
 

1 

 

 
Huurdersraad Vidomes 
Van ’t Hoffplein 1 
2725 EA  ZOETERMEER 
 
 
 
 

 Delft, 28 december 2020 

 Onderwerp: Huurbeleid Vidomes in 2021 

 Bijlage(n): 1 

 

 
 
 
Beste leden van de Huurdersraad,  
  
Na uitgebreid beraad hebben we als bestuur van Vidomes besloten om nu geen grote 
wijzigingen door te voeren in het huurbeleid voor 2021. Dat doen we omdat we ons realiseren 
dat het speelveld van het huurbeleid en het fiscale beleid met een nieuwe kabinetsformatie 
ingrijpend kan wijzigen en we willen voorkomen dat we een jojo-beleid voeren. We kunnen dit 
besluit nu nemen, omdat we het ons voor de korte termijn kunnen permitteren om nog niet in te 
grijpen. Voor de (midden)lange termijn is de financiële noodzaak om in te grijpen er wel degelijk, 
aangezien het duurzaam business model van Vidomes onder druk staat vanwege het huidige 
fiscale regime in combinatie met onze grote maatschappelijke opgave. In deze adviesaanvraag 
voor het huurbeleid voor 2021 leggen we onze overwegingen nader uit.   
  
Terugblik  
Vidomes heeft in de jaren vóór 2020 de huren met meer dan inflatie verhoogd.  In combinatie 
met bezuinigingen op de bedrijfsvoering en een scherpere sturing op onze investeringen en 
onderhoud, zorgde dit ervoor dat Vidomes steeds kon blijven voldoen aan de financiële normen 
van onze toezichthouders. De nieuwbouwportefeuille is in 2012 sterk ingekrompen, maar 
gelukkig vanaf 2016 weer voorzichtig en in beperkte mate opgebouwd. Tegelijkertijd hield 
Vidomes specifiek huurders voor wie de huur onbetaalbaar dreigde te worden uit de wind door 
regelingen voor huurbevriezing en huurverlaging.   
  
Voor de huuraanpassing van 2020 hebben we op het scherpst van de snede een stap terug 
kunnen doen en de wettelijke huursomstijging gemiddeld inflatievolgend gemaakt. Die stap terug 
kwam alle huurders ten goede. De enige uitzondering hierop waren de huurders met een 
inkomensafhankelijke huurverhoging (die kregen nog wel een vergelijkbare verhoging als 
eerder). De aanpassing was het meest in het voordeel van AOW-gerechtigden en van huurders 
van energiezuinige woningen.   
  
Afgelopen jaar hebben jullie in goede samenwerking met ons jullie achterban via een enquête 
en bijeenkomst geraadpleegd over het  huurbeleid van Vidomes. De uitkomsten daarvan laten 
een gevarieerd beeld zien. Eén ding was wel vrij eenduidig: de meeste huurders vinden de 

huurprijs hoog in verhouding tot de kwaliteit. We rekenen nog lang geen 100% van de maximale 
huur, toch hebben we begrip dat huurders de huren als hoog ervaren en is het voor ons zeker 
geen doel op zich om huren te verhogen.    
  
Recente voorstellen  
Wij hebben afgelopen periode een aantal voorstellen aan jullie voorgelegd voor het huurbeleid: 
het verhogen van de basis voor aanbiedhuren naar 90% van maximale huur en het verhogen 
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van de afgetopte huren, door de subsidiabele servicekosten voortaan boven de aftopgrens te 
brengen.  
Deze voorstellen hadden, naast de financiële (midden)lange termijn uitdagingen, als directe 
aanleiding twee ingrepen in de huur die onze financiën raken. Een verminderd rendement op 
onze investeringen als gevolg van onze verlaging van de woningwaarderingspunten voor 
energiezuinige woningen. En de generieke ingreep van minister Ollongren om in één klap de 
huren te verlagen voor een grote groep huurders tot aan de aftopgrenzen.   
  
Daarnaast raamden we dat om de huuraanpassing op inflatievolgend te houden, we een 0,1% 
hogere huuraanpassing moesten toepassen bij de meeste huurders. Dit ter compensatie van de 
door het Rijk verlaagde toegestane maximale huuraanpassing van maximaal 1% boven inflatie. 
De laatste berekeningen wijzen uit dat we bij behoud van de huidige lijn toch al dicht bij 
gemiddeld inflatie uitkomen. Dat betekent dat we de “staffel” kunnen handhaven met 81% als 
punt waarop de huuraanpassing inflatievolgend is.   
  
De voorstellen die we deden vinden we passen binnen onze uitgangspunten van een redelijk 
huurbeleid.   
  
Reactie Huurdersraad  
Vanuit de Huurdersraad hebben jullie  kritisch gereageerd op onze voorstellen vanwege de 
effecten op de betaalbaarheid. We waarderen het dat de Huurdersraad tot nog toe altijd 
constructief kritisch is en daarbij ook onderscheid maakt naar wat het beleid voor diverse 
huurders betekent. En we hebben er ook waardering voor dat de Huurdersraad opkomt voor de 
belangen van woningzoekenden en kijkt naar bijvoorbeeld mogelijke negatieve 
doorstroomeffecten als gevolg van hogere aanbiedhuren. We hebben zelf overigens de 
verwachting dat dit effect zeer gering zal zijn.   
  
We begrijpen dat het moment van deze voorstellen ongelukkig valt. We zitten in onzekere tijden, 
en deze aanpassingen kunnen een teleurstelling opleveren bij jullie onlangs geraadpleegde 
achterban.   
  
Betaalbaarheid belangrijk, maatwerk waar nodig  
Ons principe qua betaalbaarheid is dat de huren moeten passen bij de bestedingsruimte van 
huurders gezien hun inkomen en dat de prijs daarnaast in redelijke verhouding staat tot de 
kwaliteit. Generiek vragen we nergens de huur die we zouden kunnen en mogen vragen, we 
zitten gemiddeld ruim 20% onder wat maximaal gevraagd mag worden volgens het 
woningwaarderingsstelsel. We differentiëren onze huuraanpassing richting een uniforme prijs-
kwaliteitsverdeling met onze staffel in de huuraanpassing, richting 81% van maximale huur (die 
is verlaagd op basis van “Vidomes punten voor energie”). We werken specifiek met 
huurbevriezing en -verlaging wanneer de prijs naar kwaliteit leidt tot onbetaalbare huren voor 
bepaalde huurders. Als bijzonderheid hanteren we bij huurbevriezing en -verlaging wel dat als 
een klein huishouden groot woont, we minder verlagen op basis van het inkomen, waardoor het 
loont om kleiner te gaan wonen.   
  
Forse verbetering betaalbaarheid in 2021  
Komend jaar hebben huurders met een inkomen onder de grens van Passend Toewijzen recht 
op een eenmalige huurverlaging naar €633 (1 en 2 personen) en €678 (meer personen).  Deze 
regeling is mede geïnspireerd op het Manifest Passend Wonen waar Vidomes de initiator van is 
geweest. Deze regeling betekent voor naar schatting 2000 huurders van Vidomes een enorme 
verbetering van de betaalbaarheid. Omdat de Belastingdienst ons inkomensverklaringen gaat 
verstrekken kunnen we zorgen dat (bijna) alle huurders die er recht op hebben de regeling ook 
daadwerkelijk krijgen. Alleen huurders die recent een inkomensdaling hebben gehad moeten 
nog zelf een aanvraag doen.   
  
Vidomes had wel graag een aantal nuances in deze regeling gezien, zoals een beperkte 
huurverlaging voor te groot wonenden, zodat “kleiner wonen blijft lonen”.   
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Daarnaast gaan huren op individueel niveau met niet meer dan 1% boven inflatie verhoogd 
worden (met uitzondering van inkomensafhankelijke huurverhoging). Ook dat komt huurders 
tegemoet, die afgelopen jaren huurverhogingen tot 2,5% boven inflatie kregen omdat de prijs 
nog relatief laag was bij de kwaliteit van de woning.   
  
Afweging in groter plaatje  
Het huurbeleid is  voor Vidomes een cruciale bouwsteen in het streven naar maximaal 
maatschappelijk presteren, onder de randvoorwaarden van voldoen aan financiële normen en 
een duurzaam businessmodel. Het is daarbij continu balanceren tussen inzet op betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Zoals we weten uit het recente onderzoek Opgaven 
& Middelen, schieten onze middelen, als sector en specifiek voor ons als Vidomes in deze regio, 
helaas ruimschoots tekort voor de opgaven die voor ons liggen. Zie ter illustratie de grafieken in 
de bijlage. Omdat onze middelen tekort schieten hebben we nu slechts 1/3e van de gewenste 
nieuwbouwproductie en 2/3e van de gewenste verduurzaming in onze meerjarenbegroting 
kunnen opnemen.  
  
In deze begroting is een aanscherping van het huurbeleid 2021 met hogere huren nog niet nodig 
om onze huidige beperkte plannen voor de komende jaren te kunnen realiseren. Als we wel de 
gewenste opgaven op ons werkterrein zouden inrekenen, zouden onder de huidige 
omstandigheden en fiscale lastendruk de huren fors omhoog moeten om dit te kunnen 
bekostigen.  Naast verdere aanscherping van onze bedrijfsvoering kijken we daarom eerst ook 
nadrukkelijk naar lastenverlichting middels een uitgebreide lobby richting de kabinetsformatie, 
want de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting belasten de sociale huursector op 
onredelijke wijze.   
  
Regeerakkoord, huurtoeslag, huurbeleid  
In maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dankzij het onderzoek Opgaven & 
Middelen heeft de politiek nu Kamerbreed kunnen zien dat corporaties de opgaven niet kunnen 
betalen, vandaar ook de genoemde lobby vanuit de sector om de fiscale lasten te verlagen. Er 
ligt ook een enorme druk op de politiek om het toeslagenstelsel te herzien. De kans is erg groot 
dat met deze herziening de financiële positie van de huurders van Vidomes, of Vidomes zelf, 
wordt aangetast. Dat maakt ons uitermate voorzichtig. Een  overweging bij de door ons 
voorgestelde aanpassingen was om daarmee de huren komende periode nog te verhogen, 
zodat we financieel een iets gunstiger positie hebben om heel gericht de huren te kunnen 
verlagen waar de nood voor huurders het hoogst zal zijn. Iets dat ook door een nieuwe regering 
afgedwongen kan gaan worden.   
  
We hebben echter besloten dat stukje potentiële financiële ruimte op dit moment niet te 

benutten. Kort gesteld zien we daarvoor twee redenen:  
1. We realiseren ons dat het speelveld voor het huurbeleid en het fiscale beleid met een 
nieuw regeerakkoord er mogelijk ingrijpend anders uit komt te zien.  
2. We vinden een jojo beleid onwenselijk; 4 jaar geleden maakte we nog de stap van 90% 
naar 85% basis-streefhuur, nu zouden we terug omhoog gaan, met de kans dat we straks 
weer omlaag moeten  

  
Om die reden maken we nu een pas op de plaats in het huurbeleid voor 2021. Voor nu sluit dit 
ook goed aan bij de achterban raadpleging die de Huurdersraad heeft gedaan, de uitkomsten 
daarvan en het gesprek daarover. Dat neemt niet weg dat we na het verschijnen van de plannen 
van een nieuw kabinet opnieuw zullen moeten bepalen hoe die plannen uitpakken voor onze 
maatschappelijke prestaties: onze investeringsruimte voor beschikbaarheid en 
vastgoedkwaliteit/duurzaamheid, en voor de betaalbaarheid. We zullen dan wellicht in de 
toekomst met nieuwe voorstellen moeten komen voor aanpassing van het huurbeleid, gegeven 
de nieuwe situatie die dan is ontstaan. Daarbij is in ieder geval zeer waarschijnlijk dat we 
opnieuw zullen voorstellen om het aftoppen van huren te uniformeren met de meeste 
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corporaties, dus op de kale huur. Het is de verwachting dat ook de grondslag van de huurtoeslag 
op dit punt wordt aangepast.   
  
  
Besluit   
We hebben als bestuur besloten om het huidige huurbeleid in 2021 te continueren en niet aan te 
passen, tenzij noodzakelijk in lijn met de wettelijke vereisten. Concreet betekent dat:  
  
Jaarlijkse huuraanpassing  

1. Eenmalige huurverlaging minister Ollongren toepassen.   
2. Inzet op gemiddeld inflatievolgende wettelijke huursomstijging (1,4%).  
3. Maximeren huurverhoging op 1% boven inflatie in de staffel (met uitzondering van 
inkomensafhankelijke huurverhoging)  
4. Staffel huuraanpassing: het scharnierpunt waarbij huuraanpassing = inflatie blijft op 
81%.   
5. Toepassen resterend relevant deel Sociaal huurakkoord: huurbevriezing 
middeninkomens vanaf huurprijsgrens.  
6. Handhaven inkomensafhankelijke huurverhoging: 4% boven inflatie, tot 95% van 
maximale huur.  

  
Nieuwe verhuringen (aanbiedhuren):   

1. Handhaven basishuurpercentage bij huurlabel 2 op 85%.   
2. Handhaven subsidiabele rekenhuur als aftoppingsgrens bij huurlabel 2.   

  
  
Adviesaanvraag   
Omdat er geen wijziging plaatsvindt anders dan het toepassen van de wettelijke vereisten is 
geen formele adviesprocedure vereist. Toch vragen we advies, om te vernemen of jullie je 
kunnen vinden in deze lijn, en om jullie gelegenheid te geven om nog met voorstellen te komen 
naar aanleiding van de achterban raadpleging. De voorbereidingen voor de jaarlijkse 
huuraanpassing zijn al in volle gang, mede als gevolg van de eenmalige huurverlaging die 
formeel al per 1 januari kan worden aangevraagd en die voor 1 april met betreffende huurders 
gecommuniceerd moet worden. Daarom horen we graag zo snel mogelijk wat jullie reactie is. 
Daarvoor maken we alvast een afspraak voor na de kerstvakantieperiode.   
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Daphne Braal 
Bestuurder 
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