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Huur stijgt fors boven inflatie 

De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5%, blijkt uit 

recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel meer dan 

de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen. In 2013 werd het beleid 

dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen 

losgelaten, met een huurexplosie als gevolg. 

 
De laatste jaren is de huurverhoging bij corporaties nog enigszins geremd, door het 
Sociaal Huurakkoord dat corporatiekoepel Aedes en de Woonbond in 2015 slo-
ten.  Woonbonddirecteur Paulus Janssen: ‘Maar door de enorme stijging in eerdere 
jaren betalen mensen fors te veel. Het is hoog tijd dat de woonlasten van huurders 
omlaag gaan. Daarnaast moet de huurprijsstijging in de vrije sector ook aan banden 
worden gelegd.’ 
 
 

 
 

Huren stijgen in 2018 sneller dan in 2017 
De woninghuren lagen in juli 2018 gemiddeld 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. In juli 
2017 was de huurstijging 1,6 procent. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de 
woningcorporaties was met 1,7 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders van sociale 
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huurwoningen stegen de huren 3,3 procent. De huren van woningen in de vrije sector stegen 
met 3,0 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.  
 

 

De belangrijkste oorzaak voor de hogere huurstijging is de snellere stijging van de consumen-
tenprijzen. Sinds 2013 wordt de maximale huurverhoging berekend als de stijging van de con-
sumentenprijzen in het voorgaande jaar plus een inkomensafhankelijke opslag. In de afgelo-
pen zes jaren is de gemiddelde woninghuur in totaal met 18,5 procent gestegen. Dit is veel 
meer dan de stijging van de consumentenprijzen van 8,5 procent. Zeker in 2013 en 2014 was 
het verschil tussen de gemiddelde stijging van de huren en die van de consumentenprijzen 
fors. Het verschil is teruggelopen naar 0,9 procentpunt in 2018, deels door de maximering van 
de huursomstijging in de laatste twee jaar. 
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Effect huurbeleid 

De woninghuren in Nederland zijn op verschillende manieren gereguleerd. Voor sociale huur-
woningen geldt in 2018 een maximale huurstijging van 3,9 of van 5,4 procent, afhankelijk van 
het inkomen van de huurder. Voor zover het gaat om verhuurders van gereguleerde huurwo-
ningen buiten de woningcorporaties, stegen de huren in 2018 in meer dan de helft van de 
gevallen met 3,9 procent, het maximale percentage voor de groep met de laagste inkomens.  
 
In totaal was de gemiddelde stijging 3,3 procent, net als in de voorgaande drie jaren het hoog-
ste percentage van alle categorieën. 
 
Voor woningcorporaties geldt sinds vorig jaar nog een extra beperking. De totale huurinkom-
sten van een corporatie mogen in het kalenderjaar 2018 niet meer dan 2,4 procent stijgen.  
 
Deze zogeheten maximale huursomstijging beperkt de mogelijkheid om bij elke afzonderlijke 
woning de maximale individuele huurstijging toe te passen. De huurstijging bij sociale huur-
woningen van woningcorporaties is per 1 juli van dit jaar uitgekomen op 1,7 procent, de stijging 
was 1,1 procent in 2017. 
 

 
 

Sterkere huurstijging bij bewonerswisseling 

De huren bij bewonerswisseling1 stegen dit jaar sterker dan in 2017. De gemiddelde huurver-
hoging bij wisseling van huurders was dit jaar 9,1 procent. Verhuurders zijn niet gebonden aan 
de maximale huurverhoging als een nieuwe huurder in de woning trekt. Voor huurders die niet 

                                                           
1 Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. 
Dit wordt ook wel huurharmonisatie genoemd. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het 
waarderingsstelsel (puntensysteem) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.  
 
Ook na renovatie van de woning mag de huur extra worden verhoogd. Een huurstijging na renovatie wordt niet meegenomen in de 
berekening van de huurontwikkeling. Ook hier geldt dat de nieuwe huurprijs de maximaal toegestane huur niet mag overschrijden. 
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verhuizen viel de gemiddelde huurverhoging lager uit: 1,8 procent. De gemiddelde huurstijging 
kwam uit op 2,3 procent. 
 

 

 

 

Grootste huurstijging in grote steden 

De grootste huurstijgingen werden dit jaar gemeten in Amsterdam. Daar gingen de huren ge-
middeld 2,9 procent omhoog. In Den Haag en Utrecht is de stijging 2,8 procent. Rotterdam 
blijft weinig achter met 2,7 procent huurstijging. 
 
De huurstijging in de vier grote steden draagt er ook aan bij dat de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht de provincies zijn met de sterkste huurstijgingen. De huurstijging was 
in 2018 met 1,1 procent het laagst in Drenthe.  
 
De regionale verschillen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in huur-
stijging bij bewonerswisselingen. De invloed van de extra verhoging van de huren bij bewo-
nerswisseling bedraagt 0,9 procentpunt in Utrecht, en 0,8 procentpunt in Amsterdam en Den 
Haag, maar is nul in Drenthe. 
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Meer gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek op: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/36/huren-stijgen-in-2018-sneller-dan-in-2017 
 

 
 

 
 

 


