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Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de
leden van huurdersvereniging WijWonen, heeft het bestuur besloten
de komende periode wekelijks een nieuwsbrief te maken en te
versturen. In ieder geval per e-mail. Uiteraard kunt u de nieuws-
brief ook op onze website (terug)lezen www.wijwonen.com. 
We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct te kunnen 
inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws
en de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen en huren.
Veel leesplezier toegewenst!

Nieuw kabinet wil sociale huurder eigen woning laten kopen

Nieuwsbrief



Wat is het kabinet van plan en waarom?

In het regeerakkoord staat: ‘Om zittende corporatiehuurders in

grondgebonden woningen een start te geven op de koopmarkt,

krijgen ze de kans om hun woning onder bepaalde voorwaar-

den te kopen.’ Wat die voorwaarden zijn, zal de nieuwe minister

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge,

moeten bepalen. Huurdersvereniging WijWonen heeft nog veel

vragen over de uitwerking. ‘Kan de corporatie bijvoorbeeld zelf

kiezen of de woning wordt verkocht? En heeft ze iets te zeggen

over de prijs?’

Maakt dit beleid het onderhoud en de duurzaamheids-

opgave makkelijker of juist lastiger? 

Als er in een complex meerdere eigenaren zijn, moeten ze het

eens worden over grote verbouwingen. Particuliere eigenaren

met te weinig geld voor investeringen kunnen dan iets als de

verduurzaming van woningen blokkeren. Als de corporatie 

eigenaar is van alle woningen heb je dat probleem niet. 

Om dat te voorkomen geldt het plan kennelijk alleen voor

grondgebonden woningen en dus niet voor appartementen en

galerijwoningen. 

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Een koopwoning moet voor iedereen bereikbaar zijn. Alle 

corporatiehuurders van grondgebonden woningen zouden dan

ook de kans moeten krijgen hun woning te kopen. Maar de

vraag is hoeveel van hen voldoende inkomen of vermogen 

hebben om hun huurwoning te kopen. Volgens WijWonen

komen met name huurders met een inkomen dat eigenlijk te

hoog is voor de sociale huur in aanmerking. Maar dat zijn

vooral lagere middeninkomens die maar net iets boven de 

inkomensgrens verdienen. 

Wat zijn de gevolgen voor de sociale huursector?

Er bestaat al een tekort aan sociale huurwoningen, ook in de

gemeente Oude IJsselstreek. Met dit plan zouden nog meer 

woningen uit de sociale voorraad worden omgezet naar koop-

woningen. Huurdersvereniging WijWonen is dan ook (nog) niet

enthousiast. Wij willen niet minder, maar meer sociale huur-

woningen. Dus wij zijn niet echt voor het verkopen van huizen.

Huurdersvereniging WijWonen vreest dat het plan zal leiden tot

een algehele marginalisering van de sociale huur. 

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze dit beleid al sinds de jaren

tachtig. Daar hebben de rijkere huurders de wat mooiere wonin-

gen gekocht en blijven de armere huurders over in de minder

mooie huizen. Zo wordt de sociale huur steeds meer een nood-

voorziening.

Heeft het beleid kans van slagen als de corporaties

niet meewerken?

De koepelorganisatie van woningbouwcorporaties (Aedes) liet

eerder al weten alleen aan het plan mee te werken als het niet

ten koste zou gaan van de sociale woningvoorraad en de leef-

baarheid, en voor zover het niet in strijd is met het beleid van

corporaties. Ook Wonion maakt prestatieafspraken met de 

gemeente Oude IJsselstreek, onder meer over hoeveel sociale

huurwoningen onder welke omstandigheden mogen worden

verkocht. Huurdersvereniging WijWonen pleit er dan ook voor

dat de afweging om te verkopen lokaal wordt gemaakt. 

De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en de corporaties.

Je moet dit niet vanuit Den Haag willen regelen.

In het regeerakkoord staat dat huurders van een
grondgebonden sociale huurwoning de kans 
moeten krijgen hun woning te kopen. Zo kunnen
zij makkelijker de koopmarkt betreden. 
Gaat dat lukken? En zorgt het niet voor nieuwe
problemen? Een aantal vragen en antwoorden.
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