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de Alliantie 
T.a.v. de heer R. Haans 
Postbus 105 
1200 AC  HILVERSUM 
 
Per e-mail: rhaans@de-alliantie.nl 

 

Almere, 22 februari 2022 

 

Betreft: advies huuraanpassing 2022 

 

 

Geachte heer Haans, beste Rob, 

 

Overwegingen: 

In zijn brief aan de Tweede Kamer maakt de minister bekend dat in de sociale huursector een 

maximale huurverhoging geldt van 2,3% (zijnde de inflatie over 2021) per juli 2022. Dit betreft zowel 

de maximale huursom, als de maximale individuele huurverhoging die ook geldt voor de particuliere 

gereguleerde sector. Aanvullend stelt de minister voor een individuele huurverhoging wél mogelijk te 

maken voor de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) en huurders met een zeer lage huur. 

De SHBVA is voorstander van verlenging van de huurbevriezing. Met de stijgende kosten van het 

levensonderhoud, in het bijzonder de energieprijzen, staat veel huurders het water aan de lippen. 

Ruim een half miljoen Nederlanders heeft al te kampen met energiearmoede en van hen is 87% 

huurder. 

De eerder geboden compensatie is verre van afdoende voor huurders. De SHBVA waarschuwt dan 

ook met klem voor verdere stijging van energiearmoede onder huurders. Met het afschaffen van de 

verhuurderheffing per 2023 heeft De Alliantie ook voldoende financiële ruimte om huurbevriezing te 

kunnen bekostigen. Daarmee is huurbevriezing in 2022 in de optiek van de SHBVA ook financieel 

verantwoord. 

 

Advies SHBVA: 

De SHBVA adviseert na bestudering van uw voornemen over de huuraanpassing 2022 u hierover het 

volgende: 

Voor de SHBVA is de ontwikkeling van de woonlasten en de explosieve toename van de kosten van 

levensonderhoud in relatie tot het achterblijven van de stijging van inkomens een belangrijk criterium 

bij het beoordelen van de voorgestelde huuraanpassing. Wij zien een, zeker voor sommige groepen, 

al jaren durende forse stijging van de huren en huurders die in de knel komen. De hoge inflatie met 

zijn effecten op onder meer energie en kosten voor levensonderhoud zonder dat daar compensatie 

tegenover staat, in combinatie met weer een soms hele forse voorgenomen huurstijging, maakt dat 

wij u dringend adviseren ook voor 2022 geen huurstijging toe te passen voor al onze huurders. 
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Slechte labels: 

De SHBVA stelt voor dat huren waarbij het onderhoud van de woningen niet heeft geleid tot een 

hoger energielabel dan E, F of G worden afgetopt op de kwaliteitskortingsgrens van €442,46. Dit kan 

dus betekenen dat huurwoningen met een slecht label huurverlaging tot deze kwaliteitskortingsgrens 

krijgen tot de verbetering van de woning naar energielabel label D of hoger tot stand is gekomen. 

Uiteraard spreekt het voor zich dat de SHBVA ook voor deze huurders voorstelt geen huurverhoging 

toe te passen. 

Huurders van woningen met een slecht label kunnen zelf een beperkte bijdrage leveren aan minder 

uitstoot van broeikasgassen en verlaging van de energiekosten. Ze hebben naast een zo zuinig 

mogelijk energieverbruik weinig mogelijkheden om de isolatie van hun huurwoning te verbeteren. 

Het grondig aanpakken van isoleren van woningen met een slecht label maakt een belangrijk deel uit 

van de duurzaamheidsopgave voor de Alliantie. 

Naast dat het isoleren van bovengenoemde woningen bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot 

van broeikasgassen (de Alliantie heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan), leveren slecht 

geïsoleerde woningen hoge energiekosten op voor huurders. Met als gevolg dat dit tot problemen 

met de betaalbaarheid kan leiden, zeker gezien het feit dat de energieprijzen door het dak gaan. 

 

Woningen met een huur onder de €300,00: 

U stelt voor de huren van woningen onder de €300,00 te verhogen met een bedrag van €25,00. Dit is 

een verhoging van 8,3% of meer voor deze huurders. Het betreft hier overwegend huurders van 

tijdelijke, zeer slechte woonruimte of woonruimte voor jongeren. In de regel gaat het hier om een 

zeer kwetsbare huurdersgroep. De SHBVA vindt het onverantwoord om deze groep onevenredig hard 

te treffen. Wij stellen dan ook voor om deze huurverhoging niet toe te passen en rekening te houden 

met de belangen van deze kwetsbare huurders. 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging: 

Deze groep huurders wordt al sinds 2013 geconfronteerd met heel forse huurstijgingen. Nu worden 

zij geconfronteerd met een enorme huurstijging van maximaal €50,00 tot € 100,00. Dit kan een 

huurverhoging betekenen van maar liefst 11%, zonder dat deze categorie huurders de mogelijkheid 

heeft andere woonkeuzes te maken. Dit simpelweg omdat doorstroommogelijkheden niet 

voorhanden zijn of dat dit betekent dat deze huurders veroordeeld worden tot de commerciële markt 

met extreem dure huren. Ook in de komende jaren zal die situatie zoals wij inschatten niet anders 

worden. In alle tot onze beschikking staande stukken staat dat corporaties huurstijgingen mogen en 

deze niet hoeven toe te passen. Opvallend is dat de Alliantie de afgelopen jaren de maximaal 

toegestane huuraanpassing toepast en dat voor 2022 ook weer voornemens is te gaan doen. De 

SHBVA is van mening dat de Alliantie hiermee onvoldoende stil staat bij de nijpende gevolgen van 

deze huurverhoging voor ook deze huurders. De Alliantie zou hierin een voorbeeld kunnen nemen 

aan een corporatie als Mitros die een ruimhartiger beleid voert ten opzichte van de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. 

 

Constructieve dialoog: 

Inmiddels is duidelijk geworden wat de gevolgen van het Rijksbeleid zijn voor het huurprijsbeleid. 

In de komende jaren zal de schaarste aan woningen niet opgelost worden. De huurstijgingen lijken 

echter een merkwaardige soort vanzelfsprekendheid te kennen. Alsof het huurbeleid ons overkomt, 

we voor een voldongen feit geplaatst staan en er niets aan kunnen doen. Belangrijk is wel dat we ons 
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realiseren dat het hier gaat om keuzes die politici, beleidsmakers en corporaties samen met anderen 

nemen. Wij adviseren om de impact van deze keuzes op de huurders samen met de SHBVA en de 

werkgroep huurbeleid van de HBVA’s te bespreken.  

Ons voorstel is om met ons een dialoog aan te gaan over dit advies van de SHBVA ten aanzien van de 
huuraanpassing voor 2022 en het te voeren huurbeleid. Deze dialoog willen we voeren in de volle 
breedte voor de korte, middellange en lange termijn. Doel is te komen tot een houdbare, betaalbare 
en rechtvaardige ontwikkeling van de woonlasten gerelateerd aan de kosten van levensonderhoud. 
Dat is een verantwoordelijkheid die wij als SHBVA en de Alliantie gezamenlijk jegens onze huurders 
hebben. 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Reinier Rossen 
voorzitter 

 

 


