
De Woonbond vindt dat sociale huurwoningen  
van corporaties alleen verkocht mogen worden 
als de huurders daarmee instemmen.  
Als een corporatie een woning of een complex  
verkoopt aan een commerciële partij, dan  
heeft dit nadelige effecten voor de huurder.  
De huurder wordt namelijk geconfronteerd  
met hogere huurverhogingen en slechter  
onderhoud. Omdat het belang van de huurder 
bij verkoop groot is, pleiten wij voor een  
instemmingsrecht.

Gevolgen verkoop  
voor huurder
Bij verkoop van de woning aan een commerciële  
verhuurder is de huurder dus slechter af. In de Woon
bondpublicatie Meer huur voor minder huis (februari 
2016) heeft de Woonbond al laten zien dat de huur  
in de commerciële huursector bij een gelijk huurbeleid 
gemiddeld 10% hoger is bij een kwaliteit die gemiddeld  
10% lager ligt. Daarbij komt dat de energiekwaliteit  
van de woningen gemiddeld lager ligt en er relatief  
veel klachten zijn over de staat van onderhoud.  
Weinig commerciële verhuurders investeren in woning
woningverbetering en energiebesparing. Ook de bejege
ning laat vaak te wensen over. Dit vertaalt zich ook in  
een relatief groot aantal zaken bij de Huurcommissie.

Bovendien leert de ervaring dat particuliere  
verhuurders minder aanspreekbaar zijn voor huurders  
en dat zij de Wet op het overleg huurders verhuurder 
(Wohv) slecht naleven.

Waar het de Woonbond hier echter om gaat is dat  
zittende huurders, die vaak al jarenlang in een sociale 
huurwoning wonen, opeens geconfronteerd kunnen  
worden met een ander huurregime. Bij dat huurregime 
kunnen de huren gemiddeld minstens 1,5% per jaar  
meer stijgen [ 1 ]. 

Huurders kunnen deze huurverhoging over het  
algemeen niet ontlopen. Ze zijn ‘gevangen klanten’:

 – Door de schaarste aan sociale huurwoningen  
kunnen ze meestal niet verhuizen;

 – Als ze wel kunnen verhuizen worden ze over  
het algemeen geconfronteerd met een hoger  
huurniveau (als gevolg van harmonisatie);

 – Verhuizen gaat gepaard met hoge kosten,  
zowel verhuiskosten als sociale kosten  
(verhuizen uit je sociale omgeving).          ➔

Instemmingsrecht huurders  
bij verkoop huurwoningen  
corporaties

Aanleiding
Met de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt 
per 1 juli 2016 gelden er verschillende huurregimes voor 
de corporatiesector en de commerciële huurmarkt. In de 
corporatiesector worden de jaarlijkse huurverhogingen 
en de harmonisatie beperkt door de maximale huursom
stijging van 1% plus inflatie. Huurders in de commerciële 
sector krijgen echter te maken met hogere huurstijgingen 
dan die van de afgelopen jaren. De maximale huurstijging 
is namelijk 2,5% plus inflatie of 4% plus inflatie bij een 
hoger inkomen. Huurders worden bij een verkoop van 
hun corporatiewoning aan een commerciële verhuurder 
opeens geconfronteerd met een ander, slechter  
huurregime. 

[ 1 ]   Bij de huursombenadering voor corporaties is de 
huursomstijging van 1% inclusief harmonisatie, terwijl de 
huurstijging van 2,5% voor de particuliere huursector exclusief 
het effect van harmonisatie is. Hiermee rekening houdend  
is het verschil ruim 2% per jaar!



Augustus 2016

Omvang probleem
Naar verwachting zullen de komende jaren tien- 
duizenden huurders geconfronteerd worden met een  
hogere huurstijging als gevolg van de verkoop van  
hun sociale huurwoning aan particuliere beleggers.

De afgelopen jaren zijn grote pakketten van Vestia en het 
Wooninvesteringsfonds (Wif) verkocht aan particuliere 
beleggers; alleen bij deze twee verkopen gaat het al om 
10.000 woningen. Maar ook andere corporaties, zoals 
Stadgenoot en Vivare, verkopen op grote schaal com
plexen aan particuliere beleggers. Ook de Verhuurder
heffing en de scheiding van corporaties in een daeb [ 2 ]  
en nietdaeb tak zal naar verwachting leiden tot een  
toenemend aantal verkopen. 

De stijging van de verkoop van corporatiewoningen  
aan beleggers blijkt ook uit het Sectorbeeld van de ilt. 
Ging het een aantal jaren nog om enkele honderden  
woningen per jaar, daar gaat het de laatste jaren om meer 
dan 5000 per jaar. De (voorzichtige) prognoses voor de 
periode 2015 – 2019 gaan uit van 12.000 woningen. [ 3 ]

Voorstel
De Woonbond vindt het noodzakelijk dat huurders in  
de corporatiesector beschermd worden tegen de verkoop 
van huurwoningen. Bij deze bescherming kan een parallel 
getrokken worden met het arbeidsrecht; als een bedrijf 
wordt overgenomen heeft de Ondernemingsraad  
adviesrecht en behoudt de werknemer zijn arbeids-
voorwaarden en overige rechten.

Het adviesrecht voor huurdersorganisaties is nodig om 
te bewaken dat de sociale huurvoorraad niet uitgehold 
wordt door verkoopacties van corporaties. Verkoop heeft 
gevolgen voor het huurregime van individuele huurders, 
maar ook op de omvang van de sociale huurvoorraad. Bij 
vrijkomen van de woning kan de huur verder opgetrokken 
worden en zo mogelijk de huurwoning geliberaliseerd 
worden. Het adviesrecht kan geregeld worden in het  
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, een  
onderdeel van de Woningwet 2015. 

Een eventuele verkoop grijpt ook in op de positie  
van de huurder; te meer daar er vanaf 1 juli 2016 een  
ander huurregime geldt voor de commerciële huur 
sector. Daarom wil de Woonbond een instemmingsrecht 
bij verkoop introduceren. In principe vindt de Woonbond 
dat er alleen verkoop zou moeten kunnen plaatsvinden 
met instemming van elke, individuele huurders. Dit doet 
recht aan het belang dat de huurder heeft bij de verkoop, 
want verhuizen is veelal geen optie. Bij complexgewijze 
verkoop is het denkbaar, analoog aan het instemmings
recht bij renovatie, om de individuele instemming te  
vervangen door de 70%-regeling [ 4 ]. Als er geen instem
ming van 70% van de huurders is dan kan de verkoop 
geen doorgang vinden.

Zowel het adviesrecht van de bewoners

organisatie over de verkoop plannen 

van woningcorporaties als de 70% 

instemmings vereiste bij complex gewijze 

verkoop van corporatiewoningen kan  

geregeld worden in de Woningwet 2015  

(artikel 25 van de btiv). 

In deze processen kan ook met elkaar  

gesproken worden over de condities  

(huurbeleid, onderhoud, service e.d.)  

waaronder een eventuele verkoop  

plaatsvindt.

[ 2 ]  DAEB is Diensten van Algemeen Economisch Belang.

[ 3 ]  ILT, Autoriteit Woningcorporaties, Sectorbeeld 2015, bladzijde 37 en 55.

[ 4 ]  BW, artikel 7:220, lid 2 en 3.


