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Beste huurders van Wonen Meerssen en leden van HVM. 
 
Voor u ligt het vijfde HVM Infomagazine. Dit is hét periodiek infor-
matieblad van en voor alle huurders van Wonen Meerssen 
 
In deze uitgave met nieuws van onze huurdersvereniging, besteden 
we o.a. aandacht aan onze werkplanning voor het nieuwe jaar en 
het vervolg op het onderwerp over onderhoud aan de woning. Ook 
wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de huurver-
hoging 2019 en het verduurzamen van de woningen. Zie hiervoor 
de bijdrage van de Woonbond met betrekking tot het Sociaal Huur-
akkoord en de Nationale Woonagenda. 
 
Blijf ons mailen en laat weten wat u van HVM vindt. Discussieer 
mee over actuele thema’s.  
Wij ontvangen uw reactie het liefst per email. Als dit niet lukt, is een 
handgeschreven verhaal naar ons postadres ook prima. 
 
Stuur uw verhaal naar:  
de redactie van het HVM infomagazine 
hvmeerssen@ziggo.nl 
 
Ons (post) adres:  
Huurdersvereniging Meerssen,  

Past. Nic. Creftenstraat 18.06 
6231 HH Meerssen 

 
 
043-8512230 

 
HVM is druk bezig met het aanvullen/vernieuwen van haar website. 
In het nieuwe jaar zal de site geheel up-to-date zijn. Neem alvast 
eens een kijkje op: www.huurdersverenigingmeerssen.nl 
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Huurkunde 
 
In deze winteruitgave van het HVM Infomagazine de laatste drie vragen en antwoorden over 
 

Onderhoud 
 
Als huurder ziet u graag dat uw woning goed onderhouden wordt. Helaas is dat voor veel huurders 
niet altijd vanzelfsprekend en blijkt er in de praktijk regelmatig discussie te ontstaan over de taak-
verdeling tussen huurder en verhuurder. Wie betaalt wat, en wat kunt u als huurder doen om on-
derhoud af te dwingen? 
 
4 Mag een verhuurder reparaties weigeren omdat hij geen geld heeft?   
 
Nee, uw verhuurder is wettelijk verplicht (onderhouds) gebreken aan de woning te ver-
helpen als u die schriftelijk heeft gemeld, met het verzoek de klacht binnen een redelij-
ke termijn op te lossen. De standaardtermijn is zes weken; bij dringende gebreken zoals ernstige 
lekkage kunt u een kortere termijn stellen. In de wet staat weliswaar dat de verhuurder een gebrek 
niet hoeft te verhelpen als dit “uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs 
niet van de verhuurder zijn te vergen”, maar uit de parlementaire geschiedenis en uitspraken van 
de rechter blijkt dat die situatie zich niet snel voordoet, zelfs als de verhuurder hierbij verlies zou 
maken, Kortom, uw verhuurder kan zich niet verschuilen achter het argument dat er geen geld zou 
zijn. Voor onder meer de kosten van het herstel van gebreken betaalt u namelijk een kale huur-
prijs. Geen geld is dus geen excuus. En als de corporatie echt te klein en/of te arm zou zijn, kan 
ze bij het landelijk redding fonds voor de woningcorporaties aankloppen of fuseren met een ande-
re , kapitaalkrachtige (re) corporatie. Kandidaten genoeg. 
 
5 Mag de huur omhoog als mijn verouderde badkamer wordt vernieuwd? 
 
Als er alleen sprake is van vervanging van oude door nieuwe onderdelen of voorzie-
ningen spreken we van (groot) onderhoud, zonder huurverhoging. Dat is bijvoorbeeld 
het vervangen van oud door nieuw tegelwerk, van oude door een nieuwe wastafel of het vervan-
gen van een al aanwezig bad. Dergelijke werkzaamheden leveren niets extra aan kwaliteit of com-
fort op en zijn daarom onderhoudswerkzaamheden. Daarvoor mag geen tussentijdse huurverho-
ging worden gevraagd. Huurverhoging is wel toegestaan bij renovatiewerkzaamheden die leiden 
tot gerief verbetering. Om te beoordelen of het om (groot) onderhoud, renovatie of een combinatie 
van beide gaat, is het dus van belang om na te gaan welke werkzaamheden de verhuurder wil uit-
voeren en die per onderdeel te beoordelen. Als het onderhoud betreft, dient u dat in principe toe te 
staan - zonder huurverhoging. Als het gaat om renovatie– onderdelen dient de verhuurder die 
eerst schriftelijk aan u voor te stellen, zodat u kunt beoordelen of het, gelet op uw belangen, om 
een redelijk voorstel gaat. De eventuele huurverhoging kunt u overigens altijd achteraf nog laten 
toetsen door de huurcommissie. 
 
6 Hoe kan ik onderhoud afdwingen? 
 
Wanneer achterstallig onderhoud leidt tot gebreken, is een verhuurder verplicht om 
(groot) onderhoud uit te voeren. De wet verplicht hem alleen om gebreken aan de wo-
ning te verhelpen die door de huurder schriftelijk zijn gemeld. Een verouderd toilet en oud dubbel-
glas zijn op zich geen gebreken. Daarvan is alleen sprake als er ook lekkage of verrotting is van 
raamkozijnen of als het toilet niet meer functioneert. 
Natuurlijk is het verstandig om, liefst collectief, bij de verhuurder aan te dringen op overleg over de 
huidige situatie. Als de verhuurder de woningen wil verkopen is ook hij gebaat bij een betere on-
derhoudstoestand van de huizen, aan gezien ze dan een hogere verkoopprijs opleveren dan met 
de huidige mankementen. Bij een weigerachtige verhuurder kan een onderhoudsprocedure bij de 
huurcommissie leiden tot tijdelijke huurverlaging van 60 tot 80 procent, waardoor de meeste ver-
huurders geneigd zijn alsnog tot herstel over te gaan. Bij een opeenstapeling van zeer ernstige 
onderhoudsgebreken kan een huurder overwegen om herstel af te dwingen via de kantonrechter. 

Huurwijzer WOONBOND 



 

Informatie van de Woonbond 
 
 

 
Sociaal Huurakkoord legt huurstijging verder aan banden 
 
Het bestuur van de Woonbond en dat van corporatiekoepel Aedes zijn het eens geworden over een 
Sociaal Huurakkoord. De huurprijzen voor sociale huurders bij corporaties zullen daardoor de komen-
de jaren minder hard stijgen, en lagere inkomens kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen. 
Dat maken de Woonbond en Aedes vandaag bekend. Het was moeilijk tot een akkoord te komen, om-
dat het huidige kabinet de belastingdruk voor corporaties op laat lopen en er veel woningen bijge-
bouwd moeten worden én veel bestaande woningen verduurzaamd moeten worden. Betaalbare huren 
hebben zowel voor de Woonbond als Aedes prioriteit, en de partijen zijn daarom blij dat ze er uit geko-
men zijn. 
 
Trend keren 
 
Er zijn nog steeds te veel huurders die maandelijks moeite hebben de huur te betalen. De trend dat de 
huren harder stijgen dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van het grootste deel van de huurders 
moet worden gekeerd. Dat doen we door de huurstijgingen te beperken en in te zetten op het verlagen 
van woonlasten bij verduurzaming van huurwoningen én door de huurprijzen voor sommige huurders 
met een laag inkomen te bevriezen of te verlagen’. 
 
Huren stijgen maximaal met inflatie 
 
De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie 
stijgen.  Dat is een procent lager dan nu het geval is. De huurstijgingen worden hierdoor verder afge-
remd. Het gaat hier om de stijging van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar (de huursom). Cor-
poraties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen, bij-
voorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis. 
 
Huurbevriezing of huurverlaging 
 
Huurders met een relatief hoge huur voor hun inkomen, kunnen huurbevriezing aanvragen. Het gaat 
om huurders die qua inkomen in de huurtoeslagdoelgroep vallen, en een huurprijs hebben boven de 
voor hun geldende aftoppingsgrens, afhankelijk van huishoudgrootte net onder of net boven de  
€ 600,-. Huurders met een huurprijs boven de liberalisatiegrens die een inkomensdaling hebben ge-
had, waardoor ze in de huurtoeslagdoelgroep vallen, kunnen huurverlaging krijgen. Niet alleen betalen 
ze dan minder huur, ze komen met een huur onder de liberalisatiegrens ook in aanmerking voor huur-
toeslag. 
 
Woonlasten omlaag door verduurzaming 
 
De komende jaren moeten er miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende 
renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening 
hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij 
verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Informatie van de woonbond 
 

Zet Sociaal Huurakkoord om in beleid 
 

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes roepen minister Ollongren in een gezamenlijke brief op de 
afspraken in het Sociaal Huurakkoord snel om te zetten in beleid. De afgesproken maatregelen om de 
betaalbaarheid voor huurders te verbeteren zijn hard nodig. 

In mei 2018 presenteerde minister Ollongren (Wonen) de Nationale Woonagenda, die ook door de 
Woonbond en Aedes ondertekend werd. In de Woonagenda werden verhuurders en huurders opge-
roepen om een nieuw Sociaal Huurakkoord te sluiten en afspraken te maken over de maximale huur-
stijgingen in de sociale huursector. Die oproep werd door de Tweede Kamer ondersteund. 
 

Sociaal Huurakkoord 2018 
 

De betaalbaarheid voor huurders verslechterde de afgelopen jaren en de financiële mogelijkheden van 
corporaties zijn verre van rooskleurig. Door de oplopende belastingdruk onder dit kabinet, tot 3 miljard 
euro in 2021, was het moeilijk tot een akkoord te komen. Na moeizame onderhandelingen sloten 
Woonbond en Aedes eind vorig jaar uiteindelijk toch een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord 
kwam er dankzij de bereidheid van huurders en corporaties om samen prioriteit te geven aan betaal-
baarheid van het huren. Er werd onder meer afgesproken dat de huren bij corporaties gemiddeld maxi-
maal met inflatie kunnen stijgen en dat huurders met een hoge huur en laag inkomen huurbevriezing 
of huurverlaging konden krijgen. 
 

Verwerken in huurbeleid 
 

Gezien het belang dat minister Ollongren hecht aan een nieuw Sociaal Huurakkoord rekenen de 
Woonbond en Aedes er op dat zij de afspraken tussen huurders en sociale verhuurders integraal voor 
1 mei 2019 zal verwerken in het huur(prijs)beleid. ‘Alleen dan is het Sociaal Huurakkoord al in 2019 
volledig in de praktijk uitvoerbaar’, zo stellen zij in de brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


