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In de nieuwsbrief van 2 april 2022 jongstleden heeft huurdersvereniging 

WijWonen het huurverhogingsvoorstel 2022 van Wonion besproken en zijn 

advies toegelicht. Deze week de reactie van Wonion op dit advies van de 

huurdersvereniging.  

Reactie Wonion op advies WijWonen

Nieuwsbrief



Advies huurdersvereniging
Huurdersvereniging WijWonen schreef in zijn
advies zich grote zorgen te maken over de 
stijgende energieprijzen, de stijgende inflatie
en de daarmee gepaard gaande koopkracht-
daling. Die raken weliswaar iedereen, maar de
huurverhoging per 1 juli 2022 raakt de huur-
ders onevenredig en extra. Huurdersvereniging
WijWonen stelt in zijn advies dan ook voor de
huren per 1 juli 2022 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 huurprijs van slecht geïsoleerde 
woningen sowieso niet stijgt.

Reactie Wonion

Ook Wonion vindt het belangrijk dat huurders goed en betaal-

baar kunnen wonen. Alleen de weg ernaartoe verschilt, stelt

Wonion. De stijgende woonlasten zijn ook voor Wonion al jaren

een zorg. Wonion zegt mede daarom jaren geleden al te zijn 

begonnen met het verduurzamen van de woningvoorraad en ze

zien dat deze koers steeds meer zijn vruchten afwerpt. 

Het aandeel verduurzaamde woningen is groot. Dat betekent

dat veel van hun huurders in een verduurzaamde woning

wonen, waardoor zij relatief lage energielasten hebben en

slechts in mindere mate last hebben van de stijgende energie-

lasten. Heeft een huurder een betalingsprobleem, dan biedt 

Wonion maatwerk en zoeken ze samen met de huurder naar

een oplossing. Om ook in de toekomst goed en betaalbaar te

kunnen blijven wonen, zegt Wonion de  woningvoorraad verder

te willen verduurzamen. Een inflatievolgende huurverhoging is

volgens Wonion daarbij van essentieel belang. Die hebben ze

nodig om onze verduurzamingsopgave te realiseren. 

Beschikbare investeringsruimte

De verhuurderheffing heeft er voor gezorgd dat de investerings-

ruimte van Wonion jarenlang werd beperkt en ze niet de snel-

heid in verduurzamen konden behalen die ze zelf voor ogen

had. Gelukkig wordt de verhuurdersheffing afgeschaft wat de

investeringsruimte positief beïnvloedt. 

Helaas heeft de hoge inflatie tegelijkertijd een negatief effect

op diezelfde investeringsruimte. Met de huidige prijsstijgingen

in de bouw (en de beperkte beschikbaarheid van personeel) ziet

Wonion dat een groot deel van de extra investeringsruimte in

de komende jaren op gaat aan de stijging van de prijzen. 

Differentiatie

De suggestie van de huurdersvereniging WijWonen om per

woning onderscheid te maken, waarbij de huurprijs van slecht

geïsoleerde woningen niet stijgt, neemt Wonion niet over. 

“Een maatregel om de huur te bevriezen voor E, F en G label

woningen is niet wenselijk, omdat dan geen recht aan huurders

wordt gedaan in woningen waar de relatieve huurlast soms

hoger is door andere oorzaken”. 

Maatwerk

Een belangrijk ander argument voor Wonion om dat niet te

doen is omdat een dergelijke huurbevriezing of huurverlaging

voor huurtoeslagontvangers ongeveer 75% niet bij hen terecht

komt. Hier heeft niet de huurder maar de overheid een groot

voordeel bij. Wonion ziet net als WijWonen ook dat huurders 

die geen huurtoeslag ontvangen maar wel voor veel regelingen

buiten de boot vallen. Het gaat dan wel om een klein deel van

de huurders aangezien meer dan 58% huurtoeslag ontvangt en

circa 15% een hoger inkomen heeft. Juist de mensen die tussen

wal en schip dreigen te vallen zijn gebaat bij maatwerk voor

hun stijgende lasten. Hierover is Wonion in gesprek met de 

gemeente om de (energie)armoede ook van deze groep te 

kunnen beperken. 

Vermindering van stijgende woonlasten

Wonion zegt in zijn reactie al veel gedaan te hebben aan de 

verduurzaming van het woningbezit. De komende jaren willen

ze de woningen met de hoogste energielasten het snelst 

verduurzamen. Aangezien Wonion niet alle woningen gelijktijdig

kan verduurzamen zoekt Wonion ook naar snelle kleinere of 

tijdelijke oplossingen voor woningen waar huurders langer

moeten wachten of huishoudens die in de problemen komen

door de stijgende woonlasten. Om hier een slag in te slaan, 

willen ze gebruik maken van diverse verduurzamingsmogelijk-

heden die ook de afgelopen jaren al aan huurders zijn 

aangeboden: 

• Plaatsing van zonnepanelen op alle geschikte daken; 

• Van koken op gas naar elektrisch koken; 

• Bij mutatie brengen we elke woning naar minimaal 

energielabel C. 

Kortom, Wonion geeft aan de huurverhoging nodig te hebben

voor de verduurzamingsopgave. 
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