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Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de
leden van huurdersvereniging WijWonen, heeft het bestuur besloten
de komende periode wekelijks een nieuwsbrief te maken en te
versturen. In ieder geval per e-mail. Uiteraard kunt u de nieuws-
brief ook op onze website (terug)lezen www.wijwonen.com. 
We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct te kunnen 
inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws
en de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen en huren.
Veel leesplezier toegewenst!

Minister denkt over huurverlaging onzuinige huurhuizen

Nieuwsbrief



Huurders met energiearmoede doen vaak een extra trui en

broek aan om de verwarming niet aan of hoog te hoeven 

zetten. Minister De Jonge liet in een reactie op de meldingen uit

het Meldpunt Energiealarm, weten na te denken over huurverla-

ging of bevriezing van huurhuizen met slechte energielabels. 

Hogere huurtoeslag

Uit de meldingen op het meldpunt Energiearm van de Woon-

bond blijkt dat melders die huurtoeslag ontvangen toch nog 41

procent(!) van hun inkomen kwijt zijn aan kosten voor huur én

energie. Daarom moet de huurtoeslag omhoog. Uit onderzoek

van TNO in 2021 bleek al dat bijna alle mensen die in energie-

armoede leven in een huurwoning wonen (87%). Een hogere

huurtoeslag is dus een goede maatregel om energiearmoede

aan te pakken. 

Slecht geïsoleerde woningen

Het gaat om huurders in slecht geïsoleerde woningen. In som-

mige gevallen zit er nog enkel glas in de woning. Door van

enkel glas wettelijk een gebrek te maken, valt het onder de 

onderhoudsplicht van de verhuurder om dit te vervangen. 

Door te zorgen dat woningen met een slecht energielabel huur-

verlaging of huurbevriezing krijgen, en er zo voor dat verhuur-

ders gestimuleerd worden om slechte woningen sneller op te

knappen en te isoleren.

Meld u bij het meldpunt Energiealarm

De Woonbond heeft in de periode 25 oktober 2021 t/m 31 ja-

nuari 2022 557 (unieke) meldingen ontvangen op het Meldpunt

Energiealarm. Deze meldingen zijn geanalyseerd. De resultaten

hiervan staan in een tussenrapportage te vinden op: 

https://www.woonbond.nl/publicaties

De Woonbond en huurdersvereniging WijWonen krijgen veel

schrijnende verhalen binnen van huurders die in de knel zitten

door de hoge energierekening. Huurders zitten in de kou of be-

talen een fors deel van hun inkomen aan de huur en energielas-

ten. Dat blijkt uit onze analyse van meldingen uit het ‘Meldpunt

Energiealarm’. Huurders kunnen hier nog steeds een melding

doen: 

https://www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm-2021

Het meldpunt is nog gedurende de rest van het stook-

seizoen (t/m april 2022) geopend!!

In een brief aan minister De Jonge van Volks-
huisvesting en minister Schouten van armoede-
bestrijding roepen de Woonbond en huurders-
vereniging WijWonen op energiearmoede onder
huurders aan te pakken. Door de huurtoeslag te
verhogen, enkel glas in huurwoningen als een 
gebrek aan te merken en de huurprijzen in slecht
geïsoleerde woningen te bevriezen.
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