
Steeds minder huurprijsbescherming

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) vertaalt de
kwaliteit van een woning in een puntenaantal. Dat
puntenaantal correspondeert met een maximaal
toegestane huurprijs voor de woning. Het
puntenstelsel is om bedoeld huurders en
woningzoekenden te beschermen tegen
woekerprijzen. Bij een te hoge huurprijs kunnen ze
via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Schaarste in de puntenteling

De afgelopen jaren zijn er elementen in het wws
gestopt om de schaarste aan woonruimte mee te laten
tellen met  in de puntentelling.

Schaarstepunten en WOZ-waarde
In 2011 werden de schaarstepunten ingevoerd. In
gemeenten die werden aangewezen als
schaarstegebied, kregen woningen 15 of 25 punten
extra. In 2015 verdwenen de schaartsepunten weer uit
het wws. Tegelijkertijd werd de WOZ-waarde van een
huurwoning onderdeel van de puntenteling.
Gemiddeld bepaalt de WOZ voor 25% de maximale
huur, maar in schaarstegebieden met een hoge WOZ-
waarde is dat deel veel groter. De maximale huur is
daar enorm gestegen.

Hoe groot de rol van de WOZ is in het bepalen van de
maximale huurprijs, blijkt wel als we inzoomen op
enkele steden met een hoge WOZ-waarde.

Liberalisatie

Woningen die volgens het wws een huurprijs onder de
(dan geldende) ‘liberalistiegrens’ hebben, vallen onder
de bescherming van het wws. Een huurder kan in dat
geval bij een te hoge huurprijs naar de Huurcommissie
stappen om een procedure tot huurverlaging te
starten. De liberalisatiegrens is bevroren op het
prijsniveau van 2015 (€710,68).  Doordat de maximale
huurprijs stijgt en de liberalisatiegrens gelijk blijft,
vallen steeds meer woningen buiten de bescherming
van het wws.

De WOZ-waarde levert hier een grote bijdrage in. Een
gemiddelde Nederlandse huurwoning komt alleen met
de WOZ-punten al op 22% van de 143 punten die
nodig zijn om te kunnen liberaliseren. In Amsterdam
en Utrecht, waar de WOZ relatief hoog is, komt dit
zelfs neer op 39% en 27%.1

In onderstaande tabel zetten we voor enkele
gemeenten uiteen wat de gemiddelde WOZ-waarde
en het corresponderende puntenaantal is. Daarnaast
geven we aan hoeveel van de benodigde punten voor
liberalisatie met alleen het WOZ-deel zijn al zijn
gerealiseerd.

WOZ Punten %
liberalisatie

Amsterdam 255.400 56 39%
Breda 162.400 32 22%
Den Haag 147.600 30 21%
Groningen 127.600 25 17%
Eindhoven 175.500 27 19%
Rotterdam 123.500 25 17%
Utrecht 197.600 39 27%

NL 163.000 31 22%

1 De gemiddelde WOZ-waarden komen van de Lokale
Monitor Wonen. De meest recente peildatum is daar 1
januari 2016. Om tot die van 1 januari 2017 te komen
(die in 2018 geldt voor het wws) hebben we een
update berekend op basis van procentuele stijgingen
per gemeente zoals bekend bij het CBS.
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Een gemiddelde huurwoning in Nederland heeft alleen
op basis van de WOZ al 31 van de benodigde 143
punten binnen om woningen in de vrije sector te
verhuren. Tel daar de punt per vierkante meter
(gemiddeld 95) en voor een label c woning (15 voor
een appartement) bij op en je zit al op 141 punten.
Daar komen alle punten voor het aantal verwarmde
vertrekken, voorzieningen in de keuken en badkamer,
buitenruimtes als een balkon of tuintje, nog eens bij.
In 2017 hadden huurwoningen gemiddeld 153 punten.
De maximale huurprijs die hier bij hoort, is € 756 per
maand, ruim boven de liberalisatiegrens. (Companen,
monitoring huurbeleid 2017).

Doordat het WOZ-deel in steden met veel druk op de
woningmarkt nog hoger is, zijn zeer kleine
appartementen in Amsterdam en Utrecht, maar ook in
andere populaire steden, makkelijk te liberaliseren.
Om dat verschil in kaart te brengen, voerden we de
puntentelling uit van drie op Funda te huur staande
woningen, volgens de puntenteling van 2013 en
volgens de huidige puntentelling. In 2013 lag de
liberalisatiegrens op €681,02.

Drie voorbeelden

Amsterdam
Plaats: Amsterdam, Staatsliedenbuurt.
Woningtype: Tweekamerappartement
Oppervlakte: 44 m2
Energielabel: C
WOZ-waarde: €252.000
Bouwjaar: 1906

Max huur 2013 zonder schaarstepunten: €468,92
Max huur 2013 met schaarstepunten: €546,32
Max huur 2018: €772,82 (boven liberalisatiegrens)
Gevraagde huurprijs 2018: €1500,-

Een klein appartement is door de hoge WOZ-waarde
dus al snel te liberaliseren in Amsterdam. Vijf jaar
geleden viel de woning, zowel mét als zonder
schaarstepunten nog onder de huurprijsbescherming.
Inmiddels wordt er bijna drie keer zo veel
huurgevraagd als in 2013 was toegestaan.

Utrecht
Plaats: Utrecht, Lombok
Woningtype: Eengezinswoning, vier kamers.
Oppervlakte: 85 m2

Energielabel F
WOZ:waarde: €235.000
Bouwjaar: jaren dertig

Max huur 2013 zonder schaarstepunten: €680,48
Max huur 2013 met schaarstepunten: €757,89 (boven
de liberalisatiegrens)
Max huur 2018: €808,83 (boven liberalisatiegrens)
Gevraagde huurprijs 2018: €1395,-

In 2013 was het door de schaarstepunten al mogelijk
deze woning te liberaliseren. Zonder de
schaarstepunten niet. In 2018 ligt de maximale
huurprijs nog hoger en kan de woning met gemak in
de vrije sector worden verhuurd.

Breda
Plaats: Breda Zuid
Woningtype: etagewoning, driekamers
Oppervlakte: 65 m2, berging en groot balkon.
Energielabel E
WOZ:-waarde: €160.000
Bouwjaar: 1955

Max huur 2013: €577,28
Max huur 2018: €719,71
Gevraagde huurprijs: €995,-

Breda was in 2013 niet aangewezen als
schaarstegebied en voor deze woning golden dus geen
schaarstepunten. Met een WOZ-waarde van 160.000,-
is de woning in de vrije sector te verhuren.

Minder procedures

Er zijn twee procedures waarbij huurders via de
Huurcommissie huurverlaging kunnen krijgen op basis
van het puntenaantal: de toets aanvangshuur en
huurverlaging op basis van punten.

Met de toets aanvangshuur kunnen huurders in het
eerste half jaar van het contract controleren of ze niet
ten onrechte een vrije sector huurprijs betalen. Het
aantal uitspraken dat in deze procedures is gedaan, is
gekelderd. Tot 2015 liep dit op tot 679 uitspraken, in
2017 lag dit op 375 uitspraken.
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Aantal zaken huurcommissie

Het is nog te vroeg om de cijfers van 2018 mee te
nemen. Maar tot eind september gaat het om 130
uitspraken bij toets aanvangshuur en 72 op basis van
punten. Het lijkt er dus op dat de daling doorzet.
Vermoedelijk omdat steeds minder woningen onder
de huurprijsbescherming vallen.

Conclusies

Twee van de drie voorbeelden illustreren hoe
huurwoningen die in 2013 nog beschermd waren door
de puntentelling, vijf jaar later in de vrije sector
verhuurd kunnen worden. Zij vallen niet meer onder
bescherming van de puntentelling. Voor Utrecht was
dit dankzij de schaarstepunten in 2013 ook al het
geval.

In de steden zorgt de hoge WOZ-waarde ervoor dat
ook kleine appartementen makkelijk kunnen worden
geliberaliseerd. De puntentelling doet niet meer
waarvoor zij was bedoeld: beschermen tegen door
schaarste opgedreven huurprijzen door een sterke
koppeling met de kwaliteit van de woning en de
maximale prijs.

Doordat er boven de liberalisatiegrens helemaal geen
bescherming meer is zien we dat de
voorbeeldwoningen vér boven de wws-prijs die bij de
woning hoort worden verhuurd.
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