
UITLEG HUURVERHOGING 2019 
 

Inleiding 
De jaarlijkse huurverhoging is vastgesteld na overleg met en inbreng van Houdt Zicht. In deze bijlage 
vindt u uitleg over de huuraanpassing.  
 
Heeft u na het lezen van deze bijlage nog vragen over de huuraanpassing van uw woning, neem dan 
gerust contact met ons op. Dit kan per mail via info@wvhwonen.nl of telefonisch via (0174) 38 99 40. 
U bent ook welkom op ons kantoor voor extra uitleg. U kunt hiervoor een afspraak maken. Wij zijn 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Of bekijk de informatie op onze 
website www.wvhwonen.nl 
 

Uitleg over de begrippen woningwaardering en streefhuur 
Deze twee begrippen spelen een belangrijke rol in de huurverhoging.  
 
Woningwaardering 
Sociale huurwoningen krijgen punten voor de oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde 
ruimtes en bijvoorbeeld de afwerking van keuken of badkamer. Maar ook voor de WOZ-waarde. Het 
aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe 
hoger de huur mag zijn. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Zelf 
aangebrachte veranderingen of woningverbeteringen zoals een luxe badkamer of keuken staan niet in 
de woningwaardering van uw woning. Deze tellen daarom niet mee voor de huuraanpassing van uw 
woning. 
 
Streefhuur 
De woningwaardering bepaalt de maximale huurprijs voor een woning. De streefhuur is een 
percentage van die maximale huurprijs. De streefhuur is de huurprijs die WVH redelijk vindt voor uw 
woning. Gemiddeld vraagt WVH voor een sociale huurwoning ongeveer 70% van de huurprijs die zij 
maximaal zou mogen vragen.  
 

Huursombenadering 
We kijken bij het vaststellen van de jaarlijkse huuraanpassing van onze sociale huurwoningen naar de 
huursom. Dit heet de huursombenadering. De huursom is het bedrag van alle huren van de sociale 
huurwoningen over een heel jaar. De overheid heeft bepaald dat de huursom in 2019 in totaal niet 
meer mag stijgen dan 2,6%. Verder heeft de overheid bepaald dat de huur van een individuele sociale 
huurwoning maximaal met 4,1% mag worden verhoogd.  
 
Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een 
relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een 
goede prijs hebben. Op deze manier kunnen huurprijzen meer in overeenstemming worden gebracht 
met de kwaliteit van de woning. Door de huursombenadering kan de huuraanpassing voor uw buren 
anders zijn dan die voor u.  
 
Om de huuraanpassing voor uw woning te bepalen, kijken we naar het verschil tussen de streefhuur 
en uw huidige huurprijs. We willen dat verschil kleiner maken. De verschillen in huurprijs hebben we in 
vier categorieën ingedeeld. Bij iedere categorie hoort een bepaalde huurverhoging. De vier 
categorieën zijn: 
 

Huidige huurprijs ten opzichte van de streefhuur Categorie Verhoging 

Uw huur is hoger dan of gelijk aan de streefhuur 1 1,6 % 

Uw huur is lager dan de streefhuur maar het verschil is niet meer dan  
€ 35 2 2,0 % 

Uw huur is meer dan € 35 lager dan de streefhuur maar het verschil is 
niet meer dan € 75 3 2,4 % 

Uw huur is meer dan € 75 lager dan de streefhuur 4 3,1 % 
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Huurbevriezing 
Als u relatief duur woont, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid om een aanvraag te doen om 
uw huur te bevriezen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u geen huurverhoging. U houdt dan 
na 1 juli 2019 dezelfde huurprijs voor uw woning. 
 
De mogelijkheid om huurbevriezing aan te vragen geldt voor de volgende groepen:  

- U ontvangt huurtoeslag en de nettohuur (zonder servicekosten) van uw woning is hoger dan € 
607,46 (bij 1 of 2 persoonshuishoudens) of € 651,03 (bij 3 of meer huishoudens); 

- U heeft een inkomen tussen € 22.700 per jaar (bij een 1-persoons huishouden) of € 30.825 
per jaar (bij een meerpersoonshuishouden)  en € 42.436 en de huurprijs van uw woning is 
hoger dan € 720,42.  
 

De huurbevriezing geldt voor 1 jaar. Wanneer de situatie voortduurt, kunt u volgend jaar opnieuw een 
aanvraag doen.  
 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 
Was over 2017 het gezamenlijke inkomen van u en uw medebewoners hoger dan € 42.436? Dan kan 
het zijn dat u ook een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt.  
 
Voor huurders van wie we een inkomensafhankelijke huurverhoging willen vragen, hebben we bij de 
Belastingdienst een inkomensindicatie (huishoudverklaring) opgevraagd. Hierin staat een code 
waaruit blijkt of we van u de inkomensafhankelijke huurverhoging mogen vragen. In de verklaring staat 
of u wel of niet meer verdient dan € 42.436. Het exacte inkomen wordt niet vermeld. 
 
De extra inkomensafhankelijke huurverhoging is niet toegestaan: 
- als een huishouden uit vier of meer personen bestaat; 
- als iemand in het huishouden de AOW-leeftijd heeft bereikt. 
In de huishoudverklaring staat of hier sprake van is. 
 
Als voor u een inkomensafhankelijke huuraanpassing van toepassing is, dan krijgt u de verklaring die 
WVH van de Belastingdienst heeft ontvangen. Bewaar die verklaring goed! U heeft hem nodig als u 
bezwaar wilt aantekenen. U krijgt deze verklaring één keer. Wij bewaren geen exemplaar van de 
verklaring.  
 
Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is de huurstijging maximaal 4,6%.   
 
Is uw inkomen gedaald? Dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke 
huurverhoging 
Uw inkomen kan gedaald zijn door bijvoorbeeld een echtscheiding of baanverlies. Als u om deze 
reden bezwaar maakt tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, dan vragen we u om de nodige 
bewijsstukken. Welke stukken dat zijn, dat bepalen we per situatie. Meer informatie vindt op de 
website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. Zet in het zoekscherm: bezwaar maken tegen 
inkomensafhankelijke huurverhoging. 
 
Bezwaar maken tegen de huurverhoging 
Als u het om een andere reden niet eens bent met de huurverhoging dan kunt u contact opnemen met 
de Huurcommissie. Meer informatie over in welke gevallen u bezwaar kunt maken en hoe dat in zijn 
werk gaat, vindt u op www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging.  
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