
Jaar 2019 

Volgnummer 110 

Datum indiening 28 maart 

 

Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid De Jong inzake middenhuurwoningen die voor veel 
hogere huurprijzen verhuurd worden dan afgesproken 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstelster: 
 
Het nieuwbouwproject “Argentinië” in Amsterdam Oost is door Stadgenoot ontwikkeld 
en in 2012 opgeleverd. Volgens het erfpachtcontract zouden 32 woningen gedurende 
de eerste verhuurperiode als vrije sector huurwoningen in het middensegment 
worden verhuurd. In de erfpachtovereenkomst staat de afspraak dat de huur 
maximaal 900 euro per maand (prijspeil 1 juli 2012) bedraagt, met een jaarlijkse 
indexering volgens de Consumentenprijsindex (CPI).   
 
In 2013 heeft Altera Vastgoed de twee woonblokken van Stadgenoot overgekocht. 
Sindsdien is Altera verhuurder. Altera vraagt sinds de aanvang in 2013 flink hogere 
huren aan huurders die een nieuw contract afsluiten. Deze huren variëren van 1300 
tot 1600 euro per maand, afhankelijk van de grootte van de woning. Dat is heel veel 
meer dan de afgesproken 900 euro en ruim boven het middensegment. Ook de 
maximale huurstijging is hoger dan de CPI: de huur is in 2018 met 3,75% verhoogd. 
 
Op vragen van bewoners hierover geeft Altera Vastgoed aan dat de afspraken in het 
erfpachtcontract over de middenhuur van 900 euro enkel zou gelden voor ‘eerste 
huurders’. Contracten met volgende huurders (die na 2012 een woning hebben 
betrokken) zouden niet onder deze voorwaarden vallen. In het erfpachtcontract wordt 
gesproken dat “tweeëndertig (32) woningen gedurende de eerste verhuurperiode als 
vrije sector huurwoningen in het middensegment worden verhuurd.” Een 
instandhoudingstermijn is hierbij niet genoemd.  
 
Het lijkt er dus op dat Stadgenoot, en later Altera Vastgoed, grond met een 
erfpachtcanon voor huur in het middensegment heeft gekregen, terwijl de woningen 
binnen één jaar na oplevering in het dure segment werden verhuurd. Ook worden te 
hoge huurverhogingen gehanteerd. Dit benadeelt zowel de huurders als de 
gemeente. 
 
De fractie van GroenLinks is van mening dat afspraken over middenhuur niet alleen 
voor eerste huurders moeten gelden, maar voor een zo lang mogelijke periode. 
Het gaat er immers om dat een woning beschikbaar is voor huurders in 
het middensegment en het is niet de bedoeling dat afspraken over maximale huren 
ontweken of ontdoken kunnen worden.  
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van GroenLinks, 
op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, 
de volgende schriftelijke vragen: 

1. Bent u bekend met de afspraken over het nieuwbouwproject “Argentinië” met 
huurwoningen in het middensegment? 

2. Welke afspraken heeft de gemeente hierover gemaakt met Stadgenoot in 2012, 
welke afspraken over de erfpachtcanon zijn van toepassing en hoe lang gelden 
die? 
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3. Welke afspraken gelden voor de rechtsopvolger, Altera Vastgoed in dit geval?  
4. Wat was de intentie van de afspraken over huurwoningen in het middensegment; 

welke instandhoudingstermijn had de gemeente voor ogen? 
5. Wat was in 2012 het grondprijzenbeleid en wat waren de gehanteerde 

instandhoudingstermijnen destijds?  
6. Wat werd in 2012 bedoeld met ‘eerste verhuurperiode’ zonder dat daarbij een 

instandhoudingstermijn genoemd werd? Zijn er vergelijkbare formuleringen in 
andere contracten? 

7. Hoe wordt tegenwoordig in de erfpachtovereenkomst vastgelegd welke maximale 
huren gevraagd mogen worden? Hoe wordt dat verwoord? 

8. Wordt voorkomen dat bij nieuwe projecten weer dergelijke onduidelijkheid 
bestaat? 

9. Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van afspraken over instandhouding 
van huurprijzen in ruil voor erfpachtkortingen?  

10. Hoe kunnen (aankomende) huurders te weten komen wat de afspraken omtrent 
de maximale huur zijn?  

11. Worden huurders in Amsterdam actief gewezen op het feit dat er mogelijk 
afspraken over huurprijzen in de erfpachtovereenkomst zijn opgenomen? 

12. Aangezien de gemeente hier steekproefsgewijs op handhaaft en wanneer een 
huurder melding doet, hoe kan gezorgd worden dat te hoge huren worden 
voorkomen en/of aangepakt?   

13. Zijn er meer gevallen bekend waarbij verhuurders meer huur vroegen dan mag 
volgens de erfpachtafspraken? Zo ja, hoe veel? 

14. Wat voor boetes of andere gevolgen voor de verhuurder zijn daaraan verbonden? 
15. Bent u van mening dat de afspraken over de hoogte en termijn van middeldure en 

sociale huur op dit moment goed genoeg worden vastgelegd in 
erfpachtovereenkomsten om ontwijking dan wel schending van afspraken te 
voorkomen?   

Het lid van de gemeenteraad, 
 

D.S. de Jong 


