
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Betreft: commissiedebat 16 februari 2022 

1/2 

Postbus 3389 

1001 AD Amsterdam 

020-5517700 
www.woonbond.nl 

Tweede Kamer  
woordvoerders Wonen 

 

 

 

 
 

 
 

 

datum 

15 februari 2022 
kenmerk 

22.109 

uw relatienummer 

 
bijlage(n) 

 
 

 
 

 

Geachte woordvoerders wonen, 

Woensdag 16 februari aanstaande spreekt u met de minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke 

Ordening over diverse onderwerpen gerelateerd aan de staat van de woningmarkt. Wij geven u 

graag onze opvattingen mee. 

Huurbeleid 2022 

In zijn brief aan de Tweede Kamer (referentie 2022-0000074633) maakt de minister bekend dat in 

de sociale huursector een maximale huurverhoging geldt van 2,3% (zijnde de inflatie over 2021) 

per juli 2022. Dit betreft zowel de maximale huursom, als de maximale individuele huurverhoging 

die ook geldt voor de particuliere gereguleerde sector. Aanvullend stelt de minister voor een 

individuele huurverhoging wél mogelijk te maken voor de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) 

en huurders met een zeer lage huur. 

De Woonbond was en is voorstander van verlenging van de huurbevriezing. Met de stijgende 

prijzen, in het bijzonder de energieprijzen, staat veel huurders het water aan de lippen. Ruim een 

half miljoen Nederlanders heeft al te kampen met energiearmoede en van hen is 87% huurder. 

De eerder geboden compensatie is verre van afdoende voor huurders. De Woonbond 

waarschuwt dan ook met klem voor verdere stijging van energiearmoede onder huurders. Met 

het afschaffen van de verhuurderheffing per 2023 hebben de corporaties ook voldoende 

financiële ruimte om huurbevriezing te kunnen bekostigen. Daarmee is huurbevriezing in 2022 

ook financieel verantwoord. 

Wanneer ervoor wordt gekozen om, tot onze teleurstelling, niet voor algemene huurbevriezing 

over te gaan pleit de Woonbond voor huurbevriezing voor alle woningen met een slecht 

energielabel in de gereguleerde sector. (Deze ruimte wordt ook geboden in de prestatieafspraken 

bij de tariefverlaging van de verhuurderheffing ingaande per 1 januari 2022.) Daarnaast pleiten 

wij voor een maximale huursom (in de corporatiesector) die lager ligt dan de inflatie. 

Woonbond en Aedes hebben ook nog de zogenaamde ‘vergoedingentabel voor 

duurzaamheidsinvesteringen’ afgesproken. Deze wordt zonder aanvullende afspraak geïndexeerd 

met de hoge energieprijzen. De Woonbond wil hier met Aedes, en bij voorkeur ook in 

samenwerking met de minister, een afspraak over maken om de indexering voor 2022 aan te 

passen. 

https://aedes.nl/media/document/prestatieafspraken-tariefverlaging-verhuurderheffing-1-1-2022
https://aedes.nl/media/document/prestatieafspraken-tariefverlaging-verhuurderheffing-1-1-2022
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Nationale prestatieafspraken 

In zowel het regeerakkoord als de communicatie aan de Tweede Kamer wordt duidelijk dat de 

minister voornemens is om nationale prestatieafspraken te sluiten om de middelen die 

beschikbaar komen met de afschaffing van de verhuurderheffing zo goed mogelijk te besteden. 

De Woonbond is natuurlijk graag bereid om in gezamenlijkheid de grote maatschappelijke 

opgaves in de sociale sector op te lossen. Er is immers een schreeuwend tekort aan sociale 

huurwoningen, vele huurders kunnen amper of niet rondkomen en veel woningen moeten 

dringend worden verduurzaamd, zeker nu de energieprijzen door het dak schieten. 

 

Voor vragen en overleg zijn wij uiteraard beschikbaar.  

Met vriendelijke groet, 

 

Zeno Winkels 


