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VOORAF 
 
 
Koepel KMAS en GRAVE hebben bovengenoemde adviesaanvraag van Mooiland 
ontvangen. Het verzoek van Mooiland is dat de Koepels KMAS en GRAVE een gezamenlijk 
advies hierover uitbrengen voor 22 maart 2019. De adviesperiode is bij deze aanvraag korter 
dan 6 weken zoals wettelijk vereist is. Wel is op 11 maart 2019 een overleg met beide 
koepels geweest waar van gedachten is gewisseld over deze advies aanvraag. Op deze 
bijeenkomst hebben de koepels ingestemd met een kortere adviestermijn voor deze 
aanvraag. 
 
De koepels vinden wel dat Mooiland zich in het vervolg aan de wettelijke adviestermijn moet 
houden. Het is vaker voorgekomen dat de koepels onder grote tijdsdruk hebben moeten 
werken door bijvoorbeeld het te laat ontvangen van stukken. De voorbereidingstijd is ook bij 
deze aanvraag erg kort. Toch willen de koepels met bijgaand resultaat aan hun adviesplicht 
voldoen. 
 
HET ADVIES VAN DE KOEPELS OP HET VOORGENOMEN BESLUIT  
 
 
1. Historisch perspectief huurverhoging 2018 

Mooiland geeft hier een schets van hoe de huurverhoging van 2018 tot stand is gekomen. Hoe 
omgegaan is met de huursombenadering die in 2018 voor het eerst door Mooiland is 
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toegepast bij de jaarlijkse huurverhoging. Een toelichting over het resultaat van de 
huurverhogingen en de huurverlagingen. 

 
 
 
 
Reactie van de Koepels 
 
In september 2018 hebben de koepels een gezamenlijk advies uitgebracht over het 
maatwerk van Mooiland bij de vaststelling van het huurbeleid per 1 juli 2018. Met het 
vaststellen van een nieuwe streefhuurbeleid werden de huurprijzen meer in lijn gebracht met 
het kwaliteitsniveau van de woning (schil). Verder is ook gestuurd op voldoende 
beschikbaarheid voor de huurtoeslaggebruikers (kerngebied). In de praktijk werd gemerkt dat 
er nog op verschillende onderdelen maatwerkafspraken nodig waren. Een projectgroep met 
als focus de “Klant” werd daarvoor ingesteld. Mooiland zou om inzicht te krijgen in de 
maatwerkcasussen, de kosten en de effecten van de maatregelen zo veel als mogelijk 
monitoren en twee keer per jaar rapporteren. Vooral de 
betaalbaarheids-/huurverlagingsvraagstukken zouden inzichtelijk gemaakt en 
gekwantificeerd worden. Zaken als: 
- of het een standaardhuurverlaging of maatwerkhuurverlaging betreft;  
- wat de hoogte van de huurverlaging is;  
- wat de reden voor toekenning is.  
 
Het verzoek van de koepels aan Mooiland was toen om de rapportages van de monitoring 
onder de aandacht van de Koepels te brengen. De rapportages van deze projectgroep zijn 
niet onder de aandacht van de koepels gebracht. Mogelijk kan dat alsnog gebeuren? 
 
 
2. Uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie 

Mooiland wil dat de woonlasten van de 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 de 
doelgroep, de volkshuisvestelijke opgave en een goed rentmeesterschap wil Mooiland de 
betaalbaarheid goed in de gaten houden. De balans tussen prijs en kwaliteit weegt ook 
zwaar mee in de keuzes van Mooiland. Mooiland wil met minder dan de markthuur 
genoegen nemen 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 de huurders voorop en daar zijn de streefhuren ook op ingericht. In 
het geval van huishoudens met een inkomen boven de € 42.436 (prijspeil 2019) wordt 
een inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast.  

 
 

Reactie van de Koepels 
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De koepels hebben in 2018 uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe huurbeleid van Mooiland. 
De uitgangspunten van Mooiland bij dit beleid heeft Mooiland met de koepels gedeeld. De 
koepels zijn akkoord gegaan met de uitgangspunten van de Ondernemings- en 
portefeuillestrategie van Mooiland. Zij kijken wel hoe jaarlijks deze uitgangspunten in de 
praktijk worden gebracht. Hoe deze uitgangspunten te vertalen zijn naar een 
huurdersvriendelijke inzet en uitvoering van beleid.  
 
 
 
 
 
De koepels zijn het eens met Mooiland dat de woonlasten van de wettelijke inkomensgroep 
tot en met €42.436 (prijspeil 2019) zowel nu als in de toekomst betaalbaar moet zijn. 
Belangrijk daarbij is ook hoe Mooiland het streefhuurbeleid toepast. Daarover willen wij als 
koepels met Mooiland in discussie blijven. Het streven van de koepels is om concensus 
hierover te bereiken. 
 
Mooiland wil met minder dan de markthuur genoegen nemen mits daar een goede 
maatschappelijke onderbouwing voor is. Dit streven van Mooiland is zeer te waarderen. De 
koepels vragen zich wel af hoe dit streven exact in de praktijk wordt gebracht binnen het 
huurbeleid van 2019. Wat is bijvoorbeeld een goede maatschappelijke onderbouwing? 
 
 
3. Drie principes bij de huurverhoging 

Naast de uitgangspunten uit de Ondernemings- en portefeuillestrategie van Mooiland, hanteert 
Mooiland drie principes. Deze zijn Inkomen en draagkracht, Prijs-kwaliteitverhouding en 
Rentmeesterschap. 

 
Reactie van de Koepels 
 
De koepels hebben geen bezwaar gemaakt tegen de toepassing van deze drie principes bij 
de huurverhoging, tenzij er wettelijke belemmeringen zijn om deze principes jaarlijks toe te 
passen. Over de toelichting van Mooiland over de toepassing van deze principes het 
volgende. 
 
Het voornemen om voor de primaire en secundaire doelgroep (inkomen tot en met € 42.436 
in 2019) de woonlasten betaalbaar te houden (een lagere huurverhoging) vinden de koepels 
goed. Dat daarbij een huurverhoging wordt toegepast die afhankelijk is van de huidige netto 
huur t.o.v. de streefhuur is uitlegbaar aan de achterban van de koepels.  
 
Voor wat betreft de Prijs-kwaliteitverhouding is het streven dat de huurprijs in verhouding is 
met de geboden kwaliteit van de woning. Mooiland geeft aan dat dit streven nog niet in 
balans is. Wel is de doelstelling om dit in evenwicht te brengen. De koepels verwachten dat 
Mooiland in alle openheid met de koepels hierover zal praten en aangeven hoe deze 
doelstelling in de praktijk gerealiseerd zal worden?  Als het om de 
Prijs-Kwaliteitverhouding gaat zal volgend jaar ook rekening gehouden moeten worden met 
de veroudering van de woningen, het onderhoud en de energie-labels.  
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Voor wat betreft het Rentmeesterschap kunnen de koepels zich vinden in het streven van 
Mooiland om genoeg middelen voorhanden te hebben voor de volkshuisvestelijke opgaven. 
Wel schijnen de huuropbrengsten in 2018 hoger te zijn dan in 2017. Een hogere opbrengst 
dan verwacht. Dit roept natuurlijk vragen op bij de koepels of Mooiland nu al niet voldoende 
middelen heeft om de volkshuisvestelijke opgaven en verplichtingen (in elk geval voor het 
jaar 2019) ruimschoots te kunnen dekken. Is de maximale toegestane stijging van de 
huursom voor de doelgroep wel nodig? Kan deze stijging boven de gemiddelde 
inflatie niet achterwege blijven zoals Aedes aan haar leden heeft geadviseerd ? 
 
 
 

 
 
 

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. 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.  

 
 
 
Reactie van de koepels 
 
Wij hebben hier te maken met regelgeving en Mooiland kan de maximaal toegestane 
huurverhoging toepassen. In dit advies hebben wij eerder aangegeven blij te zijn dat 
Mooiland  de woonlasten van huurders behorend tot de wettelijke inkomensdoelgroep (tot en 
met          € 42.436) nu en in de toekomst betaalbaar wil houden. Er zijn 
uitzonderingsgroepen genoemd die geen extra inkomensafhankelijke huurverhoging mogen 
krijgen. Mooiland zegt dat deze groepen niet te herleiden zijn tot een inkomensgroep boven 
of onder de €42.436 grens. Mooiland wil dan deze huurders collectief een gelijke 
huurverhoging geven als de inkomensgroep tot €42.436. Als Mooiland dit doet zullen er 
ongetwijfeld huurders zijn die tussen wal en schip vallen (geen goede behandeling krijgen 
van Mooiland). Het advies van de koepels is dat Mooiland gebruik maakt van de 
mogelijkheid om te individualiseren wanneer deze huurders zelf aangeven (met 
bewijzen) dat de toepassing van de huurverhoging onrechtvaardig is in hun situatie. 
Dit gelet op de wettelijke vereisten om geen inkomensafhankelijke huurverhoging bij 
deze groep toe te passen.  
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5. Wat staat er in het Sociaal Huurkoord? 

In het najaar van 2018 hebben de Woonbond en Aedes het Sociaal Huurakkoord 2018 
getekend. 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.  

  
 
 
 
Reactie van de koepels 
 
Het is misschien begrijpelijk dat Mooiland een andere afweging maakt en niet in de geest 
van het Sociaal akkoord wil handelen. Het is nog niet wettelijk geborgd en mogelijk kunnen 
de drie principes niet goed hierbij gehanteerd worden. Wat nu niet kan, kan morgen wel. Dat 
zou kunnen betekenen dat gaande weg het jaar 2019, in overleg met de koepels, situaties 
zich kunnen voordoen waar wel, zonder de drie principes te veronachtzamen, oplossingen in 
de geest van het Sociaal akkoord gezocht kunnen worden. Het verzoek aan Mooiland is 
daar open voor te staan?  
 
 
6. Voorstel voor huurverhoging per 1 juli 2019  

Mooiland legt twee varianten voor aan de koepels voor de huurverhoging 2019. Voor de 
inkomensgroep tot en met € 42.436. De kaders zijn dat de huurharmonisaties zin 2019 
zijn 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. De 
varianten zijn: 

1. Staffel (percentages 2018 + indexering op inflatie).  
Staffel waarbij grootste verschil tussen netto huur en streefhuur de hoogste huurver
hoging 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 huurverho
ging 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 
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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.  

 
 

Reactie van de koepels 
 
De koepels nemen er kennis van dat Mooiland zegt binnen alle van toepassing zijnde 
wettelijke kaders te hebben gehandeld met de voorstellen voor huurverhoging per 1 juli 
2019. De streefhuren zijn in februari 2019 herijkt. De streefhuren voor woningen die in de 
planning stonden voor een renovatieproject zijn ook herijkt in februari 2019. De koepels 
willen een overzicht van hebben? Is dat mogelijk? Immers er wordt gezegd dat deze 
herijking aansluit bij de doelstellingen uit de wensportefeuille voor het kerngebied. De 
koepels hebben ook overeenstemming met Mooiland bereikt dat in de brief die naar de 
huurders wordt gestuurd over de huurverhoging het bedrag van de streefhuur ook wordt 
aangegeven.  Kijken naar de staffels kiezen de koepels voor staffel 1 waar sprake is van een 
gelijkmatigere verdeling van de huurverhoging. Het is wel duidelijk dat beide varianten op 
portefeuilleniveau nagenoeg overeenkomen, maar dat de individuele huurverhogingen van 
elkaar afwijken. 
 
 
 
  
7. Voorgenomen besluit huurverhoging 2019  

Het betreft de 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.  

  

Reactie van de koepels 

De koepels hebben al aangegeven te kiezen voor staffel 1. Hiermee hebben zij dezelfde 
voorkeur als de directie van Mooiland. De koepels vinden het goed dat Mooiland klip en klaar 
aangeeft dat de afspraken met huurders over de huurverhoging in het kader van 
herstructurering/sociaal plan en dergelijke (zgn. uitzonderingenlijst) zonder meer 
gerespecteerd zullen worden. Verder nemen de koepels kennis van het voornemen van 
Mooiland betreffende de huurverhoging van de niet-doelgroep (inkomens vanaf €42.436). 
Verder is kennisgenomen van de maatregelen ten aanzien van standplaatsen en 
parkeerplaatsen, studentenhuisvesting en overige verhuurbare eenheden.  
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8. Adviesaanvraag voorgenomen besluit huurverhoging 2019  

De huurderskoepels wordt gevraagd om te adviseren over het geheel van 
de voorgestelde maatregelen in deze notitie en niet op 
bovenstaande, individuele onderdelen. 
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.  
  
 
 
 
 
Reactie van de koepels 
  
De koepels hebben hun reactie gegeven op alle genoemde onderdelen. Sommige 
onderdelen staan los van elkaar en vereisen aldus een zelfstandige reactie. Alle reacties van 
de koepels hebben wel betrekking op de voorgenomen huurverhoging van Mooiland in juli 
2019.  
Daarom vinden de koepels dat Mooiland deze reacties ook in dat licht moet zien. De 
uiteindelijke conclusie van de koepels is dat Mooiland zich moet houden aan de wettelijke 
adviestermijn van 6 weken. Dat de communicatie met de koepels verbeterd moet/kan worden 
door bijvoorbeeld te werken met een jaar agenda van Mooiland en van de Koepels. Hierdoor 
kan de informatie tijdig gedeeld worden. Huurbeleid is een onderwerp dat jaarlijks terug komt 
en goed gecommuniceerd moet worden met de verschillende achterbannen van de koepels.  
 
Het eindoordeel/advies van de koepels over het voorgenomen besluit van Mooiland over de 
huurverhoging per 1 juli 2019 (het geheel/punten 1 t/m 7) is dat de koepels, met in 
achtneming van de reacties op alle onderdelen, instemmen met dit voorgenomen besluit. De 
koepels zullen hun achterban van huurdersorganisaties/bewonersorganisaties informeren 
over de reactie die zij aan Mooiland hebben geggeven.  
 
 
Namens de organisaties GRAVE en KMAS 
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21 maart 2019 
 
 
Voor GRAVE Voor KMAS 
 
 
Dhr. G. Knuiman Dhr. A. Tuparia 
 
 
Mw. J. van Mun Mw. K. Tadema 

 
 
Mw. M. Scholten Mw. J. Van Lieshout

 
 
Dhr. C. De Roij 
 

8 
 


