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Wet van 21 december 2022, houdende wijziging 
van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
(wijziging maximering huurprijsverhoging 
geliberaliseerde huurovereenkomsten) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wijze 

van maximeren van huurprijsverhogingen voor geliberaliseerde huurover-
eenkomsten te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Artikel 10, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte 
komt te luiden: 

3. Het maximale huurverhogingspercentage voor huurovereenkomsten 
als bedoeld in artikel 7:247 van het Burgerlijk Wetboek in enig jaar is gelijk 
aan:

a. (het gemiddelde van de prijsindexcijfers van de maanden december 
t-2 tot en met november t-1) / (het gemiddelde van de prijsindexcijfers van 
de maanden december t-3 tot en met november t-2) vermeerderd met één 
procentpunt, waarbij de prijsindexcijfers de cijfers uit de «Consumenten-
prijsindex Alle Huishoudens» van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
zijn en de gemiddelde prijsindexcijfers worden berekend uit de prijsindex-
cijfers vermeld in het nummer van het Statistisch Bulletin, waarin het 
indexcijfer van november t-1 respectievelijk november t-2, al dan niet 
voorlopig, wordt gepubliceerd, dan wel, indien dat leidt tot een lager 
percentage;

b. (het gemiddelde van de CAO-loonindexcijfers van de maanden 
december t-2 tot en met november t-1) / (het gemiddelde van de 
CAO-loonindexcijfers van de maanden december t-3 tot en met november 
t-2) waarbij de CAO-loonindexcijfers de cijfers uit de «CAO-loonindex Alle 
Economische Activiteiten, Cao-lonen per uur inclusief bijzondere 
beloningen» van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn en de 
gemiddelde loonindexcijfers worden berekend uit de 
CAO-loonindexcijfers vermeld in het nummer van het Statistisch Bulletin, 
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waarin het indexcijfer van november t-1 respectievelijk november t-2, al 
dan niet voorlopig, wordt gepubliceerd, vermeerderd met één 
procentpunt. 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste 
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij 
wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 21 december 2022 
Willem-Alexander 

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
H.M. de Jonge 

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius
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