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Geacht bestuur Huurdersvereniging Heusden,  

  

Op 22 maart hebben wij uw brief ontvangen waarin u uw advies geeft op onze voorstellen 

voor de jaarlijkse huurverhoging per 1-7-2022. We hebben de voorstellen ook uitvoerig 

toegelicht en besproken in ons bestuurlijk overleg van 14 maart 2022. Wij danken u voor uw 

advies. Hierbij geven wij u onze reactie op uw advies.  

 

Advies HvH over huurverhoging sociale huurwoningen per 1 juli 2022 

U geeft aan dat u niet akkoord kunt gaan met ons voorstel van 2,3 % zoals ook besproken 

tijdens het bestuurlijk overleg. U bent van mening dat de laagste en midden inkomens teveel 

worden getroffen door deze verhoging. U bent van mening dat vooral de huurders van 

sociale huurwoningen het al erg moeilijk hebben en een dusdanige verhoging zal er aan 

bijdragen dat men in de problemen gaat komen. Tevens zou ook rekening moeten worden 

gehouden met de huidige situatie omtrent de onrust die er nu heerst. U geeft aan dat zoals 

het er uit ziet we nog veel meer verhogingen gaan krijgen, denk aan de energie en de 

dagelijkse behoeften.  

 

U stelt voor om de jaarlijkse huurverhoging vast te stellen op 1,2 % voor de lage en 

middeninkomens. Waar dit percentage op is gebaseerd is ons niet duidelijk. Voor wat betreft 

de hoge inkomens in een sociale huurwoning stelt u voor ons voorstel van een generieke 

huurverhoging van € 50,00/maand op te hogen naar € 75,00/maand waardoor de sterkste 

schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. 

 

Voor de gederfde inkomsten bent u van mening dat er meer dan genoeg compensatie tegen 

over staat door middel van de verhuurdersheffing die gaat verdwijnen. 

 

Standpunt Woonveste 

Met u zijn we van mening dat we voldoende oog moeten hebben voor betaalbare huren. In 

2020 hebben we, als een van de weinige corporaties in Nederland, midden in de 

coronacrisis, generiek de huurverhoging in 2020 met 3 maanden uitgesteld. Tevens zijn in 

2021 de huren bevroren en zijn huren in 2020 en 2021 ook in prijs verlaagd als daar op 

basis van individueel maatwerk reden toe was. In ons geactualiseerde huurbeleid hebben 

we, in overleg met u, in 2021 keuzes gemaakt die sterk het accent leggen op betaalbare 

huren nu en in de toekomst. 

 

 



In ons beleid sluiten we zoveel mogelijk aan op de gemaakte afspraken in het Sociale 

Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. Een gematigde, inflatievolgende jaarlijkse 

huurverhoging past in dit beleid. Vanaf 2023 willen Aedes, Woonbond en de Minister van 

Wonen komen tot meer langjarige afspraken onder andere over huurbeleid en het versnellen 

van nieuwbouw- en verduurzamingsopgaven in relatie tot de (voorgenomen) afschaffing van 

de verhuurdersheffing per 1-1-2023.  

 

We zijn van mening, zoals ook besproken met jullie in ons bestuurlijk overleg, dat we een 

goede balans moeten houden in betaalbaarheid en onze forse opgaven en ambities op de 

korte maar ook langere termijn. In het belang van de huidige huurders maar ook de 

toekomstige generaties huurders.  

 

We hebben mede op basis van onze gesprekken en uw gekwalificeerd advies het volgende 

besloten. 

 

Besluit: Huurverhoging per 1 juli 2022 sociale huurwoningen 

De afgelopen jaren heeft Woonveste geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. 

Uitgangspunt daarbij was dat er te weinig differentiatiemogelijkheden waren in inkomen, en 

een inkomensafhankelijke huurverhoging niet alleen geldt voor de huurders die echt een fors 

inkomen hebben, maar ook / vooral de middeninkomens. Dit jaar is de systematiek voor de 

inkomensafhankelijke huurverhoging gewijzigd. Dit maakt het beter mogelijk om alleen de 

hogere inkomens extra huurverhoging te vragen.  

 

We hebben besloten om dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen voor 

de hoogste inkomens. De midden categorie krijgt geen extra huurverhoging. Hierover zijn we 

het eens. Mede op basis van jullie advies gaan we niet voor een generieke verhoging van € 

50 of € 75 voor alle hoge inkomens maar voor €75 (bij woningen met een huidige huurprijs 

onder de eerste aftoppingsgrens) en €50 (bij woningen met een huidige huurprijs boven de 

eerste aftoppingsgrens).  

 

Concreet: 

Huishoudenssituatie  Inkomen  Huidige huurprijs 

woning 

Huurverhoging 

Eenpersoons hh  vanaf €56.528 <= €633,25 € 75 

Eenpersoons hh  vanaf €56.528 >   €633,25 € 50 

Meerpersoons hh  vanaf €75.370 <= €633,25 € 75 

Meerpersoons hh  vanaf €75.370 >   €633,25 € 50 

 

Om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen, hebben we een uitvraag gedaan 

bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan in welke categorie iemand zit: 

middeninkomen of hoger inkomen, maar verstrekt geen andere gegevens zoals 

huishoudensgrootte. 

 

Passen we de inkomensafhankelijke huurverhoging toe, dan betekent het dat we voor de 

overige huurders minder dan 2,3% huurverhoging vragen. Met deze extra huurinkomsten en 

een maximale huursom van 2,3% gaat de huurverhoging voor gereguleerde contracten van 

huishoudens met lagere en middeninkomens naar 1,9%.  

 

Specifiek maatwerk 

Aedes en Woonbond spraken eind 2019 af om specifiek maatwerk toe te passen: 

huishoudens met een relatieve hoge huur en laag inkomen kunnen in aanmerking komen 



voor huurbevriezing of huurverlaging. In 2021 hadden we te maken met de Wet eenmalige 

huurverlaging waarbij de huurprijzen voor de laagste inkomen werden verlaagd tot op de 

aftoppingsgrenzen. De Wet eenmalige huurverlaging geldt niet meer in 2022. Wel is in de 

landelijke afspraken tussen partijen (Actieagenda Wonen) opgenomen dat het specifieke 

maatwerk (individuele huuraanpassing bij huurders) door corporaties wordt gecontinueerd. 

Huurders die relatief te weinig inkomen hebben ten opzichte van hun huurprijs, kunnen dan 

huurbevriezing of huurverlaging krijgen. We leveren komend jaar waar nodig specifiek 

maatwerk in de lijn van het Sociaal Huurakkoord en Actieagenda Wonen.  

 

Ik ga ervan uit dat we u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd over ons besluit.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

Eric van den Einden  

Directeur-bestuurder  

 

  

  

  


