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Aan de leden van de Commissie van 
Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges 
van Staat/ Algemene Zaken en Huis van 
de Koning 

 
  

Ons kenmerk: V16.0155.DI 
Afdeling: directie 

Datum: 22 februari 2016 
Onderwerp: Wet doorstroming huurmarkt 

 
 
Geachte leden van de Eerste Kamer, 
 
 
Ter voorbereiding op de behandeling van de Wet doorstroming huurmarkt (34.373) in uw Kamer zou 
ik u graag de visie van de Woonbond op dit wetvoorstel onder de aandacht willen brengen. De 
Woonbond vertegenwoordigt de bijna 3 miljoen huurders en woningzoekenden in alle sectoren van 
de woningmarkt. Hiervan zijn bijna 1,6 miljoen huurders via de lidorganisaties bij ons aangesloten. 
Als vertegenwoordiger van de huurders zijn wij één van de twee partijen die afgelopen zomer het 
Sociaal Huurakkoord hebben gesloten.  
 
Sociaal Huurakkoord 
Aedes en Woonbond hebben in juni 2015 het Sociaal Huurakkoord gesloten vanuit de gezamenlijk 
gevoelde noodzaak om de huren te matigen en de doorstroming op gang te brengen. Daarom draait 
het Sociaal Huurakkoord om de huursombenadering, waarin corporaties keuzes dienen te maken. 
De gehele huursom mag niet meer stijgen dan inflatie plus 1%, waardoor de huurverhoging van 
zittende huurders en de huurverhoging bij mutatie (=harmonisatie) als communicerende vaten gaan 
werken. Dit zorgt voor een betere doorstroming, omdat de huur na verhuizing gematigd blijft. 
Daarnaast legt het Sociaal Huurakkoord een relatie tussen de huurverhoging en de 
prijs/kwaliteitverhouding. Hierdoor worden huurders met een relatief hoge huur ontzien bij de 
jaarlijkse huurverhoging.  
 
De Woonbond was verheugd te horen dat het Sociaal Huurakkoord werd omarmd door minister 
Blok. Maar nu de wet door de Tweede Kamer aangenomen is, blijkt het akkoord op fundamentele 
punten te zijn gewijzigd. Deze punten zetten wij hieronder voor u uiteen. 
 
Ongelijke behandeling huurders commerciële verhuurders 
Door de huursombenadering aan te passen heeft minister Blok een systeem ontworpen dat op 
essentiële punten afwijkt van het Sociaal Huurakkoord. Daardoor krijgen huurders van commerciële 
verhuurders geen huurmatiging, maar juist een extra huurverhoging. De mogelijke huurstijging is 
zelfs 1% hoger dan nu het geval is. 
Het gaat om 400.000 huishoudens,16% van het totaal aantal gereguleerde huurwoningen. Uit 
onderzoeken blijkt dat juist de laagste inkomens oververtegenwoordigd zijn in deze woningen. Eigen 
onderzoek van de Woonbond heeft aangetoond dat huurders van een gereguleerde commerciële 
huurwoning gemiddeld 10% meer huur betalen voor gemiddeld 10% minder kwaliteit. Dit meer voor 
minder-gat bedraagt € 110 per maand. 
Minister Blok heeft het Sociaal Huurakkoord zo aangepast dat deze huurders, vaak arm met een 
relatief hoge huur, geen huurmatiging krijgen maar een extra huurverhoging. Zij zullen nog meer 
moeten gaan betalen voor de slechtere kwaliteit waarin zij wonen. De Woonbond ziet geen enkele 
reden voor deze ongelijke behandeling. Een forse minderheid in de Tweede Kamer was het met ons 
eens, en steunde het amendement Schouten (34.373-25), dat de huursombenadering ook in het 
gereguleerde deel van de particuliere huurmarkt wil invoeren. Wij vragen uw Kamer om minister Blok 
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alsnog te bewegen om (de strekking van) dit amendement in de Wet doorstroming huurmarkt op te 
nemen. 
 
Tijdelijke contracten  
De Woonbond was onaangenaam verrast toen bleek dat het Sociaal Huurakkoord in één wet was 
verwerkt met het plan om meer tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken. Wij menen dat dit in strijd 
is met de motie Franken, zoals uw Kamer die heeft aangenomen. Een zorgvuldige behandeling van 
zeer diverse voorstellen komt hierdoor in gevaar. 
 
De Nederlandse Woonbond is geen voorstander van tijdelijke huurcontracten. Het principe van een 
huurcontract van onbepaalde tijd is een groot goed, dat bijdraagt aan de woonzekerheid van 
mensen. Internationaal gezien is het één van de positieve punten van het Nederlandse volkshuis-
vestingssysteem. In tegenstelling tot veel landen, kent een Nederlandse huurder niet de onzekerheid 
van een aflopend contract. Dit dreigt nu te veranderen. 
 
Hoewel wij veel voorliggende voorstellen voor tijdelijke contracten als een verslechtering van de 
woonzekerheid van huurders zien, vragen wij uw speciale aandacht voor de tijdelijke contracten tot 
twee jaar voor zelfstandige woningen en tot vijf jaar voor onzelfstandige woningen. Uit de memorie 
van toelichting blijkt duidelijk dat deze contracten bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen. De 
wetstekst biedt echter ruimte voor alle particuliere verhuurders om dit contract aan iedereen aan te 
bieden. Corporaties mogen dit contract alleen aan nader omschreven doelgroepen aanbieden. Wij 
voorspellen dat deze lacune in de wet vooral door huisjesmelkers zal worden gebruikt om uitsluitend 
met tijdelijke contracten te werken. De rechtspositie van kamerhuurders zal sterk verslechteren, 
maar ook huurders van zelfstandige woningen krijgen hiermee te maken. Hoewel de minister 
meermaals heeft uitgesproken dat huurcontracten van onbepaalde tijd de norm moeten en zullen 
blijven, maakt hij met deze wet het tegenovergestelde mogelijk. De Woonbond roept u daarom op 
om geen verschil te maken tussen tijdelijke contracten voor corporaties en commerciële verhuurders. 
Voor beide groepen moet een scherp afgebakende lijst met nader omschreven doelgroepen gelden, 
waarop dit tijdelijke huurcontract van toepassing is. Op die manier voorkomt u grootschalig misbruik. 
 
Inkomensafhankelijke huurverhoging 
In het Sociaal Huurakkoord was geen mogelijkheid voor inkomensafhankelijke huurverhogingen 
opgenomen, maar wel een afspraak om nader onderzoek te doen naar goedkoop- en duur 
scheefwonen. Uit dit onderzoek, dat ABF in opdracht van Aedes en Woonbond heeft uitgevoerd, 
blijkt dat het geen effectief instrument is om doorstroming te bevorderen of scheefwonen aan te 
pakken. Wij verwijzen u naar bladzijde 31 van het ABF-rapport waar tien redenen worden genoemd 
waarom inkomensafhankelijk huurbeleid ongewenst is. Desondanks heeft minister Blok besloten om 
het huidige inkomensafhankelijk huurbeleid voor 2016 in stand te houden en voor 2017 gewijzigd 
voort te zetten. Dat AOW-gerechtigden en gezinnen vanaf vier personen met ingang van 2017 
worden uitgezonderd van inkomensafhankelijke huurverhoging vindt de Woonbond terecht, want 
deze groepen hebben geen mogelijkheid om door te stromen en worden nu al geconfronteerd met 
huren die ze volgens de NIBUD-normen niet kunnen opbrengen. Er zijn echter nog meer categorieën 
huurders waarvan het de vraag is of ze als scheefwoner bestempeld kunnen worden. Toch worden 
ze wel zo betiteld, omdat het systeem onvoldoende nuancering kent.  
 
Er zijn goede redenen om een pas op de plaats te maken en nu geen onomkeerbare beslissingen te 
nemen over inkomensafhankelijke huurverhogingen. Voor 2016 is een evaluatie van de inkomens-
afhankelijke huurverhogingen gepland. Ook heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State de huidige praktijk van verstrekking van inkomensgegevens als onrechtmatig betiteld.  
 
Verder komt op 7 april een nieuwe editie van het grote driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland 
(WoON) uit. Omdat de Woonbond veel contact heeft met huurders in het hele land, durven wij wel 
enkele voorspellingen te doen over de uitkomsten. Het WoON 2015 zal laten zien dat de armoede 
onder huurders fors is toegenomen. Ook verwachten wij dat het aantal goedkope scheefwoners fors 
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is verminderd, terwijl het aantal dure scheefwoners explosief zal zijn toegenomen. Wij verwachten 
dat WoON 2015 aanleiding zal geven om het huurbeleid te heroverwegen.  
 
De Woonbond roept de Eerste Kamer daarom op om de bespreking en beslissing over (nieuwe) 
inkomensafhankelijke huurverhogingen aan te houden tot de meest recente informatie beschikbaar 
is in het WoON 2015. Dan kunnen ook de uitkomsten van de evaluatie meegenomen worden. Bij de 
beoordeling van een eventuele nieuwe opzet van de inkomensafhankelijke huurverhogingen, horen 
ook alternatieven zoals een fiscale variant of een genuanceerde aanpak van goedkoop- én duur 
scheefwonen betrokken te worden. Op die manier is er sprake van een zorgvuldig wetgevings-
proces. 
 
Woningverbetering in de huursom 
Een technisch puntje met grote gevolgen voor de uitvoerbaarheid van de huursombenadering is de 
woningverbetering. Deze valt in principe buiten de huursombenadering. Dat is logisch: de woning is 
meer waard geworden en mag dus meer huur opleveren. Anders wordt het als de woning wordt 
opgeknapt bij mutatie. Valt een hogere huur dan onder harmonisatie (moet binnen de huursom) of 
valt het onder woningverbetering (mag buiten de huursom). Via een amendement sprak de Tweede 
Kamer het laatste woord en bepaalde dat het onder woningverbetering valt. Daardoor ontstaan er 
echter twee problemen. Ten eerste de vraag wie controleert dat er daadwerkelijk woningverbetering 
heeft plaatsgevonden. De huurders niet, want de woning staat leeg tijdens de verbouwing. Hoe 
voorkom je dat een woning € 200 duurder wordt, omdat de kozijnen een likje verf hebben gekregen? 
 
Ten tweede zien we dat de verhuurders de geboden ruimte onmiddellijk proberen verder op te 
rekken door er voor te pleiten dat een renovatie langjarig mee mag tellen. Dus als een huurder 
enkele jaren na een verbouwing verhuist, mag de verhuurder de huurprijs flink verhogen zonder dat 
dit in de huursombeperking meetelt. Wij zien dit als een poging de harmonisatie alsnog buiten de 
huursomstijging te houden en adviseren u met klem om niet in te gaan op deze lobby.  
 
Huurbeleid 2016 
Het doel van het Sociaal Huurakkoord was om vanaf 2016 de huren te matigen. Wij hebben tot onze 
spijt moeten vernemen dat minister Blok en de Tweede Kamer invoering pas in 2017 mogelijk willen 
maken. Betaalbaar wonen is echter een groot probleem aan het worden in Nederland. Een jaar 
wachten met huurmatiging is volgens de Woonbond onverantwoord. Minister Blok doet een kleine 
concessie om voor 2016 alvast een aangepaste huursom in te voeren. Omdat hierin de inkomens-
afhankelijke huurverhogingen niet zijn meegerekend, leidt dit voor 2016 tot een totale maximale 
huursomstijging voor corporaties van 1,8% in plaats van 1% boven inflatie. Immers, de inkomens-
afhankelijke huurverhoging komt, in tegenspraak met het Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en 
Woonbond, bovenop de huursomstijging in plaats van erbinnen. Dit is nauwelijks meer een 
beperking van de huurstijgingen te noemen.  
Het water is vele huurders inmiddels tot de lippen gerezen. De Woonbond stelt daarom voor om voor 
2016 een huurstijging te hanteren die materieel niet boven de afgesproken huursomstijging van 
inflatie plus 1% uitkomt. 
 
Uiteraard zijn wij gaarne bereid om ons standpunt nader toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens de Nederlandse Woonbond 

 
Ronald Paping 
algemeen directeur 


