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De Woonbond bekeek 1093 meldingen over 

betaalbaarheid die tot 23 september 2019 

binnenkwamen op het Meldpunt Huuralarm van de 

Woonbond. Niet alleen huurders met een laag 

inkomen hebben grote moeite om nog rond te 

komen, voor wat hogere inkomens geldt dat 

eveneens.  
 

 

 
 

 

 

Hoezo onbetaalbaar? 
 
We vroegen  melders waar het aan ligt dat hun 

woonlasten onbetaalbaar zijn. Voor 89% van de 

melders speelt de hoge huurprijs daar een grote rol in. 

Voor ruim een derde van de melders  spelen ook de 

energiekosten mee. 

 

1. Mijn huur is hoog zegt 89% 

2. Mijn energiekosten zijn hoog zegt 34% 

3. Mijn servicekosten zijn hoog zegt 12% 

 

Maar liefst 46% van de melders houdt naar eigen 

zeggen te weinig over voor kleding en voeding. 38% 

van de melders vinkte aan dat het inkomen door 

omstandigheden (scheiding, baanverlies, overlijden 

partner) gedaald is. Voor 22% van de melders geldt 

dat zij veel betalingsverplichtingen (hoge alimentatie, 

hoge studieschuld) of schulden hebben. 

 

Waarop bezuinigen? 
 
We vroegen melders waar zij op bezuinigen om hun 

woonlasten nog op te kunnen brengen. Niet 

verbazend wordt het vaakst bezuinigd op vakantie, 

kleding en uitgaan. Twee derde bezuinigt op dagelijkse 

boodschappen, waaronder voeding. Op noodzakelijk 

onderhoud in de woning wordt het minst bezuinigd. 

 
1. Vakantie (80%) 

2. Kleding (75%) 

3. Uitgaan (73%) 

4. Abonnementen (69%) 

5. Dagelijkse boodschappen (66%) 

6. Lidmaatschap van verenigingen (62%) 

7. Vervangen apparatuur (60%) 

8. Verwarming (50%) 

9. Onderhoud in mijn woning (41%) 

 

Ook middeninkomens in de knel  
 
Het zijn niet alleen melders met lage inkomens die 

moeite hebben om de huur te betalen huur.  Ruim 

derde van de melders heeft een laag inkomen, dat 

recht geeft op huurtoeslag. Eveneens ruim een derde 

heeft een laag middeninkomen, net boven de 

huurtoeslaggrens. Zij krijgen geen enkele compensatie 

voor hun hoge huur.  

 

Een vijfde van de melders heeft een middeninkomen, 

tot € 44.000. Voor deze melders geldt nogal eens dat 

de huur door jaren van extra, inkomensafhankelijke 

huurverhogingen onbetaalbaar is geworden. Bij elkaar 

12% van de melders heeft een hoger inkomen dan € 

44.00, weet niet hoe hoog het inkomen is of wil daar 

niets over invullen.  
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Huurprijzen 

 
De huurprijzen die melders betalen liggen hoger dan 

gemiddeld. In 2017 (de meest recente cijfers) was de 

gemiddelde huurprijs voor een sociale huurwoning € 

543. Slechts 13 % van de melders betaalt een huur die 

lager is. 

 

Minder dan € 400 2% 

Tussen € 400 en € 550 11% 

Tussen € 550 en € 700 35% 

Tussen € 700 en € 800 34% 

Tussen € 800 en € 1000 15% 

Meer dan € 1000 3 % 

 
Achtergronden melders 
 
Ruim de helft is 55+ 
Melders die een melding over betaalbaarheid doen 

zijn gemiddeld een stuk ouder dan de melders die bij 

Meldpunt Huuralarm over  de moeizame zoektocht 

naar een woning vertellen. Ruim de helft van de 

melders over (on)betaalbaarheid is ouder dan 55. 

 12% is jonger dan 35.  

 15% is tussen de 35 en 45 

 22% is tussen de 45 en 55 

 30 % is tussen de 55 en 65 

 21% is ouder dan 65 

 

Bijna de helft  is alleenstaand  
Bijna de helft (48%) van de melders is alleenwonend. 

Krap een kwart (23%) woont met partner en zonder 

kinder(en). 15% van de melders woont in een 

eenoudergezin,  14% in een meerpersoonshuishouden 

met kind(eren). 

 

78% huurt van corporatie 
78% van de melders huurt van een woningcorporatie. 

6% huurt van een kleine particulier huisbaas, 16% van 

een grote commerciële verhuurder ( institutionele 

belegger.) 

 

Veel sociale huur met vrijsectorprijs 
Dat 78% van de melders van een woningcorporatie 

huurt betekent niet dat ook 78% een sociale huurprijs 

betaalt. 47 % van de corporatiehuurders op Meldpunt 

Huuralarm betaalt een huur die hoger is dan  €700.  In 

de meeste gevallen gaat het hierbij om gereguleerde 

(sociale) huurcontracten, met een huurprijs boven de 

liberalisatiegrens (€720). Dit is vooral te danken aan 

de extra, inkomensafhankelijke huurverhogingen die 

melders de afgelopen jaren voor hun kiezen kregen.   

 

Dure woningen van particulieren en beleggers 
Onder huurders die met een sociaal (gereguleerd) 

contract in de commerciële sector huren doet 

hetzelfde probleem zich voor. 50% van de melders die 

van een kleine particuliere huisbaas huurt betaalt 

inmiddels meer dan €700. Melders die van grote 

commerciële verhuurders (institutionele beleggers) 

huren betalen in 79% van de gevallen meer. Daar zijn 

ook ‘vrijesectorhuurders’ bij, die van meet af aan een  

geliberaliseerde huurprijs betaalden. Hoe groot het 

aandeel echte vrijesectorhuurders precies is kunnen 

we uit de meldingen helaas niet betrouwbaar afleiden.  

Nogal eens zien we dat melders in de veronderstelling 

verkeren ‘geliberaliseerd’ te huren, terwijl uit de rest 

van hun melding blijkt dat het gaat om een sociaal 

huurcontract met een vrijesectorprijs. 

 

 

Meldingen uit het hele land 

 
Van Appingedam in het hoge noorden tot ver ten 

zuiden van Maastricht: de meldingen over 

onbetaalbaarheid zijn afkomstig van huurders uit het 

hele land. De Randstad is wel oververtegenwoordigd: 

ongeveer de helft van de melders woont in Noord-

Holland of Zuid-Holland.  

 

 


