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AANLEIDING VAN DEZE NOTITIE 

Huurdersraad Vidomes heeft naar aanleiding van het dringend verzoek van de 

achterban dit jaar de voorbereidingen van het gesprek over het huurbeleid 

2021/2022 op een andere manier ingericht.  

Het dringende verzoek van de huurders omhelst de volgende vragen aan de 

Huurdersraad:  

-1- Het besprekingsproces over het huurbeleid transparanter te maken. 

-2- Huurders meer te betrekken bij het vaststellen van kaders en advisering aan 

Vidomes. 

 

Samen met Vidomes is gesproken over de manier van het betrekken van de 

huurders bij deze voorbereidingen. Er is gekozen voor het opstellen van een 

enquête en het maken van een korte maar duidelijke film over het huurbeleid. 

 

Dit heeft geresulteerd in een respons van 510 huurders per 10 november 2020. 

Voldoende om uitspraken te kunnen doen met een foutmarge van 5%. De 

resultaten werden geanonimiseerd gedeeld met Vidomes. Op 16 november 2020 

is tijdens een digitale bijeenkomst het resultaat van de enquête gedeeld met een 

aantal respondenten.  

 

DEZE NOTITIE 

Met deze notitie wil Huurdersraad Vidomes recht doen aan de resultaten uit de 

vragenlijst en de huurdersbijeenkomst van 16 november 2020. Huurdersraad 

Vidomes verbindt zich aan de uitkomsten en gebruikt deze als kaders waarbinnen 

zij het gesprek met Vidomes over het huurbeleid aangaat. Daarbij is de mening 

van de huurders leidend voor de stellingname. 

Deze notitie dient daarom beschouwd te worden als de verkenning van wat 

huurders, Vidomes meegeven over wat zij vinden wat een eerlijk en rechtvaardig 

huurbeleid is.  

 

WAT DEZE NOTITIE NIET IS 

Deze notitie is geen gesloten dictaat aan Vidomes. Wel vormt de notitie de basis 

van het gesprek met Vidomes over het huurbeleid.  

 

LEESWIJZER 

In deze notitie zijn opgenomen de resultaten van en de bespreking van de 

vragenlijst over het Huurbeleid. Er wordt soms verwezen naar dia’s uit de 

presentatie die is gegeven bij de digitale achterbanraadpleging van 16 november 

jl. In deze presentatie zijn de dia’s genummerd. Omdat het tonen van deze dia’s 

in deze notitie te storend is, worden deze in eindnoten getoond. De volledige 

presentatie is als bijlage bij deze notitie opgenomen.  
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PRIJS/KWALITEITVERHOUDING (dia 8) 

55% geeft aan dat men niet tevreden is over de prijs/kwaliteitverhouding. 37 % is wel 

tevreden (het verschil, 9%, geeft aan hier geen mening over te hebben). 

 

ANALYSE 

Op deze vraag was geen toelichting mogelijk. Echte conclusies voor het huurbeleid 

kunnen niet getrokken worden. Wel blijkt dat een kleine meerderheid de 

prijs/kwaliteitverhouding niet vindt voldoen. Voor die groep geldt dat zij de 

beleving hebben dat zij te veel betalen voor wat zij ontvangen. 

 

STELLINGNAME 

Een kleine meerderheid van de huurders ervaart dat zij te veel betalen voor wat 

zij ontvangen. Deze groep ziet een huurverhoging als niet gerechtvaardigd. Het 

uitleggen van huurverhogingen blijft belangrijk om draagvlak te krijgen.  

 

 

50 EURO EXTRA VOOR LUXERE BADKAMER EN/OF LUXERE KEUKEN (dia 9) OF 

EXTRA RUIMTE IN DE WONING (dia 13)  

Voor meer luxe wil 5% meer betalen en 82% niet (13% heeft geen mening). Voor meer 

ruimte wil 15% meer betalen en 80% niet (5% heeft geen mening). 

 

ANALYSE 

De motivatie om geen 50 euro te willen betalen varieert. De extra luxe is vaak zelf 

al aangebracht of door een renovatie gerealiseerd 

  

46% van de ‘nee’-stemmers op de ‘luxe-vraag’ motiveren hun ‘nee’ door aan te 

geven dat zij de huur al te hoog vinden en dat zij het niet kunnen betalen (dat is 

21% van het totaal aantal respondenten) en dat zij vinden dat dit eigenlijk zonder 

huurverhoging gerealiseerd zou moeten worden (25%).  

Hieruit blijkt dat de vraag voor de 21% van de nee-stemmers geen keuzevraag is, 

maar een noodzakelijke keuze (uit geldgebrek) is. Deze groep heeft eenvoudig 

niet meer financiële bestedingsruimte. 

 

STELLINGNAME 

Ingrepen in de woning waardoor meer luxe of meer ruimtegebruik ontstaat, 

moeten altijd individueel met de bewoner afgestemd worden. Daar geldt niet de 

70% instemmingsegel voor, maar een individuele instemming. 
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HUURVERLAGING, HUURBEVRIEZING, MAATWERK 

Er is grote bijval voor toepassen van huurverlaging en huurbevriezing voor huurders die 

financiële problemen ervaren, zie dia 17. 

 

ANALYSE 

Dat er aan ‘inkomenspolitiek’ wordt gedaan om huurders financieel door een 

moeilijke periode te helpen, kan op grote instemming rekenen. 

De ‘tegen’-stemmers zijn niet per definitie tegen het met coulantie omgaan met 

huishoudens in een financieel problematische situatie, maar geven voorwaarden 

aan en denken mee over alternatieven, zie hieronder: 

Voorwaarden 

Mits de huurtoeslag niet toereikend is; 

Mits er goed gecontroleerd wordt dat er geen misbruik van wordt gemaakt; 

 

Alternatieven 

Geef een betalingsuitstel. 

Zorg ervoor dat huishoudens niet in te dure woningen worden geplaatst. 

 

Een zeer kleine minderheid (6% van de nee-stemmers) geeft aan dat zij het een 

gevalletje van ‘eigen schuld, dikke bult’ vinden. 

 

STELLINGNAME 

De achterban is een groot voorstander van het toepassen van ieder mogelijke 

huuraanpassings-vorm om huishouden in financiële problemen te helpen.  

Vidomes moet alle manieren, waarmee zij huishoudens in (tijdelijk) financieel 

zwaar weer kan ondersteunen, behouden en mogelijk uitbreiden. De draagkracht 

voor financiële ondersteuning is afhankelijk van hoe Vidomes voorkomt dat er 

geen misbruik van wordt gemaakt. Vidomes zou daarover moeten communiceren 

om het draagvlak te behouden. 

 

 

  

4 
 



KLEINE HUISHOUDENS IN GROTE WONINGEN, Dia 26 

De antwoorden op deze vragen zijn alleen door de toelichtingen van de respondenten te 

begrijpen. Zo blijkt dat vrijwel iedereen vindt dat grote woningen bestemd zijn voor grote 

huishoudens.  

Kleine huishoudens in grote woningen stimuleren om naar kleinere woningen te 

verhuizen is één van de manieren waarop het aanbod van grote woningen vergroot kan 

worden. Waar men over van mening verschilt is de manier waarop dat bereikt zou 

kunnen worden. 

 

ANALYSE 

Er is zowel bij ‘eens’ als ‘oneens’-stemmers weerstand tegen het laten verhuizen 

van een klein huishouden uit een grote woning als er geen: 

● Waardige alternatieven zijn. 

● De waardige alternatieven duurder zijn dan de huur die nu wordt betaald. 

 

Andere redenen: 

● Ook wordt vanuit de huurders aangegeven dat de sociale omgeving die 

men rondom de woning heeft opgebouwd een belangrijke reden kan zijn 

om te blijven. 

● Ook vindt een groep de grotere woning bij de huidige leefstijl passen; 

kleinkinderen kunnen komen logeren bijvoorbeeld. Er kan opgepast worden 

terwijl de ouders van de kleinkinderen werken. Dit is 9% van de 

‘nee’-stemmers. 

 

STELLINGNAME (5) 

Er is een grote meerderheid (73% 1) die, onder voorwaarde van het beschikbaar 

zijn van een waardig alternatief, wil verhuizen of vindt dat kleine huishoudens in 

grote woningen kunnen verhuizen. Hier lijkt een kans te liggen voor Vidomes om 

dat potentieel beter te benutten.  

 

Misschien zijn er wel waardige alternatieven, maar ontbreekt het aan informatie 

die actief naar de huurders worden gebracht? Dan wordt gesteld dat Vidomes zich 

(nog meer) in moet spannen om huurders in een te grote woning te informeren 

over die alternatieven. 

 

Als bij het verhuizen van groot naar beter de maandhuur hoger is, moet er een 

huurverlaging plaatsvinden naar het niveau van de vorige woning. Het kost 

immers veel meer om een grote woning te bouwen, dan om deze huurverlaging in 

te zetten.  

 

1
 415 respondenten gaven een antwoord (eens of oneens) op de vraag ‘Ik vind dat 

bewoners die in een ‘te grote’ huurwoning wonen, moeten verhuizen’ (de 91 ‘geen 

mening’-respons wordt buiten beschouwing gehouden). Van die 415 respondenten 

hebben 125 respondenten een toelichting gegeven op hun antwoord. Daaruit bleek dat 

91 respondenten erachter staan dat grote woningen beschikbaar zouden moeten zijn 

voor grote huishoudens. Maar wel onder voorwaarden van beschikbaarheid van waardige 

alternatieven en/of afwezig zijn van een grote stap in de maandhuur die gemaakt zou 

moeten worden door het kleine huishouden. Dat is voor de totale respondentengroep 

73%.  
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Het is niet rechtvaardig dat kleine huishoudens in grote woningen met zachte 

dwang worden aangespoord tot verhuizen (ander huurbeleid op basis van 

verhouding bewoners/aantal kamers 2 en 3  en 4).  

 

Kleine huishoudens met lage inkomens in grote huurwoningen krijgen net als 

kleine huishoudens met een passend of hoger inkomen volgens het Huurbeleid 

2020 slechts bij een 100 euro hogere huur, (netto) bevriezing en verlaging. 

Aangezien dit jaar een verplichte huurverlaging wordt toegepast voor huishouden 

met een laag inkomen, moet opgenomen worden dat deze verlaging in mindering 

wordt gebracht op de 100 euro-norm. Voor de verplichte huurverlaging wordt de 

corporatie immers gecompenseerd door een mindering op de verhuurdersheffing.  
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Voor 2020 geldt: 

We houden wel vast aan onze eigen lijn dat kleine huishoudens in grote woningen pas bij 

een 100 euro hogere huur (netto) bevriezing en verlaging krijgen. Zo voorkomen we dat 

we de doorstroming frustreren, onder het motto “kleiner wonen moet lonen”.  

Bon: ‘Toelichting huuraanpassing 2020’, pagina 3, 28 januari 2020, auteur 

Maarten Vos 
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Voor 2020 geldt: 

 

4.3 Bij kleine huishoudens (1 of 2 personen) in grote woningen (4 of meer kamers) een 

huurnorm voor bevriezing toepassen van €792 en voor verlaging €837, zodat kleiner 

wonen blijft lonen. Het doel hiervan is het voorkomen dat doorstroming naar een 

kleine woning financieel onaantrekkelijk wordt, door een relatief lage huur voor de 

huidige grote woning.  

Bron: ‘oplegger voorgenomen besluit huuraanpassing 2020’, d.d. 7 februari 

2020, pagina 2, auteur Maarten Vos. 
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De regeling voor huurbevriezing en -verlaging is besproken met collega corporaties in de 

regio, Huurdersraad en SHH. De meeste corporaties die hebben aangegeven de regeling 

te willen gaan toepassen met gebruik van de normen van Aedes en Woonbond, 

overwegen geen huurbevriezing en huurverlaging toe te passen bij kleine huishoudens in 

grote woningen. Er zijn nog verschillende ideeën over hoe de aftopgrens zal worden 

toegepast. Gezien het nog lopende proces van afstemming en het belang van eenduidige 

communicatie, komen we wellicht nog met een aanpassingsvoorstel op onderdelen van 

deze regeling. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking.  

Bron: ‘oplegger voorgenomen besluit huuraanpassing 2020’, d.d. 7 februari 

2020, pagina 2, auteur Maarten Vos. 

 

N.B.: 

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) hebben dit jaar een brief 

geschreven aan de minister en Tweede Kamer waarin zij aangeven dat de eenmalige 

huurverlaging voor eenieder dient te gelden. 
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TOELICHTINGEN BIJ ANTWOORDEN 

Er is in de enquête veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om toelichtingen te geven 

bij de antwoorden.  

 

De woning is te duur 

Een voor het huurbeleid relevant onderwerp is ‘de woning is te duur’.  

 

ANALYSE ‘De woning is duur’ 

Er is een groep huurders die aangeeft dat zij de woning duur vindt omdat zij de 

kwaliteit en prijs niet overeen vinden komen.  

 

Maar er is ook een grotere groep huurders die aan hun maximale 

betalingscapaciteit zit, ook met huurtoeslag. Deze laatste groep zit in een lastig 

parket.  

Als het inkomen verder daalt, wordt de situatie mogelijk hopelozer. Dat hangt af 

van de situatie. Voor een deel van de huurders geldt dat zij meer huurtoeslag 

krijgt bij inkomensdaling. Als het inkomen  hetzelfde blijft, krijgen zij te maken 

met een maandhuurstijging (tenzij zij in aanmerking komen voor een ander 

huuraanpassingsbeleid).  

 

Een derde groep is huurders die te maken krijgen met een inkomensstijging. Als 

het inkomen stijgt (en de huurtoeslag valt weg), komen zij uiteindelijk (voor 

toelichting zie 

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/23/maximale-inkomensgrenzen-in-

de-huurtoeslag-vervallen-in-2020) in een armoedeval terecht. Ook voor hen geldt 

dat de maandhuur een grote belasting kan gaan vormen.  

 

STELLINGNAME 

De maandhuur van de woning moet passen bij de huurders van sociale 

huurwoningen. Als er correcties moeten plaatsvinden (bevriezing, verlaging e.d.) 

geeft dat op zich al aan dat er geen passende maandhuur is. Het huurbeleid moet 

uitgangspunten hanteren die gebaseerd zijn op wat je redelijkerwijs mag vragen 

aan huurders die gezien hun inkomen recht hebben op een sociale huurwoning, 

zie ook Nibud-onderzoek - Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.  
 

De financiële huishouding van de woningcorporatie moet gebaseerd zijn op wat 

men redelijkerwijs van de huurders aan huur mag vragen. De uitgaven en 

ambities moeten daarop aangepast worden, niet andersom. In het opstellen van 

dat sociale draagkrachtrekenmodel waarop de begroting kan worden gebaseerd, 

denkt Huurdersraad Vidomes graag mee.  
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De financiële weerbaarheid is laag en wordt lager 

Ook geven respondenten aan dat zij het in deze periode financieel moeilijk hebben, niet 

alleen door de corona-crisis. Zij vinden dat de corporatie in deze periode voor alle 

huurders de huur zou moeten bevriezen. 

 

ANALYSE 

Huishoudens in een sociale huurwoning ervaren een lage financiële weerbaarheid. 

Van Rijkswege worden middelen ingezet om burgers die getroffen worden door de 

corona-crisis financieel te ondersteunen. Voor deze groep geldt dat  deze 

financiële ondersteuning niet teniet mag gaan door een huurverhoging, ongeacht 

de kwaliteit of grootte van de woning.  

De groep huurders, die niet direct financieel getroffen wordt door de corona-crisis, 

kan een algemeen landelijke economische terugval tegemoet zien zie onder meer 

www.cpb.nl/blijvende-economische-schade-van-de-coronacrisis, een rapport van 

het CPB, gepubliceerd op 25 augustus 2020. Ook dat zal haar effect hebben. 

 

STELLINGNAME 

Het huurbeleid van 2021 zou gekenmerkt moeten worden door een zeer sobere 

huurverhoging, in ieder geval voor geen enkel huishouden boven het 

inflatieniveau (dus niet uitgaan van een gemiddelde huurverhoging op 

inflatieniveau). 

 

De eenmalige huurverlaging voor ‘dure scheefwoners’, past in de wens van de 

respondenten voor redelijke woonlasten. Het is belangrijk dat deze maatregel 

corporaties verplicht is opgelegd. Een sterk signaal dat ook op Rijksniveau 

‘redelijke woonlasten’ hoog op de agenda staat.  
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EINDNOTEN 
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