
Te hoge aanvangshuur 2017
Uitspraken Huurcommissie

Huurders kunnen in het eerste half jaar na het
aangaan van een huurcontract door de
huurcommissie laten controleren of hun huurprijs
niet te hoog is gezien de kwaliteit van hun woning.
Dit kan leiden tot huurverlaging.

Aanvangshuur vrije sector
Voor huurders in de vrije sector is de ‘toets
aanvangshuur’ de enige manier om via de
huurcommissie op basis van kwaliteit van de
woning huurverlaging af te dwingen. Dat kan alleen
als op basis van het Woningwaarderingsstelsel
(WWS) -het puntensysteem waarin de kwaliteit van
een woning wordt uitgedrukt- blijkt dat een woning
die als vrije sector woning wordt verhuurd een
maximaal toegestane huurprijs onder de
liberalisatiegrens heeft. In 2017 en 2018 ligt deze
grens op €710,68.

Huurders van gereguleerde of sociale
huurwoningen kunnen ook de aanvangshuur laten
toetsen, maar zij kunnen ook na het eerste half jaar
nog toetsen of de kwaliteit van de woning niet moet
leiden tot een lagere huurprijs.

De Woonbond heeft alle door de Huurcommissie
gepubliceerde uitspraken in procedures over de
aanvangshuur in 2017 bekeken. Van de 324i

uitspraken gingen 113 over woningen in de vrije
sector. In bijna driekwart van de totale uitspraken
kreeg de huurder gelijk. Als we inzoomen op

uitspraken over woningen met een aanvangshuur
boven de liberalisatiegrens kregen huurders ook
vaker gelijk dan verhuurders (58%).

Financieel voordeel huurders
Huurders die ten onrechte een vrije sector
aanvangshuurprijs betaalden, hebben een groot
financieel voordeel bij het winnen van een
procedure. Gemiddeld gaat het om € 277,99 per
maand. In onderstaande tabel zetten we per
sector en van het totaal de gemiddelde
huurverlaging én het hoogste verschil tussen
oude en nieuwe huurprijs op een rij.

Hoogste
verschil

Gemiddelde
bedrag

Alles - € 214,48
Vrije sector € 709,51 € 277,99
Gereguleerd € 450,37 € 190,24
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Prijs-kwaliteit vrije sector
Woningen die volgens het WWS boven de
liberalisatiegrens vallen kunnen geen
huurverlaging krijgen opgelegd door de
huurcommissie. Het gaat hier om de vrije sector,
waar geen prijsbescherming geldt. Hier zijn de
huurprijzen dan ook fors hoog.

Dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van de
woning deze hoge huurprijs billijkt. Het WWS
geeft een indicatie van de prijs-kwaliteit
verhouding. Bij 31 van de uitspraken waarbij de
verhuurder in het gelijk werd gesteld en de vrije
sector huurprijs intact bleef werd een berekening
van de maximale huurprijs van de woning
gepubliceerd.
In 23 van die uitspraken lag de feitelijke huurprijs
boven de maximale huurprijs. Omdat er geen
huurprijsregulering geldt voor de vrije sector,
leidt dit niet tot huurverlaging.

Max huur Aanvangshuur Verschil
€ 775,34 € 711,- € 64,34
€ 924,39 € 842,50 € 81,89

€ 1.038,50 € 1.225,- - € 186,50
€ 754,16 € 1350,- - € 695,84
€ 857,57 € 952,- - € 94,43
€769,66 € 1.100,- - € 330,34
€ 712,83 € 1.350,- - € 637,17
€ 765,07 € 825,- - € 59,93
€ 801,04 € 725,- € 76,04
€754,8 € 925,- - € 170,20
€ 717,97 € 765,- - € 47,03
€ 780,51 € 1.500,- - € 719,49
€ 717,97 € 850,- - € 132,03
€ 785,20 € 985,- - € 199,80
€ 712,83 € 1.250,- - € 537,17
€ 1.069,52 € 1.645,- - € 575,48
€ 1.095,37 € 1.360,66 - € 265,29
€ 924,78 € 1.750,- - € 825,22
€ 1.007,48 € 880,95 € 126,53
€ 898,93 € 827,91 € 71,02
€ 743,82 € 950,- - € 206,18
€ 712,83 € 825 - € 112,17
€ 862,7 € 750,- € 112,70

€ 733,50 € 900 - € 166,50
€ 816,20 € 922,02 - € 105,82
€ 929,94 € 800 € 129,94

€ 857,57 € 740,- € 117,57
€ 738,65 € 771,70 - € 33,05
€ 723,16 € 895,- - € 171,84
€ 754,16 €1.125,- - € 370,84
€ 837,03 € 914,45 - € 77,42

Gemiddeld betalen huurders die boven de
liberalisatiegrens huren € 287,81 boven de
maximale huurprijs op basis van het WWS. Het
grootste verschil was € 825,22.

Huurbescherming vrije sector
Sinds 1 januari 2015 ligt de liberalisatiegrens op
€ 710,68. Deze grens is tot en met eind 2018
bevroren. Vroeger werd deze grens geïndexeerd.
Door de bevriezing van de liberalisatiegrens
terwijl de huurprijzen jaarlijks stijgen vallen
steeds meer woningen in de vrije sector waar
geen enkele huurprijsbescherming geldt. Zo kan
het dat een woning die qua kwaliteit maximaal
ongeveer 712 euro waard is (vlak boven de
huidige liberalisatiegrens) voor € 1.350,- wordt
verhuurd.

Veel huurders in de vrije sector hebben problemen
met de hoge huurprijzen. Gezien de enorme
prijssprong die verhuurders kunnen maken, lijkt het
op zijn plaats huurprijsbescherming in de vrije
sector te introduceren. Dat kan door het WWS ook
voor deze woningen te laten gelden. Dit beschermt
huurders tegen woekerprijzen en zorgt voor een
betere verhouding tussen prijs en kwaliteit.
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Minder uitspraken
In 2017 zijn er beduidend minder uitspraken in
procedures over de aanvangshuur van zelfstandige
woonruimte gedaan dan in eerdere jaren. In de
voorgaande jaren lag het aantal uitspraken
structureel boven de 600 (zie grafiek).
Het is onduidelijk waar de daling in het aantal
uitspraken over de toetsing aanvangshuur vandaan
komt. Het kan zijn dat de opkomst van tijdelijke
huurcontracten hier een rol in spelen. Sinds 1 juli
2016 zijn er met de invoering van de wet
doorstroming huurmarkt veel mogelijkheden
gekomen voor verhuurders om tijdelijke
huurcontracten in te zetten. Het is voor huurders
onaantrekkelijker om naar de Huurcommissie te
stappen, als ze een tijdelijk contract hebben. Het is
dan immers zeer de vraag of ze een vast
huurcontract krijgen.

i In totaal zijn er 334 uitspraken gedaan. 10 uitspraken zijn,
om uiteenlopende redenen, buiten beschouwing gelaten.
Bijvoorbeeld omdat de huurder in het gelijk werd gesteld,
maar op basis van een tijdelijk gebrek.


