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Verdiepingsdag VHA
Huurprijzenrecht woonruimte

Programma:

1) Recente regelgeving huurprijzen
2) All-in regeling
3) Wet Doorstroming Huurmarkt (huurprijzengedeelte)
4) Het nieuwe woningwaarderingsstelsel
5) Toekomstige regelgeving huurprijzen woonruimte
6) Artikel 1 EP bij het EVRM

Eventueel extra:

7) Herzieningswet en passend toewijzen
Of
8)   Wet Doorstroming Huurmarkt (tijdelijke verhuur en doelgroepenverhuur)



Recente 
regelgeving 
huurprijzen



Cijfers Nederlandse woningmarkt 
(Bron Min. VROM, kenmerken Woningvoorraad 2010 en 2013)

• Aantal woningen (koop en huur): 
• 2010: 7.172.436
• 2013: 7.266.295

• Aantal huurwoningen: 
• 2010: 2.919.181 (41%)
• 2013: 2.906.518 (40%)

• Huurwoningen van woningcorporaties: 
• 1947: 198.000
• 2010: 2.393.728 (82%)
• 2013: 2.250.000 (77%)

• Huurwoningen van beleggers: 
• 2010: 525.452 (18%)
• 2013: 650.000 (23%) (circa 130.000 bij institutionelen en circa 525.000 bij particulieren)



Cijfers Nederlandse woningmarkt 
(Bron Min. VROM, kenmerken Woningvoorraad 2010)

• Gereguleerde huurwoningen: 
• 2010: bij beleggers en corporaties: 2.744.030 (94%)
• 2013: bij beleggers en corporaties: 2.657.955 (91%)

• bij corporaties: 2.202.955 (97,8% van hun bezit)
• bij beleggers: 455.000 (70% van hun bezit)

• Geliberaliseerde huurwoningen: 
• 2010: bij corporaties: 175.150 (6% van hun bezit)
• 2013: bij corporaties: 46.556 (2,2% van hun bezit)

bij beleggers: 195.000 (30% van hun bezit)

• Scheefwonen (inkomen huurder > € 43.000): 420.000 woningen (15%)       
(Bron: MvT bij w.o. 33 129 - IAH)

• Te veel goedkope huurwoningen?



Cijfers Nederlandse woningmarkt 
(Bron Min. VROM, kenmerken Woningvoorraad 2010 en 2013)

• Aantal woningen (koop en huur): 
• 2010: 7.172.436
• 2013: 7.266.295

• Aantal huurwoningen: 
• 2010: 2.919.181 (41%)
• 2013: 2.906.518 (40%)

• Huurwoningen van woningcorporaties: 
• 1947: 198.000
• 2010: 2.393.728 (82%)
• 2013: 2.250.000 (77%)

• Huurwoningen van beleggers: 
• 2010: 525.452 (18%)
• 2013: 650.000 (23%) (circa 130.000 bij ‘institutionelen’ en circa 525.000 bij overige beleggers)



Cijfers Nederlandse woningmarkt 
(Bron Min. VROM, kenmerken Woningvoorraad 2010)

• Gereguleerde huurwoningen (tot 146 punten / huur tot € 710): 
• 2010: bij beleggers en corporaties: 2.744.030 (94%)
• 2013: bij beleggers en corporaties: 2.657.955 (91%)

• bij corporaties: 2.202.955 (97,8% van hun bezit)
• bij beleggers: 455.000 (70% van hun bezit)

• Geliberaliseerde huurwoningen: 
• 2010: bij corporaties: 175.150 (6% van hun bezit)
• 2013: bij corporaties: 46.556 (2,2% van hun bezit)

bij beleggers: 195.000 (30% van hun bezit)



Cijfers Nederlandse woningmarkt 
(Bron Min. VROM, kenmerken Woningvoorraad 2010)

• Scheefwonen: huurder met middeninkomen of hoger (€ 43.000): 
• 420.000 woningen (15%)     (Bron: MvT bij wetsontwerp 33 129 over de  IAH)

• Maar volgens Rapport ‘Wonen in Beweging’ van Min BiZa & K – april 2016:
• 2012:   685.000 woningen (24% van de voorraad sociale huurwoningen)
• 2015:   518.000 woningen (18% van de voorraad sociale huurwoningen)

• Te veel goedkope huurwoningen?



Huur(prijzen)recht kraakt

• Woningmarkt zit op slot

• Als gevolg van overheidsingrijpen

• Sinds Rutte I: ogen open > Donnerpunten en IAH
• Sinds Rutte II: voorzichtige politieke wil om huren richting marktniveau te 

krijgen, doorstroming te bevorderen en scheefwonen te bestrijden

• Wat mist: grondige analyse van  disfunctioneren woningmarkt als geheel (koop 
en huur) en lange termijn visie

• En dus: paniekvoetbal in talloze helften en verlengingen, zonder duidelijke 
oplossing

• Het Hpr. wordt steeds ingewikkelder



Recente regelgeving huurprijzen

• Sinds 1 juli 2011: energieprestatie in het WWS 

• Op basis van het Energieprestatiecertificaat  (EPC)

• Sinds 1 januari 2015: op basis van de Energie-index > andere tabel in 
WWS

• Overgangsregeling: indien voor 1 januari 2015 een 
Energieprestatiecertificaat is afgegeven, geldt dat label en de daarbij 
behorende punten (label is maximaal 10 jaar geldig)

• Tussen 1 oktober 2011 en 30 september 2015: schaarstepunten in WWS > 
eerste poging marktinvloeden in WWS op te nemen



Recente regelgeving huurprijzen

• Sinds 1 juli 2013 : IAH (inkomens afhankelijke huurverhoging) > extra 
huurverhoging voor huishoudens met inkomen boven circa € 34.000 / € 43.000

• Alleen zelfstandige woonruimte
• Om verhuurderheffing te kunnen betalen
• Gegevensverstrekking inkomen huurder door belastingdienst (één maand per jaar)
• Doel: doorstroming bevorderen

• Sinds 1 juli 2013: 
• monumenten: 50 WWS-punten extra
• stads/dorpsgezicht: WWS +15%

• Sinds 1 juli 2013: geen huurprijsregulering bij Leegstandwetverhuur (geldt alleen 
voor te koop staande woningen)



Recente regelgeving huurprijzen

Wet modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie 

Op 1 juli 2014 in werking getreden

Bevat wijzigingen van de volgende onderdelen van het huurprijzenrecht voor 
woonruimte:

• Definitie begrip servicekosten
• Beoordeling van de servicekosten
• Tijdelijke verlaging huurprijs i.v.m. gebreken
• Hoogte leges bij huurcommissie zaken
• All-in prijzen (wordt apart behandeld)
• Termijnen rappelprocedure voor huurverhoging



Recente regelgeving huurprijzen

Wet modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie 
Achtergrond

• Bezuinigingsmaatregel

• Huurcommissie kan nu sneller en gemakkelijker procedures afwikkelen > hoeft 
niet (altijd) naar de betreffende woning om puntentelling te vervaardigen

• Doel is niet: eenvoudiger en moderner voor H / VH



Recente regelgeving huurprijzen

Wet modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie 
Servicekosten:

• Kosten van nutsvoorzieningen (met individuele meters) worden nu apart 
genoemd. Zijn geen servicekosten meer (ex art. 7:237 BW)

• Definitie servicekosten blijft gelijk: alleen woonservice > Besluit Servicekosten
• Kosten voor nutsvoorzieningen zonder aparte meter zijn nog wel servicekosten 
• Geldt ook voor kosten van nutsvoorzieningen in eventuele gemeenschappelijke 

gedeelten
• Warmtewet heeft (ook) gevolgen
• Voorgeschreven formulier voor nuts- en servicekostenprocedures bij Huco
• Energie- en waterkosten worden genormeerd, indien VH het voorgeschreven 

formulier niet heeft gebruikt of onvolledig heeft ingevuld (zie bijlage VIII bij de 
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte).



Recente regelgeving huurprijzen

Tijdelijke huurverlaging wegens gebreken

Voorheen: 
• Korting uitgedrukt in % van de wettelijke maximale huurprijs (20%, 30% of 40%)

Nu: 
• Korting uitgedrukt in % van de geldende huurprijs (20%, 30% of 40%)



Recente regelgeving huurprijzen

Wet modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie 
Rappelprocedure

Voorheen: 
• Verhuurder moest binnen 6 weken na voorgestelde ingangsdatum rappelleren 

(vóór 11 augustus indien ingangsdatum 1 juli is)

Nu: 
• Rappel binnen 3 maanden na ingangsdatum (vóór 1 oktober indien 

ingangsdatum 1 juli is)
• Verzoek aan huco door H: binnen 4 maanden na ingangsdatum
• Achtergrond: vakantieperiode > geschillen zullen zichzelf vaker oplossen 



Recente regelgeving huurprijzen

Liberalisatiegrens sinds 1 januari 2015

• Liberalisatiegrens per 1 januari 2015: € 710,68 (minimaal 142 punten)

• Liberalisatiegrens komende drie jaar bevroren (2016 t/m 2018) 
• > steeds minder punten nodig voor liberalisatie (want maximale huurprijsgrenzen 

gaan wel elk jaar omhoog)

• Per 1 juli 2015 (door verhoging maximale huurprijsgrenzen met inflatie% ad 
1%): minimaal 141 punten nodig

• Per 1 oktober 2015 (door invoering nieuw WWS): minimaal 146 punten nodig



Recente regelgeving huurprijzen

Huurverhoging per 1 juli 2015

• Huurverhogingspercentage per 1 juli 2015:

• Inflatie 2014 plus 1,5%, oftewel (1% + 1,5% =) 2,5%

• Extra verhoging (IAH): inflatie plus 2,0% (totaal 3%) bij huishoudinkomen in 2013 
van meer dan € 34.229 

• Extra verhoging (IAH): inflatie plus 4% (totaal 5%) bij huishoudinkomen in 2013 
van meer dan € 43.786

• Omdat de maximale huurprijsgrenzen met 1% zijn verhoogd > 
als huur al op maximum zit, stijgt deze maximaal 1%



Recente regelgeving huurprijzen

Intermezzo: gegevensverstrekking door belastingdienst

• Afdeling rechtspraak RvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:253
• Omdat wettelijke basis ontbreekt is verstrekking inkomensgegevens huurder aan 

verhuurder door belastingdienst i.s.m. Wbp.

• Effect voor verhouding huurder/verhuurder
• Door VH onrechtmatig verkregen bewijs?
• De door de fiscus aan de VH gestuurde inkomensinfo is niet onjuist
• De aangezegde IAH is dus ook niet onjuist
• De H heeft de huurverhoging gewoon betaald
• Er is dus wilsovereenstemming over die huurverhoging?

• Wet Doorstroming Huurmarkt (34 373) of aparte Wet (34 374 > art. 7:252a lid 3 BW)



Gegevensverstrekking door 
belastingdienst

• Afdeling rechtspraak RvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:253
• Omdat wettelijke basis ontbreekt is verstrekking inkomensgegevens huurder aan 

verhuurder door belastingdienst i.s.m. Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• Effect voor verhouding huurder/verhuurder
• Door VH onrechtmatig verkregen bewijs?
• De door de fiscus aan de VH gestuurde inkomensinfo is niet onjuist
• De aangezegde IAH is dus ook niet onjuist
• De H heeft de huurverhoging gewoon betaald
• Er is dus wilsovereenstemming over die huurverhoging?!

• Aparte reparatiewet (nr. 34 374 – Wet gegevensverstrekking belastingdienst): door Eerste 
Kamer op het nippertje aanvaard (30 maart 2016). 

• Belastingdienst is op 1 april 2016 begonnen met gegevensverstrekking
• Zou oorspronkelijk al op 14 maart beginnen
• Kort geding tot verbod gegevensverstrekking: Woonbond niet-ontvankelijk (vonnis van 4 april 2016)



Recente regelgeving huurprijzen

Huurverhoging per 1 juli 2016 (Circulaire huurprijsbeleid 1 juli 2016 – 1 juli 2017 d.d. 16 
februari 2016, MG 2016-1)

• Toch nog eenmaal IAH per 1 juli 2016 (Wet Doorstroming Huurmarkt: laatste keer)

• Huurverhogingspercentage per 1 juli 2016:

• Inflatie 2015 plus 1,5%, oftewel (0,6% + 1,5% =) 2,1%

• Extra verhoging (IAH): inflatie plus 2,0% (totaal 2,6%) bij huishoudinkomen in 2014 van 
meer dan € 34.678 

• Extra verhoging (IAH): inflatie plus 4% (totaal 4,6%) bij huishoudinkomen in 2014 van 
meer dan € 44.360

• Omdat de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2016 met het inflatiecijfer van 2015 
(0,6%) worden verhoogd > 

• als huur al op maximum zit, stijgt deze maximaal 0,6%.



Huurverhoging per 1 juli 2016

Huurverhoging per 1 juli 2016:

Voor woningcorporaties geldt nog dit (o.g.v. Wet Doorstroming Huurmarkt):

• Huursombenadering al vanaf 1 juli 2016

• Maximale gemiddelde huursomstijging: inflatie plus 0,4% = 1%

• Meetellen: alle huurverhogingen tot 2,1 % (onafhankelijk van inkomen)



All-in prijzen



All inregeling per 1 juli 2014

• Wet vereenvoudiging en modernisering werkwijze huco:
• Sinds 1 juli 2014
• All inregeling: artikelen 7:258 BW / 17 en 17a Uhw.

• Voortaan: eerst voorstel tot splitsing van H noodzakelijk

• Indien VH niet instemt: procedure bij huco
• Binnen 6 weken nadat spiltsing volgens voorstel moet ingaan



All inregeling per 1 juli 2014

• Huco oordeelt voorstel redelijk:
• Indien huurprijs niet minder dan 55% van de overeengekomen all inprijs
• Indien voorschot servicekosten + nutsvoorzieningen met een individuele

meter niet minder is dan 25% van de overeengekomen all inprijs

• Indien voorstel niet redelijk:
• Huco stelt vast op deze niveaus

• Vereenvoudiging: geen puntentelling meer nodig



All inregeling per 1 juli 2014

• Indien H verkeerde procedure is gestart (dus niet procedure ex art. 258) 
(art. 17a Uhw):

• Kan Huco de all inprijs ambsthalve splitsen
• Op dezelfde niveaus (55% / 25%)
• Om daarna het inleidende verzoek van de H / VH te beoordelen, bv:

• Toetsing aanvangshuurprijs
• Toetsing wijzigingsvoorstel H (verlaging) of VH (verhoging)
• Toetsing huurprijs na renovatie
• Vaststelling servicekosten of voorschot daarvan

• Dus geen niet-ontvankelijkheid meer bij verkeerde rechtsingang



All inregeling per 1 juli 2014

• Bijzonder: redelijke huurprijs niet meer volgens puntensysteem

• Niet altijd sanctie meer: indien 55%-niveau op of  boven maximale
huurprijsgrens zit

• Indien wel sanctie: Kantonrechter Amsterdam 27 februari 2014, WR 2014/78 :
• ‘(…) de thans geldende sanctie van artikel 7:258 BW, (…) , een onevenredig zware 

bestraffing van de verhuurder oplevert, zeker daar waar mogelijkheden tot 
huurharmonisatie daarna ontbreken.’

• Ktr.Noord Nederland 18 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:1259:
• Omdat H niet eerst een minnelijk voorstel had gedaan tot uitsplitsing
• Stelt de ktr. de huur vast op 75% van de maximale huurprijsgrens (maar niet via R&B)

• Art. 7 EVRM / 15 IVBPR: legaliteitsbeginsel / lex certa



Wetsvoorstel 
Doorstroming 

Huurmarkt



Wetsvoorstel Doorstroming 
Huurmarkt

Voorgeschiedenis

• Regeerakkoord september 2012: afschaffing WWS / huur = 4,5% x WOZ-waarde

• Woningmarktakkoord febr. 2013: huursombenadering (HSB) per 1 juli 2016 
(oorspronkelijk al per 1 juli 2015)

• Huurakkoord Aedes – Woonbond van 3 juni 2015 > HSB voor gehele huursector

• Reactie Blok (brief 3 juli 2015): 
• Huursombenadering alleen voor toegelaten instellingen (woningcorporaties)
• Huurverhoging per woning door corporatie zelf te bepalen
• Mits totale huursom van de betreffende VH niet uitstijgt boven een bepaald 

percentage: inflatie plus 1% (inclusief harmonisatie = huurstijging bij mutaties)
• Doel: betere relatie huur <> marktwaarde / kwaliteit woning



Wetsvoorstel Doorstroming 
Huurmarkt

Voorgeschiedenis

• Blok (vervolg brief van 3 juli 2015):

• Particuliere verhuurders: geen huursombenadering, maar maximale 
huurverhoging: inflatie plus 2,5%

• Onderzoek naar nadere maatregelen tegen scheefwonen: 5-jaarlijkse 
inkomenstoets > Indien inkomen boven bepaalde grens: huurverhoging = inflatie% 
plus 4% (en huurverlaging indien inkomen daalt)



Wetsvoorstel Doorstroming 
Huurmarkt

Wet doorstroming huurmarkt

• Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt (22 december 2015)

• Ratjetoe van onderwerpen:
• Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur
• Minder opzegbescherming bij doelgroepenverhuur (promovendi, grote gezinnen en 

jongeren)

• Huurprijsregelingen per 2017:
• Huursombenadering voor woningcorporaties
• Maximale huurverhoging voor alle andere verhuurders
• Jaarlijkse inkomenstoets / forsere huurverhoging



Wetsvoorstel Doorstroming 
Huurmarkt
Wet doorstroming huurmarkt

• Na amendering is wetsvoorstel op 9 februari 2016 door TK aangenomen en op 12 april 
2016 door EK aanvaard:

• Maximale huurverhoging woningcorporaties: huursombenadering
• Maximale stijging gemiddelde huursom vanaf 1 juli 2017 (sociale segment): 

inflatie% (over 2016) plus 1%
• Berekening huursomstijging over gehele kalenderjaar (vanaf 1 januari 2017)
• Harmonisatieverhogingen tellen mee (niet huurverhoging wegens 

renovatie/verduurzaming)
• Maximale huurverhoging op woningniveau: inflatie% plus 2,5%

• Maximale huurverhoging alle andere verhuurders
• Vanaf 2017: inflatie% plus 2,5% 
• Geen maximale stijging huursom



Wetsvoorstel Doorstroming 
Huurmarkt

Wet doorstroming huurmarkt

• Inkomenstoets:
• Jaarlijks inkomenstoets: inkomensgrens € 38.950 (niveau 2015)
• Per 1 januari 2017: in plaats van IAH
• Maximale huurverhoging: inflatie% + 4% (i.p.v. maximum van inflatie% plus 2,5%)
• Behalve voor pensioengerechtigden (AOW-ers) en grote gezinnen (4 of meer 

personen): maximaal inflatie% + 2,5%
• Telt onder voorwaarden niet mee voor huursomstijging

• Tijdelijke huurovereenkomst
• Toetsing aanvangshuurprijs tot 6 maanden na einde huur



Het nieuwe 
Woningwaarderingsstelsel



Het nieuwe WWS

Wijzing woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober 2015

• WOZ waarde in WWS

• Zorgwoning (voorheen serviceflatwoning geheten)

• Puntental wordt met 35% verhoogd > berekend over eerste 8 of 9 WWS-aspecten?

• Criteria:
• zelfstandige woonruimte
• geschikt en bestemd voor mensen met een fysieke beperking
• drempelloze toegankelijkheid en doorgankelijkheid (minimaal 1,2 meter brede 

gangen) of voorzieningen daarvoor (zoals liften/hellingbanen)
• noodoproepinstallatie 
• gemeenschappelijke ruimte voor maaltijden en/of recreatie



Het nieuwe WWS

• Regeerakkoord 29 oktober 2012: 
• Woningmarkt zit op slot
• Doorstroming moet op gang komen à bestrijding scheefheid
• meer markt in sociale huursector

• Doel: meer relatie tussen wettelijke huurprijs en markt 
• meer aansluiting op geliberaliseerde deel van de markt (huur en koop)
• doorstroming op gang
• Vooral door de (goedkope) scheefwoners: prikkel om te verhuizen

• Nieuw WWS is op
• 17 oktober 2014 gepresenteerd
• 1 oktober 2015 ingegaan

Waarom een nieuw stelsel



Het nieuwe WWS
Wat is er per 1 oktober 2015 veranderd?



Het nieuwe WWS

• Ingrijpende wijziging: introductie WOZ-waarde
• 25% van de wettelijk huurprijs o.b.v. WOZ-waarde
• Berekening:

• Per € 7.900,00 van de WOZ-waarde: 1 punt
• Per € 120,00 van de WOZ-waarde per m² (vlgs. WWS): 1 punt
• Minimum WOZ-waarde: € 40.000,00

• Eruit: Woonomgeving, hinderlijke situaties, woonvorm, 
schaarstepunten (Donnerpunten)

• Maximale huurprijsgrenzen eenmalig met 3.8% verlaagd 

• Jaarlijkse aanpassing per 1 juli van de kengetallen (€ 7.900,00 en  
€120,00) o.b.v. ‘algemene wijziging van de WOZ waarde’)

Wat is er per 1 oktober 2015 veranderd? (1/2)



Het nieuwe WWS

• Het WWS bestaat nu uit:
• Oppervlakte van vertrekken
• Oppervlakte overige ruimten
• Verwarming
• Energieprestatie
• Keuken
• Sanitair
• Woonvoorzieningen voor gehandicapten
• Privé-buitenruimten
• Punten voor de WOZ-waarde
• Bijzondere voorzieningen bij zorgwoningen (+35%)

Wat is er per 1 oktober 2015 veranderd? (2/2)



Het nieuwe WWS

• Voorbeeld:
• Stel: WOZ-waarde: € 182.000,00

Oppervlakte woning: 75 m² 
Puntental vóór 1 oktober 2015: 130 (maximaal € 656,42)

• Stel voor verdwenen WWS-aspecten: 45 punten
• Woonomgeving: 18 punten
• Hinderlijke situaties: 0 punten
• Woonvorm: 12 punten (eengezinstussenwoning)
• Schaarstepunten: 15 punten (€ 182.000,00 : 75 = € 2.426. Dat is minder 

dan €2.900,00 à dus 15 punten)

• Aantal punten o.b.v. WOZ-waarde: 43,2 punten
• € 182.000,00 : € 7.900,00 = 23 punten
• € 182.000,00 : 75 m² : € 120,00 = 20,2 punten

Een berekening op basis van het nieuwe systeem:



Het nieuwe WWS

• Voorbeeld (vervolg):

• Per saldo: 1,8 punten minder waard (45 eraf en 43,2 erbij)

• Vóór 1 oktober 2015 maximale huurprijs bij 128 punten: € 645,76

Ná 1 oktober 2015 is de maximale huurprijs met 3,8% verlaagd: 

€ 621,23 (bij 128 punten)

• Dus huurverlaging mogelijk van € 656,42 naar € 621,23 (5,36 %)
(indien wordt uitgegaan van de maximale huurprijs)

• In dit voorbeeld: dubbel huurprijsdrukkend effect

• Puntental van de woning is 2 punten lager

• Maximale huurprijs bij dat puntental is 3,8% verlaagd

Een berekening op basis van het nieuwe systeem:



Het nieuwe WWS

• Huurder kan ook bezwaar maken tegen WOZ-beschikking
• Zie voor complicaties hieromtrent: Kloosterman/Van der Sanden – in WR 2016/15

• Nieuwbouwwoningen (oplevering 2015 t/m 2019): 
• Krijgen voor WOZ-aspect altijd minimaal 40 punten
• Mits de overige WWS-aspecten minimaal 110 punten opleveren
• Gevolg: nieuwbouwwoning heeft tenminste (110 + 40 =) 150 punten en is 

dus per definitie geliberaliseerd
• Ook bij verhuur na 2019
• Ook bij ombouw (van bv. kantoor naar woonruimte) ?
• Ook indien de overige WWS-punten < dan 110 punten zijn: liberalisatie 

mogelijk, mits WOZ-waarde relatief hoog is
• Bv: indien overige WWS-punten 95 punten opleveren en de oppervlak is 45 m2, moet 

WOZ-waarde minimaal € 165.000 zijn

Verdere wijzigingen:



Het nieuwe WWS

• Huurdalingen: in veel (voormalige) schaarstegebieden

• Huurstijgingen of liberalisering, maar pas na mutatie

• Jaarlijkse wijziging maximale huurprijzen

• Procedures bij Huco én belastingrechter

De te verwachten gevolgen:



Toekomstige regelgeving 
huurprijzen



Toekomstige regelgeving huurprijzen

• Kamerbrief Blok 19 februari 2016 (Middensegment woningmarkt)
(n.a.v. kamermotie: onderzoek naar impuls vergroting middensegment):

Doel: verder op gang brengen doorstroming
Middel: meer woonruimte liberaliseren

1) extra punten voor kleinere nieuwbouw en ‘ombouw’ huurwoningen (tot 40 
m²) in Utrecht en Amsterdam:

• door bij WWS-aspect WOZ-waarde € 50 per m2 te hanteren (i.p.v. € 120 per m2)

• Eventueel maximering huurprijs doordat gemeente bij gronduitgifte voorwaarden 
stelt (bv. tot € 850 / € 950)

• gevolg: woning komt boven liberalisatiegrens (€ 710 / meer dan 145 punten) 

• geldt voor periode van vijf jaren



Toekomstige regelgeving huurprijzen

• Kamerbrief Blok 19 februari 2016 (vervolg):

2) minimaal 40 WOZ-punten bij hoog niveau renovatie (vernieuwbouw)

3) bij gewone renovatie: 0,2 punt per geïnvesteerde € 1.000 extra
mits tenminste € 10.000 is geïnvesteerd, 
extra punten gelden gedurende 5 jaar na renovatie



Toekomstige regelgeving huurprijzen

• Wetsvoorstel Energieprestatievergoeding (EPV)

• Zeer ingewikkeld systematiek

• Aparte vergoeding (niet zijnde huurprijs/servicekosten) voor ‘nul-op-de-
meter-woningen’

• Slecht passend in het bestaande wettelijke systeem
• Huurder betaalt voor:

• Woning zelf (kale huurprijs)
• Servicekosten
• EPV

• Lees het zeer kritische advies van de Adviescommissie van de Orde van 
Advocaten



Artikel 1 EP bij het EVRM



Artikel 1 EP bij het EVRM

• Fiscale kwestie
• Is de forfaitaire vermogensrendementsheffing (VRH in box 3) i.s.m. artikel 1 EP?
• Fictief rendement van 4% > belasting 30% (1,2% over vermogen)
• Ook over (huur)woning die niet zelf bewoond worden
• Niessen:

• uitgangspunt belastingwetgeving: individuele draagkracht
• echter VRH gaat uit van fictief rendement, ongeacht werkelijke rendement
• willekeurige en onvoorspelbare belastingdruk
• buitensporige belastingdruk, als eigenaar moet interen op zijn vermogen

(confiscatoire werking)
• strijd met art. 1 EP

Conclusie A-G Niessen d.d. 4 februari 
2016ECLI:NL:PHR:2016:41 



Artikel 1 EP bij het EVRM

• Class action tegen Staat:
• Huurprijsregulering kan ook leiden tot exploitatieverlies, zonder remedie
• Pleidooi bij hof Den Haag in april 2016

Conclusie A-G Niessen d.d. 4 februari 
2016ECLI:NL:PHR:2016:41 



Herzieningswet



Herzieningswet

Herziening Woningwet 

• ‘Woco-beschikking’ van N. Kroes, Euro-commissaris mededinging (december 
2009)

• Corporaties concurreren oneerlijk, want ontvangen staatssteun:
• Staatsgegarandeerde WSW-borging van leningen > lagere rente
• Kortingen op grondprijzen
• Bescherming tegen faillissementen / saneringssteun (bv. Vestia) > drukt ook 

rente bij leningen
• Vroeger meer voordelen (fiscaal, subsidies)

• Staatssteun mag alleen als algemeen belang dat eist en concurrentie in het 
betreffende marktsegment afwezig is (DAEB versus niet-DAEB)

• Gefaseerd in te voeren vanaf 1 juli 2015



Herzieningswet

Herziening Woningwet 

• Woningcorporaties terug naar kerntaak (DAEB): 

• Qua woningen: tot liberalisatiegrens (tot € 710,68) > scheiding DAEB / niet-DAEB
• Qua doelgroep huurders: woningen in beginsel uitsluitend toewijzen aan inkomens tot 

circa € 35.000

• Meer invloed van gemeente op leefbaarheidstaak

• Strakker toezicht op woningcorporaties (o.a. Autoriteit Woningcorporaties)

• Waardering vastgoed: marktwaarde in verhuurde staat

• Introductie Wooncoöperatie



Passend toewijzen



Passend toewijzen

• Woco’s moeten zich richten op kerntaak:
• Qua woningen
• Qua doelgroep huurders

• Woningen: DAEB-deel > huurwoningen tot liberalisatiegrens: tot 1 juli 2019: €
710,68

• Scheiding DAEB / niet-DAEB: voorstellen eind 2016 bij minister
• DAEB-segment is afgelopen jaren kleiner geworden en wordt nog kleiner:

• Energiepunten, Donnerpunten
• Nieuwe WWS (afhankelijk van regio > hoogte WOZ-waarde)
• Bevriezing liberalisatiegrens komende jaren

• Doelgroep huurders: huishoudens met inkomen tot € 34.911 per jaar (prijspeil 
2015)



Passend toewijzen

• 80% van alle woningen toewijzen aan deze doelgroep

• Tijdelijk (5 jaar: tot 1 juli 2020) 10% toewijzen aan huishoudens tussen €
34.911 en € 38.950 (motie Monasch)

• Resterende deel (10%) vrije toewijzing, maar voorrang aan mensen met 
fysieke of psychische beperkingen

• Alleen nieuwe toewijzingen vanaf 1 januari 2016



Passend toewijzen

• Inkomen zittende huurders (dure en goedkope scheefwoners) wordt 
niet getoetst

• Inkomen na toewijzing wordt ook niet getoetst > scheefwonen wordt 
niet tegengegaan

• Eigen vermogen huurder wordt niet getoetst (wel bij aanvraag om 
huurtoeslag)



Passend toewijzen

• Passend toewijzen:

• Afstemmen huurprijs op inkomen huurder

• Ter bescherming van huurders:  niet te hoge huurprijzen voor lagere 
inkomens

• Beperking overheidsuitgaven aan huurtoeslag (HT)

• Ingevoerd op 1 juli 2015, maar pas vanaf 1 januari 2016 verantwoording
afleggen



Passend toewijzen

• Kern van passend toewijzen: 95%-regeling

• Per 2016: 95% van alle huishoudens die recht hebben op HT

• Alleen woningen toewijzen tot aftoppingsgrens

• Ook al is maximale huurprijs (of streefhuur) hoger

• Gevolg hiervan: inkomensgrens van € 34.911 is in de meeste gevallen 
feitelijk nog lager, omdat maximale inkomen voor de huurtoeslag (HT) ruim 
onder deze grens ligt



Passend toewijzen

• Maximaal inkomen voor HT (bedragen 2015):

• Een/tweepersoons huishoudens (ook AOW-ers): € 21.950

• Meerpersoons huishoudens: € 29.800

• Meerpersoons huishoudens AOW-ers: € 29.825

Ø Lager dan de algemene doelgroepgrens van € 34.911 



Passend toewijzen

• Wanneer recht op huurtoeslag?

• Basishuur (huur die huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen, 2015):
– een/tweepersoons huishoudens jonger dan 65 jaar: € 229,64 
– oudere alleenstaanden ; € 227,82 
– oudere meerpersoons huishoudens: € 226,01 

• Kwaliteitskortingsgrens (2015): € 403,06 > alles boven basisbedrag tot dit bedrag 
wordt gesubsidieerd. Daarboven 65% (behalve voor jongeren tot 23 jaar: geen 
vergoeding)

• Daarboven gelden de aftoppingsgrenzen (minder HT over het meerdere):
• Een/tweepersoons huishoudens: € 576,87
• Meerpersoons huishoudens: € 618,24
• Jongeren tot 23 jaar: € 403,06 (gelijk aan de kwaliteitskortingsgrens)

• Boven de aftoppingsgrenzen: wordt huur gedeeltelijk vergoed:
– 40% voor een/tweepersoonshuishoudens en voor personen boven 65 jaar of gehandicapten
– Geen vergoeding voor de rest: meerpersoonshuishoudens  en jongeren tot 23 jaar



Passend toewijzen

Voorbeeld 1: 

• Eenpersoonshuishouden
• Huurprijs € 600
• Inkomen onder HT-grens

Huurtoeslag:

• Huur vanaf € 229,64: wordt alles vergoed

• Huur tussen € 403,06 (kwaliteitskortinggrens) en € 576,87 (aftoppingsgrens voor een-
en tweepersoonshuishoudens): wordt 65 % vergoed

• Huur boven € 576,87: wordt 40% vergoed 



Passend toewijzen

Voorbeeld 2: 

• Meerpersoonshuishouden
• Huurprijs € 625
• Inkomen onder HT-grens

Huurtoeslag:

• Huur vanaf € 229,64: wordt alles vergoed

• Huur tussen € 403,06 (kwaliteitskortinggrens) en € 618,24 (aftoppingsgrens voor 
meerpersoonshuishoudens): wordt 65 % vergoed

• Huur boven € 618,24: wordt 0% vergoed, tenzij een persoon 65 jaar of ouder of 
gehandicapt is: dan wordt nog 40% vergoed.



Passend toewijzen

• Minister: nu al 82% onder aftoppingsgrens toegewezen, dus geen grote 
aantasting inkomsten woco’s

• Echter:

• Klopt dat percentage wel? In 2011 was dat 81%, maar dalende tendens (in 2013 
was dat 69%)

• Bij individuele woco kan dat heel anders zijn, afhankelijk van woningbezit en 
inkomen huurders

• Door wijziging WWS is maximale huurprijs gestegen. Bij veel (?) woningen tot 
boven de aftoppingsgrenzen / liberalisatiegrens



Passend toewijzen

• Minister wilde 100% passende toewijzing > lastig

• Uiteindelijk: 95% passend toewijzen

• Marge van 5%:

• Bij voorkeur toe te wijzen aan huishouden zonder HT > huur boven aftoppingsgrens

• Maar toewijzing boven aftoppingsgrens mag ook aan huishoudens met HT

• Maar huishouden krijgt dan minder HT

• Toewijzing boven liberalisatiegrens: geen recht op HT

• Huurder met HT kan geen recht claimen op 5%-deel

• Handhaving door Autoriteit Woningcorporaties



Passend toewijzen

• Gevolgen passend toewijzen:

• Nieuwbouw soberder / kleiner

• Gemeente wellicht bereid tot lagere grondprijs

• Geringere investeringen in energiezuinige maatregelen

• Geringere overheidsuitgaven voor HT

• Toewijzing aan met name grote gezinnen met lage inkomens wordt moeilijker

• Aantasting inkomsten woco, vooral naarmate woning groter, energiezuiniger 
en jonger is: inventarisatie eigen bezit noodzakelijk



Passendheid blijven 
toetsen



Passendheid blijven toetsen

• Gemiste kans Herzieningswet:

• Geen inkomenstoets tijdens de huurovereenkomst

• Grote doel Blok: bevorderen doorstroming en dus bestrijding scheefwonen

• Scheefwonen: te hoge inkomen in sociale huurwoning (goedkoop scheefwonen)
• (duur scheefwonen: HT-huishouden in dure huur)



Passendheid blijven toetsen

• Er is veel expertise: Huur-Op-Maat (experiment van SEV 2008-2011 / 13 
corporaties) > positieve evaluatie

• Huur-Op–Maat functioneerde binnen bestaande wetgeving



Passendheid blijven toetsen

• Techniek Huur-Op-Maat: 

• Huurprijs in huurovereenkomst is maximum (op basis van wet of markt)

• Te betalen ‘huur’ is lager als inkomen lager is (op basis tabel inkomen / huur)

• Door middel van korting op huurprijs

• Bij inkomensstijging vermindert / vervalt korting: formeel geen huurverhoging

• Bij inkomensdaling is er (grotere) korting op huurprijs
• i.k.v. passend toewijzen: bv. alleen bij inkomensstijging

• Huurder is periodiek verplicht inkomensgegevens te produceren. Weigert hij dat: vervalt 
korting

• Speciale aangepaste huurovereenkomsten



Passendheid blijven toetsen

• Kenmerken en gevolgen van dit Huur-Op-Maat systeem:

• Overeengekomen huur zonder korting nooit hoger dan (gelijk aan) wettelijke maximum
• Bij huur boven € 710 > marktniveau (?)

• Huurbetalingsverplichting varieert naar inkomen en werkt dus twee kanten op

• Als HT-huishouding door inkomensstijging uit de HT geraakt:
• korting naar beneden
• huur omhoog aftoppingsgrens
• tegengaan scheefwonen
• Verhoging inkomsten woco (beëindiging subsidiëring van huurder door woco)

• Als huishouden door inkomensdaling (en al dan niet aangewezen raakt op HT):
• verbetering van de betaalbaarheid van het huren
• vermindering van kans op huurachterstand



Passendheid blijven toetsen

• Wet Doorstroming Huurmarkt:

• Jaarlijks inkomenstoets: inkomensgrens € 38.950 (niveau 2015)
• Per 1 januari 2017: in plaats van IAH
• Maximale huurverhoging: inflatie% + 4% (i.p.v. maximum van inflatie% plus 

2,5%)
• Behalve voor pensioengerechtigden (AOW-ers) en grote gezinnen (4 of meer 

personen): maximaal inflatie + 2,5%



Passendheid blijven toetsen

• Stap verder:

• Huurbeëindiging bij (grote) inkomensstijging

• Huurbeëindiging bij (grote) inkomensdaling i.c.m. aanbod goedkopere woning

• Op grond van dringend eigen gebruik > realisering eigen statutaire en wettelijke 
doelstelling

• Namelijk: passende huisvesting lagere inkomensgroepen (HT-ontvangers)

• Passende vervangende huisvesting: bv. in eigen niet-DAEB woning (of van collega-
corporatie)



Wet doorstroming huurmarkt

• 11 april 2014: brief aan Tweede Kamer

• 9 oktober 2014: concept-wetsvoorstel tijdelijke huur 

• 21 december 2015: wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 (34 373)

• 9 februari 2016: instemming Tweede Kamer

• 29 maart 2016: instemming Eerste Kamer met initiatiefvoorstel-Schouten

• 12 april 2016 instemming Eerste Kamer

Voorgeschiedenis wetsvoorstel



Tijdelijke verhuur

• Maximaal twee jaar

• Einde van rechtswege (na schriftelijke kennisgeving)

• Huurprijsbescherming

• Tussentijdse opzegmogelijkheid voor huurder

• Inschrijfduur blijft behouden

• Verbod op reeks van tijdelijke overeenkomsten

Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woning



Tijdelijke verhuur

• Belangrijke uitzondering: verhuurders van sociale huurwoningen

• Tenzij aan huurders

- die tijdelijk ergens anders werken of studeren
- die in verband met renovatie of sloop tijdelijk hun woning moeten verlaten
- in de noodopvang
- met wie een tweede kans huurovereenkomst is aangegaan 

Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woning



Tijdelijke verhuur

• Maximaal vijf jaar

• Einde van rechtswege (na schriftelijke kennisgeving)

• Huurprijsbescherming

• Tussentijdse opzegmogelijkheid voor huurder

• Inschrijfduur blijft behouden

• Verbod op reeks van tijdelijke overeenkomsten

Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woning



Doelgroepverhuur

• Woning bestemd voor specifieke doelgroep

• Opzeggingsgrond dringend eigen gebruik

• Bestaat nu al voor ouderen, gehandicapten en studenten

Uitbreiding opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’



Doelgroepverhuur

Jongeren (artikel 7:274c BW)

• Initiatiefwet-Schouten 

• Minimaal 18 en maximaal 27 jaar

• Opzeggen na vijf jaar (eventueel verlenging met twee jaar) 

• Na beëindiging huur opnieuw verhuren aan jongere of student

• Inschrijfduur blijft behouden

Uitbreiding opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’



Doelgroepverhuur

Promovendi (artikel 7:274e BW)

• Vergelijkbaar met campuscontracten

• Verklaring

• Opzeggen

• Na beëindiging huur opnieuw verhuren aan promovendus, jongere of student

Uitbreiding opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’



Doelgroepverhuur

Grote gezinnen (artikel 7:274f BW)

• Acht of meer personen

• Opzeggen als minder dan vijf personen

• Na einde huur opnieuw verhuren aan groot gezin

Uitbreiding opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’



Doelgroepverhuur

• Andere passende woonruimte (m.u.v. studenten en promovendi)

• Eventueel tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten

Uitbreiding opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’



Tussenhuur

• Huurovereenkomst bepaalde tijd

• Uitdrukkelijk ontruimingsbeding

• Drie gevallen:
- verhuurder wil woning zelf betrekken
- verhuurder wil woning opnieuw betrekken
- verhuurder wil vorige huurder laten terugkeren

• Meerdere achtereenvolgende tussenhuren toegestaan

• Bepaalde tijd kan worden verlengd

Uitbreiding opzeggingsgrond ‘tussenhuur



Leegstandwet

• Tijdelijke verhuur met Leegstandwetvergunning

• Drie categorieën woningen:
- woonruimte in een gebouw
- woonruimte in te koop staande koopwoningen
- woonruimte in huurwoningen bestemd voor afbraak of vernieuwbouw

• Nieuwe categorie: te koop staande huurwoningen

• Gemeente bepaalt huurprijs 

• Van rechtswege drie maanden

• Opzegtermijn voor verhuurder twee maanden

Uitbreiding Leegstandwet



Na 1 juli 2016

• Huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor zelfstandige woonruimte (max 2 jr)

• Huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor onzelfstandige woonruimte (max 5 jr) 

• Verhuur op grond van de Leegstandwet

• Specifieke vormen van dringend eigen gebruik: studenten, promovendi, 
jongeren, ouderen, gehandicapten en grote gezinnen (doelgroepcontracten)

• Tussenhuur

• Gebruik ‘naar zijn aard van korte duur’

• Hospitaverhuur

Vormen van tijdelijke verhuur



Dank voor uw aandacht


