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Het Woonbond Ledenpanel heeft gepeild hoe
bestuursleden van aangesloten organisaties
terugkijken op het overleg over de jaarlijkse
huurverhoging in 2017. 112 bestuursleden
verspreid over 105 huurdersorganisaties vulden een
korte vragenlijst in. De peiling geeft een goed beeld
van hoe Woonbondleden terugkijken op de
onderhandelingen over de huurverhoging.

Allereerst vroegen we in welke sector de
huurdersorganisatie (vooral) actief was. De
meerderheid van de respondenten (80%) is in de
corporatiesector actief.

Advies
Veruit de meeste deelnemers aan deze peiling
maakten dit jaar gebruik van hun adviesrecht: hun
organisatie heeft de verhuurder van advies voorzien
over de huurverhoging in 2017. Maar ook enkele
bestuursleden van bewonerscommissies vulden de
vragenlijst in. Bewonerscommissies hebben geen
formeel adviesrecht over het huurbeleid.

Invloed op beleid
We vroegen de bestuursleden of de jaarlijkse
huurverhoging onder invloed van hun
huurdersorganisatie is veranderd, of ze vinden dat
de huurdersorganisatie voldoende invloed had op
de jaarlijkse huurverhoging, en of ze tevreden
waren met het uiteindelijke beleid van de
verhuurder bij de jaarlijkse huurverhoging in 2017.
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Ontevredenheid commerciële sector
Bijna de helft van de respondenten die niet
tevreden was met de uitkomst van de
onderhandelingen is actief in de commerciële
sector: 11 van de 23. Twee respondenten die niet
tevreden waren, zijn actief in een organisatie die
beide sectoren bedient, tien zijn uitsluitend in de
corporatiesector actief.

22 respondenten staan neutraal ten opzichte van de
uitkomst van de onderhandelingen. Zeventien
daarvan zijn actief in de corporatiesector, drie zijn
actief in beide sectoren, en twee in de commerciële
sector. Slechts twee respondenten uit de
commerciële sector zijn tevreden met de uitkomst
van de onderhandelingen. De ontevredenheid over
de uitkomsten van het overleg bij commerciële
verhuurders is dus relatief groot bij de
respondenten.

Aanvullende opmerkingen
De respondenten kregen de kans aanvullende
opmerkingen te maken. Meerdere respondenten
geven aan tevreden te zijn over het overleg, omdat
ze vroegtijdig betrokken werden.

Meerdere respondenten die niet tevreden waren
met het door de verhuurder gevoerde huurbeleid,
verwijzen in de opmerkingen naar het wel hanteren
van het inkomensafhankelijke huurbeleid door de
verhuurder.

Verhuurders die te weinig oog hebben voor
betaalbaarheid zorgen ook voor onvrede. Zo schrijft
één van de respondenten ‘Huren wordt zo zoetjes
aan onbetaalbaar voor een groot deel van de
bevolking.'

Conclusie
Bij ongeveer de helft van de respondenten leidde
het advies van de huurdersorganisatie tot wijziging
van het huurbeleid. Een derde van de
huurdersorganisatie vindt dat ze onvoldoende
invloed hadden op het huurbeleid. De meeste
ontevredenheid over het uiteindelijk gevoerde
huurbeleid zien we bij respondenten in de
commerciële huursector.
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