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Geachte woordvoerders Wonen / Klimaatakkoord, 

 
De vaste commissie voor BZK heeft voor woensdag 6 april een debat gepland over zaken in relatie tot 
het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Dit debat kan niet los worden gezien van de 
stijgende energieprijzen en de hoogoplopende woonlasten van bewoners. Dit is vooral buitengewoon 

problematisch voor de bewoners met lagere inkomens (en niet alleen de laagste 10% die bereikt 

moeten worden met de energietoeslag). Uiteraard is meer energiebesparing in de gebouwde 
omgeving een belangrijk onderdeel van de oplossing, maar deze is niet op korte termijn te realiseren. 

Daarbij speelt mee dat in de huursector bewoners afhankelijk zijn van de verhuurder voor wat betreft 

het realiseren van verduurzaming van de woning. 
 

In het Klimaatakkoord is woonlastenneutraliteit als uitgangspunt overeengekomen. Dit uitgangspunt is 
volgens de Woonbond in het licht van de huidige situatie niet meer te vol te houden. De woonquote 

van vooral de lagere inkomens stijgt momenteel dramatisch snel. Ondanks de tijdelijke compensatie 

zijn zij een veel groter deel van hun inkomen kwijt aan de woonlasten inclusief energielasten. Dat 

geldt zeker voor alle 1,5 miljoen huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, maar 
ook voor de groep tot en met een modaal inkomen. Als woonlastenneutraliteit in deze situatie als 

uitgangspunt wordt genomen, dan zetten we huishoudens vast in een situatie waarin zij de 

woonlasten niet kunnen dragen. Daarom dient woonlastenverlaging voor deze groep het doel te zijn 

bij maatregelen die passen binnen de inzet voor het Klimaatakkoord. 

 
Voor de korte termijn zien we drie belangrijke stappen. 

 

1. Huurbevriezing dan wel huurverlaging voor huurwoningen met een slecht energielabel 
Huurders die nog steeds wonen in een huurwoningen met een slecht energielabel 

(bijvoorbeeld D t/m G), zijn zeker in de huidige situatie veel meer kwijt aan de energielasten 

dan huurders in woningen met en goed energielabel. Vooral in de particuliere sector zijn er 

nog veel woningen met een slecht label. Bevriezing dan wel verlaging van de huur van de 

huurwoningen helpt de huurder bij beperken van de woonlasten en zet druk op de 
verhuurder om deze woningen met voorrang aan te pakken. Wij pleiten ervoor om dit niet 
alleen te richten op gereguleerde huur, maar ook op de geliberaliseerde sector. De Wet 
maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten biedt daarvoor 

mogelijk een ingang. Voor de komende huurverhogingsronde zit dit er niet in, maar er is nu 

wel tijd om dat voor 2023 en verder te regelen. 
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2. Enkelglas tot een gebrek verklaren 

Recentelijk heeft uw Kamer de motie van de leden Kröger en Bromet over maatregelen om 
energiearmoede te voorkomen (nr. 32813-978) nipt verworpen. Wij breken nogmaals een 

lans voor deze maatregel, die in alle gevallen een no-regret maatregel is. De 
kosteneffectiviteit van de vervanging van enkelglas door HR++ glas of tripleglas als tevens het 

kozijn vervangen moet worden is groot. In 2018 had 8 procent van de woningen in de 
corporatiesector nog enkelglas en in de particuliere huursector maar liefst 19 procent. Het 

streven voor wat betreft isolatie is uiteraard hoger dan vervanging van glas, maar in alle 

gevallen zal dat deel zijn van het maatregelenpakket. Deze specifieke situatie tot gebrek 

verklaren geeft de huurder daar waar een verhuurder niet in actie komt en de isolatie nog 

dusdanig ondermaats is een mogelijkheid hierop actie af te dwingen. Daarbij is enkelglas voor 
de huurder makkelijk te herkennen. Deze maatregel zorgt er dus voor dat huurders sterker 

staan in het aanpakken ondermaatse isolatie waarvoor zij via de energierekening betalen ‘en 

zal leiden tot meer energiebesparing via een spijtvrije isolatiestap. 
 

3. Inzet op verduurzaming zonder huurverhoging 

De inzet van de Woonbond is verduurzaming in de sociale huursector zonder huurverhoging. 
Veel corporaties doen dat al, maar de Woonbond meent dat dit de norm moet zijn. De 
woonlasten zijn immers al sterk gestegen en door middel van verduurzaming kunnen we deze 

woonlasten terugbrengen naar behapbare woonquotes voor huurders, mits een 
huurverhoging daarbij achterwege blijft. Zo voorkomen we dat de huidige absurde 

woonlasten worden vastgelegd voor de toekomst. Doordat tijdelijke hoge gasprijzen, 
langdurige hoge huurprijzen worden. In deze fase zien we dit als realistische uitkomst voor de 

landelijke prestatieafspraken over de inzet van (een deel van) de middelen die beschikbaar 

komen door het afschaffen van de verhuurderheffing. Het bijkomende voordeel van 
verduurzaming zonder huurverhoging is een versnellend effect op het bereiken van 

overeenstemming tussen huurder en verhuurder bij voorstellen tot verduurzaming. Wij 

menen dat ook het kabinet voor deze lijn zou moeten kiezen. Op de langere termijn is het 
wenselijk om dit ook op te nemen in de wettelijke regels rond huurverhoging bij 

woningverbetering.  

 
De Woonbond ziet onverminderd de noodzaak om het energieverbruik in de gebouwde omgeving 

terug te brengen en uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Energiebesparende maatregelen zijn 
daarbij een noodzakelijke stap. De huidige energieprijzencrisis vergroot de urgentie daarvoor sterk. 

Wij menen dat deze stappen snel genomen moeten worden en tevens moeten bijdragen aan een 

rechtvaardige verdeling van de lasten, omdat alleen zo een breed draagvlak gecreëerd kan worden.  
De bovenstaande voorstellen zijn daarop gericht.  

 
Wij hopen dat deze voorstellen aansluiten bij uw inzet voor het commissiedebat over het KAGO en zijn 

te allen tijde bereid deze nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Zeno Winkels 

Algemeen directeur 


