werknemers veelal niet 

om de afstand die zij voor het woon-werkverkeer moeten afleggen, maar meer om de tijd 

die het kost. In dit geval wordt een beter evenwicht in het woningaanbod niet gevonden in 

de woningen in de stad, maar in de regio. Door de reistijd tussen het woon-werkverkeer te 

verkorten kan het voor huishoudens aantrekkelijker worden om elders te gaan wonen.  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

Bereikbaarheid is altijd een voorwaarde om een gebied te ontwikkelen. Als de ontsluiting 

van een gebied namelijk niet goed geregeld is dan kan de Raad van State de ontwikkeling 

van het gebied tegenhouden door het bestemmingsplan niet goed te keuren. De gemeente 

kijkt per mogelijk te ontwikkelen gebied naar de ontsluitingsmogelijkheden. Zo zijn er ge-

plande ontwikkelingsgebieden waar dit nog niet voldoende geregeld is, zoals Haven-Stad. 

In andere gebieden zijn hier meer mogelijkheden zoals de Zuidoostlob. In de gebieden 

waar de bereikbaarheid voldoende is zal eerder ontwikkeld worden.73  

8.3 Grondbeleid 

8.3.1 Pas actief grondbeleid toe [bestaand] 

Beschrijving 

Door een actief grondbeleid te voeren kan de gemeente direct zelf sturen op de gewenste 

bouwproductie, aangezien de planvorming en gronduitgifte geheel bij de gemeente liggen. 

Bij een actief grondbeleid zorgt de gemeente voor eigen grondposities en kan de gemeente 

voorwaarden stellen aan de ontwikkeling van het gebied. De gemeente kan daarmee zelf 

de partij selecteren die het betreffende gebied kan gaan ontwikkelen. Deze vorm van 

grondbeleid geeft de gemeente veel mogelijkheden om de eigen wensen voor het gewenste 

woningaanbod te realiseren. Dit kan leiden tot een beter evenwicht in het aantal woningen 

per segment, de prijs van de woningen en de grootte van de woningen.  
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Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam is in 2006 gestopt met het zelf actief verwerven van grond.74 In 

Amsterdam is het verwerven van gebouwen veelal voldoende, aangezien de grond voor 

het grootste deel in het bezit is van de gemeente (80%). Begin 2017 heeft de gemeente een 

Afwegingskader verwervingen opgesteld. De gemeente definieert actief daarin als het ver-

werven van grond of het terugkopen van reeds gevestigde erfpachtrechten. Het afwe-

gingskader noemt aspecten die relevant zijn bij de keuze of de gemeente een meer actieve 

rol gaat spelen: bijvoorbeeld of de gemeente meer regie wil hebben op tempo en kwaliteit 

van de ontwikkelingen, of sprake is van een sterk versnipperd grondbezit op te 

(her)ontwikkelen locaties, wat de intenties zijn van de huidige eigenaren, of het de ver-

wachting is dat grond en/of vastgoed onderwerp wordt van particuliere speculatie en hoe 

het financieel resultaat naar verwachting uitpakt bij een actieve dan wel een faciliterende 

rol van de gemeente.75  

8.3.2 Pas passief faciliterend grondbeleid toe [bestaand] 

Beschrijving 

Bij een passief faciliterend grondbeleid verwerft de gemeente geen gronden (meer) en laat 

de gemeente de ontwikkeling van een gebied over aan derden. De ontwikkelende partij 

loopt de financiële risico’s maar zij kan ook profiteren van een positief saldo van de grond-

exploitatie. Via de Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, exploitatieplan) zijn er nog 

wel mogelijkheden om te sturen op de gewenste bebouwing. De gemeente moet zelf duide-

lijke kaders stellen en de bouwplannen komen tot stand in overleg met de ontwikkelende 

partij.76 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam heeft in het hierboven beschreven Afwegingskader verwervingen 

richtlijnen opgenomen wanneer er in Amsterdam gekozen wordt voor een actief grondbe-

leid. In het afwegingskader komt aan bod dat gemeentelijk grondeigendom niet noodzake-

lijk is voor ruimtelijke ontwikkeling. In het afwegingskader wordt het grondbeleid facilite-

rend genoemd als de gemeente publiekrechtelijk en/of privaatrechtelijk randvoorwaarden 

stelt en ‘de markt’ - de private eigenaar van grond en of vastgoed - zorgt voor de ruimtelij-

ke ontwikkeling/transformatie van het gebied.77 Bij de gemeente Amsterdam is er met 

name sprake van een faciliterend grondbeleid bij transformatieprojecten.78   

8.3.3 Pas actief grondbeleid toe via Wet voorkeursrecht en onteigening [bestaand] 

Beschrijving 

De gemeente kan een actief grondbeleid inzetten om een specifiek gebied te ontwikkelen 

zoals de gemeente dat voor ogen staat. In die gevallen zou de gemeente door vestiging van 

het voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht strategische grondposities kunnen 

verwerven voor het realiseren van bijvoorbeeld sociale woningbouw. Inzet van het ontei-
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geningsinstrument is alleen zinvol indien de markt niet tot realisatie van sociale huurwo-

ningen op gewenste en specifiek benoemde percelen over wil gaan.79 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente heeft de uitgangspunten voor vestigen van een voorkeursrecht of een ontei-

gening meegenomen in het Afwegingskader verwervingen uit 2017. Daarin is ook een over-

zicht opgenomen van door de gemeente gevestigde voorkeursrechten.80,81  

8.3.4 Gebruik gedifferentieerde grondprijs [bestaand] 

Beschrijving 

De grondprijs kan een stimulans zijn om partijen over de streep te trekken specifieke wo-

ningen te realiseren. Zo kan er voor sociale woningbouw een lagere grondprijs worden 

gerekend. Het is ook mogelijk een lagere grondprijs te rekenen om middeldure huurwo-

ningen te realiseren; de gemeente moet hier dan wel een voorwaarde aan verbinden, zoals 

het voor een vastgestelde periode beschikbaar houden van woningen voor het midden-

segment tegen een maximale huurprijs. Daarnaast kan de gemeente een lagere grondprijs 

vragen om in gewilde gebieden grotere woningen te realiseren. De gemeente moet wel re-

kening houden met de EU-regelgeving omtrent staatssteun als er marktcontrair gebouwd 

wordt.82 

 

Grondprijsbeleid 

In het grondprijsbeleid van de gemeente legt de gemeente de prijs van verschillende 

functies en de te hanteren methodiek voor het bepalen van de grondprijs vast. In 

principe geldt de hoofdregel dat de grond wordt uitgegeven tegen de marktwaarde; 

uitgifte onder de marktwaarde kan strijdig zijn met Europese regelgeving en kan 

worden gezien als het verlenen van ongeoorloofde staatsteun. Een uitzondering hier-

op is de uitgifte van gronden voor sociale woningbouw, zogenaamde DAEBrrr activi-

teiten. De gemeente mag de corporatie een korting geven op de grondprijs, subsidi-

eren, of op een andere wijze financieel steunen. De grondprijs is een belangrijk on-

derdeel van de stichtingskosten van een woning. De gemeente heeft hiermee een be-

langrijke knop in handen waarmee ze de haalbaarheid van plannen kan beïnvloe-

den.83 

 

 

 

                                                             

rrr DAEB = diensten van algemeen economisch belang. 
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Marktconforme en marktcontraire grondprijs 

Bij een marktconforme grondprijs is er sprake van een grondprijs vastgesteld op ba-

sis van de marktwaarde van de grond. Bij een marktcontraire grondprijs wordt er 

een lagere grondprijs gehanteerd dan op basis van de marktwaarde gerekend kan 

worden voor een locatie. Deze werkwijze kost de gemeente potentiële inkomsten. De 

gemeente ontvangt minder opbrengsten dan bij een marktconforme waardebepaling. 

Om dit mogelijk te maken moeten nadere eisen gesteld worden aan de ontwikkelaar. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met het risico op het verlenen van staats-

steun. 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam hanteert voor sociale woningbouw een vaste grondprijs. Voor de 

overige woningen wordt de grondprijs marktconform – op basis van de residuele grond-

prijs - vastgesteld. Voor middeldure huurwoningen worden met het vaststellen van het 

Actieplan middeldure huurwoningen en de Woonagenda 2025 aanvullende voorwaarden 

gesteld aan de ontwikkelaars. Het gaat dan om de huurprijs, de huurontwikkeling, de uit-

pondtermijn en de woninggrootte. Deze beperkende voorwaarden leiden tot een lagere 

residuele grondprijs. De voorwaarden om 25 jaar niet uit te ponden en maximering van de 

huurontwikkeling gelden voor alle nieuwe middeldure huurwoningen. De voorwaarden 

voor de woninggrootte worden per project bepaald.84  

8.3.5 Stel specifieke voorwaarden in erfpachtcontracten [bestaand] 

Beschrijving 

Het maken van afspraken in erfpachtcontracten biedt de gemeente mogelijkheden om het 

te realiseren woningaanbod te sturen. Een gemeente kan erfpacht inzetten om afspraken 

te maken met de ontwikkelende partijen over de te realiseren woningen. Deze afspraken 

kunnen gaan over de termijn waarin een woning beschikbaar blijft als huurwoning, de 

maximale huurprijs gedurende een afgestemde periode, de minimale of maximale grootte 

van de woningen en het gebruik of de realisatie van parkeerplaatsen. Het maken van af-

spraken in erfpachtcontracten speelt een rol bij nieuwbouw en bij transformatie. Belang-

rijk onderscheid daarbij is dat het bij nieuwbouw gaat om het maken van nieuwe afspra-

ken en bij transformatie om het herzien van bestaande afspraken.  

Erfpacht 

Wanneer de grond in erfpacht wordt uitgegeven betekent dit dat de gebruiker van de 

grond niet de eigenaar van de grond wordt, maar het recht krijgt de grond en het 

daarop gebouwde pand te gebruiken. In dit geval wordt er een erfpachtcontract op-

gesteld. In het erfpachtcontract staan de rechten en plichten van de grondeigenaar 

(de gemeente) en de gebruiker van de grond (de erfpachter). In het erfpachtcontract 

staat onder andere de canon – de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van 
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de grond -, de omschrijving van de bebouwing en het gebruik, de algemene en bij-

zondere bepalingen. De afspraken in de bijzondere bepalingen zijn specifiek voor één 

erfpachtcontract. Het kan dan gaan over: de bestemming van het terrein, de maxima-

le bebouwing (zoals bij woningen het aantal vierkante meter gebruiksvloeropper-

vlak), het type bestrating of beplanting dat is toegestaan.85 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam kiest ervoor om veel voorwaarden voor de ontwikkeling en het 

gebruik van een gebied vast te leggen in erfpachtcontracten.86 Daarmee heeft Amsterdam 

meer mogelijkheden dan andere steden om de eigen wensen in het woningaanbod te reali-

seren. De gemeente legt via het erfpachtcontract verschillende afspraken vast tussen de 

erfpachter en de gemeente. In het algemeen zijn dat afspraken over de locatie, de canon, de 

omschrijving van de bebouwing en het gebruik.87 Meer specifieke afspraken kunnen bij-

voorbeeld gaan over de uitpondtermijn, de maximale huurprijs en de maximale huurstij-

ging. Voor verschillende woningsegmenten bestaan er specifieke standaard bijzondere be-

palingen in de erfpachtcontracten. Het gaat dan om bijzondere bepalingen voor:  

• het tegengaan van liberalisatie van woningen die kleiner zijn dan 40 m²; 

• zelfbouwwoningen; 

• studenten- en jongerenhuisvesting; 

• middeldure huurwoningen.  

 

Ook voor andere reguliere huurwoningen worden er specifieke bepalingen opgenomen. 

Niet om de huur te reguleren, maar wel om de verhuur- en uitpondtermijn vast te leggen.88 

Bij transformatie wordt gewerkt met een nieuw of gewijzigd erfpachtrecht. Meestal gaat 

het om een wijziging van het bestaande recht, soms gaat het om compleet nieuwe erf-

pachtrechten. Hierbij gelden in principe dezelfde beleidsuitgangspunten als bij nieuw-

bouw. De gemeente heeft soms minder ruimte om voorwaarden te stellen. Er is immers 

sprake van een bestaand contract met bestaande afspraken. Maar als de wens om te trans-

formeren van de erfpachter komt heeft de gemeente vaak veel meer ruimte om voorwaar-

den te stellen. Daarbij duurt het bij een transformatieproces vaak lang voordat er overeen-

stemming is over de afspraken tussen de gemeente en de marktpartij. De gemeente heeft 

veelal naast de beleidsuitgangspunten op het gebied van wonen ook het belang om leeg-

stand tegen te gaan. Dit alles maakt dat de wijzigingen van de erfpachtcontracten bij trans-

formatie minder directe sturingsmogelijkheden bieden dan bij nieuwbouw.89  

8.3.6 Herzie bestaande afspraken [denkbaar] 

Beschrijving  

Door de huidige marktontwikkelingen kan het zinvol zijn om afspraken met marktpartijen 

in erfpachtcontracten die in het verleden zijn gemaakt te herzien om bijvoorbeeld betaal-
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bare woningen voor starters te kunnen realiseren.90 Realisatie van meer grote woningen is 

ook een mogelijkheid.91 

Wat doet Amsterdam? [*] 

De gemeente Amsterdam is niet voornemens om afspraken die in het verleden zijn ge-

maakt – en mogelijk in de huidige marktsituatie een negatieve uitwerking hebben op bij-

voorbeeld de betaalbaarheid - open te breken. Deze afspraken zijn juridisch bindend, het 

aanpassen van deze afspraken is dan ook niet af te dwingen en uitsluitend afhankelijk van 

de medewerking van de marktpartij.92 Op verzoek van de erfpachter en in het kader van de 

Vernieuwing Erfpacht worden bestaande afspraken wel herzien.93 

8.3.7 Rek de uitpondtermijn op [bestaand] 

Beschrijving 

Door het oprekken van de uitpondtermijnsss van huurwoningen in erfpachtcontracten kan 

de afspraak over het behoud van een woning als huurwoning tegen een maximale huur-

prijs worden verlengd. Dit vergroot het aanbod aan betaalbare huurwoningen in de ge-

meente voor een langere periode.  

Wat doet Amsterdam? [+] 

Om ervoor te zorgen dat woningen zo lang mogelijk beschikbaar blijven voor de verhuur 

kan de gemeente in het erfpachtcontract voorwaarden stellen voor de uitpondtermijn. De 

gemeente hanteerde hiervoor de termijn van 15 jaar. Met het Actieplan middeldure huur is 

dit nu vastgesteld op 25 jaar. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden, nut en noodzaak 

om dit eeuwigdurend vast te leggen.94  

8.3.8 Stuur op kavelontwikkeling via tenders [bestaand] 

Beschrijving 

Bij een tender worden marktpartijen uitgenodigd een bod te doen op een te ontwikkelen 

gebied (= een ontwikkelrecht). De gemeente stelt van te voren criteria vast en de best sco-

rende partij mag de kavel gaan ontwikkelen. Door kavels aan te bieden via een tender kan 

de gemeente eisen stellen aan het te ontwikkelen gebied. Zo kan de gemeente aangeven in 

welk segment de woningen gerealiseerd moeten worden (studentenwoningen, sociale 

huur, middensegment, huur of koop). Daarnaast kan worden vastgelegd aan welke voor-

waarden voor woninggrootte of hoogte moet worden voldaan.  

Wat doet Amsterdam? [+] 

Eén van de acties uit het Actieplan Woningbouw uit 2014 was het slagvaardig in de markt 

zetten van kavels voor woningbouw. De gemeente brengt daarvoor in beeld welke kavels 

                                                             

sss De termijn waarna een betrokken marktpartij de (leegstaande) woning mag verkopen op de vrije 
markt.  
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de komende jaren op de markt konden worden gebracht en welke investeringen en activi-

teiten daarvoor noodzakelijk zijn. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd in een tenderpro-

gramma. Een kavel kan pas worden aangeboden aan de markt indien de grond praktisch 

bouwrijp is en het bestemmingsplan de gewenste woningbouw mogelijk maakt en er een 

bouwenvelop is. Het gaat om locaties waar de gemeente al investeringsbesluiten heeft ge-

nomen en grondexploitaties heeft vastgesteld. Het tenderprogramma betreft in beginsel 

alleen marktwoningen op de door de gemeente uit te geven kavels. Sociale huurwoningen 

worden bij voorkeur op aparte kavels geprogrammeerd en ontwikkeld door corporaties.95  

De gemeente Amsterdam heeft het beleid voor de selectie van marktpartijen onlangs her-

ijkt en opnieuw vastgesteld. Het uitgangspunt van het beleid is dat Amsterdam de grond 

via een openbare, transparante tender uitgeeft. De gemeente heeft bij gronduitgifte via een 

tender de meeste sturing op de bouwproductie, vooral als het gaat om wat er gebouwd 

wordt, de minimale grondprijs, biedingen op de grondprijs, eisen rondom duurzaamheid 

en het tempo waarin de ontwikkeling gaat. In het selectiebeleid marktpartijen is ook aan-

gegeven in welke situaties een uitzondering - bijvoorbeeld in de vorm van een één op één 

uitgifte - gemaakt kan worden. Over de toepassing van de hardheidsclausule wordt ieder 

kwartaal gerapporteerd aan de raadscommissie RO.96  

8.3.9 Maak gebruik van grondruil [bestaand] 

Beschrijving 

Indien de huidige kavelstructuur en eigendomssituatie een goede en snelle uitvoering van 

de voorgenomen plannen in de weg staat kan de gemeente een grondruil in het plangebied 

stimuleren, ook wel stedelijke herverkaveling genoemd. Hierbij wordt grondbezit (met 

verrekening van waardeverschillen) geruild tussen de grondeigenaren om gebiedsontwik-

keling mogelijk te maken.97 Grondruil kan bijvoorbeeld worden toegepast om vrijkomende 

locaties en/of gronden als ruilobject in te brengen als sociale woningbouw op een andere 

locatie in de stad moet worden gerealiseerd, dan waar de corporatie de grond bezit.98  

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam maakt incidenteel gebruik van grondruil. Dit wordt uiteraard 

veroorzaakt doordat het grootste deel van de grond in handen is van de gemeente. Maar de 

gemeente maakt er bijvoorbeeld gebruik van wanneer de gebiedsontwikkeling bevorderd 

kan worden of transformatie beter kan worden ingepast in de omgeving. Een grondruil 

wordt altijd specifiek beoordeeld. Ook bij grondruil wordt beoordeeld of dit voldoet aan 

het selectiebeleid; dit is ook afhankelijk van de kavelgrootte.99 

8.3.10 Stimuleer publiek private samenwerking bij ontwikkeling van een bouwlocatie [bestaand] 

Beschrijving 

In een publiek-privaat samenwerkingsmodel (PPS) richten de gemeente en andere partij-

en een gezamenlijke onderneming op om de bouwlocatie te ontwikkelen (een grondexploi-

tatiemaatschappij, of kortweg GEM). In deze onderneming brengen de partijen gezamen-
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lijk gronden in en brengen deze ook gezamenlijk tot ontwikkeling. Een punt van aandacht 

bij een PPS is dat tussen de partijen marktconforme (prijs)afspraken worden gemaakt en 

er geen financieel voordeel bij de samenwerking wordt genoten. Daardoor zou concurren-

tievervalsing kunnen ontstaan, wat door de Europese Commissie als staatssteun wordt 

beoordeeld. Van belang is ook dat de marktpartijen in de PPS in verband met de aanbeste-

dingsregels niet zomaar het openbaar gebied mogen aanleggen.100 

Wat doet Amsterdam? [+] 

Om een gebied te ontwikkelen wordt in de gemeente Amsterdam wel gewerkt in de vorm 

van publiek private samenwerkingen. De ervaringen van de afgelopen decennia met dit 

soort samenwerkingen met commerciële ontwikkelaars zijn echter negatief (Zuidas en IJ-

burg). De commerciële ontwikkelaars hadden de behoefte om de ontwikkeling uit te stel-

len tot betere tijden. Voor de gemeente Amsterdam is het ook niet altijd nodig te kiezen 

voor een PPS; het bestaande instrumentarium (erfpacht en bestemmingsplannen) geeft de 

gemeente voldoende sturingsmogelijkheden. Op dit moment worden er in Amsterdam nog 

gebieden via een PPS ontwikkeld: Sciencepark met UVA, AMC en VU, Schiphol Area Deve-

lopment Corporaton (SADC) en bijvoorbeeld de gebiedsontwikkelingen Oostpoort en 

Foodcentre.101  

8.4 Locaties 

8.4.1 Breid de planvoorraad uit [bestaand] 

Beschrijving  

De woningbouwproductie wordt – in de huidige krappe woningmarkt - voor een groot deel 

bepaald door de beschikbare planvoorraad. Door de planvoorraad uit te breiden kunnen er 

meer woningen worden gerealiseerd. De planvoorraad van de gemeente wordt bepaald 

door de aanwezige locaties, het stadium van planvorming, of de gemeente wel of niet zelf 

beschikt over de grond en of de gemeente over voldoende ambtelijke capaciteit beschikt. 

Daarnaast biedt ook transformatie van leegstaand vastgoed mogelijkheden om de plan-

voorraad uit te breiden.  

Planvoorraad of plancapaciteit 

Bij de plancapaciteit kan een onderscheid gemaakt worden tussen de zachte planca-

paciteit (in voorbereiding) en de harde plancapaciteit (vastgesteld). De plancapaciteit 

heeft een indicatie van de bouwcapaciteit die in de bestaande woningbouwplannen 

aanwezig is. De plannen kunnen veranderen, niet doorgaan of er kunnen nieuwe 

plannen bijkomen.102 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om jaarlijks 5.000 woningen te bouwen. Om de-

ze woningbouwproductie mogelijk te maken moet de gemeente over voldoende planvoor-
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raad beschikken. De gemeente Amsterdam heeft in het Actieprogramma Woningbouw uit 

2014 opgenomen de planvoorraad te vergroten. Hiervoor wordt onder meer een ontwik-

kelstrategie voor de middellange termijn opgesteld. Uitgangspunt daarbij is om in de peri-

ode 2018-2025 40.000 woningen te kunnen realiseren, wat betekent dat er 5.000 wonin-

gen per jaar moeten worden gebouwd. Het college heeft ook geld beschikbaar gesteld om 

het vergroten van de planvoorraad mogelijk te maken.103  

In 2016 is Koers 2025 – Ruimte voor de Stad vastgesteld. In dit plan is opgenomen op welke 

plekken nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd in nieuwbouwprojecten en door 

transformatie. Daaruit bleek dat de planvoorraad op korte termijn voldoende was om 

5.000 nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. Op de middellange termijn zou er echter 

een tekort ontstaan. Om dit te voorkomen zou in 2016 gezocht worden naar nieuwe loca-

ties om woningbouw mogelijk te maken.104 Uit de voortgangsrapportage Ruimte voor de 

Stad blijkt dat in 2016 meerdere principebesluiten zijn genomen die de planvoorraad met 

16.000 woningen uitbreiden. In 2017 zal verder gestart worden met nieuwe gebiedsuit-

werkingen om ook voor de lange termijn de planvoorraad op peil te houden.105 Naast de 

voortgangsrapportages voor Koers 2025 stelt de gemeente ook de jaarlijkse nota 

Vastgoedperspectieven op. Ook daarin komt de verwachte ontwikkeling van de planvoor-

raad aan bod. De inzichten die deze rapportages opleveren zorgen ervoor dat tijdig kan 

worden bijgestuurd door projecten te versnellen of de mogelijkheden voor nieuwe locaties 

eerder te onderzoeken.106  

8.4.2 Versnel de bouwproductie [bestaand] 

Beschrijving 

Het versnellen van de bouwproductie leidt tot ertoe dat nieuwbouw van woningen eerder 

gerealiseerd kan worden. Dit draagt bij aan meer betaalbare woningen, mogelijkheden 

voor een meer divers aanbod aan woningen en het stimuleert de doorstroming.  

De gemeente kan de bouwproductie stimuleren door de potentiële bouwplannen zo snel 

mogelijk concreet te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het versnellen van de ont-

wikkeling van stedenbouwkundige plannen, het versnellen van procedures zoals het aan-

passen van bestemmingsplannen, het sneller op de markt zetten van kavels, het sneller 

bouwrijp maken van de grond, het actief benaderen van marktpartijen, zorgen voor de be-

nodigde infrastructuur en aanpassingen in de openbare ruimte. Om dit te realiseren is het 

met name van belang dat er geld beschikbaar is om de benodigde ambtelijke capaciteit aan 

te trekken.107  

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam heeft in het Actieplan Woningbouw uit 2014 de versnelling van 

de bouwproductie als een van de activiteiten opgenomen. Concreet zijn hiervoor verschil-

lende locaties genoemd waar de gemeente de versnelling in wil zetten. Deze locaties zijn: 

Sluisbuurt Zeeburgereiland, Centrumeiland IJburg, Elzenhagen Zuid / Buikslotermeer-
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plein, Zuidas, Sloterdijk, Amstelkwartier, Amstelstation, Lelylaan, Jan Evertsenstraat en 

Hamerstraat. Voor deze locaties wordt vanaf 2015 de planvoorbereiding gestart voor de 

gronduitgifte en de start bouw volgt vanaf 2018. Deze locaties zijn samen goed voor ca. 

20.000 woningen in de periode 2018-2025.108 Naast deze concrete plannen heeft de ge-

meente via Koers 2025 - Ruimte voor de Stad zicht op de mogelijke te ontwikkelen locaties. 

De gemeente is nu in staat om continu te kijken welke plannen het beste in ontwikkeling 

kunnen worden gebracht. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het realiseren van mi-

nimaal 5.000 woningen per jaar. Waarbij het er hier vooral om gaat dat dit ook voor de 

langere termijn haalbaar blijft.109  

Naast de versnellingslocaties waren in het Actieplan Woningbouw nog andere acties opge-

nomen die moesten leiden tot versnelling van de bouwproductie, zoals het maken van 

nieuwe afspraken tussen de bestuurscommissies en de centrale stad over de procedures 

rondom het vaststellen en wijzigen van bestemmingsplannen, het wegnemen van vertra-

gingen bij de besluitvorming bij ruimtelijke projecten en nieuwe regels voor gebiedsont-

wikkeling.110 De procedures zijn inmiddels aangepast, maar in de praktijk blijkt het be-

sluitvormingsproces vaak langer te duren dan de gehanteerde streeftermijnen.111  

8.4.3 Stel vrije kavels beschikbaar voor zelfbouw [bestaand] 

Beschrijving 

Een van de mogelijkheden om diverse woonmilieus binnen de stad te realiseren is het 

aanbieden van vrije kavels. Particulieren krijgen hierbij de mogelijkheid zelf een kavel aan 

te kopen en een woning te ontwikkelen. De gemeente of ontwikkelaars moeten hiervoor 

wel grond ter beschikking stellen. Zelfbouw kan in verschillende vormen plaatsvinden. Het 

kan gaan om collectief particulier opdrachtgeverschap, maar ook kluswoningen kunnen 

onder zelfbouw vallen. Bij kluswoningen gaat het bijvoorbeeld om een flatgebouw waarbij 

een koper een kluswoning koopt en deze naar eigen inzicht kan verbouwen en inrichten.  

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam zet zich in om kavels via zelfbouw te ontwikkelen. In het 

Actieplan Woningbouw heeft de gemeente het doel opgenomen om jaarlijks 500 zelfbouw 

koopwoningen te realiseren en 100 zelfbouw huurwoningen en daarnaast 4 bestaande 

panden. Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente jaarlijks een bedrag vrijgemaakt 

van €1 miljoen om de gemeentelijke inspanningen hiervoor te kunnen continueren.112 Uit 

een brief van de wethouder aan de gemeenteraad blijkt dat Amsterdam zelfbouw van grote 

waarde vindt om een divers aanbod van woonmilieus te realiseren en zich wil blijven in-

zetten om zelfbouw voor individuele of collectieve vormen en kluswoningen mogelijk te 

blijven maken.113  

8.4.4 Stimuleer het realiseren van wooncoöperaties [bestaand] 

Beschrijving 

Wooncoöperaties bieden huishoudens mogelijkheden hun wensen op het gebied van hun 
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woonsituatie te realiseren. Dit zorgt voor een passend en betaalbaar woningaanbod en kan 

bijdragen aan de bevordering van de doorstroming. 

In Denemarken, Duitsland en Zweden zijn vele voorbeelden van wooncoöperatieven. In 

Nederland staat de ontwikkeling van wooncoöperatieven nog in de kinderschoenen en 

gaat het slechts om een beperkt aantal initiatieven. Behalve voor de ontwikkeling van 

wooncoöperatieven voor corporatiewoningen is er in de wetgeving niets vastgelegd. 

Wooncoöperaties worden veelal opgericht, omdat bewoners denken dat ze samen een be-

ter en betaalbaardere woonsituatie kunnen creëren dan de gevestigde instituties. Het doel 

van een wooncoöperatie kan zeer uiteenlopen, van uitsluitend beheer en onderhoud van 

meerdere woningen tot het hebben van het volledig eigendom van de woningen.114 

Een knelpunt bij het realiseren van een wooncoöperatie is het vinden van financiering en 

een geschikte locatie. Gemeenten kunnen faciliterend zijn bij de ontwikkeling van woon-

coöperaties, met name door behulpzaam te zijn bij het vinden van geschikte locaties.  

 

Wooncoöperaties 

Een wooncoöperatie wordt gedefinieerd als een organisatievorm in het wonen waar-

bij zeggenschap primair bij de bewoners zelf ligt. De structuur is in principe die van 

een vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de le-

den. Huurders van een woningcorporatie hebben de wettelijke mogelijkheid om een 

wooncoöperatie te starten. Daarbuiten zijn er ook verschillende mogelijkheden en 

varianten van wooncoöperaties, alle met de volgende kenmerken: 115 

- collectief particulier initiatief in het wonen;  

- woonbedrijf in de vorm van een coöperatieve vereniging; 

- bewonersbedrijf waar de leden-bewoners samen verantwoordelijk zijn voor be-

drijfsvoering en onderhoud; 

- de organisatie mag winst maken maar heeft geen commercieel winstoogmerk;  

- bestuur is in handen van leden-bewoners;  

- de algemene ledenvergadering neemt beslissingen.  

De reden voor bewoners om een wooncoöperatie op te richten zijn divers:  

- Het realiseren van woonwensen die niet door de markt worden aangeboden; 

- De overtuiging dat bewoners samen betere kwaliteit kunnen leveren dan instituties; 

- Het biedt mogelijkheden voor efficiënt woningbeheer door betrokkenheid, klein-

schaligheid en maatwerk; 

- De mogelijkheid om zeggenschap en verantwoordelijkheid te nemen over de eigen 

woonsituatie; 

- Een alternatief voor individueel huren of kopen, mogelijkheden voor vermogensop-
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bouw; 

- Het realiseren van zaken naast het wonen, zoals gemeenschappelijke voorzieningen. 

De verschillende varianten van wooncoöperaties kennen de volgende constructies:  

1. vastgoedcoöperatie of huurvereniging 

2. koperscoöperatie 

3. beheercoöperatie 

4. moeder-dochter constructie.  

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

In het Actieplan Woningbouw heeft de gemeente aandacht voor wooncoöperatieven als 

mogelijkheid om woningen voor middeninkomens te realiseren en om wooncoöperatieven 

via zelfbouw mogelijk te maken. De gemeente Amsterdam zet zich op verschillende manie-

ren in om het realiseren van wooncoöperaties mogelijk te maken.  

Zo is er een gemeentelijk actieteam wooncoöperaties ingesteld. Dit actieteam bestaat uit 

de wethouder, ambtenaren, corporaties en initiatiefnemers. Het werkt samen met het lan-

delijk expertteam wooncoöperaties. Het gemeentelijk actieteam inventariseert knelpunten 

en probeert deze op te lossen. Een belangrijk obstakel bij alle vormen van wooncoöpera-

ties is de financiering. Sinds kort is ook de Rabobank betrokken bij het actieteam om te 

helpen bij het oplossen van dit knelpunt. Het actieteam heeft een overzicht van de 16 ini-

tiatieven die er zijn om een wooncoöperatie op te richten.116  

Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van drie tenders specifiek gericht op 

wooncoöperaties. Het gaat om drie locaties: Centrum-eiland, Havenstraat en Archimedes-

plantsoen. De gemeente probeert wooncoöperaties meer te reguleren. De gemeente doet 

dit door eisen aan de statuten van de vereniging en voorwaarden te stellen in het erfpacht-

contract over het splitsen en de uitponding. Hierbij probeert de gemeente voldoende reke-

ning te houden met de knelpunten bij de financiering van wooncoöperaties en de eisen die 

de gemeente kan stellen. De ontwikkeling van wooncoöperaties vraagt veel capaciteit van 

de gemeente. Er wordt met pilots bekeken wat haalbaar is en of mogelijk breder kan wor-

den ontwikkeld.117 

8.5 Samenwerken 

8.5.1 Voer overleg met marktpartijen en corporaties [bestaand] 

Beschrijving 

Voor de gemeente kan het helpen om goed zicht te hebben op de mogelijkheden die 

marktpartijen zien om te investeren op de huizenmarkt. In welke sectoren willen markt-

partijen investeren? Op welke punten ervaren marktpartijen belemmeringen in het reali-
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seren van woningen? Wat hebben marktpartijen nodig van de gemeente? Als de gemeente 

hier meer inzicht in heeft, dan is de gemeente beter in staat te anticiperen op de marktpo-

tentie en kansen te benutten en tevens de belemmeringen weg te nemen. Ook zou er door 

overleg meer wederzijds begrip kunnen ontstaan, waardoor de gemeente een beroep kan 

doen op de betrokken partijen om vanuit het maatschappelijk belang specifieke woningen 

(locatie, grootte of betaalbaarheid) voor specifieke groepen te realiseren.  

De gemeente kan op basis van de Woningwet prestatieafspraken maken met corporaties 

en de huurdersvereniging. De afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van 

bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Het maken van pres-

tatieafspraken is verplicht, mits de gemeente beschikt over een Woonvisie.118  

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam voert op verschillende manieren overleg met marktpartijen. Zo 

is er het investeerdersloket. Dit is een ingang voor partijen die graag in Amsterdam willen 

investeren. Het doel van het investeerdersloket is om investeerders naar de juiste locaties 

te leiden.119 Vastgoedbeurzen zijn daarnaast ook een goede plek om met mogelijke inves-

teerders in contact te komen.120 In het Actieplan Woningbouw uit 2014 is dit ook als een 

van de acties opgenomen: “het College gaat door met het uitbreiden en onderhouden van 

contacten met vastgoedpartijen en met het promoten van gebieden en locaties op vast-

goedbeurzen, seminars en marketing”.121 Daarnaast leveren de gesprekken die de gemeen-

te voert met deze partijen meer inzicht op in de markt. De gemeente bouwt ook een breed 

netwerk op. Hierdoor kan de gemeente geïnteresseerde partijen indien nodig ook met el-

kaar in contact brengen. Ook voert de gemeente overleg met partijen die al grond aan het 

ontwikkelen zijn in Amsterdam. De gemeente wil van deze partijen weten hoe het gaat met 

het project, of de voorwaarden werken die de gemeente heeft opgelegd, of er knelpunten 

zijn en hoe het gaat met de voortgang van de bouwproductie.122 Ten slotte bestaat er de 

samenwerkingstafel middelhuur. Hierbij overlegt de gemeente met de partijen verenigd in 

het Platform Amsterdam Middenhuur over kansen en belemmeringen voor de ontwikke-

ling van middeldure huur.123  

De gemeente maakt met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huur-

dersvereniging Amsterdam afspraken over de Amsterdamse corporatiewoningen. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingsafspraken en gelden van juli 2015 tot en 

met december 2019.  

8.5.2 Neem barrières en belemmeringen weg voor investeerders en beleggers [bestaand] 

Beschrijving  

Bij het ontwikkelen van locaties ervaren marktpartijen barrières en belemmeringen. Het 

kan dan gaan om het realiseren van transformatielocaties, het zoeken naar mogelijkheden 

binnen de lange procedures van planvorming tot ontwikkeling of het bij elkaar brengen 
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van ontwikkelaars en beleggers. De gemeente kan een rol vervullen bij het wegnemen van 

deze belemmeringen.  

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam is geïnteresseerd in de knelpunten die marktpartijen tijdens de 

ontwikkeling ervaren. De gemeente zoekt dan naar mogelijkheden om de barrières weg te 

nemen. Hiervoor worden investeringsoverleggen gevoerd met partijen die grond in Am-

sterdam ontwikkelen. De gemeente wil van deze marktpartijen weten wat er in de markt 

speelt, hoe het gaat met projecten, of de voorwaarden werken die de gemeente op legt, of 

er knelpunten zijn en hoe het gaat met de voortgang van de bouwproductie. Verbeteringen 

die de gemeente op grond hiervan heeft aangebracht zijn het gebruik van formats bij ten-

ders, het differentiëren van de aangeboden locaties en de wijze waarop duurzaamheid 

wordt uitgevraagd.124 Een ander voorbeeld is dat de gemeente in de Nota parkeernormen 

heeft vastgelegd om bij sociale en middeldure huurwoningen geen minimumparkeernor-

men op te stellen. Voor ontwikkelaars leidde het realiseren van parkeerplaatsen veelal tot 

hoge kosten, waardoor het realiseren van parkeerplaatsen een barrière vormde voor de 

ontwikkeling.  

8.5.3 Maak gebruik van de samenwerkingstafel [bestaand] 

Beschrijving 

De samenwerkingstafel biedt ruimte en mogelijkheden om samen met gemeenten en ver-

schillende betrokken partijen tot afspraken te komen om meer woningen in het midden-

huursegment te realiseren.  

 

Samenwerkingstafel 

De Samenwerkingstafel middenhuur is ingesteld vanuit het Ministerie van Binnen-

landse Zaken. Het doel is om het aanbod van woningen in het middenhuursegment te 

vergroten. De landelijke samenwerkingstafel bestaat uit vertegenwoordigers op lan-

delijk niveau van de VNG, HPP, IVBN, Aedes, Woonbond, Bouwend Nederland, NVM 

en de Rijksoverheid. De tafel voorziet de voorzitter en sparringpartners van informa-

tie om concrete afspraken van de grond te krijgen en laat tegelijk aan de lokale par-

tijen zien dat een passende woningvoorraad een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

is.125 

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De samenwerkingstafel is specifiek gericht op het middensegment vanuit het Rijk. In Am-

sterdam bestaat een gemeentelijke tafel, hier wordt gesproken met deelnemers aan het 

Platform Amsterdam Middenhuur, Huurdersvereniging Amsterdam, het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en de landelijke organisatie Samenwerkingstafel.126,127 
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8.5.4 Stel zwarte lijst van ontwikkelaars op [denkbaar] 

Beschrijving 

Door de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt kan er door marktpartijen gekozen 

worden om hogere huurprijzen te vragen dan eerder was afgesproken tussen de markt-

partij en de gemeente. Dit kan spelen wanneer de afspraken voor de huidige marktontwik-

kelingen gemaakt zijn en alleen wanneer de afspraken door de gemeente onvoldoende 

hard zijn vastgelegd. De gemeente zou ervoor kunnen kiezen een zwarte lijst van ontwik-

kelaars op te stellen. Op deze zwarte lijst komen marktpartijen te staan die zich niet hou-

den aan de afspraken of de uitgesproken verwachtingen. De gemeente zal dan geen zaken 

meer doen met deze partijen.128 

Wat doet Amsterdam? [*] 

Op 21 mei 2017 stuurde de wethouder een brief aan de raadscommissie Wonen waarin hij 

uiteen zet hoe hij er tegenover staat om ontwikkelaars die zich niet aan de gemaakte af-

spraken houden te weren van de Amsterdamse woningmarkt. Uit de brief blijkt dat de ge-

meente in de huidige krappe woningmarkt de contractvorming met de partijen strakker 

heeft geregeld dan tijdens de crisis, wat ertoe leidt dat de gemeente ook meer mogelijkhe-

den heeft om te handhaven dan in het verleden. Volgens de wethouder is het aanleggen 

van een zwarte lijst juridisch gezien moeilijk houdbaar, omdat een dergelijke lijst slechts is 

te rechtvaardigen wanneer de schade die de geregistreerde in het verleden bij herhaling 

heeft toegebracht een zodanige omvang heeft bereikt dat een algehele uitsluiting voor de 

toekomst noodzakelijk is. Hiervan is in dit geval onvoldoende sprake, aangezien de Bibob 

toets preventief al het nodige kan doen om ongewenste marktpartijen eruit te filteren, en 

achteraf nog de gang naar de rechter resteert om een marktpartij op haar misdragingen te 

kunnen aanspreken. Per geval zal beoordeeld moeten worden of het juridisch mogelijk is 

om een partij te weren als deze zich niet houdt aan de afspraken. De gemeente heeft hier-

mee een middel in handen om onbetrouwbare partijen te weren.129 

8.6 Financieel  

8.6.1 Maak gebruik van objectsubsidies [denkbaar] 

Beschrijving 

Het verlenen van een objectsubsidie kan partijen een impuls geven om woningen te reali-

seren die ze anders vanwege een verminderd marktpotentieel niet zouden realiseren. In 

het verleden deed het Rijk dit door woningcorporaties subsidies te verstrekken voor te 

bouwen woningen.ttt Daarnaast kan gedacht worden aan fiscale subsidiëring van private 

                                                             

ttt De regeling stond bekend als het Besluit Woninggebonden Subsidies. Dit is buiten werking getre-
den in 1995, hoewel de laatste woningen met subsidie gereed gekomen zijn in 1998-1999. Bron: 
Centraal Planbureau, Investeringsprikkels voor woningcorporaties, februari 2006, p. 26.   
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vastgoedbeleggers. Dit kan ervoor zorgen dat het verschil in rendement kleiner wordt tus-

sen het exploiteren van een woning als huurwoning of het verkopen van diezelfde wo-

ning.130  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

De gemeente Amsterdam wil in de periode 2014-2018 8.000 woningen voor studenten en 

2.500 woningen voor jongeren toevoegen. Om dit te realiseren heeft de gemeente een sub-

sidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt onder voorwaarden verleend aan ontwik-

kelaars van jongeren of studentenwoningen. Het subsidieplafond bedraagt voor 2017 en 

2018 € 1.300.000.131  

8.6.2 Stel fondsen in voor (sociale) woningbouw [bestaand] 

Beschrijving 

Verschillende gemeenten hebben besloten tot instelling van een reserve sociale woning-

bouw. Het generieke doel van een dergelijke reserve is de financiële ondersteuning en sti-

mulering van initiatieven en projecten voor de verbetering van de woonkwaliteit in de 

gemeente. Voeding van een dergelijke reserve vindt onder andere plaats door particuliere 

initiatiefnemers een afkoopsom te laten betalen voor het niet realiseren van de gemeente-

lijke norm van sociale woningbouw, die dan in de reserve wordt gestort. De middelen 

kunnen dan worden ingezet om op andere locaties meer sociale woningbouw te realiseren. 

Feitelijk fungeert de reserve als vereveninginstrument.132  

De gemeente kan ook een fonds instellen specifiek voor het toevoegen van woonruimte. 

Dit kan als stimulans dienen voor het toevoegen van zelfstandige betaalbare woonruimte 

via transformatie van niet-woningen naar woonruimte. Dit fonds kan gevoed worden uit 

financiële compensatie bij onttrekking, samenvoeging en omzetting van woonruimte.133  

Wat doet Amsterdam? [*] 

In de samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, 

de Huurdersvereniging Amsterdam en de gemeente Amsterdam is opgenomen dat er een 

plan wordt opgesteld voor het opheffen van het bestaande Stimuleringsfonds volkshuis-

vesting. De reden hiervoor is dat het financiële stelsel tussen gemeente en corporaties ver-

eenvoudigd moest worden. De corporaties betalen afkoopsommen die – na aftrek van de 

boekwaarde bij de gemeente – weer voor de helft naar de corporaties terugvloeien. Door 

deze bocht er uit te halen, kan het fonds relatief simpel budgetneutraal worden opgeheven. 

De nieuwe Woningwet biedt goede mogelijkheden voor de gemeente en corporaties om tot 

prestatieafspraken te komen. Door deze afspraken kan de koppeling tussen geld en presta-

ties zoals die in het Stimuleringsfonds is vorm gegeven, vervallen.134  Een stimulerings-

fonds waaraan anderen dan woningcorporaties deelnemen bestaat in Amsterdam niet.  
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8.6.3 Creëer mogelijkheden voor een middensegment hypotheek [denkbaar] 

Beschrijving 

Een hypotheek verstrekt door de overheid die het voor huishoudens met een middenin-

komen mogelijk maakt een hypotheek te krijgen voor een nieuwbouwwoning.135  

Wat doet Amsterdam? [-] 

Amsterdam kende tot 2006 de Amsterdamse middensegment hypotheek. Deze hypotheek 

was bedoeld om nieuwbouwkoopwoningen bereikbaar te maken voor Amsterdamse huis-

houdens met een middeninkomen. De gemeente stelde een aflossingsvrije en nagenoeg 

renteloze lening beschikbaar van maximaal € 68.000 binnen het totaal bedrag voor de hy-

potheek. Hiervoor was een contingent vastgesteld van maximaal 2.000 woningen waarbij 

maximaal de helft met voorrang kon worden toegewezen aan bepaalde beroepsgroepen 

zoals politie, brandweer, onderwijs en zorg. Uit de evaluatie van de Amsterdamse Midden-

segment Hypotheek uit 2006 blijkt dat de regeling succesvol was - de vraag was groter dan 

het aanbod - zowel bij ontwikkelaars om deze woningen te bouwen als bij potentiële ko-

pers. Als aandachtspunten worden in de evaluatie genoemd dat er in verhouding een laag 

percentage huishoudens met gezinnen een beroep deed op deze hypotheekvorm en welke 

inkomensgrens gekozen moest worden in het licht van het doel van de regeling.136 Deze 

regeling is na 2006 niet gecontinueerd.137 Op verzoek van de gemeenteraad wordt nu on-

derzocht welke mogelijkheden er zijn voor maatregelen in de koopsector. Hierbij wordt 

onder andere ook gekeken naar de mogelijkheid, nut en noodzaak van een middensegment 

hypotheek. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een starterslening, koopondersteu-

ning, ondersteuning woonlasten en woningcoöperaties in de koopsector onderzocht. De 

resultaten van dit onderzoek zullen begin 2018 bekend zijn.138   

8.6.4 Ontwikkel een financieringsfaciliteit voor zelfbouw [denkbaar] 

Beschrijving 

Om gezinnen met een middeninkomen te ontlasten kunnen gemeenten ook de mogelijk-

heid van een financieringsfaciliteit bieden om bijvoorbeeld zelfbouw voor deze groep 

haalbaar te maken.139  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

De gemeente Amsterdam heeft geen financieringsmogelijkheid voor het realiseren van 

zelfbouwprojecten, wel zijn er andere mogelijkheden waarmee de gemeente (groepen) 

zelfbouwers enige financiële ondersteuning biedt. De gemeente maakt het voor zelfbou-

wers op gemeentegrond wel makkelijker de financiering voor zelfbouw rond te krijgen 

door de mogelijkheid te bieden voor een jaarlijkse canonbetaling, waardoor niet de volle-

dige grondaanschaf gefinancierd hoeft te worden. Deze mogelijkheid hebben andere huis-

eigenaren echter ook. Daarnaast is deze mogelijkheid er meestal niet voor zelfbouwers op 

kavels uitgegeven door ontwikkelaars; daar moet de canon in één keer afgekocht worden. 

De gemeente zegt daarnaast een onderzoek gedaan te hebben naar de wenselijkheid van 
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hulp bij voorfinanciering. Volgens de gemeente bleek hieruit dat de zelfbouwers zelf oplos-

singen vonden. De gemeente geeft verder aan dat de provincie Noord-Holland zelfbouwers 

een subsidie en een lening verstrekt. Deze regelingen gelden voor collectieve zelfbouwers. 

Tot slot biedt de gemeente de mogelijkheid voor zelfbouwers om samen met een groep te 

bouwen, dat kan via ‘samen in het klein’ en ‘samen in het groot’ (collectief particulier op-

drachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap).140  

9 Invloed op een evenwichtig woningaanbod: wonen 

9.1 Inleiding 

In dit en het voorgaande hoofdstuk draait het om de instrumenten die de gemeente tot 

haar beschikking heeft om de woningmarkt te beïnvloeden en in hoeverre de gemeente 

deze instrumenten inzet. De volgende onderzoeksvragen staan daarbij centraal:  

 

3. Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden ge-

bruikt om de onevenwichtigheden in de woningmarkt te 

verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan worden ge-

zegd over de effectiviteit?  

 

4. In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maatre-

gelen die aansluiten bij de geconstateerde onevenwichtig-

heden? Op welke punten grijpen de door het college toege-

paste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten 

niet? 

 

Bij de beschrijving van de instrumenten maken we onderscheid in de maatregelen die de 

gemeente kan nemen om de nieuwe woningen in de stad te realiseren en maatregelen die 

kunnen worden ingezet om invloed uit te oefenen op de prijs en bewoning van de bestaan-

de woningvoorraad. We constateren hierbij dat er verschillende knoppen zijn waaraan in 

meerdere richtingen gedraaid kan worden. Dit kan verschillende uitwerkingen hebben 

waarbij met name de politiek aan zet is om hierin een keuze te maken. De rekenkamer 

probeert een zo volledig mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden die er zijn. Vervol-

gens laten we zien in hoeverre de gemeente Amsterdam gebruik maakt van deze maatre-
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gelen om een evenwichtig woningaanbod te realiseren. In dit hoofdstuk gaan we in op de 

instrumenten voor de bestaande woningvoorraad (wonen) en in het vorige op de instru-

menten die er zijn voor nieuwbouw (bouwen). 

In dit hoofdstuk staan de instrumenten centraal die de gemeente ter beschikking heeft om 

het gebruik van de bestaande woningvoorraad te beïnvloeden. We onderscheiden instru-

menten op het gebied van de huurprijs en de huurtoeslag, ten aanzien van de woningvoor-

raad, de woonruimteverdeling, de huurbescherming en een aantal financiële maatregelen.  

In de onderstaande tabel geven we een samenvatting van de maatregelen en bijbehorende 

instrumenten voor wonen. We laten zien wie verantwoordelijk is om de maatregel door te 

voeren (rijk (R), provincie (P) gemeente (G), corporaties (C), marktpartij (M)). Vervolgens 

geven we weer of de maatregel bestaand (B) is of denkbaar (D). Dan laten we in de tabel 

zien op welke geconstateerde onevenwichtigheid de maatregel invloed heeft. We onder-

scheiden daarbij: betaalbaarheid (B), de grootte van de woonruimte (G) en de verhuismo-

gelijkheden van het huishouden (V).  

Ten slotte laat de tabel zien in hoeverre de gemeente Amsterdam de maatregel inzet. We 

hebben dit laten zien met behulp van vier symbolen:  

 

- Amsterdam zet de maatregel niet in  

+/- Amsterdam zet de maatregel (nog) niet volledig in 

+ Amsterdam zet de maatregel wel in 

* Gemeente zet maatregel op basis van een afgewogen reden niet in  

 

Tabel 9.1 – Overzicht van maatregelen  

Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Oneven-

wichtigheid 

 

Amster-

dam 

WONEN 

Huurprijs 

Zet je in voor het 

aanpassen van het 

Lobby R D BGV + 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Oneven-

wichtigheid 

 

Amster-

dam 

woningwaarde-

ringsstelsel 

Zet je in om de libe-

ralisatiegrens aan te 

passen 

Lobby R D BV + 

Zet je in om regiona-

le verschillen in het 

huurbeleid toe te 

staan 

Lobby R D BGV + 

Wijs de vrijkomende 

woningen passend 

toe 

Prestatie-

afspraken 

G/C B BG + 

Maak huurstijgingen 

inkomensafhanke-

lijk 

Prestatie-

afspraken  

G/C/R B BG - 

Stel huurcontracten 

op met een flexibele 

huurprijs 

Prestatie-

afspraken 

G/C/R B BG +/- 

Pas een gedifferen-

tieerd huurprijsbe-

leid toe 

Prestatie-

afspraken  

G/C B BGV * 

Geef minima korting 

op de huurprijs 

Prestatie-

afspraken 

Armoede-

beleid 

G/C B B + 

Huurtoeslag 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Oneven-

wichtigheid 

 

Amster-

dam 

Zet je in om het sys-

teem van de huur-

toeslag aan te pas-

sen  

 

Lobby 

R D BGV +/- 

Woningvoorraad 

Leg de minimale 

omvang sociale 

huurvoorraad vast 

Prestatie-

afspraken 

G/C B B + 

Maak afspraken 

over het aantal te 

verkopen of te libe-

raliseren corpora-

tiewoningen 

Prestatie-

afspraken 

G/C B BG + 

Zet je in om de in-

komensgrens voor 

de sociale woning-

voorraad aan te pas-

sen 

 

Lobby 

R D BV + 

Maak afspraken met 

corporaties over de 

toewijzing van de 

vrije sector huur  

Prestatie-

afspraken 

G/C B B + 

Creëer meer ruimte 

voor corporaties om 

middensegment 

huur te realiseren 

Prestatie-

afspraken 

Martkttoets 

G/C D B * 

Plaats alle potenti-

ele middensegment 

huurwoningen in de 

Zienswijze G/C D B * 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Oneven-

wichtigheid 

 

Amster-

dam 

niet-DAEB porte-

feuille 

Ontwikkel als ge-

meente een eigen 

organisatie die wo-

ningen verhuurt  

Eigen be-

drijf/ 

organisatie 

G D BGV * 

Verbeter de kwali-

teit van de wonin-

gen 

Handha-

ving, 

Subsidies, 

Afspraken 

G B V +/- 

Stimuleer wonen in 

impopulaire gebie-

den 

Marketing G B V * 

Woonruimteverdeling 

Pas de huisvestings-

verordening aan op 

basis van schaarste 

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

G B BGV * 

Zet de huisvestings-

verordening in om 

de woningvoorraad 

voor Amsterdam-

mers te beschermen 

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

G D BV * 

Verruim de toegang 

tot de sociale huur-

woningmarkt naar 

andere regio’s 

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

R/P D V +/- 
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Maatregel Instrument Verantwoor- 

delijkheid 

Inzetbaar- 

heid 

Oneven-

wichtigheid 

 

Amster-

dam 

Stel regels vast voor 

toewijzen op grond 

grootte huishoudens 

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

G B GV +/- 

Stel regels vast voor 

het splitsen van wo-

ningen  

 

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

G B BV + 

Stel regels vast voor 

het onttrekken en 

samenvoegen van 

woningen  

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

G B BGV + 

Stimuleer woning-

delen 

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

 

G/C/R B BV + 

Pak illegaal woning-

gebruik aan 

Huisves-

tings-

verorde-

ning 

Handha-

ving 

G/C/R B BG + 

Maak afspraken met 

buurgemeenten 

over sociale woning-

voorraad 

Afspraken G D BGV - 

Huurbescherming  
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9.2 Huurprijs 

9.2.1 Zet je in voor aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel [denkbaar] 

Beschrijving 

Om de huurprijzen in de sociale sector te bepalen bestaat het woningwaarderingsstelsel. 

Door aanpassingen in het stelsel wordt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in een 

gebied ook meegenomen bij de kwaliteitsbepaling van een woning. In gebieden met een 

krappe woningmarkt verliest het stelsel daardoor aan waarde. In die gebieden leidt het 

ertoe dat woningen binnen de sociale huursector boven het maximale aantal punten voor 

een sociale huurwoning komen.141 Dat betekent dat deze woningen geliberaliseerd kunnen 

worden en daarmee in de vrije sector vallen. Corporaties bieden deze woningen – vanwege 

hun maatschappelijk taak – veelal aan tegen een huurprijs onder de liberalisatiegrens.  

Zet je in voor de 

ontwikkeling van 

een nieuwe vorm 

van huurbescher-

ming 

Lobby R/C D GV +/- 

Pas de mogelijkheid 

voor tijdelijke huur-

contracten toe 

Woningwet R/C B BGV * 

Stimuleer door-

stroming met be-

houd van huurprijs 

Prestatie-

afspraken  

C B BGV + 

Financieel  

Stel een startersle-

ning in  

Lening G B B +/- 

Geef middeninko-

mens huursubsidie 

Subsidie R D B * 

Zet je in om de rege-

ling rondom de ver-

huurderheffing aan 

te passen  

 

Lobby 

R D BGV + 
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Het woningwaarderingsstelsel kan worden aangepast door het criterium van de WOZ-

waarde los te laten.142 Een andere mogelijkheid is het verhogen van het maximale aantal 

punten voor een sociale sector woning in bepaalde regio’s met een krappe woningmarkt. 

Dit gaat dan gepaard met het verhogen van de liberalisatiegrens. Hierdoor worden ook 

huurwoningen voor het middensegment gereguleerd, wat onder meer betekent dat de 

huurstijgingen in die sector beperkt worden.143  

Woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) 

Het woningwaarderingsstelsel wordt ook wel puntensysteem genoemd. Het punten-

systeem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de 

woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de 

punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. 

In het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) krijgen zelfstandige woningen 

punten voor: 

- de oppervlakte van de woning; 

- het aantal door cv of stadsverwarming verwarmde vertrekken; 

- het energielabel; 

- keukenuitrusting; 

- sanitaire voorzieningen; 

- grootte van balkon/tuin/terras; 

- het soort woning (eengezinswoning of etagewoning); 

- gehandicaptenvoorzieningen; 

- WOZ-waarde (sinds 1 oktober 2015). 

Dit woningwaarderingsstelsel is alleen van toepassing op de sociale huursector en 

niet op de vrije huursector. Bij deze woningen bepalen verhuurder en huurder zelf de 

huurprijs. Er is dan geen maximale huurprijs.144 

 

Liberaliseren 

Na afloop van een huurcontract kan een sociale sector woning een nieuwe huurprijs 

krijgen die ligt boven de liberalisatiegrens. Als dat gebeurt dan is de woning gelibera-

liseerd. Huurcontracten kunnen niet tijdens de looptijd geliberaliseerd worden. Dat 

geldt ook als de huurprijs inmiddels hoger is dan de 'liberalisatiegrens' van dit mo-

ment. Gemeenten kunnen met corporaties afspreken in hoeverre woningen gelibera-

liseerd mogen worden. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling/documenten/brochures/2016/10/11/hoe-tel-ik-de-punten-van-mijn-zelfstandige-huurwoning
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurprijs-en-puntentelling/documenten/brochures/2016/10/11/hoe-tel-ik-de-punten-van-mijn-zelfstandige-huurwoning
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Liberalisatiegrens (huurgrens of huurprijsgrens) 

De liberalisatiegrens geeft aan of een woning een sociale huurwoning is of een vrije 

sectorwoning. Bij een geliberaliseerde woning gelden minder regels dan bij een vrije 

sector woning. Bij een sociale huurwoning geldt een maximale huurprijs; deze is ge-

koppeld aan het woningwaarderingsstelsel, een maximale jaarlijkse huurverhoging, 

een inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, en de 

mogelijkheid tot het inschakelen van de huurcommissie. Bij een vrije sector woning 

gelden minder regels: er is geen maximale huurprijs voor de woning, geen maximale 

jaarlijkse huurverhoging, het woningwaarderingsstelsel is niet van toepassing en er 

is geen mogelijkheid tot het inschakelen van de huurcommissie. De liberalisatiegrens 

wordt jaarlijks vastgesteld. In 2017 ligt de liberalisatiegrens op € 710,68; deze is be-

vroren tot 2019. Of de woning een sociale huurwoning of een vrije sectorhuurwoning 

betreft wordt bepaald door de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst.145 

Wat doet Amsterdam? [+] 

In de Woonagenda 2025 zegt de gemeente Amsterdam dat het landelijk uniforme woning-

waarderingsstelsel - waar voor woningen in krimpgebieden dezelfde regeling geldt als in 

gebieden met een hoge marktdruk – niet goed blijkt te werken. In Amsterdam kan als ge-

volg van deze regeling een groot deel van de particuliere huurwoningen in de sociale sec-

tor worden geliberaliseerd. Door de hoge marktdruk ontstaat er hierdoor in Amsterdam 

een groot gat tussen de huurhoogte in de gereguleerde huur en de vrije sector. Volgens de 

gemeente Amsterdam kan er door beter te kijken naar de marktsituatie in de verschillende 

regio’s van het land, de vergaande liberalisatie én het gat tussen gereguleerde huur en 

vrije sector huur verkleind worden. Om aanpassingen van het woningwaarderingsstelsel 

te kunnen realiseren, zal de gemeente een lobby inzetten bij het Rijk.146  

Daarnaast heeft de Amsterdamse gemeenteraad een motie aangenomen voor een lobby 

richting het rijk om het mogelijk te maken het maximaal aantal punten voor een geregu-

leerde huurwoning te verhogen naar 190 punten, wat neer zou komen op een huurprijs 

van € 973,82. Deze verhoging van het aantal punten zou alleen moeten gelden in gebieden 

waar sprake is van een krappe woningmarkt, zodat niet het hele puntenstelsel hoeft te 

worden aangepast.147  

Mede als reactie op die motie stuurde het college op 6 juni 2017 een brief aan de informa-

teur over de bereikbaarheid van woningen voor huishoudens met een middeninkomen. 

Het college stelt daarin voor het woningwaarderingsstelsel ook te laten gelden voor de 

particuliere huursector boven de liberalisatiegrens. Dit kan aantrekkelijke en betaalbare 

huurprijzen opleveren voor huishoudens met een inkomen tot 1,5 keer modaal.148  
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9.2.2 Zet je in om de liberalisatiegrens aan te passen [denkbaar] 

Beschrijving 

De liberalisatiegrens bepaalt wanneer een woning in het gereguleerde deel van de huur-

markt valt en wanneer het een vrije sector woning betreft. Bij een geliberaliseerde woning 

gelden minder regels dan bij een vrije sector woning. De liberalisatiegrens wordt door het 

rijk vastgesteld. Het aanpassen van deze grens heeft ook een relatie met het aanpassen van 

het woningwaarderingsstelsel. De gemeente kan slechts lobbyen bij het Rijk om aanpas-

singen van de grens te bewerkstelligen. Deze liberalisatiegrens kan verhoogd of verlaagd 

worden, onderstaande tabel laat zien wat de positieve en negatieve effecten kunnen zijn 

van een verhoging of een verlaging van de liberalisatiegrens.  

 
Tabel 9.2 – Positieve en negatieve effecten van het verhogen of verlagen van 
de liberalisatiegrens 

Maatregel Positief effect Negatief effect 

Liberalisatiegrens 

verhogen  

Woningen met een hogere 

huurprijs vallen in het geregu-

leerde huursegment.  

Grote huurstijgingen bij huur-

woningen voor het middenseg-

ment worden tegen gegaan.  

De huurwoningvoorraad voor 

het middensegment groeit. 

Het vergroot de gereguleerde 

huurwoningvoorraad, waardoor 

de vrije markt beperkt wordt. 

Liberalisatiegrens 

verlagen  

Meer woningen kunnen gelibe-

raliseerd worden en komen be-

schikbaar op de vrije markt 

In een krappe woningmarkt be-

staat het risico dat de huren snel 

zullen stijgen en daarmee niet 

meer beschikbaar zijn voor het 

middensegment.  

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam zet in op een betaalbare woningvoorraad. Hiervoor ziet de ge-

meente mogelijkheden in aanpassingen van het woningwaarderingsstelsel en de liberalisa-

tiegrens, waarbij regionale verschillen mogelijk zijn. De gemeente neemt dit uitgangspunt 

mee bij de lobby richting het Rijk.149  
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9.2.3 Zet je in om regionale verschillen in het huurbeleid toe te staan [denkbaar] 

Beschrijving 

Een krappe woningmarkt heeft een ander effect op koop en huurprijzen van woningen dan 

een ontspannen woningmarkt. Dit kan ertoe leiden dat in een gebied met een ontspannen 

markt een goede eengezinswoning voor € 700 kan worden gehuurd, terwijl in een krappe 

woningmarkt voor diezelfde prijs een woning van 30 m² kan worden betrokken. Uniforme 

regels kunnen in deze situaties andere en soms zelfs ongewenste effecten hebben. Om be-

ter tegemoet te komen aan de verschillen op de woningmarkt zouden bepaalde regels be-

ter per regio kunnen worden vastgesteld. Het zou hier kunnen gaan om de liberalisatie-

grens of het maximale huurbedrag waarmee iemand nog in aanmerking kan komen voor 

huurtoeslag.150 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam brengt de problemen rondom het woningwaarderingsstelsel in 

verband met de verschillen tussen een krappe woningmarkt en krimpgebieden. De ge-

meente Amsterdam vraagt het Rijk ook om hier meer rekening mee te houden, onder meer 

aan de genoemde brief aan de informateur. Amsterdam wil lokaal meer kunnen doen dan 

op basis van de huidige Huisvestingswet mogelijk is.151  

9.2.4 Wijs de vrijkomende woningen passend toe [bestaand] 

Beschrijving 

De Woningwet verplicht corporaties 95% van de nieuwe verhuringen passend toe te wij-

zen. Dit betekent dat zij bij nieuwe verhuringen 95% van de huishoudinkomens met recht 

op huurtoeslag een woning aanbieden onder de aftoppingsgrens. De regeling is ingesteld 

om de uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en om betaalbaarheidsproblemen bij lage-

re inkomensgroepen te verminderen.152  

 

Passend toewijzen 

Met de rijksregels voor passend toewijzen zijn corporaties vanaf 1 januari 2016 ver-

plicht om bij nieuwe verhuringen 95% van de huishoudens die recht hebben op 

huurtoeslaguuu (inkomen tot € 36.165) een woning toe te wijzen met een huur tot aan 

de aftoppingsgrens153 (voor een- en twee persoonshuishoudens: maximaal € 592,55, 

voor drie- en meer persoonshuishoudens: maximaal € 635,05 (prijspeil 2017)). Dit 

kunnen zowel onzelfstandige als zelfstandige woningen zijn en ook tijdelijke verhu-

ringen. Het percentage wordt per woningcorporatie vastgesteld. Bij hoogstens 5% 

                                                             

uuu Een huishouden komt kan in aanmerking komen voor huurtoeslag tot een huurprijs van maxi-
maal € 710,68.  
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van de toewijzingen aan deze huishoudens kunnen woningcorporaties een uitzonde-

ring maken en een woning met een hogere huurprijs toewijzen waarbij de maximale 

huur de huurtoeslaggrens van € 710,68 bedraagt.154  

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en 

de gemeente Amsterdam hebben in de samenwerkingsafspraken vastgelegd dat 75% van 

de nieuwe verhuringen moet worden toegewezen met een huur onder de lage en hoge af-

toppingsgrenzen. Dit percentage geldt voor de hele gemeente Amsterdam en heeft alleen 

betrekking op zelfstandige woningen. Dit wordt per stadsdeel bijgehouden.155  

Beide regelingen voor passend toewijzen leiden er volgens de AFWC toe dat de betaal-

baarheid van het vrijkomende aanbod aanzienlijk toeneemt. Zo werd in 2015 62% onder 

de aftoppingsgrens verhuurd en in 2016 85%.156 Hiermee voldoen de corporaties aan de 

afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst. Of de corporaties voldoen aan de landelij-

ke regels voor passend toewijzen is vooralsnog niet duidelijk.vvv 

Wat bij passend toewijzen daarnaast een rol speelt is de manier waarop de corporaties 

hier uitvoering aan geven. Dit kan op twee manieren. Sommige corporaties laten aan een 

huishouden met een laag inkomen alleen woningen zien met een huurprijs onder de af-

toppingsgrens. Deze huishoudens krijgen daardoor alleen het passende aanbod te zien. 

Volgens de gemeente kan hierdoor het nadeel ontstaan dat de wachttijd voor deze huis-

houdens aanzienlijk kan toenemen.157 Volgens de corporaties blijkt er nauwelijks verschil 

te zijn tussen beide methoden van aanbieden. Het gemiddelde % verhuringen onder de 

aftoppingsgrenzen ligt in beide gevallen op 85%.158 Andere corporaties laten alle huishou-

dens het gehele woningaanbod zien. Als een huishouden met een inkomen onder de huur-

toeslaggrens in aanmerking komt voor de woning, dan wordt de huurprijs afgetopt tot de 

aftoppingsgrens. Het passend toewijzen is dan niet gekoppeld aan de woning, maar aan het 

huishouden. Deze laatste werkwijze heeft de voorkeur van de gemeente Amsterdam.159  

In de Woonagenda 2025 heeft de gemeente als actie opgenomen om te onderzoeken of het 

mogelijk is naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets bij huishoudens te doen, zo-

dat daarmee de toewijzing van de woningen beter aansluit bij de regeling voor de huurtoe-

slag.160  

                                                             

vvv In november 2017 verschijnen de toezichtsbrieven van de Autoriteit Woningcorporaties, met 
daarin voor het eerst informatie is opgenomen over deze regel die per 1 januari 2016 inging.  
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9.2.5 Stel huurcontracten op met een flexibele huurprijs [bestaand] 

Beschrijving 

Bij een huurcontract op basis van een flexibele huurprijs wordt de huurprijs afgestemd op 

het huishoudelijk jaarinkomen.161 Het verschil met de inkomensafhankelijke huur is dat 

het bij een flexibele huurprijs ook mogelijk is dat de huurprijs daalt als het inkomen daalt.  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

De gemeente Amsterdam gaat in de Woonagenda 2025 expliciet in op het systeem van een 

flexibele huurprijs. Flexibel huren wordt daarbij omschreven als een inkomensafhankelij-

ke huur: een systeem waarbij huishoudens nooit te veel of te weinig huur betalen. Als het 

huishoudinkomen omhoog gaat dan stijgt de huur en als het huishoudinkomen omlaag 

gaat dan daalt de huur. De huidige regelgeving maakt het niet goed mogelijk om een wo-

ning flexibel te verhuren: huren kunnen vaak alleen verhoogd worden met de maximale 

huurverhoging en een huurverlaging moet volledig door de verhuurder betaald worden. 

De gemeente wil samen met de corporaties en de huurders kijken welke mogelijkheden er 

op dit gebied zijn.162 

Eerder - van 2013 tot en met 2016 - hebben drie Amsterdamse woningcorporaties samen 

met de gemeente Amsterdam geëxperimenteerd met het verhuren van vrijesectorwonin-

gen met een inkomensafhankelijke huurkorting. De doelgroep van deze Pilot Flexibel Hu-

ren was de groep scheefwoners in een sociale huurwoning. Door deze groep te verleiden 

door te stromen naar een huurwoning met een hogere huur moest de doorstroming meer 

op gang komen. Om in aanmerking te komen voor een Flexibel Huren-contract moesten 

huishoudens een bruto jaarinkomen hebben tussen € 30.050 en € 45.716 en een sociale 

huurwoning achterlaten in de regio Amsterdam. De woningen die werden aangeboden 

voor deze pilot hadden een huurprijs tussen € 711 en € 1.156. De korting op de huurprijs 

bedroeg minimaal €100 per maand en maximaal 20 procent van de huurprijs, wat kon op-

lopen tot €231. Het huishoudinkomen werd jaarlijks getoetst om te bepalen of de korting 

mocht worden behouden. De pilot is begin 2017 geëvalueerd. Daaruit blijkt onder meer 

dat er minder Flexibel-huurwoningen zijn aangeboden dan bedoeld, dat het een moeizaam 

proces is voor verhuurder en dat er een groot draagvlak is voor de regeling onder huur-

ders en woningzoekenden. De doelstellingen van de Pilot Flexibel Huren: meer aanbod 

voor middeninkomens, bevorderen van de doorstroming uit sociale huurwoningen en het 

tegengaan van scheefhuren zijn wel behaald. Maar of de doorstroming echt is bevorderd 

door de pilot is niet eenduidig vast te stellen. Eén corporatie gaat zelf door met de pilot, 

maar twee corporaties stoppen, waarvan één corporatie onderdelen van de pilot heeft 

verwerkt in haar toewijzingsbeleid door vrije sectorhuurwoningen af te toppen naar het 

middensegment, gericht toe te wijzen aan huishoudens met een middeninkomen en met 

voorrang aan te bieden voor huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten.163  
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9.2.6 Pas een gedifferentieerd huurprijsbeleid toe [bestaand] 

Beschrijving 

Een gedifferentieerde huurprijs kan worden toegepast om een betere verdeling te realise-

ren in de inkomenssamenstelling van de huishoudens in specifieke gebieden. In gebieden 

waar meer lagere inkomens gewenst zijn, kunnen de huren ook bewust lager worden ge-

houden en in gebieden waar meer midden of hogere inkomens gewenst zijn kunnen de 

huren sneller stijgen. Dit is mogelijk op basis van de huursombenadering die voor woning-

corporaties geldt.164  

 

Huursom 

In de Woningwet is een maximale stijging van de huren van corporatiewoningen ge-

regeld met de zogenaamde huursombenadering.www Dit betekent dat niet alle wonin-

gen dezelfde huurverhoging (hoeven te) krijgen. Maximale huurverhogingen bedra-

gen 2,8% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349 en 4,3% voor 

huishoudens met een inkomen boven de € 40.349. Het totaal aan huurstijging bij 

woningcorporaties – de huursom - mag in 2017 niet hoger zijn dan gemiddeld 1,3% 

(inflatiestijging plus 1%).  

De huursombenadering geldt alleen voor corporatiewoningen. Voor particuliere ver-

huurders in de sociale sector geldt alleen de maximale jaarlijkse huurverhoging (in-

flatie plus 2,5%). 

 

Wat doet Amsterdam? [*]  

In de Samenwerkingsafspraken is door de gemeente en de corporaties afgesproken om te 

onderzoeken hoe in gebieden met hoge druk, zoals Centrum, Zuid en delen van West, vol-

doende woningen onder de aftoppingsgrens worden aangeboden. Het doel is in alle stads-

delen minimaal 75% van de woningen aan te bieden onder de aftoppingsgrens.165 Daarbij 

wordt een marge gehanteerd van 5%. De AFWC houdt per stadsdeel bij hoeveel nieuwe 

verhuringen aan huishoudens met een laag inkomen onder de aftoppingsgrens worden 

toegewezen. Hieruit blijkt dat dit uiteen loopt van 71% in stadsdeel Centrum tot 91% in 

stadsdeel Zuidoost. De verhuringen blijven daarmee binnen de afgesproken marge. De ge-

meente heeft met de corporaties geen afspraken gemaakt om per stadsdeel hier een ander 

beleid op te voeren. De gemeente heeft daarnaast ook geen afspraken opgenomen om hu-

ren in specifieke gebieden in de stad meer of minder te laten stijgen afhankelijk van de 

                                                             

www Dit onderdeel van de wet is gewijzigd door middel van het Wetsvoorstel doorstroming huur-
markt. In hetzelfde wetsvoorstel is een wijziging van het Burgerlijk Wetboek opgenomen, waardoor 
de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten worden uitgebreid.  
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samenstelling van de bevolking in een gebied. De gemeente is van mening dat het voor het 

behouden van de lage inkomens of het aantrekken van midden en hoge inkomens het stu-

ren op een snelle of trage stijging van de huur niet het beste instrument is. Volgens de ge-

meente is het sturen op de gewenste inkomensgroep het beste op het moment dat de wo-

ning vrijkomt. Waarbij dan gedacht wordt aan het wel of niet liberaliseren van een woning, 

en vervolgens het aftoppen van de huren. Dit wordt gekoppeld aan de 35% afspraak uit de 

samenwerkingsafspraken om in bepaalde nieuwbouwgebieden geen sociale huur te ver-

kopen. Dit is een afweging die de gemeente maakt. De rekenkamer merkt hierbij op dat de 

afweging van de gemeente ingaat op de samenstelling van de woningvoorraad en niet op 

een gedifferentieerde huurprijs.  

9.2.7 Maak huurstijgingen inkomensafhankelijk [bestaand] 

Beschrijving 

Inkomensafhankelijke huurstijgingen kunnen voor verschillende doelen worden ingezet. 

Ten eerste blijven de woningen betaalbaar voor de huishoudens. Voor sociale huurwonin-

gen geldt een maximale huurverhoging. Voor vrije sectorwoningen geldt geen maximale 

huurverhoging. Elk jaar bepaalt het kabinet met welk percentage de huren van sociale 

huurwoningen omhoog mogen. De maximale jaarlijkse huurverhogingen zijn afhankelijk 

van de hoogte van het inkomen van het huishouden.166 Ten tweede moet de stijging van de 

huurprijs met de toename van het inkomen ertoe leiden dat de doorstroming op de huur-

markt verbetert. Voor hogere inkomens wordt het minder aantrekkelijk om in een sociale 

huurwoning te blijven wonen. Deze woningen komen dan weer beschikbaar voor de pri-

maire doelgroep. Ten derde moet de inkomensafhankelijke huur het mogelijk maken dat 

de huurprijs van corporatiewoningen meer in verhouding komt tot de kwaliteit van de 

woning, het woningwaarderingsstelsel biedt hiertoe de mogelijkheden.167  

Naast de regels die in het rijksbeleid zijn vastgelegd kunnen gemeenten en corporaties in 

de prestatieafspraken afspraken vastleggen over de wijze van invulling van de inkomens-

afhankelijke huurstijgingen. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat een betaalbaar aanbod be-

schikbaar blijft voor de lagere inkomens.168  

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging  

Voor 2017 geldt dat de huur van een corporatiewoning maximaal 2,8% tot 4,3% om-

hoog gaat. De stijging is afhankelijk van het inkomen in 2015. Voor een inkomen tot € 

40.349 geldt een maximale huurverhoging van 2,8%. Voor een huishoudinkomen van 

meer dan € 40.349 (en geen van de bewoners heeft de AOW-gerechtigde leeftijd en 

het huishouden bestaat uit maximaal 3 personen) geldt een maximale huurverhoging 

van 4,3%.169 De inkomensafhankelijke huurverhoging is gekoppeld aan de huursom-

benadering. De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar van de zelfstandige 

sociale huurwoningen van een woningcorporatie. De huursombenadering bepaalt dat 
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de maximale huursomstijging, inclusief huurharmonisatie (huurprijsstijging bij een 

nieuwe verhuring), 1,3% is. De maximale huurverhoging van 2,8% kan de woning-

corporatie door de beperkingen van de huursombenadering niet bij alle huurders 

voorstellen. Huurverhogingen boven 1,3% moet de corporatie compenseren met 

huurverhogingen van minder dan 1,3% voor andere woningen.170 Hierdoor komt er 

een rem op de huurverhogingen. Voor particuliere verhuurders geldt de huursombe-

nadering niet.171 

 

Wat doet Amsterdam? [-] 

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporatie en de 

Huurdersvereniging Amsterdam hebben in de Samenwerkingsafspraken geen afspraken 

gemaakt over de inkomensafhankelijke huurstijgingen.  

9.2.8 Geef minima korting op de huurprijs [bestaand] 

Beschrijving 

Om de betaalbaarheid voor huishoudens met een minimum inkomen te vergroten kan aan 

deze specifieke huishoudens een korting gegeven worden op de huurprijs. Een voorbeeld 

is de regeling in de gemeente Utrecht. Huishoudens die in een woning wonen met een 

huurprijs tussen €593 en €711 (afhankelijk van de samenstelling van het huishouden) 

komen hiervoor in aanmerking. Het huishouden moet de woning dan voor 2016 hebben 

betrokken (vanaf 2017 geldt namelijk de passendheidstoets). De korting kan oplopen tot € 

100 per maand. De kosten van deze regeling komen in Utrecht ten laste van de gemeente 

en de corporaties.172  

Wat doet Amsterdam? [+] 

In de Samenwerkingsafspraken hebben de gemeente en de Amsterdamse Federatie van 

Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam afspraken gemaakt om de 

groep huurders die naar de geldende normen een te hoge huur betalen te helpen. Om dit te 

doen heeft de gemeente met dezelfde partijen een woonlastenakkoord afgesloten. Maatre-

gel 1 hieruit is specifiek gericht op huishoudens met een minimuminkomen. De afspraak is 

dat de corporaties er uiterlijk per 1 januari 2019 voor hebben gezorgd dat alle huishou-

dens, die meerjarig te maken hebben met een minimuminkomen een huur hebben onder 

de aftoppingsgrens. Dit kan op twee manieren: 1) door een permanente huurverlaging of 

2) door begeleiding van de huurder naar een passender en goedkopere woning. De ge-

meente heeft voor uitvoering van het woonlastenakkoord € 3,5 miljoen beschikbaar vanuit 

het armoedebudget.173 
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9.3 Huurtoeslag 

9.3.1 Zet je in om het systeem voor de huurtoeslag aan te passen [denkbaar] 

Beschrijving 

Huurtoeslag is de tegemoetkoming van het Rijk aan een huishouden voor de huurkosten. 

De regeling rondom de huurtoeslag omvat verschillende grenzen rondom de huurprijs en 

voorwaarden aan het huishoudinkomen. Dit systeem zou kunnen worden aangepast, 

waardoor meer huishoudens in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Gedacht kan 

worden aan het aanpassen van twee grenzen: de inkomensgrens en de maximale huurprijs 

om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. In 2017 is de inkomensgrens voor huurtoe-

slag € 22.000 voor 1 persoonshuishoudens en € 30.175 voor meerpersoonshuishoudens. 

De maximale huurprijs waarbij nog aanspraak kan worden gedaan op huurtoeslag is € 

710,68 (gelijk aan de liberalisatiegrens). Het systeem voor huurtoeslag wordt vastgesteld 

door het Rijk. Onderstaande tabel geeft inzicht in de positieve en negatieve effecten van 

een verhoging van de inkomensgrens en de huurprijs om in aanmerking te komen voor 

huurtoeslag.  

Tabel 9.3 - Positieve en negatieve effecten van het verhogen van de inko-
mensgrens en de huurprijs 

Maatregel Positief effect Negatief effect 

Verhogen inko-

mensgrens 

Middeninkomens komen in 

aanmerking voor huurtoeslag 

Betaalbaarheid van de huur-

toeslag voor het Rijk 

Verhogen huur-

prijs 

Vergroot de betaalbaarheid 

van de huurprijs voor een gro-

tere groep huishoudens 

Verlegd mogelijk de druk van 

de sociale woningvoorraad 

doordat huishoudens met een 

lager inkomen ook in aanmer-

king komen voor huurtoeslag 

bij een hogere huurprijs.  

Voor verhuurders neemt het 

risico af dat huishoudens met 

een lager inkomen de huur niet 

meer kunnen betalen.174 

Betaalbaarheid van de huur-

toeslag voor het Rijk 
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Huurtoeslag 

De Wet op de huurtoeslag verving in 1997 de individuele huursubsidie. Doelstelling 

van de nieuwe wet was de huurlasten voor de lagere inkomens te verlagen, de be-

heersbaarheid van de uitgaven te vergroten en lokale partijen een grotere verant-

woordelijkheid te geven.175 De wet is een paar keer aangepast, onder meer in 2004, 

2005 en 2009. In de wet wordt het recht op huurtoeslag geregeld. Verder worden de 

bedragen aan huur vermeld, waarboven geen huurtoeslag mogelijk is en de inko-

mensgrenzen, waarboven een huishouden niet in aanmerking komt voor huurtoe-

slag. Inkomens met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen in aanmerking 

komen voor huurtoeslag. Welk jaarinkomen een huishouden maximaal mag hebben 

om huurtoeslag te kunnen krijgen hangt af van het aantal personen dat het huishou-

den telt en van het al dan niet bereikt hebben van de AOW-leeftijd. De inkomens-

grenzen worden ieder kalenderjaar aangepast. Ook het maximum dat een huishou-

den aan spaargeld mag hebben verandert ieder jaar. Verder wordt de hoogte van de 

huurtoeslag geregeld door middel van de begrippen basishuur, kwaliteits-

kortingsgrens en aftoppingsgrens (voor 1 en 2 persoonshuishoudens en voor 3 of 

meer persoonshuishoudens). Een toelichting van deze begrippen volgt hieronder: 176  

Basishuur: De basishuur is het deel van de huurprijs dat het huishouden zelf moet be-

talen. Bij een inkomen tot en met de minimuminkomensgrens geldt een minimumba-

sishuur (€ 223,42 voor huishoudens jonger dan 65 jaar en € 221,60 voor oudere al-

leenstaande en € 219,79 voor oudere meerpersoonshuishoudens). Bij een hoger in-

komen wordt de basishuur berekend met een formule.  

Kwaliteitskortingsgrens: De kwaliteitskortingsgrens bedraagt € 414,02. Voor het 

deel van de huurprijs dat boven de basishuur en onder de kwaliteitskortingsgrens 

ligt ontvangt een huishouden 100% huurtoeslag,  

Aftoppingsgrens: De aftoppingsgrens wordt bepaald door de grootte van het huis-

houden (€ 592,55 voor een huishouden van een of twee personen, € 635,05 voor een 

huishouden van drie of meer personen. Voor het deel van de huurprijs dat boven de 

kwaliteitskortingsgrens en onder de aftoppingsgrens ligt ontvangt een huishouden 

65% huurtoeslag. Voor het deel van de rekenhuur dat boven de aftoppingsgrens uit-

komt is in sommige situaties 40% extra vergoeding mogelijk.  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

De gemeente Amsterdam voert op dit moment geen lobby richting Den Haag om de rege-

ling voor de huurtoeslag aan te passen. In 2015 heeft de gemeente een laatste brief ge-

stuurd naar de Minister voor Wonen en Rijksdienst waarbij de gemeente aandacht vroeg 

voor de betaalbaarheidsproblemen bij gezinnen in sociale huurwoningen, waarbij huur-

toeslag gezien werd als belangrijk instrument.177 In de Woonagenda 2025 laat de gemeente 
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Amsterdam wel weten van mening te zijn dat het systeem van huurtoeslag anders moet 

worden ingericht.178  

9.4 Woningvoorraad 

9.4.1 Leg de minimale omvang sociale huurvoorraad vast [bestaand] 

Beschrijving 

Om een minimaal aantal betaalbare woningen in de woningvoorraad te garanderen, kun-

nen gemeente en corporaties in de prestatieafspraken vastleggen wat de minimale omvang 

van de sociale voorraad is per gemeente.179 Deze minimale kernvoorraad kan worden 

vastgesteld op basis van een behoeften onderzoek, de lengte van de wachtlijsten of het kan 

een politieke afweging zijn wat als minimale gewenste voorraad wordt gezien. De gemeen-

te kan vervolgens de corporaties vrijlaten hoe zij dit minimale aantal woningen willen rea-

liseren, bijvoorbeeld door nieuwbouw, door eerst woningen te slopen en vervolgens weer 

op te bouwen of door meer of minder verkoop of liberalisering van sociale huurwoningen. 

Ook kunnen de gemeente en corporaties vastleggen uit hoeveel corporatiewoningen de 

woningvoorraad in een specifiek gebied moet bestaan. Dit kan bijdragen aan het realiseren 

van een gemengde woningvoorraad. 

Wat doet Amsterdam? [+] 

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat er op termijn voldoende (187.000) 

woningen zullen zijn voor huishoudens die een sociale huurwoning nodig hebben. Dit aan-

tal is gekoppeld aan het aantal huishoudens in 2014 dat een inkomen heeft onder de – 

toenmalige - sociale huurgrens van € 34.700. Hiermee is vastgelegd dat de ondergrens van 

het aantal sociale huurwoningen 187.000 bedraagt.180 Vervolgens is dit uitgangspunt door 

vertaald in de samenwerkingsafspraken en de uitvoeringsovereenkomst verkoop sociale 

huurwoningen tussen de gemeente, Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse 

Federatie van Woningcorporaties. Daarin is opgenomen dat de voorraad sociale huurwo-

ningen in het bezit van corporaties per 2019 minimaal 162.000 bedraagt. Om dit te berei-

ken vinden minder onttrekkingen plaats of worden meer woningen toegevoegd. Er wordt 

van uitgegaan dat de sociale voorraad in de particuliere sector dan 25.000 bedraagt. De 

gemeente Amsterdam monitort jaarlijks de ontwikkeling van het aantal sociale huurwo-

ningen in de particuliere sector. Als dit aantal sterk afwijkt van de verwachting dan treedt 

de gemeente in overleg met de corporaties om te bepalen hoe groot het aantal sociale 

huurwoningen van corporaties moet zijn om het minimale aantal sociale huurwoningen te 

waarborgen. Vanaf 2019 is er dan sprake van een dynamisch evenwicht: het aantal toe-

voegingen door nieuwbouw en transformatie is dan minstens gelijk aan het aantal ont-

trekkingen aan de sociale sector door verkoop, liberalisatie of sloop.181 In de Woonagenda 

2025 van de gemeente Amsterdam staat dat na 2019 kan worden vastgehouden aan 

162.000 gereguleerde huurwoningen - wat naar verwachting leidt tot een tekort van 10% - 

of dat er een nieuw dynamisch evenwicht kan worden vastgelegd dat past bij de woning-
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behoefte 2025.182 Daarnaast is er in de Samenwerkingsafspraken en Uitvoeringsovereen-

komst Verkoop Sociale Huurwoningen opgenomen dat de corporaties ervoor zorgen dat er 

ten minste 47.000 woningen in het geheel van de stadsdelen Centrum en Zuid en de gebie-

den Oud West, Oostelijk Havengebied, Overhoeks en Houthavens in hun bezit blijven.183  

9.4.2 Maak afspraken over het aantal te verkopen of te liberaliseren corporatiewoningen  [be-

staand] 

Beschrijving 

De gemeente kan met de corporaties afspraken maken over het aantal te verkopen of te 

liberaliseren woningen. Er zijn verschillende afwegingen mogelijk om woningen in het ge-

reguleerde segment te houden of deze te verkopen of te liberaliseren. De positieve en ne-

gatieve effecten daarvan zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

Tabel 9.4 – Positieve en negatieve effecten van het meer of minder verkopen 
of liberaliseren van woningen 

 Positief effect Negatief effect 

Minder wonin-

gen verkopen of 

liberaliseren 

Meer betaalbare woningen blij-

ven beschikbaar voor de pri-

maire doelgroep. 

In specifieke gebieden kan het 

een keuze zijn de sociale voor-

raad in stand te houden als een 

gemengde wijk wordt nage-

streefd.184  

Minder investeringsmogelijk-

heden voor corporaties. 

Meer woningen 

verkopen of li-

beraliseren 

Meer woningen beschikbaar 

voor het middensegment.xxx 

Gemeente en corporaties moe-

ten wel afspraken maken om 

dit mogelijk te maken.185 

Bewoners van de woning met 

een laag of middeninkomen 

worden in staat gesteld een be-

Minder betaalbare woningen 

beschikbaar voor de huishou-

dens met een lager inkomen. 

Woningen in de niet geregu-

leerde woningvoorraad kunnen 

in een krappe woningmarkt 

snel in (huur)prijs stijgen.  

                                                             

xxx In gebieden met hoge marktdruk – zoals de gemeente Amsterdam – geldt dat het verkopen of 
liberaliseren van corporatiewoningen er niet automatisch voor zorgt dat er meer woningen be-
schikbaar komen voor het middensegment. Door de hoge marktdruk kunnen deze woningen ook 
snel terecht komen in het hoge huursegment of het dure koopsegment.  
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 Positief effect Negatief effect 

taalbare woning te kopen.  

Corporaties zijn door de ver-

koop van corporatiewoningen 

in staat om investeringen te 

doen in de bestaande voorraad 

of om nieuwbouwwoningen te 

realiseren.  

Gemengde samenstelling van 

de woningvoorraad in specifie-

ke wijken.  

Langere wachttijden door een 

daling van het aanbod geregu-

leerde woningen. 

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam heeft samen met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Am-

sterdamse Federatie van Woningcorporaties vastgelegd hoeveel huurwoningen mogen 

worden verkocht en geliberaliseerd. Voor de periode 2015-2019 geldt dat er gemiddeld 

per jaar 2.000 woningen mogen worden verkocht en er mogen gemiddeld 1.000 woningen 

worden geliberaliseerd. De corporaties kunnen tussen deze aantallen schuiven mocht dat 

gewenst zijn, maar het totaal aantal verkopen en liberalisaties mag gemiddeld niet meer 

dan 3.000 woningen per jaar zijn. Daarnaast is vastgelegd dat er voor het geheel van de 

stadsdelen Centrum en Zuid en de gebieden Oud West, Oostelijk Havengebied, Overhoeks 

en Houthavens een minimum aantal van 47.000 corporatiewoningen gewaarborgd blijft.186 

Voor wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van corporaties lager of gelijk is dan 

35% van de woningvoorraad, geldt dat corporaties hun verkopen en liberalisaties in de 

betreffende gebieden matigen om de menging in die wijken te waarborgen.187  

Uit berichtgeving van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties blijkt dat de cor-

poraties de laatste jaren minder sociale huurwoningen verkopen en liberaliseren. Zo zijn 

in 2016 in totaal 1.664 sociale huurwoningen verkocht – waarvan 1.437 sociale huurwo-

ningen - en 520 geliberaliseerd.188 De daling van verkoop van corporatiewoningen zien we 

overal in de stad, maar het sterkst in de populaire gebieden binnen de ring. Onderstaande 

figuur geeft een indruk van het aantal verkochte corporatiewoningen – zowel sociale huur 

als vrije sector - aan particulieren.189 
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9.4.3 Zet je in om de inkomensgrens voor de sociale woningvoorraad aan te passen [denkbaar] 

Beschrijving 

Door de EU-regelgeving is het verplicht een inkomensgrens vast te stellen voor huishou-

dens die in aanmerking komen voor een woning in de gereguleerde voorraad van de wo-

ningcorporaties. Het gaat hierbij om groepen huishoudens die moeilijk toegang hebben tot 

de woningmarkt. Het Rijk zou deze grens ruimer kunnen interpreteren dan nu gebeurt.190 

De inkomensgrens ligt in 2017 op €36.165. Het verhogen of het verlagen van deze inko-

mensgrens heeft zowel positieve als negatieve aspecten. Onderstaande tabel geeft daarvan 

een overzicht. 

Tabel 9.5 – Positieve en negatieve effecten van het verlagen of verhogen van 
de inkomensgrens voor de sociale woningvoorraad 

Maatregel Positief effect Negatief effect 

Inkomensgrens 

verlagen 

Minder huishoudens kunnen 

aanspraak maken op de be-

staande gereguleerde voorraad. 

Dit leidt tot kortere wachttij-

den. 

Grotere groepen huishoudens 

zullen moeite hebben om een 

betaalbare woning te vinden.  

Inkomensgrens 

verhogen  

Middeninkomens komen 

(weer) in aanmerking voor een 

woning in de gereguleerde 

voorraad. Dit vergroot de kan-

Meer huishoudens moeten aan-

spraak maken op bestaande 

gereguleerde voorraad. Dit leidt 

tot langere wachttijden.  
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Maatregel Positief effect Negatief effect 

sen op een betaalbare huurwo-

ning voor een grotere groep 

huishoudens.  

Een diverse groep huishoudens 

komt in aanmerking voor gere-

guleerde huurwoningen. Dit 

heeft een positief effect op de 

samenstelling van een gebied.  

 

Toewijzingsgrens sociale huurwoning (inkomensgrens) 

Het maximale jaarinkomen van een huishouden om in aanmerking te komen voor 

een sociale huurwoning. Alleen de huishoudens met een inkomen tot € 36.165 ko-

men in aanmerking voor een sociale huurwoning. Deze grens wordt jaarlijks vastge-

steld door het Rijk.yyy 

Deze inkomensgrens moet niet verward worden met de inkomensgrens voor de 

huurtoeslag (€ 30.175 bij meerpersoonshuishoudens). Er is dus een groep huishou-

dens die geen recht heeft op huurtoeslag, maar wel in een corporatiewoning mag 

wonen. 

Wat doet Amsterdam? [+] 

Het college heeft in juni 2017 een brief gestuurd aan de informateur waarin het college 

specifiek aandacht vraagt voor het toegankelijk houden van Amsterdam voor huishoudens 

met een middeninkomen. In deze brief geeft het college als een van de denkrichtingen aan 

de onderhandelaars mee om de gereguleerde woningvoorraad te benutten voor huishou-

dens met een laag middeninkomen. Als belangrijk aandachtspunt wordt de schaarste van 

de sociale huurwoningen genoemd die er nu al is.191 De gemeente ziet mogelijkheden om 

de toewijzingsgrens te verhogen, zodat ook middeninkomens hiervoor in aanmerking 

kunnen komen. Dit kan ertoe leiden dat de wachtlijsten voor de gereguleerde voorraad 

verder toenemen. Het voordeel is dat er een meer gevarieerde groep huishoudens aan-

spraak kan maken op de gereguleerde voorraad.192  

                                                             

yyy De inkomensgrens is voor een periode van 5 jaar verruimd. Corporaties moeten 80% van hun 
woningen minimaal toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot €36.165. Maximaal 10% mo-
gen zij toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot €40.439. Nog eens maximaal 10% mogen 
ze aan hogere inkomens toewijzen. 
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Voor het particuliere deel van de gereguleerde voorraad geldt dat de inkomensgrens niet 

door het Rijk wordt vastgesteld, maar door de gemeente in de huisvestingsverordening. 

Voor het gereguleerde deel van de particuliere huurwoningen is in de huisvestingsveror-

dening in 2017 een inkomensgrens opgenomen van € 44.360.193 Dit betekent dat lage 

middeninkomens dus wel toegelaten worden tot het gereguleerde deel van de particuliere 

woningen, maar niet tot het gereguleerde deel van de corporatiewoningen. 

9.4.4 Maak afspraken met corporaties over de toewijzing van de vrije sector [bestaand] 

Beschrijving 

In de prestatieafspraken kunnen corporaties en gemeenten vastleggen op welke manier de 

corporatiewoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens worden toegewezen 

aan bijvoorbeeld huishoudens met een middeninkomen.194  

Wat doet Amsterdam? [+] 

In de samenwerkingsafspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, Amsterdamse 

Federatie van Woningcorporaties en de gemeente Amsterdam zijn afspraken gemaakt over 

de zelfstandige huurwoningen die worden verhuurd in de vrije sector:195  

• Ten minste 65% wordt aangeboden in de middensegment huur (< € 971, prijspeil 

2015)  

• De gemiddelde huur van de middensegment woningen bedraagt < € 850 (prijspeil 

2015)  

• De woningen met middensegment huur worden met voorrang aangeboden aan 

huishoudens met een laag middeninkomen (tot € 43.786, prijspeil 2015) 

 

9.4.5 Creëer meer ruimte voor corporaties om middensegment huur te realiseren [denkbaar] 

Beschrijving 

Corporaties zouden meer huurwoningen in het middensegment moeten kunnen realise-

ren. Dit biedt mogelijkheden om het aanbod van middenhuurwoningen te vergroten. Dit is 

met name relevant als blijkt dat marktpartijen het bouwen van woningen in dit segment 

onvoldoende oppakken. De gemeente kan hierover met de corporaties afspraken maken 

binnen de mogelijkheden die corporaties daartoe hebben. Corporaties worden hierin ech-

ter beperkt, vanwege de verplichte scheiding tussen DAEB en niet DAEB activiteiten.  

Wat doet Amsterdam? [*] 

De gemeente Amsterdam en de corporaties hebben geen afspraken gemaakt om meer wo-

ningen voor het middensegment te realiseren. Wel hebben verschillende corporaties en 

institutionele beleggers een Platform Amsterdam Middenhuur opgericht. De gemeente 

heeft dit initiatief omarmt. Met dit platform willen de betrokken partijen zich inzetten om 

de mismatch tussen vraag en aanbod in het middenhuursegment te doorbreken. Afgespro-

ken is dat de woningbeleggers gaan investeren in nieuwbouw en dat de woningcorporaties 

het aanbod aan middenhuurwoningen zullen verruimen via het omzetten van sociale 
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huurwoningen naar middenhuur om een gevarieerde mix van huurwoningen in buurten te 

bevorderen.196 Een ander doel is het bevorderen van doorstroming vanuit de sociale huur-

sector. Huishoudens die een sociale huurwoning achterlaten krijgen dan voorrang bij de 

toewijzing van middenhuurwoningen, ook die van institutionele beleggers.197 

9.4.6 Plaats alle potentiële middensegment huurwoningen in de niet-DAEB portefeuille [denk-

baar] 

Beschrijving 

De Woningwet 2015 verplicht corporaties tot het opsplitsen van hun woningportefeuille in 

een DAEB-deel en een niet-DAEB-deel. Het ligt in de lijn van de opvatting van corporaties – 

het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen - om zoveel mogelijk woningen in 

het DAEB-deel te plaatsen. Het voordeel van het plaatsen van woningen in het DAEB-deel 

is dat ze kunnen worden gefinancierd met goedkopere, door het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw gewaarborgde leningen. Het plaatsen van woningen in het niet-DAEB-deel is 

weliswaar duurder, maar stelt corporaties in staat om woningen de ene keer in de sociale 

sector te verhuren en een volgende keer in het middensegment. Nu zijn corporaties alleen 

verplicht woningen die met een aanvangshuur boven de staatssteungrens worden ver-

huurd als niet-DAEB aan te merken. Door alle potentiële middensegmenthuurwoningen, 

vastgesteld op basis van de kwaliteit van de woning, via de WOZ-waarde of met het wo-

ningwaarderingsstelsel, in de niet-DAEB-portefeuille te plaatsen, ontstaat er een groot po-

tentieel middensegment.198 De gemeente kan de keuze van de corporaties beïnvloeden, 

doordat zij een zienswijze moet geven over hoe de corporatie omgaat met de verdeling van 

woningen over het DAEB- en het niet DAEB-deel. 

 

DAEB/niet-DAEB 

De Woningwet maakt een onderscheid tussen diensten van algemeen economisch be-

lang (DAEB) en diensten van niet algemeen economisch belang (niet-DAEB). Voor-

heen kwam staatssteun terecht bij corporaties die zich behalve met het vergroten 

van de voorraad sociale huurwoningen ook bezighielden met het ontwikkelen van 

vrije sector huurwoningen en koopwoningen. De landelijke regelgeving is in navol-

ging van het standpunt van de Europese Commissie over deze staatssteun aange-

scherpt, omdat de Europese Commissie van mening is dat uitsluitend DAEB-diensten 

voor staatssteun in aanmerking komen.199 Corporaties dienen deze diensten te schei-

den en hebben de keuze voor een administratieve scheiding of juridische splitsing.zzz  

                                                             

zzz Voor kleine corporaties wordt een uitzondering gemaakt, dit zijn de corporaties met een jaarom-
zet van minder dan € 30 miljoen, en waarvan de niet-daeb-activiteiten minder dan 5% van de jaar-
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Corporaties die deze diensten juridisch hebben gesplitst, zijn vrij in het ondernemen 

van niet-DAEB-diensten door hun commerciële dochter. Het bouwen van vrije sec-

torhuur en koopwoningen door een corporatie die de DAEB-diensten administratief 

heeft gescheiden is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Een van de voor-

waarden is dat de gemeente erachter staat. Dit dient dan te zijn vastgelegd in de ge-

meentelijke Woonvisie. De gemeente organiseert dan de zogenaamde markttoets. De 

gemeente maakt de gewenste activiteit openbaar en nodigt marktpartijen uit. Alleen 

in het geval dat marktpartijen geen interesse hebben of niet geschikt bevonden wor-

den, kan de gemeente een corporatie laten bouwen. Er vindt vervolgens nog een fi-

nanciële toets plaats. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw controleert of deze 

activiteit bedrijfseconomisch verantwoord is en formuleert hierover een zienswij-

ze.200 Tot besluit dient de Autoriteit Woningcorporaties toestemming te geven.201  

Herstructurering van woningbezit op eigen grond mag ook zonder markttoets in het 

kader van leefbaarheidsopgaven in specifieke gebieden. Het gaat dan om ingrijpende 

renovatie of om de sloop van DAEB-woningen en de nieuwbouw van niet-DAEB-

woningen. Voor woningen op erfpacht, zoals in Amsterdam, mag dit ook, tenzij de 

herstructuringskosten meer dan gemiddeld € 45.000 per woning bedragen.202,203 In 

deze gevallen is een markttoets noodzakelijk. De markttoets vervalt dus als de her-

structurering minder kost dan gemiddeld € 45.000 per woning.204  

 Onder de DAEB-activiteiten vallen behalve het aanbieden van sociale huurwoningen 

voor mensen met lagere inkomens ook het beheren van specifiek maatschappelijk 

vastgoed (zoals woonzorggebouwen of wijkcentra) en het beperkt uitvoeren van 

leefbaarheidstaken. Er is een maximum gesteld aan de bijdragen van corporaties aan 

de verbetering van de kwaliteit van gemeenschappelijke voorzieningen in buurten en 

wijken. Het bedrag aan investeringen gericht op leefbaarheid wil de minister begren-

zen tot €125 per woning.205 Dat mag echter meer zijn, indien de gemeente hierover 

afspraken vastlegt met corporaties.206  

Wat doet Amsterdam? [*] 

De corporaties zijn verplicht een scheiding aan te brengen in de zogenaamde DAEB en 

niet-DAEB voorraad. De gemeente Amsterdam geeft via een zienswijze het standpunt over 

de voorgenomen scheiding van de corporaties. De gemeente wilde dat de corporaties de 

minimale voorraad aan sociale huurwoningen van 162.000 per 2019 volledig in de DAEB-

tak zouden plaatsen. De meeste corporaties hebben ervoor gekozen alleen sociale huur-

woningen over te brengen naar de niet-DAEB-tak die ook daadwerkelijk worden gelibera-

                                                                                                                                                                                   

omzet bedragen en waarvan de niet-daeb-investeringen minder dan 10% van de totale investerin-
gen bedragen. 
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liseerd. Andere corporaties kozen voor een vorm waarbij meer sociale woningen in de 

niet-DAEB portefeuille zijn geplaatst, een zogenaamde liberalisatievijver die niet volledig 

zal worden geliberaliseerd. De gemeente heeft in haar zienswijze duidelijk gemaakt dat als 

er per 1 januari 2019 162.000 sociale huurwoningen zijn, ze akkoord kan gaat, mits de Au-

toriteit Woningcorporaties goedkeuring geeft aan het plaatsen van DAEB woningen in het 

niet-DAEB deel. Het blijkt dat de Autoriteit wel toestaat dat er sociale huurwoningen in de 

niet-DAEB-tak zitten, maar niet dat deze bij leegkomst binnen de niet-DAEB-tak sociaal 

worden verhuurd. De corporaties hebben hier op landelijk niveau protest over aangete-

kend. De Amsterdamse corporaties beraden zich nu hoe zij hiermee om zullen gaan.207  

9.4.7 Ontwikkel als gemeente een eigen organisatie die woningen beheert en verhuurt [denk-

baar] 

Beschrijving 

De gemeente zou ervoor kunnen kiezen om een eigen organisatie op te zetten die zorg 

draagt voor de realisatie en het behoud van de betaalbare woningvoorraad. Deze organisa-

tie kan verschillende vormen aannemen zoals een corporatie of een coöperatie. Het op-

richten van een dergelijke gemeentelijke organisatie is een ingrijpende maatregel.  

Wat doet Amsterdam? [*] 

Door de gemeenteraad is bij de Voorjaarsnota 2017 een motie aangenomen waarin wordt 

gevraagd om een nader onderzoek om een dergelijke organisatie op te richten.208 In het 

preadvies geeft het college aan dat het oprichten van een gemeentelijke woningcorporatie 

een complexe, langdurige en kostbare voorbereiding en forse investeringen vergt, verschil-

lende juridische dilemma’s kent en leidt tot geheel andere verhoudingen tot de corporaties 

en de markt. Het college lijken andere maatregelen daarom zinvoller, zoals sturingsmoge-

lijkheden vanuit de Woningwet en het stimuleren van wooncoöperaties. Het college is wel 

bereid te onderzoeken hoe er meer grip is te krijgen op de particuliere voorraad en welke 

rol coöperaties daarin kunnen spelen.209  

9.4.8 Verbeter de kwaliteit van de woningen [bestaand] 

Beschrijving 

Amsterdam heeft een relatief oude woningvoorraad. Veel woningen zijn daarom gebouwd 

zonder voorzieningen die tegenwoordig standaard zijn (spouwmuur, isolatie) en zijn 

daardoor weinig energiezuinig. Door blijvend aandacht te geven aan de kwaliteit van de 

woningvoorraad blijven woonmilieus aantrekkelijk en wordt achteruitgang van kwaliteit 

voorkomen. Ook investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte is van belang voor de 

kwaliteit van woonmilieus. In het verleden is renovatie van corporatiewoningen, maar ook 

particuliere woningverbetering gesubsidieerd; vooral vanuit stadsvernieuwingsmiddelen 

en later vanuit middelen voor het grote stedenbeleid. Ook is vanuit die middelen geïnves-

teerd in de openbare ruimte. Door Rotterdam is voorgesteld om de opbrengsten uit de 
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verhuurderheffing te gebruiken om de kwaliteit van woningen te verbeteren of slechte 

woningen aan te kopen.210 

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

In juni 2016 is het Programma Woningkwaliteit vastgesteld. Het programma voorziet in 

uniforme handhaving en aanschrijving van woningen die niet aan de minimale kwaliteits-

eisen voldoen, in meer informatie over onderhoud, onder andere aan bewoners van koop-

woningen en in meer informatie over comfort, ventilatie en veiligheid. In 2019 moet beslo-

ten worden of het programma een structureel karakter krijgt.211 De gemeente richt zich in 

de Woonagenda vooral op energiezuinigheid en duurzaamheid. Andere kwaliteitsaspecten 

komen weinig aan bod. Op 19 april 2017 is de raadscommissie akkoord gegaan met de 

Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten. Het doel van de opdracht is de gemeente de regie te 

laten nemen in de activiteiten die corporaties en marktpartijen ondernemen in buurten 

waar nog een kwaliteitsslag in woningen en leefomgeving te maken is.212 

Daarnaast stimuleert de gemeente verhuurders en eigenaar-bewoners om te investeren in 

energiezuinigheid. Uit het Duurzaamheidsfonds verstrekt de gemeente leningen aan duur-

zame projecten. Ook heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld om woningen van 

corporaties aardgasloos te maken. Het streven is 1.000 nul op de meter-woningen in 2020. 

Met de corporaties is afgesproken dat er voor 2020 zeker 10.000 renovaties van woningen 

plaatsvinden waarbij 25.000 zogenaamde labelstappen plaatsvinden.aaaa,213 

9.4.9 Stimuleer wonen in impopulaire gebieden [bestaand] 

Beschrijving 

In Amsterdam bestaat de grootste druk op de woningmarkt in de wijken die binnen de ring 

liggen. Buiten de ring is de druk minder. Door het wonen in de wat minder populaire wij-

ken te stimuleren kan de druk op de woningmarkt in de meest populaire wijken verminde-

ren. Specifieke marketing van bepaalde gebieden kan hiertoe een instrument zijn.  

Wat doet Amsterdam? [*] 

Amsterdam neemt geen maatregelen om het wonen in minder gewilde wijken te stimule-

ren. Dit is ook geen doelstelling van de hierboven genoemde Bestuursopdracht 

Ontwikkelbuurten; het is hoogstens een bijvangst ervan.214 In het verleden heeft de ge-

meente deze maatregel ingezet om het wonen in stadsdeel Zuidoost te bevorderen. Dit 

bleek toen niet effectief. Op dit moment is het inzetten van deze maatregel volgens de ge-

meente niet nodig, omdat de woningprijzen ook in Zuidoost stijgen. Dit duidt op een toe-

name van de aantrekkelijkheid van dit gebied.  

                                                             

aaaa Een labelstap houdt de verbetering in van bijvoorbeeld energielabel E naar energielabel D. 
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9.5 Woonruimteverdeling  

9.5.1 Pas de huisvestingsverordening aan op basis van schaarste [bestaand] 

Beschrijving 

De Huisvestingswet geeft gemeenten de mogelijkheid om op basis van schaarste te bepa-

len welke woningen onder de huisvestingsverordening vallen. De wet laat open op welk 

deel van de woningen schaarste betrekking heeft. Er is in de wet geen prijsgrens opgeno-

men. De gemeenteraad geeft dus aan voor welk deel van de woningvoorraad de huisves-

tingsverordening van kracht is. Hoewel de huurtoeslaggrens als prijsgrens voor de hand 

ligt, kan de prijsgrens ook hoger of lager worden vastgesteld. Ook kan de gemeenteraad 

specifieke wijken aanwijzen waar schaarste optreedt of bepaalde woningen die geschikt 

zijn voor bepaalde groepen. Dit biedt mogelijkheden om de woningvoorraad beter te ver-

delen voor groepen die anders in de knel komen. 

 

Huisvestingswet 

Op 1 januari 2015 werd de veranderde Huisvestingswet 2014 van kracht. In deze wet 

worden regels gesteld over de verdeling van de woonruimte en de samenstelling van 

de woningvoorraad. Uitgangspunt is dat in een huisvestingsverordening regels wor-

den vastgelegd voor de verdeling van schaarse goedkope woonruimte. Dit betekent 

dat voor het betrekken van een woning die tot de schaarse goedkope voorraad be-

hoort een huisvestingsvergunning vereist is. 

Schaarste 

Belangrijk is daarbij artikel 2, waarin staat dat de gemeenteraad slechts gebruik 

maakt van zijn bevoegdheden op grond van de wet indien dat noodzakelijk is voor 

het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan 

goedkope woonruimte. Wel kan de gemeenteraad, als geen sprake is van schaarste, 

op grond van artikel 3 een urgentieregeling opstellen om zo urgent woningzoeken-

den met voorrang een woning te kunnen toewijzen. De andere artikelen van de wet – 

met name die over de huisvestingsvergunning en de vergunningen voor splitsing en 

samenvoeging – blijven dan buiten werking. 

Het gaat bij schaarste om de schaarste aan goedkope huurwoningen. Dat betekent 

dat er geen regels kunnen worden gesteld voor koopwoningen of kavels. Ook kan de 

gemeente niet via privaatrechtelijke weg aanvullende afspraken opstellen die de 

werking van de wet doorkruisen. Zelfs in de afspraken met de corporaties mag niets 

afzonderlijks geregeld zijn over de verdeling van woonruimte.215 

In artikel 4 is verder geregeld dat de huisvestingsverordening slechts 4 jaar van 

kracht kan zijn en dus elke 4 jaar opnieuw moet worden verlengd als dat nodig is. 
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Inkomenseisen vergunning 

De gemeenteraad wijst bepaalde categorieën van woningzoekenden aan die voor het 

verkrijgen van een huisvestingsvergunning in aanmerking komen (artikel 10). Er is 

dus aan 2 kanten een verbod: het is verboden om in de verordening aangewezen 

woonruimte in gebruik te nemen of te geven aan een persoon die niet voor een ver-

gunning in aanmerking komt. Het betekent dat als de prijsgrens voor het werkings-

gebied van de verordening zou worden verhoogd, dit ook consequenties kan hebben 

voor de in de verordening aangewezen categorieën woningzoekenden. 

De in de wet gestelde criteria voor het verlenen van de vergunning hebben geen be-

trekking op het stellen van eisen aan de (minimale) hoogte van het inkomen. Dat is 

allemaal geregeld in andere wetgeving. 

Andere verdelingscriteria 

De wet staat uitdrukkelijk toe om in de verordening ook andere toewijzingscriteria 

op te nemen dan inkomen (artikel 11). Het gaat om criteria voor economische of 

maatschappelijke gebondenheid en om passendheidscriteria die het mogelijk maken 

om voorrang te geven aan aangewezen categorieën woningzoekenden voor een be-

paalde aard en grootte van de woning. Ook andere rangordecriteria als woonduur en 

inschrijftijd zijn toegestaan. Wat onder economisch en maatschappelijk gebonden-

heid moet worden verstaan is uitdrukkelijk geregeld in artikel 14. 

Voorrang en urgentie 

Van belang is dat bij toewijzing van woonruimte voorrang geven aan bepaalde cate-

gorieën woningzoekenden niet hetzelfde is als het urgent verklaren van die catego-

rieën woningzoekenden. Op grond van artikel 12 kan de gemeenteraad bepaalde ca-

tegorieën woningzoekenden urgent verklaren. Onder urgentie wordt hierbij verstaan 

dat voorziening in de behoefte aan woonruimte dringend noodzakelijk is. De wet be-

paalt dat als de gemeente een urgentieregeling opstelt, woningzoekenden die verblij-

ven in een voorziening voor tijdelijke opvang voor personen die hun woning hebben 

moeten verlaten in verband met relationele problemen of geweld, woningzoekenden 

die mantelzorg verlenen en vergunninghouders in ieder geval behoren tot de urgent 

woningzoekenden. Gemeenten kunnen nog andere categorieën woningzoekenden als 

urgent aanwijzen. In de wet zijn er daarvoor geen restricties.  

Mandatering 

Op grond van de wet hebben B&W de bevoegdheid tot het verlenen van de vergun-

ning. Zij kunnen die bevoegdheid echter mandateren aan eigenaren of beheerders 

van woonruimte, dus bijvoorbeeld aan een woningcorporatie (artikel 19). 

Splitsen en samenvoegen 
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Op grond van de wet blijft het mogelijk om splitsings- en/of samenvoegings-

vergunningen te eisen als woonruimte door eigenaren wordt gesplitst of samen ge-

voegd (artikel 21 en 22). 

 

Wat doet Amsterdam? [*] 

De gemeente Amsterdam heeft in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de schaarste op de 

Amsterdamse woningmarkt. De aanleiding hiervoor waren de – vanwege de Huisves-

tingswet 2014 - noodzakelijk geworden aanpassingen in de Huisvestingsverordening 2015 

van de Stadsregio en de gemeentelijke inspraakreactie hierop. Uit het onderzoek blijkt dat 

op de gehele Amsterdamse woningmarkt sprake is van schaarste. Dit wordt vanuit ver-

schillende invalshoeken beargumenteerd, zoals het rijkshuurbeleid, de inschrijvingsduur 

en het aantal reacties op een vrijkomende woning, de bevolkingsgroei ten opzichte van de 

woningvoorraad, de bezettingsgraad van de woningen, het percentage huishoudens dat 

wil verhuizen, de prijsontwikkeling van de woningen, de ontwikkeling van het aantal wo-

ningen in de particuliere huursector en inkomenseisen in de particuliere huurvoorraad.216 

In de huisvestingsverordening 2016 wordt geconcludeerd dat de woningmarkt van Am-

sterdam zodanig wordt beheerst door schaarste dat naast beleid voor woonruimteverde-

ling (de goedkope voorraad) een beleid voor de hele woonruimtevoorraad noodzakelijk is. 

Bij sturing op woonruimtevoorraad gaat het niet alleen om behoud en samenstelling met 

het oog op schaarste - zoals het vaststellen van een minimumgrens voor het aantal te be-

houden woningen in de gereguleerde voorraad -, maar onder behoud en samenstelling valt 

ook het belang van de leefbaarheid.217 De gemeente Amsterdam is van mening dat het on-

der de vergunningplicht brengen van schaarse woningen niet direct betekent dat de 

schaarste wordt opgelost. Dit kan er wel toe bijdragen dat de woningen passend verhuurd 

worden. Het reguleren van de prijs kan wel zorgen dat de schaarste in een bepaald prijs-

segment verlicht wordt. De gemeente heeft er nu voor gekozen om nieuwbouwwoningen 

die specifiek voor het middensegment gebouwd worden wel onder de vergunningplicht te 

brengen, zodat deze woningen ook aan huishoudens met een middeninkomen verhuurd 

worden. Volgens de gemeente heeft een algemene vergunningplicht (ook voor bestaande 

bouw) voor middeldure huur geen zin, omdat de kans dan groot is dat verhuurders de wo-

ning in het duurdere segment gaan verhuren en woningen in het middeldure segment juist 

schaars worden.218  

In de Huisvestingsverordening Amsterdam zijn verschillende zaken geregeld. Het gaat dan 

om de regels rondom het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, regels voor het be-

kendmaken, aanbieden en toewijzen van een woning, maar ook regels waarvoor een ver-

gunningplicht geldt als er sprake is van wijzigingen aan de woningvoorraad, zoals het ont-

trekken, het samenvoegen of splitsen van een woning.  

Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning zijn verschillende bepa-

lingen van belang. Zo zijn er bepalingen over het maximale inkomen van een huishouden, 
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regels op basis waarvan een huishouden een urgentieverklaring kan ontvangen en catego-

rieën of doelgroepen die voorrang kunnen krijgen bij het toewijzen van een woning. Ook is 

vastgelegd hoe de volgorde om in aanmerking te komen voor een woning bepaald wordt, 

zoals inschrijfduur en loting. Daarnaast gaat het om passendheid, waarbij gekeken wordt 

naar aard, grootte van het huishouden en huurprijs. Ook relevant is de regel dat bij maxi-

maal 50% van de vrijkomende woningen voorrang wordt gegeven aan huishoudens met 

een economisch of maatschappelijke binding aan de woningmarktregio. 

De huisvestingsverordening is per 2016 vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat ieder half 

jaar wordt bekeken of er aanpassingen noodzakelijk zijn. De meest recente aanpassingen 

zijn in juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste wijziging betrof een 

sanctioneerbare meldplicht vakantieverhuur.219 De meldplicht zorgt voor een beperking 

van het aantal woningen dat langer dan 60 dagen wordt verhuurd en overtredingen kun-

nen hierdoor beter worden gehandhaafd.220 Daarnaast is er een vergunningplicht opgeno-

men voor het in gebruik nemen van woonruimte waarvoor in het erfpachtcontract een 

maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens is vastgelegd, conform Motie 929 ‘Stop de 

blokhokken’.221  

Naast datgeen wat al is vastgelegd in de huisvestingsverordening wordt er door het college 

nog gedacht om andere bepalingen hierin op te nemen. Dit staat in de Woonagenda 2025. 

Voornemens die daarin zijn opgenomen zijn:  

• Het beëindigen van het lotingssysteem; 

• Vergroten van slaagkansen op een woning voor mindervaliden door het opnemen 

van een label voor nultredenwoningen; 

• Grote woningen verhuren aan gezinnen; 

• Opnemen van toelatings- en voorrangscriteria voor middeldure huurwoningen; 

• Verlenen van voorrang aan specifieke beroepsgroepen (zorg, onderwijs en politie) 

bij het toewijzen van woningen. 

 

De bedoeling is om in de Huisvestingsverordening 2018 het lotingssysteem te schrappen, 

een label voor nultredenwoningen op te nemen en voor gezinnen bij grote woningen een 

bezettingsnorm of algemene voorrang in te voeren. Het college wil in 2017 onderzoek 

doen naar de mogelijkheid van toelatings- en voorrangscriteria voor middeldure huurwo-

ningen en een onderzoek naar de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan specifieke 

beroepsgroepen.222  

9.5.2 Zet de huisvestingsverordening in om de woningmarkt voor Amsterdammers te bescher-

men [denkbaar] 

Beschrijving 

In de huisvestingsverordening zouden mogelijk bepalingen kunnen worden opgenomen 
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waarin is vastgelegd dat woningen alleen aan mensen met een economische of maatschap-

pelijke binding met de stad kunnen worden verhuurd.  

De Huisvestingswet geeft gemeenten instrumenten om in te grijpen in de woonruimtever-

deling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad voor het bestrijden van oneven-

wichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte.223  

Wat doet Amsterdam? [*] 

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is door de gemeenteraad een motie aange-

nomen voor het behoud van woningen voor bewoners. In de motie wordt geconstateerd 

dat in Amsterdam steeds meer woningen worden opgekocht als beleggingsobject met 

winstoogmerk, hierdoor zou bewoning als primair doel verloren gaan. De motie vraagt om 

uit te zoeken in welke mate er in Amsterdam sprake is van de verkoop van woningen als 

beleggingsobject of gebruik anders dan bewoning door de eigenaar en uit te zoeken wat de 

mogelijkheden zijn voor een vergunningsplicht voor woningen buiten het gereguleerde 

segment, zodat gestuurd kan worden op de bewoning van deze huizen door eigenaren.224 

In het preadvies op een vergelijkbare motie geeft het college aan verschillende mogelijk-

heden nader te onderzoeken. Zo is het college bereid om te onderzoeken in hoeverre er in 

Amsterdam daadwerkelijk sprake is van het opkopen van woningen als beleggingsobject 

of gebruik anders dan bewoning door de eigenaar. En kijkt het college naar het toepassen 

van het criterium lokale of regionale binding in de woonruimteverdeling van sociale 

huurwoningen tot op maximaal het wettelijk toegestaan niveau. Dit laatste is ook opgeno-

men in de Woonagenda 2025. Daaruit blijkt dat de gemeente in overleg wil gaan met de 

regiogemeenten over het instellen van regionale bindingseisen.225  

9.5.3 Verruim de toegang tot de sociale huurwoningmarkt naar andere regio’s [denkbaar] 

Beschrijving 

Om de mogelijkheden voor huishoudens die wachten op een sociale huurwoning te vergro-

ten kan gedacht worden aan het toegankelijk maken van andere regio’s voor deze groep. 

Dat zou betekenen dat een huishouden dat in Amsterdam op de wachtlijst staat ook in 

aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning in de gemeente Utrecht.226  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

Amsterdam, als huidig voorzitter van het G4 overleg, neemt het voortouw in de discussie 

die hierover gevoerd wordt.227 

9.5.4 Stel regels vast voor het toewijzen van woningen op grond van de omvang van huishou-

dens (bestaand) 

Beschrijving 

In de huisvestingsverordening kunnen regels worden opgenomen voor het toewijzen van 

woningen op grond van de omvang van het huishouden. Dit is op twee manieren mogelijk. 

In de verdelingscriteria kan worden opgenomen dat voorrang wordt verleend aan aange-
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wezen categorieën woningzoekenden voor een bepaalde grootte van een woning. Verder-

gaand is de mogelijkheid om bepaalde huishoudens-categorieën urgent te verklaren als zij 

naar verhouding een te kleine of te grote woning bewonen. 

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

In de huisvestingsverordening is wel opgenomen dat er bij toewijzing voorrang moet wor-

den verleend aan grote gezinnen. Er is echter niet uitgewerkt – ook niet in de Samenwer-

kingsafspraken met de corporaties – hoe dit moet gebeuren.  

In de Woonagenda 2025 benadrukt de gemeente dat het noodzakelijk is om de schaarse 

sociale huurvoorraad passend te verhuren aan de huishoudens die deze woningen het 

hardst nodig hebben. De gemeente beperkt zich niet tot het inkomen in relatie tot de 

huurprijs, maar benoemt ook de huishoudsamenstelling in relatie tot de woninggrootte. De 

gemeente vindt het belangrijk dat grote woningen ook consequent verhuurd worden aan 

gezinnen en niet zoals in 2015 veel gebeurde aan alleenstaanden of stellen. Om dit te reali-

seren wil de gemeente per 2018 een bezettingsnorm of algemene voorrang voor gezinnen 

op grote woningen invoeren.228 De gemeente heeft een voorstel voor wijziging van de huis-

vestingsverordening opgesteld. In deze gewijzigde huisvestingsverordening is een voor-

rangsregeling opgenomen voor huishoudens met drie of meer minderjarige kinderen, 

waarbij deze gezinnen voorrang krijgen op woonruimte van minimaal 70m² met vier of 

meer kamers. Daarnaast komen eerst huishoudens met één of twee minderjarige kinderen 

in aanmerking voor kleinere meerkamerwoningen (woningen met drie kamers en mini-

maal 60m²). Op dit voorstel voor wijziging was het tot 20 oktober 2017 mogelijk een in-

spraakreactie in te dienen.229 De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen. 

9.5.5 Stel regels vast voor het splitsen van woningen [bestaand] 

Beschrijving 

In artikel 22 van de Huisvestingswet is opgenomen dat de gemeenteraad een categorie ge-

bouwen en specifieke wijken kan aanwijzen waar alleen woningen gesplitst mogen wor-

den waarvoor een vergunning is verleend. De gemeente kan dus ofwel het splitsen van 

woningen geheel vrijlaten of regels opstellen waarbij onder voorwaarden een vergunning 

wordt verleend. Door de splitsingsregels te versoepelen wordt het mogelijk om van grote 

woningen meerdere (kleine) woningen te maken. Dit vergroot het woningaanbod.  

Tabel 9.6 – Positieve en negatieve effecten van het vrijlaten of reguleren van 
het splitsen van woningen 

Maatregel Positief effect Negatief effect 

Splitsing vrijla-

ten  

Aantal woningen in de woning-

voorraad neemt toe 

Meer kleine woningen toege-

voegd aan de woningvoorraad 

Splitsing regu- Grotere woningen blijven aan- Aantal woningen in de woning-
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Maatregel Positief effect Negatief effect 

leren wezig in de woningvoorraad 

Kwaliteit van de woningen blijft 

gewaarborgd 

In specifieke wijken kan meer of 

minder splitsing worden toege-

staan  

voorraad neemt niet toe 

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam heeft regels vastgesteld in de huisvestingsverordening over het 

splitsen van woningen. Door het stellen van regels wil het college sturen op de hoeveelheid 

splitsingen en de kwaliteit van de gesplitste woningen. Zonder regulering loopt Amster-

dam – gezien de krappe woningmarkt – snel het risico dat er veel kleine woningen bijko-

men waarvan de huur- of koopprijzen snel te hoog worden.230 Het beleid voor het splitsen 

van woningen op basis van de huisvestingsverordening geldt alleen voor particuliere 

huurwoningen. Voor het splitsen van corporatiewoningen hebben gemeente en corpora-

ties afspraken gemaakt in de Uitvoeringsovereenkomst verkoop sociale huurwoningen 

2015 tot en met 2020 en het Convenant splitsen en verkopen sociale huurwoningen 2011 

tot en met 2020. Voor het splitsen van huurwoningen onder de huurtoeslaggrens was een 

contingent van 19.000 woningen vastgesteld. In 2016 was dit contingent vrijwel volledig 

benut. Alleen in de stadsdelen West en Oost is er onder voorwaarden nog splitsing moge-

lijk.231 Daarnaast geldt dat voor woningen in de vrije sector ook een splitsingsvergunning 

verplicht is voor woningen die gebouwd zijn voor 1940. Bij het vastleggen van de grens 

van 1940 werd aangenomen dat de woningen die na 1940 gebouwd zijn van voldoende 

kwaliteit zijn om te kunnen splitsen. Om het proces dat behoort bij het splitsen zorgvuldig 

te laten verlopen is er op initiatief van partijen uit de particuliere sector een Gedragscode 

splitsen Amsterdam opgesteld. Als er niet voldaan wordt aan de Gedragscode dan zijn er 

sanctiemogelijkheden.232  

9.5.6 Stel regels vast voor het onttrekken en samenvoegen van woningen [bestaand] 

Beschrijving 

In artikel 21 van de Huisvestingswet is bepaald dat het verboden is om woningen aan de 

woningvoorraad te onttrekken of samen te voegen zonder vergunning. Ook is het niet mo-

gelijk om woningen van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte om te zetten 

of te verbouwen tot twee of meer woonruimten. Dit geldt voor de categorie gebouwen die 

in de gemeentelijke huisvestingsverordening daartoe zijn aangewezen en in een specifiek 

aangewezen gebied liggen. De gemeente kan soepele of strakke regels vaststellen voor het 
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onttrekken en samenvoegen van woningen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

positieve en negatieve effecten.  

Tabel 9.7 – Positieve en negatieve effecten van soepele en strakke regels 
voor het samenvoegen van woningen  

Maatregel Positief effect Negatief effect 

Soepele re-

gels voor het 

onttrekken 

en samen-

voegen 

Door samenvoeging kunnen 

meer grote woningen toege-

voegd worden aan de woning-

voorraad 

Verkleining van de woningvoor-

raad  

Prijsstijging van de woningen 

door vergroting oppervlakte bij 

samenvoeging 

Strakke re-

gels voor het 

onttrekken 

en samen-

voegen 

Behoud of verbetering van de 

kwaliteit van de woningvoorraad 

Geen stijging van het aanbod 

grotere woningen door samen-

voeging 

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

In de huisvestingsverordening heeft de gemeente Amsterdam regels vastgesteld voor het 

omzetten, onttrekken, samenvoegen en het vormen van woningen in de Amsterdamse wo-

ningvoorraad.  

Van het omzetten van een woning is sprake als een zelfstandige woonruimte wordt omge-

zet naar een onzelfstandige woonruimte. Dit omzetten is alleen mogelijk in woningen bo-

ven de liberalisatiegrens die in de meeste gevallen ook groter zijn en daarmee meer ge-

schikt voor omzetten.233  

Het onttrekken van een woning aan de woningvoorraad kan door sloop van de woningen 

of door het wijzigen van het gebruik naar een niet-woonfunctie. Bij het bepalen of een ont-

trekkingsvergunning wordt verleend, wordt de afweging gemaakt tussen het belang van de 

aanvrager en het belang van de woningvoorraad en/of de leefbaarheid. Voor het maken 

van deze afweging zijn criteria opgesteld.234  

Het uitgangspunt bij samenvoegingen is dat dit in principe niet gewenst is. Door samen-

voegen van zelfstandige woonruimte verdwijnen er een of meerdere woningen uit de wo-

ningvoorraad en dat vindt de gemeente niet gewenst. In principe wordt een aanvraag voor 

samenvoegen daarom afgewezen, omdat voor de gemeente het belang van behoud en sa-

menstelling van de voorraad zwaarder weegt dan het belang van de aanvrager. In bepaal-

de situaties kan samenvoegen echter de samenstelling van de woningvoorraad verbeteren 
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omdat hiermee een betere huisvesting van een krap wonend gezin mogelijk wordt of kan 

door voorwaarden te stellen aan het inkomen geborgd worden dat de samenvoeging ten 

goede komt aan de lage inkomens en de lage middeninkomens.235  

9.5.7 Stimuleer woningdelen [bestaand] 

Beschrijving 

Het delen van een woning zorgt ervoor dat verschillende huishoudens over een betaalbare 

woonruimte kunnen beschikken. Het is een woonvorm die steeds populairder wordt, mo-

gelijk mede vanwege de stijgende woningprijzen en de toename van het aantal alleen-

staande huishoudens. De gemeente kan deze trend stimuleren.  

 

Woningdelen 

Bij woningdelen236 kiezen bewoners er bewust voor samen een woning te delen, 

zonder dat zij affectief verbonden zijn of een gezin vormen. Woningdelen kent ver-

schillende vormen, zoals: woongroepen, friends contracten, gemeenschappelijk wo-

nen, studentenwoning, hospitaverhuur, magic mix, cowonen of kangoeroewoningen. 

Er bestaat landelijke regelgeving voor verschillende vormen van het delen van een 

woning, maar deze wordt in een aantal steden aangescherpt met lokale regels. Zo 

stelt het Bouwbesluit eisen om overbewoning te voorkomen: een woonfunctie mag 

niet bewoond worden door meer dan één persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte. 

Daarnaast zijn er verschillende contractvormen mogelijk bij woningdelen: kamerge-

wijze verhuur, woningdelen, onderhuur en gebruik.  

Woningdelen kan de lokale woningmarkt en de huurder verschillende voordelen 

bieden: 

- de bestaande woningvoorraad kan effectiever en flexibeler benut worden; 

- moeilijk te huisvesten doelgroepen kunnen sneller gehuisvest worden; 

- alleenstaande huurders kunnen makkelijker een betaalbare (onzelfstandige) wo-

ning vinden; 

- een hogere bewonersdichtheid per woning kan bijdragen aan de levendigheid van 

een stad; 

- hulpbehoevenden kunnen samenwonen om elkaar te ondersteunen (bijvoorbeeld 

ouderen of gehandicapten). Professionele zorgbehoefte en eenzaamheid bij bewo-

ners kan hierdoor afnemen; 

- bewoners kunnen blijvend met gelijkgezinden (bijvoorbeeld met dezelfde geloofs-

overtuiging, etniciteit of duurzaamheidsidealen) samenwonen, ook als huurders ver-

trekken; 
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De volgende risico’s kunnen genoemd worden bij woningdelen: 

- overbewoning; 

- slechte of onveilige woonomstandigheden; 

- overlast. 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam ziet in woningdelen een mogelijke oplossing voor de woning-

schaarste. Het Actieplan Woningbouw geeft aan dat het wenselijk is te zoeken naar moge-

lijkheden om met meer mensen in een woning te kunnen leven, waarbij gekeken moet 

worden naar de behoefte van woningdelers en dat ook het wooncomfort van omwonenden 

niet uit het oog wordt verloren.237 In februari 2016 is het gemeentelijk beleid voor wo-

ningdelen geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek onder meer dat veel woningdelen illegaal 

plaatsvindt – al zijn de meeste woningdelers zich hiervan niet bewust. Ook bleek dat wo-

ningdelen voor bewoners veelal meer noodzaak is dan wens, vanwege het gebrek aan be-

schikbare woningen wordt gekozen voor woningdelen. Daarnaast kwam naar voren dat de 

gemeentelijke regels voor woningdelen onvoldoende transparant zijn wat het naleven van 

de regels en de handhaving daarop moeilijk maakt. Naar aanleiding van deze evaluatie 

heeft de gemeente de regels op verschillende punten aangepast. En ervoor gekozen de 

handhaving te intensiveren. Uiterlijk op 1 januari 2019 zal er weer een nieuwe evaluatie 

beschikbaar zijn van het nieuwe beleid.238 Deze regels zijn opgenomen in de huisvestings-

verordening die per 1 januari 2017 van kracht is. Bij woningdelen zijn dit regels voor het 

verlenen van een vergunning bij het omzetten van een zelfstandige woning naar een on-

zelfstandige woning. Deze regels moeten de negatieve effecten van het woningdelen op de 

leefbaarheid voorkomen, maar het woningdelen wel blijven toestaan, aangezien het leidt 

tot een groter woningaanbod. Voor bewoning door drie of meer volwassenen is een ver-

gunning voor omzetting naar onzelfstandige woonruimten noodzakelijk. De speciale regels 

voor de woongroep zijn komen te vervallen. In de regels wordt een onderscheid gemaakt 

tussen het omzetten naar maximaal 4 onzelfstandige woonruimten en het omzetten naar 

maximaal 5 of meer onzelfstandige woonruimten. Op hoofdlijnen zijn er twee voorwaar-

den: geluidsisolatie en een gezamenlijke verblijfsruimte. Voor de laatste categorie gelden 

extra voorwaarden.239  

In de Samenwerkingsafspraken die de gemeente heeft opgesteld met de Huurdersvereni-

ging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zijn afspraken ge-

maakt over het woningdelen. Partijen vinden woningdelen belangrijk omdat de woning-

voorraad daardoor beter benut wordt en de woonlasten kunnen worden verminderd. De 

afspraken worden geconcretiseerd doordat de corporaties op termijn maximaal 33% van 

hun vrije sector woningen gelabeld hebben voor woningdelen aan inkomens die behoren 

tot de doelgroep (inkomen tot € 43.786, prijspeil 2015).240 Uit het Jaarbericht 2017 van de 

AFWC blijkt dat via woningdelen 244 van de 2.050 vrije sectorwoningen zijn verhuurd als 

friends contract.241  
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Ook bij marktpartijen zien we in Amsterdam een toenemende interesse voor vormen van 

woningdelen. Met name het friends concept is hier populair.242  

9.5.8 Pak illegaal woninggebruik aan [bestaand] 

Beschrijving 

Woningen die illegaal gebruikt worden, bijvoorbeeld door vakantieverhuur of drugshandel 

kunnen door handhaving weer beschikbaar komen als woningen. Ook onrechtmatige be-

woning – permante onderverhuur aan personen zonder huisvestingsvergunning – kan 

door handhaving worden tegen gegaan. Tevens kan op basis van de Leegstandverordening 

niet gemelde leegstand van een woning door de gemeente worden tegengegaan.  

Wat doet Amsterdam? [+] 

Het beleid van het college is om streng te handhaven op ongewenst woninggebruik.243 De 

gemeente werkt samen met corporaties en de Makelaarsvereniging Amsterdam in Bureau 

Zoeklicht bij het aanpakken van woonfraude. Op 2 februari 2016 stuurde de wethouder 

een brief aan de raadscommissie met daarin informatie over de stand van zaken van de 

aanpak woonfraude. Er is sprake van een aanzienlijke groei van het aantal meldingen over 

woonfraude. Zo waren er in 2011 1.012 meldingen en in 2016 2.606. Deze stijging van het 

aantal meldingen komt door een betere bekendheid van Bureau Zoeklicht en een groei van 

het aantal woningen dat gebruikt wordt voor toeristische verhuur. Het uiteindelijke doel 

van de handhaving is om de woning weer beschikbaar te maken voor bewoning. Handha-

ving gebeurt zowel door de gemeente als door corporaties zelf. In 2016 zijn in totaal 1.249 

woningen weer vrijgekomen voor bewoning.244  

In de Woonagenda 2025 is specifiek het aanpakken van huisjesmelkers als actiepunt ge-

noemd. Door de schaarste aan woningen is er zoveel vraag naar woningen dat verhuurders 

mogelijk graag geld willen verdienen aan de verhuur van woningen, waarbij de regels 

overtreden worden. Voorbeeld hiervan zijn het vragen van woekerhuren, achterstallig on-

derhoud, intimidatie van huurders of het illegaal splitsen en/of verhuren van woningen. 

De gemeente heeft verschillende bestuursrechtelijke instrumenten tot haar beschikking 

om op te treden tegen huisjesmelkers, waaronder last onder dwangsom, last onder be-

stuursdwang, een bestuurlijke boete of sluiting. In sommige situaties zijn deze instrumen-

ten niet voldoende. De gemeente wil daarnaast in 2017 de mogelijkheden onderzoeken om 

gericht bestuurlijke boetes aan huisjesmelkers op te leggen en instrumenten zoals beheer-

overname, onteigening of strafrechtelijke vervolging in te zetten.245 

De gemeente heeft in augustus 2017 een boete opgelegd aan een eigenaar van een woning 

voor het niet melden van leegstand van de woning. Volgens de wethouder moeten de wo-

ningen in Amsterdam bewoond worden en niet leegstaan als gevolg van speculatie. De 

verwachting is dat deze vorm van woonfraude slechts in enkele tientallen gevallen voor 

komt.246  
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9.5.9 Maak afspraken met de buurgemeenten over de sociale woningvoorraad [denkbaar] 

Beschrijving 

Tot voor kort bestond er een regionale huisvestingsverordening voor de (Stads)regio Am-

sterdam. De betrokken gemeenten hebben besloten om na het opheffen van de Stadsregio 

per 1 januari 2016 de regionale huisvestingsverordening in principe over te nemen in hun 

(nieuwe) gemeentelijke huisvestingsverordening. Hoewel er geen gemeenschappelijke re-

gionale regels meer zijn, zijn de regels in principe nog wel hetzelfde. Een ander vraagstuk 

is echter de omvang van de gereguleerde woningvoorraad. Deze is in Amsterdam niet al-

leen absoluut, maar ook relatief veel groter dan in de buurgemeenten. Amsterdam zou af-

spraken kunnen maken met de buurgemeenten over nieuwbouw in de sociale sector of 

over het tegengaan van verkoop of liberalisatie van sociale woningen. Hierdoor zouden 

huishoudens met een laag inkomen minder een beroep hoeven te doen op de sociale wo-

ningvoorraad van Amsterdam, waardoor de druk op dit deel van de woningmarkt kan 

verminderen. 

Wat doet Amsterdam? [-] 

De gemeente Amsterdam heeft zich ingezet om van de Metropoolregio Amsterdam één 

woningmarktregio te maken. Dit kan helpen bij het maken van afspraken over bijvoor-

beeld de omvang van de sociale woningvoorraad.247 In de Actie-Agenda van de Metropool-

regio Amsterdam staan verschillende acties genoemd met betrekking tot wonen, zoals alle 

MRA-gemeenten maken afspraken over afstemming en programmering van woningbouw 

of alle MRA-gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties de komende 4 tot 10 

jaar beschikbaar komen.248 Het doel hiervan is waar mogelijk samen te werken. Echt con-

crete doelen voor dit overleg zijn er echter niet.249 

9.6 Huurbescherming 

9.6.1 Zet je in voor de ontwikkeling voor een nieuwe vorm van huurbescherming [denkbaar] 

Beschrijving 

Het idee achter het versoepelen van de huurbescherming is om daarmee te bereiken dat 

meerdere huishoudens in een passende woning kunnen wonen. Een mogelijkheid is dat 

huurders een wooncontract krijgen aangeboden waarmee een huishouden niet langer 

recht heeft op een specifieke woning, maar wel op passend wonen. Dat wil zeggen dat een 

huishouden met meerdere personen recht heeft op een grotere woning en een alleen-

staande op een kleinere woning. Wanneer de omvang van het huishouden of het inkomen 

in de loop der jaren verandert, bekent dit dat een huurder verplicht wordt een kleiner, 

duurder, of goedkoper huis te accepteren.250  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

De gemeente Amsterdam voert geen lobby die moet leiden tot het veranderen van de re-

gels rondom de huurbescherming. In de Woonagenda 2025 laat de gemeente Amsterdam 
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wel zien open te staan voor verandering. De gemeente spreekt over woonarrangementen 

waarbij huishoudens een andere passende woning krijgen aangeboden wanneer de huis-

houdenssamenstelling verandert. Het plan is om in 2018 samen met corporaties te onder-

zoeken of woonarrangementen ingezet kunnen worden. De Amsterdamse corporaties 

hebben ook ideeën die in deze richting gaan. De corporaties zien als oplossing voor de on-

evenwichtigheden in het woningaanbod dat de zittende huurders meer in beweging moe-

ten komen. Om dit de bewerkstelligen zouden de verworven rechten van de zittende 

huurders moeten worden aangepakt.251 Ook wordt een dergelijke mogelijkheid ter sprake 

gebracht door een Amsterdamse corporatie. Voorgesteld wordt om mensen een wooncon-

tract te bieden waarin mensen het recht op een woning behouden, maar als de huishou-

denssamenstelling verandert kunnen worden gedwongen bijvoorbeeld in een kleinere 

woning te gaan wonen.252 Dat de visie van de gemeente en de corporaties op elkaar aan-

sluit komt terug in de Samenwerkingsafspraken. Daarin staat dat het van belang is dat so-

ciale huurwoningen niet alleen passend worden toegewezen, maar ook passend worden 

bewoond. Om dit te waarborgen moet het mogelijk worden om tussentijds (gedurende het 

huurcontract) te toetsen op de passendheid van het huishouden. Als knelpunt hiervoor 

wordt aangegeven dat dit wettelijk niet mogelijk is.253  

9.6.2 Pas de mogelijkheid voor tijdelijke huurcontracten toe [bestaand] 

Beschrijving 

Tijdelijke verhuur moet er enerzijds toe leiden dat de passendheid van de huishoudens en 

het woningaanbod beter op elkaar aansluit en anderzijds moet het de doorstroming be-

vorderen. De Woningwet biedt de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten op te stellen 

voor grote gezinnen (acht of meer personen), jongeren, studenten, promovendi, ouderen 

en gehandicapten. Als de woning leegstaat is tijdelijke verhuur ook mogelijk. Daarnaast is 

het in sommige gevallen mogelijk de woning voor een korte tijd te verhuren of wanneer de 

huurder zelf een specifieke periode afwezig is.254  

Tijdelijke huurcontracten 

Sinds 1 juli 2016 zijn er de volgende mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan 

te bieden. Er zijn nieuwe overeenkomsten voor tijdelijke verhuur: 

- het contract voor bepaalde tijd met een maximumlooptijd van 2 jaar voor zelfstan-

dige woningen; 

- het contract voor bepaalde tijd voor maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen 

(kamers). 

Tijdelijke verhuur is voor meer categorieën woningen voor bepaalde doelgroepen 

mogelijk. Bijvoorbeeld de regeling voor studenten. Zodra de student is afgestudeerd, 

mag de huur worden opgezegd. Deze regeling geldt ook voor: 
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- jongeren; 

- promovendi; 

- grote gezinnen.255 

 

Wat doet Amsterdam? [*] 

De gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de huur-

dersvereniging Amsterdam hebben in de Samenwerkingsafspraken afgesproken tijdelijke 

contracten aan te bieden aan jongeren en starters tot 28 jaar. Door hen een tijdelijk con-

tract te bieden kunnen zij de stap naar een zelfstandige woning in Amsterdam zetten en 

vijf jaar werken aan een vervolgstap. Het doel is een vangnet te bieden voor diegenen die 

na vijf jaar nog niet zelfstandig de volgende stap kunnen zetten en voldoen aan de criteria 

voor een sociale huurwoning.256 Deze regeling geldt voor maximaal 33% van het reguliere 

aanbod. De corporaties streven hierbij naar een redelijke verdeling over de stad, waarbij 

geldt dat binnen de ring de woning maximaal 40 m² mag zijn en buiten de ring 50 m². Deze 

regeling wordt uiterlijk na vijf jaar geëvalueerd.257 

De Woningwet biedt ook nog mogelijkheden om tijdelijke contracten voor andere groepen 

aan te bieden, zoals voor grote gezinnen, ouderen, gehandicapten en promovendi. Daarvan 

wordt in Amsterdam geen gebruik gemaakt. De gemeente Amsterdam is voorstander van 

huurcontracten voor onbepaalde tijd en heeft als standpunt dat huurcontracten met een 

beperkte duur alleen in specifieke gevallen een oplossing zijn.258 

Daarnaast is er op basis van de Leegstandwet de mogelijkheid om met een vergunning tij-

delijke huurcontracten aan te bieden. Het blijkt dat de aanvragen voor een leegstandsver-

gunning sinds 2013 sterk zijn gedaald. Het tijdelijk kunnen verhuren van een woning op 

grond van de Leegstandwet en daarmee het ontlopen van het huurrecht was vooral inge-

geven door de economische crisis. In de huidige situatie is er in Amsterdam geen sprake 

meer van moeilijk te verkopen woningen. Het college wil daarom aan de minister en de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten het signaal afgeven dat de mogelijkheid voor tijdelijke 

verhuur op grond van de Leegstandwet voor Amsterdam kan worden geschrapt.259 

9.6.3 Stimuleer doorstroming met behoud van huurprijs [bestaand] 

Beschrijving 

De gemeenten kunnen in de prestatieafspraken vastleggen op welke manier corporaties 

zich inzetten om de doorstroming te bevorderen. Corporaties kunnen bijvoorbeeld huur-

ders stimuleren te verhuizen naar een woning die meer past bij de omvang van het huis-

houden of beter bereikbaar is. Om een dergelijke doorstroming te bevorderen blijkt het 

van belang om de bestaande huurprijs te handhaven. Een huishouden kan anders na ver-

huizing immers geconfronteerd worden met een sterke huurstijging bij het aangaan van 

een nieuw huurcontract.  



REKENKAMER METROPOOL AMSTERDAM 

 

164 

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huur-

dersvereniging Amsterdam hebben in de Samenwerkingsafspraken afgesproken om de 

regelingen van Groot naar Beter en van Hoog naar Laag te verbeteren. Van beide regelin-

gen werd weinig gebruik gemaakt. De partijen vinden het bieden van een passende woning 

voor zoveel mogelijk huishoudens zo belangrijk dat zij huishoudens daartoe willen verlei-

den door drempels zoals de huursprong weg te nemen. Daarnaast doen nu alle Amster-

damse woningcorporaties mee met de regelingen. Het streven is om via beide regelingen 

ten minste 100 verhuizingen per jaar te realiseren. De nieuwe regelingen zijn van start ge-

gaan op 1 juli 2016. Na 1 juli 2017 wordt gekeken hoeveel gebruik ervan is gemaakt.260 De 

regelingen zijn pas later in het jaar 2016 operationeel geworden. De evaluatie zal eind 

2017 worden uitgevoerd.261 

Uit de media valt op te maken dat corporaties actief zijn om deze regelingen onder de aan-

dacht te brengen van de huurders. Zo heeft Eigen Haard in januari 2017 1.600 Amster-

damse huurders aangeschreven die een woning huren van meer dan 70 m² en minimaal 

vijf kamers. Het streven van Eigen Haard was daarbij om hierdoor 50 huishoudens te be-

reiken die gebruik zouden maken van de regeling van Groot naar Beter.262 Een ander voor-

beeld zijn de woningruilweken in Amsteldorp geïnitieerd door Ymere en Rochdale.263  

Tot 2016 waren de ervaringen met deze regelingen weinig positief en ging het slechts om 

een handvol huishoudens dat ermee bereikt werd.264 Ook in andere gemeenten bleek de 

regeling niet heel succesvol.265  

9.7 Financieel  

9.7.1 Stel een starterslening in [bestaand] 

Beschrijving 

De startersleningbbbb kan bijdragen aan het vergroten van de betaalbaarheid van koopwo-

ningen voor starters op de woningmarkt. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om 

voor starters een koopwoning bereikbaar te maken. Gedacht kan worden aan het afschaf-

fen van de overdrachtsbelasting, het versoepelen van de inkomensnorm bij het verstrek-

ken van een hypotheek of het mogelijk maken van belastingvrij sparen waardoor starters 

sneller eigen geld hebben voor de aankoop van hun eerste woning.266  

Wat doet Amsterdam? [+/-] 

In de Amsterdamse Woonvisie uit 2009 werd aangekondigd dat Amsterdam maximaal 

                                                             

bbbb Een starterslening overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en het bedrag dat no-
dig is voor de aankoop van een woning. Het is een aanvulling van de gemeente op de hypotheek van 
de bank. 
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1.200 startersleningen wilde verstrekken aan huishoudens met een inkomen tot twee 

maal modaal die een (ver)nieuwbouwwoning met een hypotheek van maximaal € 265.000 

willen kopen in Amsterdam en een goedkope huurwoning zouden achterlaten.267 Deze re-

geling was tot 2013 van kracht, daarna was er geen geld meer beschikbaar voor een derge-

lijke regeling. Deze starterslening werd voor 50% gefinancierd door de gemeente Amster-

dam en de overige 50% werd bijgedragen door het Rijk. De gemeenteraad heeft een ver-

zoek gedaan om opnieuw een starterslening in te stellen. De mogelijkheden hiervoor wor-

den onderzocht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden en wenselijk-

heid van de volgende maatregelen: koopondersteuning (bijvoorbeeld KoopGarant), aan-

vullende leningen (Amsterdamse Middensegment Hypotheek, Starterslening), ondersteu-

ning woonlasten (startersrentelening, premiekoopgarantregelingen) en woningcoöpera-

ties in de koopsector.268  

9.7.2 Geef middeninkomens huursubsidie [denkbaar] 

Beschrijving 

Om de woningvoorraad voor middeninkomens betaalbaar te houden, kan gedacht worden 

aan een vorm van huursubsidie gericht op huishoudens met een middeninkomen. 

Wat doet Amsterdam? [*] 

Het college heeft naar aanleiding van schriftelijke vragen van D66 bekeken of het mogelijk 

is om voor het middensegment een vorm van huursubsidie beschikbaar te stellen. Het col-

lege concludeerde dat er geen kader is om bijstand te verlenen aan gezinnen die een mid-

denhuurwoning willen betrekken. Dit is namelijk een vorm van inkomenspolitiek die de 

gemeente niet mag voeren. Daarnaast is het grootste risico van deze maatregel volgens het 

college dat er een prijs opdrijvend effect ontstaat op de huurprijzen.269  

9.7.3 Zet je in om de regeling rondom de verhuurderheffing aan te passen [denkbaar] 

Beschrijving 

De verhuurderheffing is een rijksregeling die corporaties betalen aan het rijk, die is be-

doeld om de staatsschuld te verminderen. Na de invoering van de verhuurderheffing heb-

ben de corporaties veelal de huren verhoogd om de verhuurderheffing te kunnen betalen. 

Volgens de toenmalige minister was dit geen probleem, omdat de huurders vervolgens via 

de huurtoeslag werden gecompenseerd voor de huurverhoging. De huidige verhuurderhef-

fing ontmoedigt verhuurders om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen of om bestaan-

de woningen te renoveren omdat de heffing dan stijgt.270 Dit beeld wordt ook bevestigd 

door een Amsterdamse woningcorporatie die zegt dat de stijging van het jaarresultaat als 

gevolg van een stijging van de waarde van het vastgoed leidt tot een stijging van de ver-

huurderheffing en het verminderen van de mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw 

en het verbeteren van de kwaliteit van de woningen.271 Er zijn verschillende mogelijkhe-

den om aanpassingen van de verhuurderheffing na te streven. Onderstaande tabel geeft 

daarvan een overzicht.  
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Tabel 9.8 - Mogelijke aanpassingen van de verhuurderheffing 

Maatregel Beschrijving 

Verlagen of af-

schaffen verhuur-

derheffing [denk-

baar] 

Het verlagen of afschaffen van de verhuurderheffing moet er-

voor zorgen dat corporaties weer meer mogelijkheden krijgen 

om te investeren in nieuwe woningen of lagere huren te vragen.  

Verhuurderheffing 

inzetten in de regio 

[denkbaar] 

Door de inkomsten van de verhuurderheffing te gebruiken voor 

investeringen in de regio waar de verhuurderheffing vandaan 

komt kan dit zorgen voor een kwaliteitsimpuls in specifieke 

wijken. Dit kan bijdragen aan het vergroten van de mogelijkhe-

den voor nieuwbouw en het verbeteren van de kwaliteit van de 

woningen. 

Afschaffen ver-

huurderheffing 

voor particuliere 

verhuurders 

[denkbaar] 

Om het voor private investeerders aantrekkelijk te maken te 

investeren in huurwoningen zou de verhuurderheffing voor de-

ze groep moeten worden afgeschaft. Dit kan zorgen voor meer 

betaalbare huurwoningen en een verlaging van de huurprijs. Dit 

draagt bij aan het verbeteren van de betaalbaarheid van het 

woningaanbod. De verhuurderheffing is zowel van toepassing 

op woningcorporaties als marktpartijen die huurwoningen on-

der de liberalisatiegrens aanbieden. Dit zorgt voor gelijkheid 

tussen deze twee partijen. Volgens het CPB gaat dit echter om 

meerdere redenen niet op. Sociale verhuurders profiteren na-

melijk van geborgde kredietfaciliteiten en commerciële ver-

huurders niet. Daarnaast hanteren gemeenten vaak lagere 

grondprijzen voor nieuwbouw van sociale huurwoningen door 

woningcorporaties. Feitelijk is hierdoor sprake van een extra 

belasting op het verhuren van particuliere huurwoningen in het 

gereguleerde segment. Dit maakt het voor private investeerders 

en commerciële verhuurders niet aantrekkelijk om in dit seg-

ment te investeren.272   

Verhogen [denk-

baar] 

Het verhogen van de verhuurderheffing moet ertoe leiden dat 

woningcorporaties meer dure huurwoningen verkopen. Het 

verkopen van huurwoningen kan aan particulieren en beleg-

gers. Dit leidt ertoe dat het aanbod vrije sectorhuur vergroot 

wordt.273  
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Verhuurderheffing 

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen 

van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. Verhuurders die meer dan 10 

huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwonin-

gen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 710,68 

per maand (prijspeil 2017). De verhuurderheffing is in 2017 0,536%. Dit tarief loopt 

op tot 0,593% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,567%. 

Verhuurders betalen minder verhuurderheffing als ze investeren in: 

- Het omvormen van bijvoorbeeld kantoren, scholen of kerken tot woningen; 

- Sloop in krimpgebieden; 

- Sloop, nieuwbouw of verbouw in Rotterdam-Zuid. 

De heffingsvermindering bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per 

jaar.274 

 

Wat doet Amsterdam? [+] 

De gemeente kan zelf niet de regelgeving rondom de verhuurderheffing aanpassen. De ge-

meente kan zich wel inzetten om ervoor te zorgen dat het Rijk deze regeling aanpast. 

Tabel 9.9 – Amsterdamse inzet bij het aanpassen van de verhuurderheffing 

Maatregel Toelichting 

Verlagen of afschaffen [+] De gemeente Amsterdam zet zich in voor het verla-

gen of afschaffen van de verhuurderheffing. Mede in 

combinatie met onderstaande maatregel. 

Inzetten in de stad [+] De gemeente Amsterdam zet in op het aanpassen 

van de verhuurderheffing. De gemeente richt zich 

hierbij op de mogelijkheden die de verhuurderhef-

fing biedt voor het verbeteren van de bestaande 

woningkwaliteit en investeringen in nieuwbouw. 

De gemeente heeft halverwege 2016 een brief ge-

stuurd aan de commissie Wonen en in cc naar de 

Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst. De 

Amsterdamse corporaties betalen in 2017 geza-

menlijk € 170 miljoen aan verhuurderheffing en dit 

loopt op tot € 200 miljoen in 2018. De gemeente 

zegt dat investeringen van de corporaties in de Am-
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Maatregel Toelichting 

sterdamse woningvoorraad noodzakelijk zijn om de 

woningen betaalbaar te houden, kwalitatief vol-

doende, en te verduurzamen.275 Daarnaast geeft het 

college bij de preadvisering op de moties voor de 

voorjaarsnota 2017 aan dat het college van mening 

is dat de verhuurderheffing moet worden afge-

schaft. Het college vindt dat het geld dat nu naar de 

verhuurderheffing gaat, beter geïnvesteerd kan 

worden in de stad.276 

Afschaffen voor particu-

liere verhuurders [+] 

Amsterdam voert hiervoor lobby bij het Rijk met de 

andere G4.277  

Verhogen [-] Geen inzet van de gemeente Amsterdam 

 

10 Onevenwichtigheden en instrumenten 

In dit hoofdstuk geven we vanuit een aantal invalshoeken een antwoord op de hoofdvraag 

van het onderzoek, namelijk in welke mate Amsterdam de beschikbare instrumenten en 

maatregelen benut om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te vermin-

deren. We kiezen daarvoor de volgende invalshoeken: 

• We hebben in hoofdstuk 7 de huishoudens die de meeste knelpunten op de wo-

ningmarkt ervaren beschreven. Op grond daarvan hebben we de grootste oneven-

wichtigheden op de woningmarkt benoemd. We vatten dit nog kort samen. 

• In hoofdstuk 8 en 9 hebben we een overzicht gegeven van beschikbare en door 

Amsterdam ingezette instrumenten. We vatten dit samen en gaan in op de uitkom-

sten.  

• Een volgende vraag is hoe de onevenwichtigheden worden tegengegaan en op 

welke wijze de problemen van deze huishoudens kunnen worden verholpen of 

verminderd door de instrumenten, waarover de gemeente beschikt. 

• Amsterdam benut een aantal instrumenten niet. We stellen de vraag wat de meer-

waarde zou kunnen zijn van het alsnog inzetten van deze instrumenten voor het 

verminderen van de onevenwichtigheden op de woningmarkt. 



EVENWICHTIG WONINGAANBOD - EINDRAPPORT 

 

169 

 

10.1 Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden? 

Op grond van onze analyses van de informatie uit het WiA hebben we in hoofdstuk 7 huis-

houdens getypeerd bij wie de meeste knelpunten op de woningmarkt zich voordoen. Voor 

wat betreft de betaalbaarheid gaat het vooral om eenoudergezinnen, jongeren, huishou-

dens met lage inkomens en huishoudens met een niet-Nederlandse herkomst. Ook huis-

houdens in het duurdere deel van de sociale sector (vanaf €618) en in het middeldure cor-

poratiesegment hebben vaak problemen met het betalen van de huur. Nogal wat grote ge-

zinnen blijken krap te wonen (in woningen van minder dan 60 m²); veel Amsterdamse 

huishoudens zouden graag groter wonen, maar die wensen staan niet in verhouding tot 

het aanbod. Verder lijken de verhuismogelijkheden het laagst bij huishoudens van drie 

personen of meer, oudere huishoudens en huishoudens met lage inkomens.  

Op grond van een analyse van de omvang van de verschillende groepen huishoudens en 

hun flexibiliteit op de woningmarkt hebben we de volgende typering gemaakt van de be-

langrijkste onevenwichtigheden en van de huishoudens waarbij de knelpunten zich lijken 

te concentreren: 

• Stellen met kinderen met een laag of middeninkomen ouder dan 35 jaar 

• Alleenwonenden met een laag inkomen tussen 35 en 65 jaar 

• Eenoudergezinnen met een laag inkomen 

• Grote gezinnen die klein wonen 

 

10.1.1 Infographics met persona's 

Wat betekent wonen in Amsterdam voor de vele soorten mensen die de stad huisvest? Ie-

dereen heeft als vanzelfsprekend zijn of haar persoonlijke ervaringen met het zoeken naar 

een eigen plek. De Amsterdamse woningmarkt biedt kansen aan de één en is bijzonder las-

tig te betreden voor de ander. We illustreren de knelpunten aan de hand van vier door ons 

gekozen fictievecccc persona’s in de vorm van infographics. Deze zijn te vinden als bijlage 

van dit rapport.  

                                                             

cccc Verantwoording: de onderliggende cijfers bij de verhalen rond de vier persona’s zijn gebaseerd 

op enkele analyses van deze specifieke groepen huishoudens in het Amsterdamse onderzoek Wo-

nen in Amsterdam. Deze zijn geselecteerd door verschillende kenmerken van huishoudens te com-

bineren. Dit zijn kenmerken waarvan we weten dat deze gerelateerd zijn aan het ervaren van on-

evenwichtigheden op de Amsterdamse woningmarkt: namelijk de leeftijd van het huishouden in 

combinatie met de samenstelling, de herkomst van de bewoners en ten slotte het inkomen.  
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10.2 Welke instrumenten zet Amsterdam in? 

In hoofdstuk 8 en 9 hebben we een overzicht gegeven van beschikbare instrumenten om 

onevenwichtigheden op de woningmarkt te verminderen. Hieronder geven we daarvan 

een overzicht. Op dezelfde wijze als in die hoofdstukken is aangegeven of Amsterdam in-

strumenten wel inzet (+), gedeeltelijk inzet (+/-), beargumenteerd niet inzet (*) of niet in-

zet zonder duidelijke argumenten (-). 

Tabel 10.1 Overzicht beschikbare instrumenten en inzet door Amsterdam 

aandachtsveld aantal ingezet door Amsterdam 

 + +/- * - 

BOUWEN 

Ruimtelijk instrumen-

tarium 

10 3 4 3 0 

Grondbeleid 10 9 0 1 0 

Locaties 4 4 0 0 0 

Samenwerken 4 3 0 1 0 

Financieel 4 0 2 1 1 

WONEN 

Huurprijs 8 5 1 1 1 

Huurtoeslag 1 0 1 0 0 

Woningvoorraad 9 4 1 4 0 

Woonruimteverdeling 9 4 2 2 1 

Huurbescherming 3 1 1 1 0 

Financieel 3 1 1 1 0 
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Er zijn in totaal 32 instrumenten om het bouwen van woningen te beïnvloeden en 1 meer 

voor de bestaande woningvoorraad.  

Bij de instrumenten voor de bouw van woningen vormt verwerving en uitgifte van grond 

via erfpacht het uitgangspunt voor het optreden van de gemeente. Hoewel het actieve 

verwerven van grond door de gemeente grotendeels is stil gelegd – mede omdat al 80% 

van de grond in handen van de gemeente is – is het grondbeleid nog altijd actief te noe-

men. De invloed op wat er gebouwd wordt vindt in het bijzonder plaats door in de grond-

prijzen te differentiëren, door specifieke voorwaarden in erfpachtcontracten te stellen en 

door middel van uitgifte in tenders. De grote nadruk op het grondbeleid veroorzaakt dat 

het ruimtelijk instrumentarium – dat er uiteraard wel is – minder vaak wordt ingezet voor 

de beïnvloeding van nieuwbouw. Dit vindt alleen in de meer bijzondere gevallen plaats; als 

de gemeente de grond niet in bezit heeft of bij transformaties. De instrumenten voor de 

specifieke ontwikkeling van locaties worden benut, alsmede die waarmee samenwerking 

met marktpartijen wordt bevorderd. Specifieke financiële instrumenten worden door de 

gemeente daarentegen weinig ingezet: de middensegment hypotheek bestaat niet meer, 

andere financiële regelingen voor bijvoorbeeld zelfbouwers zijn er niet en een fonds voor 

sociale woningbouw wordt vanwege de afspraken met de woningcorporaties overbodig 

geacht. Amsterdam verstrekt wel subsidie voor de bouw van jongeren- of studentenwo-

ningen. 

Waar de verantwoordelijkheid voor de inzet van instrumenten bij bouwen voornamelijk 

bij de gemeente ligt – met uitzondering van de samenwerkingsinstrumenten –is de ver-

antwoordelijkheid voor de instrumenten voor het wonen veel meer gespreid. Alleen voor 

de instrumenten op het gebied van de woonruimteverdeling ligt de verantwoordelijkheid 

geheel bij de gemeente. Voor de instrumenten voor de woningvoorraad is dat maar ten 

dele het geval en voor de huurprijzen en de huurtoeslag ligt de verantwoordelijkheid 

vooral bij het Rijk en de verhuurders, waaronder de woningcorporaties. De invloed van de 

gemeente op de huurprijzen kan alleen plaatsvinden door middel van de prestatieafspra-

ken met de corporaties en door middel van lobby naar het Rijk. De gemeente zet zich wel 

in om het huurbeleid te beïnvloeden, door bijvoorbeeld veranderingen in het woning-

waarderingsstelsel en van de liberalisatiegrens ter discussie te stellen. We constateren dat 

de gemeente geen duidelijke afspraken heeft gemaakt met de corporaties over inkomens-

afhankelijke huurstijgingen en naar gebied gedifferentieerd huurbeleid. Amsterdam voert 

op dit moment geen lobby richting Den Haag om de regeling voor de huurtoeslag aan te 

passen; in 2015 werd hierover een laatste actie uitgevoerd.  

Op het terrein van de woonruimteverdeling is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Over de 

uitwerking van de toewijzing van woningen aan grote gezinnen moeten echter nog beslui-

ten worden genomen. Over de sociale woningvoorraad zijn belangrijke afspraken met de 

corporaties gemaakt over de omvang ervan. De gemeente heeft met hen geen afspraken 

gemaakt over de bouw van middeldure huurwoningen, maar dit lijkt te worden ondervan-
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gen door de plannen van het Platform Amsterdam Middenhuur. Het lijkt er verder op dat 

de Autoriteit Woningcorporaties wel toestaat dat er sociale huurwoningen in de niet-

DAEB-tak zitten, maar niet dat deze bij leegkomst binnen de niet-DAEB-tak sociaal worden 

verhuurd. Dit maakt het liberaliseren van deze woningen minder aantrekkelijk. Amster-

dam stimuleert het wonen in minder populaire gebieden niet. Ook maakt Amsterdam geen 

afspraken met de buurgemeenten over de omvang van de sociale voorraad.  

10.3 Met welke instrumenten kunnen problemen van huishoudens worden aangepakt? 

In deze paragraaf gaan we na op welke wijze de problemen van de huishoudens met de 

meeste knelpunten kunnen worden verholpen of verminderd door de instrumenten, 

waarover de gemeente beschikt. 

10.3.1 Gezinnen met laag of midden inkomen ouder dan 35 jaar 

De verhuisbehoefte onder gezinnen met kinderen is relatief groot. Meer dan de helft van 

deze gezinnen woont al langer dan 10 jaar in de huidige woning. Bij een verhuizing wil 

80% in Amsterdam blijven. Ze hebben vooral belangstelling om groter en vrijer te wonen: 

twee derde wil een woning van minstens 80 m² en een tuin. Twee derde van hen heeft een 

middeninkomen (tussen de EU-grens en 1,5 maal modaal); een derde een laag inkomen.  

Het aanbod van de door deze huishoudens gewenste woningen is echter beperkt en 

meestal veel te duur. Dit houdt in dat hun verhuiscarrière binnen Amsterdam stokt en ze 

worden gedwongen naar gemeenten buiten de stad uit te wijken. Als ze niet verhuizen 

worden ook de doorstromingsmogelijkheden van andere gezinnen belemmerd. 

Welke instrumenten kan de gemeente inzetten om de problemen van deze huishoudens te verminderen? 

Grondgebonden bouwen in het buitengebied of bestaand groen: 

Het beleid van Amsterdam gaat er op dit moment vanuit dat de groei van de stad zal wor-

den bereikt door verdichting en niet door uitbreiding. Grondgebonden bouwen in een uit-

breidingsgebied zou dus een wijziging van beleid inhouden. Los van de vraag waar uit-

breiding zou kunnen plaatsvinden, is nieuwbouw voor deze groep huishoudens financieel 

een grote belasting. Een huishouden met een inkomen van 1,5 maal modaal kan maximaal 

ongeveer €250.000 hypotheek financieren. Uitgaande van een huurquote van 30% kan een 

zelfde huishouden maximaal ongeveer €875 aan huur opbrengen.  

Individuele financiële ondersteuning: 

De gemeente kan overwegen om deze groep van huishoudens financieel te ondersteunen 

om hun verhuiswens te realiseren. Omdat de gemeente geen inkomenspolitiek mag bedrij-

ven, is het aanbieden van leningen in enigerlei vorm de meest voor de hand liggende optie. 

Dit houdt uiteraard een financieel risico in voor de gemeente.  

Afspraken erfpacht middenhuur: 

Bij nieuwbouw van middenhuurwoningen voert de gemeente al een beleid om bij erf-



EVENWICHTIG WONINGAANBOD - EINDRAPPORT 

 

173 

 

pachtcontracten afspraken te maken over het aantal jaren dat een bepaalde middenhuur 

voor de woningen zal gelden en over de verkoop van de woningen. Doorzetten van dit be-

leid is voor deze groep huishoudens van belang. 

Regels toewijzing grote gezinnen: 

Een deel van deze huishoudens behoort tot de groep van grote gezinnen. In paragraaf 

10.3.4 gaan we daar verder op in.  

10.3.2 Alleenwonenden met een laag inkomen tussen 35-65 jaar 

Amsterdam telt vele volwassen alleenwonenden, waarvan een groot deel een laag inko-

men heeft. Van deze groep woont 60% al langer dan 10 jaar in de huidige woning; voor het 

overgrote deel is dat een corporatiewoning onder de liberalisatiegrens. De mogelijkheden 

tot verhuizing voor deze groep zijn beperkt. Kopen is voor hen niet haalbaar en de huren 

in de particuliere en vrije sector zijn onzeker en vaak te hoog. De gereguleerde huurwo-

ningvoorraad is dus enige mogelijkheid. Maar deze groep wil niet terug naar een studen-

tenwoning of een andere heel kleine woning. Alleenwonenden lijken gedwongen tot het 

opbouwen van een grote inschrijfduur en lang wachten. 

Welke instrumenten kan de gemeente inzetten om de problemen van deze huishoudens te verminderen? 

Gereguleerde voorraad vergroten: 

Het enige instrument waar deze groep woningzoekenden baat bij lijkt te hebben is – gege-

ven de beperkte doorstroming - vergroting van het aanbod in de gereguleerde woning-

voorraad. Het aanbod van vrijkomende woningen in deze sector is echter in de afgelopen 

jaren steeds verder verminderd. Vergroting daarvan zal moeten plaatsvinden door nieuw-

bouw, door de doorstroming in deze voorraad te vergroten en door ervoor te zorgen dat er 

zo weinig mogelijk woningen aan de voorraad worden onttrokken. Het verder aanscher-

pen van de handhaving van vakantieverblijven of van illegale of onrechtmatige bewoning 

is dus van belang. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van het onttrekken van particuliere 

woningen aan de gereguleerde voorraad. Ook het verminderen van het reguliere aanbod 

door een toename van het aantal urgenten of het aantal verlote woningen is niet in het be-

lang van deze groep. 

10.3.3 Eenoudergezinnen met laag inkomen 

Veel eenoudergezinnen zijn door een moeilijke periode heen gegaan. Hun inkomenssitua-

tie is vaak nog weinig stabiel: velen zijn afhankelijk van een uitkering of alimentatie. Door 

hun lage inkomen zijn ze aangewezen op sociale huurwoningen. Vanwege de kinderen wil-

len ze zeker drie kamers in de woning, hoewel de woning niet heel groot hoeft te zijn. Maar 

de voorkeur gaat wel uit naar een huis met tuin. Het aanbod van dergelijke woningen in de 

sociale huurvoorraad is heel beperkt. 
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Welke instrumenten kan de gemeente inzetten om de problemen van deze huishoudens te verminderen? 

Gereguleerde voorraad vergroten: 

Ook deze groep woningzoekenden is vooral gebaat – gegeven de beperkte doorstroming - 

bij een vergroting van het aanbod in de gereguleerde woningvoorraad. Hierbij zijn dezelf-

de overwegingen van belang als die hierboven zijn gemaakt bij de groep van alleenwonen-

den.  

Huurkorting minima: 

Omdat eenoudergezinnen vaak een minimuminkomen hebben zijn de afspraken die de 

gemeente, de corporaties en de huurdersvereniging hebben gemaakt over huurkortingen 

voor hen van betekenis. Uiterlijk per 1 januari 2019 zouden alle huishoudens die meerjarig 

te maken hebben met een minimuminkomen een huur moeten hebben onder de aftop-

pingsgrens. De gemeente heeft hiervoor €3,5 miljoen vrijgemaakt uit het armoedebudget. 

Het is echter de vraag of die huishoudens die juist een stap vooruit willen zetten door een 

woonwens te realiseren ook profijt hebben van deze regeling. 

10.3.4 Gezinnen met drie of meer kinderen die klein wonen 

Het gaat om gezinnen met minstens drie kinderen die in een woning van minder dan 60 

m² wonen, meestal in een appartement. Ongeveer twee derde van hen heeft een inkomen 

tot de EU-grens; de rest een middeninkomen of nog meer. Bijna 9 op 10 van deze huishou-

dens is van niet-westerse afkomst. De verhuisgeneigdheid van deze groep is hoger dan van 

enig andere. Hun belangrijkste woonwens is groter te wonen en dan het liefst met een tuin. 

De voorkeur gaat uit naar woningen in de sociale huurvoorraad; kopen is voor de meesten 

niet haalbaar.  

 

Welke instrumenten kan de gemeente inzetten om de problemen van deze huishoudens te verminderen? 

Regels toewijzing grote gezinnen: 

Voor de sociale huursector kan de gemeente in de huisvestingsverordening opnemen dat 

er bij toewijzing voorrang moet worden verleend aan grote gezinnen. Er is in de verorde-

ning wel opgenomen dat er bij toewijzing voorrang moet worden verleend aan grote ge-

zinnen, maar niet uitgewerkt hoe dit moet gebeuren. Dit is ook niet vastgelegd in de af-

spraken met de corporaties. Verder worden grote gezinnen die te klein wonen niet tot de 

urgente woningzoekenden gerekend. De gemeente vindt het echter wel belangrijk dat gro-

te woningen worden verhuurd aan gezinnen en niet aan alleenstaanden of stellen. In de 

Woonagenda 2025 geeft de gemeente aan dat het belangrijk is dat grote woningen ook 

consequent verhuurd worden aan gezinnen en niet zoals in 2015 veel gebeurde aan al-

leenstaanden of stellen. Daarom wil de gemeente in 2018 een bezettingsnorm of algemene 

voorrang voor gezinnen op grote woningen invoeren. Inzetten van dit instrument kan de 

problemen van deze huishoudens op de woningmarkt verminderen. 
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Grotere woningen bouwen: 

Grotere gezinnen zijn gebaat bij het bouwen van meer grote woningen. De nieuwbouw die 

in de afgelopen jaren is gerealiseerd bestaat voor een groot deel uit kleine woningen, ter-

wijl de Amsterdamse woningvoorraad al erg gedomineerd wordt door dit type woning. Bij 

een dergelijke verschuiving naar de bouw van grotere woningen spelen een aantal belang-

rijke problemen rond de financiële belasting van de huishoudens een rol. Wellicht kunnen 

deze problemen vooral door middel van doorstromingsketens worden aangepakt. 

10.3.5 Conclusie 

Veel problemen van huishoudens waarbij zich de meeste knelpunten op de woningmarkt 

voordoen zijn natuurlijk bekend. De gemeente zet zich daarom al langer in om het aanbod 

van woningen in de gereguleerde voorraad niet verder te laten verminderen of door mid-

del van afspraken bij erfpachtovereenkomsten het aanbod van middenhuurwoningen in 

stand te houden. Een vraag is of dit beleid (voldoende) succesvol is. Zo neemt het jaarlijkse 

aanbod in de gereguleerde voorraad nog steeds af en is het de vraag wat de effecten zijn 

van de erfpachtafspraken voor middenhuurwoningen op de middellange termijn. Het is 

niet onmogelijk dat met die afspraken een nieuwe categorie van huishoudens wordt ge-

schapen die in de toekomst slechte perspectieven op de woningmarkt hebben, omdat een 

eventueel verdere verhuizing financieel niet haalbaar of niet interessant is, omdat de stap 

te groot is.  

Bij andere instrumenten ligt de zaak wat anders. Zo had de regelgeving voor grote gezin-

nen al wat scherper kunnen worden aangezet. Ook zijn er initiatieven over individuele fi-

nanciële ondersteuning voorstelbaar. Bij het bouwen van meer grotere woningen spelen 

afwegingen inzake de financiële haalbaarheid maar ook over de vraag of dit niet ten koste 

zal gaan van het aantal woningen, dat gebouwd wordt. Weer anders ligt het bij de moge-

lijkheid om grondgebonden te gaan bouwen in het buitengebied of het groen. Dit raakt het 

bestuurlijke uitgangspunt om de stad te verdichten en niet uit te breiden fundamenteel. 

10.4 Welke instrumenten zou Amsterdam alsnog kunnen inzetten? 

In de hoofdstukken 8 en 9 zijn we nagegaan welke instrumenten de gemeente kan inzetten 

om de woningmarkt te beïnvloeden en welke ze daadwerkelijk inzet. We constateerden 

dat de gemeente een aantal instrumenten niet inzet. Bij een behoorlijk aantal instrumen-

ten heeft de gemeente een afgewogen reden om het niet in te zetten. Dat is bijvoorbeeld 

het geval bij een deel van het ruimtelijk instrumentarium.  

In deze paragraaf gaan we in op een aantal instrumenten die de gemeente niet of slechts 

weinig inzet en waarvoor de gemeente geen of minder duidelijke argumenten geeft om de 

inzet van het instrument achterwege te laten. Om het overzichtelijker te maken hebben we 

de betrokken instrumenten geclusterd in de volgende twee groepen: 
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• Beïnvloeden van de huurprijzen 

• Individuele financiële regelingen. 

 

10.4.1 Beïnvloeden huurprijzen 

De huurprijzen zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verhuurder binnen 

de kaders die de landelijke overheid daarvoor stelt. De rol van de gemeente is indirect te 

noemen, maar de gemeente heeft wel een duidelijk belang bij de ontwikkelingen. Zij zet 

zich dan ook in om het huurbeleid te beïnvloeden, door bijvoorbeeld veranderingen in het 

woningwaarderingsstelsel en van de liberalisatiegrens ter discussie te stellen. We consta-

teren dat de gemeente geen duidelijke afspraken heeft gemaakt over inkomensafhankelij-

ke huurstijgingen en naar gebied gedifferentieerd huurbeleid. Verder staat de lobby naar 

Den Haag om de wettelijke kaders voor de huurtoeslag te beïnvloeden op een laag pitje. 

Hoewel de gemeente en de corporaties geen afspraken hebben gemaakt over inkomensaf-

hankelijke huurstijgingen, doen de corporaties dit wel. De stijging van de huurprijs met de 

toename van het inkomen moet ertoe leiden dat de doorstroming op de huurmarkt verbe-

tert. Goedkoop scheefwonen wordt zo tegengegaan en sociale huurwoningen komen be-

schikbaar voor de primaire doelgroep. Er is echter geen informatie beschikbaar over het 

aantal betrokken huurders, waarschijnlijk mede door het gebrek aan afspraken. In welke 

mate huurders hierdoor verhuizen is niet zo duidelijk. Recent onderzoek lijkt er op te dui-

den dat voor goedkope scheefwoners met een inkomen van meer dan €40.000 de huur-

verhoging geen rol speelt in hun verhuisgedrag.278 Voor huishoudens met een middenin-

komen, die nu in een sociale huurwoning wonen, zijn er in Amsterdam betrekkelijk weinig 

alternatieven door de stijging van de prijzen van koopwoningen en van de huren in de 

vrije sector. Bestrijding van goedkope scheefheid kan deze huishoudens dus in problemen 

brengen. Het is daarom de vraag of het voorlopig ‘gedogen’ van goedkope scheefheid voor 

hen niet een betere oplossing is. 

De gemeente en de corporaties hebben afspraken gemaakt over het aantal aangeboden 

woningen onder de aftoppingsgrens in gebieden die onder hoge druk staan (Centrum, 

Zuid, delen van West). Er zijn echter geen afspraken over de stijging van de huren in deze 

gebieden. Een gedifferentieerde huurprijs kan in specifieke gebieden een betere verdeling 

van huishoudens naar inkomenssamenstelling tot stand brengen. Dit kan een instrument 

zijn om goedkope scheefheid in specifieke gebieden te verminderen.  

De gemeente Amsterdam zegt in de Woonagenda 2025 dat het systeem van huurtoeslag 

anders moet worden ingericht. Maar het laatste initiatief dat de gemeente hierover naar 

Den Haag nam is uit 2015. De gemeente Rotterdam voert wel een lobby om de inkomens-

grens voor huurtoeslag voor gezinnen (nu €30.000) te verhogen. Rotterdam doet dit van-

wege de betaalbaarheidsproblemen van de huishoudens met een inkomen tussen €30.000 

en de EU-grens (€35.000), die aangewezen zijn op de bovenkant van de sociale sector. 
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10.4.2 Individuele financiële regelingen 

In Amsterdam bestaan geen individuele financiële regelingen (meer) voor woningzoeken-

den, zoals een starterslening, een middensegment hypotheek of, financieringsfaciliteiten 

voor zelfbouwers. Een starterslening heeft wel bestaan als eenmalige 50/50 regeling met 

het Rijk, maar na 2013 was hiervoor geen geld meer beschikbaar. Ook bestond tot 2006 de 

Amsterdamse middensegment hypotheek, maar omdat het Rijk de helft van de kosten van 

de starterslening voor zijn rekening nam was het aantrekkelijker voor Amsterdam om 

hierop over te stappen. De corporaties bieden woningen aan met de mogelijkheid om deze 

te kopen met een vorm van kopersondersteuning, maar de gemeente speelt hierbij geen 

rol. Een financieringsregeling voor zelfbouwers bestaat niet. 

Zeker nu veel huishoudens met middeninkomens financiële problemen ondervinden bij 

het vinden van een betaalbare koopwoning kan individuele financiële ondersteuning een 

relevant instrument zijn. Een probleem daarbij is dat de gemeente geen inkomenspolitiek 

mag bedrijven; dat is onlangs nog eens duidelijk geworden naar aanleiding van een raads-

verzoek om de mogelijkheden van huursubsidie voor middeninkomens te bekijken. Finan-

ciële ondersteuning zal dus waarschijnlijk moeten plaatsvinden in de vorm van leningen. 

Interessant hierbij is het voorbeeld van de gemeente Haarlem, waar de starterslening nog 

steeds bestaat. In Haarlem gebruikt de gemeente daarvoor een soort van revolving fund 

methode: nieuwe leningen kunnen worden verstrekt wanneer de oude (deels) terug be-

taald zijn. Op dezelfde wijze wil Haarlem ook een financieringsregeling voor zelfbouwers 

gaan opzetten. Aan dergelijke regelingen zijn uiteraard zekere risico’s voor de gemeente 

verbonden. 

10.4.3 Mening van het burgerpanel 

Het burgerpanel koos dit jaar als onderzoeksthema het woningaanbod in Amsterdam. Ter 

afsluiting van het Publieksonderzoek Evenwichtig Woningaanbod is het burgerpanel een 

aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek. Het doel 

hiervan was te inventariseren welke ideeën en meningen leden van het burgerpanel heb-

ben over de keuzes die de gemeente zou moeten maken om invloed uit te oefenen op de 

woningmarkt. In de factsheet te vinden als bijlage vatten we de uitkomsten samen. 
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Onderzoeksverantwoording 

11 Colofon 

Rekenkamer Amsterdam  

Directeur: dr. Jan de Ridder 

Onderzoekers: drs. John van Leuken (projectleider) 

 drs. Daniëlle van der Wiel  

 drs. Annemarieke van der Veer 

 

12 Werkwijze 

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen die elk zijn uitgevoerd om één of meerdere on-

derzoeksvragen te beantwoorden. De onderdelen zijn: 

• Een beschrijving van de grootste onevenwichtigheden resulterend in profielen; 

• Een inventarisatie en typering van mogelijke instrumenten en maatregelen op ba-

sis van verkennend onderzoek bij Nederlandse en internationale steden; 

• Een inventarisatie en beschrijving van door het college gehanteerde en niet-

gehanteerde instrumenten en maatregelen. 

 

Hieronder volgen per onderzoeksonderdeel de onderzoeksvragen die we hebben beant-

woord, de aanpak die we hiertoe hebben gehanteerd en de opbrengst die we hebben gene-

reerd. 

Grootste onevenwichtigheden in beeld brengen resulterend in profielen 

In het eerste onderzoeksonderdeel gaven we antwoord op de volgende twee onderzoeks-

vragen:  

• Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?  

• Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden? 

 

De grootste onevenwichtigheden hebben we in beeld gebracht aan de hand van profielen. 

Dit hebben we gedaan door analyse van bestaande data, waarmee de grootste oneven-
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wichtigheden in het woningaanbod in kaart zijn gebracht. We hebben hiervoor hoofdzake-

lijk de gegevens gebruikt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) die zijn verza-

meld in 2015. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van de onevenwichtigheden die 

kenmerkend zijn voor de afstemming tussen de vraag (de verhuiswensen van Amster-

dammers en mensen die graag in Amsterdam willen wonen) en het vrijkomende woning-

aanbod in Amsterdam. Deze zijn geïllustreerd in de vorm van fictieve profielen, in zoge-

naamde persona’s.  

Inventarisatie en typering van potentiële instrumenten en maatregelen 

Het tweede onderzoeksonderdeel was een inventarisatie en typering van potentiële in-

strumenten en maatregelen op basis van een verkennend onderzoek bij andere (Neder-

landse en buitenlandse) steden. Dit onderdeel heeft antwoord gegeven op de volgende on-

derzoeksvraag: 

• Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden gebruikt om de onevenwich-

tigheden in de woningmarkt te verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan 

worden gezegd over de effectiviteit? 

 

We hebben de inventarisatie aangevuld met instrumenten die worden genoemd in (secun-

daire) literatuur en we schetsen de recente ontwikkelingen in het rijksbeleid om context te 

geven aan de mogelijkheden voor het toepassen van deze instrumenten en maatregelen. 

We hebben niet alleen naar potentiële instrumenten en maatregelen in de breedte gezocht, 

maar ook naar die instrumenten en maatregelen die zich richten op het oplossen van de 

vraagstukken die we als grootste onevenwichtigheden in Amsterdam hebben beoordeeld. 

Na de verkenning hebben we de gevonden instrumenten en maatregelen gecategoriseerd 

door ze te verdelen op basis van enkele kenmerken. Door middel van deze categorisering 

of typering hebben we inzichtelijk gemaakt waar deze instrumenten en maatregelen op 

ingrijpen, hoe ze dat beogen te doen, en indien mogelijk hebben we aangegeven hoe effec-

tief deze zijn.  

Dit heeft geresulteerd in een overzicht van potentiële instrumenten en maatregelen, die 

bedoeld zijn om onevenwichtigheden aan te pakken.  

Inventarisatie toegepaste instrumenten en maatregelen door het college  

De overzichten die we in de brede verkenning hebben samengesteld hebben we vervol-

gens aangevuld met een inventarisatie van de instrumenten en maatregelen die het college 

in Amsterdam inzet om de grootste onevenwichtigheden aan te pakken. Dit onderdeel was 

bedoeld om de laatste onderzoeksvraag te beantwoorden: 

• Welke instrumenten en maatregelen past het college toe? Welke niet? Op welke 

punten grijpen de door het college toegepaste instrumenten en maatregelen in? Op 

welke punten niet? 
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Het laatste onderdeel is uitgevoerd door een documentenanalyse en door interviews met 

zowel betrokken beleidsambtenaren als externe partijen. Het onderdeel is afgesloten met 

een vergelijking tussen mogelijke instrumenten en maatregelen en feitelijk ingezette in-

strumenten en maatregelen. Hierna heeft een analyse plaatsgevonden waaruit blijkt in 

welke mate het college beschikbare instrumenten en maatregelen benut om de grootste 

onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen. 

Dit heeft geresulteerd in een overzicht van instrumenten en maatregelen die het college 

inzet om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod aan te pakken. Dit bood in 

de afsluitende analytische onderzoeksfase de basis voor een vergelijking, waaruit blijkt 

wat het college wél en niet doet en op welke punten de gehanteerde maatregelen en in-

strumenten wél en niet ingrijpen. Zodoende is de centrale onderzoeksvraag beantwoord. 

 

13 Geïnterviewde personen 

Leonie Andriesse Beleidsadviseur Wonen, Gemeente Rotterdam 

Hans Holwerda Beleidsmedewerker Wonen, Gemeente Rotterdam 

Cis Apeldoorn Directeur cluster Ruimte & Economie, Gemeente Amsterdam 

Gert Jan Bakker Meldpunt ongewenst verhuurgedrag !WOON 

Jacqueline van Loon Directeur-bestuurder !WOON 

Eef Meijerman Directeur-bestuurder !WOON 

Henri Zegers Teamleider programma’s en beleidsadvies !WOON 

Berend Jan Brijder Senior adviseur Wonen, Gemeente Utrecht 

Martine Bos Hoofd afdeling Regie en Advies RVE Grond en Ontwikkeling, 

Gemeente Amsterdam 

Bas Rijpert Juridisch beleidsadviseur erfpacht RVE Grond en Ontwikke-

ling, Gemeente Amsterdam 
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Bas Stevens Coördinator transformatie RVE Grond en Ontwikkeling, Ge-

meente Amsterdam 

Laura Uittenbogaard Adviseur woningmarkt RVE Grond en Ontwikkeling, Ge-

meente Amsterdam 

Richard Vermolen Projectleider handhaving RVE Grond en Ontwikkeling, Ge-

meente Amsterdam 

Johan Conijn Buitengewoon hoogleraar Universiteit van Amsterdam, di-

recteur Ortec Finance 

Kees Dignum Teamcoördinator en onderzoeker RVE Wonen, Gemeente 

Amsterdam 

Martine de Graaf Beleidsadviseur Wonen, Gemeente Haarlem 

Philomeen Hillege Senior beleidsadviseur Wonen, Gemeente Haarlem 

Marieke Hoffman Strategisch adviseur Strategieteam cluster Ruimte & Eco-

nomie, Gemeente Amsterdam 

Ralph Ploeger Strategisch adviseur Strategieteam cluster Ruimte & Eco-

nomie, Gemeente Amsterdam 

Gertjan Rohaan Strategisch adviseur Strategieteam cluster Ruimte & Eco-

nomie, Gemeente Amsterdam 

Annius Hoornstra Adjunct directeur RVE Grond en Ontwikkeling, Gemeente 

Amsterdam 

Pieter Klomp Integraal afdelingshoofd RVE Ruimte en Duurzaamheid, Ge-

meente Amsterdam 

Elly van Sluis Teamcoördinator RVE Wonen, Gemeente Amsterdam 

Jeroen van der Veer Beleidsadviseur Wonen, Amsterdamse Federatie van Wo-

ningcorporaties 

Egbert de Vries Directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 
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14 Geraadpleegde documenten 

Gemeente Amsterdam 

Actieplan Middeldure huur 2017-2025 

Actieplan Woningbouw 2014-2018, Amsterdam gaat meer woningen bouwen, november 

2014 

Begroting 2016 

Beleid woonruimtevoorraad Amsterdam, 17 november 2015 

Beleidsregels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Amsterdam 2017, 13. Be-

leidsregel splitsen particuliere huurwoningen 

Beleidsregels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Amsterdam 2017, 12. Be-

leidsregel wijzigen van de woonruimtevoorraad 

Brief aan Informateur, Middensegment voor Amsterdam, 6 juni 2017 

Brief aan Minister voor Wonen en Rijksdienst, Doorrekening huurtoeslag voor gezinnen, 

26 november 2015 

Brief aan Raadscommissie Wonen, De toekomst van zelfbouw in Amsterdam, 25 juni 2015 

Brief aan Raadscommissie Wonen, Afhandeling toezegging ontwikkelaars die zich niet aan 

de met de gemeente gemaakte afspraken houden bij bouwprojecten, 22 mei 2017 

Brief aan Raadscommissie Wonen, Evaluatie Verhuurderheffing, 3 juni 2016 

Brief aan Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Tenders ten behoeve van gebieds- en lo-

catieontwikkeling: het Programma voor 2017 en terugblik op 2016, 10 januari 2017 

Coalitieakkoord 2014-2018 – Amsterdam is van iedereen  

College van B&W, Nadere beantwoording schriftelijke vragen Van Osselaer en Van Dantzig 

over middeldure huurwoningen voor gezinnen, 20 december 2016 

Evaluatie Amsterdamse Middensegment Hypotheek 2000-2006, februari 2006 

Gemeenteraad, Toepassen wet voorkeursrecht tennispark Sloterplas, 19 juli 2017 

Gemeenteraad, Motie 460, Motie van raadsleden Moorman, Nuijens en Flentge inzake de 

Voorjaarsnota 2017 (behoud woningen voor bewoners), 19/20 juli 2017 

Gemeenteraad, Motie 476, Motie van het raadslid Groot Wassink inzake gemeentelijke wo-

ningcorporatie, 19 juli 2017 
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Bijlagen  

15 Bijlage 1 - Situatie in andere gemeenten 

15.1 Haarlem 

Omvang van de sociale huurvoorraad moet toenemen 

De gemeente Haarlem heeft zich vooral ten doel gesteld meer sociale huurwoningen te 

realiseren. De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen gedaald als gevolg van 

een ruime interpretatie van de categorie sociaal bij nieuwbouw. Na onderzoek is gebleken 

dat het aantal sociale huurwoningen niet in een goede verhouding staat tot de doelgroep. 

De gemeente Haarlem heeft een ‘ijzeren voorraad’’ voor de sociale huurwoningvoorraad 

van corporaties vastgesteld. De omvang van de sociale voorraad daalt niet meer, maar er 

moeten tot 2025 nog 1.900 sociale woningen bij komen.dddd 

Met corporaties heeft de gemeente Haarlem bilaterale prestatieafspraken gemaakt. Over 

de verkoop van sociale huurwoningen zijn geen afspraken gemaakt, wel over omvang van 

de sociale voorraad. Bij de omvang van de sociale voorraad is rekening gehouden met de 

verdeling over de stad. De gemeente en de corporaties hebben ook vastgesteld dat wonin-

gen met meer dan 200 waarderingspunten geliberaliseerd kunnen worden.eeee  

De gemeente Haarlem is aangewezen op het ruimtelijk instrumentarium om invloed uit te 

oefenen op het woningaanbod  

De gemeente Haarlem kent geen erfpachtstelsel en voert een facilitair grondbeleid. Om de 

gewenste woningbouw te realiseren is de gemeente aangewezen op het ruimtelijk instru-

mentarium. De gemeente Haarlem gebruikt vooral anterieure overeenkomsten om vast te 

leggen hoeveel woningen gerealiseerd worden, in welke segmenten de woningen gebouwd 

worden, aan welke kwaliteit de woningen zullen voldoen, hoe de ruimtelijke indeling eruit 

ziet en wie de kosten voor het bestemmingsplan en de openbare ruimte voor zijn rekening 

neemt.ffff  

Haarlem geeft aan het sluiten van een anterieure overeenkomst als een belangrijk instru-

ment te zien om afspraken te maken met marktpartijen over de gewenste ontwikkeling 

van een locatie.  

Streven naar gemengde wijken 

Om de balans in de stad meer in evenwicht te brengen zet de gemeente Haarlem in op het 

                                                             

dddd Gemeente Haarlem, Doorbouwen een (t)huis - Woonvisie Haarlem 2017-2020, p. 35. 
eeee Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Haarlem, d.d.18-4-2017. 
ffff Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Haarlem, d.d.18-4-2017. 
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realiseren van gemengde wijken. Er moeten sociale huurwoningen worden toegevoegd in 

wijken waar er relatief weinig (minder dan 25%) zijn. Daarnaast wil de gemeente juist in 

wijken met een groot aanbod van sociale huurwoningen, woningen in het midden- en hoge 

segment toevoegen.gggg  

Gemeente faciliteert initiatieven vanuit de markt 

Op basis van onderzoek signaleert de gemeente Haarlem geen schaarste in de middeldure 

sector. De gemeente constateert ook dat er voldoende marktpartijen zijn die in deze sector 

willen investeren. Ook bij de transformatie van kantoren zijn er voldoende initiatieven 

vanuit de markt om kantoren om te bouwen tot kleine woningen. De gemeente treedt in 

deze gevallen vooral faciliterend op.hhhh  

Wat valt op? 

• Veel nadruk op behoud en uitbreiding sociale voorraad en menging van wijken 

• Geen schaarste in de middeldure sector; gemeente heeft hier faciliterende rol 

• Ruimtelijk instrumentarium – vooral de anterieure overeenkomst – is het belang-

rijkst. 

15.2 Rotterdam 

Meer differentiatie in het woningaanbod realiseren 

Rotterdam kent specifieke wijken met een eenzijdig sociaal aanbod (90% sociale huur) en 

veel jongeren met midden en hoge inkomens vertrekken uit de stad naar de regio. Rotter-

dam wil daarom vooral meer woningen voor het midden en hoge segment realiseren om 

zo de concentratie van goedkope woningen op te heffen. Om dit te realiseren gaat Rotter-

dam uit van een toename van 36.000 woningen in het midden en hoge segment en een af-

name van 20.000 woningen in de sociale voorraad. Deze aantallen zijn gebaseerd op be-

volkingsprognoses en de planvoorraad.iiii 

Maximale huurprijs voor de primaire doelgroep is € 635  

Met ingang van de nieuwe Huisvestingswet worden alle vrijkomende woningen met een 

huurprijs onder de € 635 toegewezen aan huishouden uit de primaire doelgroep. Als wo-

ning vrijkomt met een huurprijs tussen de € 635 en € 711 dan worden deze met name 

aangeboden aan inkomens tussen de € 29.000 en € 35.000. Ook huishoudens met een in-

komen van meer dan € 35.000 kunnen hiervoor in aanmerking komen.jjjj 

                                                             

gggg Gemeente Haarlem, Doorbouwen een (t)huis - Woonvisie Haarlem 2017-2020, p. 59. 
hhhh Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Haarlem, d.d. 18-4-2017. 
iiii Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 
jjjj Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 
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Rotterdam beïnvloed de plannen van ontwikkelaars door beleidskaders, 

bestemmingsplannen en parkeernormen 

Transformatie van kantoren gebeurt in Rotterdam vooral in de binnenstad. De gemeente 

faciliteert de initiatieven tot transformatie, maar stuurt hier niet zelf op. De gemeente Rot-

terdam signaleert dat ontwikkelaars veelal kleinere woningen willen realiseren bij trans-

formatie. De gemeente Rotterdam wil echter niet meer woningen van minder dan 40 m² in 

de woningvoorraad. De toekomstwaarde van deze woningen is laag. Om invloed te kunnen 

uitoefenen op de plannen van ontwikkelaars heeft Rotterdam een beleidskader Kleine wo-

ningen vastgesteld. Dit biedt de gemeente houvast bij de gesprekken over de plannen. 

Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de parkeernormen om ontwikkelaars te stimu-

leren grote woningen te realiseren. De wensen van de gemeente zij echter lastig af te 

dwingen bij ontwikkelaars.kkkk  

Rotterdam zet actief in op het verbeteren van de kwaliteit van de particuliere en de sociale 

woningvoorraad 

Rotterdam zet op verschillende manieren in om de kwaliteit van de woningvoorraad te 

verbeteren. Zo worden Verenigingen van Eigenaren ondersteund door VVE010 bij het ma-

ken van onderhoudsplannen en voor particulieren is er de verbetercoach. Ook biedt de 

gemeente een subsidie voor funderingsherstel. Deze subsidie wordt verleend voor onder-

zoek en proceskosten. Samen met corporaties werkt de gemeente aan herstructurering 

van specifieke gebieden om de wijken voor verschillende groepen huishoudens aantrekke-

lijk te maken.llll 

Gebruik van de Rotterdamwet om inkomensgroepen te spreiden 

De Rotterdamwet (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) is een in-

strument om de leefbaarheid van wijken te vergroten. Door de Rotterdamwet kunnen in 

de huisvestingsverordening bepalingen worden opgenomen waarin voor specifieke gebie-

den voorwaarden aan de nieuwe bewoners worden gesteld. Voorwaarden hebben te ma-

ken met het inkomen van het huishouden uit arbeid of specifieke bewoners die op basis 

van sociaaleconomische kenmerken voorrang krijgen voor woningen.mmmm  

Wat valt op? 

• Nadruk op bouwen in middeldure en dure sector; sociale voorraad kan verminde-

ren; 

• Nadruk op verbetering van de bestaande particuliere voorraad; 

• Primaire doelgroep krijgt alleen woningen van minder dan €635 toegewezen; 

middeninkomens kunnen woningen toegewezen krijgen van meer dan €635; 

                                                             

kkkk Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 
llll Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 
mmmm Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Rotterdam, d.d. 18-5-2017. 
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• Instrumenten zijn vooral beleidskaders, bestemmingsplannen en parkeernormen, 

maar het is lastig om de wensen van de gemeente af te dwingen bij ontwikkelaars. 

15.3 Utrecht 

Druk op de Utrechtse woningmarkt is groot 

Gemeente Utrecht constateert een grote druk op alle segmenten in de woningmarkt, zowel 

koop als (sociale) huur, als middeldure huur. De laatste maanden neemt de druk nog meer 

toe; dat is waarneembaar in prijsstijgingen van koopwoningen. In de sociale sector is de 

nieuwbouw – mede door de crisis – de laatste jaren laag. Samen met de toename van 

nieuwe doelgroepen leidt dit ertoe dat het aanbod vrijkomende woningen laag is.nnnn  

Sociale huurvoorraad moet groeien  

De laatste jaren is door verschillende oorzaken de omvang van de sociale voorraad met 

6.000 woningen gedaald. Met de huidige woonvisie is vastgesteld dat het aantal sociale 

huurwoningen niet verder meer mag dalen en weer moet groeien. De gemeente Utrecht 

heeft hiervoor geen aantallen vastgesteld: bepaald is dat de netto voorraad sociale huur-

woningen moet groeien. Dit betekent dat verkoop van sociale voorraad is toegestaan, mits 

er netto meer woningen voor terug komen. Met de corporaties is wel afgesproken om in 

gebieden met weinig sociale huurwoningen terughoudend te zijn met de verkoop van cor-

poratiewoningen.oooo  

Utrecht gebruikt de vrijheid in de huursombenadering om de laagste inkomensgroepen te 

helpen, en start een pilot rond huurkorting 

De nieuwe wetgeving biedt meer mogelijkheden om te differentiëren met huurprijzen. De 

corporaties in Utrecht voeren een beleid om de huurprijsstijgingen te matigen voor de 

laagste inkomensgroepen. Voor huishoudens met een inkomen onder de € 35.000 die wo-

nen in een duurdere woning worden huren door een corporatie zelfs verlaagd met 2,7%. 

Aan de andere kant voeren corporaties ook aanvullende huurverhogingen door bij de 

huishoudens met hogere inkomens (boven de € 40.000). De corporaties in Utrecht diffe-

rentiëren ook met huurprijzen per gebied, afhankelijk van de huishoudsamenstelling in 

dat gebied. Dit is relevanter geworden omdat de veranderingen in het woningwaarde-

ringsstelsel voor Utrecht niet gunstig hebben uitgepakt. Het vervallen van de schaarste-

punten en de bepaling op grond van de WOZ-waarde hebben voor wat betreft de sociale 

huurwoningen geen verruimend effect gehad. 

Daarnaast start Utrecht een pilot waarbij minimahuishoudens voor een huurkorting in 

aanmerking kunnen komen. Dit geldt voor huishoudens die voor 1 januari 2016 een wo-

ning betrokken met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Zij krijgen van de gemeente 

                                                             

nnnn Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
oooo Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
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Utrecht een huurkorting voor de duur van een jaar. Deze korting wordt gefinancierd door 

de gemeente en de corporaties.pppp 

Utrecht zoekt naar manieren om afspraken te maken met marktpartijen om huurwoningen 

voor het middensegment beschikbaar te houden  

De gemeente Utrecht voert een facilitair grondbeleid en heeft zelf vrijwel geen grond meer 

tot haar beschikking. Erfpacht wordt in Utrecht meerjarig afgekocht en vormt geen be-

leidsmatig instrument. De beschikbare grond voor woningbouw is veelal in bezit van be-

leggers en ontwikkelaars. Utrecht wil huurwoningen voor het middensegment realiseren 

en voor langere tijd beschikbaar houden. Ook wil de gemeente graag dat deze partijen 

ruimte geven aan corporaties voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. De ge-

meente Utrecht onderzoekt wat hiervoor de beste manier is, gebruik maken van het be-

stemmingsplan zou hiervoor een mogelijkheid kunnen zijn, maar juridisch gezien is niet 

alles vast te leggen via een bestemmingsplan.qqqq 

Wat valt op? 

• Nadruk op behoud sociale huurvoorraad; 

• Gebruik van de huursombenadering om huurprijzen te differentiëren, ook per ge-

bied; 

• De gemeente is nog zoekende naar het meest adequate instrument; het bestem-

mingsplan wordt als onvoldoende ervaren. 

16 Bijlage 2 – Internationale vergelijking 

Voor dit onderzoek hebben we de situatie van de woningmarkt in Amsterdam ook verge-

leken met die in een aantal buitenlandse steden. Het gaat om Stockholm, Kopenhagen, 

Hamburg, München, Wenen en Londen.rrrr 

De situatie van de woningmarkt in Amsterdam vergelijken met die in buitenlandse steden 

is niet eenvoudig. Bij een dergelijke vergelijking moet rekening worden gehouden met de 

geheel verschillende institutionele inrichting van de woningmarkt in de verschillende lan-

den. Hieronder lopen we een aantal belangrijke invalshoeken langs. 

                                                             

pppp Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
qqqq Gespreksverslag Rekenkamer en gemeente Utrecht, d.d. 7-6-2017. 
rrrr We hebben hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van documenten en gegevens die verzameld zijn 
in het kader van het Urbanisatielab, dat in 2016 door de gemeente is georganiseerd. 
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16.1 Institutioneel kader 

Huren 

De hoogte van de huren wordt in veel landen gerelateerd aan de oorspronkelijke bouw-

kosten, maar in sommige juist veel meer aan marktprijzen. Met name in Denemarken, 

Zweden en Oostenrijk zijn huren in de sociale sector wettelijk gerelateerd aan de oor-

spronkelijke bouwkosten. Ook de huren in de particuliere sector zijn hiermee verbonden 

en daardoor slechts beperkt hoger dan in de sociale sector. In Engeland zijn huren in de 

particuliere sector geheel vrij en worden in de sociale sector vastgesteld door de lokale 

besturen. In Nederland zijn de huren in de particuliere sector boven de liberalisatiegrens 

vrij. In Engeland en Nederland treden daardoor grotere prijsverschillen op dan in de ande-

re landen. Huurverhogingen worden in de meeste landen gereguleerd door wettelijke 

voorschriften, maar in Zweden ook bepaald door onderhandelingen tussen verhuurders en 

huurdersbonden. Ook de mate van huurbescherming verschilt: in Engeland is die bijzon-

der klein. 

Sociale huur 

Alle landen kennen een sociale huursector, maar wat daaronder wordt verstaan verschilt 

nogal. In sommige landen wordt wat sociale huur wordt genoemd bepaald door het eigen-

dom: in Nederland en Denemarken van woningcorporaties, in Zweden van gemeenten, in 

Engeland van housing associations en lokale overheden. Maar in andere landen wordt het 

bepaald door de bouwer (Oostenrijk) of de wijze van financiering (Duitsland).ssss Het is 

daarom moeilijk om de omvang van de sociale huursector in de verschillende landen met 

elkaar te vergelijken. 

De mate van subsidiëring van de sociale huursector door de overheid verschilt nogal. 

Hoewel ook daar afnemend, wordt nieuwbouw in de sociale sector in Denemarken, Oos-

tenrijk en Engeland door de overheid gesteund, onder andere door goedkope leningen. In 

Duitsland wordt de sociale huursector gedefinieerd door de financiering door de overheid. 

Hier kunnen investeerders (bijvoorbeeld gemeenten, maar ook Baugenossenschaften of 

particulieren) op grond van goedkope leningen bouwen, waarbij zij het recht krijgen om 

na een bepaalde periode (meestal 15 jaar) de woningen weer te verkopen. In Nederland en 

Zweden wordt nieuwbouw in de sociale sector sinds de jaren negentig niet meer recht-

streeks door de overheid gesubsidieerd. In Nederland vindt wel nog korting op de grond-

prijs door gemeenten plaats voor nieuwbouw in de sociale sector. 

Ook de toegankelijkheid van de sociale huursector verschilt tussen de landen. In Dene-

marken, Zweden en Oostenrijk is die ruim en niet beperkt tot huishoudens met een lager 

inkomen. In Denemarken en Oostenrijk is de sociale huursector zelfs relatief ontoeganke-

                                                             

ssss Oostenrijk kent overigens wel woningcorporaties of instituties die daarmee vergelijkbaar zijn.  
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lijk voor mensen met acute woningproblemen of voor migranten. In Duitsland en Neder-

land wordt de toegang bepaald door inkomensgrenzen. In Duitsland daarnaast ook door 

aantoonbare woningbehoeften. Dat is ook het belangrijkste toegangscriterium in Engeland. 

Eigenaar-bewoners 

In alle landen woont de meerderheid van huishoudens in de eigen woning. In Duitsland is 

dat het laagst (51%) en in Engeland (nog) het hoogst (64%). Engeland is het enige land 

waar het aandeel eigen woningbezit daalt.tttt Volgens het CBS is in Nederland 56% van de 

huishoudens eigenaar-bewoner.  

Verstrekking van hypotheken en subsidiëring van het eigen woningbezit verschillen. Ne-

derland is met 100% financierbare hypotheken en de volledig aftrekbare hypotheekrente 

een buitenbeentje. In Zweden is sinds 1991 maximaal 30% van de hypotheek aftrek-

baar.uuuu In Engeland is de aftrekbaarheid sinds 1974 gefaseerd afgeschaft en in 2000 ge-

heel. In Denemarken bestaat een ander hypotheeksysteem, dat is gebaseerd op de uitgiften 

van obligaties. De rente is er daardoor lager. Ook hier wordt de aftrek in stappen beperkt 

tot maximaal 25,5%. In Oostenrijk vermindert het percentage hypotheek dat nog aftrek-

baar is met de hoogte van het inkomen en is het boven €51.000 0%.vvvv 

In Duitsland – waar geen hypotheekrenteaftrek bestaat - en ook in Oostenrijk wordt eigen 

woningbezit gestimuleerd door middel van bouwsparen. Mensen moeten eerst sparen 

voor het aangaan van een lening. Hiervoor krijgen ze premies van de overheid. Als ze 40 

tot 50% van het bedrag van de lening hebben gespaard, kan de hypotheek worden ver-

strekt, waarvoor ze dan een relatief lage rente betalen.  

Individuele subsidies 

In alle landen bestaan systemen waardoor huurders of eigenaar-bewoners individuele 

subsidies kunnen krijgen als ze een (te) laag inkomen hebben. Niet in alle landen komen 

dezelfde groepen huishoudens voor een dergelijk subsidie in aanmerking. In Denemarken 

en Zweden is ze alleen beschikbaar voor huishoudens met kinderen en gepensioneerden. 

In de andere landen geldt de subsidie voor alle huishoudens en is de toegang gebaseerd op 

inkomenscriteria en de hoogte van de huren. Geen van de landen maakt onderscheidt tus-

sen huishoudens in de sociale of de particuliere huursector. In een aantal landen is deze 

subsidie ook beschikbaar voor eigenaar-bewoners, zoals in Duitsland, Oostenrijk en Zwe-

                                                             

tttt Van 71% in 2003 tot 64% in 2016. Volgens sommige bronnen is dit percentage nog te hoog, om-
dat alle mensen die een woning bezitten daarin zijn meegerekend en dit niet wil zeggen dat zij deze 
woning ook bewonen. Het werkelijke percentage eigenaar-bewoners zou daarom 51% zijn. Bron: 
The Guardian, 2 augustus 2016.  
uuuu Boven een hypotheek van 300.000 Zweedse kronen geldt een percentage van 14%. 
vvvv Bron: www.homefinance.nl. 
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den.wwww Bij de verschillen tussen de landen dient men te bedenken dat algemene regelin-

gen voor inkomensbijstand ook verschillen tussen de landen. 

Wooncoöperaties 

In een aantal landen bestaat naast de sociale en particuliere huursector en het eigen wo-

ningbezit nog een aparte categorie van woningen, namelijk die in het bezit van woonco-

operaties. Dit is het geval in Denemarken, Duitsland en Zweden. Hun achtergrond en oor-

sprong is echter verschillend.  

De Baugenossenschaften in Duitsland zijn de voortzetting van oude woningcorporaties (in 

West-Duitsland) of van arbeiderswoningcorporaties (in de voormalige DDR). Ze kennen 

alle nog een verenigings- en ledenstructuur. In Duitsland worden zij opgevat als particulie-

ren. Ze nemen wel deel aan door de overheid sociaal gefinancierde nieuwbouwprogram-

ma’s, maar verkopen – zoals particulieren kunnen doen - na de overeengekomen termijn 

de woningen niet. Woningen van de Baugenossenschaften, die zij hebben gebouwd met 

overheidsfinanciering en waarvan de overeengekomen verkooptermijn nog niet verstre-

ken is, worden dus als sociale huurwoningen opgevat en hun overige bezit als particuliere 

huurwoning. 

In de wooncoöperaties in Denemarken koop je het recht op de bewoning van een bepaald 

huis of appartement. Met dit recht bezit je ook een aandeel in de rijkdom en de schuld van 

de wooncoöperatie en de prijs van het recht wordt daardoor bepaald. Wooncoöperaties 

worden geleid door de aandeelhouders/bewoners. Wooncoöperaties worden in Denemar-

ken als particuliere organisaties gezien, maar wel tot het gereguleerde deel van de wo-

ningmarkt gerekend. Ze zijn voor een groot deel ontstaan doordat (particuliere) huurders 

hun woningen kochten en die onderbrachten in een wooncoöperatie. Een wet uit 1976 

maakte dit mogelijk. Ook stelde de overheid subsidies beschikbaar om wooncoöperaties 

tot stand te brengen. In 2004 is de subsidiëring gestopt. Desondanks neemt het aantal 

wooncoöperaties nog steeds toe. In Denemarken behoren ongeveer 200.000 woningen tot 

een wooncoöperatie; in Kopenhagen is dat bijna een derde van de totale woningvoor-

raad.xxxx 

In Zweden kennen de wooncoöperaties een zelfde ontstaansachtergrond als in Denemar-

ken. Particuliere huurders hebben hun woningen gekocht en die ondergebracht in een 

wooncoöperatie. Dit is vooral gebeurd in appartementen, waar particuliere verhuurders 

vanwege de strikte huurregulering van Zweden hun bezit aan de bewoners hebben aange-

boden. In de laatste jaren is deze ontwikkeling vooral toegenomen in de meest aantrekke-

lijke woongebieden. Het aantal woningen in wooncoöperaties is in Stockholm tussen 1990 

en 2007 verdubbeld en maakt daar bijna 30% van de totale woningvoorraad uit. Wonin-

                                                             

wwww In Denemarken ook voor gepensioneerde eigenaar-bewoners. 
xxxx Bron: www.abf-rep.dk. 
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gen in wooncoöperaties worden in Zweden echter niet gerekend tot het reguleerde deel 

van de markt. Het recht in een wooncoöperatie is vrij verhandelbaar op de markt en lid 

zijn van een wooncoöperatie wordt gelijk gesteld aan eigenaar zijn van de woning. 

16.2 Problemen en oplossingsrichtingen in steden 

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste problemen die gesignaleerd wor-

den op de woningmarkt van met Amsterdam vergelijkbare steden. Daarnaast geven we de 

oplossingsrichtingen weer die deze steden voor zich zien.yyyy 

Stockholm 

In Stockholm worden de achterblijvende nieuwbouw en de toenemende gentrificatie en 

segregatie als belangrijkste problemen gezien. De bouw van woningen is achter gebleven 

sinds de overheid in de jaren negentig stopte met de steun aan de bouw (van zowel de so-

ciale als de particuliere huursector). De sterk gereguleerde huurmarkt wordt hierbij ook 

als een boosdoener gezien, omdat de huurregulering het weinig aantrekkelijk maakt om 

woningen te bouwen. Stockholm wil daarom meer bouwen tegen marktconforme huur-

prijzen, maar zou ook graag de objectsubsidies weer terug zien komen. Bouwen kan in de 

centrale stad, maar zeker ook in andere gemeenten in het stadsgewest. Verder wil men een 

deel van de sociale voorraad (die volledig in bezit is van de overheid) verkopen om zo een 

groter middensegment op de woningmarkt tot stand te brengen. Men heeft wel twijfels bij 

de vraag in hoeverre deze maatregelen de woningmarkt toegankelijker maken voor lage 

en middeninkomens.  

Kopenhagen 

Ook in Kopenhagen blijft de nieuwbouw achter, maar hier is de oorzaak eerder gelegen in 

een gebrek aan locaties en de vraag waar en hoe een verdere verdichting kan plaatsvinden. 

De prijzen staan in Kopenhagen minder onder druk, waarvoor de oorzaak wordt gezocht 

in de temperende werking van de wooncoöperaties. Toch worstelt men ook met gentrifica-

tie. Oplossingen worden vooral gezien in nieuwbouw langs en op het water, waarbij de eis 

voorop staat dat minstens 25% van de woningen wordt gerealiseerd in de sociale huursec-

tor. De vraag is of dit voldoende locaties oplevert en er niet toch tot meer hoogbouw moet 

worden overgegaan. 

Hamburg 

Belangrijke problemen in Hamburg zijn de stijgende prijzen, het gebrek aan nieuwbouwlo-

caties en gentrificatie. Er zijn in de afgelopen jaren veel woningen bijgebouwd, waardoor 

                                                             

yyyy Deze informatie is afkomstig uit de documenten en gegevens, die zijn verzameld in het kader 
van het Urbanisatielab, dat de gemeente organiseerde in 2016. Zie vooral: Toegang tot de woning-
markt in internationaal perspectief, 22 juni 2016, en: Urbanisatie in internationaal perspectief, de-
cember 2016. 
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de prijsstijgingen in de huurmarkt zijn gestopt en die op de koopmarkt zijn verminderd. 

Ook zijn er regels ingevoerd, waarmee de sociale samenstelling in delen van de stad wordt 

beschermd. Hierdoor moeten eigenaren die een woning willen slopen, renovatie willen 

plegen die tot huurverhoging kan leiden, de functie van een woning willen veranderen of 

een huurwoning willen verkopen, dit melden bij de gemeente om er toestemming voor te 

krijgen. Hamburg wil bij nieuwbouw verder verdichten, waarbij de eis geldt dat 30% 

wordt gebouwd in de sociale huursector. Net als in Kopenhagen is de vraag of de stad niet 

toch wordt gedwongen om meer hoogbouw te gaan realiseren. 

München 

Nergens in Duitsland zijn de huren zo hoog en zo sterk gestegen als in München. Ook doet 

zich een grote prijsstijging van koopwoningen voor. Daarnaast is er een gebrek aan 

nieuwbouwlocaties en is er sprake van duidelijke gentrificatie in delen van de stad. Net als 

in andere Duitse steden is er – door landelijke wetgeving – in 2015 een Mietpreisbremse 

ingevoerd, die de stijging van de huren moet tegengaan. Deze houdt in dat als een nieuw 

huurcontract wordt afgesloten de hoogte daarvan niet meer dan 10% boven het gemiddel-

de van de huur in de omgeving mag liggen. De eerste resultaten van de maatregel lijken 

niet zeer bemoedigend. De vraag waar de stad voor staat is of ze verder wil interveniëren 

en grote investeringen wil doen om de toegang voor alle huishoudensgroepen open te 

houden. 

Wenen 

De belangrijkste vraagstukken in Wenen zijn het gebrek aan woningen en de huisvesting 

van de laagste inkomensgroepen. De omstandigheden lijken hier gunstiger om de druk op 

de woningmarkt te verminderen. Ongeveer 60% van de bevolking woont in een sociale 

huurwoning, waarvan het grootste deel eigendom van de gemeente is. De sociale huursec-

tor is breed toegankelijk, tot 2 keer modaal. De koopsector is relatief klein, waardoor de 

prijsdruk beperkt is. De gemeente heeft verder veel financiële middelen ter beschikking en 

er wordt veel gebouwd. De gemeente heeft de eis gesteld dat er in ieder nieuwbouwproject 

30% SMART wordt gebouwd. Dit betreft 1, 2, of 3 kamerwoningen van 55 m² voor €415 

huur per maand. Hiervoor verstrekt de gemeente eenmalig een bouwkostenbijdrage van 

€3.300. Vragen zijn hoe men verder kan verdichten zonder het groen aan te tasten en hoe 

men de lage inkomensgroepen, waaronder immigranten, kan huisvesten. Die laatste groep 

woont nu – vaak onder erbarmelijke omstandigheden – in de particuliere huursector. 

Londen 

Het belangrijkste probleem in Londen is de enorme prijsstijging, naast problemen rond 

gentrificatie en segregatie. De verhouding tussen de huizenprijzen en het gemiddeld huis-

houdensinkomen ging sinds het begin van de crisis in 2008 met ongeveer 75% omhoog. 

Voor jonge mensen wordt een koopwoning nagenoeg onbereikbaar. De koopsector omvat 

de helft van alle woningen; de sociale en de particuliere huursector elk een kwart. De soci-

ale huursector neemt nog steeds in omvang af. Wel is de koopsector vooral aanwezig aan 
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de randen van de stad en is er in Centraal Londen nog steeds sprake van een relatief hoog 

aandeel sociale huur. De huidige burgemeester wil investeerders verleiden om te bouwen 

voor lagere en middeninkomens. Londen staat voor de vraag of nieuwbouw gerealiseerd 

moet worden door hoogbouw en het bebouwen van de green belts. Ook is verhoging van 

de eigendomsbelasting mogelijk voor eigenaren die woningen laten leegstaan.  

16.3 Opmerkingen 

De aantrekkingskracht van de stad levert overal problemen op, of de woningmarkt van 

oudsher meer gereguleerd is, zoals in Stockholm, Kopenhagen of Wenen, of veel meer af-

hankelijk van marktprijzen, zoals in Londen. Een tekort aan woningen doet zich overal 

voor, vaak vergezeld van een tekort aan locaties, stijgende prijzen en problemen met 

gentrificatie en segregatie. De richting waarin steden de oplossingen zoeken is niet altijd 

dezelfde. Sommige steden die van oudsher veel regulering kenden zoeken het in minder 

regulering, zoals Stockholm. Anderen willen juist meer regulering, zoals Hamburg, Mün-

chen en Kopenhagen. De regulering van woningmarkten lijkt de problemen niet voorko-

men te hebben, maar wel meer handvatten voor oplossingen te bieden. Het zo van de 

markt afhankelijke Londen lijkt namelijk nauwelijks instrumentarium voor handen te 

hebben, behalve zoveel mogelijk bouwen.  

Het overzicht van het institutioneel kader van de woningmarkt in verschillende landen en 

de oplossingen waaraan de steden werken biedt aanknopingspunten voor een discussie 

over instrumenten, die in Amsterdam ook in te zetten zijn. Voor een deel gaat het daarbij 

om vrij vergaande veranderingen van het institutioneel kader in Nederland, zoals bouws-

paren of het tot stand brengen van wooncoöperaties als een afzonderlijke sector in de wo-

ningvoorraad. Andere instrumenten lijken gemakkelijker in de bestaande situatie in te 

voeren, zoals verordeningen voor de samenstelling van de bevolking in specifieke delen 

van de stad, eenmalige bouwsubsidies voor bepaalde gewenste typen van woningen of be-

perking van stijging van de huur afhankelijk van de huren in de omgeving.  
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18 Bijlage 4 - Factsheet Enquête burgerpanel 
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