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Aan:    Woonforte directeur bestuurder Monique Brewster en   

Manager Wonen Aad van der Reijken   

Van:    Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart  

Datum:   22 april 2020  

  

Onderwerp:  Aanvullende reactie op Huur(verhoging)beleid 2020 Woonforte  

  

  

  

  

Geachte mevrouw, heer,  

  

  

Allereerst dank voor uw reactie van 25 maart jongstleden, op ons gegeven advies over de huurverhoging voor het komende 

jaar.  Wij sturen u deze brief vanwege een tweetal redenen:  

  

  

1. ons advies is door u anders begrepen dan bedoeld, vandaar een verduidelijking van onze kant;  

2. de impact van de coronacrisis voor onze medehuurders.  

  

  

Ad. 1 Verduidelijking van ons advies.  

  

In uw reactie schrijft u ten aanzien van de voorgestelde huurverhoging gereguleerde huurcontracten met inkomens <  € 43.574,-

-:  

  

U schrijft: ‘U vindt dat Woonforte te weinig rekening houdt de energetische prestatie van de woningen. U ziet graag 

dat de huren van de woningen met een energielabel E, F en G niet of nauwelijks worden verhoogd. Wij vinden dat 

een goede gedachte. Uit een analyse blijkt dat voor het overgrote deel van de woningen met een label E, F of G al een 

huurverhoging van 1,3% is voorzien.’  

  

We zijn blij dat u een gematigd huurbeleid voor slechte woningen een goede gedachte vind. Het is echter jammer dat u ons niet 

deelt in uw analyse dat voor deze energetisch slechte woningen al een huurverhoging van 1,3 % is voorzien. Graag nodigen wij 

u uit deze analyse met ons te delen. Nu kunnen wij niet beoordelen met welke feiten uw analyse en toepassing van de 1,3 % is 

onderbouwd.  

  

Verder schrijft u: ‘Dit is al een matiging ten opzichte van het inflatiepercentage van 2,6%. In die zin loopt de 

huurverhoging in lijn met uw advies. Voor 137 woningen met een E, F of G label geldt echter een hogere 

huurverhoging. Wij nemen uw advies over dit punt over en zullen de huurverhoging van deze 137 woningen verlagen 

tot 1,3%.’  

  

HOGH heeft gevraagd om F en G woningen niet of nauwelijks te verhogen. Het gaat daarbij om 10 % van de woningvoorraad 

van Woonforte.  De huren verlagen tot 1,3 % voor 137 woningen is dus niet het advies overnemen van HOGH.   

Voor de woningen met label E (circa 10% van de voorraad van Woonforte) hebben wij gevraagd om de huurverhoging te 

matigen. U komt aan deze wens niet tegemoet. Wij kunnen niet begrijpen dat u desondanks schrijft ons “advies op dit punt 

over[te]nemen” of lezen wij ergens overheen ?  

  
In uw reactie van 25 maart schrijft u: ’We laten hierbij de huishoudens met een hoger inkomen en de bewoners van 

een vrije sector woning buiten beschouwing. Bij deze woningen is beheersing van de woonlasten niet de primaire 

insteek.   
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In datzelfde licht bezien willen wij volgend jaar ook de andere kant van deze kwestie bespreken: als het energielabel 

een uitgangspunt wordt voor de huurverhoging, dan geldt het principe: hoe beter het label, hoe meer huurverhoging.’  

  

Wij onderschrijven deze logische consequentie als het huurbeleid op dergelijke wijze zou worden toegepast., immers, de 

huurprijs en huurverhoging dient een afspiegeling te zijn van de kwaliteit van de woning. Uiteindelijk bepaalt de gemiddelde 

huursom de maximaal te benutten ruimte om de huurverhoging te differentiëren naar energieprestatie. Daardoor blijft de 

speelruimte of bandbreedte binnen het redelijke. Bovendien verwachten wij dat de impact van de coronacrisis ook in het 

volgende jaar (tevens verkiezingsjaar) van grote invloed zal zijn op de volgende huurverhogingsronde en (gemiddelde) 

huursom.  

  
U schrijft vervolgens: ‘Zoals nu andersom wordt toegepast: hoe lager het label, hoe meer de huurverhoging is 

gematigd. Dit geldt dan voor woningen in het sociale huursegment, waarbij huurders met een inkomensafhankelijke 

huurverhoging (evenals vrije sector woningen) buiten beschouwing blijven.’  

  

Volgens onze informatie past u dit slechts voor 137 woningen toe ? We kunnen niet beoordelen of uw stelling juist is, 

aangezien we de onderbouwing niet kennen.  

  

Over de Inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) voor inkomens hoger dan  € 43.574,-- schrijft u:  

  

U schrijft hierover ondermeer: […] ‘Immers, de totale huurverhoging voor de gereguleerde voorraad blijft beperkt tot 

2,0%, ruim onder het inflatiepercentage van 2,6%. Woonforte heeft ten tijde van de fusie een aantal 

principeafspraken gemaakt. Een daarvan is “wie wat meer verdient, betaalt meer”. Dat basisprincipe vertalen wij in 

de toepassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die achten wij passend voor huishoudens met een hoger 

inkomen, die een woning huren voor een bedrag onder de liberalisatiegrens. Bovendien is in de Prestatieafspraken 

vastgelegd dat Woonforte minimaal die extra opbrengst gebruikt voor energiebesparende maatregelen in de 

woningvoorraad.’’   

HOGH is van mening dat het door de Rijksoverheid ingevoerde IAH –instrument hier niet voor bedoeld is. Het toepassen van 

dit instrument is bovendien niet verplicht. De standpunten blijven dus ongewijzigd. Bovendien verwachten wij dat de impact 

van de coronacrisis ook voor deze inkomenscategorie grote gevolgen gaat krijgen nu en in de volgende jaren.   

  

  

Ad. 2 Impact van de corona crisis voor onze medehuurders.  

  

In een onlangs verschenen artikel van het Algemeen Dagblad op 15 april jongstleden, staat dat u een huurbevriezing of 

huurmatiging niet nodig acht. Ook staat er dat Woonforte voor mensen die echt in financiële nood (dreigen te) komen, een 

uitzondering te willen maken. Gaat het niet om bevriezen van de huur, dan in ieder geval om een minder forse stijging of uitstel 

van betaling.   

  

We zijn blij dat u net als andere corporaties heeft aangegeven om soepel met (tijdelijke) betalingsachterstanden om te gaan. 

Ook gaan we er vanuit dat er de komende maanden geen mensen op straat worden gezet.   

  

Toch willen wij nog een beroep doen op u als maatschappelijke organisatie. Wij roepen u op de al aangekondigde 

huurverhoging voor alle inkomenscategorieën in heroverweging te nemen. Wij willen u in overweging geven de huurverhoging 

tenminste uit te stellen.   
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Hoewel uitstel van de huurverhoging niet alle problemen oplost, is het wel een heel mooi gebaar: -  voor de huurders die 

gebruik maken van de voedselbank en die zich afvragen hoe ze de week doorkomen nu die Voedselbank veel leger is;  

- voor de mensen die van de aanbiedingen afhankelijk zijn maar nu niet meer naar een drukke winkel durven;   

- voor de mensen wiens baan op de tocht staat of van wie een tijdelijk contract is opgezegd;   

- voor ZZP-ers die van de ene op de andere dag hun opdrachten geannuleerd zien;   

- voor gepensioneerden die na 10 jaar nullijn zien dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen ver onder de 100 is gedaald en 

pensioenkortingen vrezen.   

Maar ook voor zorgmedewerkers die geen financiële problemen hebben maar zich wel uit de naad werken om Nederland weer 

beter te maken.   

  

Tot onze vreugde zien wij al verschillende andere corporaties hun huurverhoging aanpassen. Delta Wonen (Kampen e.o.) en 

Wooncompagnie (Hoorn e.o.) hebben de huurverhoging drie maanden uitgesteld. Woonstichting Den Helder heeft de 

huurverhoging zes maanden uitgesteld. Kennemer Wonen (Alkmaar e.o.) heeft besloten dit jaar vanwege de coronacrisis geen 

inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen.   

  
  

Wij zijn uiteraard bereid om onze verduidelijking van ons advies en onze oproep om de huurverhoging of het moment daarvan 

te heroverwegen verder toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter  Secretaris 

F. Margez  J. Pison 

  

  


