
WET -EN REGELGEVING 

87. Huur(prijs)regelgeving 
vanwege de woningcrisis 
MR. DR. M.B.J.THIJSSEN 

rinor ke van een wonlrisis. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Ik bespreek in deze bijdrage welke 

wet- en regelgeving op het gebied van huurrecht voor woonruimte er sinds 1 januari 2022 in werking is 

getreden om een einde aan de crisis te maken. Ook bespreek ik welke wet- en regelgeving we op korte 

termijn kunnen verwachten. 

Aanleiding 

De coalitiepartners deden in het Coalitieakkoord de belofte 
om `te zorgen voor een woning voor iedereen') De minis-
ter voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in 
de Nationale Woon- en Bouwagenda ede Woonagenda') 
uiteengezet hoe hij die belofte waar wil maken.2  De minis-
ter heeft de Woonagenda op 11 maart 2022 aan de Tweede 
Kamer aangeboden. 

De Woonagenda beschrijft de maatregelen die de minister 
wil treffen om een einde te maken aan de wooncrisis. 
De maatregelen beogen de beschikbaarheid, de betaal-
baarheid en de kwaliteit van woningen te bevorderen. 
Die maatregelen worden de komende tijd uitgewerkt in 
verschillende programma's. Daarvan is Betaalbaar wonen 
er één.' Op 19 mei 2022 heeft de minister het Programma 
Betaalbaar wonen (`het Programma') aan de Tweede Kamer 
aangeboden." Het herhaalt en preciseert de maatregelen die 
in de Woonagenda worden aangekondigd ter bevordering 
van de betaalbaarheid van woningen. 

Zowel voor de maatregelen in de Woonagenda als die in het 
Programma is nieuwe wet- en regelgeving nodig en aanpas-
sing van bestaande wet- en regelgeving. Ik bespreek in deze 
bijdrage eerst de wet- en regelgeving die sinds 1 januari 

1 Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, VVD, D66, CDA en  CU, 

15 december 2021, p. 16. 

2 Nationale Woon- en Bouwagenda, ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties,Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer. 

3 Andere programma's zijn Woningbouw, Een thuis voor iedereen, 

Leefbaarheid en veiligheid, Verduurzaming gebouwde omgeving en 

Wonen en zorg voor ouderen. Daarvan is een aantal programma's op dit 

moment verschenen en een aantal niet. 

4 Programma Betaalbaar wonen, ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer. 

2022 in werking is getreden op het gebied van huurrecht 
voor woonruimtes Daarna bespreek ik de wet- en regelge-
ving die we op (korte) termijn zoal kunnen verwachten op 
dat gebied. 

Welke wet- en regelgeving is sinds 1 januari 
2022 in werking getreden? 

Opkoopbescherming 
Veelbesproken is de inwerkingtreding van de zogenaamde 
opkoopbescherming op 1 januari 2022. De opkoopbe-
scherming beoogt de beschikbaarheid van goedkope en 
middeldure koopwoningen te vergroten. Daarvoor is de 
Huisvestingswet gewijzigd.' De reden dat ik de opkoop-
bescherming in deze bijdrage over huurwoningen (kort) 
aanstip, is dat de opkoopbescherming de verhuur van 
goedkope en middeldure woningen beperkt. 

De maatregelen die de minister wil 

treffen om een einde te maken aan de 

woningcrisis beogen de beschikbaar-

heid, de betaalbaarheid en de kwa-

liteit van woningen te bevorderen 

De opkoopbescherming geeft gemeenten namelijk de 
bevoegdheid om in de huisvestingsverordening bepaalde 
gebieden aan te wijzen waarbinnen bepaalde woningen 
voor een periode van vier jaar na verkrijging niet meer 
zonder vergunning verhuurd mogen worden. 

5 Dit artikel is afgerond op 19 mei 2022. 

6 Stb. 2021, 425 en Stb. 2021, 601.  NB:  de wet ziet ook op de verruiming 

van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur. Die verruiming is terugge-

draaid door een wet tot wijziging van die wet, zie Stb. 2021, 649. 
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Woningen waarvoor de opkoopbescherming ingezet kan 
worden, zijn goedkope en middeldure7  woningen die 
verkregen worden na de invoering van de opkoopbescher-
ming in de huisvestingsverordening en die op het moment 
van verkrijging vrij van huur en gebruik zijn, voor minder 
dan zes maanden verhuurd zijn of verhuurd zijn met een 
vergunning.' Voor andere woningen geldt de opkoopbe-
scherming niet. Denk aan goedkope of middeldure wonin-
gen die op het moment van verkrijging in bruikleen zijn 
gegeven of die op dat moment tijdelijk verhuurd zijn voor 
meer dan zes maanden. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) verwacht dat van deze uitzonderin-
gen op de opkoopbescherming geen misbruik gemaakt 
zal worden, omdat dat `bewerkelijk' is.9  De vraag is of dat 
zo is. Denk aan de situatie waarin een woning kort voor 
de levering voor korte duur in bruikleen wordt gegeven. 
Bewerkelijk wordt in ieder geval wel de beoordeling door 
de gemeente  óf  sprake is van één van de uitzonderingen. 
Dat vereist immers dat de gemeente op basis van de afspra-
ken tussen de eigenaar en de bewoners vaststelt of sprake is 
van bruikleen of van verhuur van minder dan zes maanden. 
Uit de rechtspraak volgt dat die beoordeling soms ingewik-
keld is. Daar komt dan nog bij dat de gemeente vast moet 
stellen of de afspraken tussen de eigenaar en de gemeente 
in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie en daarbij 
mag de gemeente ook de voorwaarden uit de privacy wet-
en regelgeving niet uit het oog verliezen. 

De gedachte achter de opkoopbescherming is dat gemeen-
ten beleggers kunnen weren in gebieden waar sprake is van 
schaarste van goedkope en middeldure koopwoningen of 
waar de leefbaarheid te wensen overlaat. De keerzijde is dat 
door de opkoopbescherming dergelijke woningen beperk-
ter beschikbaar zijn. 

Verhuurders moeten zich er bij nieuwe verhuur bewust van 
zijn dat de verhuurmogelijkheden beperkter zijn. Verhuurt 
de verhuurder een woning waarvoor opkoopbescherming 
geldt, dan riskeert hij namelijk een bestuurlijke boete10  of 
zelfs een last onder dwangsom of een last onder bestuurs-
dwang." Of de verhuurder in dat geval een einde aan de 
huurovereenkomst kan maken, moet beoordeeld worden 
aan de hand van art. 7:206 en 210 BW. Vereist is dat sprake 
is van een gebrek in de zin van art. 7:204 BW dat het genot 
van de woning geheel onmogelijk maakt en dat niet verhol-
pen kan worden of niet zonder kosten te maken die niet 
van de verhuurder gevergd kunnen worden. Alleen als daar 
sprake van is, kan de verhuurder de huurovereenkomst 
ontbinden. Bij een last onder dwangsom of bij een last 

7 Waarbij per gemeente kan verschillen wat goedkoop en middelduur is. 

Gemiddeld genomen gaat het om woningen met een waarde onder de 

E355.000. 

8 Art. 41 Huisvestingswet. 

9 Handreiking Opkoopbescherming, VNG, december 2021. 

10 Art. 45 Huisvestingswet. 

11 Memorie van toelichting zoals die gepubliceerd is bij de internetconsula-

tie van het wetsvoorstel, p. 18. 

onder bestuursdwang zal dat het geval zijn, maar bij een 
bestuurlijke boete is dat de vraag. 

Veelbesproken is de inwerkingtre-

 

ding van de opkoopbescherming 
die de verhuur van goedkope en 

middeldure woningen beperkt 

Als de verhuurder de huurovereenkomst ontbindt, kan 
de verhuurder verplicht zijn de schade van de huurder te 
vergoeden. De wetgever wijst daar ook op in de memorie 
van toelichting.12  De wetgever stelt daarin dat de verhuur-
der ook verplicht kan zijn om een vervangende woning 
voor de huurder te regelen `om zo te voldoen aan zijn 
verplichtingen op grond van de huurovereenkomst'. Dat is 
niet correct. De verhuurder kan de schade beperken die hij 
aan de huurder moet vergoeden door voor een vervangende 
woning te zorgen, maar verplicht om daarvoor te zorgen, 
is hij niet. 

WOZ-cap 
Veelbesproken is ook de inwerkingtreding van de zoge-
naamde WOZ-cap op 1 mei 2022.13  De WOZ-cap houdt in 
dat het aandeel van de punten dat op grond van het woning-
waarderingsstelsel (`WWS') geteld mag worden voor de 
WOZ-waarde van een huurwoning, voortaan beperkt is tot 
33%. De cap voorkomt op die manier dat een deel van de 
woningen waarvan de WOZ-waarde is gestegen, voortaan 
in de vrije sector valt. De WOZ-cap is dus gericht op de 
betaalbaarheid van huurwoningen. 

De cap geldt niet voor een woning die zonder de cap 
minder dan 142 punten telt." De gedachte is dat een derge-
lijke woning nooit in de vrije sector valt. Die gedachte 
is niet correct.15  Of een woning in de vrije sector valt of 
niet, hangt immers af van het antwoord op de vraag of 
het aantal punten dat een woning volgens het WWS telt, 
correspondeert met een huurprijs die boven de liberali-
satiegrens ligt. Die grens correspondeert niet noodzake-

 

12 Memorie van toelichting zoals die gepubliceerd is bij de internetconsula-

tie van het wetsvoorstel, p. 18. 

13 Stb. 2022, 119. 

14 Daarnaast geldt de WOZ-cap niet voor: 1) een huurovereenkomst die 

vóór 1 mei is aangegaan en waarvan de aanvangshuurprijs boven de 

liberalisatiegrens lag, 2) voor een woonruimte die zonder toepassing 

van de WOZ-cap 110 punten heeft of meer en die gebouwd is in de 

jaren 2015 tot en met 2019 (het aantal punten voor de WOZ-waarde is 

dan minimaal 40) of die in die jaren verbouwd is en daarna voldoet aan 

de energieprestatie-eisen bedoeld in art. 5.2 van het Bouwbesluit 2012, 

3) voor een woonruimte met een oppervlakte van 40 m2  of minder, die 

gelegen is in de COROP-regio's Amsterdam en Utrecht en die gebouwd is 

in de jaren 2018 tot en met 2022 of die in die jaren verbouwd is en daarna 

voldoet aan de energieprestatie-eisen bedoeld in art. 5.2 van het Bouw-

besluit 2012, 4) voor een woonruimte die een WOZ-waarde beneden de 

ondergrens heeft (€ 55.888 sinds 1 juli 2022 en E 61.198 per 1 juli 2022), 

zie verder: Bijlage I bij BHW onder 9. 

15 Vgl. Advies wijziging Besluit huurprijzen woonruimte d.d. 20 juli 2020, 

Adviescommissie huurrecht van de Orde van Advocaten. 
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lijk met een huurprijs voor een woning met 142 punten. 
Zowel de liberalisatiegrens als de huurprijs per punt kan 
immers jaarlijks worden aangepast.1ó Zo geldt sinds 1 juli 
2021 voor een woning met 142 punten een huurprijs van 
€ 749,62 terwijl de liberalisatiegrens sinds 1 januari 2022 
op € 763,47 ligt. Daarmee correspondeert de liberalisatie-
grens op dit moment" met een huurprijs voor een woning 
met 145 punten of meer. De koppeling van de WOZ-cap 
aan het puntenaantal roept daardoor vragen op. 

Ten eerste de vraag waarom voor een woning  ná  toepassing 
van de WOZ-cap een lagere huurprijs kan gelden dan voor 
een woning waarvoor de WOZ-cap niet geldt. Dat kan zich 
voordoen naarmate het puntenaantal vóór toepassing van 
de WOZ-cap dichter bij de 142 ligt en/of het aandeel van 
de punten voor de WOZ-waarde van een woning groter is. 
Denk aan de situatie dat een woning vóór toepassing van 
de WOZ-cap 146 punten heeft en  ná  toepassing daarvan 
139. Voor die woning geldt  ná  toepassing van de WOZ-
cap op dit moment een huurprijs van maximaal € 732,95 
terwijl voor een woning die 141 punten heeft en waarvoor 
de WOZ-cap (dus) niet geldt op dit moment een huur-
prijs van maximaal € 744,09 geldt. De vraag is waarom 
ná  toepassing van de WOZ-cap niet de huurprijs voor een 
woning met 141 punten als maximale huurprijs geldt. 

Diezelfde vraag is aan de orde als de liberalisatiegrens op 
enig moment hoger is dan de huurprijs van een woning 
met 142 punten. Zoals gezegd, doet die situatie zich op dit 
moment voor. Op dit moment correspondeert de liberali-
satiegrens immers met een huurprijs voor een woning met 
145 punten. Woningen met 142, 143 en 144 punten vallen 
op dit moment dus niet in de vrije sector, maar de WOZ-
cap geldt voor die woningen wel. Ook voor die woningen 
rijst de vraag waarom de huurprijs voor een woning met 
141 punten niet als maximale huurprijs geldt. 

Tot slot rijst de vraag wat geldt als de liberalisatiegrens 
op enig moment zou zakken naar een huurprijs voor een 
woning met 141 of minder punten. De WOZ-cap zou voor 
een aantal woningen in de vrije sector dan niet gelden. Stel 
bijvoorbeeld dat de liberalisatiegrens op enig moment zou 
corresponderen met een huurprijs voor een woning met 
140 punten. Woningen met 141 punten zouden dan in de 
vrije sector vallen zonder dat de WOZ-cap geldt terwijl die 
cap wel geldt voor woningen met 142 of meer punten. 

Ook de Raad van State heeft zich in zijn advies op het 
voorstel voor de WOZ-cap in algemene zin kritisch uitge-
laten over de begrijpelijkheid ervan." Daarnaast heeft de 
Raad van State zich kritisch uitgelaten over de inbreuk 
die de WOZ-cap (mogelijk) maakt op het eigendomsrecht 
van verhuurders. Daarvoor is op grond van art. 1 Eerste 
Protocol van het EVRM vereist dat sprake van een alge-

 

16 De liberalisatiegrens per 1 januari en de huurprijs per punt per 1 juli. 

17 Zie voetnoot 5. 

18 Stcrt. 24 maart 2022, nummer 7611. 
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meen belang. De beschikbaarheid van betaalbare woningen 
is weliswaar zo'n algemeen belang, maar volgens de Raad 
van State is niet goed gemotiveerd waarom de WOZ-cap 
aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen bijdraagt. 

De WOZ-cap draagt immers weliswaar bij aan de beschik-
baarheid van woningen in de gereguleerde sector, maar dat 
gaat ten koste van woningen in de vrije sector. Bovendien 
kan de beperking van het rendement op huurwoningen tot 
gevolg hebben dat verhuurders overgaan tot verkoop of 
shortstayverhuur van de woningen die door de WOZ-cap 
geraakt worden. De wetgever geeft aan dat de Raad van 
State aldus uit het oog verliest dat de WOZ-cap niet alleen 
de beschikbaarheid van huurwoningen beoogt te bevorde-
ren, maar ook de betaalbaarheid. De wetgever verliest daar-
bij zelf uit het oog dat daar waar de beschikbaarheid van 
huurwoningen afneemt, doorgaans ook de betaalbaarheid 
afneemt. 

Huurprijsaanpassingsmogelijkheden 
Om de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van huurwo-
ningen te bevorderen, zijn met ingang van 1 januari 2022 
ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Burgerlijk 
Wetboek (`BW'), de Uitvoeringswet huurprijzen woon-
ruimte (`UHW') en de Woningwet.19 
Ten eerste is met ingang van 1 januari 2022 de groep huur-
ders vergroot aan wie toegelaten instellingen (woningcorpo-
raties) een huurwoning in het zogenaamde DAEB-segment20 
mogen verhuren. De zogenaamde DAEB-inkomensgrens in 
art. 1 Woningwet bepaalt aan wie toegelaten instellingen 
een dergelijke woning mogen verhuren, te weten aan huur-
ders met een inkomen onder die grens. Dat staat in art. 48 
Woningwet. Door een aanpassing van art. 48 Woningwet is 
het sinds 1 januari 2022 mogelijk om de DAEB-grens voor 
een meerpersoonshuishouden hoger vast te stellen dan voor 
een eenpersoonshuishouden. Door de aanpassing komt een 
meerpersoonshuishouden met een laag middeninkomen 
voortaan eerder in aanmerking voor huur van een huurwo-
ning van een toegelaten instelling in het DAEB-segment dan 
een eenpersoonshuishouden. De rechtvaardiging daarvoor 
is dat een meerpersoonshuishouden doorgaans minder 
te besteden heeft dan een eenpersoonshuishouden met 
eenzelfde inkomen. 

Volgens de Raad van State is niet 
goed gemotiveerd waarom de 

WOZ-cap aan de beschikbaarheid 

van betaalbare woningen bijdraagt 

Door de DAEB-grens alleen voor meerpersoonshuishou-
dens te verhogen, wordt voorkomen dat de groep huurders 
in het DAEB-segment te groot wordt. Dat zou namelijk 

19 Stb. 2021, 195 en Stb. 2021, 167. 

20 Diensten van algemeen economisch belang, zijnde, kort gezegd, de 

kerntaken van toegelaten instellingen waarvoor zij staatssteun krijgen. 
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weer ten koste gaan van de beschikbaarheid van huurwo-
ningen voor huurders met een laag inkomen.21  De wijziging 
van art. 48 Woningwet bevordert zo bezien met name de 
betaalbaarheid van een huurwoning voor meerpersoons-
huishoudens met een laag middeninkomen. 
De tweede wijziging die sinds 1 januari 2022 is doorge-
voerd, stelt de toepassing van een inkomensafhankelijke 
huurverhoging voortaan niet meer afhankelijk van één 
inkomensgrens, maar van verschillende inkomensgrenzen 
voor verschillende huishoudens. Daarvoor is niet alleen art. 
7:252a BW (en in verband daarmee ook weer een aantal 
andere artikelen in het BW) aangepast, maar ook art. 10 
UHW. De gedachte is dat de inkomensafhankelijke huur-
verhoging daardoor effectiever wordt en op die manier de 
doorstroming op de woningmarkt bevordert. Of de door-
stroming op de woningmarkt ook de beschikbaarheid van 
huurwoningen bevordert, is de vraag. 

Welke wet- en regelgeving is op dit moment in 
de maak? 

Huurbescherming voor ligplaatsen 
Om de beschikbaarheid van woonruimte te verbeteren, is 
op 20 april 2022 een wet aangenomen die huurbescher-
ming toekent aan een huurder van een ligplaats voor een 
woonboot.22  De huur van een ligplaats wordt voor dat 
doel in art. 7:236 BW grotendeels gelijk gesteld aan de 
verhuur van een standplaats voor een woonwagen. De 
wet kent de huurder van een ligplaats geen (uitgebreide) 
huurprijsbescherming toe, maar geeft hem wel een recht 
om in de plaatstelling te vorderen van de koper van zijn 
woonboot. De datum waarop de wet in werking treedt, is 
op dit moment nog niet afgekondigd. Wel is bekend dat de 
wet voor lopende huurovereenkomsten pas twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van de wet gaat gelden. 

Wijziging maximering huurverhogingen geliberaliseerde 
huren 
Om de betaalbaarheid van huurwoningen te bevorderen, 
geldt sinds 1 mei 2021 dat de jaarlijkse aanpassing van een 
geliberaliseerde huurprijs de komende drie jaar beperkt is 
tot maximaal de inflatie plus 1% .23  Dat betekent dat een 
geliberaliseerde huurprijs in 2022 met maximaal 3,3% 
verhoogd mag worden. Vanwege de fors stijgende inflatie 
heeft recent een wetsvoorstel ter consulatie voorgelegen 
dat een verdere beperking van de jaarlijkse aanpassing 
van een geliberaliseerde huurprijs mogelijk maakt door die 
aanpassing voortaan bij ministeriële regeling vast te stel-
len.24  Dat biedt volgens de memorie van toelichting bij het  

wetsvoorstel de mogelijkheid om de jaarlijkse aanpassing 
`gelijk te stellen aan de inflatie of zo nodig zelfs om een 
andere grondslag dan het inflatiepercentage te hanteren'. 
Het wetsvoorstel beoogt op die manier de betaalbaarheid 
van huurwoningen te bevorderen. Het streven is dat de wet 
op 1 januari 2023 ingaat.25 

Goed verhuurderschap 
Ter consultatie heeft in 2021 ook de het wetsvoorstel goed 
verhuurderschap voorgelegen.26  Het wetsvoorstel geeft 
gemeenten de bevoegdheid om (via een verordening) een 
verhuurvergunning verplicht te stellen. De vergunning kan 
(onder andere) geweigerd worden aan een verhuurder die 
intimidatie en discriminatie niet aantoonbaar tegengaat. 
Gemeenten die een verhuurvergunning in willen voeren, 
moeten ook een meldpunt inrichten. Het wetsvoorstel geeft 
gemeenten zelfs de bevoegdheid om een verhuurder aan 
wie vanwege overtreding van het wetsvoorstel meerdere 
malen een bestuurlijke boete is opgelegd, te dwingen zijn 
huurwoning aan de gemeente in beheer te geven. Het wets-
voorstel spreekt van `verhuurders', maar ziet in feite op alle 
vormen van ingebruikgeving van woningen. Dat betekent 
dat bijvoorbeeld ook leegstandbeheer onder het bereik van 
het wetsvoorstel valt. De verwachting is dat het wetsvoor-
stel in juni 2022 bij de Tweede Kamer wordt ingediend en 
op 1 januari 2023 in werking treedt.27 

Afschaffen WWS 
Veelbesproken is ook het initiatiefwetsvoorstel van Groen-
Links dat ertoe strekt het WWS door te trekken voor alle 
huurwoningen." Daarnaast strekt het ertoe geen punten 
meer toe te kennen aan de WOZ-waarde. Of het wetsvoor-
stel de eindstreep haalt, is de vraag. 

Welke wet- en regelgeving kunnen we nog 
verwachten729 

Doortrekken WWS 
Dát het WOZ wordt doorgetrokken, staat ondertussen 
wel vast. Op verzoek van de (vorige) minister is in 2021 
een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verder-
gaande huurprijsregulering in de vrije sector en de gevol-

 

Programma Betaalbaar wonen, ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer, p. 39. 

Wetsvoorstel inzake de bevoegdheid van de gemeente om regels te 

stellen inzake de het bevorderen van goed verhuurderschap en het 

voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken. 

Nationale Woon- en Bouwagenda, ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, p. 54 en Programma Betaalbaar wonen, ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, p.39. 

Kamerstukken112020/21, 35782, nr. 2. 

Op dit punt is het overzicht niet uitputtend. Zo blijft onder andere 

wet- en regelgeving waarvan de inhoud nog erg onduidelijk is buiten 

beschouwing. 

25 

26 

21 Kamerstukken 112019/20, 35518, nr. 3, p. 2 e.v. 27 

22 Stb. 2022, 152. 

23 Stb. 2021, 194 en Stb. 2021, 213. 

24 Wetsvoorstel tot intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014  II 

en de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (afschaf-

 

fing verhuurderheffing en wijziging maximering huurverhogingen geli- 28 

beraliseerde huurovereenkomsten).  NB:  het wetsvoorstel strekt dus ook 29 

tot afschaffing van de verhuurderheffing. Daar wordt in deze bijdrage 

niet bij stilgestaan. 
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gen daarvan.30  Daarin zijn twee varianten uitgewerkt om 
de betaalbaarheid in het middensegment te bevorderen: het 
verhogen van de liberalisatiegrens en het reguleren van de 
aanvangshuurprijs op basis van de WOZ-waarde. Uit het 
onderzoek volgt dat de eerste variant op de korte termijn 
bijdraagt aan de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van 
huurwoningen in de vrije sector, maar op de lange termijn 
waarschijnlijk niet. De verwachting is dat de variant name-
lijk een negatief effect heeft op de investeringsruimte en 
daarmee op de realisatie van nieuwbouw en de renovatie 
en verduurzaming van bestaande bouw. Voor de tweede 
variant komt daarbij dat de betaalbaarheid (uiteraard) 
sterk afhankelijk is van de woningmarkt. Uit de Woon-
agenda volgt dat de minister op dit moment de effecten 
van het doortrekken van het WWS onderzoekt.3i Uit het 
Programma Betaalbaar wonen volgt dat gedacht wordt 
aan het doortrekken tot een huurprijs tussen de € 1.000 en 
€ 1.250 per maand." 

Uit het Programma Betaalbaar wonen 

volgt dat gedacht wordt aan het door-

 

trekken van het WWS tot een huurprijs 

tussen de € 1.000 en € 1.250 per maand 

Daaruit volgt niet op welke wijze dat precies gaat gebeuren. 
Gesproken wordt van het `doortrekken met een nader in 
te vullen opslagpercentage'. Dat opslagpercentage gaat dan 
voor bepaalde beleggers gelden. De verwachting is dat de 
regering eind 2022 met een concreet wetsvoorstel komt dat 
op 1 januari 2024 in werking treedt.33  Volgens de minister 
wordt onderzocht of het mogelijk is de doortrekking ook 
voor lopende huurovereenkomsten te laten gelden.34  

Verdere huurprijsaanpassingsmogelijkheden 
De verwachting is dat de regering ook met een wetsvoorstel 
komt dat het mogelijk maakt de huur van huurders met een 
laag inkomen te verlagen en die van huurders met een hoog 
inkomen te verhogen.35  Over de status daarvan is op dit 
moment nog weinig bekend. 

Afronding 

De krapte op de woningmarkt is op dit moment een gege-
ven. Of daar een einde aan komt met de wet- en regelgeving 
op het gebied van huurrecht voor woonruimte die recent 
in werking is getreden en die op (korte) termijn nog in 
werking zal treden, is de vraag. Die wet- en regelgeving is 
immers met name gericht op herverdeling van woningen 
en niet op de bouw van nieuwe woningen. Wet- en regel-
geving die daar op ziet, is ook in de maak.3ó Daarnaast is 
wet- en regelgeving in de maak die ziet op de verbouw van 
bestaande woningen, met name met het oog op renovatie en 
verduurzaming. Zo staat er een aantal wijzigingen van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving op de Woonagenda." 
Denk aan de invoering van een verbod op loden leidingen 
en van verduurzamingsmaatregelen in het kader van Fit  for 
55.38  Om ervoor te zorgen dat er voldoende investerings-
ruimte is om die maatregelen te kunnen bekostigen, moet 
verhuur rendabel blijven. Ook die belofte hebben de coali-
tiepartners in het Coalitieakkoord gedaan." De komende 
tijd zal uitwijzen of de minister die belofte en de belofte van 
een betaalbare woning voor iedereen allebei in kan lossen. 

Dit artikel is afgesloten op 19 mei 2022. 

30 Kamerstukken 112021/22, 27926, 347, vgl. ook: Verkenning beleidsopties 

voor huurprijsregulering van vrije sectorhuur,  Stec  Groep, 1 september 

2021. 

31 Nationale Woon- en Bouwagenda, ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer, p. 54. 

32 Programma Betaalbaar wonen, ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer, p. 23 e.v. 

33 Programma Betaalbaar wonen, ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer, p.39. 

34 Vgl. o.a. E. van Rein & M. Wolzak, 'Kabinet rookt particuliere belegger uit 

met inperking vrije huursector,  FD (app)  19 mei 2022, 19.30 uur en 'Ri-

goureuze ingreep kabinet: maximum aan huren in vrije sector',  FD (app) 

19 mei 2022, 11.00 uur. 

35 Nationale Woon- en Bouwagenda, ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, p. 54 en Programma Betaalbaar wonen, ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, p. 28 e.v. 

36 Vgl. o.a. Programma Woningbouw, ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer. 

37 Nationale Woon- en Bouwagenda, ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer, overzicht v.a. p.47. Het daarop gerichte Programma Verduurza-

ming gebouwde omgeving wordt nog voor de zomer van 2022 verwacht 

38 De plannen van de  EC  om het klimaatbeleid in overeenstemming te bren-

gen met de Europese Klimaatwet, zie verder: https://europadecentraal.nl/ 

europese-commissie-presenteert-fit-for-55-pakket/. 

39 Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, VVD, D66, CDA en  CU, 

15 december 2021, p. 18. 
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