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De Huurkrant 2022 is een landelijke uitgave over zelfstandige sociale huurwoningen. Heeft uw woonruimte geen eigen voordeur,
huisnummer, toilet en keuken? Dan gelden andere regels. Vraag deze aan uw verhuurder.
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Kunt u
huurtoeslag
krijgen?

Kees woont
comfortabel

Heeft u moeite
om de huur te
betalen?
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Bezwaar
maken tegen
huurverhoging

Het huurverhogingsvoorstel
Als uw huur omhoog gaat, krijgt u daarover een brief van uw
verhuurder. Daarin staat uw huurverhoging per 1 juli. Dit is het
huurverhogingsvoorstel. U ontvangt de brief vóór 1 mei. Dat is
minstens 2 maanden voordat uw huur omhoog gaat.

Wat moet er in deze brief staan?
•
•
•
•

Huurverhoging 2022

Wat betekent dat voor u?
Gaat de huur van uw woning vanaf juli 2022
omhoog? U ontvangt daarover een brief van
uw woningcorporatie. Daarin staat of uw huur
stijgt. En hoeveel.
Uw verhuurder mag de huur van
sociale huurwoningen elk jaar
verhogen. De overheid bepaalt
hoeveel de huur maximaal mag
stijgen. Woningcorporaties
kunnen er ook voor kiezen de
huur minder te verhogen.

Hoeveel gaat uw huur
omhoog?
Voor de meeste huurders mag de
huur vanaf 1 juli 2022 maximaal
2,3% stijgen. Huurders met
een wat hoger inkomen kunnen

een huurverhoging krijgen van
maximaal € 50 of maximaal
€ 100. Dit geldt als u per jaar
meer verdient dan € 47.948 (als u
alleen woont) of € 55.486 (als u
met 2 of meer personen woont).
Dat heet de ‘inkomensafhankelijke
huurverhoging’ (zie het kader
onder aan deze pagina). Niet
alle woningcorporaties kiezen
hiervoor.
Heeft uw woning een huur van
€ 300 of lager? Dan mag uw

Huurverhoging
en inkomen
In 2022 is het systeem van
de inkomensafhankelijke
huurverhoging veranderd.
De inkomensafhankelijke
huurverhoging mag dit jaar
niet hoger zijn dan € 50 of
€ 100.

In het verleden was dit een
maximumpercentage. Welk
maximumbedrag voor u
geldt, hangt af van het aantal
personen in uw huishouden
én het totale jaarinkomen*
van u en uw huisgenoten.

*De overheid kijkt naar het totale huishoudinkomen over 2020.
Het inkomen van alle mensen die op het adres wonen, telt mee.
Van jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 waren, telt
alleen het inkomen boven € 21.422 mee.

Uw huidige en nieuwe kale huur (zonder servicekosten).
Het percentage of bedrag van de huurverhoging.
De datum waarop de huurverhoging ingaat.
Hoe u bezwaar maakt en wanneer u dat moet doen
(zie pagina 4 van deze Huurkrant).

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet er
bij de brief een huishoudverklaring van de Belastingdienst zitten.
In die verklaring staat dat uw huishoudinkomen in 2020 hoger
was dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met 2 of
meer personen woont).

woningcorporatie de huur met
maximaal € 25 verhogen.
De huur van een sociale
huurwoning mag overigens nooit
hoger worden dan de maximale
huur volgens het puntensysteem
voor sociale huurwoningen (het
woningwaarderingsstelsel).

Verschillen kleiner
Niet alle huurders krijgen
dezelfde huurverhoging. Soms
heeft een huurder die er al heel
lang woont een veel lagere huur
dan de buren die er pas wonen.
Woningcorporaties kunnen dat
verschil stapsgewijs kleiner
maken. De huur voor het huis
met de lage huur gaat dan wat
meer omhoog.

Hoeveel inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u krijgen?
Let
op!

U woont alleen
Ligt uw inkomen in 2020 tussen
€ 47.948 en € 56.527?
Dan is uw maximale huurverhoging € 50.
Is uw inkomen in 2020 hoger dan € 56.527?
Dan is uw maximale huurverhoging € 100.

U woont met 2 of meer personen
Ligt uw inkomen in 2020 tussen
€ 55.486 en € 75.369?
Dan is uw maximale huurverhoging € 50.
Is uw inkomen in 2020 hoger dan € 75.369?
Dan is uw maximale huurverhoging € 100.

Woont er in uw
huishouden iemand
die chronisch ziek of
gehandicapt is? En is
uw inkomen hoger dan
€ 47.948 (als u alleen
woont) of € 55.486
(als u met 2 of meer
personen woont)? Dan
geldt de huurverhoging
van maximaal € 50 of
€ 100 niet. Voor u is de
huurverhoging maximaal
2,3%.
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Bezwaar maken? Kijk eerst of dat kan
U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de
huurverhoging. Wanneer kan dat en hoe moet u dat doen?

Een andere procedure bij ernstige gebreken
Heeft u bij uw verhuurder gemeld dat uw woning ernstige gebreken heeft?
En repareert de verhuurder deze gebreken niet binnen 6 weken? Dan kunt u
bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. Dit kan met het
verzoekschrift Huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken voor huurders.
De verhuurder mag uw huur na een verzoek tot huurverlaging pas verhogen als de
gebreken zijn verholpen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl.

Zo maakt u bezwaar

Wanneer bezwaar maken
• Uw verhuurder wil binnen 12 maanden
de huur opnieuw verhogen.
• De Huurcommissie heeft uw huur
tijdelijk verlaagd vanwege ernstige
gebreken aan uw woning en die
gebreken zijn nog niet verholpen.
• U betaalt een all-in prijs (kale huur
plus bijvoorbeeld servicekosten en de
kosten voor gas, water en elektriciteit).
De kale huur is dan niet bekend
en de verhuurder mag de huur niet
verhogen.

Bezwaar gemaakt?

Bezwaar zonder bezwaarschrift

Is de verhuurder het niet eens met uw
bezwaar en wil deze de huurverhoging
toch doorzetten? Dan moet de verhuurder
de Huurcommissie om een uitspraak
vragen. De Huurcommissie beoordeelt
of de voorgestelde huurverhoging
redelijk is. Zolang de Huurcommissie
nog geen uitspraak heeft gedaan, mag
u de oude huur blijven betalen. Maar het
is wel verstandig om het geld van de
huurverhoging opzij te zetten.

U kunt ook bezwaar maken door uw
huurverhoging niet te betalen en geen
bezwaarschrift op te sturen.
Uw verhuurder moet u dan binnen
3 maanden met een aangetekende
brief vragen om alsnog in te stemmen
met de huurverhoging. Dit heet de
herinneringsbrief.

Vindt de Huurcommissie de huurverhoging
wel terecht? Dan moet u alsnog de hogere
huur betalen vanaf de ingangsdatum van
de huurverhoging (dus met terugwerkende
kracht).

Let
op!

Heeft u de aangetekende herinneringsbrief
binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet
u binnen 4 maanden na de ingangsdatum
(dus bij een huurverhoging per 1 juli:
vóór 1 november) een verzoek om
uitspraak sturen naar de Huurcommissie.
Doet u dit niet? Dan moet u alsnog vanaf
1 juli de huurverhoging betalen.

Als u geen bezwaar maakt tegen de huurverhoging en de verhoging betaalt,
gaat de verhuurder ervan uit dat u het met de verhoging eens bent.

Colofon
U kunt ook op de website
www.checkhuurverhoging.nl nagaan of
uw huurverhoging terecht is.

Bezwaar maken bij inkomensafhankelijke
huurverhoging
Heeft u te maken met een inkomens
afhankelijke huurverhoging van € 50
of € 100? Dan kunt u in de volgende
gevallen bezwaar maken:
• Uw verhuurder heeft geen verklaring
van de Belastingdienst meegestuurd
waaruit blijkt dat uw huishoudinkomen
in 2020 hoger was dan € 47.948 (als
u alleen woont) of € 55.486 (als u met
2 of meer personen woont). De huur
mag dan wel maximaal 2,3% omhoog
gaan.
• Uw huishoudinkomen was in 2020
lager dan € 47.948 (als u alleen
woont) of € 55.486 (als u met 2 of
meer personen woont). U hoeft geen
inkomensgegevens bij uw bezwaar

Bent u het niet eens met de uitspraak
van de Huurcommissie? Dan kunt u naar
de rechter stappen. Ook de verhuurder
kan dat doen. Dit moet binnen 8 weken
na de uitspraak van de Huurcommissie
gebeuren.

mee te sturen. De verhuurder vraagt
dit na bij de Belastingdienst.
• Uw huishoudinkomen is in 2021
gedaald. Dan moet u daarvan een
bewijs meesturen als u bezwaar
maakt. Bijvoorbeeld een jaaropgave.
• U bent chronisch ziek of gehandicapt.
In sommige gevallen kunt u
dan bezwaar maken tegen de
inkomensafhankelijke huurverhoging.
Heeft u dit eerder al met succes
gedaan? Dan moet u toch opnieuw
bezwaar maken.
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Bezwaar maken heeft alléén zin in één of
meer van deze gevallen:
• De huurverhoging is meer dan maximaal
is toegestaan. U kunt dit nagaan op
www.huurverhogingscheck.nl.
• De huur stijgt door de verhoging
boven de maximale huur volgens het
puntensysteem. U kunt dit controleren
met de huurprijscheck op de website
www.huurcommissie.nl.
• U heeft het voorstel te laat ontvangen.
Dus minder dan 2 maanden voordat de
huurverhoging ingaat.
• In het huurverhogingsvoorstel staan
fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde
ingangsdatum of huur.

U stuurt (per post of e-mail) een brief aan
de verhuurder. Dit moet u doen vóór de
ingangsdatum van de huurverhoging.
Meestal is die datum 1 juli. De Huur
commissie heeft hiervoor een handige
modelbrief: zie www.huurcommissie.nl.

