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Geacht bestuur,   

Hartelijk dank voor uw reactie van 21 maart 2022 op ons voorstel voor de huurverhoging per  1 juli. 

U adviseert daarin -kort gezegd- om de huurprijzen van alle sociale huurwoningen te bevriezen en 

ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Met deze brief reageren wij op uw 

advies.   

Sociale huurwoningen  

Net als u maken wij ons zorgen over de huidige koopkrachtdaling, veroorzaakt door inflatie en de 

stijging van de brandstofprijzen. Wij kunnen als individuele corporatie en verhuurder van woningen die 

koopkrachtdaling niet compenseren en wij vinden ook dat u dat niet van ons mag verwachten. Zeker 

nu u in uw advies zelf aangeeft dat het niet aan de corporatie is om inkomenspolitiek te bedrijven. Een 

dergelijke compensatie – in welke vorm dan ook – is een landelijke politieke verantwoordelijkheid. Het 

bevriezen van huren in woningen met een energielabel E, F of G vinden wij passen bij de huidige 

ontwikkelingen en onze verantwoordelijkheid als verhuurder.   

  

Voor de overige woningen met een gereguleerd contract nemen wij uw advies niet over en zullen wij 

een percentage van 2,3% hanteren. Dit is overigens al lager dan de inflatie over het jaar 2021. Bij de 

voorbereiding voor de kaderbrief – waar wij het huurbeleid voor de komende jaren verkennen – zal het 

thema betaalbaarheid verder nadrukkelijk aan de orde komen. Wij zullen daarin ook uw advies vragen.   

Mochten huurders – die in aanmerking komen voor Huurtoeslag – naar aanleiding van de 

huurverhoging een deel van hun huurtoeslag verliezen als gevolg van overschrijding van de 

aftoppingsgrens, dan kunnen zij zich bij Woonforte melden. In die gevallen passen wij maatwerk toe, 

zoals wij dat nu ook al gewend zijn te doen bij huurders, die te maken krijgen met een substantiële 

inkomensdaling.   

Inkomensafhankelijke huurverhoging en huursom  

U geeft aan dat u tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging bent, omdat de corporatie naar uw 

mening daarmee inkomenspolitiek bedrijft en u dat onwenselijk vindt. Wij delen uw mening daarin niet. 

Het is een politieke afweging geweest om bij de jaarlijkse huurverhoging de sterkste schouders 

zwaarder te belasten en de huren van de woningen meer in lijn te brengen met de inkomens van deze 

huurders. Wij zijn het met dit uitgangspunt overigens niet oneens omdat een sociale huurwoning een 



met maatschappelijk geld gesubsidieerd product is. Wij vinden dat deze subsidie terecht moet komen 

bij de mensen die dat nodig hebben.   

Verder geeft u aan dat dit onderwerp niet in de prestatieafspraken zou zijn opgenomen terwijl dat een 

voorwaarde is om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. In de prestatieafspraken is 

onder thema 1 de afspraak opgenomen dat ‘corporaties en de huurdersorganisaties jaarlijks de 

toepassing van een inkomensafhankelijke huurverhoging bezien’ en ‘met de meeropbrengsten de 

investeringen in nieuwbouw en verduurzaming (mede) financieren’. De beoordeling van nut en 

noodzaak hebben wij vervolgens meegenomen in ons voorstel voor de huurverhoging. Dit is naar onze 

mening ook de plaats om dit te doen.   

Terecht merkt u op, dat wij in ons voorstel zijn uitgegaan van de maximaal toegestane bedragen voor 

de twee hoogste inkomensgroepen. Wij hebben daarom besloten om deze bedragen te matigen, dat 

wil zeggen: een verhoging van €25 voor huurders met een hoog middeninkomen en €50 voor hoge 

inkomens. Wij nemen daarin uw advies deels over.  

Samenvattend ziet de huurverhoging er dan als volgt uit:  

1. Gereguleerde contracten in het algemeen verhogen met inflatie.   

a. Huren van woningen met een afgemeld energielabel A++ t/m D verhogen met inflatie (2,3%);  

b. Huren van woningen met een afgemeld energielabel E, F, G bevriezen (0%);  

c. Corrigeren van de huurverhoging naar de aftoppingsgrens voor huurders, die al in 

aanmerking komen voor Huurtoeslag;  

d. Inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen voor huurders met een hoog 

middeninkomen (€25) en hoger inkomen (€50);  

e. Met uitzondering van 2 woningen aan de Elzenstraat afzien van een bovengemiddelde 

huurverhoging voor woningen met een huur onder €300;  

2. Geliberaliseerde contracten verhogen met 3,3%.  

Wij merken nog het volgende op. De investeringskracht van de corporatie is gebaseerd op onze 

huurinkomsten. Die investeringskracht hebben we hard nodig om te bouwen en te verduurzamen en 

daarmee onze bijdrage te leveren aan de oplossing van de wooncrisis en de klimaatcrisis.  Wij zoeken 

daarin naar een balans met de betaalbaarheid van woningen. Om die reden matigen wij de 

inkomensafhankelijke huurverhoging en toppen wij de huren af voor huurders die recht hebben op 

huurtoeslag.    

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

  

Hans van Haastrecht  

Manager Wonen  


