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Geacht Kamerlid, 
 

Op donderdag 26 september bespreekt uw Kamer de stijgende woonlasten voor huurders. Dit is al 
geruime tijd een punt van zorg van de Woonbond en wij stemt ons tevreden dat uw Kamer zich 

hierover buigt. Wij zouden u graag nog wat zaken voor het debat willen meegeven. 

 
Schrap de verhuurderheffing 

Wij hebben in de miljoenennota gelezen dat er lastenverlichting komt voor woningcorporaties. Helaas 

is er meer nodig om de benodigde investeringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
energieverbetering te kunnen realiseren. Na jaren van huurverhogingen boven inflatie zien we dat 

corporaties, onder invloed van het sociaal huurakkoord in 2019 de huur voor zittende huurders 

gemiddeld met inflatie verhogen. Toch is het betaalbaarheidsprobleem nog steeds actueel. Tussen 
2012 en 2018 steeg de huur harder dan het inkomen. In 2012 was een huishouden gemiddeld 23% van 

zijn inkomen kwijt aan huur, in 2018 was dit gestegen tot 25,3%.1 
 

Wij pleiten voor een substantiële verlichting van de belastingdruk op corporaties, om de 
betaalbaarheid voor huurders aanzienlijk te verbeteren. 

 

Commerciële verhuurders 
Terwijl corporaties zich de afgelopen jaren van hun beste kant hebben laten zien als het gaat om 

huurmatiging, hebben commerciële verhuurders in de gereguleerde sector zich vooral ingespannen 
om maximale huurverhogingen te realiseren. Sinds minister Blok in 2016 wettelijk heeft vastgelegd 

dat deze commerciële verhuurders zich in tegenstelling tot corporaties niet hoeven te houden aan de 

gemiddelde maximale huurverhoging, zijn de huren in deze sector nog verder geëxplodeerd. In de 

CBS-tabel op de achterzijde ziet u de huurverhogingen van deze verhuurders weergegeven als 

“overige sociale verhuurders”.  

Herhaaldelijk hebben wij getracht om sectorafspraken te maken met de vertegenwoordigende 
organisaties van de commerciële verhuurders, maar deze toenaderingspogingen werden altijd 

afgewezen. Op een nadrukkelijke uitnodiging om deel uit te maken van het sociaal huurakkoord werd 

niet ingegaan. Deze verhuurders zijn niet voornemens om hun wettelijke voordeelpositie op te geven. 
 
Wij roepen uw Kamer met klem op om de hogere maximale huurverhoging voor commerciële 

verhuurders uit de wet te schrappen. 

                                                             
1
 Woon 2018, Cijfers over bouwen en wonen, 69 
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Klimaatakkoord 
De betaalbaarheid van huren is nauw verweven met de gesprekken over het klimaatakkoord. In het 

sociaal huurakkoord is afgesproken dat de huurverhoging bij een energieverbetering ruimschoots 
wordt gecompenseerd door de lagere energierekening voor de huurder. Dit is voor ons een belangrijk 

uitgangspunt bij het beoordelen van het Klimaatakkoord. Om dat te realiseren dienen corporaties 
voldoende middelen te hebben om hun hele woningvoorraad klimaatneutraal te maken zonder de 

woonlasten te laten stijgen. De meest voor de hand liggende manier om dit te realiseren is al 

uitgewerkt aan het begin van deze brief: Wij pleiten voor een substantiële verlichting van de 
belastingdruk op corporaties. 

 

 
Hoogachtend, 

Namens de Nederlandse Woonbond, 
 

 
Paulus Jansen, 

Algemeen directeur 
 


