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Aan de leden van de Algemene commissie
voor Wonen en Rijksdienst

Ons kenmerk: V16.0079
Afdeling: directie

Datum: 1 februari 2016
Onderwerp: Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt

Geachte Kamerleden,

Het Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 (34 373) staat voor plenair debat op de agenda
van week 5. De Nederlandse Woonbond doet u als vervolg op de eerste reactie van 7 januari,
hierbij een nadere reactie en argumentatie toekomen.

De Woonbond streeft naar een gematigde en rechtvaardige huurontwikkeling en naar
woonzekerheid voor huurders. Onze oproep luidt:

 Behoud het Sociaal Huurakkoord als uitgangspunt!
 Geen uitbreiding tijdelijke verhuur
 Gelijke behandeling huurders in corporatiesector en commerciële sector
 Huurverhoging afstemmen op prijs-kwaliteitverhouding
 Inkomensafhankelijke huurverhoging is niet de oplossing
 Pak duur scheefwonen aan

Behoud het Sociaal Huurakkoord als uitgangspunt!
De Woonbond houdt vast aan het Sociaal Huurakkoord. Het is namelijk een evenwichtig
voorstel voor het huurbeleid en heeft veel draagvlak bij huurders en corporaties. Na de hoge
huurstijgingen van de afgelopen jaar is het noodzakelijk dat dit jaar de huursombenadering gaat
gelden met een maximale huursomstijging van inflatie + 1%. Hierbij hoort een staffel op 80%
van de maximale huurprijs om de relatie tussen prijs en kwaliteit recht te trekken.
Het is onjuist en onlogisch om een systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen te
combineren met de huursombenadering. Als dat toch gebeurt, moeten deze huurverhogingen
binnen de maximale huursomstijging passen zoals afgesproken is in het Sociaal Huurakkoord.

Geen uitbreiding tijdelijke verhuur
In de Wet doorstroming huurmarkt worden twee losstaande wetsvoorstellen samengevoegd.
Het zou logisch zijn om het huurbeleid en tijdelijke verhuur apart te behandelen. De
behandeling van het voorstel tot invoering van de huursombenadering per 1 juli 2016 heeft
haast, maar het voorstel tot uitbreiding van tijdelijke verhuur niet. Bovendien verdient het laatste
voorstel speciale aandacht omdat het gaat over basale huurbescherming en kansen voor
nieuwe huurders. Dit zou in een normaal traject behandeld moeten worden en niet in deze
spoedbehandeling.

De Woonbond maakt zich zorgen over de toenemende flexibilisering en daarbij behorende
woononzekerheid in de huursector. Wij zijn van mening dat tijdelijke contracten geen oplossing
vormen voor de schaarste. Structurele oplossingen moeten gezocht worden en in het vergroten
van het betaalbare aanbod, vooral voor starters op de woningmarkt.

Over de plannen die voorliggen, willen wij u in ieder geval het volgende meegeven.
Woonzekerheid is voor gezinnen met kinderen erg belangrijk. Als tijdelijke contracten mogelijk
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worden voor het huisvesten van grote gezinnen, zou bij opzegging van het tijdelijk contract
sprake moeten zijn van vervangende, passende huisvesting en een verhuiskostenvergoeding.
Wij vragen u om dit minimaal te regelen. Beter is natuurlijk om de tijdelijke contracten voor deze
doelgroep te laten vallen en via maatwerkoplossingen de doorstroming te bevorderen.
Verder vinden wij de introductie van de huurovereenkomst voor korte tijd onzinnig, omdat deze
de huurbescherming van huurders sterk ondermijnt. Dit contract leent zich voor misbruik door
verhuurders, zeker in de particuliere huursector. Wij vrezen dat het standaard ingezet gaat
worden als een soort ‘proeftijd’. Als de huurder niet bevalt, omdat die bijvoorbeeld onderhoud
eist en op een andere manier ‘lastig’ is voor de verhuurder staat hij na afloop van het contract
op straat. De minister erkent dit probleem gezien zijn voorstel om de indieningstermijn voor de
huurprijsprocedure te verlengen, maar daarmee worden weer nieuwe problemen gecreëerd. Wij
beschouwen dit als slecht lapwerk voor een fundamenteel problematische contractsvorm.
Tijdelijke contracten voor uitwisselingsstudenten kunnen overigens wel een verbetering zijn,
omdat die nu vaak ongewild zijn aangewezen op ‘short-stay’ waar hoge huurprijzen gevraagd
worden en geen enkele huur(prijs)bescherming geldt. Wij stellen voor om voor deze groep iets
te regelen en het algemeen geldend huurovereenkomst voor korte tijd van tafel te halen.

Gelijke behandeling huurders in corporatiesector en commerciële sector
Het is zeer onwenselijk dat huurders in de commerciële sector ongelijk behandeld worden ten
opzichte van huurders in de corporatiesector. Hier zijn ook geen goede redenen voor. De
ontkenning van de minister dat huurders in deze sectoren ongelijk worden behandeld staat in
scherpe tegenstelling tot de te verwachte huurverhogingen in beide sectoren. De minister
verwacht in elk geval extra groei (plus 7 miljoen) van de uitgaven voor de huurtoeslag in de
commerciële sector.

Verhuurders in de commerciële sector krijgen door het wetsvoorstel een grotere
verdiencapaciteit. In vergelijking met de huidige situatie stijgt hun verdiencapaciteit met ruim
1%, doordat harmonisatie intact blijft, de inkomensafhankelijke huurverhoging toeneemt en
basishuurverhogingspercentage stijgt van 1,5% naar 2,5%.
Het is niet te verdedigen en onaanvaardbaar dat commerciële verhuurders zoveel extra
huurruimte in hun schoot geworpen krijgen. Veel huurders in deze sector leven in armoede,
omdat zij nergens anders naar toe kunnen. Het water staat bij hen tot aan de lippen en
(verdere) hoge huurstijgingen veroorzaken grote financiële problemen. Hier is juist huurmatiging
nodig, zoals dat ook in het Sociaal Huurakkoord uitgangspunt is. Huurders in commerciële
sector betalen al 10% meer voor 10% minder kwaliteit. De Woonbond vindt, daar waar de
huursom niet wordt toegepast, een maximale huurverhoging van inflatie +1% redelijk.

Huurverhoging afstemmen op prijs-kwaliteitverhouding
Belangrijk onderdeel van de huursombenadering uit het Sociaal Huurakkoord is de relatie
tussen de huurverhoging en de prijs-kwaliteitverhouding. Huurders die al bijna de maximale
huur betalen krijgen een lagere huurverhoging dan huurders die relatief goedkoop wonen ten
opzichte van de kwaliteit van de woning. Zo worden de huurprijsverschillen tussen huurders met
dezelfde soort woning kleiner. Dit heeft een positief effect op de doorstroming.
De Woonbond pleit daarom voor het opnemen van een staffel op 80% van de maximale huur in
de wet.1 Hierdoor doet het wetsvoorstel beter wat het Sociaal Huurakkoord beoogde: de
huurverhoging in overeenstemming brengen met de prijs-kwaliteitverhouding. Bijkomende
voordelen zijn:
– een huurder kan zich bij de Huurcommissie beroepen op de staffel als de huurverhoging daar
strijdig mee is. Bij een lokaal afgesproken staffel is dat niet mogelijk.
– de staffel kan ook voor de commerciële sector worden ingevoerd, waarmee gelijke
behandeling tussen de sectoren wordt bereikt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging is niet de oplossing

1 Een staffel van 80% betekent dat de huurverhoging voor huren tot 80% van de maximale huur ten hoogste 2,5% plus
inflatie mag bedragen. Voor huren boven de grens van 80% geldt dan een inflatievolgende huurverhoging.
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Scheefwonen betreft een complexe problematiek die niet in een simpel model te vangen is. Ook
ABF Research trekt deze conclusie in het rapport ‘Passend wonen’ (oktober 2015). In de
huidige definitie worden veel huurders onterecht als scheefwoner aangemerkt, omdat zij al
meer betalen dan zij zich volgens het Nibud kunnen veroorloven. Bovendien is de systematiek
te grof, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen alleenstaanden en gezinnen of
tussen huurders die al veel betalen en huurders die een lage huurprijs hebben. Verder houdt
het onvoldoende rekening met de (soms grote) veranderingen in het inkomen dat huishoudens
doormaken, bijvoorbeeld door ontslag, promotie, variabele inkomen als ZZP-er, gaan
samenwonen of juist scheiden. Tot slot zijn er voor veel zogenaamde scheefwoners amper
mogelijkheden om door te stromen, omdat een koopwoning of een huurwoning in de vrije
huursector voor hen onbereikbaar is.

Voordat het beleid van inkomensafhankelijke huurverhogingen in een nieuwe vorm wordt
voortgezet, is het verstandig hier eerst nog eens zorgvuldig naar te kijken. Dit jaar vindt de
evaluatie van de inkomensafhankelijke huurverhogingen plaats. Bovendien verschijnen in april
de nieuwe cijfers van het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Het ligt voor de hand om
daarna, met recente cijfers en inzichten, een beter systeem te ontwerpen voor 2017 en verder.
Dat kan prima, want er is geen haast om het nu te regelen. Debat en besluitvorming in het
najaar is vroeg genoeg om het in 2017 in te kunnen voeren.

Over het huidige voorstel willen we nog opmerken dat de huishoudens met een jaarinkomen
tussen de € 38.950 en € 44.360 te maken kunnen krijgen met een behoorlijk hogere jaarlijkse
huurstijging, namelijk 4% + inflatie ten opzichte van 2% + inflatie nu. Hiervoor ontbreekt een
inhoudelijke argumentatie alsmede een onderbouwing gericht op de financiële draagkracht van
deze groep.

Pak duur scheefwonen aan
Als toch het beleid gericht op scheefwonen wordt voortgezet, is de Woonbond van mening dat
vooral gekeken moet worden naar de dure scheefheid. Zo’n 332.000 huishoudens die op basis
van hun inkomen recht op huurtoeslag hebben, betalen een huur boven de aftoppingsgrens.
Waarschijnlijk zullen cijfers van het WoON 2015 aantonen dat het aantal hoger is door de
huurverhogingen van de afgelopen jaren en inkomensterugval als gevolg van de crisis.

Door de regeling ‘passend toewijzen’ krijgen huurtoeslagontvangers een woning onder de
aftoppingsgrens aangeboden. Zo wordt de betaalbaarheid voor huurders met een laag inkomen
bevorderd. Dit geldt echter alleen voor nieuwe verhuringen. Zittende huurders met huurtoeslag
en een hoge huurprijs zijn hier niet mee geholpen. De Woonbond stelt voor om in het
huurbeleid een regeling op te nemen waardoor ook de betaalbaarheid voor deze groep
verbetert. Dat kan bijvoorbeeld door een nominale huurbevriezing voor dure scheefwoners tot
huur gezakt is naar aftoppingsgrens.

Mocht er uiteindelijk toch gekozen worden voor inkomensafhankelijke huurverhogingen dan
horen deze binnen de huursom gerealiseerd te worden. Zo kunnen de extra inkomsten
aangewend worden om het dure scheefwonen aan te pakken. Deze extra inkomsten zouden
alleen buiten de huursom kunnen vallen als de huurdersvertegenwoordiging hier mee instemt.

Tot slot
De Woonbond dringt nogmaals aan op een zorgvuldige behandeling omdat deze wetgeving
vergaande consequenties voor huurders heeft. We vinden het echter wel belangrijk dat de
huursombenadering in 2016 van start kan gaan.

Met vriendelijke groet
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namens de Nederlandse Woonbond

Ronald Paping
algemeen directeur


