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Geachte dames en heren, 
 
 
Aanstaande woensdag 4 april behandelt uw Kamer de voorgenomen Wijziging van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond 
van inkomen). Op 13 februari heeft de Nederlandse Woonbond een eerste reactie met 
fundamentele kritiek op het wetsvoorstel gestuurd. Aanvullend is op 7 maart het advies van het 
het bureau Kennedy Van der Laan naar de leden van de vaste Commissie BZK verzonden als 
onderbouwing van de kritiek op de privacyschending. Met deze brief zetten wij onze 
voornaamste kritiekpunten op het wetsvoorstel op een rij. 
 
Privacyschending 
De Woonbond ziet het wetsvoorstel als een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van 
huurders. Bureau Kennedy Van der Laan constateerde dat het plan strijdig is met 
privacywetgeving. Juridisch gezien stuit de invoering van inkomenshuren op drie bezwaren: 
1. De wettelijke grondslag ontbreekt.  
Voor beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet een 
wettelijke grondslag zijn volgens artikel 8 van het Europese verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens (EVRM) en artikel 10 Grondwet. Die grondslag ontbreekt op dit moment. 
Toch verstrekt de Belastingdienst al volop inkomensindicaties van huurders. En blijken de 
verhuurders de opgevraagde inkomensindicaties ook te gebruiken voor andere zaken dan 
aanzegging van de huurverhoging. 
2. Geen noodzaak voor privacyschending. 
Er is onvoldoende aangetoond dat het doel van het wetsvoorstel, namelijke de doorstroming 
bevorderen, niet op andere manier bereikt kan worden en dat schending van de privacy 
noodzakelijk is om het scheefwonen te bestrijden. Dit was ook kritiek van de Raad van State in 
zijn advies over het voorstel.  
3. De huurder is niet geïnformeerd.  
Er is niet geregeld dat de huurders voorafgaand aan de levering van privacygevoelige 
gegevens aan de verhuurder worden geïnformeerd. Terwijl dat bij het verstrekken van 
dergelijke privacygevoelige informatie een absolute voorwaarde is volgens de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp).  
 
De minister gaat bij de beantwoording van vragen in de Nota naar aanleiding van het verslag 
wel in op de noodzaak om de privacy te schenden, maar negeert volledig de overige twee 
kritiekpunten. De Woonbond vindt dit volstrekt onbevredigend. We zullen zorgen dat nog voor 
de kamerbehandeling een reactie van Kennedy van der Laan naar u verzonden wordt.  
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Maatregel leidt tot willekeur 
Het voorstel voor een extra huurverhoging op basis van inkomen is volgens de Woonbond geen 
oplossing voor ‘scheefbetalen’, maar leidt daarentegen tot willekeur. Vooral huishoudens met 
een wisselend inkomen worden de dupe van deze maatregel. ZZP-ers, werknemers met tijdelijk 
of flexibele arbeidscontracten, uitzendkrachten, ontslagen werknemers en ouderen die de 
afgelopen twee jaar met pensioen zijn gegaan kunnen geconfronteerd worden met een 
huurverhoging van 7,3% op basis van hun inkomen in 2010, terwijl zij dit jaar een fors lager 
inkomen hebben.  
 
Bovendien wordt niet gekeken naar verschillende categorieën huishoudens en hun netto-
huurquote. De ChristenUnie-fractie legde de minister het volgende voorbeeld voor: 
 
“Een alleenstaande met een inkomen van € 41.000 en een huur van € 300 kan met het 
wetsvoorstel de extra huurverhoging niet krijgen, terwijl een gezin met twee kinderen met een 
gezamenlijk inkomen van € 44.000 en een huur van € 640, wel te maken kan krijgen met een 
huurverhoging van 7,3% in 2012.”  
 
De fractie van de ChristenUnie vroeg of dit eerlijk wordt geacht en zo ja, wat hiervoor de 
argumenten zijn. De minister is niet op dit voorbeeld ingegaan. 
 
Daarnaast zijn er ook huurders van een gereguleerde huurwoning die een huur (ruim) boven de 
€ 664,66 betalen op basis van het aantal woningwaarderingspunten. Er bestaan namelijk 
huurwoningen die wel gereguleerd zijn, terwijl de feitelijke huur boven de liberalisatiegrens ligt. 
Deze groep huurders met een hoge huur krijgen ook te maken met de extra huurverhoging. Hen 
aanmerken als scheefwoner is volledig onterecht.  
 
Met recht en reden in een corporatiewoning, toch ‘d oorstroomhuurverhoging'  
Met de ‘Tijdelijke regeling Diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen’ 
(DAEB) is bepaald dat 90% van de corporatiewoningen moet worden toegewezen aan huurders 
met een inkomen tot € 34.085 per jaar. Deze groep woont met recht en reden in de 
corporatiesector. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 10% van de sociale huurwoningen toe 
te wijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Ook deze groep woont met recht en reden 
in de corporatiesector. Toch dreigt nu een situatie te ontstaan dat zowel de huurders in de 10%-
ruimte, als de huurders binnen de 90% geconfronteerd kunnen worden met de 
'doorstoomhuurverhoging'. 
 
De reden daarvan is dat de definitie van het huishoudinkomen in het wetsvoorstel afwijkt van de 
definitie van het inkomen in de Tijdelijke regeling DAEB (zie bijlage1 voor een overzicht van de 
verschillen). Zo wordt in de staatsteunregeling uitgegaan van het verwachte gezamenlijke 
verzamelinkomen van de woningzoekende en partner die medebewoner is. Een medebewoner 
is volgens het Burgerlijk wetboek de echtgenoot of geregistreerde partner of een door de 
verhuurder erkende medehuurder, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de 
huurder hebben (gehad) en als medehuurder erkend is door de verhuurder of de rechter.  
De Tijdelijke regeling DAEB telt het inkomen van inwonende kinderen niet mee voor de 
bepaling van het huishoudinkomen. Dit wordt niet redelijk geacht doordat ‘deze veelal slechts 
een beperkt aanvullend inkomen hebben; dit inkomen meestal niet beschikbaar is voor het 
huishouden, en als dit inkomen wel beschikbaar zou zijn, dit vaak tijdelijk is totdat de inwonende 
kinderen het huis verlaten waarna de huurder en zijn partner zelf de volle huur moeten 
opbrengen uit het eigen inkomen’, aldus het ministerie van BZK. 
In het voorliggende wetsvoorstel wordt echter met de introductie van het inkomen als criterium 
voor de geldende maximale huurverhoging, uitgegaan van het huishoudinkomen van de 
huurder en alle overige bewoners van de woonruimte.  
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Zo kan het dus voorkomen dat door het meetellen van de inkomens van kinderen en overige 
bewoners een huurder die volkomen legitiem in een corporatiewoning woont, toch een extra 
huurverhoging van 5%, waarmee het kabinet de huurder laat weten dat hij/zij moet 
doorstromen. De Woonbond vindt dat ongewenst. 
 
Afwijking inkomen 
In de Tijdelijke regeling DAEB is geregeld dat indien een woningzoekende vanwege 
verandering van baan, ontslag, andere gezinssituatie, maar bijvoorbeeld ook vanwege het 
(onterecht) meegerekend zijn van het inkomen van inwonende kinderen in het IB60-formulier, 
een bijstelling ervan kan plaatsvinden op basis van eigen verklaringen van de woningzoekende, 
bij voorkeur onderbouwd met bewijsstukken als jaaropgaven, loonstroken, uitkerings-
specificaties en dergelijke. Bij het wetsvoorstel leidt een tussentijdse inkomensdaling tot onder 
de € 43.000 pas twee jaar later tot een lagere maximale huurverhoging. Het leidt echter niet tot 
het terugdraaien van de extra huurverhoging. 
 
Geen oplossing voor groepen in problemen (hardheids clausule). 
Huishoudens die door de forse huurverhoging in de problemen komen wordt geen oplossing 
geboden. Als een huishouden door een inkomensachteruitgang (bijvoorbeeld door ontslag) 
financieel niet in staat is om de huurverhoging op te brengen, is er geen hardheidsclausule op 
basis waarvan een instantie de redelijkheid kan beoordelen om af te wijken van extra 
huurverhoging.  
 
Begrip huishoudinkomen niet in overeenstemming met karakter huurovereenkomst 
Naast afwijking van de inkomensdefinitie met de Tijdelijke regeling DAEB blijkt dat het begrip 
huishoudinkomen ook niet in overeenstemming is met het karakter van de huurovereenkomst. 
Dit blijkt uit advies van Hemony Advocaten aan de Woonbond (zie bijlage 2). Op basis van het 
Burgerlijk Wetboek bestaan er slechts over en weer rechten en verplichtingen tussen 
contractpartijen: de verhuurder en de huurder. Het wetsvoorstel gaat echter uit van het inkomen 
van iedereen die op het adres geregistreerd staat. Het is juridisch gezien onwenselijk dat het 
inkomen van een niet-huurder een rol gaat spelen bij de betalingsverplichting van de huurder, 
aldus Hemony Advocaten. 
 
Verder wordt in het advies van de advocaten gewezen op mogelijke problemen tussen de (door 
de verhuurder erkende) huurder en de medebewoner omdat de medebewoner volledig inzicht 
moet geven aan de huurder. Eerder noemde het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) dit reeds ‘een ernstige inmenging van het recht op respect voor privéleven van de 
huurder en de medebewoners’. 
 
Ten slotte wijst Hemony Advocaten erop dat er discussies kunnen ontstaan door uit te gaan van 
het inkomen van twee jaar geleden en de huishoudensamenstelling op het moment van de 
huurverhoging. Dit kan leiden tot allerlei vormen van ongewenst strategisch gedrag om de 
huurverhoging te ontlopen. 
 
Is Huurcommissie toegerust op uitvoering? 
Het kabinet verwacht 5.000 extra huurverhogingsgeschillen in 2012 als gevolg van de 5% extra 
huurverhoging (een verdubbeling van het huidige totaalaantal huurprijsgeschillen in een jaar). 
De minister geeft in antwoord op uw inbreng aan dat de Huurcommissie toegerust is op deze 
taak. De Woonbond vraagt zich echter af of de Huurcommissie daadwerkelijk in staat is om 
deze toename van zaken binnen de gestelde afhandeltermijnen te behandelen. Verder wordt de 
Huurcommissie voor de beoordeling van de inkomensafhankelijke huurverhoging afhankelijk 
van gegevens van derden (Belastingdienst en Gemeentelijke Basis Administratie). Het feit dat 
de Belastingdienst niet altijd (juiste) gegevens kan leveren en het gegeven het GBA vaak niet 
goed op orde is, kunnen leiden tot uitvoeringsproblemen bij de Huurcommissie. 
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Tot slot 
De Woonbond heeft nog meer (principiële) bezwaren tegen het voorliggend voorstel, zoals een 
ongewenste vermenging van inkomensbeleid en huurbeleid. Het voert te ver om daar nu 
uitgebreid op in te gaan. 
 
Op basis van bovenstaande punten vraagt de Woonbond u met klem om de voorgestelde 
maatregel af te wijzen of in ieder geval niet tot overhaaste invoering over te gaan. Het kabinet, 
verhuurder en huurders lopen met deze maatregel risico’s door de huidige juridische 
onvolkomenheden en de willekeur die dit in de uitvoering zal opleveren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Nederlandse Woonbond, 
 
 
 
Ronald Paping 
algemeen directeur  



 
 
 
Bijlage 1 - wetsvoorstel huurverhoging op basis van inkomen (33129)  - V12.0425 
 

Kloof wetgeving DAEB en wetsvoorstel huurverhoging op grond van inkomen 
 
De hantering van het begrip huishoudinkomen in de Tijdelijke regeling ‘Diensten van algemeen 
economisch belang toegelaten instellingen’ (DAEB) wijkt op een aantal punten af van definitie van het 
huishoudinkomen in het wetsvoorstel om een extra huurverhoging mogelijk te maken bij een 
huishoudinkomen hoger dan € 43.000 (Wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het burgerlijk Wetboek 
en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte).  
Dat blijkt uit de Tijdelijke regeling zelf en de richtlijnen van het ministerie van BZK voor de berekening 
van het huishoudinkomen in het kader van de toewijzing van huurwoningen: het ‘Schema toetsing 
huishoudinkomen 2012’ en de ‘Brochure (Q en A update december 2011)’.  
 
Verschillen: 
1. Wettelijke grondslag 

In de Tijdelijke regeling (DAEB) wordt voor de definitie van het huishoudinkomen aangesloten bij 
artikel 2.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, met uitzondering van kinderen in de zin van 
artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. In het wetsvoorstel om een extra 
huurverhoging mogelijk te maken bij een huishoudinkomen hoger dan € 43.000 euro wordt echter 
huishoudinkomen gedefinieerd als het gezamenlijke bedrag van de inkomensgegevens, bedoeld 
in artikel 21 onderdeel e van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de huurder en de 
overige bewoners van een woonruimte.  
 

2. Peildatum inkomen 
Tijdelijke regeling DAEB: De corporatie dient zich naar redelijkheid ervan te vergewissen welk 
gezamenlijk verzamelinkomen de nieuwe huurders naar schatting zullen genieten in het jaar van 
aanvang van het huurcontract. In het Wetsvoorstel is gekozen voor het peiljaar T-2, omdat op 
dat moment het proces van vaststelling van het inkomensgegeven bij de Belastingdienst 
nagenoeg geheel is afgerond.  
 

3. Toetsinkomen 
Tijdelijke regeling DAEB: Het toetsinkomen is het verwachte gezamenlijke verzamelinkomen van 
woningzoekende en partner die medebewoner wordt in het jaar waarin het huurcontract zal 
worden getekend (2012). Een medebewoner is volgens het Burgerlijk Wetboek de echtgenoot of 
geregistreerde partner of een door de verhuurder erkende medehuurder, die een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding met de huurder hebben (gehad) en als medehuurders erkend 
zijn door de verhuurder of de rechter. Medehuurderschap brengt hoofdelijke aansprakelijkheid met 
zich mee voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst, maar ook het recht op voortzetting van 
de huurovereenkomst waar deze eindigt met de hoofdhuurder (art. 7:266, 7:267, 7:268). In het 
wetsvoorstel wordt met de introductie van het inkomen als criterium voor de geldende maximale 
huurverhoging uitgegaan van het huishoudinkomen van de huurder en alle overige bewoners 
van de woonruimte. 

 
4. Inkomen inwonende kinderen 

Tijdelijke regeling DAEB: Het inkomen van inwonende kinderen wordt niet meegerekend voor de 
bepaling van het huishoudinkomen Het meerekenen van het inkomen van inwonende kinderen 
wordt niet redelijk gevonden. De reden hiervoor is dat deze veelal slechts een beperkt aanvullend 
inkomen hebben; dit inkomen meestal niet beschikbaar is voor het huishouden, en als dit inkomen 
wel beschikbaar zou zijn, dit vaak tijdelijk is totdat de inwonende kinderen het huis verlaten 
waarna de huurder en zijn partner zelf de volle huur moeten opbrengen uit het eigen inkomen. 
Ook in geval een inwonend kind inkomen uit vermogen heeft dat op grond van de Wet 
Inkomstenbelasting belast is in box 3, telt dat inkomen niet mee. In het wetsvoorstel wordt het 
inkomen van inwonende kinderen meegerekend bij de bepaling van het huishoudinkomen. 
 
 



 
 
 
 

5. Afwijking inkomen 
Tijdelijke regeling DAEB: Indien het op deze wijze bepaalde toetsinkomen volgens 
woningzoekende leidt tot een substantieel onjuist toetsinkomen, bijvoorbeeld vanwege 
verandering van baan, ontslag, andere gezinssituatie, maar bijvoorbeeld ook vanwege het 
meegerekend zijn van het inkomen van inwonende kinderen in het IB60-formulier, kan een 
bijstelling ervan plaatsvinden op basis van eigen verklaringen van de woningzoekende, bij 
voorkeur onderbouwd met bewijsstukken als jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsspecificaties e.d. 
Bij het wetsvoorstel huurverhoging op grond van inkomen leidt een tussentijdse inkomensdaling 
tot onder de € 43 000 pas twee jaar later tot een lagere maximale huurverhoging. 

 
6. Bijzondere uitgaven 

Tijdelijke regeling DAEB: De woningzoekende kan onder bepaalde voorwaarden kosten aftrekken 
van zijn inkomen als persoonsgebonden aftrek, die in principe in mindering worden gebracht op 
het verzamelinkomen. De volgende kostenposten worden daarbij genoemd:  
• Ziektekosten; 
• Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten; 
• Uitgaven levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar als de woningzoekende geen recht op 

kinderbijslag heeft en zij zelf geen recht op studiefinanciering hebben; 
• Betaalde alimentatie aan de ex-partner; 
• Schulden (die niet in box 1 of 2 vallen). Hieronder vallen onder meer schulden voor 

consumptiedoeleinden, schulden volgens de Wet studiefinanciering en erfbelasting. 
In het wetsvoorstel huurverhoging op grond van inkomen worden deze kostenposten buiten 
beschouwing gelaten.  

 
 
 




