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Houd huren betaalbaar in heel Nederland 

 
Voorkom dat uw verhuurder de streefhuur verhoogt 
 
In 140 Nederlandse gemeenten dreigt huren onbetaalbaar te worden. 
Sinds 1 oktober 2011 mogen verhuurders in deze gemeenten een 
veel hogere huur vragen voor sociale huurwoningen die een nieuwe 
huurder krijgen. Woonbond roept huurdersorganisaties op om met 
hun verhuurder te overleggen over de streefhuur, de huurprijs die 
aan nieuwe huurders wordt gevraagd.  
 
Verhuurders in 140 gemeenten mogen bij nieuwe verhuringen een veel hogere huur vragen, maar 
zijn dit niet verplicht. Dankzij de Overlegwet heeft u als huurdersorganisatie het recht om te 
adviseren over  het huurprijsbeleid van uw verhuurder. De Woonbond roept u op om gebruik te 
maken van dat recht. 

 
Waarom mogen verhuurders de huur van nieuwe huurders verhogen? 
 
De maximaal toegestane huurprijs is per 1 oktober fors omhoog gegaan. Niet overal in Nederland, 
maar alleen in 140 gemeenten waar woonruimte schaars is en waar (koop)woningen een hoge 
gemiddelde WOZ-waarde hebben. Om dat mogelijk te maken heeft minister Donner het 
woningwaarderingsstelsel aangepast. Alle sociale huurwoningen in 140 aangewezen gemeenten 
kregen 15 extra woningwaarderingspunten. De huurwoningen in deze gemeenten met een WOZ-
waarde hoger dan € 2.900 per m2 kregen daar nog eens 10 punten bovenop.  
 

 15 extra punten - de maximaal toegestane huurprijs stijgt met 73 euro per maand.  

 25 extra punten - de maximaal toegestane huurprijs stijgt met 123 euro per maand.  
 
Als een woning opnieuw verhuurd wordt is een huurverhoging gebruikelijk. Maar door de hogere 
maximaal toegestane huurprijs kunnen verhuurders de huur nu veel sterker verhogen dan 
voorheen mogelijk was. Zittende huurders merken dat niet. Maar starters en verhuizers natuurlijk 
wel. Bij een verhuizing worden zij geconfronteerd met een veel hogere huur.  
 
Verhuurders in 140 gemeenten mogen dus bij nieuwe huurders de huurprijs fors verhogen. Maar 
ze hoeven dat niet. Zij kunnen een eigen beleid voor de huurprijzen hanteren. Dit wordt ook wel het 
streefhuurbeleid genoemd. Hierin wordt bepaald welke huurprijzen gelden voor nieuwe huurders. 
Meestal is de streefhuur uitgedrukt in een percentage van de maximaal toegestane huurprijs. Als 
huurdersorganisatie heeft u het recht om over dit beleid te adviseren.. 

 
Wat doet de Woonbond? 
 
De Woonbond en aangesloten huurdersorganisaties hebben sinds begin 2011 actie gevoerd tegen 
verhoging van de maximumhuren. Helaas is het niet gelukt om de maatregel op landelijk niveau 
tegen te houden. We streven nu naar goede afspraken over gematigde huren met de verhuurders. 
Zij zijn immers niet verplicht om de extra woningwaarderingspunten om te zetten in hogere huren. 

In 2012 besteedt de Woonbond extra aandacht aan lokaal huurbeleid. We ontwikkelen een 
ondersteuningspakket voor huurdersorganisaties en helpen u zo nodig bij het overleg en de 
onderhandelingen over de huurprijzen. 
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Wat kunt u doen? 
 
Neem zelf het initiatief om de huurmaatregel van minister Donner te agenderen in het overleg met  
uw verhuurder. Als huurdersorganisatie heeft u het recht om te adviseren over het huurprijsbeleid. 
Dat is vastgelegd in artikel 3 en 5 van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders, kortweg de 
Overlegwet. U kunt gebruik maken van het gekwalificeerd (=zwaarwegend) adviesrecht. 
 
Voordat uw verhuurder bij nieuwe verhuringen extra huur mag vragen, moet u als 
huurdersorganisatie schriftelijk geïnformeerd worden over de plannen daartoe. Uw verhuurder 
moet laten weten waarom de streefhuur omhoog gaat en wat de gevolgen voor huurders zijn. 
Vervolgens moet de verhuurder u minimaal zes weken de tijd geven om over het plan in overleg te 
treden en schriftelijk advies uit te brengen. De verhuurder kan alleen beargumenteerd van uw 
advies afwijken. Behalve op verzoek advies geven kunt u ook altijd ongevraagd adviseren over het 
huurbeleid. Voor een goed gefundeerd advies kunt u een extern deskundige inschakelen. 
 
 

Voorbeeld 

 
Verhuurder X heeft een streefhuurbeleid van 75%. Dat wil zeggen dat bij nieuwe verhuringen een 
huurprijs gevraagd wordt van 75% van de maximale huur die volgens het 
woningwaarderingsstelsel is toegestaan. 
 
Stel, een woning heeft een oppervlak van 50 m2 en heeft een WOZ-waarde van € 150.000. De 
WOZ-waarde per m2 is in dit geval € 3.000,-, waardoor per 1 oktober 2011 een maximale huurprijs 
geldt die 123 euro hoger is dan voorheen.  
 
Als de verhuurder blijft uitgaan van 75% wordt de huur ineens € 93 hoger. Handhaving van een 
streefhuurbeleid van 75% betekent dus een hogere huurprijzen voor nieuwe huurders. Per saldo 
is dit een wijziging in het beleid. Als huurdersorganisatie heeft u adviesrecht over dit soort 
beleidswijzigingen. 
 

 
Argumenten tegen huurverhoging 
 
In uw advies aan de verhuurder over het huurprijsbeleid kunt u gebruik maken van onderstaande 
argumenten tegen het verzilveren van extra woningwaarderingspunten. 
 

 Hogere streefhuren leiden op termijn tot een hoger algemeen huurniveau. 
 

 Als het huurniveau sterk omhoog gaat, worden grote delen van de woningmarkt 
onbetaalbaar voor starters en verhuizers.  
 

 Hogere huurprijzen leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag. Bij dit kabinet leidt een 
overschrijding van het budget voor huurtoeslag steeds opnieuw tot kortingen. 
 

 Veel woningen zullen door de extra punten buiten het bereik van de huurtoeslag gaan 
vallen.  
 

 De scheiding (segregatie) tussen goede en slechte buurten wordt groter. Woningen in 
gewilde wijken en gemeenten worden fors duurder dan woningen die minder gewild zijn. 
 

 De doorstroming stagneert (nieuw te verhuren woningen worden immers nog duurder). 
 

 Het gat tussen bestaande en nieuwe huurprijzen wordt nog groter; de verschillen tussen 
zittende huurders en nieuwe huurders nemen toe.  
 

 Het is onrechtvaardig om huurders op te zadelen met hogere huren, terwijl de regering 
tegelijk de kopers blijft ontzien. 
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Tien tips voor huurdersorganisaties in de schaarstegebieden 
 

1 Neem zelf het initiatief om de maatregel te agenderen in het overleg met uw verhuurder.  
 

2 Vraag uw verhuurder naar zijn plannen in het huurbeleid.  
 

3 Laat uw verontrusting blijken en wijs op de nadelige gevolgen van huurverhogingen.  
 

4 Maak gebruik van uw recht op informatie, overleg en advies (art. 3 en 5 Overlegwet).  
 

5 Probeer ter voorbereiding op het overleg meer inzicht te krijgen in de financiële situatie van 
uw verhuurder (bijvoorbeeld via het jaarverslag) en door de cijfers te vergelijken met 
andere verhuurders (kijk op www.cfv.nl) 
 

6 Maak gebruik van een externe deskundige bij (de voorbereiding op) het advies. In de 
‘Aanbeveling financiering huurdersorganisaties’ van Aedes en de Woonbond is opgenomen 
dat de kosten hiervoor door corporaties vergoed worden.  
 

7 Kijk kritisch naar wat de verhoging van de streefhuren betekent voor de betaalbare 
huurvoorraad.  
 

8 Betrek ook de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties erbij. Vaak zijn hierin 
afspraken gemaakt over het aantal betaalbare huurwoningen.  
 

9 Maak uw zorgen over de voorraad betaalbare huurwoningen kenbaar aan de gemeente en 
vraag van de gemeente hieraan aandacht te besteden in de woonvisie en 
prestatieafspraken.  
 

10 Geef het aan de Woonbond door als uw verhuurder de streefhuur verhoogt. De vereniging 
van woningcorporaties Aedes en minister Donner hebben kenbaar gemaakt dat het over 
de hele linie wel mee zal vallen. Wij kunnen aan de hand van uw meldingen aantonen hoe 
de maatregel uitwerkt in de praktijk.  

 
 
Kortom: de Woonbond roept u op om actief gebruik te maken van uw rechten en huurverhogingen 
tegen te gaan. Wij roepen u ook op ons te laten weten hoe uw verhuurder met de huurverhogingen 
omgaat. Dat kan via een web formulier van de Woonbond: http://bit.ly/streefhuur 
 
Op de website van de Woonbond leest u meer over de maatregel die per 1 oktober 2011 is 
doorgevoerd. Ook via ons tijdschrift voor huurdersorganisaties Woonbondig houden wij u op de 
hoogte. 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Woonbondconsulent in uw regio. U vindt de 
contactgegevens op onze website. 

http://www.cfv.nl/
http://bit.ly/streefhuur
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Lijst van 140 gemeenten 

 
In onderstaande gemeenten is de maximaal toegestane huurprijs per 1 oktober 2011 omhoog 
gegaan. Deze gemeenten liggen allen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-
Brabant, Utrecht of Gelderland. 
 

A t/m G H t/m N O t/m Z 
 

 
Aalsmeer 
Alkmaar 
Amersfoort 
Amstelveen 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Asten 
Baarn 
Barneveld 
Beemster 
Bergeijk 
Bergen(Noord-Holland) 
Bernheze 
Best 
Bladel 
Blaricum 
Bloemendaal 
Boekel 
Boxmeer 
Boxtel 
Bunnik 
Bunschoten 
Buren 
Bussum 
Cranendonck 
Cuijk 
Culemborg 
De Bilt 
De Ronde Venen 
Deurne 
Diemen 
Edam-Volendam 
Ede 
Eemnes 
Eersel 
Eindhoven 
Elburg 
Epe 
Ermelo 
Geldermalsen 
Geldrop – Mierlo 
Gemert – Bakel 
Graft –  De Rijp 
Grave 
 

 
Haaren 
Haarlem 
Haarlemmerliede c.a. 
Haarlemmermeer 
Harderwijk 
Hattem 
Heemstede 
Heerde 
Heerhugowaard 
Heeze-Leende 
Heiloo 
Helmond 
’s Hertogenbosch 
Heusden 
Hillegom 
Hilversum 
Houten 
Huizen 
IJsselstein 
Kaagen Braassem 
Katwijk 
Laarbeek 
Landerd 
Landsmeer 
Langedijk 
Laren 
Leiden 
Leiderdorp 
Leusden 
Lingewaal 
Lisse 
Lopik 
Maasdonk 
Maasdriel 
Millen Sint Hubert 
Montfoort 
Muiden 
Naarden 
Neder-Betuwe 
Neerijnen 
Nieuwegein 
Nijkerk 
Noordwijk 
Noordwijkerhout 
Nuenen c.a. 
Nunspeet 
 

 
Oegstgeest 
Oirschot 
Oldebroek 
Oostzaan 
Oss 
Ouder-Amstel 
Oudewater 
Purmerend 
Putten 
Renswoude 
Reusel – De Mierden 
Rhenen 
Schermer 
Scherpenzeel 
Schijndel 
Sint Anthonis 
Sint-Michielsgestel 
Sint-Oedenrode 
Soest 
Someren 
Son en Breugel 
Stichtse Vecht 
Teylingen 
Tiel 
Uden 
Uithoorn 
Utrecht 
Utrechtse Heuvelrug 
Valkenswaard 
Veenendaal 
Veghel 
Veldhoven 
Vianen 
Voorschoten 
Voorst 
Vught 
Waalre 
Wageningen 
Waterland 
Weesp 
West Maas en Waal 
Wijdemeren 
Wijk bij Duurstede 
Woerden 
Woudenberg 
Zaltbommel 
Zandvoort 
Zeevang 
Zeist 
Zoeterwoude 

 


