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1. Inleiding 

Voor u ligt ons huurbeleidsplan 2020-2021.  Het Rijk geeft het kader aan en daarbinnen bestaat enige 

vrijheid om een eigen invulling te geven aan dat beleid.  

Eind 2018 sloten Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met afspraken over het 

huurbeleid voor de komende jaren. Inmiddels is duidelijk geworden wat wel en niet door de wetgever 

is overgenomen. In ons huurbeleid streven we naar een balans tussen betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en kwaliteit. Dit huurbeleidsplan is binnen deze kaders opgesteld. 

Tijdens het besluitvormingsproces rond dit huurbeleidsplan brak er een pandemie uit met het Covid-

19-virus, dat voor een flinke verandering in onze toekomstverwachtingen heeft gezorgd. Dit plan is 

derhalve alsnog aangepast aan de veranderde omstandigheden. Zo wordt voor de periode 2020-2021 

afgezien van de mogelijkheid om 1% extra huurverhoging ter financiering van onze 

investeringsinspanningen te vragen. 

 

2. Kaders voor 2020 

De Minister heeft via de circulaires 2019-2 en 2020-1 het voor de huurperiode 2020-2021 geldende 

kader aangegeven. 

• De maximale huursomstijging is cf. het Sociaal Huurakkoord 2018 vastgesteld op 

inflatieniveau, te weten 2,6%; Deze geldt alleen voor zelfstandige woningen; niet voor 

onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. 

• Woningcorporaties mogen via de prestatieafspraken maximaal 1% extra huursomstijging 

overeenkomen met de gemeenten en de huurdersorganisaties, mits dit kan worden 

beargumenteerd uit een investeringsbehoefte t.b.v. uitbreiding van de voorraad dan wel 

verduurzaming. 

• Daarmee wordt de huursom verhoging inflatie (2,6%) + 1%. 

• In de huursomberekening worden uitsluitend de Deab-woningen meegenomen die in het 

lopende jaar niet gemuteerd zijn. Ook eventuele huurverhogingen wegens woningverbetering 

worden buiten beschouwing gelaten 

• De huurharmonisatie (huuraanpassing bij mutatie) is daarmee buiten de huursomberekening 

gelaten. 

• Maximale individuele huurverhoging inflatie plus 2,5 procent, ergo 5,1%. Omdat wij geen 

inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen, is dit ook het maximum voor alle Daeb-

woningen. Behoudens woningen die een huurprijs onder € 300,-/mnd. hebben, deze kunnen - 

onder voorbehoud van goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer voor 1 april 2020 – 

maximaal met € 25,- worden verhoogd, waarbij de verhoging boven de 5,1% mag uitkomen. 

(De hier genoemde maxima gelden niet voor geliberaliseerde huurcontracten). 

• Onder voorbehoud van goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer voor 1 april 2020 

mogen verhuurders op verzoek van een huurder de huurprijs tijdelijk voor een periode van 

maximaal 3 jaar verlagen. De verhuurder mag na verloop van deze periode een zogenaamde 

“inhaalhuurverhoging” voorstelle tot de oude huurprijs verhoogd met de van toepassing zijnde 

indexaties. 

• Onder voorbehoud van goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer voor 1 april 2020 

mogen verhuurders een tijdelijke huurkorting van maximaal 3 jaar op de aanvangshuurprijs 

toepassen. Daardoor kan de huurprijs stapsgewijs naar de overeengekomen 

aanvangshuurprijs groeien (huurgewenning). Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden 

met de maximale individuele huurstijging. 

• Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen blijft de 

maximale huurverhoging gehandhaafd op inflatie + 1,5%, ofwel 4,1%. 

• Doordat de WOZ-waarde jaarlijks wordt geïndexeerd, kunnen er verschillen ontstaan in het 

totaal aantal WWS-punten per woning. Dit gegeven is thans nog niet bekend, maar wordt aan 

de huurders kenbaar gemaakt via de huurverhogingsbrief. Dit heeft geen direct effect op de 

hoogte van het huurbedrag. 
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• De maximumtarieven voor de Energieprestatievergoeding (EPV) worden verhoogd met 2,6%. 

• De maximale huurprijsgrenzen WWS worden verhoogd met 2,6%. 

• De liberalisatiegrens wordt verhoogd met 2,32% de aftoppingsgrenzen en de 

kwaliteitskortingsgrens met 1,9%. 

- Kwaliteitskortingsgrens:  432,51 (+1,9%) 

- Lage aftoppingsgrens:   619,01 (+1,9%) 

- Hoge aftoppingsgrens:   663,40 (+1,9%) 

- Liberalisatiegrens:   737,14 (+2,32%) 

 

3. Beleidsvarianten 

 

3.1 Marktsituatie 

CBS: 

• De woninghuren lagen in juli 2019 gemiddeld 2,5% hoger dan een jaar eerder, tegen 2,3% in 

2018. 

• De huurstijging van de sociale huurwoningen bij woningcorporaties was met 2,0% relatief 

laag, tegen 1,7% in 2018. 

• Bij de overige verhuurders van sociale huurwoningen stegen de huren met gemiddeld 2,1%, 

tegen 3,3% in 2018. 

• De woningen in de vrije sector stegen met 3,3%, tegen 3,1% in 2018. 

• De prijsstijging in de provincie Zuid-Holland lagen iets boven deze gemiddelden. 

Aedes Benchmark: 

• In 2018 is het gemiddeld percentage van de maximaal redelijke huur van Woonpartners licht 

gedaald van 73% naar 72,7%. Dat ligt net boven het landelijk gemiddelde van 71,6% en ruim 

onder het gemiddelde van de provincie Zuid-Holland van 77,4%.  

• De cijfers over 2019 zijn vanzelfsprekend nog niet beschikbaar. 

Woonvisies / prestatieafspraken: 

• Er is in deze regio een groeiend tekort aan zowel sociale- als middeldure huurwoningen. Van 

de corporaties wordt verwacht de voorraad uit te breiden. 

• Daarnaast wordt er een groot beroep op de corporaties gedaan het bezit te verduurzamen. 

 

3.2 Beleidsuitgangspunten 

• Geen inkomensafhankelijke huurverhoging; 

• Keuzevrijheid en voldoende differentiatie in huuraanbod; 

• Vrije sector huur wordt begrensd in de bandbreedte tussen € 737,- en € 1.050,-; Woningen 

boven deze huurprijs worden bevroren op het niveau van 1 juli 2019. 

• Woningen met een huur lager dan 85% van de max. redelijke huur mogen een extra 

huurverhoging krijgen, met een maximum van 5,1%. 

• Van de mogelijkheid om voor huurcontracten onder € 300,- de huurverhoging op max. € 25,- 

te stelen wordt afgezien. 

• Wij toppen de huren van de sociale huurcontracten af bij een huurprijs tot op de 

liberalisatiegrens; 

• Totale huursomstijging gereguleerde contracten blijft binnen het door de Minister afgegeven 

maximum.  
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3.3. Beleidskeuzes 
- Voorkeursvariant: Inflatievolgend voor gereguleerde contracten met een huurprijs tussen de 85% 

en 100% van de maximaal redelijke huur. 

- Oplopend percentage voor contracten met een grotere afstand tot de maximaal redelijke huur. 

- In beide varianten wijken de percentages voor de geliberaliseerde contracten af, maar volgen 

hetzelfde principe. 

- De geliberaliseerde contracten volgen de landelijke trend. 

- Woonpartners Midden-Holland staat, gezien de krappe woningmarkt en de verduurzamingsopgave, 

nog immer voor een grote inspanning. Naast de geplande nieuwbouw voor de komende jaren 

hebben wij een grote renovatieopgave en willen wij blijven investeren in energiemaatregelen voor 

het betaalbaar houden van onze voorraad. Echter als gevolg van de uitbraak van het Covid-19-

virus en de gevolgen die dat heeft voor de economie en de bouwproductie verwachten wij dat wij 

onze investeringen dit jaar niet meer volledig te kunnen uitvoeren. Daarbij komt dat de pandemie 

ongetwijfeld een fors effect op de economie zal hebben, wat ook op de schouders van onze 

huurders zal gaan drukken. Om die reden heeft het bestuur besloten dit jaar alsnog af te zien van 

de extra huurverhoging van 1 %. 

 

Beslispunten Huurbeleid 2020 

1. Totale huursomstijging gereguleerde 
contracten: 

2,60%   

    a. Huursomstijging reguliere huurverhoging 2,60% (inflatie) 

    b. Huursomstijging uit mutatie: 0,50%   

    c. Huursomstijging uit harmonisering zittende   
0,00% 

  

        huurder d.m.v. extra huurverhoging:   

2.  Huurverhoging gereguleerde contracten:     

     a.  > 85% van de max. red. huur 1,60%   

     b.  80% < 85% van de max. red. huur 2,00%   

     c.  70% < 80% van de max. red. huur 2,50%   

     d.  60% < 70% van de max. red. huur 3,00%   

     e.  50% < 60% van de max. red. huur 3,50%   

     f.   30% < 50% van de max. red. huur 4,00%   

     g.  1% < 30% van de max. red. huur 4,50% 
(max.is 
5,10%) 

3.  Huurverhoging woonwagenwoningen en 
standplaatsen: 

4,10%   

4.  Huurverhoging geliberaliseerde contracten; tenzij CPI, bij CPI 1,8%* 

     a.    > 85% van de max. red. huur 2,20%   

     b.    80% < 85% van de max. red. huur 2,60%   

     c.    70% < 80% van de max. red. huur 3,10%   

     d.    60% < 70% van de max. red. huur 3,60%   

     e.    50% < 60% van de max. red. huur nvt   

5.  Garages en bedrijfsruimten 
Volgen markt of 
index 

  

6.  Woningen met aangekondigde sloop: 0%   

*  Index van januari tot januari, thans nog 
schatting 
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3.3 Nominale huureffecten Daeb-portefeuille 

 

    Huurbeleid 2020 

% Netto v.d. 
Max. red. huur 

Aantal 

Gem. 
netto huur 
op     1-1-

2020 

Gem. 
netto huur 
op     1-1-

2021 

Nominale 
verhoging 

100% 6 € 495,14 € 495,14 € 0,00 

85% tot 100% 1199 € 550,76 € 559,57 € 8,81 

80% tot 85% 575 € 532,57 € 543,22 € 10,65 

70% tot 80% 1.854 € 534,53 € 547,84 € 13,31 

60% tot 70% 2299 € 537,70 € 553,66 € 15,96 

50% tot 60% 851 € 460,64 € 476,76 € 16,12 

30% tot 50% 78 € 340,69 € 354,32 € 13,63 

1% tot 30% 1 € 210,20 € 219,66 € 9,46 

 

 

3.4 Historisch verloop (Daeb en niet-Daeb portefeuille) 

 

 

 

3.5 Gevolgen voor de voorraad 

Daeb-portefeuille         

Situatie op 1 juli 
Aantallen Verhouding 

Voor Na Voor Na 

Goedkoop 1.017 952 14,80% 13,90% 

Bereikbaar 4.351 4.344 63,40% 63,30% 

Betaalbaar 853 854 12,40% 12,40% 

Duur 626 699 9,10% 10,20% 

Duur boven lib.grens 16 14 0,20% 0,20% 

Totaal 6.863 6.863 100,00% 100,00% 
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Totale portefeuille             

Situatie op 1 juli 
DAEB Niet-DAEB Totaal 

Voor Na Voor Na Voor Na 

Aantal woningen 6.863 6.863 799 799 7.662 7.662 

Gem. per maand € 527 € 540 € 756 € 775 € 551 € 565 

Puntprijs per maand € 3,72 € 3,81 € 3,92 € 4,02 € 3,74 € 3,84 

WWS-punten / vhe 142 142 193 193 147 147 

% max. red. huur 72,52% 74,33% 74,12% 76,03% 72,69% 74,51% 

 

4. Advies huurdersorganisatie 

In de aanloop naar dit huurbeleidsplan heeft de HRHM bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen 

extra huurverhoging van 1% zoals aangegeven in de prestatieafspraken. Gelet echter op de 

investeringen die de corporatie doet in zowel nieuwbouw als verduurzaming van haar woningbezit en 

de bestendige lijn die de corporatie hierin al een aantal jaren volgt, zag de HRHM zich genoodzaakt 

akkoord te gaan met deze verhoging opdat aan de verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad 

geen afbreuk wordt gedaan. Daarbij kon zij zich vinden in het voornemen deze extra last te laten 

drukken op de huren beneden het niveau van 85% van maximaal redelijk, daar deze woningen in 

verhouding tot de geboden kwaliteit laaggeprijsd zijn, waardoor over het geheel genomen een 

eerlijkere verdeling van de woonlasten ontstaat. 

Zij verbond aan deze toestemming wel de voorwaarde dat wanneer de investeringsruimte van de 

corporatie toeneemt, bijvoorbeeld door beëindiging of substantiële verlaging van de verhuurderheffing 

dan wel andersoortige verlaging van belastingdruk, toekomstige verhogingen van deze aard niet meer 

zullen worden voorzien van een positief advies. 

Het bestuursbesluit om naar aanleiding van de uitbraak van het Covid-19-virus alsnog af te zien van 

deze extra huurverhoging is met instemming ontvangen. Punt van zorg blijft dat de druk op de 

woningmarkt nog altijd groot is en dat de verduurzamingsopgave bijdraagt aan lagere woonlasten. Uit- 

of afstel van investeringen in deze blijft dan ook ongewenst. 

 

5. Bestuursbesluit 

Ondanks de economische vertraging die ongetwijfeld het gevolg zal zijn van de wereldwijde uitbraak 

van het Covid-19-virus zijn investeringen in de woningvoorraad onveranderd noodzakelijk.  

Het gaat daarbij o.a. om de volgende zaken: 

- De verduurzaming van huurwoningen ter beperking van de energiebehoefte en woonlasten 

van de huurders; 

- De inspanningen die gedaan moeten worden om woningen anders te gaan verwarmen; 

gasloze woningen; 

- De uitbreiding van de sociale woningvoorraad voor de opvang van de nog steeds groeiende 

vraag naar betaalbare huurwoningen in onze regio. 

De investeringsruimte van Woonpartners wordt beperkt door overheidsbelastingen en heffingen. 

Het gaat daarbij vooral om de verhuurdersheffing, de vennootschapsbelasting en de OZB. Deze drie 

belastingen zijn niet gebonden aan inflatie maar gerelateerd aan de waardeontwikkeling van het 

vastgoed. Gelet op de uitgebroken pandemie is het thans onmogelijk te voorpellen wat de 

waardeontwikkeling van het vastgoed zal zijn, noch wat dit gaat betekenen voor de prijsvorming in de 

bouwwereld.  Wij wagen ons nu dan ook niet aan een voorspelling 

Vaststaat dat, als de belastingdruk zo hoog blijft, een verhoging van de huurinkomsten noodzakelijk is. 
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Woonpartners voert al jaren een gematigd huurbeleid en heeft daardoor lagere huurprijzen dan het 

provinciaal gemiddelde. 

Tegen deze achtergrond is het achterwege laten van een huurstijging of een afslag op de huursom uit 

oogpunt van financiële continuïteit van de organisatie niet verantwoord. 

De bezorgdheid van de HRHM over de betaalbaarheid van het wonen wordt gedeeld.  

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de overheid verantwoordelijk is voor de hoogte van 

uitkeringen en het minimabeleid. Voor huurders is er de mogelijkheid van de huurtoeslagen. Wij gaan 

met de HRHM graag het gesprek aan hoe wij huurders nog beter kunnen attenderen op het gebruik 

van huur- en overige toeslagen. Ook de mogelijkheden van lokaal maatwerk bij het armoedebeleid en 

de schuldhulpverlening willen wij hierbij betrekken. 

Van de kant van de gemeenten zijn tijdens de besprekingen van de prestatieafspraken voor 2020, 

waar het voornemen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de huursom met 1% extra te 

verhogen was aangegeven, geen bezwaren ingebracht. 

Desalniettemin ziet Woonpartners vanwege de bijzondere situatie die is ontstaan met de uitbraak van 

het Covid-19-virus af van deze extra huurverhoging van 1%.  

Kennisgenomen hebbend van het advies van de Huurdersorganisatie en onder dankzegging voor het 

getoonde begrip voor de positie van onze corporatie temidden van een wereldwijde crisis, wordt de 

huurverhoging per 1 juli 2020 vastgesteld volgens de beleidstabel op pagina 5 van dit document. Het 

hiermee vastgestelde huurbeleid geldt voor alle gemeenten waar Woonpartners Midden-Holland actief 

is. 

 

Waddinxveen, 31 maart 2020 

 

(was getekend) 

 

 

R.J. Mascini 

directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
- Sociaal Huurakkoord 

- Ministeriele circulaire MG 2019-02 

- Ministeriele circulaire MG 2020-01 


