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In Nederland is op nationaal niveau een beleid ingezet dat streeft naar de krimp van de sociale 
huursector. In deze bijdrage benadrukken wij dat woningcorporaties en een sociale huursector van 
substantiële omvang cruciaal zijn bij de ontwikkeling van Amsterdam als duurzame stad. De 
afgelopen decennia is daar veel bereikt op het gebied van stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en 
duurzaamheid. 

Duurzaamheid wordt vaak uitsluitend geïnterpreteerd in termen van energiebesparing en 
(her)gebruik van materialen. Wanneer wij spreken over Amsterdam als duurzame stad hanteren wij 
een veel bredere definitie waarbij bijvoorbeeld ook de kwaliteit van de woningvoorraad in het 
algemeen, diversiteit en de tevredenheid van de bewoners over woning en buurt op de langere 
termijn wordt betrokken. Het gaat dus ook om de sociale aspecten van duurzaamheid.  

Mede dankzij de investeringen van corporaties in stedelijke vernieuwing en leefbaarheid is de 
tevredenheid van de bewoners over hun buurt er in Amsterdam de laatste decennia fors op 
vooruitgegaan.  Ook in de toekomst hebben de corporaties een rol te spelen in de stad op het gebied 
van transformatie en duurzaamheid. Er is een omslag in het denken nodig van een krimp van de 
sociale huursector naar een dynamisch evenwicht op de lange termijn. Samenwerking op lokaal en 
regionaal niveau blijft daarbij essentieel. De in juni 2015 gemaakte afspraken tussen huurders, 
gemeente en woningcorporaties onderstrepen dat. 
 

2,4 miljoen sociale huurwoningen 
 
In Nederland staan 2,4 miljoen sociale huurwoningen, verhuurd door 381 corporaties, particuliere 
non-profitorganisaties onder staatstoezicht . Dat komt overeen met 31 procent van de landelijke 
woningvoorraad. Nederland heeft daarmee in relatieve zin de grootste sociale  huursector van 
Europa. Volgens een recent rapport van Housing Europe heeft de Nederlandse sociale huursector in 
termen van bouwkundige staat en geringe mate van overbewoning de hoogste kwaliteit in Europa. In 
de grote steden ligt het aandeel sociale huurwoningen nog hoger. Zo bestaat 46 procent van de 
Amsterdamse woningvoorraad uit corporatiewoningen, 22 procent uit particuliere huurwoningen en  
32 procent uit koopwoningen (Wonen in Amsterdam, 2013)   

De gemiddelde huur van alle corporatiewoningen in Amsterdam bedraagt per 1-1-2015 485 euro per 
maand. De huur van vrijkomende sociale huurwoningen ligt gemiddeld ongeveer 100 euro hoger. In 
de vrije huursector liggen de huurprijzen veel hoger. Volgens Pararius, aanbieder van vrije sector 
huurwoningen  bedraagt de gemiddelde huurprijs van een vrije sectorhuurwoning in Amsterdam in 

                                                           
1 Dit essay is geschreven op persoonlijke titel en geeft niet het standpunt weer van de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties. Het is een uitgebreide versie van een essay in de uitgave EU@Amsterdam, dec 2015. 
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het tweede kwartaal van 2015 2.120 euro  (ongeveer 20 euro per vierkante meter). De prijzen stijgen 
snel. Niet eerder zijn de prijzen op de Amsterdamse vrije sector huurmarkt zo hoog geweest.   
Corporaties bieden naast sociale huurwoningen, jaarlijks zo’n 2.000 vrije sector huurwoningen aan in 
Amsterdam  Bijna 70 procent van die woningen heeft een huurprijs onder 955 euro en is daarmee 
bereikbaar voor de middeninkomens. Gemiddeld ligt de huur van die woningen op zo’n 800 euro. 
Niet alleen in de sociale huursector, maar ook in de vrije huursector bieden de corporaties dus 
relatief betaalbare woningen aan. 

 

 

De omvang van de corporatiesector,  de spreiding daarvan over de stad en de menging van 
inkomenscategorieën  hebben weten te voorkomen dat er grote concentraties van armoede en 
achterstandswijken zijn ontstaan, zoals in de Verenigde Staten waar de sociale huursector veel 
kleiner is. Reden voor Susan Fainstein om Amsterdam als “just city” (rechtvaardige stad) te typeren. 
Amsterdam geldt al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw als het Mekka van de Volkshuisvesting. 
In de periode van de Amsterdamse School-architectuur werden toen monumentale complexen als 
Het Schip en de Dageraad gebouwd. In het jaar 2016 wordt honderd jaar Amsterdamse School 
gevierd met diverse exposities en activiteiten. 
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Het Schip
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Figuur 2  Concentratieswoningbezit van corporaties in Amsterdam (2014) Bron: Stadsmonitor 

 

Op figuur 2 is goed te zien dat in veel wijken van Amsterdam complexen van corporatiewoningen 
staan. In weinig andere steden ter wereld heeft dat bezit zo’n groot aandeel. Ook in 
nieuwbouwwijken als IJburg, Oostelijk Havengebied en Westerdokseiland zijn de complexen van de 
corporaties goed te herkennen. 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Figuur 3: Verdeling naar eigendomssector per buurtcombinatie 

Bron: Wonen in Amsterdam 2013, Stand van Zaken 

 

 

Krimp van de sociale huursector als doelstelling 

In Nederland lijkt het streven van de regering erop gericht te zijn de sociale huursector te verkleinen 
ten opzichte van de marktsector (huur- en koopwoningen). De sociale huursector zou zich moeten 
beperken tot haar kerntaak, het huisvesten van mensen met een laag inkomen. De ‘doelgroep’ van 
de sociale huursector is  sinds januari 2011 beperkt tot huishoudinkomens onder zo’n 35.000 euro 
belastbaar, prijspeil 2015 (tijdelijk 38.000 euro), waar de sector in het verleden altijd breder was en 
ook de middeninkomens huisvestte. In een stad als Amsterdam is het ook voor gezinnen met een 
inkomen tot zo’n 50.000 euro lastig om een betaalbare huurwoning te vinden. Zoals uit het 
voorbeeld hierboven blijkt, zijn de vrije sector huurwoningen van corporaties  grotendeels bereikbaar 
voor de middeninkomens, terwijl dat voor de rest van de vrije sector veel minder geldt.. 

Ook in andere Westerse landen, zien we door de hervormingen in de verzorgingsstaat de doelgroep 
van de volkshuisvesting kleiner worden. De sociale huursector wordt daardoor steeds meer een 
sector voor de laagste inkomens, geconcentreerd in bepaalde wijken. In Nederland is het nog lang 
niet zover, maar er lijkt wel een ontwikkeling in dezelfde richting ingezet. Er zijn mogelijk paralellen 
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te trekken met het beleid van Margaret Thatcher in Groot Brittannië begin jaren tachtig, waarbij 
bewoners volgens het ‘Right to Buy’ het recht hadden om hun gemeentehuurwoning met veel 
korting te kopen. De sociale huursector is sindsdien sterk gekrompen en de 
betaalbaarheidsproblemen in een stad als London zijn enorm. In Nederland hebben de huurders het 
recht niet om hun woning te kopen, maar het bezuinigingsbeleid van de nationale regering dwingt de 
corporaties wel een deel van hun woningen te verkopen.  

Verhuurderheffing leidt tot hogere huren 

Onorthodox in het nieuwe Nederlandse beleid is het instrument van de verhuurderheffing. Sociale 
huurwoningen met een huur onder 710 euro per maand worden sinds 2013 belast met een heffing 
die in 2015 landelijk 1,1 miljard euro bedraagt en die, als het aan de regering ligt,  oploopt naar 1,7 
miljard euro  in 2017 en 2 miljard euro in 2018. De heffing is van toepassing op alle verhuurders die 
meer dan tien sociale huurwoningen bezitten en is gebaseerd op de waarde van de woning.  In 
internationaal perspectief is deze heffing ongekend, want in Nederland wordt de bouw van sociale 
huurwoningen nu niet meer gesubsidieerd, maar moeten verhuurders, en dus ook huurders van 
sociale huurwoningen opdraaien voor een deel van de tekorten van de overheid. De laatste jaren zijn 
de huren van sociale huurwoningen sterker gestegen, mede als gevolg van deze verhuurderheffing. 
De betaalbaarheid komt daardoor onder druk te staan, mede omdat de huurtoeslag maar een deel 
van de huur compenseert.  

Steeds meer huurders komen financieel in de knel, ook omdat inkomens zijn gestagneerd als gevolg 
van de crisis. Bijna dertig procent van de huurders in Nederland komt geld te kort voor noodzakelijke 
uitgaven en de woonquotes stijgen. Er is sprake van een paradox: het regeringsbeleid dwingt de 
corporaties tot maximale huurverhoging, terwijl de regering tegelijkertijd vindt dat corporaties zich 
alleen moeten richten op de verhuur van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. 

Buitenlandse specialisten komen naar Amsterdam omdat ze de sociale woningbouw in Nederland als 
voorbeeld zien. Het is paradoxaal dat het beleid een hele andere kant uitgaat, waarbij het bewust 
kleiner maken van de sociale huursector tot doel is verheven. Maar ook lokaal (Amsterdam) zijn er 
stemmen die 10 procent sociale huur in de nieuwbouw (uitbreiding) wel genoeg vinden, waar 30 
procent de laatste decennia gebruikelijk was.  Sociale woningbouw wordt niet  sexy meer gevonden. 

Takenpakket corporaties ingekrompen 

Niet alleen de sector als zodanig wordt kleiner, als het aan het huidige beleid ligt. Ook het 
takenpakket van corporaties wordt ingekrompen. In de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 in 
werking is getreden, wordt het aantal activiteiten dat corporaties mogen uitvoeren sterk beperkt. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bemoeienis van corporaties met de huisvesting van 
middeninkomens, projectontwikkeling en het leefbaar maken en houden van buurten. Tevens 
moeten corporaties een strikte scheiding doorvoeren tussen  de sociale activiteiten enerzijds  en de 
marktactiviteiten anderzijds. Een dergelijke scheiding past in het beleid van de Europese Unie gericht 
op economische mededinging. Hybride organisaties als corporaties die zowel sociale als 
marktactiviteiten uitvoeren, passen daar slecht in.  

Alhoewel niet te ontkennen valt dat deze wetgeving gedeeltelijk het antwoord vormt op excessen en 
schandalen die in de corporatiesector hebben plaatsgevonden met grote risico’s  op het gebied van 
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bijvoorbeeld derivaten en projectontwikkeling, lijkt nu de pendule teveel de andere kant uit te slaan. 
Stedelijke vernieuwing en de bouw van gemengde wijken worden daardoor belemmerd. Maar ook de 
activiteiten van corporaties op het gebied van leefbaarheid worden beperkt door de maximering van 
de uitgaven tot 125 euro per sociale huurwoning per jaar en de beperking van de bouw van niet-
woonfuncties. Het wordt dan bijvoorbeeld ook lastiger om kleine buurtwinkels in een complex met 
sociale huurwoningen te realiseren of startende ondernemers te faciliteren. 

Krimp van de sociale huursector is niet vanzelfsprekend 

Vooral in Azië leiden de groei van de steden en de slechte woonomstandigheden van de arbeiders tot 
een toenemende behoefte aan sociale woningbouw. In China is na 1978 de privatisering van de 
sociale (overheids- en fabrieks)woningbouw ingezet, maar inmiddels komt de overheid daarvan 
terug. Voor de periode 2011-2015  is de bouw van 36 miljoen sociale huurwoningen gepland. In 
Taipei, de hoofdstad van Taiwan bestaat 0,7 procent van de woningen uit sociale woningbouw. De 
verkoopprijs van een koopwoning  is daar gemiddeld zo’n 15 maal het bruto jaarinkomen. Vanwege 
de enorme betaalbaarheidsproblemen wil Taipei City de komende acht jaren 50.000 sociale 
huurwoningen bouwen.   

Maar ook in Europese landen wordt gezocht naar alternatieven om te voorzien in betaalbare 
huisvesting. De economische crisis heeft er in Spanje voor gezorgd dat  veel mensen hun hypotheek 
niet meer kunnen betalen. Meer dan 150.000 gezinnen zijn hun huis kwijtgeraakt. In diverse Spaanse 
steden, waaronder Madrid en Barcelona is een beweging op gang gekomen om woningcorporaties 
op te richten. In overleg met banken kijken lokale overheden hoe lege en onverkochte huizen als 
sociale huurwoningen kunnen worden verhuurd.  

Woningcorporaties duurzaam betrokken bij wijken 

De brede taakopvatting van corporaties  in combinatie met ontwikkeling van gemengde wijken heeft 
de ontwikkeling van Amsterdam de afgelopen periode gunstig beïnvloed. Corporaties zijn duurzaam 
betrokken bij wijken in nauwe samenwerking met de huurders en de lokale overheid. Al vanaf 1994 
worden er prestatieafspraken gemaakt tussen de corporaties, gemeente en huurders in Amsterdam. 
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de wijze waarop de woningcorporaties betrokken zijn bij 
de stad: 

- De stedelijke vernieuwing van naoorlogse en vooroorlogse wijken en investeringen in 
leefbaarheid hebben geleid tot een toename van tevredenheid van de bewoners. 
 

- Duurzaamheid en energiebesparing vormen een vanzelfsprekend onderdeel van het beleid 
van corporaties. Ook op die manier zijn corporaties ‘duurzaam’ betrokken bij de stad 
 

- De laatste jaren zien we een verschuiving van sloop/nieuwbouw naar renovatie van bestaand 
bezit en transformatie van kantoorgebouwen, zoals het GAK-gebouw en Elseviergebouw. 

 
Stedelijke vernieuwing en leefbaarheid 

Corporaties en gemeente hebben de afgelopen decennia geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing in 
wijken als Zuidoost, Noord, Nieuw West en binnen de ring bijvoorbeeld in de Indische Buurt. De 
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kwaliteit van de woningvoorraad is verbeterd door renovatie en sloop/nieuwbouw en er is in deze 
buurten een menging ontstaan van sociale huurwoningen, koopwoningen en markthuurwoningen. 
We zien in Amsterdam dat de sociale huursector de laatste decennia vooral is  afgenomen in de 
wijken met veel corporatiebezit, zoals Zuidoost en Noord en niet in Centrum en Zuid.  

Het gaat bij de stedelijke vernieuwing niet alleen om de verbetering van de kwaliteit van de 
woningvoorraad, maar ook om de voorzieningen, bijvoorbeeld de bouw van multifunctionele centra 
met welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Daarnaast worden bedrijfsruimten tegen gunstige 
voorwaarden verhuurd aan startende ondernemers. 

Sinds 2001 worden in het onderzoek Wonen in Amsterdam leefbaarheidsvragen opgenomen. 
Uiteindelijk gaat het erom dat de bewoners van de stad tevreden zijn over de woningen en de buurt 
waar zij wonen. Die tevredenheid wordt uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10.  De kaart laat 
zien hoe de tevredenheid van de buurt zich heeft ontwikkeld. Investeringen in stedelijke vernieuwing 
en leefbaarheid hebben het afgelopen decennium duidelijk effecten gehad, zoals de kaart 4 laat zien. 
In delen van de oorspronkelijke probleemgebieden Bos en Lommer, Indische buurt en de 
Bijlmermeer is de tevredenheid van de bewoners er tussen 2001 en 2013 er fors op vooruit gegaan.   

 

Figuur 4: Totaaloordeel over de buurt, Ontwikkeling, 2001 – 2013 

Bron: Wonen in Amsterdam 2013, Fact Sheet Lefbaarheid 
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Kwaliteit, veiligheid en energiebesparing 

Corporaties verbeteren de kwaliteit van hun woningen door te investeren in renovatie. De laatste 
jaren zien we een verschuiving van sloop/nieuwbouw naar renovatie. Investeren in de kwaliteit 
verbetert ook de veiligheid. Zo vervangen corporaties oude geisers en gaskachels om 
koolmonoxidevergiftiging  te voorkomen. Het streven naar energiebesparing staat centraal bij de 
corporaties en ze maken daarover ook afspraken met huurders en  gemeente . Van juli 2011 tot en 
met december 2014 hebben de Amsterdamse corporaties bij de aanpak van de bestaande 
woningvoorraad bijna 27.000 (energie)labelstappen gerealiseerd, waarmee de ambitie van jaarlijks 5 
a 6.000 labelstappen  ruimschoots is gehaald. Alleen al in 2014 zijn ruim 10.000 stappen gemaakt en 
3.200 woningen aangepakt. Ook in de nieuwbouw wordt gewerkt aan energiebesparing.  Eigen Haard 
heeft bijvoorbeeld in de Stadstuin Overtoomse Veld op basis van het Co-Greenconcept woningen 
duurzaam gesloopt en 470 nieuwe woningen klimaatneutraal ontwikkeld. 

Transformatie van kantoorgebouwen 

In Amsterdam staat circa 17 procent van de kantoren leeg. Woningcorporaties zijn betrokken bij de 
transformatie van deze gebouwen. Een voorbeeld is de herbestemming van het GAK-gebouw langs 
de snelweg A10 door Stadgenoot en AM. Hier worden 651 urban studio’s voor starters en studenten 
gerealiseerd, zowel in de koop- als in de huursector op een plint van bedrijfsruimten. De 2.000 
vierkante meter grote plint wordt een ontmoetingsplaats  met horeca en flexwerkplekken. De sociale 
huurwoningen van Stadgenoot in dit gebouw worden ingezet voor de huisvesting van jongeren, maar 
ook voor vluchtelingen. 
  

GAK-Gebouw

 

Het Elseviergebouw in Bos en Lommer, ook langs de A10, is in opdracht van DUWO en Rochdale 
geschikt gemaakt voor studenten en ondernemers. In totaal telt het gebouw van twaalf verdiepingen 
285 studentenkamers.  
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Nieuwe Samenwerkingsafspraken 2015 - 2019 

Ook in de toekomst blijft samenwerking op lokaal en regionaal niveau tussen huurders, gemeenten 
en corporaties cruciaal. De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de 
gemeente Amsterdam hebben in juni 2015 nieuwe Samenwerkingsafspraken gemaakt. De 
betaalbaarheid van het wonen staat daarin centraal. Drie ambities springen eruit: meer betaalbare 
woningen aanbieden, meer nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele voorraad 
sociale huurwoningen.  Uiteindelijk wordt gestreefd naar een duurzaam en dynamisch evenwicht in 
de sociale huursector. Eventuele verkoop, sloop of liberalisatie van sociale woningen moet op 
termijn  in evenwicht komen met de nieuwbouw van sociale huurwoningen, zodat er voldoende 
sociale huurwoningen blijven.  

Jarenlang was in Amsterdam de  voorraad betaalbare woningen veel groter  dan de omvang van de 
groep huishoudens met een laag inkomen.  De laatste jaren zijn er koop- en huurwoningen 
bijgekomen die ook voor middeninkomens bereikbaar zijn en wijken zijn voor wat betreft de 
samenstelling van de woningvoorraad meer gedifferentieerd. De ‘overmaat’  in de betaalbare 
voorraad ten opzichte van de groep lage inkomens is daardoor afgenomen.  

Op dit moment behoren 187.000 van de Amsterdamse huishoudens tot de zogenaamde doelgroep  
met een inkomen tot 35.000 euro. Het aantal corporatiewoningen en particuliere huurwoningen met 
een huur onder de 710 euro daalde tussen 1995 en 2013 van 268.000 naar 230.000, waarvan 55.000 
particuliere huurwoningen.  Op zich zijn er dus nog voldoende sociale huurwoningen, maar het 
aantal daalt. De verwachting is dat vooral in de particuliere huursector het aantal sociale 
huurwoningen snel verder zal dalen. De verhuurderheffing voor woningen onder de 710 euro  is daar 
een extra stimulans voor particuliere eigenaren om de woningen te ‘liberaliseren’ naar de vrije 
sector.  Recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) maken dat ook mogelijk.   

Vraag naar sociale huurwoningen blijft 

De trek naar de stad resulteert in extra vraag naar sociale huurwoningen. Amsterdam groeit jaarlijks 
met 10.000 inwoners, waarvan een deel hiernaartoe komt voor onderwijs of studie. Niet alle 
nieuwkomers hebben een hoog inkomen. Woningcorporaties als DUWO en De Key voorzien al jaren 
in betaalbare studentenhuisvesting en gaan daar ook in de toekomst mee door.   

De vergrijzing in Europa gaat gepaard met een trend van het langer zelfstandig wonen van ouderen. 
Tegelijkertijd neemt de laatste jaren de toestroom van vluchtelingen toe. Door het langer zelfstandig 
wonen van ouderen komen er minder woningen vrij en de toename van vluchtelingen leidt tot een 
extra vraag naar sociale huurwoningen. Ook op andere terreinen zorgen veranderingen in de zorg tot 
een groter beroep om de sociale huursector. 

Vanuit dat oogpunt lijkt een verregaande krimp van de sociale huursector op langere termijn 
ongewenst. Creatieve oplossingen zijn nodig zoals de  transformatie van kantoorgebouwen en het 
flexibeler omgaan met de bestaande sociale huurvoorraad, bijvoorbeeld door woningdelen mogelijk 
te maken. Daarnaast is het verstandig als corporaties de grenzen van de (nieuwe) wet blijven 
opzoeken, zodat de brede taakopvatting, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid overeind kan 
blijven, uiteraard in samenwerking met andere partijen. Voor een levensvatbare sociale huursector is 
het in ieder geval essentieel dat de verhuurderheffing zo snel mogelijk verdwijnt.  
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