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Geachte informateur, 

 
Het is hoog tijd dat huurders in Nederland het beter krijgen. Jarenlang hebben zij te maken gehad  

met forse huurverhogingen en zagen zij de voorraad betaalbare huurwoningen sterk inkrimpen. Dit 
heeft veel maatschappelijke schade opgeleverd in de vorm van financiële problemen bij huurders  

en een nijpend tekort aan sociale huurwoningen. De huurprijzen moeten daarom serieus verlaagd 

worden, zodat deze ook weer betaalbaar worden voor mensen met bescheiden inkomen. Daarnaast 
moeten woningcorporaties in staat worden gesteld hun noodzakelijke maatschappelijke bijdrage  

te leveren door het aantal sociale huurwoningen uit te breiden. 
 

Onevenredig zware tijden voor huurders 

De afgelopen jaren waren zwaar voor de huurders. Zij kregen te maken met huurverhogingen  

ruim boven inflatie, waardoor steeds meer huurders in de financiële problemen terecht zijn gekomen 
en de armoedeproblematiek gegroeid is. De huurprijzen zijn inmiddels zo hoog dat huurders in  

de doelgroep van de corporatie ze amper meer kunnen betalen. De voorraad betaalbare 
huurwoningen nam in rap tempo af, terwijl de behoefte daaraan sterk steeg. Hierdoor namen de 

wachtlijsten toe. Verder zijn de afspraken over energiebesparing in de huursector tot nu toe 
onvoldoende gerealiseerd. De verhuurderheffing heeft een zware wissel getrokken en is een  

grote sta-in-de-weg gebleken voor een goed functionerende sociale huursector. De heffing wordt 

vooral opgebracht door huurders (met overwegend lagere inkomens) via hogere huurprijzen. 
Daarmee is het een onlogische en onrechtvaardige belasting die strijdig is met het draagkrachtbeginsel 

dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
 

Perspectief op noodzakelijke verbeteringen 

Nu is het tijd dat er verbetering gerealiseerd wordt voor de huurders, zowel op het terrein van de 

betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit als de zeggenschap. De Woonbond heeft daar duidelijke 

ideeën over. 

  

 De huren moeten gemiddeld 10% omlaag, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te 
staan met wat mensen zich kunnen veroorloven. Lagere huren leiden ook tot een beperking van  
de uitgaven voor de huurtoeslag. 

 

 Er is behoefte aan veel meer betaalbare huurwoningen. De Bouwagenda toont deze noodzaak ook 

aan. Corporaties moeten weer kunnen doen waarvoor zij bedoeld zijn, namelijk het bouwen van 
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betaalbare huurwoningen. Om te zorgen dat de sociale voorraad niet verder inkrimpt is  
op korte termijn een verkoop- en liberalisatieverbod nodig. 

 

 Extra inspanning is nodig om de verduurzaming van de sociale woningvoorraad te bespoedigen. 
Energiebesparing moet leiden tot verlaging van de woonlasten van huurders. 

 

Om bovenstaande doelstellingen in voldoende mate te realiseren moet de verhuurderheffing 

afgeschaft worden. Dan is er financiële ruimte voor huurverlagingen, investeringen in nieuwbouw én 
energiebesparing. 

De heffing is in 2013 ingevoerd als bijdrage aan het terugdringen van het overheidstekort. Nu er tijden 

van begrotingsoverschotten zijn aangebroken ligt het voor de hand om deze belasting op de sociale 

huursector af te schaffen. Eventueel zijn alternatieven denkbaar door bijvoorbeeld de heffing om te 

zetten in een eigendomsneutrale heffing of een CO2-heffing op onroerend goed of een 
investeringsplicht voor corporaties.  

 
Betere positie van huurders 

Wonen is een basisbehoefte. Zeggenschap van huurders is cruciaal voor de betrokkenheid van 

huurders bij hun woning en woonomgeving. Daarom streeft de Woonbond er naar om de 

zeggenschap van huurders naar een hoger niveau te tillen en de woonzekerheid van huurders te 
verbeteren. 

 

 Huurders willen meer zeggenschap op onderwerpen die hen direct aangaan, zoals het huurbeleid 
en de verkoop van sociale huurwoningen aan commerciële verhuurders. Huurdersorganisaties 
hebben bovendien behoefte aan onafhankelijke ondersteuning om de belangen van huurders  

in het overleg met de verhuurder goed te kunnen behartigen. 
 

 Met de groei van de commerciële huursector zijn de problemen pregnanter geworden. De nu 

onevenwichtige relatie tussen huurder en verhuurder vraagt om versterking van de positie  
van huurders. Ook is meer consumentenbescherming en regulering nodig bij de huurprijzen  

en huurverhogingen in deze sector.  

 

 Woonzekerheid is voor huurders belangrijk. Daarom moet het vaste huurcontract de norm zijn en 
moeten de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten beperkt worden. 

 
De Woonbond heeft bovenstaande inzet uitgewerkt in zeven speerpunten. Deze vindt u als bijlagen bij 

deze brief. Ik hoop dat u deze wilt betrekken in de besprekingen over de kabinetsformatie.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Ronald Paping 
algemeen directeur   

 



De afgelopen jaren waren zwaar voor huurders. 
Zij kregen te maken met forse huurverhogingen, 
waardoor steeds meer huurders in de financiële 
problemen terecht zijn gekomen. De huurprijzen  
zijn inmiddels zo hoog dat de doelgroep van  
de corporatie ze amper meer kan betalen, maar  
ook in de commerciële sector is betaalbaarheid  
een groot probleem. 
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Woonbondspeerpunten

De voorraad betaalbare huurwoningen nam in rap 
tempo af, terwijl de behoefte daaraan sterk steeg. 
Hierdoor namen de wachtlijsten toe. Verder zijn de 
afspraken over energiebesparing in de huursector 
onvoldoende nagekomen. De verhuurderheffing  
is een grote sta-in-de-weg gebleken voor een  
goed functionerende sociale huursector.

Nu is het tijd dat de huurders in Nederland het beter 
krijgen, zowel op het terrein van de betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, zeggenschap als kwaliteit.  
De Woonbond heeft daar duidelijke ideeën over. 

Speerpunten

De inzet van de Woonbond staat  
beschreven in zeven speerpunten:

1.  Betaalbare woonlasten
2. Voldoende huurwoningen
3. Afschaffen verhuurderheffing
4. Zeggenschap van huurders
5. Energiebesparing
6.  Commerciële huursector
7. Bescherming huurders

Leden bijeen op Landelijke Huurdersdag 2016 van de Woonbond. 
De Woonbond vertegenwoordigt 1,6 miljoen huurders.





De afgelopen jaren zijn de huurprijzen sterk 
gestegen. Veel huurders zijn hierdoor in de 
financiële problemen gekomen. De Woonbond  
vindt dat de huren gemiddeld 10% omlaag moeten, 
zodat de huurprijzen meer in verhouding komen  
te staan met wat mensen kunnen betalen.
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Ontwikkeling inkomen en huur van huurders

Waarom is 10% 
huurverlaging nodig?

Betaalbaarheid
Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren 
is de betaalbaarheid sterk onder druk komen te 
staan. De huurprijs van de gemiddelde sociale 
huurwoning is tussen 2012 en 2016 van € 457 naar 
€ 525 gestegen. Per jaar gaat het om € 816 extra huur. 
Vooral huishoudens die recent verhuisden kregen 
te maken met hogere huren. Het aantal goedkope 
woningen nam de afgelopen jaren af, het aantal 
duurdere woningen tussen de aftoppingsgrens en 
liberalisatiegrens nam toe.

Armoede
Het aantal ‘dure scheefwoners’ is snel toegenomen. 
In 2009 had 8,1% van de huurders uit de primaire 
doelgroep een te hoge huur voor hun inkomen. 
In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 
huishoudens). Een half miljoen huurders heeft 
moeite om elke maand de huur en de meest basale 
kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 
gold dat voor 18% van alle huurders, tegenover 13% 
van de huurders in 2012. De armoedeproblemen 
voor huurders zijn ook langduriger geworden.  
Van de huurders die in 2009 betaalproblemen 
hadden, had 37% dit drie jaar later nog steeds. Van 
de huurders die in 2012 betaalproblemen hadden 
zat 55% na drie jaar nog steeds in de problemen.

Dalende inkomens
Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteed
baar inkomen van huurders in euro’s gedaald van 
€ 25.700 naar € 24.800. De daling van de inkomens 
van huurders zorgt ook voor de daling van het aantal 
‘goedkope scheefhuurders’. Ondanks de daling van 
het inkomen zijn de huren fors gestegen. De inflatie 
bedroeg in die drie jaar 6,1%. Ondanks een deels 
verzachtend effect van de huurtoeslag zien we een 
forse algemene stijging van de huurquote van 23,8% 
naar 26,7% tussen 2012 en 2015. 

Woonbondspeerpunt 

Betaalbare woonlasten
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Huurtoeslag
Door de huurstijgingen zijn de uitgaven aan de 
huurtoeslag flink toegenomen. Jaarlijks zijn er over-
schrijdingen op de budgetten. Lagere huren leiden 
tot een beperking van de uitgaven aan huurtoeslag. 
Er hoeft dan minder geld rondgepompt te worden.

Inzet Woonbond

 – De huren moeten gemiddeld 10% omlaag,  
zodat de huurprijzen meer in verhouding  
komen te staan met wat mensen zich kunnen  
veroorloven. Verlaging kan bijvoorbeeld in de 
vorm van een huursomdaling in de corporatie
sector en een negatieve toegestane huurverho
ging in de commerciële sector voor de periode 
van enkele jaren.

 – Bij de maatregelen voor huurverlaging is  
extra aandacht nodig voor het bestrijden van 
‘dure scheefheid’. Huurtoeslagontvangers die 
een huurprijs boven de aftoppingsgrens hebben, 
krijgen een huurverlaging zodat de nieuwe 
huurprijs in ieder geval onder de aftoppings  
grens vastgesteld wordt.

 – De verhuurderheffing moet afgeschaft worden 
zodat er financiële ruimte is voor huurverlagin
gen, ook in de commerciële huursector.

 – Het woningwaarderingsstelsel (wws) moet  
weer de werking krijgen waar het voor bedoeld  
is, namelijk bescherming tegen woekerhuren.  
Dat kan bijvoorbeeld door verlaging van de 
puntprijs, aftrekpunten voor woningen met een 
slechte energiekwaliteit, en aftopping van de 
woz in het wws.

 – De huurtoeslag moet verbeterd worden door 
het terugdraaien van eerdere kortingen en door 
een minder harde ‘knip’ in het systeem om de 
armoedeval te verzachten.

Uitgaven huurtoeslag (in miljoenen)

2012 2013 2014 2015

2.766 2.846 3.360 3.629

Waarom kan het?

 – Verlaging van de gereguleerde huren met  
gemiddeld 10% kost pakweg 1,7 miljard, 
uitgaande van een jaarlijkse totale huursom van 
17 miljard (2,1 miljoen corporatie en 0,4 miljoen 
particuliere sociale huurwoningen). Het Sector
beeld 2016 laat zien dat er financiële ruimte 
in de sector is. Ondanks de verhuurderheffing 
hielden corporaties in 2015 3,5 miljard netto over 
op de exploitatie van huurwoningen (exclusief 
opbrengst van verkoop).

 – Het afschaffen van de verhuurderheffing van  
1,7 miljard komt ongeveer overeen met 10% 
van de totale huursom. Afschaffing levert in alle 
gevallen de ruimte op voor een huurverlaging.  
De heffing is ingevoerd om het gat in de rijks
begroting te herstellen en dat doel is meer dan 
bereikt. In 2016 kreeg de overheid al 3 miljard 
meer binnen dan er werd uitgegeven. Voor de 
komende jaren voorziet het cpb een oplopend 
overschot tot 11 miljard in 2021.

 – Een verlaging van de huren met gemiddeld 
10% zal ook de uitgaven aan huurtoeslag laten 
dalen met gemiddeld 10%. Dat draagt bij aan de 
houdbaarheid van de huurtoeslag op de lange 
termijn. Een huurverlaging van 10% zal zorgen 
voor een daling van ongeveer 400 miljoen 
aan huurtoeslaguitgaven. De extra koopkracht 
voor huurders zal via inverdieneffecten verder 
bijdragen aan hogere inkomsten voor het Rijk 
(o.a. via hogere btwinkomsten).
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De afgelopen jaren is het aanbod van betaalbare 
huurwoningen sterk gedaald, terwijl de vraag 
toenam. Veel jongeren wachten met smart op  
een voor hen betaalbare woning. Verder is er  
extra vraag door statushouders en mensen uit  
de maatschappelijke opvang. Op langere termijn  
is er meer vraag door vergrijzing en een toename  
van alleenstaanden. De Woonbond constateert  
een groeiend tekort aan sociale huurwoningen.  
Er moeten daarom de komende jaren meer in  
plaats van minder sociale huurwoningen komen.

Woonbondspeerpunt 

Voldoende huurwoningen

Teruggevallen 
bouwproductie 
 
Het aantal aangevraagde bouwvergunningen voor 
nieuwbouw is sterk teruggelopen. Vooral het aantal 
aanvragen voor huurwoningen was erg laag, met 
name in de jaren 2012 – 2014. De invloed van de 
aankomende verhuurderheffing en onzekerheid 
over investeringsmogelijkheden na invoering van de 
Woningwet 2015 hebben corporaties erg voorzichtig 
gemaakt in het plannen van nieuwbouw.  

Bouwopgave tot 2020 
 
Uit de Staat van de Woningmarkt 2016 blijkt dat  
het statistisch woningtekort stijgt van 1,8% in 2015 
naar 2,4% in 2020. De prognose is dat de jaarlijkse 
bouwproductie 11.000 woningen lager zal zijn dan 
de jaarlijkse behoefte aan woningen. De komende 
vijf jaar zal bij ongewijzigd beleid het tekort aan 
woningen dus niet afnemen maar juist toenemen.

Afname aantal  
(betaalbare) huurwoningen
 
Het aantal sociale huurwoningen is al jaren aan 
het afnemen. Uit onderstaande tabel (afkomstig 
uit Woon 2015) blijkt dat tussen 2009 en 2015 het 
absolute aantal gereguleerde huurwoningen  
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Inzet Woonbond

 – Er moeten meer betaalbare huurwoningen 
gebouwd worden. De Bouwagenda toont deze 
noodzaak ook aan. Het Sectorbeeld 2016 laat zien 
dat er financiële ruimte in de corporatiesector is. 
Ondanks de verhuurderheffing hielden corpora
ties in 2015 3,5 miljard netto over op de exploi
tatie van huurwoningen (exclusief opbrengst 
van verkoop). De Indicatieve Bestedingsruimte 
Woningcorporaties (ibw) raamt de investerings
capaciteit voor nieuwbouw op 37 miljard.

 – Het afschaffen van de verhuurderheffing zou 
corporaties structureel 1,7 miljard besparen.  
De Woonbond pleit ervoor om dit bedrag met  
een oormerk voor huurverlaging en investering 
terug te geven aan de sector. 

 – Een verkoopverbod en een liberalisatieverbod 
zijn nodig om er voor te zorgen dat de voorraad 
sociale huurwoningen niet verder inkrimpt. 
Ontheffing is alleen toegestaan als het saldo  
van het aantal betaalbare huurwoningen  
minimaal gelijk blijft. 

 – Meer landelijke regie op de nieuwbouw en 
investeringsafspraken zijn nodig, waarbij er ook 
nadrukkelijk ruimte moet zijn voor nieuwbouw 
van sociale en vrijesectorhuur. Deze ruimte valt 
ook via rijks en/of provinciale inpassingsplannen 
te organiseren. Zo kan competitie met zowel koop 
als met buurgemeenten worden verminderd.

 – Aanpassing van de bedrijfswaardenormen  
naar een meer realistische waarde verlaagt  
de onrendabele top van nieuwbouw van  
sociale huur.

is afgenomen van 2.644.000 naar 2.481.000. 
Door harmonisatie en huurprijsstijging daalde het 
aandeel van goedkope en betaalbare huurwoningen 
op het totaal van 75,3% in 2009 naar 57,5% in 2015. 
Het aantal woningen dat betaalbaar wordt geacht 
voor huurtoeslagontvangers daalde met 470.000. In 
dezelfde periode steeg het aantal huishoudens dat 
aanspraak kan maken op huurtoeslag met 206.000. 
De beschikbare woningen zijn dus in toenemende 
mate niet betaalbaar voor de beoogde huurders.
 

Overige belemmeringen 
voor voldoende 
huurwoningen

De nieuwbouw van zowel sociale als vrijesector
huur moet concurreren met de nieuwbouw van 
koopwoningen. Door de subsidie op koopwoningen 
(hypotheekrenteaftrek) worden de grondprijzen 
opgevoerd. Dat maakt het lastiger om grond te 
verwerven voor de bouw van huurwoningen. 
Gemeenten neigen er tevens naar liever koopwo
ningen te bouwen, omdat zij zo kapitaalkrachtige 
bewoners naar hun gemeente halen. Concurrentie 
om deze bewoners maakt dat juist ook nieuwbouw 
van sociale huur minder aandacht en ruimte krijgt. 
Vanuit provinciaal en landelijk niveau is hierop  
ook amper of geen regie. 
Corporaties financieren de nieuwbouw met  
geborgde leningen en zijn verplicht om de nieuw
bouw te waarderen op basis van de bedrijfswaarde
berekeningen volgens het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (wsw). In deze berekeningen wordt 
nog steeds uitgegaan van hoge rente en onder
houdslasten (discontovoet) en lage ruimte voor 
huurverhogingen. Dat maakt dat de onrendabele  
top hoog blijft, waardoor nieuwbouw veel eigen 
kapitaal vereist.

Aantal huurwoningen

Segment 2009 2012 2015

Huur tot kwaliteitskortingsgrens 726.000 553.000 434.000

Huur tussen kwaliteits en aftoppingsgrens 1.441.000 1.399.000 1.263.000

Huur tussen aftoppings en liberalisatiegrens 477.000 618.000 784.000

Huur boven liberalisatiegrens 233.000 335.000 469.000

Totaal 2.877.000 2.905.000 2.950.000

bron: WoOn 2015



De in 2013 door het kabinet Rutte II ingevoerde 
verhuurderheffing is een heffing die verhuurders 
betalen over de waarde van hun sociale 
huurwoningen. De heffing heeft grote impact  
gehad op de sociale huursector. 

Woonbondspeerpunt 

Afschaffen verhuurderheffing

Invoering heffing

De invoering van de verhuurderheffing stond in 2012 
in het regeerakkoord en kreeg een meerderheid in 
het parlement, met een aantal kleine aanpassingen 
in het Woonakkoord van 2013. De wet werd aange-
nomen in de Eerste Kamer op 17 december 2013. 
Het doel van de verhuurderheffing was het op orde 
brengen van de Staatsfinanciën. Om de kosten van 
de verhuurderheffing te dekken mochten alle huren 
ruim boven inflatie worden verhoogd. Daarnaast 
konden verhuurders de huur van leegkomende 
huurwoningen optrekken (harmoniseren). De extra 
huur dekt het overgrote deel van de kosten van de 
verhuurderheffing. Aanvullende dekking zou moeten 
komen uit lagere bedrijfslasten en verkoop van 
sociale huurwoningen.

Hoogte heffing

De heffing wordt bepaald per sociale huurwoning 
op basis van de woz. De eerste 50 woningen tellen 
daarbij niet mee. Zo worden kleine particuliere 
verhuurders van de heffing vrijgesteld. Het per-
centage per huurwoning liep op in de periode 
2013 – 2017. Vanaf 2017 is het percentage 0,543%. 
Er dreigt zelfs een verdere verhoging per 1 januari 
2018 met 0,026% tot 0,569%, zonder dat hier al 
politieke afspraken over zijn gemaakt. Dat komt 
neer op gemiddeld € 723,- per sociale huurwoning. 
Daarmee wordt de totale opbrengst van deze  
heffing verhoogd naar € 2 miljard. 
Omdat er voor vrijesectorhuur- en koopwoningen 
geen heffing is (kopers ontvangen juist veel 
hypotheekrenteaftrek) stelt het coelo (Centrum 
voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden) dat deze heffing strijdig is met het 
draagkrachtbeginsel dat de sterkste schouders  
de zwaarste lasten dragen. 

Perverse prikkels

De verhuurderheffing geldt alleen voor huurwo-
ningen met een huur onder de liberalisatiegrens 
(€ 710,68). Als een sociale huurwoning door 
huur verhoging door deze grens heen groeit, is het 
formeel nog wel een sociale huurwoning, maar ver-
valt de verhuurderheffing. Het coelo evalueerde de 
heffing en kwam tot de conclusie dat er ongewenste 
prikkels ontstaan op de betaalbaarheid, de investe-
ringen en de omvang van de sociale voorraad:

a. Betaalbaarheid
Aan de heffing is direct de mogelijkheid gekoppeld 
om de huren fors te verhogen. Huurders in de 
sociale sector geven een steeds groter deel van 
hun netto inkomen uit aan de huur. De gemiddelde 
sociale huur is tussen 2012 en 2016 van € 457,- naar 
€ 525,- gestegen (per jaar € 816,- extra huur).
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Inzet Woonbond

Volgens de Woonbond moet deze onrechtvaardige 
heffing op sociale huurders zo spoedig mogelijk 
verdwijnen. Het financiële gat is ons inziens goed te 
dekken uit de oplopende overschotten op de begroting, 
zeker als rekening gehouden wordt met onderstaande 
inverdieneffecten. De heffing is immers ingevoerd om 
dekking te vinden bij toenemende tekorten, zodat hij 
weer kan verdwijnen nu er geen sprake meer is van 
tekorten.
Er zijn veel inverdieneffecten, waarmee het cpb  
ten onrechte geen rekening houdt:

 – Een inverdieneffect van circa 25% van de hoogte 
van de heffing is te verwachten door lagere uitgaven 
aan huurtoeslag. Zeker als in het huurbeleid de 
maximale huren verlaagd worden is dit een ‘hard 
inverdieneffect’.

 – Eerdere analyses van het cpb (1) laten voor bouw-
investeringen een inverdieneffect zien van 50% 
(extra btw, loonbelasting en werkgelegenheid). 
Afschaffing van de verhuurderheffing zou, als alleen 
al de opbrengst besteed wordt aan investeringen, 
€ 850 miljoen aan extra rijksinkomsten opleveren  
en 10.000 banen.

 – Het voorkomen van huisjesmelkerij, verloedering 
en eenzijdige wijken, (energie)armoede en gezond-
heidsproblemen worden door de verhuurderheffing 
bemoeilijkt. De maatschappelijke kosten van slechte 
huisvesting kunnen in de miljarden lopen (2).

Als er toch budgettaire problemen verwacht worden 
door het ongeclausuleerd afschaffen van de verhuur-
derheffing zijn er ook andere alternatieven denkbaar:

 – Omzetting van de verhuurderheffing in een  
eigendomsneutrale heffing op onroerend goed. 
Daarmee wordt beter recht gedaan aan een gelijke 
behandeling van huurders en kopers en wordt  
(op indirecte wijze) rekening gehouden met de 
draagkracht van burgers. Technisch betekent dit  
een korting van € 1,7 miljard uit het gemeentefonds, 
voor gemeenten te compenseren door een verho-
ging van het ozb-tarief met gemiddeld 0,08%.

 – Omzetting van de verhuurderheffing in een co²-
opslag op de ozb. Hierbij wordt de ozb verhoogd  
op basis van een extra heffingsgrond gebaseerd op 
de energiekwaliteit van een gebouw. Bij ontbreken 
van een gecertificeerd energielabel kan het bouw-
jaar benut worden. Door deze opslag ontstaat er  
een extra prikkel om woningen te verduurzamen.

 – Omzetten van de verhuurderheffing in een 
investeringsplicht voor corporaties. De uitvoering 
kan op allerlei wijzen, zoals fondsvorming, ruime 
aftrekmogelijkheden, of niet-vrijblijvende sectorale 
afspraken. Daarnaast moet via een stringent huur-
beleid gezorgd worden dat een groot deel van de 
verhuurderheffing weer terugvloeit naar huurders.

b. Huurtoeslag
De grote huurstijging heeft als gevolg dat de uitgaven 
aan huurtoeslag ook flink toenemen. Hiervoor heeft 
het kabinet jaarlijks 420 miljoen extra uitgetrokken; 
daarbovenop zijn er, mede door de gigantische huur-
stijgingen, jaarlijks overschrijdingen op de budgetten. 

c. Nieuwbouw en renovatie
Corporaties en particuliere beleggers hebben in deze 
periode hun investeringen in nieuwbouw en renovatie 
enorm verlaagd. Bouwden corporaties in 2010 nog 
bijna 30.000 sociale huurwoningen, in 2015 waren dat 
er nog maar 16.400. De jaarlijkse investeringen door 
corporaties zijn tussen 2012 en 2015 met meer dan 2 
miljard gedaald. Daarmee blijven ook de investeringen 
in energiebesparing achter, met als gevolg dat de 
doelen van het Energieakkoord niet worden gehaald  
en de totale woonlasten voor huurders hoog blijven.

d. Voorraad sociale huurwoningen
De dekking voor de verhuurderheffing wordt ook 
gezocht in de verkoop van huurwoningen en in 
liberalisatie. Beide nemen toe en dit gaat ten koste 
van het aantal sociale huurwoningen. De voorraad 
sociale huurwoningen bij corporaties dendert daardoor 
achteruit. Tussen 2009 en 2015 is de voorraad met 
262.000 woningen gedaald. In de particuliere huur-
sector is er relatief een nog grotere daling van sociale 
huurwoningen. In drie jaar tijd daalde het aantal 
heffingsplichtige huurwoningen in de particuliere 
huursector onwaarschijnlijk snel van 315.000 naar 
200.000 woningen in 2015.

Opgave voor de toekomst

Op korte termijn is veel financiële ruimte nodig om  
huren te verlagen, om de ontstane betalingsproblema-
tiek serieus te verlichten. Een gemiddelde huurverla-
ging van 10% kost zo’n 1,7 miljard euro per jaar. 
Toekomstverkenningen laten zien dat het aanbod  
van sociale huur daalt, terwijl de vraag toeneemt.  
Op korte termijn onder meer door de extra vraag door 
statushouders en mensen uit de maatschappelijke 
opvang. Op de langere termijn door vergrijzing en 
een toename van alleenstaanden. Daarnaast moet 
de woningvoorraad worden vernieuwd, anders dreigt 
veroudering. Ook is duidelijk dat de energieprestaties 
van de woningen forse sprongen vooruit moeten gaan 
maken. Ook dat vereist veel investeringsruimte. Als 
de andere opgaven daarbij opgeteld worden loopt dat 
bedrag op tot zo’n 100 miljard euro. Dat geld is er nu 
onvoldoende. Afschaffing van de verhuurderheffing 
levert ruimte voor circa 57 miljard aan investeringen  
in nieuwbouw of € 48 miljard voor woningverbetering/
verduurzaming.

1) CPB, Macro-economische effecten van bouwinvesteringen, 2009.    
2) Eurofound, Inadequate housing in Europe: Costs and consequences, 2016



Zeggenschap is cruciaal voor betrokkenheid 
van huurders bij hun woning en woonomgeving. 
Wonen is een basisbehoefte voor iedereen. 
Huurders spenderen een groot deel van hun 
inkomen aan het wonen en willen daar ook  
wat over te zeggen hebben.

Woonbondspeerpunt 

Zeggenschap van huurders

De participatieladder
Zeggenschap van huurders is niet binair, het staat 
niet of ‘aan’ of ‘uit’. Er zijn meerdere niveaus van 
zeggenschap. De participatieladder is een methode 
om die verschillende niveaus te benoemen.  
Het is goed om deze in het achterhoofd te houden 
als het gaat over het verbeteren van zeggenschap.

De stand van zaken

Hoe gaat het met de zeggenschap? De Woonbond 
en het ministerie van bzk hebben beiden onderzoek 
gedaan naar de stand van zaken van de huurders
participatie in de corporatiesector naar aanleiding 
van de Woningwet 2015. Uit onderzoek van de 
Woonbond (1) blijkt dat de vaakst genoemde knel
punten voor een goede deelname zijn: voldoende 
menskracht bij de huurdersorganisatie (25%) en het 
betrekken van de achterban (25%). 
 
In het onderzoek in opdracht van het ministerie 
van bzk (2) bleek ook dat huurdersorganisaties 
op een flink deel van de gemeten onderwerpen 
onvoldoende of matige invloed ervaren. Opvallend 
is dat invloed op ‘prestatieafspraken’ hoog scoort. 
Blijkbaar verbetert de gelijkwaardige positie en 
de op coproductie gerichte aanpak (het samen 
ondertekenen) ook de beoordeling van de mate van 
zeggenschap.

Naar de zeggenschap in de commerciële sector zijn 
geen recente onderzoeken gedaan, maar ons beeld  
op basis van de ervaringen van huurdersorganisaties 
is ronduit negatief. Op basis van de bestaande  
regels is het met een onwillige verhuurder  
lastig overleggen.

De Woonbond streeft er naar 
de zeggenschap van huurders 
naar een hoger niveau te 
tillen en de daarvoor vereiste 
competenties en faciliteiten  
te realiseren.
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1) Onderzoek betrokkenheid  
huurdersorganisaties bij prestatie- 
afspraken, Woonbond Kennis  
en Adviescentrum, mei 2016

2) Huurdersparticipatie in beeld,  
Fraey, september 201

informeren

raadplegen 

adviseren (niveau Wet op het overleg huurders verhuurder)

coproduceren (niveau prestatieafspraken)

meebeslissen (niveau instemmingsrecht bij wijziging servicekosten) 

zelf organiseren (niveau bij wooncoöperaties en zelfbeheer)
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Overlegwet (Wohv)
De Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) 
gaat grotendeels uit van de beleidsparticipatie 
gericht op adviseren. De rechten en faciliteiten van 
huurdersorganisaties behoeven verbetering.

 – Bij gemeenteraden en ondernemingsraden is 
onafhankelijke ondersteuning (griffier, ambtelijk 
secretaris) goed geregeld. Onafhankelijke 
(inhoudelijke) ondersteuning zou ook voor 
huurdersorganisaties moeten gelden. Daarnaast 
is ondersteuning gericht op het organiseren  
van een goede communicatie met de achterban 
van groot belang.

 – Introductie van een verzwaard adviesrecht  
is wenselijk, waarbij advies moet worden over
genomen, tenzij het onaanvaardbare gevolgen 
heeft (3). Toetsing kan door een onafhankelijke 
commissie (mogelijk de huurcommissie).

Overige inzet
 – Versterking van de positie van individuele 

huurders kan door het initiatiefrecht woning
verbetering voor huurders op te nemen in het 
huurrecht. Het wetsvoorstel (nr. 31 992) hiertoe 
is in het verleden, tegen de zin van een meerder
heid in de Tweede Kamer, door minister Donner 
ingetrokken, maar verdient behandeling door  
het parlement.

 – In zogenaamde gemengde complexen moeten 
huurders toegang krijgen tot de Vereniging 
van Eigenaren (vvE) en daar het recht krijgen 
om gekwalificeerd advies te geven op voor 
gebruikers relevante onderwerpen. Dit kan door 
aanpassing van de vvE-wetgeving (Boek 5 bW).

 – Laagdrempelige buitengerechtelijke geschillen
beslechting (huurcommissie) moet ook toeganke
lijk zijn voor huurders in de vrije sector. Klachten 
die onvoldoende worden afgehandeld moeten 
beslecht kunnen worden.

Inzet Woonbond

Woningwet 
Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn de 
mogelijkheden voor huurdersorganisaties om te 
participeren verder toegenomen. Verdere uitbrei
ding van zeggenschap van huurders bij corporaties 
is echter gewenst en moet in de Woningwet  
worden geregeld.

 – Huurders moeten instemmingsrecht krijgen bij de 
verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers. 
Gezien de groeiende ongelijke behandeling en 
grote verschillen in de huurverhogingsruimte tus
sen huurders van corporaties en van commerciële 
partijen is dit dringend noodzakelijk.

 – Door huurderorganisaties instemmingsrecht op 
huurbeleid te geven, wordt het mogelijk in rede
lijkheid te komen tot een acceptabel huurbeleid. 
Dit past ook bij de rol van huurdersorganisaties 
bij de prestatieafspraken.

 – Huurders zouden meer mogelijkheden moeten 
krijgen om werkzaamheden (beheer, onderhoud) 
over te nemen van de corporatie als zij dat beter 
kunnen voor hetzelfde bedrag als het nu gebeurt.

 – Er zou een sectorfonds ingesteld moeten 
worden, beheerd door verhuurders en huurders 
gezamenlijk, voor versterking van participatie, 
onderzoek, experimenten en andere activiteiten 
in het belang van de corporatiesector.

Beoordeling door huurdersorganisaties van hun invloed

Invloed op onvoldoende matig voldoende

Beschikbaarheid  31%  28%  42%

Onderhoudsbeleid  21%  29%  50%

Betaalbaarheid  19%  31%  50%

Leefbaarheid  17%  26%  58%

Prestatieafspraken  5%  21%  74%

3) ‘Gekwalificeerd adviesrecht betekent  
dat een advies moet worden overgenomen, 
tenzij het onaanvaardbare gevolgen heeft’, 
Hoofdrapport PEW, p. 185



Vrijwel alle politieke partijen erkennen de  
noodzaak van het tegengaan van klimaatverandering. 
In 2013 hebben tal van maatschappelijke 
organisaties het Energieakkoord voor duurzame  
groei gesloten dat tot doel heeft de samenleving  
en de economie te verduurzamen.

Woonbondspeerpunt 

Energiebesparing

Het verduurzamen van de sociale woningvoorraad 
is onderdeel van de afspraken. De doelstellingen 
uit het Energieakkoord worden echter nog altijd 
niet gehaald. Los daarvan lijkt aanvullend beleid 
nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 
van Parijs te halen. Ook de onlangs verschenen 
Bouwagenda wijst op de noodzaak van extra inzet  
op verduurzaming van huurwoningen. 

Resultaten energiebesparing  

In oktober 2016 is het Convenant Energiebesparing 
Sociale Huursector, dat de Woonbond in 2012 met 
Aedes en Vastgoed Belang en het ministerie van bzk 
sloot, geëvalueerd. Doelstellingen waren:

 – Gemiddeld energielabel B in 2020 voor de totale 
huurwoningenvoorraad van de corporaties (het 
huurconvenant noemt daarnaast een gemiddelde 
Energie-Index van 1,25);

 – Label C of beter voor 80% van de particuliere 
woningvoorraad in 2020;

 – Energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Uit de evaluatie blijkt dat de resultaten van 
de energiebesparing in de sociale huursector 
achterblijven bij de eerder gestelde doelen. De 
corporaties geven aan dat de verhuurderheffing de 
investeringen in het verduurzamen van de voorraad 
sterk heeft geremd. Dit is in lijn met onderzoek van 
de Woonbond bij de introductie van de heffing. Dat 
onderzoek liet zien dat corporaties geplande inves-
teringen naar beneden bijstelden of schrapten. Het 
ministerie stelt dat de sector als zodanig voldoende 
investeringscapaciteit heeft. Maar dat gegeven is 
onvoldoende om er voor te zorgen dat de doelen 
worden gehaald. Er zijn immers grote verschillen 
tussen corporaties, bijvoorbeeld op het vlak van 
investeringscapaciteit. Er is een (kleine) groep 
corporaties die voorloopt op de doelstellingen, 
maar de groep achterblijvers heeft een relatief groot 
bezit en structurele financieringsproblemen. Deze 
diversiteit staat het nemen van grote stappen in de 
weg. (Zie ommezijde voor de energielabelverdeling  
in 2012 en 2015.)

Aanvullende maatregelen 
Aanvullende maatregelen voor de corporatiesector 
zijn onvermijdelijk. In vervolg op de evaluatie van 
het convenant heeft de minister aangekondigd  
verplichtende maatregelen te overwegen.  
Hierbij gaat het denken uit naar een verplicht 
label C, maar de vraag is of dit wel de juiste keuze 
is. De Woonbond is op zich voorstander van een 
verplichting voor verhuurders. Het is in lijn met 
eerdere Woonbond-pleidooien voor het uitfaseren 
van slechte labels. Maar er zitten haken en ogen 
aan de uitvoering. Het is vooral de vraag wat het 
effect zal zijn op de woonlasten van huurders, of 
een woonlastenwaarborg verplicht wordt, wat het 
betekent voor het wooncomfort en of het niet een 
rem zet op verdergaande concepten van energie-
besparing. Daarnaast is het de vraag of dit uit 
oogpunt van kosteneffectiviteit de beste maatregel 
is en of een dergelijke maatregel dan ook niet voor 
de particuliere huursector en de koopsector zou 
moeten gelden.
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Inzet Woonbond

 – Aanvullende maatregelen zijn nodig om de 
verduurzaming van de sociale woningvoorraad 
te bespoedigen. Desnoods door verplichtende 
maatregelen voor corporaties, particuliere 
verhuurders en eigenaar/bewoners. De minimum 
energiekwaliteit van woningen moet verbeterd 
worden door het uitfaseren van slechte labels.

 – Financiering van verdere verduurzaming van  
de sociale huursector kan worden gevonden  
in de omvorming van de verhuurderheffing in 
een investeringsplicht. De Taskforce Bouwagenda 
adviseert ook om een substantieel deel van 
de heffing in te zetten voor versnelde verduur-
zaming.

 – Energiebesparing moet leiden tot verlaging 
van de woonlasten. De door de Woonbond 
noodzakelijke geachte 10% huurverlaging zou 
kunnen worden ingevuld in de vorm van een 
woonlastenverlaging. Bijvoorbeeld door een 
aangescherpte woonlastenwaarborg waarbij geen 
of een beperkte doorberekening in de huurprijs 
plaatsvindt.

 – Behoud de salderingsregeling, ook na 2020.

 – Het groeiende probleem van energiearmoede  
kan worden bestreden door verduurzaming  
van de woning te combineren met verlaging  
van de woonlasten.

Energietransitie  

De noodzakelijke energietransitie naar een 
duur zame energievoorziening is bezig, maar moet 
worden versneld. De overgang naar duurzamere 
energie kan het beste lokaal worden uitgewerkt en 
gepland. Het ligt daarom voor de hand om gemeen-
ten de regie en verantwoordelijkheid te geven en de 
transitie per wijk uit te werken, te plannen en zorg te 
dragen voor uitvoering. Zo kunnen ook de belangen 
van huurders worden gewaarborgd. Tal van gemeen-
ten nemen initiatieven om gasloze wijken te gaan 
bouwen. Dat we van gas af moeten is geen discussie 
meer. De vraag is wanneer, hoe en onder welke voor 
huurders prettige voorwaarden.

Ook na 2020 salderen 

Steeds meer huurders leggen zelf zonnepanelen 
aan. Voor huurders is de salderingsregeling waar-
mee men een vergoeding krijgt voor teruggeleverde 
stroom een belangrijke prikkel. De salderingsrege-
ling loopt tot 2020 en wordt op dit moment geëva-
lueerd. Het ministerie beraadt zich op het vervolg  
na 2020. Samen met tal van andere stakeholders  
en consumentenorganisaties pleit de Woonbond 
voor behoud van de salderingsregeling in de  
huidige vorm.

Energielabels
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E

F

G

11%
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bron: WoON2015
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De afgelopen jaren heeft de regering verhuurders  
in de commerciële huursector alle ruimte gegeven 
om woningen van corporaties over te nemen of  
zelf nieuwbouwwoningen te realiseren, en daarmee 
hoge rendementen te halen. Dit heeft geleid tot 
een grotere commerciële huursector. De Woonbond 
constateert in deze sector problemen door een 
onevenwichtige relatie tussen huurder en verhuurder 
en door hoge huurprijzen en huurverhogingen.

Woonbondspeerpunt 

Commerciële huursector

Onevenwichtige relatie 
huurder en verhuurder

In de commerciële huursector is de overlegpositie 
van huurders zwak. Dit geldt zowel voor individuele 
huurders als voor huurdersorganisaties en bewo-
nerscommissies. Naleving van de Wet op het overleg 
huurders verhuurder (Wohv) verloopt moeizaam. 
Verhuurders zijn maar mondjesmaat bereid tot 
overleg, omdat dit doorgaans extra investeringen 
vergt, zowel in tijd als geld.
Bovendien overleggen huurdersorganisaties 
vaak met de beheerder en niet met de eigenaar-
verhuurder zelf. Nadeel hiervan is dat de beheerder 
weinig bevoegdheden heeft en alles zal moeten 
voorleggen aan de eigenaar-verhuurder. Dit maakt 
het nog lastiger om het belang van huurders naar 
voren te brengen en afspraken te maken. 

Woonlasten  
en betaalbaarheid

De hoge huren in de commerciële sector zorgen  
voor betaalbaarheidsproblemen. We moeten  
hierbij onderscheid maken tussen gereguleerde  
en geliberaliseerde huurwoningen.

Voor gereguleerde huurwoningen geldt het woning-
waarderingsstelsel (WWs). Dit geeft de huurder 
huurprijsbescherming, omdat de feitelijke huur niet 
hoger mag zijn dan het maximum dat hoort bij het 
aantal WWs-punten. Helaas is het WWs de afgelopen 
jaren zodanig gewijzigd dat de maximale huur, zeker 
in regio’s met hoge Woz-waarden, erg hoog ligt.
 
Door de Wet Doorstroming huurmarkt zijn er twee 
verschillende huurregimes voor gereguleerde 
huurwoningen ontstaan: een huurregime met  
– door de huursombenadering – gematigde  
huurverhogingen in de corporatiesector en een 
ruimer huurregime voor de commerciële sector.  
Dit betekent een ongelijke behandeling van  
huurders in beide segmenten.

Voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract 
geldt geen wettelijke bescherming tegen hoge 
huurprijzen en huurstijgingen. Het is de ‘vrije 
sector’; verhuurder en huurder zijn vrij zijn om 
afspraken met elkaar te maken. Door de ongelijke 
verhoudingen bepaalt in de praktijk de verhuurder 
de huurprijs en dus ook welke bepalingen over huur-
verhogingen in het contract worden opgenomen.  
Dit leidt tot zeer hoge huren én huurverhogingen. 
Als bijvoorbeeld in het contract staat dat de verhuur-
der de huurprijs mag optrekken tot ‘marktconform’ 
is de huurder van een woning in een populair gebied 
machteloos als de huurprijs ineens honderden 
euro’s omhoog gaat. Daarnaast is in de geliberali-
seerde sector steeds meer in zwang gekomen om 
een ‘indexeringsclausule plus’ op te nemen. In de 
praktijk komen we percentages van plus 7% tegen. 
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Huurprijsregulering
 – Om te zorgen dat woningen in het midden-

segment blijven zou de werking van het WWs 
uitgebreid moeten worden voor huurwoningen 
met een puntenaantal tot zo’n 200 punten 
(bijbehorende maximale huurprijs is ruim € 1.000 
per maand). Zo wordt een stevig middensegment 
gecreëerd dat tegemoet komt aan de maatschap-
pelijke behoefte. Het huidige WWs kent al een 
uitloop tot 250 punten. Er hoeft dus geen nieuwe 
systematiek ontwikkeld te worden.

 – Er moet iets gebeuren tegen huurverhogings
clausules in contracten die kunnen leiden tot 
enorme huurverhogingen. Woningen in het 
middensegment moeten langjarig betaalbaar 
blijven en de huurstijgingen mogen niet uit de 
pas lopen met de inkomensontwikkeling.

 – De huurverhogingen van gereguleerde 
woningen zijn in de corporatiesector gematigd 
door de huursombenadering. Huurders met 
een gereguleerd contract bij een commerciële 
verhuurder kunnen daarentegen te maken krijgen 
met hogere maximale huurstijgingen (2,5% of 
4% boven inflatie). Deze huurstijgingen zijn te 
fors en zouden niet hoger mogen zijn dan die in 
de corporatiesector. Dat betekent dat, los van 
de noodzakelijke huurverlaging van 10%, de 
jaarlijkse huurverhoging niet meer dan 1% boven 
inflatie mag zijn. Hiermee wordt iets gedaan aan 
de betaalbaarheid én wordt de huidige ongelijk-
heid tussen verschillende groepen huurders 
beperkt. 

Evenwichtige relatie  
tussen huurder en verhuurder

 – De Woonbond wil de overlegpositie van huur-
dersorganisatie versterken, zodat de belangen 
van huurders beter meegewogen worden in 
beleidsbesluiten. Dit kan bijvoorbeeld met een 
verzwaard adviesrecht op onderwerpen die 
belangrijk zijn voor huurders (huurbeleid,  
onderhoud, energiebesparing). Ook het verstrek-
ken van voldoende faciliteiten voor huurders-
organisaties is van belang zodat zij bijvoorbeeld 
de noodzakelijke deskundigheid kunnen ver-
werven en het contact met hun achterban actief 
kunnen onderhouden. De Woonbond wil hierover 
afspraken maken in de vorm van een code. 

 – Met de Implementatiewet buitengerechtelijke  
geschillenregeling behoort er ook voor de 
commerciële huursector een onafhankelijke 
geschillenregeling opgezet te worden. Huurders 
kunnen dan – als ze er met de verhuurder niet uit 
komen – een geschil aan een onafhankelijke partij 
voorleggen. De Woonbond wil graag afspraken 
maken over het opzetten en invullen van een 
dergelijke geschillenregeling.

Middenhuur

De Woonbond ziet dat de vraag naar huren in het 
middensegment toeneemt. Dat komt deels doordat 
huurders en woningzoekenden in hun keuzegedrag 
worden beïnvloed door nieuwe regelgeving 
(aanscherping hypotheekeisen, toewijzingseisen, 
inkomensafhankelijke gluurverhogingen) en  
deels door de veranderende behoefte en externe 
economische ontwikkelingen, zoals de behoefte  
aan meer flexibiliteit.
Als belangenbehartiger wil de Woonbond mee-
werken aan voldoende aanbod om in de behoeften 
van de groep huurders en woningzoekenden naar 
iets duurdere huurwoningen (tussen de €  710 en 
€  1.000 per maand) te voorzien. Daarbij gelden  
voor ons wel een aantal harde voorwaarden:

 – Geen verdere uitholling van de sociale huursector 
door liberalisatie; er is al een groeiend tekort  
aan betaalbare sociale huurwoningen.

 – Stoppen met het uitroken van hurende  
huishoudens met een inkomen tussen één  
en anderhalf keer modaal; voor hen zijn de 
huurprijzen in de vrije sector te hoog.

 – Een garantie dat de inspanning zorgt voor 
blijvend extra woningen in dit prijssegment.

Inzet Woonbond

Voor een goed functionerende huurmarkt moet 
een aantal zaken goed geregeld worden, zodat er 
voldoende bescherming is tegen schaarstehuren 
en exorbitante huurverhogingen voor zittende 
huurders. Verder moeten middensegmentwoningen 
ook op termijn voor het middensegment behouden 
blijven. Bij voorkeur wordt dit wettelijk vastgelegd, 
zodat het uniform, voor iedere huurder gelijk gere-
geld is en de huurder bij niet-naleving van de regels 
naar de rechter of huurcommissie kan stappen.
Verder willen we de positie van de huurder ten 
opzichte van de verhuurder in de commerciële 
sector versterken. Deze verhouding zou meer gelijk 
getrokken moeten worden, zowel op individueel 
niveau als op het niveau van de huurdersorganisatie.
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Door de Wet Doorstroming huurmarkt zijn per 1 juli 
2016 nieuwe vormen voor tijdelijke huurcontracten 
mogelijk. Bovendien zijn bestaande mogelijkheden 
voor tijdelijke verhuur verruimd.

Woonbondspeerpunt 

Bescherming huurders

Dit betekent dat steeds meer (vooral jonge)  
huurders weinig huurbescherming hebben en te 
maken krijgen met onzekerheid over hun woon
situatie. Zij weten vaak wel wanneer het tijdelijke 
contract eindigt, maar niet waar ze daarna terecht 
kunnen. Hebben zij na afloop van het contract wel 
een dak boven hun hoofd? Deze onzekerheid geldt 
in versterkte mate voor de toenemende groep die  
op basis van anti-kraak/leegstandsbeheer woont.

Tijdelijke contracten

Op dit moment bestaan er tien soorten  
tijdelijke huurcontracten:
1.  Campuscontract voor studenten en promovendi
2.  Tijdelijke contracten voor woningen die specifiek 

bedoeld zijn voor ouderen en gehandicapten
3.  Tijdelijke contracten op basis van de Leegstand-

wet als de woning slechts tijdelijk beschikbaar  
is (bijvoorbeeld in afwachting van sloop, 
renovatie of verkoop)

4.  Hospitacontract bij kamerverhuur in een  
woning waar ook de verhuurder woont en 
voorzieningen worden gedeeld

5.  Tussenhuur (ook wel: diplomatenclausule  
of huisbewaring) bij tijdelijke afwezigheid  
van de eigenaar/huurder

6.  Huur naar zijn aard van korte duur, zoals  
een vakantiewoning of wisselwoning

7.  Jongerencontract voor jongeren (tot en  
met 27 jaar) voor de duur van vijf jaar

8.  Tijdelijk contract voor maximaal twee  
jaar voor zelfstandige woonruimte

9.  Tijdelijk contract voor maximaal vijf jaar  
voor onzelfstandige woonruimte

10. Tijdelijk contract voor grote gezinnen  
(acht en meer personen)

Contracten voor antikraak-bewoning vallen  
niet onder het huurrecht. Dat betekent dat voor  
deze bewoners geen enkele bescherming geldt.  
Zij kunnen elk moment te horen krijgen dat ze 
moeten vertrekken.

Aantallen

Er zijn weinig cijfers bekend over tijdelijke verhuur. 
Wel bekend zijn cijfers over de afgegeven vergun
ningen voor tijdelijke verhuur op basis van de 
Leegstandwet. In 2015 zijn 990 vergunningen (voor 
ruim 1600 woningen) voor verhuur van woonruimte 
in een gebouw afgegeven. Voor te koop staande 
woningen waren dat er 7638 (voor 7886 woningen). 
Voor de verhuur van woningen in afwachting van 
sloop en renovatie zijn in 2015 4736 vergunningen 
(voor 10.227 woningen) afgegeven. Het werkelijke 
aantal huurders dat huurt onder de Leegstandwet 
is vele malen groter, omdat een vergunning vaak 
meerdere jaren geldig is.
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Inzet Woonbond

Het achterliggende probleem bij de inzet van 
tijdelijke contracten is de schaarste op de huur
woningmarkt. De Woonbond vindt dat er gewerkt 
moet worden aan een structurele oplossing voor het 
tekort aan betaalbare huurwoningen. Dat betekent 
dat er meer gebouwd moet worden. (1)

Woonzekerheid is voor huurders erg belangrijk. 
Het vaste huurcontract moet de norm zijn. Daarom 
moeten de mogelijkheden van tijdelijke verhuur 
beperkt worden.

 – Tijdelijke contracten mogen alleen als de woning 
echt tijdelijk beschikbaar is, zoals tijdelijke 
verhuur onder de Leegstandwet. En als duidelijk 
is dat de betreffende woning/complex voor een 
specifiek doel is gebouwd. Daarmee kunnen 
reguliere huurwoningen niet verhuurd worden 
met bijvoorbeeld jongerencontracten.

 – De tijdelijke contracten voor maximaal twee jaar 
(zelfstandige woonruimte) en voor maximaal 
vijf jaar (onzelfstandige woonruimte) zouden 
afgeschaft of in ieder geval sterk ingeperkt 
moeten worden.

Om de onzekerheid van tijdelijke huurders te 
beperken, zou hen perspectieven geboden moeten 
worden waar zij na afloop van het huurcontract  
naar toe kunnen. Daarnaast worden huurders  
met tijdelijke contracten geconfronteerd met 
onvrijwillige verhuizingen en bijbehorende kosten.

 – Tijdelijke huurcontracten dienen een lagere 
huurprijs te hebben. Minder zekerheid leidt 
tot hogere kosten voor de huurder en ook voor 
verhuurders moet het een bewuste en overwogen 
keuze zijn minder zekerheid te bieden.  
Een variant is om aan tijdelijke huurcontracten 
verhuiskostenvergoedingen te verbinden.

 – De meest onzekere woonsituaties zoals antikraak 
en huurcontracten ‘naar zijn aard van korte duur’ 
(shortstay) moeten omgezet worden in tijdelijke 
huurcontracten, zodat deze bewoners meer 
bescherming genieten.

Op basis van een uitvraag van het ministerie  
van bzk wonen ruim 25.000 personen antikraak.  
Het aantal is in werkelijkheid meer, aangezien een 
grote leegstandbeheerder niet aan de inventarisatie 
heeft meegewerkt.

Over de nieuwe tijdelijke contracten zijn uiteraard 
nog geen gegevens bekend, maar de verwachting  
is dat verhuurders deze volop zullen gebruiken.

Effecten tijdelijke huur

Voor huurders zitten er veel nadelen aan de 
uitbreiding van tijdelijke contracten. Meer huurders 
krijgen te maken met woononzekerheid, vaak naast 
baan en inkomensonzekerheid. Dit geldt vooral 
voor jongeren. Voor veel mensen is een nieuwe 
woning na afloop van het tijdelijk contract geen 
vanzelfsprekendheid. Deze basale onzekerheid kan 
ontwrichtend werken in het leven van huurders.

Verder betekent een tijdelijk contract een 
verslechtering van de rechtspositie. Als de huurder 
gebruik wil maken van zijn rechten, bijvoorbeeld 
om onderhoud te eisen, kan dit als ‘lastig’ ervaren 
worden door de verhuurder met als consequentie 
dat het contract niet verlengd wordt. Bovendien 
worden huurders op kosten gejaagd door ge
dwongen verhuizingen. Tot slot veroorzaakt het 
maatschappelijke schade. Bewoners komen en gaan, 
en hebben weinig gelegenheid om binding met 
de buurt op te bouwen. Hierdoor wordt de sociale 
samenhang aangetast.

De Woonbond vreest dat commerciële verhuurders 
tijdelijke huurcontracten standaard gaan gebruiken 
als proeftijd. De verhuurder kan dan gemakkelijk 
van een ‘kritische’ huurder af. Minister Blok heeft 
aangegeven dat vaste contracten de norm zouden 
moeten blijven. 

1) Zie hiervoor Woonbondspeerpunt 
Voldoende huurwoningen
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