
   1 

 

MEMO 
 

Aan : leden Koepel Grave en KMAS 

Van  : directie Mooiland 

Onderwerp : Adviesaanvraag huurverhoging 1 juli 2019 

Datum : 28 februari 2019 

 

Voorgenomen besluit huurverhoging 1 juli 2019 
De voorliggende adviesaanvraag gaat inhoudelijk in op de huurverhogingen per 1 juli 2019. 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 van Mooiland en de samenwerkende Koepels over het te voeren 

huurbeleid 2019.  

Mooiland vraagt de Koepels een gezamenlijk advies uit te brengen over het voorgenomen besluit 
over de huurverhoging per 1 juli 2019.  

 

Leeswijzer 

In deze notitie gaan we achtereenvolgens in op: 
1. Historisch perspectief huurverhoging 2018; 

2. Uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie; 

3. Drie principes bij de huurverhoging; 

4. De regelgeving voor de huurverhoging: wat mag in 2019? 
5. Wat staat er in het Sociaal Huurakkoord? 

6. Voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2019; 

7. Voorgenomen besluit huurverhoging 2019; 

8.   Adviesaanvraag voorgenomen besluit huurverhoging 2019. 
 

1. Historisch perspectief huurverhoging 2018 

In 2018 heeft Mooiland voor het eerst de huursombenadering toegepast bij de jaarlijkse 

huurverhoging. Doel hiervan is de netto huren en de streefhuren beter in overeenstemming met 
elkaar te brengen. Daar waar de netto en streefhuren het meest uit elkaar liggen is daarom een 

hogere huurverhoging doorgevoerd dan bij woningen waar deze dicht bij elkaar liggen. Dit doen we 

om de prijs-kwaliteit, de draagkracht en goed rentmeesterschap met elkaar in balans te brengen 

en te houden.  
  

De toegepaste percentages huurverhoging waren in 2018 als volgt: 

 

Verschil netto huur en streefhuur Huurverhoging 
in percentage 

Aantal 
huishoudens 

Meer dan € 100 verschil 

 

3,0% 3.300 

€ 50 tot € 100 verschil 
 

2,5% 4.200 

€ 10 tot € 50 verschil 

 

2,0% 4.700 

Tot € 10 verschil 
 

0% tot 1,4% 3.250  

TOTAAL 

 

 15.450  
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Naast de huurverhogingen zijn er in 2018 ook huurverlagingen toegepast. Hierbij geldt hetzelfde 

doel als bij de huurverhogingen: prijs-kwaliteit (netto huren en streefhuren) in met elkaar in 
overeenstemming brengen. Alleen waren in dit geval de streefhuren lager dan de netto huren. 

Daarom zijn bij ca. 4.200 huishoudens de netto huren verlaagd naar de streefhuur. Deze 

huurverlaging was volgens Mooiland nodig om de verhouding van tussen de prijs, de kwaliteit en 

de draagkracht in één keer in overeenstemming te brengen. Naast de huurverlagingen is er bij 
1.800 huishoudens geen huurverhoging toegepast. Dit omdat in deze gevallen de streefhuur niet 

meer dan € 10 lager was dan de netto huur. 

 

In 2018 zijn bij ca. 1.150 huishoudens de huren ‘bevroren’. Dit is uitgevoerd omdat hier een 
renovatieproject in voorbereiding was. Omdat het huurbeleid bij renovaties nog niet was 

vastgesteld is ervoor gekozen om de huren te bevriezen en deze op een later moment, bij 

oplevering van het project, te herijken. Dit is op deze manier uitgevoerd om ongewenste effecten 

te vermijden (een huurverlaging enerzijds en anderzijds een huurverhoging i.v.m. de renovatie).  
 

Naast bovenstaande huurverhogingen is er bij ca. 1.500 huishoudens (in een DAEB woning) een 

inkomensafhankelijke huurverhoging (5,4%) toegepast. 

 
2. Uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie 

Mooiland wil dat de woonlasten van onze huurders, behorend tot de wettelijke inkomensdoelgroep 

tot en met € 42.436 (prijspeil 2019) zowel nu als in de toekomst betaalbaar zijn. Mooiland kan de 

woonlasten van huurders direct beïnvloeden via onder andere het (streef)huurbeleid en de 
jaarlijkse huurverhoging. Vanuit de draagkracht van onze doelgroep, onze volkshuisvestelijke 

opgave en goed rentmeesterschap houden we bij de betaalbaarheid ook de balans tussen prijs en 

kwaliteit goed in de gaten en wegen dit zwaar mee in onze keuzes. We nemen met minder dan de 

markthuur genoegen mits daar een goede maatschappelijke onderbouwing voor is.  

 
Voor de doelgroep met inkomens tot en met € 42.436 (prijspeil 2019) past Mooiland sinds 2018 de 

jaarlijkse huurverhoging toe volgens de huursombenadering. Daarbij staat de betaalbaarheid voor 

onze huurders voorop en daar zijn onze streefhuren ook op ingericht. Vervolgens streven we 

ernaar om binnen de kaders van de betaalbaarheid zoveel mogelijk de prijs en de kwaliteit van 
onze woningen in balans te brengen en grote onderlinge verschillen tussen de netto huren te 

overbruggen met de huursombenadering. Dit doen we door alle huren, binnen de wettelijk kaders, 

versneld richting de streefhuur te brengen.  

 
In het geval van huishoudens met een inkomen boven de € 42.436 (prijspeil 2019) passen we een 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Hierbij streven we nadrukkelijk naar een marktconforme 

prijs-kwaliteitverhouding 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 zijn begin 2016 overeengekomen om deze 
principes te hanteren bij de jaarlijkse huurverhoging en het huurbeleid, mits de wet- en 

regelgeving dit mogelijk (blijft) maken. Per uitgangspunt beschrijven hoe we deze toepassen bij de 

huuraanpassing van 1 juli 2019. 

 
1. Inkomen en draagkracht:  

Mooiland houdt rekening met de portemonnee van de primaire en secundaire doelgroep (met 

een inkomen tot en met € 42.436 in 2019). Voor de doelgroep houden we de woonlasten 

betaalbaar. Hier sturen we nadrukkelijk op bij de bepaling van de streefhuren en het doelmatig 
aftoppen hiervan (80% van onze woningen in het kerngebied vallen binnen de wettelijke kaders 

om in aanmerking te komen voor huurtoeslag). Huurders die niet tot de doelgroep behoren 

(inkomen boven de € 42.436 in 2019), krijgen geen korting op de marktconforme huur van de 

woning.   
 

Om rekening te houden met de betaalbaarheid van de woonlasten van de doelgroep, krijgt de 

doelgroep in 2019 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 (de huurprijs die wij passend vinden qua betaalbaarheid en kwaliteit van de woning). 

Dit is de huursombenadering. De niet-doelgroep krijgt de maximaal toegestane huurverhoging 

(inkomensafhankelijke huurverhoging voor inkomensgroep boven de € 42.436 in 2019). In 2019 
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bekijken we voor deze inkomensgroep hoe hoog de marktconforme huur is waarop we aftoppen. 

Dit omdat we er niet naar streven om deze inkomensgroep te verjagen, maar wel om hen een 
marktconforme huur te laten betalen. 

 

2. Prijs-kwaliteitverhouding:  

De huurprijs staat in verhouding met de kwaliteit van de woning. Het is streven is dat de 
huurprijs die de huidige huurders betalen in verhouding is met de geboden kwaliteit van de 

woning, maar ook met de huurprijs die aan nieuwe huurders (de streefhuur) wordt gevraagd 

voor een woning met een vergelijkbare kwaliteit. Dit is nu nog niet balans, doelstelling is om dit 

wel in evenwicht te krijgen. 
 

Mooiland geeft er de voorkeur aan de huurverhoging te relateren aan de streefhuur van de 

woning. Dit konden we in 2018 voor het eerst toepassen omdat voor alle woningen de 

streefhuren in het nieuwe huurbeleid zijn bepaald. Dit geldt zowel voor het kerngebied als het 
overige werkgebied. Mooiland gaat in 2019 de huren voor de doelgroep ook weer verhogen 

volgens de huursombenadering. De niet-doelgroep krijgt de maximaal toegestane 

huurverhoging in 2019. Bij de niet-doelgroep woningen kunnen de netto huren boven de 

streefhuur uitkomen. Bij mutatie verlagen we de huren weer op het niveau van de streefhuur en 
zodoende kunnen wij de woning (in overeenstemming met het huurbeleid) passend voor de 

doelgroep aanbieden. 

 

3. Rentmeesterschap:  
Mooiland let erop dat we genoeg middelen hebben voor de volkshuisvestelijke opgaven en 

verplichtingen op de korte en lange termijn. Zo kunnen we huidige én toekomstige huurders uit 

de doelgroep goed blijven bedienen met betaalbare huisvesting passend bij hun levensfase en 

inkomenssituatie.  

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

weergegeven. 

 

Afbeelding 1. Samenhang drie principes bij huurverhoging 
 

 

 

 
 

 

  

HUUR-

VERHOGING 

Inkomen en draagkracht 

Prijs-kwaliteit Rentmeesterschap 
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4. De regelgeving voor de huurverhoging: wat mag in 2019? 

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 + 1% opslag. In 2019 komt de huursom uit op 2,6% (1,6% 

inflatie + 1%). Voor Mooiland zit hier ook 0,3% in voor de huurharmonisaties (huursprong bij 

nieuwe verhuring). Daarmee blijft er in 2019 ca. 2,3% gemiddeld over voor de huurverhoging 
volgens de huursombenadering.  

 

In 2019 mag wederom een inkomensafhankelijke huurverhoging gevraagd worden. Mooiland kan 

en zal daartoe bij de Belastingdienst voor de sociale (DAEB) huurwoningen de inkomenscategorie 
opvragen. 

 

De Belastingdienst onderscheidt in 2019 twee inkomenscategorieën. Per inkomenscategorie geldt 

een individuele maximale huurverhoging: 
 

A. Maximaal 4,1% (inflatie van 1,6% + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met  

€ 42.436 (inkomensjaar 2017); 

B. Maximaal 5,6% (inflatie van 1,6% + 4,0%) voor huishoudens met een inkomen vanaf € 42.436 
(inkomensjaar 2017). 

 

Uitzonderingsgroepen: 

Huurders die in 2019 al de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, chronisch zieken en huurders 
met een huishouden van 4 of meer personen mogen geen extra inkomensafhankelijke 

huurverhoging krijgen. Deze groepen worden door de Belastingdienst wel apart weergegeven in de 

gegevens over huurders, maar hieruit is niet te herleiden of deze groepen een inkomen hebben 

onder of boven de € 42.436. Daarom krijgen deze huurders een gelijke huurverhoging als de 

inkomensgroep tot en met € 42.436.  
 

 

5. Wat staat er in het Sociaal Huurakkoord? 

In het najaar van 2018 hebben de Woonbond en Aedes het Sociaal Huurakkoord 2018 getekend 
(zie bijlage 1). In het Sociaal Huurakkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere de jaarlijkse 

huurverhoging. De jaarlijkse huurverhoging wordt in het akkoord gemaximeerd op een gemiddelde 

huursom gelijk aan de inflatie (excl. de huurharmonisatie). Binnen deze afspraak is het nog wel 

mogelijk om binnen de huursom te variëren met staffels voor de huurverhoging. Deze 
mogelijkheden zijn echter beperkter omdat de gemiddelde huursom niet hoger mag zijn dan de 

inflatie. Hier is wel een uitzondering op mogelijk van maximaal 1% als de corporatie hiertoe 

overeenstemming bereikt met de huurders-vertegenwoordiging (en evt. met de gemeente(n)). De 

Woonbond en Aedes vinden dat de noodzaak hiervoor aangetoond moet worden, maar dit is nog 
geen wettelijk kader. Aedes heeft haar leden gevraagd om bij de huurverhoging 2019 al te 

handelen in de geest van het akkoord. 

 

Bovenstaande afspraken zijn in 2019 nog niet wettelijk geborgd. Mooiland geeft de voorkeur aan 
hantering van het wettelijk kader en niet de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. Dit omdat het 

Sociaal Huurakkoord nog niet voldoende is uitgewerkt (zoals bijvoorbeeld de Vergoedingentabel, 

zie bijlage 1) en nu nog onvoldoende aansluit bij de drie principes die Mooiland in overleg met de 

huurderskoepels, hanteert voor de huurverhoging. De uitgangspunten van het Sociaal Huurakkoord 
zien wij als te beperkend bij het toepassen van de huursombenadering in combinatie met de drie 

principes die Mooiland en de Koepels samen hebben bepaald. 

 

Mooiland wil, op basis van de uitwerking van het akkoord en de wettelijke borging hiervan, in 
overleg met de huurderskoepels de mogelijkheden verkennen om de drie principes bij de 

huurverhoging te blijven hanteren. Daarbij willen we ook de mogelijkheden voor gebruik van de 

extra ruimte bij de huurverhoging onderzoeken. We hebben hierbij het doel om de drie principes 

voor de huurverhoging te behouden en deze doelmatig in te zetten. Bij de verkenningen van de 
nieuwe wettelijke bepalingen wordt een integrale afweging van het bestaande huurbeleid gemaakt.  
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6. Voorstel voor huurverhoging per 1 juli 2019 

Bovengenoemde kaders en overwegingen zijn uitgewerkt in onderstaande varianten voor de 
huurverhoging. De varianten voldoen aan de ministeriële regelingen MG 2018-02 ‘Parameters 

huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige 

bedragen 2019’ en de MG 2019-01 ‘Huurprijsbeleid voor de periode 1-1-2019 t/m 30-6-2020. 

Onderstaande varianten zijn gebaseerd op de mogelijkheden binnen de huursombenadering.  
 

Herijking streefhuren 

Voorafgaand aan de analyses voor de huurverhoging 2019 zijn de streefhuren in februari 2019 

herijkt. Deze zijn geactualiseerd binnen de wettelijke kaders, de circulaires van het ministerie en 
de uitgangspunten van de wensportefeuille. Voor het kerngebied zijn deze ook getoetst aan de 

kaders in de wensportefeuille (zie tabel 1). In de BAAN-regio en het overig werkgebied zijn geen 

nadere ambities gedefinieerd en zijn de streefhuren geïndexeerd op basis van de wettelijke kaders. 

 
Tabel 1: Huurklassen kerngebied Mooiland 

 

Huurklassen 2019 

Kerngebied Noordoost Brabant 
en Gennep 

 

Aantal 

woningen 
(streefhuren 

2019) 

Percentage 

(streefhuren 
2019) 

Wensportefeuille 

Goedkoop:  

huren t/m € 424,44 
 

 

1.455 

 

9,2% 

 

Min. 8% 

Betaalbaar laag:  

€ 424,45 t/m € 607,46 

 

 

9.935 

 

62,5% 

 

Min. 60% 

Betaalbaar hoog:  
€ 607,47 t/m € 651,03 

 

 
2.079 

 
13,1% 

 
Min. 10% 

Bereikbaar/middelduur:  

€ 651,04 t/m 720,42 
 

 

2.196 

 

13,8% 

 

Max. 15% 

Geliberaliseerde: 

Vanaf 720,43 

 

 

231 

 

1,5% 

 

Ca. 2% 

 

Totaal 

 

 

15.896 

  

  
 

Streefhuren bij renovatie 

In 2018 zijn, zoals in de eerste paragraaf beschreven staat, bij ca. 1.150 huishoudens de huren 

‘bevroren’ omdat deze op de planning stonden voor een renovatieproject. Daarbij is in 2018 
bepaald dat de streefhuren voor deze woningen in 2019 worden herijkt. Dit is nu ook meegenomen 

in de herijking van februari 2019.  

 

Conclusie streefhuren 
De herijkte streefhuren sluiten op portefeuilleniveau aan bij de doelstellingen uit de 

wensportefeuille voor het kerngebied. Het aandeel ‘Goedkoop’ is relatief hoog ten opzichte van de 

ambities in de wensportefeuille. Dit beeld is echter vertekend door het aandeel sloopwoningen wat 

hier nu ook in zit. Als dit aantal van 96 woningen vervalt, dan komt het percentage uit op ca. 
8,6%.   

 

Kaders voor huurverhoging 2019 

De huurharmonisaties zijn in 2019 begroot op circa 0,3% van de huuropbrengsten in 2019. 
Hierdoor blijft er circa 2,3% (2,6% minus 0,3%) over voor de huurverhogingen in 2019. Hiertoe 

zijn enkele varianten uitgewerkt die in meer of mindere mate rekening houden met de 

huursombenadering.  
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Varianten voor de huurverhoging 2019 (voor inkomensgroep tot en met € 42.436) 

 
1. Staffel (percentages 2018 + indexering op inflatie).  

Staffel waarbij grootste verschil tussen netto huur en streefhuur de hoogste huurverhoging 

krijgt. Dit is gelijk aan de uitgangspunten van 2018 en de toepassing van de drie principes bij 

de huurverhoging. Deze variant is 0,2% hoger dan in 2018 omdat de inflatie dit jaar hoger is 
dan vorig jaar. De staffel is als volgt ingericht: 3,2% (inflatie + 1,6%), 2,7% (inflatie + 

1,1%), 2,2% (inflatie + 0,6%) en 1,6% (inflatie). De huurverhoging wordt afgetopt op de 

streefhuur.  

 
2. Staffel (grootste verschil sneller verkleinen).  

Staffel waarbij grootste verschillen tussen netto huur en streefhuur (€ 50 t/m € 100 = 3,5% 

en > € 100 = 4,0%) krijgen een hogere huurverhoging, verschillen tussen de € 0 en € 50 

krijgen een inflatievolgende huurverhoging. Doel van deze variant is om de grootste 
verschillen versneld te overbruggen. Ook deze variant is passend binnen de drie principes bij 

de huurverhoging, maar legt het accent op het versneld overbruggen van de verschillen. De 

huurverhoging wordt afgetopt op de streefhuur. 

 
Hieronder zijn de varianten samengevat in tabel 2.  

 

Tabel 2: Varianten huursombenadering 2019 

Aantallen en gemiddelde huren zijn gebaseerd op data uit DE. Datum: 28-01-2019 
 

 

Percentage(s) huurverhoging doelgroep (inkomen t/m € 42.436) 
 

Varianten huurverhoging 2019 

 

1. Staffel 
(2018 + index) 

 

2. Staffel  
(Verschil sneller 

verkleinen) 

Verschil netto huur / streefhuur > € 100  

Ca. 3.120 huishoudens 
Gemiddelde netto huur € 490 

 

 

3,2% 
(hvh ~ € 15,70) 

 

4,0% 
(hvh ~ € 19,60)  

Verschil netto huur / streef € 50 tot € 100  

Ca. 4.400 huishoudens 
Gemiddelde netto huur € 507 

 

 

2,7% 
(hvh ~ € 13,70) 

 

 

3,5% 
(hvh ~ € 17,75) 

Verschil netto huur / streefhuur € 10 tot € 50  
Ca. 8.620 huishoudens 

Gemiddelde netto huur € 563 

 

 

2,2% 
(hvh ~ € 12,40) 

 

1,6% 
(hvh ~ € 9,00) 

Verschil netto huur /streefhuur € 0 tot € 10 *  
Ca. 6.260 huishoudens 

Gemiddelde netto huur € 509 

 

 

1,6% 
(hvh ~ € 8,15) 

 

 

1,6% 
(hvh ~ € 8,15) 

Netto huur = streefhuur (verschil is 0) 
Ca. 250 huishoudens 

Gemiddelde netto huur € 507 

 

 
0% 

 
0% 

Gemiddelde huurverhoging 
 

 ~ € 11,78 p.m.  ~ € 11,82 p.m. 

Gemiddeld percentage huurverhoging 2019 Ca. 2,24% 

 

Ca. 2,25% 

 

Huurharmonisaties 2019 

 

Ca. 0,3% Ca. 0,3% 

Huursom 2019 

 

Ca. 2,54% Ca. 2,55% 

* = huurverhoging (hvh) wordt afgetopt op de streefhuur. Daarom zal effect hiervan, net als in 2018, geringer   

      zijn. 
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Conclusie 

Beide varianten komen op portefeuilleniveau nagenoeg overeen, de individuele huurverhogingen 
wijken echter sterk van elkaar af. Bij variant 1 is een gelijkmatiger staffel van toepassing dan bij 

variant 2. Als het de wens is om de grootste verschillen het snelst te overbruggen dan sluit variant 

2 hier het best bij aan. Voor een gelijkmatiger verdeling van de huurverhoging is variant 1 het best 

passend. Deze variant (1) sluit ook aan op de uitgangspunten zoals die in 2018 zijn gehanteerd bij 
de huurverhoging.  

 

7. Voorgenomen besluit huurverhoging 2019 

 
Huursombenadering doelgroep DAEB (inkomens tot en met € 42.436) 

De directie heeft een sterke voorkeur voor toepassing van variant 1. Dit omdat deze variant het 

beste aansluit bij de uitgangspunten voor het huurbeleid en in lijn ligt met consistent 

huursombeleid in meerjarenperspectief. Toepassing van deze variant (1) leidt ertoe dat Mooiland 
en de Koepels samen hun inzet richten op de mogelijkheden van de huursombenadering en daarbij 

in 2020, net als in 2018 en 2019, gebruik maken van de mogelijkheden om een huursom boven 

inflatie te hanteren. Dit met als doel om de verschillen tussen de netto huren en de streefhuren te 

blijven verkleinen, daarmee de prijs-kwaliteit verhouding te verbeteren en invulling te blijven 
geven aan goed rentmeesterschap. Zonder daarbij gebruik te willen maken van de maximale 

huursom boven inflatie.  

 

Informatie over streefhuur 
De huurderskoepels hebben erop aangedrongen om bij de huurverhoging ook de streefhuur te 

vermelden. Dit geeft de huurder meer duidelijkheid over het verschil tussen de netto huur, de 

streefhuur en de huurverhoging die Mooiland daarbij toepast. Dit gaan we in 2019 doorvoeren in 

de brieven en de uitleg aan huurders. 

  
Aftopping op de streefhuur voor de doelgroep 

Mooiland heeft de herijkte streefhuren in februari 2019 ingelezen. Voor de woningen in het 

kerngebied zijn de streefhuren afgetopt binnen de huurklassen zoals hierboven verwoord in de 

wensportefeuille. Voor de BAAN-regio en het overige werkgebied sluiten de streefhuren aan op de 
lokale huurmarkt (met de liberalisatiegrens als bovengrens). Mocht door de huurverhoging van  

1 juli 2019 de netto huur boven de streefhuur dreigen te komen, dan maximeren we de netto huur 

op de streefhuur. Voorwaarde is dat de huurder tot de doelgroep (inkomen tot € 42.436) behoort. 

 
Herstructurering/sociaal plan 

Afspraken met huurders over de huurverhoging in het kader van herstructurering/sociaal plan en 

dergelijke (zgn. uitzonderingenlijst) worden gerespecteerd. 

 
Huurverhoging niet-doelgroep DAEB (inkomens vanaf € 42.436) 

Voor de huurverhoging van de niet-doelgroep is het voornemen om de maximale huurverhoging te 

vragen. Dit komt neer op 5,6% (inflatie van 1,6% + 4%). Daarbij mogen de huren niet hoger 

worden dan de maximaal redelijke huur volgens de woningwaardering. Dit uitgangspunt is gelijk 
aan de huurverhogingen van 2017 en 2018. 

 

Met de huurderskoepels is gesproken over het eventueel aftoppen van de huurverhoging voor de 

niet-doelgroep op een marktconforme (reële) huur. Mooiland ziet dit wel als mogelijkheid, maar 
vindt de huidige bepaling en betrouwbaarheid van de markthuur als onvoldoende om, op basis 

hiervan de huren af te toppen. Daarom is het besluit om hier niet op af te toppen in 2019. Ter 

illustratie: met de inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6% komen er in 2019 geen 

huishoudens met een inkomen boven de € 42.436 in de DAEB-woning boven de € 800.  
 

Huurverhoging niet-DAEB woningen (vrije sector) 

Bij de huurverhoging van niet-DAEB huurwoningen (boven € 720,42) volgen we de ontwikkeling 

van de markthuren. De huurverhoging voor geliberaliseerde huurwoningen is per 1 juli 2019 3,3% 
(inflatie + 1,7%). Dit is qua uitgangspunt gelijk aan de huurverhoging van 2017 en 2018 voor de 

niet-DAEB woningen. 

 

Huurverhoging standplaatsen en parkeerplaatsen 
De huurverhoging van de standplaatsen en de parkeerplaatsen is gelijk aan de inflatie van 1,6%. 

Waar relevant worden deze afgetopt op de streefhuur. Dit is gelijk aan de uitgangspunten voor de 

huurverhogingen in 2017 en 2018. 
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Huurverhoging SSHN (Studentenhuisvesting) 

Mooiland en SSHN zijn overeengekomen dat Mooiland voor SSHN hetzelfde percentage 

huurverhoging toepast als dat SSHN toepast voor haar huurders. Dit blijft ook in 2019 van kracht 

bij de jaarlijkse huurverhoging. 
 

Huurverhoging BOG, MOG en ZOG  

Voor de overige verhuurbare eenheden binnen de BOG, MOG en ZOG is in het contract bepalend 

hoe de jaarlijkse huurverhoging. De huurverhoging per 1 juli 2019 wordt dan ook uitgevoerd 
volgens de afspraken in het huurcontract.  

 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de voorgenomen huurverhoging 2019. 

 
8. Adviesaanvraag voorgenomen besluit huurverhoging 2019 

Mooiland vraagt advies van de huurderskoepels op: 

 

1. Een huurverhoging voor de doelgroep (inkomens tot € 42.436, prijspeil 2019) per 1 juli 2019 
volgens variant 1, ‘2018 + index’; 

2. Voor de doelgroep aftoppen huurverhoging op de streefhuur (streefhuren DAEB zijn afgetopt 

op de huurklassen); 

3. Geen huurverhoging toe te passen voor woningen waar de netto huur en de streefhuur al 
gelijk aan elkaar zijn; 

4. De huurverhoging voor de niet-doelgroep van 5,6% per 1 juli 2019*; 

5. De huurverhoging voor de niet-DAEB woningen van 3,3% per 1 juli 2019; 

6. De huurverhoging voor parkeren, standplaatsen en woonwagens volgens de inflatie van 1,6%; 

7. De huurverhoging voor BOG, MOG, ZOG en SSHN uit te voeren volgens het huurcontract. 
 

* deze worden wel afgetopt op de maximaal redelijke huur. 

 

De huurderskoepels wordt gevraagd om te adviseren over het geheel van de voorgestelde 
maatregelen in deze notitie en niet op bovenstaande, individuele onderdelen. 
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Bijlage 3.  Overzicht huurverhogingen 2019 
De huurverhoging krijgt per 1 juli 2019 als volgt inhoud: 
 

DOELGROEP met inkomen tot en met € 42.436 

 

Huursombenadering DAEB-contract 2019 
 

Aantal 
(circa)  

Percentage 
huurverhoging 

 

Verschil netto huur / streefhuur > € 100  

 

3.100 3,2% 

 

Verschil netto huur / streef € 50 tot € 100  

 
4.400 2,7% 

 

Verschil netto huur / streefhuur € 10 tot € 50  

 

8.620 2,2% 

 

Verschil netto huur /streefhuur € 0 tot € 10 *  

 

6.260 1,6% 

 

Netto huur = streefhuur (verschil is 0) 

 

250 0% 

Totaal 

 

  22.630  

* = huurverhoging (hvh) wordt afgetopt op de streefhuur. Daarom zal effect hiervan, net als in 2018, geringer   

      zijn. 

 
 

INKOMENSGROEP met inkomen boven € 42.436  

 

Huurverhoging DAEB-contract 
 

Percentage huurverhoging 

Maximale huurverhoging (ca. 1.500 huishoudens) 

 

5,6% 

 
 

NIET-DAEB contracten (boven € 720,42, prijspeil 2019) 

 

Huurverhoging 
 

Percentage huurverhoging 

Alle niet-DAEB contracten zelfde percentage 

 

3,3% 

 
 

BOG, MOG, ZOG, parkeren, standplaatsen, woonwagens en SSHN  

 

Huurverhoging 
 

Percentage huurverhoging 

BOG (Bedrijfsonroerend goed) 

MOG (Maatschappelijk onroerend goed) 

ZOG (Zorg onroerend goed) 
 

 

Volgens contract 

Parkeren, standplaatsen en woonwagens 

 

1,6% 

SSHN (Stichting studentenhuisvesting Arnhem & 
Nijmegen) 

 

 
Volgens contract 

 

 
 


