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Aan de leden van de Kamercommissie 
voor Wonen en Rijksdienst 
      
      
      
      

 
  

Ons kenmerk: V13.0069.BB 
Afdeling: Directie 

Datum: 22 januari 2013 
Onderwerp: Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Bijlage(n): Memo Kennedy Van Der Laan 6-3-2012 
Memo Kennedy Van Der Laan 2-4-2012 
Advies CBP 24-7-2012 

 
Geacht Kamerlid, 
 
Naar aanleiding van de schriftelijke vragenronde over de huurverhoging op grond van een 
tweede categorie huishoudinkomens (dossiernummer 33 330)  wil de Nederlandse Woonbond 
nog een aantal kanttekeningen plaatsen. Tevens zouden wij van de gelegenheid gebruik willen 
maken om u een tweetal rapporten over deze wet, die advocatenkantoor Kennedy Van Der 
Laan in 2012 over het invoeren van inkomensafhankelijke huurverhogingen heeft opgesteld, 
nogmaals te doen toekomen. 
 
De bezwaren van de Woonbond tegen dit wetsvoorstel hebben wij in 2012 al enkele malen aan 
uw Kamer doen toekomen. Vanwege de wisseling van de wacht zouden wij deze bezwaren 
opnieuw onder uw aandacht willen brengen, aangevuld met vele actuele opmerkingen naar 
aanleiding van de laatste nota van wijziging en nota van beantwoording die de minister op 15 
januari aan uw Kamer heeft gestuurd. 
 
De Woonbond is van mening dat het systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen niet 
effectief is om scheefwonen aan te pakken. Wij denken dat de huishoudens die worden 
getroffen door de diverse voorstellen vooral de lager middeninkomens betreffen. Deze 
inkomens kunnen bezwaarlijk als rijke scheefwoners worden betiteld. Bovendien worden ook de 
laagste inkomens getroffen door invoering van het basishuurverhogingspercentage van 1,5%. 
 
Door de gekozen systematiek is de manier van invoeren eenzijdig. Veel huurders worden 
geconfronteerd met een huurverhoging als het inkomen toeneemt, maar die huurverhoging 
wordt niet ongedaan gemaakt als er sprake is van een inkomensdaling. Ondanks herhaald 
aandringen van uw Kamer blijft de minister in zijn nota van beantwoording bij zijn standpunt dat 
inkomensdaling niet leidt tot ongedaan maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Bovendien ontbreekt de mogelijkheid om te werken met een huursombenadering, die expliciet 
in het regeerakkoord is opgenomen. 
 
Het moment van besluitvorming is uiterst ongelukkig. Het grootschalige onderzoek WoOn 2012 
is in de afrondende fase. Wij hebben uit diverse bronnen begrepen dat de uitkomsten al onder 
embargo bekend zijn. Toch zullen deze relevante cijfers pas op 11 april worden gepubliceerd. 
De minister wil echter de besluitvorming over inkomensafhankelijke huren vóór 1 maart hebben 
afgerond, zo blijkt uit zijn aanbiedingsbrief. Dit betekent dat het voorliggende besluit niet op 
basis van de meest recente gegevens kan worden genomen.  
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Wij zouden u in dit kader de volgende vragen willen suggereren: 
 

1. Waarom kiest de minister er niet voor om inkomensafhankelijke huurverhoging 
ongedaan te maken als er sprake is van inkomensdaling die er toe leidt dat een 
huishouden niet langer in aanmerking komt voor de betreffende inkomensafhankelijke 
huurverhoging? 

2. Kunnen verhuurders deze inkomensafhankelijke huurverhoging gecombineerd met een 
huursombenadering invoeren? Op welke manier wordt dit wettelijk verankerd? 

3. Is de minister bereid om voor besluitvorming over inkomensafhankelijke huurverhoging 
de uitkomsten van WoOn 2012 aan de Kamer te sturen, zodat het debat en 
besluitvorming kan plaatsvinden op basis van de meest recente gegevens? 

 
Betaalbaarheid 
Na de laatste nota van wijziging behelst het voorstel huurverhogingen van 1,5%, 2,5% en 6,5% 
boven inflatie. Toepassing van het inflatiecijfer van 2012, dat onlangs is vastgesteld op 2,5%, 
betekent voor 2013 concreet dat alle huurders met een gereguleerd contract en een inkomen 
tot 33.614 een huurverhoging van 4% krijgen. Huishoudens met een gereguleerd contract en 
een inkomen tussen 33.614 en 43.000 krijgen een huurverhoging van 5% en huishoudens met 
een gereguleerd contract en een inkomen boven 43.000 kunnen een huurverhogingsvoorstel 
van 9% tegemoet zien. Dit vooruitzicht baart de Nederlandse Woonbond grote zorgen. Recent 
gepubliceerd onderzoek van het OTB toont aan dat de betaalbaarheid van sociale 
huurwoningen voor steeds meer huurders in het geding is.

1
 Al in 2009 hadden bijna 1 miljoen 

huishoudens grote betaalbaarheidsproblemen. Na aftrek van hun huur hadden zij te weinig 
inkomen om de normbedragen die het NIBUD stelt voor noodzakelijke uitgaven te kunnen 
betalen. Daarom heeft het Woonbond, samen met het FNV, de minister verzocht om een 
betaalbaarheidscheck uit te voeren alvorens over te gaan tot besluitvorming over 
huurverhogingen.  
 

1. Is de minister bereid om de voorgestelde huurverhogingen voorafgaand aan de 
besluitvorming te onderwerpen aan een betaalbaarheidscheck, met gebruikmaking van 
de cijfers uit WoOn 2012 en uitgevoerd volgens de methodiek zoals het OTB die heeft 
ontwikkeld voor het onderzoek “Is huren te duur?” (Real Estate Research Quarterly, 
oktober 2012)? 

2. Is de minister bereid om bij het uitvoeren van een betaalbaarheidscheck ook rekening 
te houden met de effecten van de toenemende energiekosten? 

3. Worden de huurstijgingen voor groepen met een laag inkomen volledig gecompenseerd 
door de huurtoeslag? 

4. Is de uitbereiding van de huurtoeslag, zoals voorgesteld in het regeerakkoord, 
toereikend om de effecten van de voorgestelde huurmaatregelen zonder 
koopkrachteffecten voor huurtoeslagontvangers uit te voeren?  

5. Kan de minister de effecten van de voorgestelde huurverhogingen op de koopkracht 
van huurders uitwerken in koopkrachtplaatjes van diverse voorbeeldsituaties, zowel 
onder als net boven de huurtoeslaggrens? 

6. Hoeveel huurtoeslagontvangers zullen niet volledig worden gecompenseerd omdat hun 
huur door de huurstijgingen boven de kwaliteitskortingsgrens heen zal stijgen? Wat is 
het effect hiervan op hun koopkracht? 

7. Hoeveel huurtoeslagontvangers zullen hun recht op huurtoeslag kwijtraken doordat hun 
huur door de huurverhoging zal stijgen boven de liberalisatiegrens? Wat is het effect 
hiervan op hun koopkracht? 

8. In hoeverre werkt deze wet strategisch gedrag van huurders in de hand, aangezien de 
peildata voor de hoogte van het huishoudinkomen en de samenstelling van het 
huishouden niet gelijk zijn? In hoeverre houdt de minister rekening met discussies over 
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de juistheid van de gegevens als de huurder al voor 1 mei te horen krijgt op basis van 
welke inkomens zijn huishoudinkomen van 1 juli zal worden berekend? 

 
Beoogd effect niet aantoonbaar 
In alle debatten die tot op heden zijn gevoerd over het invoeren van inkomensafhankelijke 
huurverhogingen hebben opeenvolgende ministers deze maatregelen steeds verdedigd met als 
argument dat op deze manier de doorstroming op de woningmarkt zou worden bevorderd. Dit 
zou gebeuren doordat scheefwoners na herhaalde huurverhogingen hun sociale huurwoning 
zouden verruilen voor een duurdere huurwoning of een koopwoning. Mochten zij dat niet doen, 
dan zouden de extra huuropbrengsten de verhuurders in staat stellen om extra investeringen te 
doen, waardoor het aanbod van sociale huurwoningen zou toenemen. Deze argumenten komen 
ook in de voorliggende nota van beantwoording herhaaldelijk terug. De onderbouwing daarvan 
is echter niet correct. 
 
Hoewel steeds opnieuw wordt betoogd dat inkomensafhankelijke huurverhogingen zullen leiden 
tot betere doorstroming omdat scheefwoners zullen verhuizen, geeft de minister nooit een 
kwantitatieve doelstelling voor het aantal sociale huurwoningen dat hierdoor zal vrijkomen. Als 
uw Kamer naar deze doelstelling vraagt, schrijft de minister dat dit onmogelijk is “omdat er geen 
direct causaal verband is tussen het aantal inkomensafhankelijke huurverhogingen en het 
aantal verhuizingen van huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrenzen.” Het door 
de minister beoogde effect is dus niet aan te tonen. 
 
Dit geldt ook voor het tweede onderdeel van de onderbouwing, de extra huuropbrengsten die 
voor meer huurwoningen zullen zorgen. Diverse malen wordt de minister gevraagd of deze 
extra inkomsten niet volledig op zullen gaan aan de voorgestelde verhuurdersheffing, zoals ook 
in het regeerakkoord wordt aangenomen. De minister zegt desgevraagd dat uit onderzoek van 
ABF en het CFV blijkt dat corporaties voldoende investeringsruimte overhouden. Deze 
onderzoeken dateren echter uit 2010 en 2011 en zijn gericht op de maatregelen van 
kabinet Rutte I. De daarin onderzochte heffing behelst een maximum van 800 miljoen 
euro per jaar, niet de nu voorliggende 2 miljard per jaar. Over de houdbaarheid van de 
corporatiefinanciën als gevolg van de in het regeerakkoord voorgestelde heffing zegt de 
minister niets, laat staan over de investeringsmogelijkheden. 
 
In de memorie van toelichting van de Wet verhuurderheffing is de minister in dat opzicht 
duidelijker: “De meeropbrengst van de huurverhogingen wordt afgeroomd met de 
verhuurdersheffing.” 
 

1. Wat is het doel van de wet inkomensafhankelijke huurverhoging: directe doorstroming, 
indirecte doorstroming doordat extra investeringen mogelijk worden of het genereren 
van opbrengsten voor verhuurders om de verhuurdersheffing te kunnen betalen? 

2. De minister schrijft in de nota van beantwoording dat het Kabinet geen eenduidige 
definitie van scheefwonen kent. Het debat daarover wil hij in een later stadium met de 
Kamer voeren Toch wordt het voorliggende wetsvoorstel in het regeerakkoord 
aangeprezen met de zin “Zo pakken we scheefwonen aan.” Vindt de minister het 
logisch om het beleid vast te stellen voordat het probleem gedefinieerd is? 

3. Volgt de minister de definitie van scheefwonen zoals die is gehanteerd door zijn 
ambtsvoorganger Van der Laan in 2009? 

2
 

4. Zijn verhuurders ook na invoering van de verhuurdersheffing zoals die is opgenomen in 
het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ nog steeds in staat om te investeren in betere 
doorstroming, zoals de minister betoogt? Op welke onderzoeken baseert de minister 
dat? 

 
Privacybezwaren onverkort van kracht 

                                                      
2
 Kamerstuk 27 926 – 136 (vergaderjaar 2008-2009) 
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Zoals hierboven betoogd kan de minister niet aantonen dat de voorliggende 
inkomensafhankelijke huurverhogingen bijdragen tot een betere doorstroming van de 
woningmarkt. Toch is dit essentieel. Zonder deze onderbouwing is de wet in strijd met artikel 8 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), zo blijkt uit de bijgevoegde 
brief van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) van 24 juli 2012. Het EVRM eist 
namelijk een doelbinding, die de voorliggende privacyschending noodzakelijk maakt om het 
beoogde doel te bereiken. Hierboven blijkt dat die doelbinding niet kan worden aangetoond. Het 
staat niet onomstotelijk vast dat het introduceren van de inkomensafhankelijke huurverhogingen 
bijdraagt aan het bevorderen van de doorstroming. Bijgevoegde juridische notities betogen dat 
artikel 8 van het EVRM en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in dat geval 
aangeven dat de privacybelangen van huurders zwaarder wegen dan de noodzaak van het 
aanpak van het scheefwonen. Met andere woorden: Zonder cijfermatige onderbouwing van 
een verbeterde doorstroming als gevolg van het invoeren van inkomensafhankelijke 
huren, is de daarmee gepaard gaande privacyschending in strijd met zowel Europees als 
Nederlands recht. 
 
Het is niet voor niks dat het CBP bezwaar heeft tegen deze wet en de minister adviseert om dit 
voorstel niet aldus te nemen. Er is hier volgens het CBP namelijk sprake van een ernstige 
schending van de privacy, die wettelijk alleen toelaatbaar is als de noodzaak voor het algemeen 
belang onomstotelijk kan worden aangetoond. In de laatste nota van wijziging die de minister 
heeft gestuurd is echter niets aangepast op privacygebied. De minister lijkt de adviezen van 
privacywaakhond CBP niet serieus te nemen. Waar het CBP waarschuwt dat de 
gegevensverstrekking in de beroepsfase grote gevolgen voor de privacy van de huurder heeft, 
met name als er sprake is van medehuurders, gaat de minister nauwelijks op deze kritiek in. Die 
gevolgen, zo schrijft de minister, zijn voor het risico van de huurder. Dat lijkt ons niet de 
“passende aandacht” die het CBP voor deze problematiek van de minister vraagt. 
 
De minister schrijft in zijn nota van beantwoording dat huurders niet jaarlijks vooraf op de 
hoogte zullen worden gebracht van de schending van hun privacy door de Belastingdienst. Met 
enkele persberichten, een circulaire van het ministerie en een vermelding op de website 
rijksoverheid.nl zegt de minister te voldoen aan de informatieplicht die de Wbp voorschrijft.  Op 
deze manier is er echter geen sprake van individuele informatieverstrekking vooraf, waar de 
Wbp wel om vraagt. De minister vindt dit te duur en omslachtig. Dat is echter onvoldoende 
grond om de Wbp te passeren. 
 
In 2012 heeft de Belastingdienst, in opdracht van de minister vooruitlopend op parlementaire 
instemming met inkomensafhankelijke huurverhogingen, al van 1,8 miljoen huishoudens 
inkomensverklaringen verstrekt aan verhuurders. De Woonbond heeft van diverse huurders met 
een geliberaliseerd contract begrepen dat ook zij een inkomensafhankelijke huurverhoging 
voorgesteld hebben gekregen. Van hen is dus onrechtmatig een inkomensindicatie verstrekt. 
De minister schrijft hierover dat dit weliswaar in strijd met de gebruiksovereenkomst tussen 
Belastingdienst en verhuurder is, maar dat het niet kan worden voorkomen. Niet alleen is het 
kwalijk dat aanpak van misbruik bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging 
niet mogelijk blijkt, hier blijkt ook wat de gevolgen zijn als huurders niet vooraf en individueel op 
de hoogte worden gebracht van de schending van hun privacy. Deze huurders met een 
geliberaliseerd huurcontract kunnen door de voornoemde persberichten onmogelijk op de 
hoogte zijn van het voornemen van de Belastingdienst om hun privacy te schenden. Zij vallen 
immers niet onder de bedoelde categorie huurders. Waren zij individueel en vooraf ingelicht, 
dan hadden zij bezwaar kunnen maken.  
 
De Woonbond vraagt zich om bovenstaande redenen af of de voorliggende wetswijzigingen 
voor inkomensafhankelijke huurverhoging rechterlijke toetsing aan het EVRM en de Wbp zullen 
doorstaan. 
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1. Wordt er gecontroleerd of verhuurders inkomensindicaties opvragen van huurders die 
niet in een gereguleerde huurwoning wonen? 

2. Wordt er opgetreden tegen verhuurders die onrechtmatig de verstrekte 
inkomensindicaties hebben gebruikt voor andere doelen dan het doen van een voorstel 
tot boveninflaitoire huurverhoging, zoals door het naar buiten brengen van informatie 
over de algemene situatie over scheefwonen? Zo ja, op welke manier? 

3. In 2012 zijn door de Belastingdienst 1,8 miljoen inkomensindicaties afgegeven. De 
minister verwacht voor 2013 dat er maximaal 1,6 miljoen aanvragen voor 
inkomensindicaties zullen komen. Waarop baseert de minister deze verwachting? 

4. Wat zijn de redenen dat de minister het advies van het CBP, om de wet zo niet in te 
voeren, naast zich neerlegt? 

5. Hoe worden huurders op zorgvuldige wijze vooraf geïnformeerd over het verstrekken 
van hun inkomensindicatie? 

 
In strijd met Lente-akkoord 
Hoewel de minister is zijn nota van beantwoording anders beweert, is het voorliggende 
wetsvoorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging in strijd met het Lente-akkoord, dat in 
2012 werd gesloten door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. In dat akkoord staat 
namelijk: 
“Bezwaar en beroep rondom de hoogte van het inkomen loopt via de reguliere kanalen bij de 
Belastingdienst. Door de ervaring van de Belastingdienst met dergelijke privacygevoelige 
gegevens is deze hiermee maximaal gewaarborgd. Het CBP houdt conform de Wet 
bescherming persoonsgegevens toezicht op het proces. Dit betreft dan de aanlevering van de 
inkomenscategorie per huishouden door de Belastingdienst en de verwerking daarvan door de 
verhuurders.” 
Er is echter in het voorliggende wetsvoorstel geen sprake van een bezwaar- of 
beroepsmogelijkheid bij de Belastingdienst. Ook is er geen rol gecreëerd voor het CBP als 
privacywaakhond in dit proces. Bezwaren van dit college tegen het wetsvoorstel worden door 
de minister zelfs, zoals hierboven wordt betoogd, terzijde geschoven.  
 

1. Hoe kan de procedure voor bezwaar en beroep maximaal gewaarborgd worden? 
2. Hoe kan het toezicht van het CBP vorm worden gegeven? 
3. Waarom wordt er in het voorliggende wetsvoorstel met betrekking tot de rol van het 

CBP en de beroepsmogelijkheid bij de Belastingdienst afgeweken van het Lente-
akkoord? 

 
In strijd met toezeggingen Minister-President 
Tijdens het debat over het regeerakkoord in uw Kamer deed de Minister-President een aantal 
uitspraken over het voorgestelde huurbeleid van zijn kabinet en over de reikwijdte van deze wet 
in het bijzonder. Hierbij zei hij het volgende: 
 “De regel zal zijn dat wij bij inkomens beneden €43.000 kijken naar een huur ter hoogte van 
4,5% van de WOZ-waarde, met een maximum van €648 per maand. Bij inkomens boven 
€43.000 kunnen de huren deze grens overstijgen. Ze kunnen echter nooit boven 4,5% van de 
WOZ-waarde uitkomen. Als iemand met een inkomen boven €43.000 verhuist, valt het huis 
terug aan de sociale woningvoorraad.” 

3
 

 
Minister Blok schrijft echter in zijn nota van beantwoording: “De huurders met een inkomen 
tussen €33.614, - en €43.000,- behouden de bescherming van de maximale huurprijsgrenzen.” 
De Woonbond vraagt zich af of deze opmerking van de minister impliceert dat huishoudens met 
een inkomen boven €43.000,- niet langer aanspraak kunnen maken op bescherming door 
maximale huurprijsgrenzen. Als deze uitleg inderdaad aan bovenstaande passage moet worden 
gegeven, dan zou dat in tegenspraak zijn met het eerder door de Minister-President 
verwoordde standpunt van de regering. 
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 Verslag van plenair debat regeringsverklaring 14-11-2012 
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1. Is de regering voornemens huishoudens met een inkomen boven € 43.000,- tegen 

woekerhuren te beschermen met een vorm van maximumhuurprijs of is de regering 
voornemens deze categorie huurders tijdelijk uit te sluiten van deze vorm van 
huurprijsbescherming? 

2. Wanneer kan de Kamer de wijziging van de maximumhuurprijs, waarbij €648,- per 
maand als maximum zal gelden voor huishoudens met een inkomen tot €43.000, zoals 
aangekondigd door de regering, tegemoet zien? 

3. Waarom is het voornemen van de regering, dat sociale huurwoningen die worden 
verlaten door huurders met een inkomen boven €43.000,- terugvallen aan de sociale 
woningvoorraad, niet in het voorliggende wetvoorstel opgenomen? Wanneer zal dit 
alsnog gebeuren? 

 
Ongewenste gevolgen voor de schatkist 
Opvallend zijn de impliciete kosten die aan dit voorstel zijn verbonden. Hoewel de minister 
steeds wijst op de lage uitvoeringskosten, zou een succesvolle uitvoering van dit wetvoorstel 
grote gevolgen voor de schatkist kunnen hebben. De minister rekent desgevraagd voor hoeveel 
belastinggeld wordt toegelegd op de woonkosten van een gezin met een verzamelinkomen van 
net boven €33.000,- dat woont in een sociale huurwoning en een gezin met hetzelfde inkomen 
dat woont in een koopwoning. Uit de beantwoording blijkt dat het gezin in de sociale 
huurwoning (de zogenaamde scheefwoners) in bijdrage aan woonlasten €1300,- per jaar 
goedkoper is voor de schatkist dan het gezin in de koopwoning. Mocht het wetsvoorstel er in 
slagen om alle ‘scheefwoners’ te bewegen om naar een koopwoning te verhuizen, dan zou dat 
de schatkist jaarlijks ruim 1 miljard euro kosten. 
 

1. Op welke manier is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de toegenomen 
kosten van de hypotheekrenteaftrek als gevolg van dit wetsvoorstel?  Wegen deze 
kosten op tegen de baten? Wat is de dekking voor deze kosten? 

2. Kan de minister niet beter het subsidiepercentage van de koopsector aanpakken dan 
de scheefwoners? 

 
We hopen dat u deze brief wilt betrekken bij de vragen die u de minister gaat stellen. 
 
Hoogachtend, 
namens de Nederlandse Woonbond, 
 

 
 
Ronald Paping,  
algemeen directeur 
 
 
Bijlagen: 

- Nota Kennedy Van Der Laan d.d. 6 maart 2012 
- Nota Kennedy Van Der Laan d.d. 2 april 2012 
- Advies College Bescherming Persoonsgegevens d.d. 27 juni 2012 

 


