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Hoek van Holland, 3 april 2019 

 

 

 

Geachte heer Korthorst, beste Marcel, 

 

Hierbij ontvangt u het advies van de huurdersvereniging Houdt Zicht betreffende de huurverhoging 

2019. Het bestuur heeft zich daarbij laten adviseren door de werkgroep Wonen van het 

Huurdersplatform. 

 

Uw missie luidt: 

 

“WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. We 

zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen 

die willen wonen in Hoek van Holland. Onze grootste maatschappelijke bijdrage is het 

beschikbaar hebben en houden van deze woningen. We zetten ons – samen met partners – 

in voor een fijne woonomgeving.” 

(bron: ‘Gewoon goed wonen, Ondernemingsplan 2016-2020’) 

 

De invulling van de jaarlijkse huurverhoging heeft invloed op de betaalbaarheid, een belangrijk 

onderdeel van uw visie. Onze adviezen helpen u in de uitvoering van uw missie vanuit het 

huurdersvertegenwoordigersperspectief. 

Dat wat binnen het huurverhogingsbeleid niet uitgelegd kan worden als beleid dat deze missie 

ondersteund, kan naar ons idee niet uitgevoerd worden.    

 

U heeft de intentie om in 2019, net als in 2017 en 2018, wederom de huurverhoging in te richten op 

basis van de afstand die de huidige huursom van de streefhuur heeft én het inkomen van de 

huurders.  

 

Enkele van onze standpunten en adviezen ten aanzien van de aanpak van scheefwonen door een 

inkomensafhankelijke huurverhoging, die u in ons advies van 2018 heeft kunnen lezen, zult u in dit 

advies wederom tegen komen. 
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Ons advies luidt samenvattend: 

 

1. Wij adviseren een percentage, gelijk aan de inflatie, te hanteren. 

2. Aangaande de streefhuur: 

Wij adviseren voor de hoogste staffel een gematigder huurverhogingspercentage te 

hanteren, mocht u het eerste advies betreffende algemene huurverhoging (inflatievolgend) 

niet opvolgen. 

3. Aangaande de inkomensafhankelijke huurverhoging: 

Wij adviseren u af te zien van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor inkomens boven  

€ 42.436, - in 2019 en komende jaren, mocht u het eerste advies betreffende algemene 

huurverhoging (inflatievolgend) niet opvolgen. 

4. Wij adviseren om voor huurders die al lang in woningen van complex 020 en 070 wonen, de 

huren tot onder de liberale huurgrens te bevriezen.  

 

Graag lichten we het advies nog in een gesprek met u toe. 
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Huurbevriezing voor laagste inkomens 

Wij zijn erg blij met de door u voorgestelde huurbevriezing voor de laagste inkomens. Van huurders 

van sociale huurwoningen mag solidariteit gevraagd worden met deze groep huishoudens. 

 

De uitvoering hiervan in ingewikkeld. Ieder huishouden zal in de aanzeggingsbrief een huurverhoging 

voor de woning zien. Een deel van hen heeft echter recht op huurbevriezing. Pas nadat huishoudens 

dat actief hebben aangetoond, wordt met terugwerkende kracht de correcte huursom opgevoerd. 

Hoe zorg je ervoor dat er geen ondergebruik van deze regeling gaat plaats vinden?  

De corporatie zal stevig moeten gaan inzetten op voorlichting en hulp bij het aanvragen van deze 0% 

huurverhoging. 

Aangaande deze opgave adviseren wij u het volgende: 

• Ga op bezoek bij een corporatie die dat al eerder aan de hand heeft gehad (zie 

bijvoorbeeld https://www.woonstadrotterdam.nl/over-

woonstad/actueel/Nieuws/beperkte-huurverhoging-voor-meeste-huurders-van-

woonstad-rotterdam ) 

• Licht de bewonerscommissies en Houdt Zicht en Huurdersplatform voor zodat zij 

mensen kunnen helpen met informatie. Dat is meteen een goede toets of de 

voorlichting van goede kwaliteit is. Voor 2020 is het mogelijk een idee om de 

voorlichting op een andere manier, samen met Houdt Zicht te organiseren door een 

inloopmiddag en avond te organiseren. 

• Neem bij de aanzeggingsbrief voorbeelden op van casussen waar huurbevriezing 

plaats vindt. 

• Maak niet alleen gebruik van teksten in je voorlichting, maar ook van beelden. 

Bijvoorbeeld ook een filmpje (infomercial) op de website plaatsen (voor laagtaligen). 

• Biedt hulp aan op zo’n manier dat mensen ook kunnen bellen of langs kunnen 

komen. 

 

Bovenstaande geldt overigens ook voor de communicatie naar huishoudens met een inkomen dat 

hoort bij een sociale huurwoning, waarvan de huurverhoging leidt tot een huursom boven € 720,42. 

Zij moeten immers ook actief een huurverhogingsmatiging tot 1 euro onder de liberalisatiegrens 

aanvragen. 

 

 

Sociaal Huurakkoord 

WVH volgt niet alle adviezen uit het Sociaal Huurakkoord. Zo heeft u ervoor gekozen om het advies 

aan corporaties om hun huurverhoging inflatievolgend te laten zijn, niet op te volgen. 

U heeft deze extra inkomsten nodig om uw ambities op het gebied van de aanpak van de vier 

complexen te kunnen financieren.  Wij vinden dat een te kwetsbare positie. 

 

Wij vinden dat WVH ingrepen in haar woningvoorraad moet bekostigen vanuit de normale 

bedrijfsopbrengsten. Als vanuit het verleden verkeerde investeringsbeslissingen nu leiden tot de 

noodzaak om de huuropbrengsten te verhogen naar boven inflatievolgend, adviseren wij u om 

ambities te faseren in plaats van de huurder een hogere huurverhoging te geven dan binnen het 

Sociaal Huurakkoord is geadviseerd.  

https://www.woonstadrotterdam.nl/over-woonstad/actueel/Nieuws/beperkte-huurverhoging-voor-meeste-huurders-van-woonstad-rotterdam
https://www.woonstadrotterdam.nl/over-woonstad/actueel/Nieuws/beperkte-huurverhoging-voor-meeste-huurders-van-woonstad-rotterdam
https://www.woonstadrotterdam.nl/over-woonstad/actueel/Nieuws/beperkte-huurverhoging-voor-meeste-huurders-van-woonstad-rotterdam
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Het faseren van de ambities maakt de organisatie in dat geval minder kwetsbaar, want wie kan 

zeggen of volgend jaar (2020) de Minister de huurverhoging maximeert tot inflatievolgend? 

Wij adviseren een percentage, gelijk aan de inflatie, te hanteren. 

 

 

Relatie huurprijs en kwaliteit 

Met de streefhuur-systematiek differentieert u de huurverhoging van sociale huurwoningen op zo’n 

wijze dat uiteindelijk huurders eenzelfde prijs voor eenzelfde kwaliteit betalen.  

Iedere huurder heeft het recht om in een kwalitatief goede woning te wonen. Uw streven om dat 

voor iedere huurder te realiseren wordt door ons onderschreven.  

Dat de opbrengsten van huurverhoging op basis van de streefhuursystematiek worden besteed aan 

het verbeteren van de kwaliteit van huurwoningen (individuele woningverbeteringen) vinden we 

daarom kloppen.  

 

Toch vinden we het voorgestelde percentage voor de hoogste staffel wederom te fors. Dit 

percentage is in uw voorstel, vergeleken met de andere percentages, een stuk hoger. 

Maar ook voor de andere staffels pleiten wij voor een lager percentage.  

 

De huishoudens die zich in de hoogste staffel bevinden, hebben jaar na jaar, telkens weer dit hoogste 

huurverhogingspercentage ontvangen. In vergelijking met huishoudens in andere staffels betalen zij 

ieder jaar disproportioneel veel. Het bereiken van de streefhuur wordt dan in een lager tempo 

bereikt.  

 

Wij adviseren voor de hoogste staffel een gematigder huurverhogingspercentage te hanteren, mocht 

u ons eerder advies betreffende algemene huurverhoging (inflatievolgend) niet opvolgen. 

 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Er is wederom sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2019. 

Twee jaar geleden heeft WVH aangegeven dat slechts eenmalig een inkomensafhankelijke 

huurverhoging zou worden toegepast. Dat is nu structureel geworden.  

Wij adviseren u af te zien van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor inkomens boven  

€ 42.436, - in 2019 en komende jaren.  

Hieronder leest u onze motivaties. 

 

Het doorstromingseffect is minimaal 

Het doorstromingseffect van de huurverhoging is minimaal is. Een huursprong motiveert 

huishoudens nauwelijks om te verhuizen naar het duurdere huursegment.  

Het wordt als oneerlijk ervaren dat huurders met een (te) hoog inkomen jaar op jaar worden 

‘gestraft’ met een hogere huurverhoging, terwijl het beoogde effect nauwelijks wordt bereikt 

én hen beperkt alternatieven worden aangeboden (zie hierna). 
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Extra investeringen 

U heeft aangegeven dat de inkomensafhankelijke huurverhoging voor u in de eerste plaats 

een inkomstenbron betekent waarmee u extra investeringen kan plegen. Als deze 

investeringen betekenen dat het aanbod voor potentiële doorstromers groter wordt, zouden 

de extra inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging terecht daarvoor ingezet 

kunnen worden. U vergroot echter het aanbod voor deze huishoudens niet voldoende.  

 

Tegenover hogere huurverhoging staat niets extra’s 

Huurders ervaren dat tegenover de extra huurverhoging geen extra service of woongenot 

staat. 

De relatie huursom en kwaliteit van de woning is niet meer zuiver. Dit is in tegenspraak met 

uw streefhuurambitie waar die relatie juist wel nagestreefd wordt.   

 

 

Complexen 020 en 070 

In dit advies willen wij u –net als vorig jaar- wijzen op eerdere afspraken betreffende de complexen 

020 en 070. Voor de niet-DAEB-woningen in deze complexen geldt de afspraak dat de streefhuur niet 

boven de huurgrens voor sociale huurwoningen (in 2019: €720,42-) voor de zittende huurders uit zal 

komen.  

 

Binnen deze complexen zijn huurwoningen aanwezig, die oorspronkelijk sociale huurwoningen 

waren, maar door WVH zo zijn geoormerkt dat de huursom boven de liberalisatiegrens kan stijgen. 

Wij adviseren om voor huurders die al lang in deze woningen wonen de huren tot onder de liberale 

huurgrens te bevriezen.  

Deze huurders hebben namelijk oorspronkelijk een sociale huurwoning gehuurd en veelal is er in 

deze woningen niets veranderd ten opzichte van vroeger. De meeste huurders die er al geruime tijd 

wonen zijn al wat ouder en hebben hun woning goed onderhouden, waardoor er zelden 

verbeteringen hebben hoeven plaatsvinden.  

Ook bij de laatste renovatie hebben deze huurders meestal geen nieuwe badkamer of toilet 

gekregen.  Het is voor deze groep bewoners gepast om de huurverhoging te bevriezen op 1 euro 

onder de huurgrens van € 720,42 euro.  

Deze huurders zijn veelal met pensioen en zoals bekend zijn de pensioenen al 10 jaar niet verhoogd. 

De vaste lasten wel. Bovendien is door WVH  in het verleden voor de renovatie toegezegd aan de 

bewonerscommissie, dat het voor in ieder geval de lang zittende huurders, sociale huurwoningen 

zouden blijven.  

 

 

Wij kijken uit naar uw antwoord in het vertrouwen dat u het advies ervaart als een betrokken 

antwoord, vanuit het huurdersperspectief, op uw huurverhogingsvoorstel. 

 

Hoogachtend, 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Houdt Zicht 


