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Stef, toon lef! 
Een woning huren wordt in de toekomst onbetaalbaar. Tenminste, als het zo doorgaat 
met de exorbitante jaarlijkse huurverhogingen. Vanaf 1 juli zijn mensen met een 
huurwoning weer de klos. Dat woord heeft dezelfde klank als clochard. Een slecht 
voorteken! 
Voor huurders met een hoog inkomen kan de huurverhoging oplopen tot wel 6,5 procent. 
De Nederlandse Woonbond en de FNV zijn de verhogingen beu en roepen huurders op 
mee te doen aan een grote actie onder de slogan 'Blokkeer de huurverhoging'. Een goed 
initiatief! 
In het hele land roepen bewonerscommissies hun leden op om mee te doen aan de actie. 
De uit de hand gelopen huurverhogingen van de afgelopen jaren hebben een zeer 
negatieve invloed op de koopkracht van de consument in het algemeen. Ze zijn een 
catastrofe voor de huurders en daardoor ook weer voor de middenstanders, die telkens 
meer genoodzaakt zijn hun winkels te sluiten. Zo wordt de armoede in Nederland alleen 
maar groter. 
Huurverhoging is altijd al een hot item geweest. In 1954 werd in de troonrede een 
huurverhoging aangekondigd. Dit had als gevolg dat op 17 mei 1955 het kabinet Drees II 
ten val kwam. Het conflict was een zakelijk geschil tussen vrijwel de gehele Kamer en het 
kabinet over een huurverhoging en belastingverlaging. Zestig jaar geleden was 
huurverhoging dus ook al een heet hangijzer. En het is er niet beter op geworden. 
Onze regering stelt dus de regelgeving omtrent huurverhoging vast. Het 
huurwoningenbestand is grotendeels in het bezit van woningcorporaties. Diezelfde 
regering weigert op te treden tegen de niet ophoudende graaiers. Iets waar de 
bestuurders van woningcorporaties zich ook schuldig aan maken. Legale diefstal! De 
directeur denkt eerder aan zijn Ferrari dan aan een kapot toilet van huurders. Totaal 
respectloos! 
Bezwaar maken tegen huurverhoging kan, maar het is wel gekoppeld aan ingewikkelde 
regels. Verder worden termen als inflatiepercentage, liberalisatiegrens, gluurverhoging en 
scheefwonen gebezigd. Maar daar wil ik mij verder niet in verdiepen. Wel weet ik dat de 
voorraad goedkope woningen zienderogen slinkt. En dat is een geen goed teken! 
In deze column mag enig humor niet ontbreken. Jantje vraagt aan zijn vader: 'Pa, 
kunnen we niet in een duurder huis gaan wonen?' Antwoordt de vader: 'Vanaf 1 juli gaan 
we automatisch in een duurder huis wonen, want dan gaat de huurverhoging weer in!' 
De verantwoordelijke minister voor de huurverhoging is Stef Blok. Ik wil mij vanachter 
deze microfoon persoonlijk tot hem richten. 'Stef, waar ben je mee bezig? Denk eens aan 
de eenoudergezinnen, mensen met een WAO-uitkering en de ouderen, de vergrijzende 
babyboomers aan wiens pensioenen regelmatig door de staat geknabbeld wordt. Vrijwel 
alle lasten worden verhoogd zoals de gemeentebelasting, het waterschap, het eigen risico 
en de waterrekening. En nu weer de huurverhoging. Breng het volk niet nog meer in de 
problemen. Stef, toon lef! Draai ook eens iets terug of bevries de huren. Dan zullen velen 
respect voor je tonen. 
 
Klaas de Boer 
respect voor je hebben. Of moet het kabinet soms weer vallen net als in 1955?'  
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