
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Betreft: voorstel van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde 
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Geachte woordvoerders Wonen, 
 
Woensdag 27 januari aanstaande spreekt u over de initiatiefwet van het lid Nijboer. De Woonbond is 
positief over het wetsvoorstel en ziet hiermee een eerste begin om de exorbitante huren in de vrije 
sector te reguleren. De Woonbond adviseert u dan ook het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in 
werking te laten treden teneinde de positie van huurders in de vrije sector te verbeteren. Graag geeft 
de Woonbond een aantal aandachtspunten mee voor de behandeling van het voorstel. 
 
Betaalbaarheid 
Huurders in de vrije sector hebben te hoge woonlasten. Huurders in de vrije sector zijn tot de helft van 
hun besteedbaar inkomen kwijt aan huur. Mensen met een middeninkomen waarvan de toegang tot 
de sociale huur in de afgelopen jaren is beperkt hebben zo geen alternatief voor een betaalbare 
huurwoning. Door het gebrek aan betaalbare huurwoningen voor lage inkomens is er ook een stijging 
waarneembaar van huurders met een laag inkomen in de vrije sector. In het kader van de 
betaalbaarheid wijzen wij graag op de volgende punten: 
 

• Regulering jaarlijkse huurverhoging: in het voorstel wordt de jaarlijkse huurverhoging beperkt tot 
maximaal inflatie + 1%. Dit is een goede stap om excessen te beperken. De Woonbond pleit voor 
een jaarlijkse huurverhoging die inflatievolgend is om aansluiting te behouden met de 
inkomensontwikkeling van huurders. In het huidige voorstel is een beperking van de huurverhoging 
gelimiteerd tot drie jaar. De Woonbond pleit voor een blijvende regulering, omdat wij verwachten 
dat de problemen op de woningmarkt nog langdurig zullen aanhouden. Wij verzoeken de 
beperking van drie jaar te schrappen of een aanzienlijk langere periode op te nemen, bijvoorbeeld 
tien jaar. 

• Wettelijke regulering huurprijs op basis van kwaliteit: de Woonbond is van mening dat in de 
middeldure huur de huurprijs wettelijk gereguleerd zou moeten worden. De huurprijs van een 
woning moet dan bepaald worden aan de hand van objectieve factoren zoals energielabel, 
oppervlakte en locatie. In ons ‘Plan voor de Volkshuisvesting’ stellen wij voor het wettelijk 
puntenstelsel door te trekken naar minimaal 200 punten. 
Meer aanbod betaalbare huurwoningen: voor lage- en middeninkomens is het zeer urgent het 
aantal betaalbare huurwoningen in de sociale- en middeldure huursector te vergroten. Hiervoor is 
het noodzakelijk de verhuurderheffing af te schaffen zodat woningcorporaties méér sociale 
huurwoningen kunnen bouwen en landelijk de regie te nemen om lagere overheden te verplichten 

https://www.woonbond.nl/sites/woonbond/files/publicaties/PlanVdVolkshuisvesting-def.pdf
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om méér betaalbare huurwoningen te bouwen in plaats van dure koopwoningen. Wanneer het 
aanbod van betaalbare huurwoningen is vergroot, is er meer keuze voor huurders een woning te 
vinden die passend is bij hun inkomen. 
 

Toegang Huurcommissie 
In de wijzigingen op het voorstel is opgenomen dat huurders toegang krijgen tot de huurcommissie 
om uitspraak te doen voor de jaarlijkse huurverhoging. De Woonbond is bijzonder positief dat 
huurders in de vrije sector ook toegang kunnen krijgen tot de huurcommissie. De Woonbond 
benadrukt graag dat hier sprake dient te zijn van een bindende uitspraak en geen advies. Eveneens is 
het van belang de achterstanden spoedig in te lopen zodat huurders en verhuurders spoedig 
helderheid verkrijgen. Zoals u weet  ziet de Woonbond op termijn graag dat huurders in de vrije sector 
ook toegang krijgen tot de huurcommissie om uitspraak te doen over gebreken zoals ernstige 
gebreken, servicekosten en de aanvangshuur (in combinatie met uitbreiding van het wettelijk 
puntenstelsel).  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels 
algemeen directeur 


