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Veel internationale werknemers in Nederland betalen meer aan huur dan ze zich 
redelijkerwijs kunnen veroorloven. Negen van de tien werknemers krijgen bovendien 
geen enkele financiële tegemoetkoming voor hun woonlasten van hun werkgever. Dit 
zijn enkele van de uitkomsten van een recente enquête van het International 
Community Advisory Platform (ICAP)  
 
Zo’n 43% van de 1.668 respondenten heeft een bruto inkomen van meer dan €5.000 
per maand per huishouden maar 25% verdient €3.000 of minder. Dat betekent dat 
deze groep in aanmerking komt voor een woning in de sociale huursector.  
 
Uit de enquête blijkt ook dat 53% van de internationale werknemers meer dan €1.200 
aan huur betaalt waarvan slechts 30% aangeeft zich dat ook daadwerkelijk te kunnen 
permitteren.  
 
‘De huizen zijn kleiner voor de prijs die ervoor gevraagd wordt. Als je een Nederlands 
vriend heb, zorg dan dat hij zogenaamd op zoek is, niet jij. Daarmee voorkom je dat 
je gediscrimineerd wordt,’ aldus een inwoner van Utrecht.  
 
Meer dan zeven van de tien respondenten zeiden problemen te hebben bij het 
vinden van een vaste woonplek vanwege het gebrek aan woningen in hun 
prijscategorie. Een op de vier gaf aan niet genoeg te verdienen om te beantwoorden 
aan de eisen van de verhuurder en bijna een kwart heeft moeite met de 
gecompliceerde Nederlandse verhuurregels. 
 .  
‘Het is duidelijk dat een substantieel deel van de Nederlandse expats geen hoog 
salaris verdient en, zoals veel Nederlanders, moeite heeft een betaalbare woning te 
vinden,’ aldus ICAP voorzitter Robin Pascoe. ‘Het plaatje van de rijke expat met 
duizenden te besteden voor een klein appartement gaat in veel gevallen niet op.’ 
  
Oplichterij en onbetrouwbare verhuurders werden eveneens genoemd; zo’n 15% van 
de respondenten meldde dat het niet mogelijk was zich op het adres in kwestie in te 
schrijven, een indicatie dat het aangeboden contract legaal niet in orde was.  
 
‘Laat je niet in met advertenties via Facebook of kleinere websites zonder enig 
toezicht. Dat is waar de oplichters zich ophouden,’ aldus een respondent uit Den 
Haag.  



 
In totaal 55% van de respondenten is op zoek naar een koophuis waarvan 49% 
aangaf te denken daarmee goedkoper uit te zijn dan als huurder.  
 
Over de respondenten 
 
In totaal 1.668 mensen met 110 verschillende nationaliteiten namen deel aan de 
enquête waarvan er 691 in Amsterdam wonen, 186 in Den Haag, 104 in Utrecht en 
99 in Rotterdam  
 
 
Meer informatie 
 
Wilt U meer weten over deze ICAP enquête, neem dan contact op met Robin Pascoe 
via 0645241999 of stuur een email naar  robin@icapamsterdam.nl 
 
 
Over ICAP 
ICAP is een onafhankelijke stichting opgericht in 2016 om een brug te slaan tussen 
de internationale gemeenschap in Nederland en overheids- en maatschappelijke 
instanties. Doel is met name een onafhankelijk forum te creëren waar internationale 
werknemers zich kunnen laten horen over zaken die een grote impact hebben op 
Nederlands als aantrekkelijke plek om te wonen en zaken te doen. 
  
www.icapnl.com  
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