
 

Wat betekent het Sociaal Huurakkoord in 2019? 
 

Eind 2018 sloten Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met afspraken over het 

huurbeleid voor de komende jaren. Idealiter wordt al in 2019 invulling aan deze afspraken 

gegeven, maar daarvoor zijn deels wetswijzigingen noodzakelijk. De minister heeft aangegeven dat 

deze wetswijzigingen tijd vergen en dit betekent dat niet alle gemaakte afspraken uit het akkoord 

al in de praktijk in 2019 mogelijk zijn. Daarnaast kunnen ook reeds gemaakte prestatieafspraken en 

vastgestelde begrotingen belemmeringen vormen om al in 2019 maatregelen te nemen die passen 

binnen het Sociaal Huurakkoord. Wel vindt de minister dat het aanbeveling verdient – 

vooruitlopend op de eventuele wetswijzigingen – om waar mogelijk al in 2019 een huurprijsbeleid 

te voeren dat de afspraken tussen Aedes en de Woonbond zoveel mogelijk gestand doet. 

 

 

Welke afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn wel deels of geheel mogelijk in 2019? 
 

Huurverhoging per 1 juli 2019 

• In het Sociaal Huurakkoord staat dat de huursom gemiddeld niet meer dan met inflatie mag 

ontwikkelen. Daarbij gaat het feitelijk om de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor huidige 

bewoners. Binnen de huidige wetgeving is het voor corporaties mogelijk om dit te doen. De 

wetgeving geeft aan dat de huursom met maximaal inflatie  plus 1 procent mag toenemen. Dit is in 

2019 inclusief de huuropbrengst die een corporatie realiseert via harmonisatie (huurprijs bij nieuwe 

verhuringen). 

• De huurstijging per individuele woning zou volgens het akkoord maximaal inflatie plus 4,5 procent 

mogen zijn. In 2019 geeft de wet aan dat dit maximum inflatie plus 2,5 procent bedraagt (1,6% + 

2,5% = 4,1%). 

 

 

Extra bandbreedte mogelijk? 

• Het Sociaal Huurakkoord geeft de mogelijkheid om een extra bandbreedte af te spreken van 1 

procent boven de huursom. Dit geldt als de investeringscapaciteit tekort schiet (bijvoorbeeld een 

lage IBW) voor de benodigde investeringen in beschikbaarheid, herstructurering, duurzaamheid en 

betaalbaarheid en om die redenen de corporatie extra huurinkomsten nodig acht.  

• Voor 2019 geldt zoals gezegd een maximale huursom (inclusief harmonisatie) van inflatie plus 1 

procent. Het is dus wettelijk mogelijk om (deels) de mogelijk gewenste bandbreedte te benutten. 

Wel zou een hogere huurstijging dan inflatie, in de geest van het Sociaal Huurakkoord, idealiter 

worden vastgelegd in gezamenlijke afspraken met huurdersvertegenwoordigers en – als 

nodig/relevant – gemeenten. 

 

 

Tijdelijk de huur bevriezen of verlagen 

• Het Sociaal Huurakkoord geeft de mogelijkheid om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen 

of te verlagen. Dit kan als de huurder relatief te duur woont. Dit geldt voor de volgende groepen: 

- Voor een huurtoeslaggerechtigde huurder met een huurprijs boven de aftoppingsgrens geldt 

mogelijk huurbevriezing 

- Voor een huurtoeslaggerechtigde huurder met een huurprijs boven de liberalisatiegrens 

geldt mogelijk huurverlaging tot aan de liberalisatiegrens. 

  



 

 

 

- Voor ook voor een huurder met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en de EU-grens (in 

2019 €42.436) die een huurprijs boven de liberalisatiegrens heeft, geldt mogelijk 

huurbevriezing.  

• In principe geldt deze bevriezing of verlaging voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder 

het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen. 

• In 2019 geldt dat deze tijdelijke huurbevriezing of –verlaging nog niet mogelijk is. Het is altijd wel 

toegestaan de huur te bevriezen of te verlagen, maar dan kan deze niet op een later tijdstip weer 

worden gewijzigd naar de oorspronkelijke (geïndexeerde) huurprijs wanneer het inkomen van de 

huurders is toegenomen en het recht op huurbevriezing of –verlaging is komen te vervallen. 

• Landelijke regelingen voor invulling van deze maatregelen moeten nog uitgewerkt worden. Het is 

aan de lokale situatie om daarop te anticiperen, of al proactief eigen, lokale maatregelen te nemen. 

 

 

Vergoeding voor duurzaamheidsinvesteringen 

• Aedes en de Woonbond hebben een gezamenlijk vergoedingentabel afgesproken die kan worden 

gehanteerd bij duurzaamheidsinvesteringen. Deze tabel is nu vastgesteld en wordt nog verder 

verbeterd. 

• De tabel dient om de vergoeding af te spreken die bij huurders in rekening kan worden gebracht 

voor de gedane investeringen. Deze vergoeding staat in verhouding tot de gemiddelde besparing aan 

energiekosten die de huurder zal realiseren.  

• De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met 

duurzaamheidsinvesteringen wanneer de te betalen vergoeding is gebaseerd op de door Aedes en 

Woonbond afgesproken ‘vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen’. 

• Voor 2019 is het mogelijk om deze tabel te gebruiken in afspraken met de huurders. De vergoeding 

kan alleen via een huurverhoging worden verrekend en niet buiten de huurprijs. Woningen die 

worden verbeterd of verduurzaamd tellen weliswaar niet mee in de huursom, maar het kan mogelijk 

op langere termijn wel effecten hebben op het realiseren de gemaakte prestatieafspraken en 

passend toewijzen.  

 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

• Aedes en de Woonbond hebben geen afspraak bereikt over huishoudens die gezien hun inkomen 

relatief (te) goedkoop wonen, overigens in het besef dat de wet nu inkomensafhankelijke 

huurverhoging voor hogere inkomens mogelijk maakt. 

• Voor 2019 geldt dus dat corporaties de mogelijkheid hebben om de huurverhoging voor bepaalde 

huishoudens afhankelijk van hun inkomen met maximaal inflatie plus 4 procent te verhogen. In 

principe tellen deze huishoudens mee in de huursom, tenzij de corporatie in de prestatieafspraken 

heeft vastgelegd dat de extra inkomsten worden ingezet voor investeringen. 

• In de Tweede Kamer hebben de coalitiepartijen een motie ingediend om de inkomensafhankelijke 

huurverhoging mogelijk anders vorm te geven. In hoeverre dit tot wijzigingen leidt is nu nog 

onduidelijk, maar deze zullen in ieder geval nog niet gelden voor 2019. 


