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Leiden, 12 november 2012 

Geachte Raad van Bestuur,  

De huurdersorganisaties hebben besloten gezamenlijk een advies uit te brengen over het toekomstige 

huurbeleid van Portaal, zoals dat aan ons is voorgelegd op 1 oktober 2012. 

Op het overleg over het huurbeleid op 25 oktober hebben we u reeds kenbaar gemaakt niet te kunnen 

instemmen met het voorgenomen huurbeleid van Portaal. We adviseren dan ook negatief over het door u 

aan ons voorgelegde huurbeleid. 

Als huurdersbelangenorganisaties zijn we van mening dat het door Portaal voorgelegde en gewenste 

inkomensafhankelijke huurbeleid een onbegaanbare weg is. Dit huurbeleid leidt tot onbetaalbare 

huurprijzen voor de lage- en de middeninkomens die Portaal wenst te huisvesten.  

De huurdersorganisasties zijn daarbij van mening dat er gekozen moet worden voor een integrale aanpak 

van de woningmarkt. 

Ook hebben we aangegeven dat gewacht zou moeten worden op de nieuw te vormen regering omdat dan 

wellicht een heel ander huurbeleid ontwikkeld zou kunnen of moeten worden. 

Portaal heeft in het overleg op 25 oktober, dat in een constructieve sfeer verlopen is, op geen enkel punt de 

bereidheid getoond om ons als vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de huurders van Portaal 

ook maar enigszins tegemoet te willen komen. Verder dan de erkenning dat we goede argumenten naar 

voren brengen en dat de ontwikkelingen gemonitord zullen worden, wilde Portaal niet gaan, meer 

“consessies” wilde Portaal niet doen. Er werd daarbij ook nog gezegd dat de stijging door de 

liberalisatiegrens ook wel 12% zou kunnen worden; dat beschouwen we als een extra verslechtering van 

de Portaal voorstellen. 

We willen hier niet onze argumenten herhalen. Als bijlage sturen we ons onderhandelingsvoorstel van 25 

oktober 2012. 

 

 



 

Het huurbeleid staat op de agenda van het najaarsoverleg van 28 november a.s. Gelet op de 

ontwikkelingen rondom de nieuwe regering lijkt het ons zinvol dat Portaal zich beraadt over het huurbeleid. 

Immers het geschetste beleid uit het regeerakkoord leidt tot aanzienlijk hogere huurinkomsten. Graag willen 

we vernemen of de door het nu voorgelegde huurbeleid te verkrijgen inkomsten de grens vormen van de 

gewenste huurinkomsten. Bij een huursombenadering en huurverhogingen boven inflatie zou dan immers 

de streefhuur verlaagd kunnen worden. We dringen er dan ook met klem op aan om het invoeringstraject 

van het voorgestelde huurbeleid uit te stellen om alsnog tot overeenstemming tussen de 

huurdersverenigingen en Portaal te komen.  

Mocht Portaal toch besluiten om het voorgestelde huurbeleid te willen invoeren dan willen we graag een 

overzicht van het invoeringstraject ontvangen.  

De huurdersorganisaties beraden zich verder over de mogelijk te nemen stappen tegen de invoering van 

het door u gewenste huurbeleid.  

De HBV Leiden heeft overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst instemmingsrecht over het 

huurbeleid. De HBV Leiden stemt niet in met uw voorstel om te komen tot een inkomensgerelateerde 

streefhuur. Portaal heeft onvoldoende onderbouwing gegeven wat de benodigde huurinkomsten en 

benodigde financiële middelen zijn en heeft de huurders onvoldoende in staat gesteld daarover mede 

keuzes te maken. Ook ontbreekt bij huurders met een middeninkomen de financiële mogelijkheid om door 

te stromen naar een betaalbare koopwoning. Verder vindt de HBV Leiden dat huren ook voor midden 

inkomens een reële en dus betaalbare woonoptie behoort te zijn.   

Tot slot heeft u ook gevraagd om een advies over Huurverhoging n.a.v. aanpassing bestaand bezit.  

Hierover zal elke huurdersorganisatie zelf een advies sturen aan haar regiodirecteur. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de gezamenlijke huurderorganisaties van Portaal 

  

Paula van Schooten,  

voorzitter HBV Leiden 

 


