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Wijziging Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte
Inbreng SP

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. 
Zij onderschrijven het belang van het verminderen van het energieverbruik van de 
Nederlandse woningen. Dit wetsvoorstel ziet alleen maar op het bevorderen van de 
energiebesparing bij huurwoningen in het niet-geliberaliseerde segment. Welke 
maatregelen denkt de regering te nemen ter bevordering van de energiebesparing bij 
geliberaliseerde huurwoningen en welke bij de koopsector? Is de doelstelling dat alle 
segmenten van de woningmarkt naar rato bijdragen aan de besparingsdoelstelling? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, kan onderbouwd worden hoe deze gelijkwaardige bijdrage 
gerealiseerd gaat worden?

De leden van de SP-fractie vragen zich af of het energielabel in de context van het 
woningwaarderingstelsel de beste maat is voor de energiezuinigheid van een woning. 
De toegekende punten staan voor een maandelijks bedrag aan huur, dat is een absolute 
maat. Het energielabel staat echter voor de relatieve positie van de woning op een 
schaal van energiezuinigheid. Waarom wordt er niet voor gekozen om de WWS-punten 
te koppelen aan –bijvoorbeeld- het normatief jaarlijks gasgebruik per m2 
woonoppervlak? Dat is een meer absolute maat voor de energiekosten van de woning. 
Sinds de verbeteringen van het energielabel per 1-1-2010 is het genormeerd 
energieverbruik bekend voor alle woningen die een energielabel hebben en ook het 
genormeerd woonoppervlak is al bekend op basis van het huidige WWS.

Het Amsterdams Steunpunt wonen liet door ABF Research onderzoek doen naar de effecten 
van de invoering van het nieuwe woningwaarderingstelsel in het kader van dit 
wetsvoorstel voor het relevante deel van de Amsterdamse huurwoningvoorraad. De 
meest in het oog springende conclusies van onze steekproef zijn dat:
- De gemiddelde maximale huurprijs in Amsterdam licht stijgt, daar waar wij en 
anderen op basis van de mindere kwaliteit van de voorraad (veel oudere woningen) juist 
een gemiddeld lagere maximale huurprijs verwacht hadden.
- De gemiddelde huurprijs voor een woning met B-label (het gewenste niveau) stijgt 
met € 90 per maand ofwel ruim € 1000 per jaar. We vragen ons af of deze mate van 
isolatie voor de huurder een verlaging van de energielasten genereert die opweegt tegen 
deze potentiële stijging. 
- Er niets verandert voor woningen zonder enige isolatie. Er komen geen punten bij en 
er gaan er geen af. Terwijl er voor woningen met beperkte isolatie vaak wel punten af 
gaan.

De leden van de SP-fractie zouden graag een reactie van de regering krijgen op 
bovenstaande conclusies.

De leden van de SP-fractie hebben in eerder overleg-op-hoofdlijnen over het wetsvoorstel 
gesuggereerd om in de waarderingsschaal aftrekpunten toe te passen voor woningen die 
in de laagste schaal vallen. Deze leden zijn van mening dat er bij deze woningen 
feitelijk sprake is van een ernstig gebrek. Indien woningen met een G-label minpunten 
krijgen zou de prikkel om juist deze woningen te verbeteren toenemen. Omdat het 
uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de wijziging van het WWS budgettair neutraal 
is zou een lagere waardering van het G-label gepaard moeten gaan met een hogere 



waardering van de hogere schalen. Deze leden overwegen om op dit punt een 
amendement in te dienen. Waarom is hier niet voor gekozen?

 
De leden van de SP-fractie hebben bij hetzelfde overleg-op-hoofdlijnen gesuggereerd om de 

waardering van de energetische kwaliteit van de woning niet uit te drukken in een 
absoluut aantal punten, maar als vermenigingsvuldigingsfactor op het genormeerd 
woonoppervlak. Zij zijn van mening dat bij deze opzet een betere relatie gelegd wordt 
tussen kosten (extra huur) en baten (lagere energierekening). In de opzet van het 
wetsvoorstel krijgt een appartement van 40m2 precies evenveel punten als een 
appartement van 100m2 met een gelijk label, terwijl de besparing op energiekosten in 
het laatste geval in de orde van een factor twee hoger is.

Deze leden zijn van mening dat de administratieve lasten van hun suggestie niet hoger zijn 
dan bij het wetsvoorstel, terwijl er wel sprake is van een betere balans tussen baten en 
lasten voor de huurder. Waarom heeft de regering deze suggestie niet overgenomen? 
Kan een overzicht worden gegeven van het aantal appartementen respektievelijk 
eengezinswoningen in het niet-geliberaliseerde segment per grootteklasse: <40m2, 40-
50, 50-60, 60-70,70-80,80-90,90-100, >100m2? Onderschrijft de regering dat de 
energiekosten voor woningen van verschillende woningen maar een gelijk label sterk 
uiteen kunnen lopen? 

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat uitsluitend voor woningen met een huurcontract 
getekend na 1-1-2008 de puntentelling gebaseerd is op het energielabel. Hoeveel 
huurders hebben een contract dat dateert van vóór 1-1-2008? Waarom is er voor 
gekozen om voor deze woningen een overgangsperiode tot 1-1-2012 in acht te nemen? 
Hoe hoog zijn de extra administratieve lasten die gemaakt moeten ten gevolge van deze 
overgangsregeling? 

De regering stelt dat zonder de overgangsregeling op het moment van invoering van de wet 
direct 100.000 woningen in aanmerking zouden komen voor huurverlaging. De leden 
van de SP-fractie vinden dat een opmerkelijk hoog aantal, omdat de huur van de meeste 
woningen substantieel onder het huidige wettelijk maximum ligt. Waarop is deze 
raming gebaseerd? Betreft het voornamelijk particuliere huurwoningen?

Door Vastgoed Belang is aangegeven dat “… het wetsvoorstel desastreus uitpakt voor de 
particulier verhuurders.” Tevens heeft Vastgoed Belang een aantal voorstellen1 gedaan 
voor aanpassingen van het wetsvoorstel en verbeterd flankerend beleid. De leden van de 
SP-fractie zouden graag een reactie krijgen op deze kritiek en de aangedragen 
verbeteringsvoorstellen.

1 
Hoe ziet het alternatief van Vastgoed Belang er uit:
- Wijzig het WWS voor nieuwe huurovereenkomsten conform de voorstellen van de Minister 
- Bevries het puntenaantal voor lopende huurovereenkomsten op basis van het huidige WWS 
- Beloon nieuwe investeringen in energiezuinigheid in woningen met reeds lopende overeenkomsten 
middels de "formule huurverhoging woningverbetering" van de Huurcommissie. 
Tevens stellen zij ook een aanpassing voor van het flankerende beleid:
- Er dient in samenwerking met de Woonbond, Vrom (en mogelijk nog andere partijen) een individuele 
woonlastengarantie opgezet te worden 
- Bestaande subsidies en fiscale voorzieningen dienen (al dan niet in vergelijkbare vorm) ook toegankelijk 
gemaakt te worden voor particuliere beleggers die hun bezit in box 3 hebben. 



De leden van de SP-fractie hebben vanuit enkele corporaties vernomen dat bij de 
voorgenomen aanpassing van het WWS de situatie kan ontstaan dat woningen waarbij 
substantieel geïnvesteerd wordt in energiebesparing, waardoor ze twee labelklassen 
verbeteren (bv. G->E of F->D) desondanks de woningwaardering daalt. Klopt dit en zo 
ja: is dit een onbedoeld effect? Als dat zo is: hoe zou dat effect weggenomen kunnen 
worden?

De herziening van het WWS moet investeringen in energiebesparing door verhuurders 
aantrekkelijker maken. Dat was echter slechts één van de schakels in een keten van 
maatregelen, waartoe verder behoren:

- een wettelijk verankerd recht voor huurders om rendabele investeringen in 
energiebesparing af te dwingen

- een wettelijk verankerde plicht voor huurders om woonlastenneutrale investeringen in 
energiebesparing te accepteren.

De leden van de SP-fractie zijn benieuwd hoe het staat met de uitwerking van deze 
andere schakels. In het bijzonder zijn zij benieuwd op welke wijze vastgesteld gaat 
worden of een investering rendabel en woonlastenneutraal is. Zij wijzen erop dat een 
goede, objectieve rekenmethode met draagvlak cruciaal is voor het succes van het 
energiebesparingsbeleid, omdat er anders gemanipuleerd gaat worden met 
berekeningen, wat vervolgens fnuikend is voor het draagvlak onder huurders (en 
wellicht ook: verhuurders). Kan het kabinet aangeven hoe de rekenmethode eruit gaat 
zien en zo nee: wanneer kan de Kamer die tegemoet zien? Het lijkt deze leden niet goed 
mogelijk om de finale behandeling van het wetsvoorstel af te ronden als genoemde 
informatie nog niet voorhanden is.

De leden van de SP-fractie hebben zich verbaasd over het feit dat het voorstel van de 
regering niet is voorzien van aanhangige onderliggende wetgeving. Dit wetsvoorstel 
creëert een grondslag die de weg vrij moet maken voor aanpassing van het 
woningwaarderingsstelsel (WWS). Kan het kabinet aangeven waarom het 
wijzigingsvoorstel voor het WWS niet samen met het wetsvoorstel aan de Kamer is 
gestuurd? De leden van de SP-fractie stellen het op prijs - zo snel mogelijk, en uiterlijk 
voorafgaand aan de plenaire behandeling - kennis te kunnen nemen van de 
voorgenomen aanpassingen van het WWS.

In het convenant energiebesparing corporatiesector is met de woningcorporaties 
afgesproken dat de energieprestatie van woningen wordt verbeterd met twee labels of 
minimaal tot label B wordt gebracht. Het aantal punten kan bij een hoger label fors 
oplopen. De leden van de SP-fractie spreken hun zorg uit over het mogelijke effect dat 
als gevolg van de gewijzigde puntentelling een groot aantal momenteel niet-
geliberaliseerde woningen straks wel boven de liberalisatiegrens uitkomt. Verwacht de 
minister dat voorheen niet-geliberaliseerde woningen na wetswijziging en wijziging 
WWS alsnog geliberaliseerd zullen worden als gevolg van hoger puntenaantal door een 
hoger energielabel? Kan de minister inzichtelijk maken hoeveel woningen bij mutatie er 
in totaal zullen verschuiven van niet-geliberaliseerd naar geliberaliseerde huur wanneer 
de energieprestatie van de huidige socialehuurwoningvoorraad wordt verbeterd met 
twee labels? Waarom wordt het liberalisatieplafond van 142 WWS-punten niet naar rato 
verhoogd met de puntenstijging? 


