
Oproep aan de wooncorporaties BrabantWonen en Mooiland tot uitstel of 
vermindering van de huurverhoging 2020 
 

Door de coronacrisis is het ook voor huurders een onzekere tijd. Economen verwachten na 

de coronacrisis een diepe economische crisis waarbij de werkloosheid flink kan oplopen. 

Zzp’ers en kleine ondernemers zijn niet zeker van voldoende inkomsten in de komende 

jaren. Ook van veel andere mensen komen de inkomens onder druk te staan. 

 

Zoals ieder jaar worden de huren per 1 juli verhoogd. Dit jaar mogen de huren voor 

huishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen tot €43.574 worden verhoogd met 5,1%, 

voor hogere inkomens mogen de huren verhoogd worden met 6,6%. 

Op allerlei manieren wordt de economie door de overheid financieel gesteund. Er wordt 

opgeroepen om mensen die in de problemen komen te ontzien. Huisuitzettingen en 

incassotrajecten bij huurachterstanden worden opgeschort. Om nog meer problemen voor 

te zijn is het belangrijk dat nog meer rekening wordt gehouden met mensen met lage 

inkomens. De financiële druk op huishoudens met een bescheiden inkomen zou in deze 

economisch onzekere periode zo min mogelijk moeten oplopen. Om dat te bereiken zou de 

aangekondigde huurverhoging voor 2020 uitgesteld moeten worden. 

 

Huurdersorganisaties beseffen dat ze nogal wat vragen aan de verhuurders. Toch leggen ze 

het verzoek neer bij corporaties om ook een financieel offer te brengen in deze moeilijke 

tijd. Verschillende huurdersorganisaties in Nederland roepen daarom verhuurders op om de 

huurverhoging in 2020 geheel of gedeeltelijk uit te stellen. In Nederland hebben 

verschillende corporaties al hun verantwoordelijkheid genomen. Woningcorporatie 

DeltaWonen in Zwolle heeft al aangekondigd dat de huurverhoging van 1 juli uitgesteld 

wordt tot 1 oktober. Woningcorporatie Woonpunt in Zuid-Limburg heeft ook aangekondigd 

dat naar aanleiding van de coronacrisis de gemiddelde huurverhoging bij hen niet meer zal 

zijn dan het inflatiepercentage van 2,6%. Daarnaast passen zij de mogelijkheden voor 

huurbevriezing en huurverlaging ruimhartig toe. Ook in Duitsland en Frankrijk hebben 

woningstichtingen de huurverhogingen al geschrapt om huurders niet in financiële 

moeilijkheden te brengen. 

 

Onze regio Noord Oost-Brabant is zwaar getroffen door de coronacrisis. Hier zullen de 

economische gevolgen zeker ook voelbaar zijn. De SP in Oss doet daarom een beroep op de 

woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland om in navolging van andere verhuurders de 

huurverhoging van 1 juli aan te passen of uit te stellen. 
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