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MEMO (vertrouwelijk) 
 

Aan : leden Koepel Grave en KMAS 

Van  : directie Mooiland 

Onderwerp : Adviesaanvraag huurverhoging en huurverlaging 1 juli 2018 

Datum : 30 januari 2018 

 
Voorgenomen besluit huurverhoging en huurverlaging 1 juli 2018 
De voorliggende adviesaanvraag gaat inhoudelijk in op de huurverhogingen en eenmalige 

huurverlagingen per 1 juli 2018. Deze adviesaanvraag is het resultaat van: 
 overleg met het directieteam van Mooiland en de huurderskoepels over de uitgangspunten van 

de Ondernemings- en portefeuillestrategie van Mooiland, het nieuwe streefhuurbeleid en de 
drie principes van Mooiland en de Huurderskoepels bij de jaarlijkse huurverhoging; 

 het Bestuurlijk Overleg tussen Mooiland en de Koepel Grave en de KMAS over het te voeren 
huurbeleid 2018.  

De leden van de Koepel Grave en de KMAS wordt gevraagd gezamenlijk advies te geven op het 

voorgenomen besluit over de huurverhoging en huurverlaging per 1 juli 2018. Gezien de 
gevoeligheid van de informatie rondom de huurverlaging is het verzoek, zoals eerder afgesproken 
in het BO van 24 januari 2018, om dit memo vertrouwelijk te behandelen. Hiermee voorkomen we 
dat de informatie over de huurverhogingen / huurverlagingen eerder openbaar is dan dat Mooiland 
de huurders per brief heeft geïnformeerd over de huurverhoging / huurverlaging die voor hen van 
toepassing is per 1 juli 2018. 

 
Leeswijzer notitie 
In deze notitie gaan we achtereenvolgens in op: 

1. Historisch perspectief huurverhogingen; 
2. Uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie; 
3. Drie principes bij de huurverhoging; 
4. De regelgeving voor de huurverhoging: wat mag in 2018? 

5. Trendbreuk 2018;  

6. Voorstel voor de huurverhoging en huurverlaging per 1 juli 2018; 
7. Adviesaanvraag voorgenomen besluit huurverhoging en huurverlaging; 
8. Het vervolg. 

 
1. Historisch perspectief huurverhogingen 

De afgelopen jaren heeft Mooiland een gematigd huurbeleid gevoerd ten aanzien van de jaarlijkse 
huurverhogingen. In 2016 werden de huren gemiddeld met 0,8% verhoogd. Hierbij is onderscheid 
gemaakt naar kerngebied (gemiddeld 1,3% huurverhoging) en overig werkgebied (gemiddeld 0,1% 
huurverhoging). 
 
In 2017 zijn de huren als volgt verhoogd: 
Doelgroep kerngebied   : 0,3% (inflatie) 

Doelgroep overig werkgebied  : 0,0% 
Niet-doelgroep kerngebied   : 4,3% (inflatie + 4%) 

Niet-doelgroep overig werkgebied : 4,3% (inflatie + 4%) 
Niet-DAEB kern en overig gebied : 2,0% (inflatie + 1,7%) 
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2. Uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie (O&P-strategie) 
Mooiland wil dat de woonlasten van onze huurders behorend tot de wettelijke inkomensdoelgroep 
betaalbaar zijn, zowel nu als in de toekomst. Mooiland kan de woonlasten van huurders direct 
beïnvloeden via onder andere het huurbeleid en de jaarlijkse huurverhoging. Vanuit 
verantwoordelijkheidsgevoel en goed rentmeesterschap houden we bij het aspect betaalbaarheid 
ook de balans tussen prijs en kwaliteit, goed in de gaten. We zijn bereid met minder dan de 

markthuur genoegen te nemen mits daar een goede maatschappelijke onderbouwing voor is.  
Voor de doelgroep past Mooiland de komende jaren gemiddeld een inflatievolgende huurverhoging 
toe om bij te dragen in de betaalbaarheid van de woonlasten. In het geval van huishoudens met 
een inkomen boven de € 41.056 (prijspeil 2018) passen we een inkomensafhankelijke 
huurverhoging toe. Hierbij speelt nadrukkelijk het streven naar een marktconforme prijs-
kwaliteitverhouding een sturende rol in het huurprijsbeleid. Voor niet-DAEB woningen vragen we 

een marktconforme huurverhoging op basis van de ontwikkeling van de markthuren. 

 
3. Drie principes bij de huurverhoging 
Naast de uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie van Mooiland, hanteert 
Mooiland drie principes. De Koepels en Mooiland spraken begin 2016 af om deze principes te 
hanteren bij de jaarlijkse huurverhoging en het huurbeleid, mits wet- en regelgeving hiertoe de 
mogelijkheid bieden. Per uitgangspunt staat vervolgens beschreven hoe we deze toepassen bij de 

huuraanpassing van 1 juli 2018. 
 
1. Inkomen en draagkracht:  

Mooiland houdt rekening met de portemonnee van de doelgroep (primair en secundair met een 
inkomen tot en met € 41.056 in 2018). Voor de doelgroep houden we de woonlasten 
betaalbaar. Huurders die niet tot de doelgroep horen, krijgen een inkomensafhankelijke 
huurverhoging omdat we deze niet-doelgroep niet is aangewezen op sociale huurwoningen. 

 
Om rekening te houden met de betaalbaarheid van de woonlasten van de doelgroep, krijgt de 
doelgroep in 2018 wederom een lagere huurverhoging dan de niet-doelgroep. De huurverhoging 
voor de doelgroep hangt af van de hoogte van de huidige netto huur ten opzichte van de 
streefhuur (huurprijs die passend wordt geacht bij de kwaliteit van de woning). Dit is de 
huursombenadering.  

 
2. Prijs-kwaliteitverhouding:  

De huurprijs staat in verhouding met de kwaliteit van de woning. De huurprijs staat daarom ook 
in verhouding tot de huurprijs die we aan nieuwe huurders vragen (streefhuur1) voor een 
woning van vergelijkbare kwaliteit. 
 

Mooiland heeft de voorkeur om de huurverhoging te relateren aan de streefhuur van de woning. 

Dit kan in 2018 voor het eerst omdat voor alle woningen de herijkte streefhuren bekend zijn. 

Dit geldt zowel voor het kerngebied als het overige werkgebied. Mooiland gaat in 2018 bij de 
doelgroep de huren verhogen volgens de huursombenadering. Bij de doelgroep wordt de 
huurverhoging daarnaast of sowieso afgetopt op de streefhuur. 
 
De niet-doelgroep (met een inkomen boven de € 41.056) krijgt de maximaal toegestane 
huurverhoging in 2018. Bij de niet-doelgroep worden de huren niet afgetopt op de streefhuur. 

Bij de niet-doelgroep kunnen de netto huren boven de streefhuur komen te liggen. Bij mutatie 
worden deze huren weer verlaagd naar de streefhuur en aangeboden aan de doelgroep van 
beleid. 

 
3. Rentmeesterschap:  

Mooiland let erop dat we genoeg financiële middelen hebben voor de volkshuisvestelijke 

opgaven en verplichtingen op zowel de korte als de lange termijn en voor een doelmatige 
besteding daarvan. Zo kunnen we huidige én toekomstige huurders uit de doelgroep goed 

blijven bedienen met betaalbare huisvesting passend bij hun levensfase en inkomenssituatie. 
 

                                                
1 Streefhuur is de huur die wordt gevraagd als een woning leeg komt en er een nieuwe huurder gezocht wordt 

(mutatie). 
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De jaarlijkse huurverhoging is conform het kader van de O&P-strategie van Mooiland een 
gemiddelde inflatievolgende huurstijging voor de doelgroep van beleid. Op individueel niveau 
ontstaan verschillen bij de huurverhoging gebaseerd op de huursombenadering. Dit komt omdat 
de verschillen tussen de netto huren en de streefhuren zeer uiteenlopend zijn. Met de 
huursombenadering worden deze verschillen tussen de netto huur en de streefhuur kleiner 
gemaakt. Mooiland blijft te allen tijde binnen de wettelijke kaders voor de jaarlijkse 

huurverhoging. 
 

In afbeelding 1 hieronder is de samenhang tussen de drie principes bij de huurverhoging 
weergegeven. 

 
Afbeelding 1. Samenhang drie principes bij huurverhoging 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
4. De regelgeving voor de huurverhoging: wat mag in 2018? 
Per 1 januari 2017 is de huursombenadering van kracht (= jaarlijkse huurverhoging + 
huurharmonisaties van een heel jaar). De huursom bij een woningcorporatie mag jaarlijks 
maximaal stijgen met de inflatie van het voorgaande jaar + een opslag van 1%. In 2018 komt de 
huursom uit op (1,4% inflatie + 1% =) 2,4%. 

 

In 2018 mag wederom een inkomensafhankelijke huurverhoging gevraagd worden. Mooiland kan 
bij de Belastingdienst voor de sociale huurwoningen (DAEB) de inkomenscategorie opvragen. 
 
De Belastingdienst onderscheidt twee inkomenscategorieën in 2018. Per inkomenscategorie geldt 
een maximale huurverhoging: 
 

A. Maximaal 3,9% (inflatie van 1,4% + 2,5%) voor individuele huishoudens met een inkomen tot 
en met € 41.056 (op basis van het inkomensjaar 2016); 
 

B. Maximaal 5,4% (inflatie van 1,4% + 4,0%) voor huishoudens met een inkomen vanaf € 41.056 
(op basis van het inkomensjaar 2016). 

 

Uitzonderingsgroepen: 
Huurders die in 2018 al de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, chronisch zieken en huurders 

met een huishouden van 4 of meer personen mogen geen inkomensafhankelijke huurverhoging 
krijgen. Deze groepen worden door de Belastingdienst apart weergegeven in de gegevens over 
huurders, maar hieruit is niet te herleiden of deze groepen een inkomen hebben onder of boven de 
inkomensgrens van € 41.056.  
 

 
 
 

HUUR-
VERHOGING 

Inkomen en draagkracht 

Prijs-kwaliteit Rentmeesterschap 
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5. Trendbreuk 2018 
Mooiland heeft al meerdere jaren de ambitie uitgesproken om de huursombenadering toe te passen 
en op deze wijze de netto huren en de streefhuren in balans te brengen. Zoals hierboven 
omschreven is dit wettelijk mogelijk sinds 1 januari 2017. Mooiland kon dit echter nog niet 
uitvoeren in 2017 omdat het ontbrak aan actuele (herijkte) streefhuren. Daarom is de afgelopen 
jaren volstaan met een generieke d.w.z. voor alle huurders van de doelgroep dezelfde 

huurverhoging. Daarbij kon alleen het ‘grove’ onderscheid gemaakt worden tussen het kerngebied 
en overig Nederland. Omdat de huurverhoging voor iedereen hetzelfde was, was hij daarom ook 
voor iedereen zeer gematigd.  
 
In 2017 zijn alle streefhuren, in het verlengde van de nieuwe O&P-strategie, geactualiseerd met als 
doel de betaalbaarheid en beschikbaarheid van onze huurwoningen voor de lange termijn te 

borgen. In het kerngebied is dit in het voorjaar van 2017 voltooid en ingevoerd. In het overig 

werkgebied is dit in het najaar van 2017 voltooid en ingevoerd. Hierdoor zijn in 2018 de 
streefhuren beschikbaar op woningniveau en dat maakt het toepassen van de huursombenadering 
voor het eerst mogelijk voor de doelgroep met een inkomen tot en met € 41.056 (prijspeil 2018). 
Mooiland heeft daarom besloten om in 2018 ook daadwerkelijk de huursombenadering volledig 
door te voeren voor alle DAEB-woningen en voor huurders behorend tot de doelgroep (inkomens 
tot en met € 41.056). Dit is een duidelijke trendbreuk met eerdere jaren, maar is volledig in lijn 

met de drie principes voor de huurverhoging. 
 
Huursombenadering 
Bij de huursombenadering wordt in eerste instantie gekeken naar de huidige netto huur (lees: kale 
huur) en de afstand tot de streefhuur. Bij een groot verschil tussen de netto huur en de streefhuur 
zal de huurstijging groter zijn dan bij woningen waarbij de netto huur en de streefhuur al dicht bij 
elkaar liggen.  

 
Huurverlaging 
Met de toepassing van de huursombenadering, met als doel de betaalbaarheid te borgen, komen er 
ook huurders in beeld waarbij de netto huur op dit moment hoger is dan de actuele streefhuur. Bij 
deze woningen is Mooiland voornemens om bij mutatie de huur te verlagen naar de streefhuur. Dit 
leidde tot de vraag wat we voor de zittende huurders konden beteken waar de huidige huur hoger 

is dan de nieuwe streefhuur. Op verzoek van de koepels Grave en de KMAS is dit nader onderzocht 
en meegenomen in dit voorstel voor de huurverhoging 2018. 
 
Uitkomsten analyse huurverlaging 
Mooiland heeft een analyse uitgevoerd naar de huurcontracten die een netto huur hebben die 
hoger is dan de streefhuur. Dat blijken zijn circa 6.500 woningen/huurcontracten. Hieronder is de 
samenvatting van deze analyse opgenomen in tabel 1: 

 

Tabel 1. Uitkomsten analyse huurverlagingen 
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Voorgenomen besluit bij huurverlagingen:  
Per 1 juli 2018 wordt bij circa 5.000 huurders een eenmalige huurverlaging doorgevoerd. De netto 
huren worden dan in een stap verlaagd naar de netto huur. De grens voor een huurverlaging per  
1 juli 2018 is gesteld bij een verschil van € 10,-. Bij huren met een verschil tussen € 0,- en de € 
10,- wordt de huur gecorrigeerd via de huursombenadering. Concreet houdt dit in dat er bij deze 
huurders één à twee jaar geen huurverhoging wordt gevraagd waardoor de netto huur en de 

streefhuur in balans worden gebracht2. Huishoudens met een inkomen boven de € 41.056 en niet-
DAEB woningen zijn uitgesloten van een huurverlaging. 
 
6. Voorgenomen besluit huurverhoging en huurverlaging 1 juli 2018 
Bovengenoemde kaders en overwegingen zijn uitgewerkt in de keuze voor de huurverhoging per 1 
juli 2018. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen DAEB, niet-DAEB, doelgroep en niet-doelgroep. 

Hieronder volgt per type huurverhoging/huurverlaging een nadere uitwerking. 

 
Huursombenadering doelgroep DAEB (inkomens tot en met € 41.056) 
Voor deze doelgroep geldt dat de huursombenadering wordt toegepast. Hiervoor is een staffel 
opgesteld en deze is hieronder in tabel 2 weergegeven: 
 
Tabel 2. Staffels bij huursombenadering DAEB-contracten. 

 

Huursombenadering DAEB-contracten 
 

 

Percentage huurverhoging 

Verschil netto huur meer dan € 100 lager dan streefhuur 3,0% 

Verschil netto tot streefhuur € 50 tot € 100 2,5% 

Verschil netto tot streefhuur € 10 tot € 50  2,0% 

Verschil netto tot streefhuur € 0 tot € 10 1,4% 

Netto huur is gelijk aan streefhuur 0% 

Streefhuur € 0 tot en met € 10 lager dan netto huur 0% 

Streefhuur meer dan € 10 lager dan netto huur Huurverlaging naar streefhuur 

 
Toelichting op de staffel: 
Grootste verschil tussen netto huur en streefhuur krijgen een huurverhoging van 3,0%. Deze 

staffel loopt vervolgens van 3,0% af naar 2,5%, 2% en uiteindelijk 1,4% (gelijk aan inflatie). Daar 
waar de netto huur en de streefhuur gelijk zijn krijgen huurders geen huurverhoging. Als de 
streefhuur minder dan € 10,- lager is dan de netto huur, krijgen huurders ook geen huurverhoging. 
Bij verschillen (netto huur hoger dan de streefhuur) groter dan € 10,- worden de huren per 1 juli 
2018 verlaagd naar de streefhuur. Zie voor een totaaloverzicht van de huurverlagingen en de 
huurverhogingen bijlage 1. 

 
Aftoppen op de streefhuur voor de doelgroep 

Mooiland heeft de streefhuren per 1 januari 2018 geactualiseerd voor 2018. De streefhuren (van 
DAEB-woningen) zijn daarbij afgetopt op de liberalisatiegrens (bevroren op € 710,68). Mocht door 
de huurverhoging van 1 juli 2018 de netto huur boven de streefhuur dreigen te komen, dan 
maximeren we de netto huur op de streefhuur (huren worden dan afgetopt). Voorwaarde bij het 
aftoppen is dat de huurder tot de doelgroep behoort (inkomensgroep tot en met € 41.056).  

 
Herstructurering/sociaal plan 
Afspraken met huurders over de huurverhoging in het kader van herstructurering/sociaal plan en 
dergelijke (zgn. uitzonderingenlijst) worden gerespecteerd bij de jaarlijkse huurverhoging. 
 
Huurverhoging/huurverlaging bij renovatieprojecten 
Bij renovatieprojecten kan het in 2018 voorkomen dat de eenmalige huurverlaging de individuele 

huurverhoging doorkruist vanwege de woningverbetering / verduurzaming. Dit vindt Mooiland niet 
wenselijk. In 2018 onderzoekt Mooiland welk huurbeleid passend is bij de verduurzaming van het 

vastgoed. 
 
 

                                                
2 Hiervoor is gekozen omdat ieder jaar per 1 juli van dat jaar de WOZ-waarde in de woningwaardering wijzigt. 
Hierdoor kan ook de streefhuur ieder jaar in geringe mate wijzigen als de woningwaardering wijzigt. Door de 
grens in 2018 te stellen op € 10,- blijft er ruimte om dit jaarlijks te corrigeren via de huursombenadering. 
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Voorgenomen besluit bij renovatieprojecten 2018:  
In 2018 worden de huren van woningen bij renovatieprojecten niet gewijzigd. De effecten van de 
woningverbetering en een eventuele huurverhoging of huurverlaging wordt bij deze woningen in 
2019 meegenomen bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2019.  
 
Onderscheid kerngebied en overig werkgebied 

In 2018 maken we niet langer onderscheid tussen het huurbeleid voor het kerngebied en het 
overige werkgebied. Reden hiervoor is dat op woningniveau de streefhuur is bepaald. Bij de 
huursombenadering wordt vervolgens naar de streefhuur gekeken en daarom is onderscheid naar 
gebieden niet meer nodig. Dit komt al tot uiting bij de criteria voor de streefhuren. 
 
Verkoop woningen Groningen 

Met oog op de voorgenomen verkoop van de woningen in de provincie Groningen zijn de 

huuraanpassingen van invloed op het proces van verkoop. Om te zorgen dat de 
(inkomensafhankelijke) huurverhoging en eventuele huurverlagingen uitvoerbaar zijn, is het 
noodzakelijk om de definitieve verkoop van de woningen te laten plaatsvinden na 1 juli 2018. Dit 
heeft tevens als effect dat het opvragen van inkomensgegevens ook volgens de wettelijke regels 
(opvragen en uitvoeren) kan worden uitgevoerd.  
 

Huurverhoging niet-doelgroep DAEB (inkomens vanaf € 41.056) 
Voor de huurverhoging van de niet-doelgroep is het voorgenomen besluit om de maximale 
huurverhoging te vragen. Dit komt neer 5,4% (inflatie van 1,4% + opslag van 4%). 
 
Huurverhoging niet-DAEB woningen (vrije sector) 
Bij de huurverhoging van niet-DAEB huurwoningen (boven € 710,68) volgen we de ontwikkeling 
van de markthuren. De huurverhoging voor geliberaliseerde huurwoningen is per 1 juli 2018 3,1% 

(inflatie + opslag van 1,7%). Dit is qua uitgangspunt gelijk aan de huurverhoging van 2017 voor 
de niet-DAEB woningen. 
 
Huurverhoging standplaatsen, SSHN en parkeerplaatsen 
De huurverhoging van de standplaatsen en de parkeerplaatsen is gelijk aan de inflatie van 1,4%. 
Waar relevant worden deze afgetopt op de streefhuur. 

 
Huurverhoging BOG, MOG en ZOG  
Voor de overige verhuurbare eenheden binnen de BOG, MOG en ZOG3 is in het contract bepalend 
hoe de jaarlijkse huurverhoging. De huurverhoging per 1 juli 2018 wordt dan ook uitgevoerd 
volgens de afspraken in het huurcontract.  
 
Huurverhoging in relatie tot wet- en regelgeving 

Het voorgenomen besluit en deze adviesaanvraag vallen binnen de kaders van de ministeriële 

regeling MG 2017-02 ‘Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke 
huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2018’. Het voorgenomen besluit en de 
adviesaanvraag zijn ook gebaseerd op de mogelijkheden binnen de huursombenadering.  
  

                                                
3 BOG = Bedrijfsonroerend goed, MOG = Maatschappelijk onroerend goed, ZOG = Zorg onroerend goed. 
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7. Adviesaanvraag voorgenomen besluit huurverhoging en huurverlaging 
Mooiland vraagt advies van de huurderskoepels op: 
 
1. Een gestaffelde huurverhoging per 1 juli 2018 (bijlage 1) voor de doelgroep met een inkomen 

tot en met € 41.056. Alleen voor huishoudens met een streefhuur hoger dan de netto huur; 
2. Een huurverlaging per 1 juli 2018 voor de doelgroep indien de netto huur meer dan € 10 hoger 

is dan de streefhuur (bijlage 1). Dit betreft circa 5.000 huishoudens; 
3. Het aftoppen op de streefhuren voor de doelgroep (netto huur mag niet boven streefhuur 

uitkomen). De streefhuren zijn afgetopt op € 710,68 voor de doelgroep; 
4. Geen huurverhoging toe te passen voor woningen waar de netto huur en de streefhuur al gelijk 

aan elkaar zijn; 
5. Geen huurverhoging toe te passen bij woningen waar de streefhuur minder dan € 10,- lager is 

dan de netto huur; 

6. Geen huuraanpassingen door te voeren voor woningen waar in 2018 een renovatieproject 
start. 

 
De huurderskoepels wordt gevraagd om te adviseren over het geheel van deze notitie en niet op 
bovenstaande, individuele onderdelen. 

 
8. Het vervolg 
Op 24 januari 2018 is tijdens het Bestuurlijk Overleg tussen de Koepels en Mooiland een toelichting 
gegeven op het voorgenomen besluit. Deze presentatie is als bijlage opgenomen bij deze 
adviesaanvraag. Op verzoek van de Koepels wordt deze presentatie ook aan de voltallige Koepels 
toegelicht op 15 februari 2018. De Koepels is gevraagd om met één advies te komen namens de 

beide Koepels. Verzoek is om dit advies uiterlijk 22 februari 2018 aan Mooiland te versturen. De 
Koepels hebben hierdoor een kortere adviesperiode dan strikt genomen van hen wettelijk gevraagd 

mag worden.  
 
Doel hiervan is een snellere afhandeling van de besluitvorming waardoor Mooiland een maand 
eerder dan gebruikelijk de huuraanzegging kan versturen naar de huurders. De Koepels hebben 

tijdens het Bestuurlijk Overleg aangegeven hier aan mee te willen werken. Dit mede met het doel 
om eind maart 2018 gezamenlijk met Mooiland een persmoment te organiseren. Echter pas nadat 
alle huurders per brief geïnformeerd zijn over de huurverhoging of huurverlaging. Dit is mede de 
reden van het vertrouwelijk behandelen van deze adviesaanvraag. 
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Bijlage 1. Overzicht van huurverhogingen en huurverlagingen 2018 

 

 
 

 

Huursombenadering DAEB-contracten en 

inkomen tot en met € 41.056 
 

 

Aantal 

(circa) 

 

Percentage bij 

huurverhoging / 

gemiddelde 

huurverlaging 

Netto huur meer dan € 100 lager dan streefhuur 

(huurverhoging) 

3.400 3,0% 

Netto huur € 50 tot € 100 lager dan streefhuur 

(huurverhoging) 

5.000 2,5% 

Netto huur € 10 tot € 50 lager dan streefhuur  

(huurverhoging) 

5.400 2,0% 

Netto huur € 0 tot € 10 lager dan streefhuur 

(huurverhoging) 

2.200 1,4% 

Netto huur is gelijk aan streefhuur 

(geen huurverhoging) 

1.500 0% 

Netto huur € 0 tot en met € 10 hoger streefhuur 

(geen huurverhoging) 

1.500 0% 

Netto huur € 10 tot € 50 hoger dan streefhuur 
(huurverlaging) 

3.200 Gemiddelde verlaging 
= circa -/- € 26,- 

Netto huur € 50 tot € 100 hoger dan streefhuur 

(huurverlaging) 

1.500 Gemiddelde verlaging 

= circa -/- € 67,- 

Netto huur meer dan € 100 hoger dan streefhuur 
(huurverlaging) 

   300 Gemiddelde verlaging 
= circa -/- € 120,- 

 

Totaal van DAEB-contracten  (circa) 
 

 

24.000  
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Bijlage 2.  Overzicht huurverhoging en huurverlaging per 1-7-2018 
 
De huurverhoging / huurverlaging krijgt per 1 juli 2018 als volgt inhoud: 
 
DOELGROEP met inkomen tot en met € 41.056 

 
 
 
INKOMENSGROEP met inkomen boven € 41.056  

 
 
 
NIET-DAEB contracten 

 
 
 
BOG, MOG, ZOG, parkeren, standplaatsen, woonwagens en SSH& 

 
 


