
 

 

 
 

Aan woordvoerders wonen in de  
Tweede en Eerste Kamer  
(per e-mail) 

 
 

Ons kenmerk: V16.0425 
Afdeling: Belangenbehartiging 

Datum: 6 juni 2016 
Onderwerp: Ontwerpbesluit wijziging Besluit huurprijzen 

woonruimte (27 926 nr. 261) 
 
 
 
Geachte Kamerleden, 
 
Het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (27926-261) is aan 
beide Kamers in voorhang toegestuurd. Minister Blok komt hiermee tot een uitwerking van een 
aangekondigde aanpassing woningwaarderingsstelsel (WWS) in verband met stimulering van 
middensegment en renovatie. De minister komt tot twee voorstellen die beide samenhangen 
met de nog recente introductie van de WOZ-waarde in het WWS. Ten eerste wordt het WWS 
opgerekt voor kleine nieuwbouwwoningen en ten tweede wil de minister extra punten 
toekennen bij renovaties.  
 
De Woonbond beoordeelt beide voorstellen als schadelijk voor de werking van het WWS. Wij 
zien wel een mogelijke verbetering van het WWS bij de toekenning van de WWS-punten voor 
beschermde monumenten en onderzoek naar aftrekpunten voor slechte energie-indexen. 
Hieronder lichten wij het een en het ander toe. 
  
1. Hogere huren voor kleine nieuwbouw woningen 
Het voorgenomen besluit om juist voor kleine nieuwbouwwoningen (tot 40 m

2
) in de 

woningmarktgebieden Amsterdam en Utrecht een hogere maximale huurprijs toe te staan is 
voor de Woonbond onbegrijpelijk. De bedoeling van het WWS is het voorkomen van 
schaarstehuren en juist daar waar dit het hardst nodig is, verlaagt de minister de normen. Wij 
zijn van mening dat het WWS zo wordt uitgehold. 
 
Het nut van het WWS is de afgelopen jaren al fors verkleind. Door toevoeging van de 
Donnerpunten en punten kwaliteitsverbeteringen kent het WWS een inflatie die ver boven  
de inkomensstijging van hurende huishoudens uitgaat. Bij de introductie van de WOZ-waarde  
in het WWS is gekozen juist de kleine woningen extra te beschermen. Met het voorliggende 
Ontwerpbesluit wordt die bescherming bewust afgebroken. Beleggers kunnen zo absurd  
hoge huren vragen voor minuscule studio’s met bescheiden WOZ-waarden.  
 
Deze WWS-wijziging is wat de Woonbond betreft volstrekt onwenselijk en wel om de volgende 
redenen: 

 Het WWS biedt al ruim voldoende mogelijkheden om bij nieuwbouw hoge huren  
te vragen. 

 Investeerders zien in de praktijk al voldoende mogelijkheden om nieuwbouw  
te realiseren op basis van de bestaande huurprijswetgeving.  

 De wethouders Wonen uit beide betrokken steden hebben uitdrukkelijk aangegeven 
geen behoefte aan deze maatregel te hebben. 

 De maatregel staat haaks op het principe om terughoudend te zijn met het compliceren 
van de wet- en regelgeving. 

 De werking van het WWS wordt steeds ondoorgrondelijker voor huurders. 
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 De druk op de woningmarkten Amsterdam en Utrecht zet al een zware wissel op de 
betaalbaarheid van het wonen. Deze maatregel zal dat verder versterken. 

 De ongelijke behandeling van huurders en verhuurders in verschillende delen van het 
land staat op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel. Dit zou kunnen leiden tot  
juridische procedures. 

 
De maatregel dreigt van toepassing te worden op niet alleen de centrumgemeente, maar ook 
op maar liefst 38 gemeenten om Amsterdam en Utrecht heen. Daardoor is ook uitwijken naar 
een randgemeente geen optie meer voor starters met een bescheiden inkomen. Te vrezen valt 
dat ook jongeren uit deze gemeente zelf geen betaalbare woningen kunnen vinden om te 
starten met een zelfstandig wooncarrière. 
 
De Woonbond vindt het onbegrijpelijk dat de minister zich alleen richt op verbetering van het 
beleggersrendement. Door deze maatregel is het weliswaar eenvoudiger woningen kleiner dan 
40 m2 te liberaliseren, maar dat biedt geen enkele garantie dat deze woningen dan ook in het 
middensegment (€710 - € 900) worden aangeboden. Daarmee draagt het voorstel geheel niet 
bij aan de bestaande wens van gemeenten om een middensegment mogelijk te maken. De 
minister geeft aan dat gemeenten afspraken met verhuurders kunnen maken over de te 
hanteren huurprijs. Deze mogelijkheid bestaat echter nu ook al. 
 
2. Introductie investeringspunten bij renovatie 
Met het conceptbesluit om extra punten toe te kennen bij renovatie komt minister Blok tegemoet 
aan de nooit aflatende behoefte bij verhuurders om extra huurruimte te creëren. De minister wil 
huurwoningen in de eerste vijf jaar na een renovatie per € 1.000 investering 0,2 WWS-punten 
extra toekennen.  
 
De Woonbond stelt dat deze extra punten leiden tot een tijdelijke dubbeltelling in het WWS  
en wel op twee manieren:    
 
Eerste dubbeltelling 
De eerste dubbeltelling volgt direct uit de investering. Dat is het best zichtbaar bij de punten 
voor de energiekwaliteit. Bijvoorbeeld: een G-label telt voor nul punten mee, maar een B-label 
voegt 32 punten toe. In de toelichting stelt de minister onterecht dat de extra renovatiepunten 
niet zullen leiden tot een dubbeltelling. Immers als een investering van € 30.000 een woning 
een hoger energielabel geeft, heeft die investering een punteneffect bij de energiekwaliteit én 
telt het als renovatiepunten (0,2 punt per € 1.000). Ook investeringen in sanitair, verwarming en 
keuken leiden meestal tot extra WWS-punten. Ook uitgaven hieraan bij een renovatie leiden tot 
dubbeltelling door de extra investeringspunten. De waarschuwing hiervoor van de 
Huurcommissie wordt door de minister gebagatelliseerd. Het door de minister aangehaalde 
signaal van de particuliere verhuurders uit Rotterdam, dat “renovatie en verduurzaming niet 
leidden tot een hogere maximale huurprijs” is zelfs ronduit misleidend te noemen. 
 
Tweede dubbeltelling  
De tweede dubbeltelling volgt uit de methodiek. De minister wil de extra investeringspunten  
vijf jaar laten meetellen om zo de achterblijvende WOZ-verhoging te compenseren. Dat zal 
leiden tot een dubbeltelling in de laatste jaren van deze periode. De WOZ-waarde kan mogelijk 
als gevolg van de renovatie wat hoger komen te liggen. Dat effect treedt niet onmiddellijk op, 
maar zal na gemiddeld anderhalf jaar optreden. Vanaf dat moment tellen zowel de 
renovatiepunten als de hogere WOZ nog drie-en-een-half jaar mee.  
Ook de Waarderingskamer onderkent dit in een notitie aan haar Klankbordgroep van  
16 maart 2016. Zij geeft daarin aan dat als de renovatie tot een hogere WOZ-waarde leidt  
er een dubbeltelling zal ontstaan, zij het met een korte vertraging.  
 
Bovendien is ook deze omslachtige maatregel weer lastig te controleren door een huurder.  
Hoe verhoudt het regeerakkoord, dat stelt de regeldruk te willen verminderen, zich met deze 
voorstellen? Voor een klein effect met groot risico op dubbeltelling verzwaart de minister de 
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regelgeving aanzienlijk. De Huurcommissie voorziet vooral bij de afloop van de tijdelijke 
bijtelling problemen. 
  
Wij dringen er bij u op aan om het voorstel de eerste vijf jaar na een renovatie 0,2 punten  
per € 1.000 toe te voegen niet te accepteren.   
 
3. Monumentenpunten 
Nu de minister toch bezig is om het Besluit huurprijzen aan te passen adviseren wij een reeds 
bestaande dubbeltelling uit het WWS te verwijderen.  
Het gaat om de 50 punten voor een Rijksmonument en de opslag van 15% voor woonruimten  
in beschermde dorps- of stadsgezichten. Deze brengen de bijzondere gewildheid van 
monumentale panden tot uitdrukking in het WWS. Daarnaast worden huurders zo aangeslagen 
voor de hogere instandhoudingskosten van beschermde monumenten. In oktober 2015 is de 
WOZ-component juist toegevoegd aan het WWS om gewildheid van een woonruimte tot 
uitdrukking te brengen. Daarmee vervalt de helft van de argumentatie voor de 
monumentenpunten. De punten voor beschermde monumenten dienen volgens ons minimaal 
gehalveerd te worden. Wij hopen dat u de minister wilt oproepen deze logische aanpassing van 
het Besluit huurprijzen woonruimte voor te bereiden. 
 
4. Aftrekpunten voor slechte energie-index 
Als laatste punt voor de bespreking van de voorstellen van de minister wil de Woonbond wijzen 
op de wenselijkheid om na te denken over aftrekpunten voor huurwoningen met slechte 
energie-indexen. In het huidige WWS krijgen woningen met een energie-index die overeenkomt 
met het G-label nul punten. Te overwegen is voor deze woningen met een zeer slechte 
energiekwaliteit aftrekpunten in het WWS te introduceren. Zo worden verhuurders gestimuleerd 
woningen met een slechte energiekwaliteit aan te pakken. De noodzaak hiervoor is sterk 
toegenomen om de afgesproken besparingsdoelstellingen te bereiken. Wij adviseren de Kamer 
de minister te vragen om de mogelijkheid te onderzoeken voor een aanpassing van het WWS 
op dit punt. 
 
Conclusie  
In de Tweede Kamer is over een hogere maximale huur voor kleine nieuwbouwwoningen 
eerder een debat gevoerd en bleek een meerderheid voor deze maatregel te bestaan. De focus 
in dat debat betrof niet de geografische reikwijdte. Wij vragen ons af of aandacht voor dit aspect 
nieuw licht op het voorstel werpt en welke motivatie geldt voor de toepassing van deze 
maatregel op dit grote gebied? Daarnaast zien wij weinig draagvlak, geen goede redenen, 
complicerende regels en dreigende rechtsongelijkheid. Kortom, voldoende reden om dit voorstel 
alsnog af te wijzen. 
 
Het voorstel om ook bij renovaties in het algemeen extra punten toe te kennen gedurende  
vijf jaar leidt in zijn uitwerking tot dubbeltelling. Wij denken dat de minister dit probleem 
onderschat en menen dat dit voorstel om die reden verworpen dient te worden. 
 
Zinvol acht de Woonbond wel een aanpassing van de WWS-punten voor beschermde 
monumenten, nu de WOZ-waarde de gewildheid tot uitdrukking brengt. Dat was immers  
de reden dat de WOZ-waarde aan het WWS is toegevoegd. Wij hopen dat u dit wilt meenemen 
in het overleg met de minister.  
 
Met vriendelijke groet 
namens de Nederlandse Woonbond 

 

Ronald Paping 
algemeen directeur       


