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Inleiding

De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen. Dat was mogelijk vanwege het huurbeleid 

dat door Rutte II is ingevoerd in 2013. Hiermee is afgestapt van het inflatievolgende huurbeleid 

en werd het voor verhuurders mogelijk om hogere huurstijgingen door te voeren. In 2015 kan 

dit voor het derde jaar. De Nederlandse Woonbond zet in dit rapport uiteen wat de effecten 

voor huurders en woningzoekenden zijn geweest van het huidige huurprijsbeleid.

 

Huurprijsbeleid Rutte II

Vanaf 2013 mogen verhuurders in de sociale sector de huren verhogen met een bepaald per-

centage boven inflatie. De hoogte van het boveninflatoire percentage hangt af van het huis-

houdinkomen. Bij de extra huurverhoging geldt het verzamelinkomen van 2 kalenderjaren eer-

der. Dit betekent voor 2015 de volgende percentages voor de maximum stijging van de huur.

  Tabel: De maximale huurverhoging per 1 juli 2015

Verhuurdersheffing

Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen (gereguleerde sector) verhuren, betalen 

een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waar-

van de huur niet hoger is dan € 710,68 per maand (prijspeil 2015). De verhuurderheffing is in 

2015 0,449%. Deze heffing is door het kabinet ingevoerd om de staatsschuld te verminderen.

De verhuurdersheffing bij woningcorporaties en particuliere verhuurders moest het Rijk in 

2014 ruim 1,1 miljard euro opbrengen. Dat bedrag loopt daarna op tot 1,7 miljard in 2017. 

Door tegelijkertijd de ruimte voor huurstijging op te rekken en de verhuurdersheffing in te voe-

ren, ontstond er een prikkel voor corporaties de huren met een hoog percentage te verhogen. 

Huurverhogingen 2013 en 2014

Het huidige huurbeleid heeft geleid tot een enorme huurstijging. In twee jaar tijd stegen de 

huren gemiddeld met 9,2 procent (gemiddelde vrije sector en sociale huursector). 1 

 

Huishoudinkomen: < € 34.229 € 34.229 – € 43.786  > € 43.786

Inflatie (van 2014) 1 % 1 % 1 %

Basishuurverhoging 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Inkomensafhankelijke huurverhoging – 0,5 % 2,5 %

Totale huurverhoging 2,5 % 3 % 5 %

1 Website cbs:  
‘Huren van Woning  
9 procent duurder sinds 
nieuw huurbeleid’ 
http://bit.ly/1tOQ6Sv
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  Tabel: Meerjarenoverzicht huurstijgingen (2004-2014) 2

In de sociale huursector hebben Woningcorporaties ruimer gebruik  gemaakt van de ruimte 

voor huurstijging dan particuliere verhuurders. Bij corporaties stegen de huren in 2014 gemid-

deld 4,7%, tegenover 3,8% bij particuliere verhuurders. Bij duurdere geliberaliseerde huur-

woningen in de vrije sector stegen de huren in 2014 gemiddeld 2,9%. 3 

  Grafiek: Huurstijging woningen (juli 2014)

De gemiddelde feitelijke huur voor woningen met een gereguleerde huur steeg van € 480,- in 

2013 naar € 503,- in 2014. 4

Huisuitzettingen

In 2013 was 88% (6.200) van de huisuitzettingen vanwege huurachterstand. Het aantal huis-

uitzettingen steeg met 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral in het prijssegment 

van 374 tot 574 euro per maand kwam het tot uitzettingen. 53% van de uitzetting viel in deze 

categorie. 5

De huisuitzettingen voor 2014 zijn nog niet bekend. Aangezien in 2014 opnieuw een hoge 

huurstijging is doorgevoerd en de grootste reden voor huisuitzetting huurachterstand betreft, 

is de verwachting dat er opnieuw veel uitzettingen zijn gedaan.

  Tabel: Aantal huisuitzettingen (2006 - 2013)

H U U R B E L E I D  R U T T E  I I  

2 Website cbs:  
‘Consumentenprijzen; 
huurverhogingen  
woningen vanaf 1959’ 
http://bit.ly/1BDPYcB

3 Website cbs:  
‘Huren van Woning  
9 procent duurder sinds 
nieuw huurbeleid’ 
http://bit.ly/1tOQ6Sv

4 Companen:  
‘Analyse van het  
huurbeleid van  
verhuurders 2014’

5 Aedes:  
‘Huisuitzettingen  
en huurachterstanden’  
http://bit.ly/1E1eaX2

Jaar Huurverhoging

2004 3,1 %

2005 2,0 %

2006 2,7 %

2007 1,4 %

2008 1,9 %

2009 2,8 %

Jaar Huurverhoging

2010 1,6 %

2011 1,8 %

2012 2,8 %

2013 4,7 %

2014 4,4 %

Jaar Huisuitzettingen

2006 7.500

2007 8.550

2008 7.650

2009 5.900

Jaar Huisuitzettingen

2010 5.900

2011 6.000

2012 6.480

2013 6.980
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  Tabel: Huisuitzettingen naar huurprijssegment (2013)

Huurders in armoede

Het rigo onderzocht in opdracht van de Woonbond in 2013 hoe betaalbaar woonlasten voor 

huurders zijn 6. Rigo heeft op basis van de criteria van het scp en cijfers van het Nibud bere-

kend hoeveel procent van de huurders na aftrek van hun woonlasten onvoldoende overhoudt 

om van te leven. In totaal kon 28% van de huurders van gereguleerde huurwoningen in 2013 

na aftrek van woonlasten de minimale kosten voor overige noodzakelijke uitgaven en sociale 

participatie niet betalen. Het gaat naar schatting om 724.000 huurders.

Woningzoekenden

Steeds meer verhuurders verhogen na een verhuizing de huur voor nieuwe huurders met een 

aanzienlijk bedrag. Het ‘harmoniseren’ van huren gebeurt na een verhuizing (mutatie). De 

huur mag dan opnieuw worden vastgesteld, zolang die onder de maximaal toegestane huur 

blijft op basis van het woningwaarderingsstelsel. Bijna altijd wordt dit moment gebruikt om 

de huur flink op te trekken.

Vaak wordt de zogenaamde streefhuur (percentage van de maximale huur) als leidraad ge-

bruikt. Vanaf de invoering van de verhuurdersheffing hebben verhuurders de streefhuur flink 

opgetrokken of willen dat doen. Dit leidt tot grote huursprongen (100 tot 200 euro extra per 

maand is heel gewoon).

De huur voor nieuwe huurders steeg in 2014 met gemiddeld 22,6% blijkt uit de Analyse huur-

beleid 2014. Daaruit blijkt ook dat de huurprijs van woningen waarvan de huur werd geharmo-

niseerd bij mutatie steeg naar 82% van de maximale huur 7. 

Aandeel betaalbare huurwoningen gehalveerd

De totale omvang van de huursector in Nederland nam in de periode 2005 – 2014 af van 

3.092.000 woningen naar 2.903.000 woningen. Een afname van 189.000 huurwoningen. Tege-

lijk is in deze periode een duidelijke afname zichtbaar van het aantal huurwoningen met een 

lage huur en een toename van het aantal huurwoningen met een hoge huur.

Het aandeel huurwoningen met een lage huur (onder de kwaliteitskortingsgrens) is in de pe-

riode sinds 2005 meer dan gehalveerd. In 2005 behoorde 29% van de huurwoningen tot deze 

huurprijsklasse, in 2014 is dat nog 15%. In absolute zin liep het aandeel woningen met een 

huur onder de kwaliteitskortingsgrens terug van 909.000 in 2005 naar 424.000 in 2014.

H U U R B E L E I D  R U T T E  I I  

Prijssegment huurwoning Percentage

Minder dan € 374 18%

€ 374 – € 574 53%

€ 574 – € 681 18%

Meer dan € 681 4%

6 Rigo:  
‘Woonlasten van  
huurders’ (2013)

7 Companen:  
‘Analyse van het huur-
beleid van verhuurders’ 
(2014)
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Het aandeel woningen met een huur boven de aftoppingsgrenzen en onder de liberalisatie-

grens nam toe van 13% in 2005 tot 18% in 2010 en tot 25% in 2014. In 2005 waren er 226.000 

huurwoningen met een huur tussen de bovenste aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens; in 

2014 waren dit er 431.000.

Het aandeel huurwoningen met een huur boven de liberalisatiegrens nam toe van 4% in 2005 

tot 10% in 2014. Let wel: dit zijn niet allemaal woningen met een geliberaliseerd huurcontract. 

Bij een deel van de woningen is door huurverhoging aan de zittende huurders de huur tot boven 

de liberalisatiegrens gestegen, maar is wel sprake van een gereguleerde huurovereenkomst 8.

Financiële situatie corporaties

In 2013 steeg het volkshuisvestelijke vermogen van woningcorporaties met € 12,8 miljard tot 

€ 45,3 miljard. Dit komt doordat corporaties een sterke stijging ramen van hun huurinkom-

sten en lagere kosten inrekenen voor onderhoud en beheer gedurende de resterende exploi-

tatieperiode van hun bezit. De solvabiliteit in de corporatiessector stijgt hierdoor met 6,7% 

tot 31,7%. Het jaarresultaat van de corporaties is daarmee het hoogste ooit. Dat komt vooral 

door de gigantische huurverhogingen die in 2013 van start zijn gegaan 9.

Ondanks de verhuurdersheffing is het financiële perspectief van corporaties (maar ook van par-

ticuliere verhuurders) de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Aan de kostenkant zijn er forse 

besparingen geweest als gevolg van lagere rentelasten, lagere onderhoudskosten, goedkope-

re aanbestedingen en lagere bedrijfslasten. Aan de opbrengstenkant hebben verhuurders de 

huren fors verhoogd, voor corporaties met gemiddeld zo’n 10% in twee jaar tijd. Er is dus 

ruimte om veel lager te zitten dan de maximale huurverhoging.

Inzet Nederlandse Woonbond

De Woonbond ziet het zorgen voor betaalbare huren als een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid van verhuurders n de politiek. Beiden moeten ingrijpen om huren betaalbaar te houden.

Politiek

De politiek maakt het voor het derde opeenvolgende jaar mogelijk dat de huren ver boven in-

flatie stijgen. Tegelijkertijd werkt de verhuurdersheffing als een prikkel voor verhuurders om 

de huren te verhogen. De verhuurdersheffing wordt door de huurders betaald.

De heffing raakt huurders in de sociale sector. Feitelijk is er sprake van een extra belasting 

voor sociale huurders. De Woonbond vindt het onacceptabel dat juist de lagere inkomens ex-

tra moeten betalen voor het verminderen van de staatsschuld.

De Woonbond is tegen de verhuurdersheffing en vindt dat het systeem waarbij de huren met 

0,5 tot 2,5% boven inflatie kunnen stijgen, van tafel moet. 

H U U R B E L E I D  R U T T E  I I

8 Companen:  
‘Analyse van het huur-
beleid van verhuurders’ 
(2014)

9 Centraal Fonds  
Volkshuisvesting:  
‘Sectorbeeld 2014’
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Verhuurders

Juist in de sociale huursector, bedoeld om de lagere inkomens te huisvesten, zijn de huren de 

afgelopen jaren hard gestegen. Sociale verhuurders verhogen de huren met hogere percen-

tages dan particulieren. Uit cijfers van het Centraal fonds voor de volkshuisvesting blijkt dat 

corporaties, ondanks de verhuurdersheffing, goede resultaten hebben geboekt.

Corporaties hebben financieel gezien de ruimte om niet nog eens jaar aan hoge huurverhoging 

door te voeren, huurstijgingen die in de buurt komen van inflatiestijging van 1% zijn haalbaar.
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