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Geachte woordvoerders wonen, 

 

Dinsdag 12 april aanstaande spreekt u met de minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening 

over een aantal verschillende onderwerpen. Eerder heeft de Woonbond u al een brief gestuurd over 

de Nationale Bouw- en Woonagenda. Maar via deze brief vragen wij bijzondere aandacht voor de 

huurverhogingen in 2022 en 2023. Bij ongewijzigd beleid koersen we zowel in de sociale als de vrije 

sector af op een huurexplosie. Dit moet worden voorkomen. 

 

De stijgende energieprijzen en torenhoge inflatie brengen huurders direct in de problemen. In maart 

was de inflatie volgens het CBS 11,9%. De hoogste inflatie sinds decennia. Het kabinet heeft in een 

aanvullend pakket de omvang voor de energietoeslag voor minima vergroot. Dit is volgens de 

Woonbond een goed begin, maar niet afdoende. We pleiten er nog altijd voor om de huurtoeslag te 

verruimen in deze noodsituatie. 

 

Huurverhoging 2022 

De Woonbond heeft gezien de torenhoge inflatie en stijgende energieprijzen gepleit voor 

huurbevriezing in 2022. Helaas is ervoor gekozen huurders niet op deze manier tegemoet te komen, 

maar slechts te kiezen voor een beperking van de huurverhoging op inflatie. De hoge inflatie van dit 

jaar laat zien dat dat systeem niet voldoet. 

 

Huurverhoging 2023 

Wanneer deze enorme inflatie aanhoudt dreigt in 2023 een torenhoge huurverhoging, aangezien de 

huurverhoging is gebaseerd op de inflatie van het voorgaande jaar. Dit zullen huurders niet kunnen 

dragen. De Woonbond ontvangt nu al veel bezorgde telefoontjes en berichten van hun achterban.  

We pleiten ervoor om in een vroegtijdig stadium afspraken te maken hoe deze situatie kan worden 

opgelost. Een huurbevriezing in 2023 zou een goede stap zijn om, samen met de beoogde 

huurbevriezing in 2024, de oplopende woonlasten voor huurders te remmen. Voor de sociale sector 

geldt ook dat dit ervoor zorgt dat huurders ook profijt hebben van het wegvallen van de 

verhuurderheffing. De huurprijzen zijn vanaf 2013 immers ook verhoogd om die heffing te betalen.  

 

Als we kijken naar de eerste vier maanden (december 2021 t/m maart 2022) die de ruimte voor de 

huurverhoging bepalen, komen we uit op een maximale huurstijging van 7% in de sociale huursector 
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en 8% in de vrije sector1. Dat betekent een maximale huurverhoging van veertig euro voor een 

gemiddelde sociale huurder.  

 

 Prijs 2022 Huurstijging Nieuwe huurprijs 

Sociale sector corporaties € 555 € 40 € 594 
Sociale sector particulier € 618 € 43 € 661 

Vrije sector ‘middenhuur’ € 950 € 76 € 1.026 

Vrije sector dure huur € 1.250 € 100 € 1.350 
Voor de prijs bij sociale huur is gekeken naar de gegevens uit de CBS huurmonitor. Dat zijn cijfers uit 2020. In 2021 was er een 

huurbevriezing. Om rekening te houden met de huurstijging in 2022 is er gerekend met een huurverhoging van 2% voor de sociale 

sector (particulier en corporaties). Voor de vrije sector is een huurprijs gekozen passend bij dat segment. 

 

Het huidige huurbeleid doorzetten in 2023 is geen optie. Dit gaat huurders in de problemen brengen. 

Een huurbevriezing is een goede stap om huurders te helpen, en geeft de tijd om na te denken over 

het toekomstige huurbeleid. Want de huidige inflatie laat zien dat de koppeling met de inflatie niet 

noodzakelijk doet waar deze voor is bedoeld. In de huidige inflatie systematiek wordt de 

huurverhoging bovendien meegerekend, dat betekent dat huurverhogingen een zelfversterkend effect 

hebben op huurverhogingen in het jaar daarna.  

 

Koppeling huren aan inflatie, toekomstig huurbeleid 

Oorspronkelijk is de verbinding tussen huurverhoging en inflatie in het leven geroepen om de 

huurders te beschermen. Dat werkt onvoldoende. Er dient in een breder perspectief bekeken te 

worden in hoeverre de huidige koppeling van huren aan inflatie wenselijk en rechtvaardig is. Een 

alternatief is om de huren te koppelen aan een andere indicator die een reële relatie heeft met de 

koopkrachtontwikkeling van huurders, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de gemiddelde stijging 

van CAO-lonen. Het verdient aanbeveling om hier een expertmeeting aan te wijden. 

 

Huurverlaging slecht geïsoleerde huurwoningen 

Aangezien huurders in een slecht geïsoleerde huurwoning snel hogere woonlasten hebben doordat ze 

tegen hoge stookkosten aanlopen, pleiten wij voor een toekomstig huurbeleid ook voor huurverlaging 

of bevriezing voor huurwoningen met slechte labels. Dit versterkt de band tussen de kwaliteit en de 

prijs van een woning, zorgt voor een prikkel tot verduurzaming en beschermt huurders met hoge 

stookkosten tegen hoge woonlasten aan de huurkant.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels 

Algemeen directeur 

 
1 https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=3F0E#/CBS/nl/dataset/83131NED/table 


