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Veel aandacht de laatste dagen voor het zogenaamd ‘scheefwonen’. Dit omdat
woningcorporaties deze groep huurders een grote extra huurverhoging mag 
opleggen. Scheefwoners worden echter vaak ontzien door woningcorporaties.
Vanaf 1 juli is een extra huurverhoging tot 100 euro per maand mogelijk voor
deze groep, maar ook Wonion maakt hier gelukkig geen gebruik van. 

Kabinet geeft ‘scheefwonende’ middeninkomens trap na

Nieuwsbrief



Een sociale huurwoning is normaal gespro-
ken beschikbaar voor iemand die maximaal
40.000 euro (alleenstaand) tot 45.000 euro
(gezin) verdient. Scheefwoners zijn mensen
van wie het inkomen in de loop van de 
jaren zo is gestegen dat zij met hun huidige
salaris niet meer in aanmerking zouden
komen voor een sociale huurwoning.

Scheefwonen is een schijnprobleem

1. Het gros van de huishoudens die nu als 'scheefwoner' 

worden bestempeld hebben een middeninkomen. Zij 

kunnen vaak niet veel meer dan een sociale huur betalen 

en alternatieven zijn schaars. 

2. De Nederlandse volkshuisvesting is ooit opgebouwd 

met het idee dat het niet alleen voor lage inkomens maar

ook middengroepen bedoeld was. Dat maakte de volkshuis-

vesting goed: het was een brede voorziening van hoge 

kwaliteit.

3. Deze ‘scheefwoners’ ontvangen geen directe subsidie

(zoals huurtoeslag) - hooguit indirect via kortingen aan 

corporaties. Zo bezien zijn de echte scheefwoners de huis-

eigenaren met een lage hypotheek en geringe maandlasten

die gesubsidieerd wonen (hypotheekrenteaftrek). 

4. De aanwezigheid van middeninkomens biedt juist voor-

delen voor de sociale huursector: het zorgt voor sociale

menging en verbreedt het draagvlak  voor de volkshuis-

vesting als geheel. 

5. Scheefwonen is een frame dat bijdraagt aan de verdere 

marginalisering van de sociale huursector. Het versterkt het

idee dat sociale huur alleen voor arme mensen bedoelt zou

zijn, en legitimeert verdere afbraak. 

6. De extra huurverhogingen zouden de kloof tussen koop

en huur alleen maar vergroten. Het kabinet zou huiseigena-

ren namelijk nooit met soortgelijke maatregelen opzadelen

(want eigendomsrecht).

Nog even de statistiek: slechts 2% van de corporatiehuur-

ders heeft een hoog inkomen, terwijl ruim de helft een zeer

laag inkomen heeft (besteedbaar huishoudinkomen 

< 15.000 euro per jaar). Meer dan 95 procent van alle

nieuwe toewijzingen gaat zelfs naar mensen met een zeer

laag inkomen. 

De volkshuisvesting is de laatste jaren afgebroken

Het werkelijke probleem is de structurele afbraak, marginalisering en

versmalling van de volkshuisvesting. Scheefwonen is simpelweg een

frame om een structureel probleem (de politieke afbraak van de volks-

huisvesting) weg te poetsen. 

Het bestempelt individuele huurders als asociaal die het voor 

anderen verpesten, en schuift hen zo de schuld in de schoenen. 

Toegift

Eind jaren 80/begin jaren 90 had juist de VVD grote moeite met het

frame van scheefwonen. Als liberale partij was zij immers voor keuze-

vrijheid en tegen de consumptiedwang die het ‘scheefwonen-frame’ 

veroorzaakte. 
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