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Geachte Kamerleden, 
 
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft op 8 augustus jongstleden de meest recente 
cijfers voor de inflatie, afgemeten aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex, 
gepresenteerd. De consumentenprijsindex is in juli gestegen naar 3,1%; het hoogste 
percentage sinds september 2008. 
 
Volgens de bestaande systematiek voor de huurstijgingen werkt de inflatie van 2013 
rechtstreeks door in de huurverhoging per 1 juli 2014. Daarbovenop komen nu nog een 
generieke huurverhoging van 1,5% en een inkomensafhankelijke huurverhoging van 0,5% voor 
inkomens boven de € 33.000 bruto of zelfs 2,5% voor huishoudens met een bruto inkomen van 
meer dan € 43.000. 
 
Het zal u bekend zijn dat de Nederlandse Woonbond fel gekant is tegen de extra huurverhoging 
van 1,5% voor alle huurders en de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Ze zijn 
onrechtvaardig en willekeurig. Bovendien leiden ze tot een forse aanslag op de koopkracht van 
huurders en de betaalbaarheid van de huren. 
 
In deze brief willen wij uw aandacht echter vooral vragen voor de huurverhogingen gebaseerd 
op het inflatiecijfer. De huurverhoging op basis van de stijging van de consumentenprijsindex 
bedroeg dit jaar 2,5% en dreigt volgend jaar boven de 3% te komen. Dit is aanleiding voor de 
Woonbond geweest om zich te verdiepen in de samenstelling van het inflatiecijfer. De conclusie 
daaruit kan geen andere zijn dan dat dit cijfer, zoals gemeten door het CBS, een volstrekt 
vertekend beeld geeft van de prijsstijgingen voor zover relevant voor de huurverhogingen. Door 
drie redenen is het inflatiecijfer momenteel fors opwaarts vertekend, hetgeen betekent dat 
huurders een veel hogere huurstijging moeten betalen dan gerechtvaardigd is op basis van 
reële cijfers van de prijsontwikkeling. 
 
1. Onjuiste berekening ‘Toegerekende huur eigen woning’ 
In de prijsstijging voor ‘Huisvesting, water en energie’ is de bestedingscategorie ‘Toegerekende 
huur eigen woning’ opgenomen. Deze post geeft de prijsstijging weer van het wonen in een 
koopwoning. De wijze van meting is echter volledig afgeleid van de stijging van de huren. Er 
wordt dus niet gemeten of de kosten voor een eigen woning daadwerkelijk gestegen zijn, maar 
uitgegaan van een fictieve huurwaarde. Hierbij wordt als aanname genomen dat de kosten 
gelijk stijgen met vergelijkbare huurwoningen. Dit leidt tot een stijging van de ‘Toegerekende 
huur eigen woning’ van maar liefst 4,3%. Door de weging in het consumptiepakket met 11,1% 
draagt deze post bijna 0,5% (11,1% maal 4,3%) bij aan het totale inflatiecijfer. 
In werkelijkheid dalen de kosten van koopwoningen al enige jaren zeer fors door de combinatie 
van dalende koopprijzen en dalende hypotheekrente. Sinds augustus 2008 zijn de koopprijzen 
met gemiddeld 21% gedaald (CBS, Conjunctuurbericht 22 juni 2013) en zoals bekend is de 
hypotheekrente afgelopen vijf jaar ook fors gedaald. Het is dan ook feitelijk onjuist om in het 
inflatiecijfer 0,5% op te nemen voor de prijsstijging van woondiensten bij de eigen woning; een 
negatief percentage doet meer recht aan de werkelijke ontwikkelingen op de koopmarkt.  
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2. Doorwerking extra huurverhoging in inflatiecijfer 
Huurders moeten niet alleen rechtstreeks de extra huurverhogingen betalen, maar daarnaast 
het jaar daarop ook het effect van de huurverhogingen op de inflatie. Daarmee dreigt een huur-
prijsspiraal. De extra huurverhogingen hebben een opstuwend effect op de inflatie en 
vervolgens drijft de verhoogde inflatie de huurverhogingen op.  
In 2013 heeft de boveninflatoire huurstijging alleen al een effect op de inflatie van 6,1% (het 
aandeel in het consumptiepakket) maal 2% (de boveninflatoire huurstijging), dus 0,12%. Voor 
2014 betekent dat de huurstijgingen alleen al door dit effect uit 2013 ruim 0,1% hoger zijn dan 
zonder extra huurstijgingen. De jaren daarna werkt dit cumulatief door. 
 
3. Onterecht meerekenen van de BTW-verhoging 
In oktober 2012 is de BTW met 2%-punt verhoogd naar 21%. Het effect hiervan is verwerkt in 
het inflatiecijfer, maar is in zijn geheel niet relevant voor de huursector. De huren zijn immers 
vrijgesteld van BTW-heffing. Dit geldt ook voor de stijging van een aantal andere product-
gebonden belastingen, zoals accijnzen, energiebelasting en (deels) assurantiebelasting. Via de 
inflatiestijging van de huren profiteren verhuurders wel van de hogere inflatie als gevolg van de 
BTW-verhoging en andere belastingverhogingen, maar worden ze niet geconfronteerd met de 
extra lasten. Een onterecht douceurtje voor verhuurders! 
Een schatting van het effect van de BTW-verhoging op de inflatie kan gevonden worden door 
de consumentenprijsindex te vergelijken met de ‘consumentenprijsindex afgeleid’. In de 
afgeleide consumentenprijsindex is het effect van verandering in de tarieven van 
productgebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. 
De afgelopen jaren was de afgeleide index jaarlijks enkele tienden van procenten lager. In het 
julicijfer is het verschil echter opgelopen tot 1,4% (CPI 3,1% versus afgeleide CPI 1,7%). 
Volgend jaar dreigen huurders dus alleen al hierdoor de portemonnee van verhuurders met 
1,4% te moeten spekken! 
 
Conclusie en oproep 
De huidige systematiek van aanpassing van de huren aan de inflatie leidt door drie factoren tot 
een onterechte stijging van de huren: 
- De onjuiste berekening van de ‘huurwaarde’ van kopers in het inflatiecijfer; 
- Spiraalwerking doordat de extra huurverhogingen in daarop volgende jaren automatisch ook 

tot hogere huurstijgingen leiden; 
- Het onterecht meerekenen van de BTW-verhoging in het gehanteerde inflatiecijfer. 
Naar verwachting zorgen deze drie effecten dat de huren de komende huurverhogingsronde in 
2014  extra stijgen met (voorzichtig geschat) maar liefst 2% (0,5% + 0,1% + 1,4%), nog geheel 
los gezien van de extra huurverhogingen! 
 
Volgens de Nederlandse Woonbond is dit een onacceptabele uitkomst van een verkeerde 
systematiek. En dat in een tijd dat de koopkracht van huurders toch al daalt. 
Wij willen u vragen om deze problematiek politiek te bespreken en te komen met aanvaardbare 
oplossingen, bij voorkeur met terugwerkende kracht. De Woonbond denkt hierbij aan: 
- Aanpassing van de berekening ‘Toegerekende huur eigen woning’; 
- Bij huurverhoging het gebruikte inflatiecijfer schonen voor boveninflatoire huurstijgingen; 
- Uitgaan van de afgeleide consumentenprijsindex bij het bepalen van huurverhogingen. 
 
Hoogachtend, 

 
Ronald Paping, 
algemeen directeur 
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