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Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen
(2019/2187(INI))

Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van niet-
wetgevingsontwerpresolutie A9‑0247/2020

Resolutie van het Europees Parlement over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare 
huisvesting voor iedereen

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

A. overwegende dat huisvesting een wezenlijke behoefte van de mens is; overwegende dat 
toegang tot een fatsoenlijke woning een voorwaarde en de basis is voor een leven in 
waardigheid;

B. overwegende dat huisvesting tot de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten behoort; 
overwegende dat huisvesting in de lidstaten voornamelijk via het marktmechanisme van 
vraag en aanbod wordt aangeboden; overwegende dat de markt niet altijd voorziet in 
fatsoenlijke huisvesting voor de groepen met de laagste inkomens, en verder 
overwegende dat huisvesting derhalve een belangrijke opgave is, die passende 
beleidsmaatregelen vereist;

C. overwegende dat de huizenmarkten van en in de lidstaten zeer divers zijn als gevolg van 
verschillen in ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, fiscale wetgeving en 
financiële regels; overwegende dat er in sommige lidstaten proportioneel veel meer 
huurders zijn dan in andere; overwegende dat in sommige lidstaten burgers meer eigen 
geld moeten investeren dan in andere, en soms veel meer; overwegende dat de lidstaten 
onderling verschillen wat betreft toegang tot bankleningen en mogelijkheden om de 
hypotheekrente af te trekken; overwegende dat de meerderheid van de bevolking in elke 
lidstaat in 2018 in de eigen woning woonde, met percentages uiteenlopend van 51,4 % 
in Duitsland tot 96,4 % in Roemenië1;

D. overwegende dat huisvesting de grootste uitgavenpost is voor huishoudens in de 

1 Eurostat, huisvestingsstatistieken.
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Europese Unie; overwegende dat in veel regio’s en steden mensen met een laag 
inkomen er steeds moeilijker in slagen een woning te vinden; overwegende dat arme 
huishoudens vaker huren en dat stijgende woonlasten derhalve een onevenredig grote 
impact hebben op huurders;

E. overwegende dat volgens Eurostat een huishouden te veel aan huisvesting uitgeeft 
indien de totale huisvestingskosten meer bedragen dan 40 % van het besteedbare 
inkomen; overwegende dat - in 2018 - 9,6 % van de bevolking in de EU 40 % of meer 
van het besteedbare inkomen uitgaf aan huisvesting; overwegende dat in elf lidstaten 
minder dan 6 % van de bevolking in huishoudens woonde die te veel aan huisvesting 
uitgeven, terwijl het percentage huishoudens met bovenmatige uitgaven voor 
huisvesting 10 % of meer bedroeg in Roemenië (10,3 %), Duitsland, (14,2 %), 
Denemarken (14,7 %) en Bulgarije (17,9 %); overwegende dat in Griekenland 39,5 % 
van de bevolking te kampen heeft met bovenmatige uitgaven voor huisvesting2;

F. overwegende dat de aard van het huisvestingsprobleem van lidstaat tot lidstaat en van 
regio tot regio binnen lidstaten sterk verschilt; overwegende dat buitenlands kapitaal 
hoofdzakelijke in onroerend goed in de grote stedelijke centra wordt geïnvesteerd; 
overwegende dat de vraag naar woningen in grote steden toeneemt, met name van de 
kant van jongeren en hogeropgeleiden; overwegende dat hoge bouwkosten en 
ingewikkelde en bureaucratische planningprocedures tot grote vertragingen bij de bouw 
van nieuwe woningen leiden, hetgeen erin resulteert dat niet aan de toenemende vraag 
naar woningen kan worden voldaan; overwegende dat dit uiteindelijk de prijzen 
opdrijft; overwegende dat de exploderende prijzen voor woningen en de hoge 
huurkosten in de grote steden de werkgelegenheidskansen van miljoenen jonge 
werkenden fnuiken3, terwijl - tegelijkertijd - groepen met een laag of een 
middeninkomen uit zich ontwikkelende of gentrificerende wijken worden verdrongen 
en achterstanden oplopen bij het betalen van hun huur, hun hypotheek en de rekeningen 
voor gas, water en elektra; overwegende dat de trek van minder ontwikkelde regio’s 
naar de stad bijdraagt tot oplopende prijzen in stedelijke centra;

G. overwegende dat het huisvestingsprobleem zich niet alleen in zeer dynamische en 
groeiende stedelijke centra voordoet, maar ook in minder ontwikkelde regio’s; 
overwegende dat negatieve structurele economische veranderingen in bepaalde regio’s 
tot bevolkingsbewegingen leiden en tot een oudere bevolking, resulterend in woningen 
van slechte kwaliteit en veel leegstand;

H. overwegende dat het verschijnsel huisjesmelkerij in veel lidstaten een hardnekkig 
probleem is, ten gevolge van de verarming van de bevolking, het uitblijven van een 
passende reactie in het kader van het huisvestingsbeleid en, het belangrijkste, illegale 
immigratie; overwegende dat dit verschijnsel een ernstig gezondheids- en 
veiligheidsrisico inhoudt, en dat overheden er snel iets aan moeten doen;

I. overwegende dat huisjesmelkers (net als mensensmokkelaars) menselijke ellende 
uitbuiten, en gebruikmaken van het manifeste falen van het beleid en de systemen met 

2 Eurostat, ”Housing costs a challenge to many households”, 20 mei 2020.
3 Wereldbank, “EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job opportunities”, 
8 november 2018.
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betrekking tot immigratie in de lidstaten;

J. overwegende dat de meeste slachtoffers van huisjesmelkers op plekken wonen die reeds 
als achterstandswijken golden; overwegende dat het verschijnsel huisjesmelkerij ertoe 
bijdraagt dat deze wijken zich ongunstig blijven ontwikkelen, met negatieve gevolgen 
voor de mensen die er wonen;

K. overwegende dat de lidstaten elk op hun eigen manier voor betaalbare huisvesting 
proberen te zorgen, en overwegende dat elke lidstaat zijn eigen huisvestingssysteem 
heeft dat aangepast is aan de eigen geschiedenis, tradities en omstandigheden; 
overwegende dat Zweden officieel geen gesubsidieerde socialehuisvestingssector kent 
en dat mensen met een lager inkomen zich voor een betaalbare woning tot 
gemeentelijke woningbedrijven kunnen wenden; overwegende dat in Frankrijk de staat 
de socialehuurwoningensector financiert, en bepaalt wie waar kan wonen en de hoogte 
van de huur vaststelt; overwegende dat in Nederland bijna een op de drie huizen een 
sociale woning is, terwijl de socialehuurwoningensector in andere lidstaten veel kleiner 
is; overwegende dat in meerdere lidstaten de voorraad sociale woningen veel te klein is 
gebleven of dramatisch is gedaald, resulterend in lange wachttijden;

L. overwegende dat er nu naar schatting drie miljoen mensen in de EU zijn zonder huis4; 
overwegende dat de Europese Federatie van nationale organisaties werkend met 
daklozen (Feantsa) in 2019 schatte dat in de EU elke nacht ten minste 700 000 daklozen 
buiten of in nood- of tijdelijke opvang slapen, en dat dit neerkomt op een stijging met 
70 % in tien jaar5;

M. overwegende dat dakloosheid en de toename ervan zowel persoonlijke als individuele 
oorzaken hebben, zoals geestelijkegezondheidsproblemen, alcoholmisbruik, 
werkloosheid, scheidingen en huiselijk geweld, maar ook structurele oorzaken, zoals 
ontwikkelingen op de huizenmarkt, legale en illegale immigratie uit derde landen, en 
armoedemigratie binnen de EU;

N. overwegende dat de lockdowns die regeringen tijdens de COVID-19-crisis hebben 
ingesteld, tot een grotere werkloosheid en meer faillissementen bij kleine bedrijven 
hebben geleid, waardoor de vraag naar sociale en betaalbare woningen onvermijdelijk 
zal stijgen;

O. overwegende dat het recht op eigendom een fundamenteel recht en beginsel is, dat 
volledig moet worden gerespecteerd en gehandhaafd;

1. benadrukt dat huisvesting tot de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten behoort; 
verzoekt de lidstaten hun huisvestingsbeleid zo in te richten dat hun burgers zich een 
fatsoenlijke en betaalbare woning kunnen veroorloven, hetgeen bijdraagt tot een 
stijgende levensstandaard en een veilige en gezonde woonomgeving;

2. stelt vast dat beleidsmaatregelen van de EU op diverse gebieden van grote invloed zijn 
op de ontwikkeling van de woningmarkten van de lidstaten;

4 Jerome Hughes, ‘”Homelessness in EU reaches record high of 3 million”, Press TV, 16 januari 2020.
5 Feantsa, Homeless in Europe Magazine, voorjaar 2019, blz. 2.
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3. stelt vast dat het beleid van de Europese Centrale Bank om de rentestand laag te houden 
in verschillende landen tot meer concurrentie op de markt voor onroerend goed heeft 
geleid, resulterend in hogere prijzen;

4. geeft aan dat het beleid en de wetgeving van de EU inzake klimaat een grote impact 
hebben op huisvesting en de betaalbaarheid daarvan; stelt bijvoorbeeld vast dat de 
energie-efficiëntierichtlijn van de EU (Richtlijn 2012/27/EU) een zeer hoog niveau van 
energie-efficiëntie verplicht stelt, met name voor nieuwe bouwprojecten en openbare 
gebouwen; stelt vast dat bijvoorbeeld in Duitsland de gemiddelde bouwkosten in de 
periode 2000-2016 met 49 % zijn gestegen en dat 15 % daarvan toe te schrijven is aan 
energie-efficiëntiemaatregelen; is van oordeel dat de specifieke vereisten van deze 
wetgeving een bijzonder zware last inhouden voor een groot aantal minderontwikkelde 
regio’s in de EU;

5. is van oordeel dat de energie-efficiëntiewetgeving van de EU tot het verschijnsel van 
groene, milieu- en koolstofarme gentrificatie heeft geleid; stelt in het bijzonder vast dat 
de strengere vereisten voor woningen op meerdere plaatsen tot huurstijgingen hebben 
geleid, en dat deze aan het klimaatbeleid gerelateerde kosten een extra last inhouden 
voor met name huurders met een laag inkomen, en dat velen van hen als gevolg daarvan 
gedwongen zijn ergens anders naartoe te verhuizen;

6. is van oordeel dat ook migratie een grote negatieve impact op de betaalbaarheid van 
woningen in stedelijke gebieden heeft; stelt vast dat de stijgende aantallen migranten 
voor druk zorgen aan de vraagzijde van de woningmarkt, de huur- en koopprijzen 
opdrijven, en huisvesting voor huishoudens met een laag of een middeninkomen minder 
betaalbaar maken; is dan ook van mening dat de strijd tegen illegale immigratie 
onderdeel moet uitmaken van elke huisvestingsstrategie;

7. steunt de lidstaten die hun eigen burgers en hun huishoudens prioritair toegang willen 
bieden tot sociale huisvesting;

8. stelt vast dat veel jongeren zich een woning in zeer productieve locaties met ruimte 
werkgelegenheidskansen niet kunnen permitteren, en dat dit een belemmering vormt 
voor productiviteit en economische groei; spoort de lidstaten aan onbenutte percelen die 
zij in bezit hebben voor woningbouw te gebruiken, de procedures voor het afgeven van 
bouwvergunningen te versnellen, de verbindingen met het centrum uit te bouwen, en 
openbare registers bij te houden om de transparantie van huizenprijzen te verbeteren, 
teneinde de concurrentie tussen locaties te bevorderen;

9. geeft aan dat veel eigenaren van kleine panden voor betaalbare huisvesting zorgen en 
dat kleinschalige huurobjecten, vaak ouder en met hogere onderhoudskosten, vaker door 
mensen en groepen met een laag inkomen worden gehuurd dan nieuwere appartementen 
die door corporaties worden beheerd; is van oordeel dat de doorgeschoten 
huurdersbescherming en ingewikkelde uitzettingsprocedures veel eigenaren huiverig 
maken om objecten op de woningmarkt te huur aan te bieden; verzoekt de lidstaten in 
dit verband ervoor te zorgen dat het evenwicht in de betrekkingen tussen huurder en 
eigenaar niet onevenredig sterk doorhelt in de richting van hetzij de ene, hetzij de 
andere partij, en dat beide partijen worden beschermd; is van oordeel dat een 
versoepeling van de regels voor de betrekkingen tussen huurders en eigenaren tot een 
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groter aanbod van huurwoningen kan bijdragen;

10. stelt vast dat eigenaren in veel lidstaten blootgesteld zijn aan het risico dat krakers hun 
eigendom illegaal bezetten; geeft aan dat veel van deze eigenaren huurinkomsten nodig 
hebben om hun inkomen aan te vullen en dat de financiële verliezen aanzienlijk kunnen 
zijn; spoort de lidstaten dan ook aan de noodzakelijke wettelijke regelingen te treffen 
om krakers snel uit te kunnen zetten;

11. stelt vast dat de gegevens over dakloosheid in de meeste lidstaten oud of 
gefragmenteerd zijn, en dat in veel gevallen de officiële cijfers een onvolledig beeld 
laten zien; wijst op het feit dat in meerdere lidstaten daklozen bijna onzichtbaar zijn; is 
van mening dat het verschijnsel dakloosheid alleen succesvol kan worden aangepakt na 
kwantificering van het probleem op basis van officiële, geloofwaardige statistieken die 
de verschillende betroffen sociale groepen omvatten en tot uitdrukking brengen; 
verzoekt de lidstaten officiële en betrouwbare gegevens over daklozen te verzamelen;

12. is van mening dat ontwikkelingen op de woningmarkt tot de belangrijkste structurele 
oorzaken van dakloosheid behoren; is derhalve van oordeel dat beleid dat tot doel heeft 
dakloosheid aan te pakken, de bouw van sociale woningen en betaalbare appartementen 
moet omvatten, alsook maatregelen die daklozen toegang tot deze vormen van 
huisvesting garanderen; verzoekt de lidstaten daarnaast preventief beleid te ontwikkelen 
met maatregelen voor vroegtijdige waarschuwing, teneinde te voorkomen dat mensen 
dakloos worden;

13. is van oordeel dat zowel armoedemigratie uit Oost-Europa naar lidstaten in West-
Europa, alsook illegale migratie uit derde landen belangrijke structurele factoren van 
dakloosheid zijn; verzoekt de EU dan ook het toetredingsproces met de landen van de 
westelijke Balkan stop te zetten, en spoort de lidstaten aan een strikt en robuust 
migratie- en asielbeleid te voeren;

14. is van oordeel dat de bestrijding van dakloosheid ook een goed arbeidsmarktbeleid 
behoeft, en maatregelen die erop gericht zijn armoede te verminderen; beschouwt 
huiselijk geweld tegen vrouwen als een belangrijke oorzaak van dakloosheid van 
vrouwen en verzoekt de lidstaten voor opvangcentra te zorgen die specifiek toegesneden 
zijn op de behoeften van dakloze vrouwen;

15. is van oordeel dat het Finse voorbeeld duidelijk heeft gemaakt dat beleid en een 
strategie die eerst en vooral op huisvesting inzetten, het meest geschikte instrument zijn 
om langdurig daklozen met complexe persoonlijke situaties, alcohol- en 
drugsproblemen, en psychische problemen te helpen re-integreren;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

Or. en


