
Pamflet voor gelijke behandeling huurders sociale en commerciële huursector

Aan de leden van de Eerste Kamer,

Het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt veroorzaakt een onaanvaardbare 
tweedeling tussen de sociale en de commerciële huursector. Corporaties worden 
aan banden gelegd; commerciële verhuurders krijgen extra verdiencapaciteit.
570.000 huishoudens in de commerciële sector worden door dit wetsvoorstel 
benadeeld: in totaal zo’n 20% van het totaal aantal gereguleerde huurders.

Ongelijke behandeling
Voor 2016 is er voor de sociale huursector een huursompercentage van 1% (inflatie 
plus 0,4%) afgesproken, waardoor de huurverhoging aan banden worden gelegd.
Deze huursom is niet van toepassing op de commerciële verhuurders, waardoor zij 
2,1% (inflatie plus 1,5%) kunnen vragen. Vanaf 2017 krijgen de commerciële 
verhuurders bovendien de mogelijkheid de huren met nog eens 1% extra te 
verhogen (in totaal 2,5% boven inflatie), niet gehinderd door een huursom,
begrenzing of tegenprestatie. De verdiencapaciteit van commerciële verhuurders 
gaat boven de betaalbaarheid voor huurders en wordt zelfs vergroot.

Huurtoeslag
Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat in de commerciële sector de uitgaven voor de 
huurtoeslag met 7 miljoen per jaar stijgen. De in de corporatiesector te realiseren 
besparing wordt hierdoor in de commerciële sector grotendeels teniet gedaan. 

Betalingsproblemen
Ook de huurders uit de commerciële huursector hebben de afgelopen jaren met 
drastische huurverhogingen te maken gehad, terwijl zij net zo goed te maken kregen 
met koopkrachtverlies en betalingsproblemen. Waar de corporaties de huren in 2015 
zijn gaan matigen, heeft de commerciële sector juist meer gevraagd. Uit 
onderzoeken blijkt dat juist de laagste inkomensgroepen oververtegenwoordigd zijn 
in de commerciële sector, omdat zij door de grote schaarste en lange wachttijden 
niet in aanmerking komen voor een corporatiewoning.

Meer huur voor minder huis
De huren in de commerciële huursector zijn al relatief hoog en zijn in 2015 meer 
verhoogd dan in de corporatiesector. De Woonbond heeft berekend dat gemiddeld 
10% meer wordt betaald voor minder kwaliteit. Huurders hebben in toenemende 
mate te maken met leegstand, een groter verloop onder huurders, uitstel van 
onderhoud en investeringen en een slechtere dienstverlening. Bovendien vergroot dit 
de kansen voor slechte verhuurders die van hun huurders af willen: dankzij extra 
huurverhogingen zonder enige tegenprestatie in de vorm van onderhoud en/of
energiebesparende maatregelen kan de druk op de huurders verder worden 
vergroot.


