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Leerdam, 24 maart 2016

Uw kenmerk: DIRlSdBI
Onderwerp: Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2016

Geachte heer van Dam,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag met betrekking tot de huurverhoging 2016 is
het Huurdersplatform na het vooroverleg van 7 maart 2016 en het reguliere overleg
met het Huurdersplatform op 14 maart 2016 tot het volgende advies gekomen:

Basis voor ons advies:
Adviesaanvraag huurverhoging 2016 met als kenmerk DIRlSdBI d.d. 17 februari
2016.

Wettelijk kader:
• Het inflatiecijfer is gesteld op 0,6 %.
• Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het
gezinsinkomen van de huurder.

• Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 34.678 geldt het
basisverhogingpercentage van 2,1 % dat is 0,6% inflatie + 1,5 %.

• Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.678 en € 44.360 mag de
verhoging inflatie + 2 % = 2,6 % zijn.

• Voor huishoudens met een inkomen boven € 44.360 is een maximale
huurstijging toegestaan van inflatie + 4 % =4,6%

• Voor onzelfstandige woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen
mag de maximale huurverhoging met 1,5 % extra worden verhoogd tot 2,1 %.

Beleid Kleurrijk Wonen huurverhoging per 1 juli 2016:
• Kleurrijk Wonen heeft aangegeven in 2016 net als in 2015 niet voor alle
inkomenscategorieën de wettelijk toegestane maximale huurverhoging toe te
passen.

• Kleurrijk Wonen hanteert een inflatievolgende huurverhoging voor de
inkomens tot € 44.360. Dit betekent dus een huurverhoging van 0,6 %.
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• Voor inkomens boven € 44.360 die een sociale huurwoning huren (huur tot €
710,68) hanteert Kleurrijk Wonen wel de wettelijke toegestane huurverhoging
van 4,6 %.

Advies:
Het Huurdersplatform is blij met het beleid van Kleurrijk Wonen dat de lagere
inkomens ontziet. Het Huurdersplatform adviseert Kleurrijk Wonen echter om de
huren van de mensen met een gezinsinkomen boven € 44.360 niet maximaal te
verhogen. Deze mensen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met
dusdanige verhogingen dat matiging ook hier op zijn plaats is.

Argumenten voor dit advies:
• De extra huurverhoging is bedoeld om de doorstroming te bevorderen en het
zogenaamde scheef wonen tegen te gaan. Hoewel de huren de afgelopen
jaren al fors verhoogd zijn is er van een snellere doorstroming echter geen
sprake. De maatregel heeft dus geen enkel effect, terwijl de financiële
gevolgen voor de huurders fors zijn.

• Bovendien zijn er op dit moment voor huurders met een inkomen boven
€44.360 geen alternatieven. Kopen is veelal niet mogelijk en de commerciële
huurmarkt biedt geen uitkomst.

• Verder wil het Huurdersplatform erop wijzen dat er op dit moment een voorstel
ter goedkeuring bij de Eerste Kamer ligt om grote huishoudens (meer dan 4
personen) en ouderen uit te sluiten van de hogere huurverhoging als het
inkomen hoger is dan € 44.360. Hoewel dit voorstel pas volgend jaar zou
ingaan kan Kleurrijk Wonen hier natuurlijk al een voorschot op nemen.

• In het Sociaal Huurakkoord Aedes-Woonbond komt men vooruitlopend op het
nieuwe huurbeleid met een voorstel voor één eenvoudige staffel. Aedes en
Woonbond stellen een staffelgrens van 80 % van maximaal toegestaan
(conform het woningwaarderingsstelsel) voor, met een maximaal mogelijke
stijging per individuele woning van inflatie + 2,5 %. Dat zou voor huishoudens
met een inkomen vanaf € 44.360 een huurstijging betekenen van 3,1 % in
plaats van de door u voorgestelde 4,6 %.

Uitzonderingen:
Het huurdersplatform adviseert positief aangaande de uitzonderingen.

Verklaring van de Belastingdienst:
• De privacy van huurders wordt naar de mening van het Huurdersplatform
geschonden, doordat de Belastingdienst inkomensindicaties door gaat geven
aan de verhuurder. Argumenten als: de Belastingdienst geeft alleen maar
door of een inkomen hoger is dan € 44.360 of tussen € 34.678 en € 44.360
ligt, maken ons inziens nog steeds inbreuk op de privacy. Dit ondanks het feit
dat de Belastingdienst verplicht is door te geven dat deze inkomensgegevens
aan de corporatie zijn verstrekt. De Belastingdienst is hierover ook nu weer
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op de vingers getikt. Bovendien levert deze maatregel willekeur op doordat er
geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van het huishouden of
de persoonlijke omstandigheden van de huurder (denk b.v. aan gescheiden
mensen die een hoge alimentatieplicht hebben). Ook wordt geen rekening
gehouden met de kwaliteit van de woning.

Met vriendelijke groet,
n ens het Huurdersplatform,
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J. va Dijk
Secretaris Huurdersplatform

Kopie verzonden aan:
HBOGG Geldermalsen
HBV Culemborg
BTB Tiel en Buren

Huurdersraad Giessenlanden
HBL Leerdam en Lingewaal
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