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Onderwerp: advies huurverhoging 2021  

  

  

Geacht bestuur,   

Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft de minister besloten om het 

huurverhogingspercentage voor de sociale huursector op 0% te zetten. Er zal ook geen 

inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan zijn. Dit heeft zij in een brief op 17 februari bekend 

gemaakt. Woningcorporaties zullen voor deze inkomstenderving een compensatie ontvangen. Naar 

verwachting zal dit bekostigd worden uit een verlaging van de  

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), een fiscale subsidieregeling voor bedrijven.   

Verhoging met inflatie voor vrije sector en BOG  

Waar in 2021 voor gereguleerde huurcontracten dus een huurbevriezing geldt, is dit voor de 

geliberaliseerde contracten (vrije sector) niet aan de orde. Wij stellen voor om deze huurcontracten 

per 1 juli 2021 met het inflatiepercentage (1,3%) te verhogen. Deze keuze hebben wij gemaakt op 

basis van de onderstaande overwegingen:  

  

• Imago – waar het grootste deel van de huurders een huurbevriezing en soms zelfs een 

huurverlaging krijgt, moeten de huurders in de vrije sector wel een huurverhoging betalen. 

Zeker voor de huurders, die wel met een verhoging te maken krijgen, voelt dit als 

onrechtvaardig. Er is een kans, dat de publieke opinie dit lokaal ook zo zal ervaren nu de 

regering de keuze voor bevriezing van sociale huurcontracten heeft gemaakt.   

• Consistentie in beleid – Woonforte hanteert al jaren een gematigd huurbeleid en heeft ook dit 

jaar – in overeenstemming met het Sociaal Huurakkoord – de inflatie als leidraad voor de 

huurverhoging gekozen. De minister kiest ervoor om de huur bij een deel van de huurders te 

bevriezen, net als eerder is besloten om bij een deel van de huurders een verlaging door te 

voeren. Woonforte voldoet aan deze verplichtingen, maar houdt verder haar uitgangspunten 

in het huurbeleid overeind.   

• Differentiatie op straatniveau – er zijn nagenoeg geen complexen in het bezit, die volledig 

bestaan uit vrijesectorwoningen. In de praktijk betekent dit, dat de ene buur straks te maken 

krijgt met huurbevriezing, terwijl een andere buur een voorstel voor verhoging met inflatie 

ontvangt. Daar staat weer tegenover, dat huurders in het vrije  
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sector segment in de voorgaande jaren ook steeds met een afwijkend percentage te maken 

hebben gehad dan huurders in het sociale segment.  

•  Generiek of maatwerk – met de generieke toepassing van huurbevriezing ontvangen ook 

huurders een voordeel, die niet getroffen zijn door de corona crisis. Dit was ook het 

belangrijkste argument van Aedes (en ook de minister) om maatwerk toe te passen waar dit 

nodig is en niet generiek een huurbevriezing door te voeren. Met de (tijdelijke) huurkorting zijn 

deze instrumenten ook beschikbaar. Daar komt nog bij, dat huurders die het afgelopen jaar in 

betalingsproblemen zijn gekomen, zich inmiddels al bij Woonforte hebben gemeld.  

Samenvattend zijn er dus argumenten vóór en tegen de verhoging van vrije sector contracten met het 

inflatiepercentage, maar over het geheel genomen stellen wij vast, dat ons huurbeleid (al jaren) 

aansluit op de gematigde prijsontwikkeling zoals bedoeld in het Sociaal Huurakkoord. Bovendien 

beschouwen wij maatwerk voor huurders, die in financiële problemen komen, als een efficiëntere 

aanpak dan een generieke bevriezing voor iedereen.   

Beleid huurverlaging en (tijdelijke) huurkorting  

In dit verband hebben wij ons beleid voor huurverlaging en (tijdelijke) huurkorting recent nog verder 

uitgebreid. Binnen ons huidige beleid is het voor huurders al mogelijk om een huurverlaging aan te 

vragen. Daar hebben wij nu ook de mogelijkheid aan toegevoegd om voor een tijdelijke huurkorting in 

aanmerking te komen. Zowel huurders in de sociale huur als in de vrije sector huur kunnen hier een 

beroep op doen bij een onverwachte, substantiële daling in het inkomen.  

Aanvraag advies  

Op grond van de Wet Overleg Huurder en Verhuurder en onze samenwerkingsovereenkomst vragen 

wij u om advies over het bovenstaande voorstel om de huren van onze geliberaliseerde contracten 

(vrijesectorwoningen) per 1 juli 2021 te verhogen met 1,3%.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben of van 

gedachten willen wisselen, dan zijn wij daar uiteraard altijd toe bereid.  Met vriendelijke groet,  

  

  

Nicky Moesman  

Manager Wonen (a.i.)  

  

  

  


