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Persbericht Centraal Huurders Overleg Woonpunt   

Steeds meer huurders in de knel door 
huurverhogingen 

Voor het tweede jaar op rij wil Stichting Woonpunt de maximale huurverhogingen doorvoeren. 

De stijgende huren zorgen dat steeds meer huurders meer huur moeten betalen dan volgens 

de Nibud-normen verantwoord is. Ook het aantal huurders dat volgens de definitie van het SCP 

/ Nibud in armoede leeft stijgt. Woonpunt claimt de huuropbrengsten nodig te hebben om de 

verhuurder- en saneringsheffingen te kunnen betalen, maar analyse van de financiën van 

Woonpunt leert, dat Woonpunt de ruimte heeft voor andere keuzes. De huurderorganisaties bij 

Woonpunt - HV Coriovallum, HBV Groot Hoensbroek, HV Swentibold en HV Woonbelang - 

vinden de huurstijgingen onaanvaardbaar, omdat  steeds meer huurders de huur financieel niet 

meer op kunnen brengen en een groeiende groep leeft onder de armoedegrens. 

Meer informatie vindt u op www.woonbelang.com  , www.hbvgroothoensbroek  en 

www.hvcoriovallum.com 

  

 

Woonpunt wil per 1 juli de huren in de sociale sector met 4 tot 6,5% verhogen. Huishoudens met 

inkomens boven € 34.085 krijgen wederom te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Voor de geliberaliseerde woningen geeft Woonpunt een huurverhoging tot 7,5%, afhankelijk van de 

verhuurbaarheid. Als reden om de huren maximaal te verhogen, geeft Woonpunt de verhuurderheffing 

en de saneringsheffing aan. Die verplichte afdrachten beperken inderdaad de financiële speelruimte, 

maar een analyse van de financiële gegevens van Woonpunt op basis van de verscherpte normen 

van de toezichthouders (Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw) laat zien dat er enige ruimte is om de huurverhogingen te matigen. Sterker het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting waarschuwt corporaties, dat beleid van huurmaximalisatie een risico is en kan 

leiden tot de verhoging van de minimaal nodige financiële buffer. Het beleid van Woonpunt kan de 

noodzaak voor huurverhogingen versterken. 

De onderzoeken van RIGO en OTB laten zien dat huurders een steeds groter deel van hun inkomen 

kwijt zijn aan huur- en woonlasten als gevolg van het huurbeleid. Het OTB-onderzoek laat zien dat met 

name voor een groot deel van de inkomensgroep tot € 33.000 met recht op huurtoeslag de huurprijs 

voor een schrikbarend groot deel zal liggen boven de huurquote die het Nibud acceptabel vindt. In de 

regio Zuid-Limburg gaat van de eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 33.000 en met recht 

op huurtoeslag ongeveer 24% meer huur betalen dan de Nibud-normen. Voor de 

tweepersoonshuishoudens is dit 37%. Het RIGO-onderzoek laat zien dat het huurbeleid van dit 

kabinet –dat Woonpunt overneemt-  in 2017 zal leiden tot toename van de armoede in de regio Zuid-

http://www.woonbelang.com/
http://www.hbvgroothoensbroek/
http://www.hvcoriovallum.com/


Limburg van 32,5% naar 39,3%. Het onderzoek van RIGO laat ook zien dat de regio er negatief 

uitspringt ten opzichte van de landelijke cijfers. De resultaten van een enquête  onder huurders in 

Maastricht in opdracht van HV Woonbelang bevestigen dit beeld. Woonpunt zelf geeft aan dat de 

armoede in haar werkgebied, en met name Parkstad, hoog is. Woonpunt merkt dat aan de 

huurachterstand: die bedroeg in 2012 bij Woonpunt 1,8% van de jaarhuur tegen 1,4% bij vergelijkbare 

corporaties en 1,3% landelijk. Gevolg hiervan is dat Woonpunt ook hogere bedragen voor niet-inbare 

huur moet afboeken. 

Het Centraal Huurders Overleg Woonpunt vindt het onacceptabel dat Woonpunt haar eigen belang 

stelt boven de betaalbaarheid voor huurders. Als wij de ontwikkeling van het huishoudboekje van de 

huurders vergelijken met dat van Woonpunt, dan constateren wij dat een flink deel van de huurders nu 

al in de knel is gekomen en dat deze groep steeds groter zal worden. Wij vinden dat het tempo waarin 

de financiële positie van Woonpunt wordt versterkt onevenredig ten koste gaat van de betaalbaarheid 

voor de huurders. Matiging van de huurverhogingen is de inzet richting Woonpunt, maar de 

huurdersorganisaties zullen ook een beroep op de Zuid-Limburgse gemeenten doen om bij te dragen 

aan de betaalbaarheid van de woonlasten. Concrete en meetbare prestatieafspraken tussen de 

gemeenten in Zuid-Limburg en Woonpunt kunnen daar aan bijdragen. 

Noot voor de redactie, niet ter publicatie: 
Het Centraal Huurders Overleg Woonpunt is een samenwerking van HV Coriovallum, HBV Groot 
Hoensbroek, HV Swentibold en HV Woonbelang, organisaties die opkomen voor de belangen van de 
huurders bij Woonpunt.  
Voor meer informatie belt u Dhr.John van Geel, woordvoerder CHOW, telefoon 043-343 33 50 

 


