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HUURAANPASSING 

Binnenkort zal uw vastgoedmanager u vragen om advies uit te brengen over de 
huuraanpassing per 1 juli 2018. Wellicht zal in de vraag om advies gesproken 

worden over “huurverhoging”. Wij spreken liever over “huuraanpassing” omdat 
de huurprijzen de afgelopen jaren de pan zijn uitgerezen en diverse onderzoeken 

hebben uitgewezen dat de betaalbaarheid, met name in de commerciële sector, 

onder grote druk komt te staan. Hierbij wordt o.m. verwezen naar een onderzoek 
dat verricht is op verzoek van het Platform van huurders Vesteda. 

De monitoring huurbeleid 2017 geeft de volgende informatie:  
De commerciële huurders kregen in 2017 een grotere huurverhoging, namelijk 

2,4% tegen 0,4% bij corporatiehuurders (2016: respectievelijk 2% en 1%). 

Commerciële verhuurders houden minder rekening met het inkomen. Ook de 
Woonbond maakt zich grote zorgen over de steeds hogere prijzen die huurders 

aan commerciële verhuurders moeten betalen. 
Een uitspraak van de directeur van de Woonbond:  

Om huren over de gehele linie weer betaalbaar te krijgen is er volgens hem een 
huurverlaging van 10% nodig. Alleszins gerechtvaardigd om over 

“huuraanpassing” te spreken. Welke argumenten om een huurverlaging te 

bewerkstelligen kunt u als huurdersvereniging aanvoeren: 
 Zijn er veel gepensioneerde bewoners in uw vereniging: Reeds enige 

jaren geen indexering, soms zelfs een verlaging. Daarnaast is er sprake 

een verhoging van de Zorgverzekeringswet (ZVW), waardoor de 
maandelijkse uitkering minder is dan in 2017. Overigens kunt u dat niet 

compenseren met de AOW-verhoging, die zeer gering is; 

 De BTW is verhoogd bij diverse producten; 

 Uw energienota zal in 2018 ± € 190 meer bedragen i.v.m. verhoging van 

overheidstoeslagen; 

 Verhoging van gemeentelijke belastingen en Waterschap; 

 Bent u tevreden over het onderhoud en de wijze waarop uw beheerder 

omgaat met de duurzaamheid? 

 De inflatie over 2017 is 1,3% i.t.t. de inflatie in 2016 was 0,3%. Ook dit 

zal in vele gevallen een verhoging van de huur tot gevolg hebben. 

Wij adviseren u om uw advies, na overleg met uw achterban, schriftelijk in te 

dienen. En wij zijn van mening dat een antwoord dat afwijkt van uw advies van 
goede argumenten moet zijn voorzien. 
 

Agenda: 

Hebt u uw agenda 2018 al bijgewerkt?  

13 maart 2018:       
onze algemene ledenvergadering met een themamiddag 

7 september 2018:  
viering van het 20-jarig jubileum van het Platform, wat in Amsterdam zal 

plaatsvinden. 

Nadere informatie volgt. 
 

Doorgeven mutaties. 
Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing van een 

huurdersvereniging kunt u doorgeven aan mevrouw Els van Es: e-mailadres 
elsvanes@upcmail.nl. 
 

Secretariaat 

Secretariaat: Platform Amvest Huurders, van Beuningenhaven 98,  

2993 EJ Barendrecht   
T: 0180 613571  M: 06 50 645 995 E: a.kruis69@upcmail.nl 
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