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Geachte Kamerleden, 

 

2 februari aanstaande spreekt u over het Wetsvoorstel Wet Eenmalige Huurverlaging. De 

Woonbond is positief over het wetsvoorstel en roept de Kamer op in te stemmen met het 

voorstel. Wel strekt het tot de aanbeveling oom ook huurders met een smalle beurs in de 

commerciële huursector recht te geven op huurverlaging. 

 

Nationale Prestatie Afspraken 

Met het afschaffen van de verhuudersheffing per 1 januari jl. is er additionele 

investeringscapaciteit vrij gekomen bij de woningcorporaties en andere verhuurders van 

gereguleerde woningen. De Woonbond heeft zich in de Prestatieafspraken hard gemaakt voor 

betaalbare huren, nadat de huren zijn gestegen onder invloed van de verhuurderheffing. In de 

Nationale Prestatie Afspraken zijn we samen met de minister, Aedes en VNG overeengekomen 

om voor huurders met een hoge huur en een laag inkomen een eenmalige huurverlaging door te 

voeren om de betaalbaarheid te verbeteren voor deze kwetsbare groep huishoudens. De 

Woonbond is dan ook tevreden dat het gelukt is om de huurverlaging in 2023 plaats te laten 

vinden en is de minister hiervoor erkentelijk. Eveneens zijn we positief over de additionele 

huurtoeslag die in het najaar beschikbaar is gesteld tijdens de Begroting, waarbij de zogenaamde 

inverdieneffecten voor de huurtoeslag van lagere huur alsnog voor de doelgroep beschikbaar zijn 

gebleven. 

 

Volgens het wetsvoorstel komen ruim 510.000 huishoudens in aanmerking voor een 

huurverlaging van gemiddeld € 57 per maand. De Woonbond is dan ook tevreden dat we 

gezamenlijk het verschil kunnen maken in tijden dat dit broodnodig is. Voor deze doelgroep telt 

elke euro. Wel zien we graag een goede monitoring om te zien of er inderdaad zoveel huurders 

worden bereikt. Als er minder huurders in de bandbreedte vallen betekent dat immers dat 

corporaties financiële ruimte over hebben om in te zetten voor betaalbaarheid. 

 

Huurders bij een commerciële verhuurder 

In het wetsvoorstel is de doelgroep die in aanmerking komt beperkt tot huurders bij een 

woningcorporatie. De Raad van State wijst in haar reactie op het wetsvoorstel op deze 
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rechtsongelijkheid. De Woonbond beveelt aan om huurders bij een commerciële verhuurders ook 

in aanmerking te laten komen voor de eenmalige huurverlaging. Ook hier zitten immers huurders 

met een bescheiden inkomen financieel in de knel. Het amendement van het lid Klaver komt hier 

ook aan tegemoet.  

 

Bovendien hebben commerciële verhuurders ook extra ruimte gekregen voor huurverhogingen 

bij de invoering van de verhuurderheffing, waarbij de inflatievolgende huurverhoging is 

losgelaten. De afgelopen jaren is hier door de commerciële aanbieders (waar geen 

huursombeperking geldt) ook grif gebruik van gemaakt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de 

huurstijging bij andere verhuurders van gereguleerde huurwoningen jaar op jaar hoger uitvalt dan 

bij corporaties.1  

 

Commerciële verhuurders verhoogden de huren met hogere percentages. Terwijl een aanzienlijk 

deel van de particuliere verhuurders (met minder dan 50 woningen) geen heffing hoefde te 

betalen. Commerciële verhuurders worden dus óf gecompenseerd door het wegvallen van de 

verhuurderheffing, óf ze hoefden de heffing al niet te betalen, maar verhoogden wel de huren. 

Het is dan ook redelijk bij deze verhuurders een tegenprestatie te vragen voor het verdwijnen van 

de heffing in het licht van de opgelopen huurprijzen die met de invoering van de heffing mogelijk 

werden gemaakt. 

 

Uitvoering 

Mocht een automatische huurverlaging uitvoeringsproblemen opleveren bij de Belastingdienst, 

kunt u overwegen om de huurverlaging in dit segment alleen op initiatief van de huurder plaats te 

laten vinden. Het recht op huurverlaging geldt dan voor beide groepen gelijk, alleen in de 

uitvoering is er dan een verschil. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Zeno Winkels 

Algemeen directeur 

 

 

 
1 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83163NED/table?dl=7793B 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83163NED/table?dl=7793B

