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Aan de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Postbus 20018  

2500 EA 's Gravenhage  

 

cc: minister van Binnenlandse Zaken mr. drs. J.W.E. Spies 

 

 

Geachte leden, 

 

De FNV en de Nederlandse Woonbond hebben met grote verontrusting kennis genomen van het 

voornemen van het kabinet om verhuurders vanaf 1 juli a.s. de mogelijkheid te geven om de huren 

met maximaal 5% extra te verhogen bij huishoudinkomens boven de € 43.000. Daarmee komt de 

totale huurverhoging voor deze groep uit op maximaal 7,3%, dat wil zeggen ver boven het 

inflatieniveau. 

 

Dit dreigt een grote groep werknemers en zelfstandigen, ouderen en uitkeringsgerechtigden te 

treffen. Een ruwe schatting komt uit op tussen de 300.000 en 400.000 huishoudens en daarmee 

worden er door deze maatregel meer dan twee keer zoveel personen  getroffen. 

Veelal gaat het om middeninkomens want een modaal inkomen met een klein tweede inkomen 

erbij komt al snel uit op een huishoudinkomen van meer dan € 43.000. 

 

Dit leidt tot een koopkrachtverlies dat kan oplopen tot € 300 per jaar of meer in 2012, en door het 

cumulatief effect tot een veelvoud daarvan in de jaren daarna. Dit in een situatie waarin de 

middeninkomens ook al door allerlei andere maatregelen van dit kabinet in de inkomenssfeer 

zwaar onder druk komen te staan.  
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De FNV en de Woonbond vinden dit in de volgende opzichten een onacceptabele maatregel:  

 

1. De maatregel kent veel willekeurige consequenties. Zo geldt er een zeer arbitraire grens van 

€ 43.000. Rond de € 43.000 wordt zodoende een nieuwe ‘huurval’grens gecreëerd, die haaks 

staat op het goed functioneren van de arbeidsmarkt. 

 

2. Dit betekent dat een kleine loonsverhoging of iets meer uren werken, kan leiden tot een forse 

inkomensdaling. 

 

3. Voor ZZP’ers met wisselende inkomens gaat de huur fors omhoog als er een keertje een jaar 

is met een wat hoger inkomen, maar dat wordt niet teruggedraaid als het jaar daarop het 

inkomen weer onder de grens zakt. Kortom, de willekeur regeert. 

 

4. Huren worden in één klap verhoogd, in een huurmarkt die vastzit. Dit betekent dat er voor 

deze groepen veelal geen betaalbare andere huuralternatieven zijn. Een overstap naar de 

koopmarkt is voor hen een sprong in het diepe, omdat niet helder is wat daar de 

vooruitzichten op lange termijn zullen zijn. 

 

5. Zeer veel mensen weten  inmiddels dat de huidige fiscale faciliteiten niet duurzaam zullen en 

kunnen worden vastgezet. Maar niemand weet wat het eindplaatje gaat worden. En het 

kabinet schuift de problemen voortdurend voor zich uit en doet niets om te komen tot 

duurzame en rechtvaardige oplossingen voor dit probleem.  

 

6. Daarnaast kan door verhuurder op vergaande wijze een inbreuk worden gepleegd op de 

privacy van huurders door verhuurders inzage te geven in inkomensgegevens van hun 

huurders. Ongehoord is dat verhuurders deze inkomensindicaties al (vanaf 1 februari) van de 

Belastingdienst kunnen verkrijgen vooruitlopend op een wet die nog niet goedgekeurd is door 

de Tweede- en Eerste Kamer. 

 

De maatregel is eenzijdig: specifiek gericht op huurders. Helemaal los van de noodzakelijke  

integrale herziening van de gehele woningmarkt. Dit kabinet laat de subsidiëring door middel van 

hypotheekrenteaftrek van dure koopwoningen geheel ongemoeid, maar verhoogt wèl de huren 

voor de middeninkomens op een onevenredige, disproportionele manier. 

 

Ook het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State hebben uitermate kritisch 

op het kabinetsvoorstel gereageerd. Het CBP heeft bezwaren in verband met de privacyaspecten 

en stelt de vraag of het effectief aanpakken van scheefwonen niet met minder ingrijpende 

middelen kan. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het wetsvoorstel, vooral vanwege 

de eenzijdigheid door alleen een deelprobleem van de disfunctionerende woningmarkt aan te 

pakken. 

 

De FNV en de Woonbond roepen de Tweede Kamer op om deze maatregel met kracht van de 

hand te wijzen. Er zijn goede alternatieven voor het beter laten functioneren van de huurmarkt, 
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zoals de huursombenadering waarbij binnen een gematigde totale huurontwikkeling meer 

flexibiliteit mogelijk is om de relatie tussen huurprijs en kwaliteit te verbeteren. 

 

Voor een fundamentele oplossing van de problemen van de woningmarkt is volgens de FNV en de 

Woonbond een integrale aanpak nodig die de woningmarkt weer vlot trekt;  niet alleen in het 

belang van huurders en kopers maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een 

sterk teruglopende werkgelegenheid. Zowel eigenaren als huurders hebben belang bij een 

evenwichtig lange termijn perspectief op een duurzaam gefinancierde woningmarkt waarbij alle 

groepen naar draagkracht lusten en lasten dragen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de FNV 

Catelene Passchier, Federatiebestuurder 

 

 

 

 

namens de Nederlandse Woonbond 

Ronald Paping, algemeen directeur 

 

 

 

 

 

 


