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Meten met twee maten 
 
Statement huurdersplatforms IVBN-leden (GPHP) 
 
 
In zijn wetsvoorstel voor de huurverhoging 2016 geeft minister Blok de commerciële sector de ruimte om de 

gereguleerde huurprijzen extra te verhogen: met inflatie plus 2,5%. In de corporatiesector wordt de 

huurverhoging aan banden gelegd door de stijging van de huursom te beperkten tot inflatie plus 1%. Hij 

neemt hiertoe het akkoord Woonbond- Aedes over waarbij in de huursom bovendien de inkomsten door 

huurharmonisatie zijn inbegrepen.  

Minister Blok: ‘Gezien de effecten op de verdiencapaciteit voor particuliere verhuurders en het feit dat 

particuliere verhuurders niet bij de totstandkoming van het akkoord waren betrokken ben ik voornemens het 

akkoord op het punt van de voorgestelde huurstijging voor particuliere verhuurders niet te volgen maar vast 

te houden aan het uitgangspunt van gelijkblijvende verdiencapaciteit voor particuliere verhuurders. Dit 

betekent dat ik de maximale reguliere huurverhoging per woning voor alle verhuurders zal vaststellen op 

inflatie+2,5%’.  

 

 

Veel gereguleerd bezit 
De institutionele beleggers aangesloten bij de IVBN (Vereniging Institutionele Beleggers Vastgoed 

Nederland) richten zich op de vrije sector, maar hebben desondanks nog ca. 47% gereguleerde woningen 

in hun bezit. Over 35% van hun bezit moet verhuurdersheffing worden afgedragen. Hieruit blijkt dat 12% 

van het gereguleerde bezit een huurprijs heeft boven de liberalisatiegrens van € 710,-. Het betreft vooral 

trouwe huurders die voor 1 juli 1994, toen de liberalisatie van kracht werd, hun huurovereenkomst hebben 

afgesloten. Aan deze huurders kan, ondanks de hoge huurprijs, eveneens de extra 2,5% gevraagd worden. 

Overigens heeft 15% van het IVBN-bezit dermate weinig WWS-punten dat deze woningen niet 

geliberaliseerd kunnen worden. 

 
 
Geen level playing field 
De GPHP (Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms, waarbij de huurdersplatforms van Amvest, 

Bouwinvest, CBRE, Delta Lloyd en Vesteda zijn aangesloten) is van mening dat de minister teveel oog heeft 

voor het rendement van beleggers en te weinig voor het huurdersbelang. Op die manier worden gunstige 

voorwaarden gecreëerd voor de commerciële verhuurders (waaronder de zojuist aangetrokken (en nog aan 

te trekken) buitenlandse investeerders), maar is geenszins sprake van een gelijk speelveld (level playing 

field). Op deze manier wordt juist de speler bevoordeeld die niet tot overleg bereid is: een premie op slecht 

gedrag.  
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De commerciële sector betaalt al veel meer 
In verband met de actie ‘Meer huur voor minder huis’ heeft de Woonbond de commerciële en 

corporatiesector met elkaar vergeleken. Huurders van een commerciële huurwoning betalen reeds veel 

meer dan huurders in de corporatiesector: gemiddeld € 4,14 per (woningwaarderings)punt tegenover € 3,45 

per punt. Bij de institutionele beleggers wordt zelfs € 4,22 per punt betaald. 

De afgelopen jaren zijn huurwoningen fors in prijs gestegen terwijl koopwoningen juist in waarde daalden. 

Commerciële verhuurders hebben gemiddeld weliswaar iets lagere huurverhogingen gevraagd dan 

corporaties (3,5% in plaats van 4%), maar in absolute zin is het rendement flink toegenomen. De GPHP: 

‘Onze huurdersorganisaties hebben in toenemende mate te maken met leegstand, een groter verloop onder 

huurders, uitstel van investeringen en een slechtere dienstverlening. Aangezien woningen vooral een 

beleggingsobject zijn, is men beducht voor verkoop. De ervaring leert dat de nieuwe eigenaar doorgaans 

een uitponder is, slechts erop gericht de huurders zo snel mogelijk kwijt te raken, de IVBN gedragcode 

verkoop ten spijt’. Extra huurverhogingsruimte vergroot de verschillen en leidt tot betaalbaarheidsproblemen 

onder de huurders.  

 

 

‘Nee’ tegen extra huurverhogingen 
De leden van de GPHP dringen er bij de Kamerleden sterk op aan ‘nee’ te zeggen tegen extra 

huurverhogingsruimte in de commerciële sector. Ook in de commerciële sector is de betaalbaarheid van het 

huren steeds meer een probleem. Met inflatie plus 1% is het rendement op het vastgoed voldoende 

gewaarborgd. Bovendien betekent het huidige wetsvoorstel een premie op het afwijzen van overleg door de 

IVBN. Daarmee wordt juist de speler bevoordeeld die alle overleg terzijde schuift. 
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