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In de nieuwsbrief van 2 april 2022 jongstleden hebben we het 
huurverhogingsvoorstel 2022 van Wonion besproken. Deze week de
reactie van huurdersvereniging WijWonen op dit voorstel en het 
advies aan Wonion.

Geen positief advies WijWonen

Nieuwsbrief



Voorstel huurverhoging Wonion
• De huurprijzen van alle huurders (sociale huur en vrije 

sector) worden verhoogd met 2,3%;

• Bij garages en parkeerplaatsen wordt ook het inflatie-

percentage toegepast;

• De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) wordt jaarlijks 

per 1 juli bij ministeriële regeling gewijzigd a.d.h.v. de 

consumentenprijsindex (CPI) van het voorafgaande 

jaar. In 2021 was dit 2,7%; 

• Bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed wordt 

verhoogd volgens contract. 

Advies huurdersvereniging

De stijgende energieprijzen, de stijgende inflatie en de daarmee

gepaard gaande koopkrachtdaling, raken iedereen. Wij denken

dan ook dat een huurverhoging per 1 juli 2022 de huurders 

onevenredig raakt. Wij vragen Wonion dan ook om het komende

jaar de huurverhoging nog een keer te bevriezen. Huurders-

vereniging WijWonen stelt in dit advies voor de huren per 1 juli

2022 dus niet te verhogen. Mocht Wonion geen gehoor (willen)

geven aan deze oproep dan vragen we Wonion in ieder geval

een onderscheid per woning te gaan maken, waarbij de huur-

prijs van slecht geïsoleerde woningen sowieso niet stijgt.

Huurbevriezing voor alle woningen

Huurdersvereniging WijWonen had gehoopt dat Wonion zelf zou

kiezen voor bevriezing van alle (sociale) huren. Want het is 

duidelijk dat er iets moet gebeuren. De voorgestelde verhoging

van 2,3 procent is voor veel huurders lastig op te brengen. Als je

weinig te besteden hebt, is tien euro per maand meer huur 

betalen een groot verschil. Zeker omdat de energieprijzen hard

stijgen en boodschappen duurder worden. De groep huurders

die toeslagen/tegemoetkomingen ontvangen merken dat, maar

ook de groep huurders die geen huur- en zorgtoeslag, geen

kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en geen recht hebben

op de energietoeslag, krijgt het steeds zwaarder en kan bijna

niet rondkomen. Juist deze groep wordt door een huurverhoging

nog extra geraakt. 

Huurbevriezing woningen met label D t/m G

We roepen Wonion ook op om het komende jaar in ieder geval

de woningen met label D tot en met G te bevriezen. Wonion

vindt zo’n ‘huurbevriezing’ voor energetisch slechte woningen

niet effectief en te algemeen. Deze stelling is verder echter niet

onderbouwd. Huurdersvereniging WijWonen vindt een 

dergelijke maatregel wel degelijk zinvol en te onderbouwen:

• Een huurder heeft maar weinig mogelijkheden om de 

energierekening echt naar beneden te krijgen, terwijl door de

stijgende energieprijzen besparen alleen maar noodzakelijker

wordt. Vooral mensen met een energiecontract dat binnenkort

afloopt en mensen met een variabel energiecontract gaan de

prijsstijging van gas, warmte en elektra fors merken in hun 

portemonnee. 

• Huurders kunnen hun huurwoning niet zelf isoleren. Daarin

zijn ze afhankelijk van de verhuurder. En zolang de verhuurder

niets doet, zitten huurders met een hoge energierekening. 

Daarnaast stijgt de groep mensen die in energiearmoede leeft:

inmiddels een half miljoen Nederlanders en dat zijn bijna alle-

maal huurders. Deze groep wordt snel groter door de stijgende

energieprijzen. Dus moeten volgens WijWonen snel maatregelen

worden getroffen om huurders in (energie)armoede zo snel 

mogelijk te helpen. De bevriezing van de huur ingeval van een

slecht geïsoleerd huis is een van die maatregelen.

Geen extra verhoging huurprijzen ‘Vrije sector’-

huurwoningen

Wonion kiest ervoor om de huurprijsverhoging van de huur-

woningen die niet onder de sociale huur vallen dit jaar te 

‘beperken’ tot 2,3%.  Er kan op basis van de landelijke richt-

lijnen een forse inkomensafhankelijke huurverhoging worden

toegepast voor huurders met een iets hoger inkomen. Hierbij

wordt dan een onderscheid gemaakt tussen eenpersoons-

huishoudens en meerpersoonshuishoudens. Het gaat om een

verhoging van maximaal 50 euro of maximaal 100 euro van de

maandhuur.

Huurdersvereniging WijWonen is blij dat Wonion deze mogelijk-

heid niet toepast. Er zijn ook zorgen over de betaalbaarheid van

deze categorie woningen en hun huurders. De afgelopen jaren

hebben ook de huurders in de ‘vrije sector’ te maken gekregen

met flinke huurverhogingen. Daarbij kunnen zij door de crisis

van het afgelopen jaar net zo goed te maken hebben met een

onzekere toekomst, of zelfs een terugval van hun inkomen. Denk

hierbij aan ondernemers en ZZP’ers, maar bijvoorbeeld ook 

diegenen met een tijdelijk arbeidscontract en AOW-gerechtig-

den van wie de pensioenen al jarenlang onder druk staan. 
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