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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op woensdag 26 oktober debatteert uw Kamer met de minister voor Wonen en Rijksdienst over 

huuraangelegenheden. Op de agenda staat onder meer de (evaluatie van) de inkomensafhankelijke 

huurverhoging, het passend toewijzen, de financiering van de huurcommissie en huurdersparticipatie. 

Op een aantal punten willen wij graag input leveren voor het debat. 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

In de evaluatie van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u lezen (op pagina 

8) dat Aedes heeft aangegeven de termijn voor de opvraag van inkomensverklaringen veel te kort te 

vinden. Dit probleem speelt ook de komende jaren, aangezien de inkomensverklaringen dan op 

dezelfde manier opgevraagd moeten worden. Het portal gaat in februari kort open om te 

inventariseren wie welke verklaringen nodig heeft. Medio maart zijn de verklaringen dan pas te 

downloaden. Dat geeft de woningcorporatie heel kort de tijd om de huuraanpassing door te voeren, 

aangezien medio april de huuraanzegging bij huurders op de mat moet liggen. Waarom inventariseert 

de Belastingdienst niet in januari al wie de verklaringen nodig heeft, zodat corporaties een maand 

eerder aan de slag kunnen? 

 

Woonlasten 

Uit WoON2015 blijkt dat het ‘goedkoop scheefwonen’ (huurders met een inkomen boven de 

inkomensgrens die een corporatiewoning huren) steeds verder afneemt. Ten opzichte van 2009 is deze 

groep huishoudens met 10 procent afgenomen. Meer dan de helft van deze groep heeft een inkomen 

dat dicht bij de inkomensgrens ligt. Voor uw beeldvorming: het gezamenlijk inkomen van een gezin 

waarin twee keer het minimumloon wordt verdiend ligt al boven de inkomensgrens van 35.739 euro. 

Dit zijn vaak huishoudens die huren in de vrije sector niet kunnen betalen en op de koopmarkt lastig of 

geen financiering krijgen. Het aantal huishoudens dat met een hoger inkomen (meer dan 1,5 keer 

modaal ofwel zo’n 55.000 euro) in een sociale huurwoning woont, neemt bovendien snel af.  
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Overigens kan goedkope scheefheid ook breder gewenste maatschappelijke effecten hebben. Zo 

voorkomt goedkope scheefheid in eenvormige wijken een eenzijdige huishoudenssamenstelling en in 

krimpgebieden mogelijke leegstand van woningen. 

 

Lokale Monitor Wonen 

Dat goedkope scheefheid een relatief klein fenomeen is, blijkt ook uit de recent gepubliceerde Lokale 

Monitor Wonen1. Aedes ontwikkelde deze monitor samen met de Woonbond en gemeenten (VNG, G4, 

G32). Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid 

en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. We zijn trots 

op dit resultaat. Voor meer resultaten kunt u de Lokale Monitor Wonen vinden op Aedes.nl of via de 

website www.waarstaatjegemeente.nl.  

 

Passend toewijzen en ouderen 

Het passend toewijzen vormt nog steeds een belemmering voor de huisvesting van ouderen en andere 

mensen die zorg nodig hebben. Het kabinet wil dat deze mensen langer zelfstandig blijven wonen. 

Daarvoor zijn in bepaalde gevallen aanpassingen aan de woning nodig of andere, nieuwe woningtypen. 

Passend toewijzen vormt een rem op de gewenste innovatie voor deze groep. Corporaties zetten in op 

betaalbaarheid en beschikbaarheid. Als toekomstige bewoners met een klein inkomen maar met een 

vermogen uit de verkoop van  hun huis niet gehuisvest kunnen worden, dan gaat er iets mis.  

 

In de brief over maatwerkhuren van 20 september 2016 schrijf de minister het volgende: 

‘Woningcorporaties hebben uiteraard de mogelijkheid om voor de woningen in  

deze woon-zorgcomplexen een hogere huurprijs te vragen aan ouderen voor  

wie een hogere prijs geen beletsel is gezien hun inkomen.’ 

 

In antwoord op de vraag van mevrouw T., die voor een bepaalde woning te weinig inkomen heeft maar 

bij verkoop van haar huidige woning over voldoende vermogen zal beschikken, schrijft de minister in 

zijn brief van 21 september 2016 echter dat zij niet zo’n woning kan huren. De motivatie houdt kort in 

dat  het lastig is voor de Belastingdienst om te toetsen op vermogen. 

 

Wij vragen uw Kamer om ervoor te zorgen dat het mogelijk wordt dat ouderen met vermogen uit de 

verkoop van een woning een wat duurdere, zorggeschikte corporatiewoning kunnen huren. Het kan 

niet zo zijn dat hiervan wordt afgezien omdat het lastig te bewijzen is dat iemand het wel kan betalen. 

 

Huurdersparticipatie 

Aedes onderschrijft de conclusies van de minister bij het onderzoek Huurdersparticipatie in beeld. Het 

onderwerp huurdersparticipatie staat ook bij Aedes hoog op de agenda. Zo zijn wij, in het kader van 

een breder project rondom legitimatie van onze sector, de pilot ‘Versterking Huurdersorganisatie’ 

gestart. De Woonbond is partner in deze pilot. Ook heeft Aedes, samen met Platform31, een 

intervisieprogramma opgezet op het onderwerp prestatieafspraken. Daarin werden corporaties, 

huurdersorganisaties en gemeenten gevolgd en ondersteund bij het maken van prestatieafspraken. 

Zowel de pilot als het programma bevinden zich in de afrondende fase. Wij delen de uitkomsten 

uiteraard met andere partijen zoals het ministerie van BZK, VNG en Woonbond.  

 

                                                   

1 Zie voor meer informatie: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/feiten-en-cijfers/lokale-

monitor-wonen.html  

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/feiten-en-cijfers/lokale-monitor-wonen.html
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Er kwamen twee grote knelpunten naar voren die we alvast graag onder uw aandacht willen brengen. 

Namelijk 1) de grote impact van de nieuwe rol op de vrijwilligers en 2) het bereiken van de achterban 

van huurdersorganisaties. 

 

 Nieuwe rol huurdersorganisaties 

Huurdersorganisaties worstelen met de impact die hun nieuwe rol op hun werkzaamheden 

heeft. Het zijn van volwaardig gesprekspartner bij prestatieafspraken brengt met zich mee dat 

er op een ander, meer strategisch niveau wordt geparticipeerd. De hoeveelheid stukken, 

overleggen en de bijkomstige verantwoordelijkheid veroorzaken zorgen bij zowel huurder als 

corporatie. Wij verwachten dat dit vraagstuk in 2017 nog duidelijker de aandacht zal krijgen.  

 

 Bereiken van de achterban 

Een ander knelpunt is het bereiken van de achterban. Veel corporaties hebben geen of een 

kleine huurdersorganisatie en worstelen met de vraag hoe huurders kunnen worden 

betrokken. De Overlegwet erkent immers alleen formele bewonerscommissies en 

huurdersorganisaties als gesprekspartner, terwijl andere, minder formele vormen van 

participatie ook denkbaar zijn. Zo maken veel corporaties al gebruik van bijvoorbeeld 

internetpanels om te horen hoe hun huurders over bepaalde zaken denken. De verwachting is 

dat de erkenning van minder formele vormen van participatie, onderwerp van gesprek zullen 

worden. 

 

Kortom, huurderparticipatie is een belangrijk onderwerp dat zowel bij Aedes als bij individuele 

corporaties in de belangstelling staat. Wij nemen het aanbod van de minister dan ook graag aan om, 

samen met Woonbond en VNG, over de doorontwikkeling van huurdersparticipatie in gesprek te gaan. 

 

Huurcommissie 

De minister wil dat woningcorporaties jaarlijks minimaal 6 miljoen euro bijdragen aan de financiering 

van de Huurcommissie. Een vreemde maatregel, schreven Aedes, Woonbond, Vastgoed Belang en 

IVBN in een eerdere brief van 19 september 2016 aan uw Kamer. Deze partijen zijn al bezig om samen 

met de Huurcommissie te kijken hoe procedures efficiënter kunnen. De meerderheid van de geschillen 

die bij de Huurcommissie terecht komen, worden namelijk veroorzaakt door ingewikkelde 

huurregelgeving die door de overheid wordt vastgesteld. Financiering door de overheid draagt bij aan 

de onafhankelijkheid van de Huurcommissie. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan 

contact op met Richard Bos op 06-51926072 of r.bos@aedes.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

Ir. M.A.E. Calon 

Voorzitter 
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