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Inleiding

In deze brochure staan twee samenhangende onderwerpen centraal: de huurverhoging
en het puntenstelsel. Het puntenstelsel
(officieel: het Woningwaarderingsstelsel,
in de volksmond meestal ‘puntentelling’
genoemd) stelt een wettelijk maximum
aan de huurprijs van een woning. Hoe meer
punten een woning heeft, hoe hoger de
huurprijs mag zijn. En dat heeft dus weer
invloed op de jaarlijkse huurverhoging.
Als je in een sociale huurwoning huurt, mag
de huur niet verhoogd worden tot boven
dat maximum. Daarom is het van belang om
te weten welk puntentotaal jouw woning
heeft. Deze prijsbegrenzing geldt niet voor
de vrije sector (of: geliberaliseerde sector).
Al hebben ook huurders in de vrije sector
een paar mogelijkheden om te checken of
hun huurprijs (of huurverhoging) wel klopt.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Met deze brochure wil de Woonbond je
wegwijs maken in de – best ingewikkelde –
regels over de (jaarlijkse) huurverhoging
en de puntentelling. Zodat je zelf (grotendeels) kunt controleren of je huurprijs, de
huurverhoging en het puntentotaal van je
woning wel kloppen. En zodat je weet waar
je terechtkunt voor meer informatie of hulp.
Deze brochure is bedoeld voor huurders
van sociale en van geliberaliseerde (vrije
sector) huurwoningen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 van deze brochure
bespreken we de maximale percentages
die gelden voor de huurverhoging in 2019
in de sociale huursector. Huishoudens die
een sociale huurwoning huren en een hoger
inkomen hebben dan € 42.436, kunnen
nog een extra huurverhoging krijgen,
de inkomensafhankelijke huurverhoging
genoemd. Daarover lees je meer in hoofdstuk 2. Voor de geliberaliseerde huursector
gelden andere regels. Die komen aan bod
in hoofdstuk 3.
Voor alle huurwoningen geldt een maximale huurprijs die je berekent met het puntenstelsel (of: puntentelling). De jaarlijkse
huurverhoging mag er niet toe leiden dat
de huurprijs boven de maximale huurprijs
uitkomt. De puntentelling van huurwoningen is onderwerp van hoofdstuk 4.
Ben je het als huurder niet eens met de
huurverhoging, dan kun je hiertegen
bezwaar maken. Dat kan ook als je het
niet eens bent met de puntentelling, de
WOZ-waarde of de extra huurverhoging voor
hogere inkomens. In hoofdstuk 5 vind je
alle redenen voor bezwaar en welke stappen je kunt nemen om bezwaar te maken.
In hoofdstuk 6 gaan we kort in op het
huurderswerk. Huurdersorganisaties hebben recht op invloed op het beleid van hun
verhuurder. En daarmee ook op de huur
verhoging. In hoofdstuk 7 beantwoorden we
tot slot een aantal veelgestelde vragen over
de huurverhoging en zaken die daarmee te
maken hebben.
In bijlage 1 leggen we begrippen uit die
in deze brochure aan bod komen. In bijlage
2 geven we een overzicht van de liberalisatiegrenzen. In bijlage 3 staan de maximale
huurprijzen die volgen uit de puntentelling
voor sociale huurwoningen. En in bijlage
4 vind je een voorbeeldbrief voor wie bezwaar wil maken tegen de huurverhoging.

Inleiding
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Hoofdstuk 1

De huurverhoging

Elk jaar stelt het ministerie van BZK de
maximale percentages vast waarmee de
huren in de sociale huursector mogen
worden verhoogd. Het ministerie kondigt
dat in het begin van het jaar aan in een
zogenaamde ‘circulaire’. Dit jaar is dat de
‘Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode
1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020’
(of: MG 2019-01). De circulaire is te
downloaden op www.rijksoverheid.nl
(zoek op ‘MG 2019-01’).
De verhuurder van je woning mag één
keer per twaalf maanden de huur verhogen.
De meeste verhuurders die de huur willen
verhogen doen dit per 1 juli. Dat betekent
dat ze twee maanden daarvoor – vóór
1 mei – een brief naar de huurder moeten
sturen met een voorstel voor de huurverhoging. In dit hoofdstuk bespreken we de
percentages die gelden voor de huurverhoging in 2019 en de gevolgen van een
huurverhoging voor je huurtoeslag.
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Gereguleerde huurwoning
Bij de jaarlijkse huurverhoging gaat het om
de ‘kale huur’. Dat is de huur die je betaalt
zonder eventuele servicekosten en kosten
voor energie. De maximale percentages die
de minister vaststelt gelden voor de sociale
of gereguleerde huurwoningen. Dat zijn woningen die op het moment dat de huurder
er ging wonen een huurprijs hadden onder
de liberalisatiegrens. Die grens verschuift
en is in 2019 € 720,42. In bijlage 2 van
deze brochure staan alle bedragen van de
liberalisatiegrens in het verleden tot nu
op een rij. Als de huur die je betaalde bij
het tekenen van je huurcontract lager was
dan de grens in dat jaar, dan huur je een
gereguleerde huurwoning, in de volksmond
meestal ‘sociale huurwoning’ genoemd. De
verhuurder van zo’n woning is meestal een
woningcorporatie, maar ook particulieren
verhuren gereguleerde woningen. Ook zij
moeten zich houden aan de jaarlijkse maximale percentages voor de huurverhoging.

Maximale huurverhoging
Per 1 juli 2019 heeft de minister de
maximale huurverhoging vastgesteld op
4,1 procent. Dit getal is opgebouwd uit
1,6 procent (de inflatie in 2018) plus 2,5
procent (maximale basishuurverhoging).
Dit maximum geldt voor alle huishoudens
die minder verdienen dan € 42.436, waarbij
gekeken wordt naar het inkomen in het
jaar 2017. Verdiende je meer, kijk dan in
hoofdstuk 2.
De 4,1 procent is een maximum. De verhuurder kan de huur ook minder verhogen,
helemaal niet verhogen of zelfs verlagen.
De Woonbond en vereniging van woningcorporaties Aedes sloten eind december
2018 een Sociaal Huurakkoord met afspraken om de huurverhogingen in de sociale
huursector te beperken. Hierdoor is de kans
groter dat je als huurder van een woningcorporatie dit jaar een lagere huurverhoging krijgt dan maximaal is toegestaan door
het ministerie. En mogelijk kom je op basis
van de afspraken in het Sociaal Huurakkoord in aanmerking voor huurbevriezing
of huurverlaging. Lees meer over het
Sociaal Huurakkoord in hoofdstuk 5.

All-inhuur
Betaal je als huurder een ‘all-in’ huurprijs, dan zijn kale huur, servicekosten
en energiekosten op één hoop gegooid.
Je weet dan niet hoe hoog je kale huur
precies is. Zo kun je ook niet controleren of
het huurverhogingsvoorstel klopt met de
maximale percentages. Ook kun je de kale
huur niet goed vergelijken met de maximale huur volgens het puntenstelsel. En je
weet niet precies hoeveel je betaalt voor
servicekosten en energie. Of die bedragen
kloppen kun je ook niet controleren. In zo’n
geval kun je de verhuurder voorstellen om
de huur te splitsen. Als de verhuurder hier
niet aan mee wil werken kun je naar de
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Huurcommissie stappen. Als de Huurcommissie je voorstel terecht vindt, moet de
verhuurder voortaan een uitgesplitste huur
rekenen. Dan kun je wel goed beoordelen
of de bedragen (kale huur, servicekosten en
energiekosten) kloppen.
Krijg je een huurverhogingsvoorstel terwijl
je een all-inhuur hebt? Maak dan bezwaar
tegen de huurverhoging (zie hoofdstuk 5).
Stel je verhuurder daarnaast schriftelijk
voor om de huurprijs te splitsen in kale
huur, servicekosten en nutsvoorzieningen.
Je mag als kale huurprijs 55 procent van de
all-inhuur voorstellen. Het voorschot voor
de servicekosten mag je voorstellen op 25
procent van de all-inprijs. Als je verhuurder
daar niet op ingaat, kun je de Huurcommissie vragen om de all-inprijs te splitsen. Dat
kun je doen met het ‘Verzoekschrift splitsen
all-inprijs’ te vinden op www.huurcommissie.nl.

Kamers en woonwagens
Hiervoor bespraken we de maximale huurverhoging voor gewone huurwoningen (of:
zelfstandige woningen). Voor ‘onzelfstandige woningen’, zoals kamers en voor woon-

wagens en standplaatsen van woonwagens
is de maximale huurverhoging per 1 juli
2019 3,1 procent. Dit cijfer is samengesteld
uit 1,6 procent (de inflatie) plus 1,5 procent.
Huurders van onzelfstandige woonruimte
die meer verdienen dan de inkomensgrens
van € 42.436 (in 2017) kunnen geen extra
huurverhoging krijgen. Ook voor hen geldt
dus maximaal 3,1 procent.

Huurtoeslag
en huurverhoging
Een huurverhoging kan gevolgen hebben
voor de huurtoeslag die je ontvangt
(zie kader ‘Heb ik recht op huurtoeslag?’).
Je hebt bij huurtoeslag namelijk te maken
met grenzen. De huur die daarboven uitkomt, moet je gedeeltelijk of helemaal
zelf betalen. Dat hangt af van je huishoudenssituatie.
Deze grenzen heten ‘aftoppingsgrenzen’
omdat de huurtoeslag daarboven wordt
afgetopt oftewel verlaagd. Een deel van
de huur betaal je altijd zelf. Dit is de ‘basishuur’. De minimale basishuur ligt rond de
€ 230,-. Heb je door je lage inkomen recht

Maximale huurverhoging per 1 juli 2019
zelfstandige woonruimte

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Huishoudinkomen 2017:

t/m € 42.436

> € 42.436 (1)

onzelfstandig
woonruimte (2)
n.v.t.

Inflatie 2018

1,6 %

1,6 %

1,6 %

Maximale basishuurverhoging

2,5 %

2,5 %

1,5 %

-

1,5 %

-

4,1 %

5,6 %

3,1 %

Maximale inkomensafhankelijke huurverhoging*
Totale maximale huurverhoging

1) Uitzonderingen zijn huishoudens met vier of meer personen, met één of meer AOW-gerechtigden,
en met chronisch zieken en gehandicapten. Voor hen is de maximale huurverhoging 4,1 %.
2) Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaatsen.
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Huurtoeslag 2019
Aantal personen in huishouden:

40 %
65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

65 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

40 %

40 %
40 %
65 %
100 %

‹ 23

‹ 66

66+

‹ 66

66+

‹ 66

‹ 66

66+

‹ 66

€ 607,46

€ 424,44

Leeftijd: (3)

3 of meer

100 %

€ 651,03

€ 228,62 (2)

2

40 %

1

€ 720,42

40 %

Rekenhuur: (1)

huurtoeslaggrens

hoge aftoppingsgrens
lage aftoppingsgrens

kwaliteitskortingsgrens

basishuur

aangepaste woning
wegens handicap

XX %

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

% huurtoeslag

zelf betalen

1) Zie paragraaf ‘Rekenhuur’ op de volgende pagina.
2) Voor alleenstaande aow-gerechtigden is de basishuur € 226,80,
voor niet-alleenstaande aow-gerechtigden is de basishuur € 224,99.
3) In 2019 is de aow-leeftijd 66 jaar plus 4 maanden.

op huurtoeslag, dan krijg je het deel van de
huur tussen de basishuur en € 424,44 voor
100 procent vergoed. Dat is de ‘kwaliteitskortingsgrens’. Voor het deel tussen die
grens en de aftoppingsgrens (in 2019
€ 607,46 of € 651,03, afhankelijk van de
samenstelling van je huishouden) kun je
nog 65 procent huurtoeslag krijgen. Is je
huur nog hoger, dan moet je de rest van de
huur zelf betalen. Alleen als je alleenstaand
bent of als het huishouden een AOW’er of
gehandicapte telt, kun je voor dit deel van
de huur nog 40 procent huurtoeslag krijgen.

Zie het schema voor een overzicht van
alle bedragen.
Dit betekent dat als je huur door de huurverhoging boven een van de grenzen uitkomt, je meer huur gaat betalen. Je krijgt
dan voor het deel boven de grens geen, of
maar een deel huurtoeslag. Komt je huur
uit boven de huurtoeslaggrens (in 2019
€720,42, en €424,44 voor jongeren tot 23
jaar) dan moet je ook het deel hierboven
zelf betalen. Als je een sociale huurder
bent, verlies je door huurverhoging nooit
het recht op huurtoeslag, ook niet als je
huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt.

De huurverhoging
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Heb ik recht op huurtoeslag?
Huurtoeslag is een bijdrage in de
huurkosten van je woning. Om huurtoeslag te krijgen, moet je voldoen
aan een aantal voorwaarden. Het is
onder andere afhankelijk van je huur,
je inkomen, je vermogen en dat van
eventuele medebewoners. Iemand
met een laag inkomen ontvangt een
hogere huurtoeslag dan iemand met
een hoger inkomen.

Je hebt in 2019 recht op huurtoeslag
als je verzamelinkomen lager is dan
onderstaande bedragen.
Lees meer over huurtoeslag op
de website van de Belastingdienst
(of bel gratis met de Belastingdienst:
0800-0543). Je moet huurtoeslag
aanvragen bij de Belastingdienst.

Maximaal verzamelinkomen
											

jonger dan AOW-leeftijd *

vanaf AOW-leeftijd *

Alleenstaande:						
Meerpersoonshuishouden:		

€ 22.700			
€ 30.825			

€ 22.675
€ 30.800

*) In 2019 is de aow-leeftijd 66 jaar plus 4 maanden.

Rekenhuur

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Let op! Bij het bepalen of je recht hebt op
huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit
van je ‘rekenhuur’. Dat is de kale huur plus
een deel van de servicekosten. Er zijn vier
soorten servicekosten die meetellen bij de
rekenhuur (de zogenoemde ‘subsidiabele
kosten’). Dat zijn schoonmaakkosten en
energiekosten voor gemeenschappelijke
ruimten, kosten voor een huismeester of
conciërge en kosten voor onderhoud aan
dienst- en recreatieruimten. Deze mogen
alle voor maximaal € 12,- meetellen. Zo kan
je rekenhuur dus maximaal € 48,- hoger zijn
dan je kale huur. Kom je hierdoor uit boven
de huurtoeslaggrens? Dan kun je geen
huurtoeslag krijgen. Zie www.toeslagen.nl.
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Als je door een huurverhoging recht hebt
op meer huurtoeslag, dan krijg je die pas
aan het eind van het jaar. De Belastingdienst maakt dan een eindafrekening en
betaalt dan de eventuele extra huurtoeslag
over dat jaar uit.

Geliberaliseerde
huurcontracten
De hier besproken maximale huurverhogingen gelden niet voor geliberaliseerde
huurovereenkomsten. Voor deze huurders
hangt de huurverhoging af van wat er in
het huurcontract over is afgesproken.
Lees meer over geliberaliseerde
huurcontracten in hoofdstuk 3.

De huurverhoging
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Hoofdstuk 2

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De huurverhoging
voor hogere
inkomens

Huurders in een gereguleerde huurwoning
die meer verdienen dan € 42.436 kunnen
1,5 procent extra ‘inkomensafhankelijke’
huurverhoging krijgen. In totaal mag hun
huur dus stijgen met inflatie (1,6 procent in
2018) plus 2,5 procent (maximale basishuurverhoging) plus 1,5 procent (maximale
inkomensafhankelijke huurverhoging) = 5,6
procent. Daarbij geldt het inkomen dat het
gehele huishouden verdiende in 2017.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Om achter het inkomen van de huurder te
komen kan de verhuurder een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst.
De Woonbond is altijd tegen deze vorm van
‘gluren in de portemonnee van de huurder’ geweest. Daarom heeft de Woonbond
diverse rechtszaken aangespannen en
ondersteund tegen deze inkomensafhankelijke ‘gluurverhoging’ (zie kader ‘Schadevergoeding gluurverhoging’). Inmiddels is
het de Belastingdienst wettelijk toegestaan
om inkomensverklaringen van huurders aan
verhuurders te geven.
Bij het bepalen van het inkomen geldt het
‘huishoudinkomen’. Dat is het inkomen van
de huurder en de overige bewoners van
de woning samen. Gekeken wordt naar het
inkomen van twee jaar eerder, in 2019 dus
het inkomen zoals dat over 2017 definitief
door de Belastingdienst is vastgesteld. Het
gaat dus om het inkomen in 2017 van de
bewoners op 1 juli 2019, ook al woonde
een huidige bewoner in 2017 (nog) niet in
de woning. Het inkomen van kinderen van
23 jaar en ouder telt ook mee. Als er kinderen thuis wonen die op 1 januari 2019 nog
geen 23 jaar waren, telt alleen hun inkomen
boven het minimumloon mee. Dat was in
2017 € 20.108.

Regels over de
inkomensverklaring
Als je verhuurder een inkomensafhankelijke
huurverhoging per 1 juli 2019 voorstelt,
moet hij ook de verklaring van de Belasting
dienst bijvoegen. Daarin staat dan dat het
huishoudinkomen inderdaad hoger was
dan € 42.436. De Belastingdienst mag geen
exacte bedragen doorgeven, maar alleen
zeggen of het huishoudinkomen hoger of
lager was dan € 42.436. Namen van huurders horen niet thuis in de verklaring. Het
gaat om de gegevens per adres. Ook van
de Belastingdienst krijg je een brief waarin
staat dat de verhuurder een inkomens
verklaring heeft gekregen voor jouw adres.
Je verhuurder mag de inkomensverklaring
alleen voor de huurverhoging gebruiken
en niet voor andere zaken (zoals marketing
of ander inkomensbeleid dan de huur
verhoging). Ook is je verhuurder verplicht
de inkomensverklaring te vernietigen zodra
de voorgestelde huurverhoging van kracht
is geworden.
Verhuurders mogen alleen een inkomensverklaring opvragen voor woningen die gereguleerd worden verhuurd (sociale sector).
Voor geliberaliseerde woningen mag dit
niet. Ook voor onzelfstandige woonruimte
(kamers, woonwagens en standplaatsen)
mogen geen inkomensgegevens worden
opgevraagd. Omdat de Belastingdienst niet
weet welke adressen wel of niet geliberaliseerd zijn verhuurd, kan het voorkomen
dat ze ten onrechte gegevens doorstuurt.
Als je denkt dat dat in jouw geval zo is,
meld dit dan aan je verhuurder en aan de
Belastingdienst. Dat kan per brief: Klachtenbureau, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn.

Ben je het als huurder niet eens met de
voorstelde inkomensafhankelijke huur
verhoging? Dan kun je bezwaar maken.
In hoofdstuk 5 lees je hoe dat gaat.

Huurverhoging voor hogere inkomens
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Uitzonderingen
Sinds een paar jaar hoeven huishoudens
met een of meer AOW’ers geen inkomens
afhankelijke huurverhoging meer te betalen, dus ook niet als zij een hoger inkomen
hebben. Hetzelfde geldt voor huishoudens
met chronisch zieken en mensen met een
beperking en voor grote gezinnen van
vier (of meer) personen. Per 1 juli 2019
geldt voor deze uitzonderingsgevallen dus
het maximale huurverhogingspercentage
van 4,1 procent (zie hoofdstuk 1). Als je
inkomen in 2017 of 2018 is gedaald tot
onder de € 42.436 kun je soms met succes
bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Lees hier meer over in
hoofdstuk 5.

Schadevergoeding
gluurverhoging
Begin 2018 oordeelde een rechter
dat de Belastingdienst een huurder
een schadevergoeding moet betalen.
De Belastingdienst had namelijk in
de periode van 2013 tot en met april
2016 inkomensgegevens verstrekt
aan de verhuurder, terwijl hier geen
wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee haar
geheimhoudingsplicht. In april 2016
voerde het kabinet een ‘reparatiewet’ door die het verstrekken van
inkomensgegevens wel mogelijk
maakte.
Heb jij in 2013 tot en met 2016 een
inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? De Woonbond heeft
een modelbrief en een rekenmodel
opgesteld waarmee je een schadevergoeding kan eisen bij de Belastingdienst. Kijk voor meer info op
www.woonbond.nl/huren-en-recht/
rechtszaken-gluurverhoging/
huurder-versus-belastingdienst

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Let op: De Belastingdienst is in hoger
beroep gegaan tegen de genoemde
rechterlijke uitspraak. De uitkomst
van dat hoger beroep is bij verschijnen van deze brochure nog niet
bekend. Er lopen ook nog andere
procedures over de gluurverhoging
bij de rechtbank. Uiteindelijk zal de
uitkomst van al deze zaken duidelijk
moeten maken waar gedupeerde
huurders hun recht kunnen halen.
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Hoofdstuk 3

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Geliberaliseerde
huurcontracten

Voor woningen in de geliberaliseerde
huursector – ook wel ‘vrije sector’ of ‘niet
gereguleerde’ sector genoemd – gelden
geen wettelijke regels voor de huurverhoging. De maximale huur en het punten
stelsel gelden niet en je kunt ook niet bij de
Huurcommissie terecht. Voor een geliberaliseerde woning kun je zelden huurtoeslag
krijgen (al kan dat in bepaalde uitzonderingsgevallen toch als een geliberaliseerde huurprijs onder de huurtoeslaggrens
terecht is gekomen).
Overigens kunnen huurder en verhuurder wél afspreken (bijvoorbeeld in het
huurcontract) dat de Huurcommissie in
het geval van een geschil toch om advies
kan worden gevraagd. Zo niet, dan kunnen
geliberaliseerde huurders een geschil
over de huurprijs en/of de servicekosten
alleen rechtstreeks voorleggen aan de
kantonrechter.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Een woning is geliberaliseerd als deze bij
het tekenen van het huurcontract een huur
had boven de ‘liberalisatiegrens’ van dat
moment. In 2019 is die huurgrens € 720,42.
De liberalisatiegrens is in 1 juli 1994
ingegaan en was toen 963,75 gulden.
Voor nieuwbouwwoningen die tussen
1 juli 1989 en 1 juli 1994 zijn opgeleverd
en verhuurd geldt ook een liberalisatiegrens. Huurcontracten die zijn afgesloten
vóór 1 juli 1989 zijn dus nooit geliberaliseerd, ongeacht de hoogte van de huur.
In de tabel in bijlage 2 kun je opzoeken of
je woning op het moment dat je er ging
wonen geliberaliseerd was.

Check je aanvangshuur
de eerste zes maanden
Om na te gaan of de (hoge) huur terecht
is, kun je de Huurcommissie inschakelen.
Doe dat wel binnen zes maanden na het
ingaan van je huurcontract. De Huurcommissie zal dan bekijken of de huurprijs niet
uitkomt boven het maximum volgens de
puntentelling. Is dat wel zo, dan verlaagt de
Huurcommissie de huur met terugwerkende
kracht. Mogelijk blijkt jouw huurwoning dan
toch géén geliberaliseerde huurwoning te
zijn. Dan kun je van de voordelen van de
gereguleerde huursector profiteren: het
puntenstelsel is dan van kracht en je kunt
naar de Huurcommissie als er een geschil
is met je verhuurder. Op de website van de
Huurcommissie staat meer informatie over
het checken van de aanvangshuur, onder
‘Huurprijs bij een nieuw contract’.

Huurverhoging
in je contract
Hoe hoog de huurverhoging van je geliberaliseerde woning is, hangt alleen af van wat
huurders en verhuurder samen hebben
afgesproken. Meestal is dit vastgelegd in
het huurcontract. Wel geldt ook hier de
regel dat je maar één keer in de twaalf
maanden huurverhoging kunt krijgen van
je kale huur. Je verhuurder moet je jaarlijks ook een afrekening van de servicekosten verstrekken (die staat los van de
huurverhoging).

Geliberaliseerde huurcontracten
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Geen afspraken

Opslagpercentage

Het kan zijn dat er in het huurcontract niets
staat over de jaarlijkse huurverhoging.
In dat geval kan de verhuurder elk voorstel
tot huurverhoging doen dat hij wil. Ga je
niet akkoord met dat voorstel, dan kan je
verhuurder naar de rechter stappen.
Als de rechter het voorstel redelijk vindt,
krijg je alsnog de kans met de huurverhoging akkoord te gaan. Anders bepaalt de
rechter wanneer de huurovereenkomst
eindigt en zal je moeten verhuizen.

In het contract kan ook staan dat je een
jaarlijks een opslagpercentage moet betalen dat aan een bepaald maximum is gebonden, bijvoorbeeld 5 procent. Dat komt dan
bovenop de huurverhoging die volgt uit de
indexeringsclausule. De huurverhoging kan
zo uitkomen op bijvoorbeeld 1,6 procent
(stel dat dit het inflatiepercentage is) plus
5 procent = 6,6 procent huurverhoging. Een
dergelijk opslagpercentage in het huurcontract is voor huurders dus ongunstig.

Wel afspraken

Markthuurbepaling

In de meeste geliberaliseerde contracten
staat wél hoe de huur jaarlijks wordt verhoogd. Dat is dan de afgesproken huurverhoging waar huurder en verhuurder zich aan
moeten houden. Er kan bijvoorbeeld in het
contract staan dat de huurverhoging ieder
jaar 2 procent is. Maar wat vaker voorkomt
is een zogeheten ‘indexeringsclausule’.

Daarnaast komt het voor dat in het huur
contract staat dat de huur bijvoorbeeld
iedere drie of vijf jaar in één keer kan
worden verhoogd tot de op dat moment
geldende ‘markthuur’. Dat is de huurprijs
waarvoor vergelijkbare woningen rond de
tijd van de huurverhoging zijn verhuurd.
De verhuurder moet aantonen dat dit de
huidige markthuur is. Deze afspraak kan
ervoor zorgen dat de huur in één keer met
soms wel honderden euro’s per maand
omhoog gaat.

Indexeringsclausule

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Een indexeringsclausule houdt in dat de
huur jaarlijks wordt verhoogd met een
percentage dat is afgeleid van de inflatie
cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). In de praktijk komt dit neer
op een huurverhoging van ongeveer de
inflatie. Met een indexeringsclausule ben je
redelijk ‘beschermd’ tegen extreme huurverhogingen. Met de ‘indexeringsmodule
huurprijsaanpassing’ op de website van het
CBS kun je controleren of je verhuurder de
huurverhoging goed heeft berekend. Er zijn
meerdere prijsindexen. Als je verhuurder
zich niet aan het contract houdt kun je hem
daar uiteraard op aanspreken.
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Check je huurcontract
Bij een geliberaliseerde huurprijs is de
inhoud van het huurcontract erg belangrijk,
zeker als het gaat om de jaarlijkse huur
verhoging. Overweeg je om een nieuwe
woning te accepteren met een geliberaliseerd contract? Lees het contract dan
zeer goed door voordat je ondertekent.
Een contract waar alleen een kale indexeringsclausule in staat – dus zonder opslagpercentages en markthuurbepalingen – is
voor huurders het gunstigst.

Huurderslijn
Heb je vragen over de kleine lettertjes in je geliberaliseerde huurcontract en ben je lid van de Woonbond?
Vraag dan advies bij de Huurderslijn:
telefonisch advies voor persoonlijke
leden van de Woonbond. Bereikbaar
van maandag tot en met donderdag
10.00 - 13.00 uur en dinsdagavond
18.30 - 20.00 uur.
Telefoon: 020 - 551 77 55

Sociale huurwoning
blijft sociaal

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Verhuurders mogen de huur van een sociale
huurwoning verhogen tot boven de liberalisatiegrens. Is je huis van hoge kwaliteit met
voldoende woningwaarderingspunten (zie
hoofdstuk 4)? Dan kan de huur na huurverhogingen uitkomen boven de liberalisatiegrens. Maar omdat het huurcontract niet
verandert, gelden nog steeds de regels van
een sociale huurwoning. Een huurder die
recht heeft op huurtoeslag (zie hoofdstuk
1), behoudt dus ook dat recht. Al zul je voor
het deel van de huur dat bóven de liberalisatiegrens uitkomt, geen huurtoeslag
krijgen.
Verhuis je en komt er een nieuwe huurder
in de woning? En is de huur nog steeds
boven de liberalisatiegrens? Dan wordt
hetzelfde huis voor de nieuwe huurder
een geliberaliseerde woning.

Geliberaliseerde huurcontracten
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Hoofdstuk 4

De puntentelling

Het woningwaarderingsstelsel (wws), ook
wel bekend als het puntenstelsel, het puntensysteem of de puntentelling, legt een
verband tussen de kwaliteit van een woning
en de huurprijs. Hoe hoger de kwaliteit, hoe
meer huur er gevraagd mag worden voor
de woning. Elke huurwoning krijgt punten
voor onder andere de oppervlakte van de
vertrekken, de voorzieningen in de keuken,
badkamer en wc, het Energielabel en de
WOZ-waarde (waarde van je woning volgens
de gemeente). Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens
en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast
gelden er bijzondere regels voor zorg
woningen en voor monumentenwoningen.
Veranderingen die de huurder op eigen kosten in of aan zijn woning heeft aangebracht
(of dat op eigen kosten heeft laten doen),
krijgen geen punten. In de puntentelling
speelt de onderhoudstoestand van de woning geen rol. Het gaat er dus bijvoorbeeld
niet om of er een goed functionerende verwarming in het huis zit, maar of er verwarming aanwezig is. Het totaal aantal punten
bepaalt hoe hoog de huurprijs mag zijn.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Maximale huurprijs
Bij elk puntentotaal hoort een maximale
huurprijs. Die maximale huurprijsgrenzen
worden jaarlijks per 1 juli door het ministe
rie van BZK verhoogd, meestal met het
inflatiepercentage van het voorgaande
kalenderjaar. Het ministerie kondigt dat aan
in de al in hoofdstuk 1 genoemde ‘Circulaire
Huurprijsbeleid’. Je vindt het meest recente
overzicht van de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2019 voor zelfstandige woonruimten in bijlage 3.

Voorbeeld
Je woning heeft 116 punten.
De huur mag dan per 1 juli 2019
maximaal € 582,22 zijn (zie bijlage
3). Als je huurprijs door de huur
verhoging boven dit maximum
uitkomt, kun je bezwaar maken tegen
de huurverhoging (zie hoofdstuk 5).
Want die huurverhoging is dan niet
toegestaan.

Hoe kom je aan de puntentelling van de woning?
Misschien heb je aan het begin van je huurovereenkomst een overzicht van de punten
van je woning ontvangen. Of heeft je
verhuurder zo’n overzicht meegestuurd met
een huurverhogingsvoorstel. Als je geen
overzicht hebt, kun je het bij je verhuurder
opvragen. Verhuurders die hun administratie op orde hebben, zullen meestal wel voldoen aan een verzoek om een puntentelling
toe te sturen. Het is verstandig de verstrekte puntentelling kritisch te bekijken. Want
het kan natuurlijk zijn dat de puntentelling
die verhuurder hanteert, niet (meer) klopt.
Je kunt ook zelf het puntentotaal van je woning berekenen. Bijvoorbeeld aan de hand
van dit hoofdstuk. Of met de Huurprijscheck
op de website van de Huurcommissie (zie
kader aan het eind van dit hoofdstuk). Voor
de berekening van het puntentotaal beantwoord je diverse vragen over bijvoorbeeld
oppervlakte, voorzieningen en verwarming.
Als resultaat zie je hoeveel punten dit
oplevert. Als je er niet uitkomt, kun je altijd
contact opnemen met de Huurcommissie
of, als je lid bent van de Woonbond, met de
Huurderslijn (zie het kader in hoofdstuk3).

De puntentelling
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Als er een huurteam in je gemeente actief
is, kun je ook dat huurteam inschakelen.
Huurteams zijn door gemeenten of wijk
centra opgezette teams die huurders
bijstaan in geschillen over het huren van
woonruimte. Zij kunnen je huurprijs toetsen aan de hand van de puntentelling en
doen ook woningopnames bij de huurder
thuis. Ook voor bijvoorbeeld achterstallig
onderhoud, lekkage, schimmel of andere
gebreken. De diensten van het huurteam
zijn meestal gratis.
Adressen en telefoonnummers kun je
achterhalen via je gemeente. Momenteel
zijn er huurteams actief in Nijmegen,
Groningen, Haarlem, Schiedam, Utrecht,
Amsterdam, Maastricht en Rotterdam.

Zelfstandige woonruimte
De puntentelling aan de hand van de
rubrieken 1 tot en met 12 hierna, geldt voor
zelfstandige woonruimten. Je woning is
een ‘zelfstandige woonruimte’ als je een
eigen keuken, badkamer en wc hebt. Lees
verderop in dit hoofdstuk meer over de
aparte puntentellingen voor onzelfstandige
woonruimten, woonwagens en standplaatsen. Tel de punten voor elke rubriek bij
elkaar op en dan kun je in de lijst in bijlage
3 opzoeken welke maximale huur bij dat
puntentotaal hoort.

1. Oppervlakte woonvertrekken
Bij het berekenen van punten voor de oppervlakte van de woning is er een verschil
tussen ‘vertrekken’ (woonruimte) en ‘overige ruimtes’ (bijvoorbeeld een berging).
Voor elke vierkante meter woonruimte
krijgt de woning 1 punt. Onder woonruimte
vallen de volgende vertrekken:
–– woonkamer
–– andere kamers
–– keuken
–– badkamer
–– vaste kasten
(kleiner dan 2 m2) in vertrekken
–– zolder (als die met een vaste
trap bereikbaar is)
Je moet ook de ruimte onder het aanrecht,
de cv-ketel, de boiler en andere toestellen
meetellen.
De gang en overloop, de hal en ruimte
tellen niet mee. Ook ruimte ingenomen
door schoorstenen, ventilatiekanalen of
leidingen hoef je niet mee te tellen.
De meting van de oppervlakte doe je 1,5
meter boven de vloer. Je rondt de meting
af op hele vierkante meters, dus bij 0,5 m2
naar boven, daaronder naar beneden.

2. Oppervlakte overige vertrekken

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Voor de overige ruimtes reken je 0,75 punt
per vierkante meter:
–– bijkeuken
–– berging
–– vaste kasten
(kleiner dan 2 m2) in overige ruimten
–– wasruimteschuur
–– garage
–– zolder (zonder vaste trap)
–– kelder
De oppervlakte van deze ruimtes moet
minimaal 2 m2 zijn, anders telt die niet mee.
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3. Keuken
In de keuken kijk je naar de lengte
van het aanrechtblad:
–– minder dan 1 meter:		 0 punten
–– 1 tot 2 meter:				 4 punten
–– 2 meter en langer:		 7 punten
Bij het meten van het aanrecht tel je de
ingebouwde spoelbakken wel mee, maar
ingebouwde kookplaten niet. Als er veel
geïnvesteerd is in de keuken en de kwaliteit
daardoor hoger is dan gemiddeld, mag je
1 punt per € 226,89 investering bijtellen.
Let op: maximaal mag het aantal punten
voor de keuken hierdoor verdubbelen.

4. Badkamer en wc
Voor de sanitaire voorzieningen gelden
de volgende puntenaantallen:
–– wc:								 3 punten
–– wastafel:						 1 punt
–– douche:							 4 punten
–– bad met douche:				 6 punten
–– bad met aparte douche: 7 punten
Ook hier geldt dat als er veel geïnvesteerd
is in de badkamer en de kwaliteit daardoor hoger is dan gemiddeld, je 1 punt per
€ 226,89 investering mag bijtellen.
Let op: maximaal mag het aantal punten
voor de badkamer hierdoor verdubbelen.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

5. Buitenruimte
Voor een buitenruimte als een tuin, terras
of balkon die je alleen zelf kunt gebruiken
kun je de volgende punten bijtellen:
–– tot 25 m2:					 2 punten
–– 25 tot 50 m2:				 4 punten
–– 50 tot 75 m2:				 6 punten
–– 75 tot 100 m2:				 8 punten
–– 100 m2 en meer:			 10 tot
								maximaal
								 15 punten
–– carport:						 2 punten

Als je geen eigen buitenruimte hebt trek je
5 punten af van het totaal. De buitenruimte
telt alleen mee als die langer en breder is
dan 1,5 meter. Van een carport hoef je de
oppervlakte niet te meten.

6. Verwarming
Voor elk vertrek woonruimte dat verwarming heeft, tel je 2 punten. Voor overige
ruimten met verwarming tel je 1 punt (het
maximum aantal punten voor verwarming
van overige ruimten is 4).
Bij blok- en stadsverwarming en duurzame
verwarming (zoals warmte-koude-opslag,
een warmtepomp enzovoort) geldt 1,5
punt per verwarmd vertrek en 1 punt per
verwarmde overige ruimte.

7. Energieprestatie
Op www.zoekuwenergielabel.nl kun je
nakijken of er een Energielabel of EnergieIndex (EI) voor jouw woning is. Heb je
geen internet? Vraag het dan via telefoon
nummer 1400.
		

Situatie 1: De woning heeft een
Energielabel van vóór 1 januari 2015.
De punten worden bepaald
aan de hand van het Energielabel:
					
Energielabel

Eengezins-		
woning			

Appartement/
duplexwoning

A++				
A
+					
A
					
B					
C					
D					
E					
F					
G					

44 punten		
40					
36					
32					
22					
14					
8					
4					
0					

40 punten
36
32
28
15
11
5
1
0
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Situatie 2: De woning heeft
een Energie-Index die op of
na 1 januari 2015 is vastgesteld
De punten worden bepaald
aan de hand van de Energie-Index:
Energie-				
Index (ei)			

Eengezins- Appartement/
woning		 duplexwoning

0,6 of lager			
0,61 t/m 0,8		
0,81 t/m 1,2		
1,21 t/m 1,4		
1,41 t/m 1,8		
1,81 t/m 2,1		
2,11 t/m 2,4		
2,41 t/m 2,7		
2,71 of meer		

44 punten
40				
36				
32				
22				
14				
8				
4				
0				

40 punten
36
32
28
15
11
5
1
0

Situatie 3: De woning heeft geen
Energielabel en geen Energie-Index.

Situatie 4: De woning heeft
een energieprestatievergoeding.
Een verhuurder kan zijn huurder een
zogenaamde energieprestatievergoeding
(EPV) in rekening brengen. Het gaat daarbij
om een zogenaamde nul-op-de-meter
woning (NOM-woning).
Daarbij kan het gaan om een NOM-woning:
–– verwarmd met duurzame energie,
opgewekt op de woning;
–– verwarmd met op de woning
opgewekte duurzame warmte,
aangesloten op een warmtenet;
–– met een aansluiting op het gasnet.
Als er voor jouw woning een energie
prestatievergoeding is overeengekomen,
dan geldt het volgende:
						
Woningtype		

Eengezins- Appartement/
woning		 duplexwoning

Met EPV				

32 punten 28 punten

De punten worden bepaald
aan de hand van het bouwjaar:
						
Bouwjaar			

Eengezins- Appartement/
woning		 duplexwoning

2002 en later		
2000 t/m 2001
1998 t/m 1999
1992 t/m 1997
1984 t/m 1991
1979 t/m 1983
1977 t/m 1978
1976 of ouder		

36 punten
32				
22				
22				
14				
8				
4				
0				

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

32 punten
28
15
11
11
5
1
0
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8. Voorzieningen gehandicapten
Heeft je verhuurder geïnvesteerd in woonvoorzieningen voor gehandicapten, zoals
een verhoogd toilet of een traplift? Dan tel
je per € 226,89 geïnvesteerd bedrag 1 punt
bij. Het gaat om voorzieningen die betaald
kunnen zijn uit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), maar alleen de kosten
die dan gemaakt zijn door de verhuurder
tellen mee (niet de WMO-bijdrage vanuit
de gemeente).

9. Renovatie
Is je woning gerenoveerd voor meer dan
€ 10.000, tel dan 0,2 punt per € 1.000
investering. Deze bijtelling geldt voor het
renovatiejaar en de vijf jaren daarna; daarna vervallen de punten. Het geldt niet voor
woningen die op hoog niveau gerenoveerd
zijn tot nieuwbouwkwaliteit met een
Energie-Index van 0,4 of minder.

10. Zorgwoning
Huur je een zorgwoning? Dan mag het
totale aantal punten verhoogd worden
met 35 procent.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Een zorgwoning moet voldoen
aan de volgende eigenschappen:
–– het is een zelfstandige woning
waarbij het woongebouw en de
woning geschikt en bestemd zijn voor
bewoners met fysieke beperkingen;
–– de toegang en de doorgang
moeten drempelloos zijn;
–– alle gangen waar bewoners doorheen
moeten om hun woning en andere
ruimten in het complex te bereiken,
moeten minimaal 1,2 meter breed zijn;
–– als er (toch) drempels zijn van
2 centimeter of hoger, moet er een
lift of hellingbaan geplaatst zijn;
–– de woning heeft een
noodroepinstallatie;
–– er moet een gemeenschappelijke ruimte
in het complex zijn waar je maaltijden
kunt nuttigen of kunt recreëren.
Voor de punten van een zorgwoning
maak je de volgende berekening:
–– Tel de punten van alle andere
rubrieken bij elkaar op.
–– Vermenigvuldig dit aantal met 1,35.
–– Het resultaat zijn de
‘zorgwoning’-punten.

Er is één uitzondering: woon je in een
nieuwbouwwoning uit 2015 of later, of
is je woning op hoog niveau gerenoveerd
tot nieuwbouwkwaliteit (met een EnergieIndex van 0,4 of minder)? Tel dan in de
berekening hierboven de punten voor de
WOZ-waarde (rubriek 12) niet mee.

11. Monumenten
Een woning in een rijksmonument krijgt
50 punten extra. Of je woning tot een rijksmonument behoort, kun je vinden op www.
cultureelerfgoed.nl/monumentenregister.
Voor woningen die zijn aangewezen als
beschermd stads- of dorpsgezicht mag 15
procent meer huur gevraagd worden dan de
maximale huur volgens het puntenstelsel.
Of je woning deel is van een beschermd
stads- of dorpsgezicht kun je vinden
op www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/
stads-en-dorpsgezichten.
Voorwaarde is verder dat de woning
is gebouwd vóór 1945 en dat er door de
verhuurder noodzakelijk geïnvesteerd is
in instandhouding van de monumentale
waarde.
Bepaal het totaal aantal punten van je
woning. Ga dan naar de tabel in bijlage 3
en zoek de maximale huur op. Dit bedrag
vermenigvuldig je met 1,15. Zo vind je de
maximale huur van je woning.

12. WOZ-waarde
WOZ staat voor ‘waardering onroerende
zaken’. In het begin van elk kalenderjaar bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van alle
woningen in de gemeente. De eigenaar van
het pand krijgt daar bericht van in de vorm
van een ‘beschikking’. Sinds een aantal jaar
krijgen huurders die beschikking ook toegestuurd, omdat de WOZ-waarde invloed heeft
op het puntentotaal van de huurwoning.
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De WOZ-waarde geeft aan wat de geschatte
waarde van je woning is. Hoe hoger de
waarde, hoe meer punten je moet bijtellen.
De berekening van de punten voor
de WOZ-waarde is ingewikkeld.
Volg deze drie stappen:
1. Voor elke € 9.474 van de WOZ-waarde
tel je 1 punt.
Voorbeeld: Je WOZ-waarde is € 200.000.
Gedeeld door 9.474 = 21,11.
2. Deel de WOZ-waarde door de totale
oppervlakte van de vertrekken en overige ruimten. Deel dat getal door 147.
Voorbeeld: Je WOZ-waarde is € 200.000.
Je totale oppervlakte is 55 vierkante meter. 200.000 gedeeld door 55 =
3636. Deel dit door 147 = 24,74.
3. Tel de punten uit stap 1 en 2
bij elkaar op. Dit geeft het
totale aantal WOZ-punten.

Hoe WOZ-waarde controleren?
De WOZ-waarde telt mee in het punten
stelsel waarmee de maximale huurprijs
van sociale huurwoningen wordt berekend.
Daarom is het belangrijk te controleren of
de WOZ-waarde van je woning klopt. Vooral
als je huur al dicht in de buurt komt van de
maximale huur die voor je woning gevraagd
mag worden. Ben je het niet eens met de
hoogte van de WOZ-waarde voor je woning?
Dan kun je hier bezwaar tegen maken. Ook
als huurder (lees meer over bezwaar maken
tegen de WOZ-waarde in hoofdstuk 5).
Om na te gaan of de WOZ-waarde
klopt volg je vier stappen:

Stap 1: Controleer of de WOZbeschikking over jouw woning gaat
Soms worden er fouten gemaakt met het
versturen van beschikkingen. Gaat de beschikking van de gemeente niet over jouw
woning, maar over de woning van iemand
anders? Maak dan bezwaar. En vraag de
beschikking op over je eigen woning.

Stap 2: Controleer de feiten over je woning
Voorbeeld: 21,11 + 24,74 = 45,85.
Het totaal afronden (< 0,5 naar
beneden en > 0,5 naar boven) geeft
46 punten. Deze 46 punten moet
je bijtellen voor de WOZ-waarde.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Let op!
–– Woon je in een kleine nieuwbouw
woning (uit 2018 of 2019) van minder
dan 40 vierkante meter in Utrecht
of Amsterdam? Dan moet je bij de
berekening in stap 2 niet door het
getal 147 delen maar door 62.
–– Is je WOZ-waarde onbekend of is
die lager dan € 47.960? Ga dan
uit van de minimale wettelijke
WOZ-waarde van € 47.960.
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Controleer de feiten over je woning die
met de WOZ-beschikking zijn meegestuurd,
voor zover er feiten worden vermeld. Vraag
anders het taxatieverslag op. Vaak staat dat
al op de website van de gemeente. Kloppen
de feiten?
–– Klopt de genoemde grootte
van de woning (het totaal
aantal vierkante meters)?
–– Heeft je woning inderdaad
de bijgebouwen die in de
beschikking genoemd zijn?
–– Klopt het genoemde bouwjaar
van de woning?
–– Klopt het aantal kamers?
–– Kloppen de kadastrale grenzen?

Stap 3: Controleer de referentiepanden

Onzelfstandige woonruimte

Om de WOZ-waarde te bepalen vergelijkt
de gemeente jouw woning met panden
die op jouw woning lijken en die rond de
zogenaamde ‘waardepeildatum’ zijn
verkocht. Die heten ‘referentiepanden’.
De verkoopprijs van deze referentiepanden
bepaalt ook jouw WOZ-waarde. Maar zijn
de referentiepanden wel vergelijkbaar
met jouw woning?
–– Is je woning hetzelfde soort woning
(flat, tussenwoning, hoekwoning)
als de referentiepanden?
–– Is je woning net zo luxe?
–– Is je woning net zo goed onderhouden?
–– Is de ligging van je woning
net zo gunstig?
–– Heeft je woning geen garage, maar het
referentiepand wel? Of heb je een veel
kleinere garage dan het referentiepand?

Bij onzelfstandige woningen (kamers) tel je
ook punten voor oppervlakte, verwarming
enzovoort, net als bij gewone woningen.
Maar hier is de puntentelling wat ingewikkelder, omdat je bijvoorbeeld wel of niet
een eigen wc of keukenblok kunt hebben.
Of je kunt gebruikmaken van een fietsenstalling waar je dan weer punten voor moet
bijtellen. Op de website van de Huurcommissie vind je een Huurprijscheck om de
punten van je onzelfstandige woonruimte
te bepalen (zie kader). Op www.huurcommissie.nl vind je (met de zoekfunctie)
ook het Beleidsboek waarderingsstelsel
onzelfstandige woonruimte waarin je alle
details kunt vinden over de puntentelling
van onzelfstandige woonruimte.

Stap 4: Kijk naar overlast
en achterstallig onderhoud

Woonwagen en standplaatsen

Overlast door horeca, verkeer, bedrijven of
een afvalstortplaats kan de WOZ-waarde
verlagen. Heb je te maken met dit soort
overlast en is daar geen rekening mee
gehouden in de beschikking? Dan is dat een
goede reden voor bezwaar. Lees meer over
bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in
hoofdstuk 5.

Woonwagens en woonwagenstandplaatsen
hebben ook hun eigen bijzondere punten
telling. Hier maakt het uit of je wel of
geen ‘standaard’ woonwagen hebt, welke
voorzieningen de wagen heeft en of er al
dan niet aanpassingen voor gehandicapten
in zitten. Bij standplaatsen is de oppervlakte van belang, maar ook de locatie (binnen
of buiten de bebouwde kom). Kijk voor de
precieze puntentelling van woonwagens
en standplaatsen ook op de website van de
Huurcommissie en zoek op Puntentelling
woonwagen/standplaats.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Puntentelling
andere woonruimten
Als je bepaalde voorzieningen in je woning
als een keuken of wc gemeenschappelijk
moet gebruiken huur je een ‘onzelfstandige
woonruimte’. Vaak zal dit een (studenten)
kamer zijn. Hiervoor gelden andere regels
en ook een andere puntentelling dan voor
zelfstandige huurwoningen. Woonwagens
en woonwagenstandplaatsen hebben ook
elk hun eigen puntenstelsel.

Als je hebt berekend hoeveel woningpunten je kamer, woonwagen of standplaats
heeft, kun je de maximale huurprijs opzoeken die daarbij hoort. De huurprijsgrenzen
voor onzelfstandige woonruimten, voor
woonwagens en voor standplaatsen per
1 juli 2019, kun je vinden als bijlage in de al
in hoofdstuk 1 genoemde ‘Circulaire Huurprijsbeleid’. Deze kun je downloaden op
www.rijksoverheid.nl (zoek op MG 2019-1).
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Huurprijscheck
Wil je de berekening van het punten
totaal van je woning liever online
doen? Dat kan met de Huurprijs
check op www.huurcommissie.nl/
onderwerpen/huurprijs-en-punten/
huurprijscheck-en-puntentelling.
Met de Huurprijscheck kun je de
maximale huurprijs van zowel een
zelfstandige als een onzelfstandige
woonruimte berekenen (niet van
woonwagens en standplaatsen).
Voor het bepalen van het puntenaantal beantwoord je diverse vragen
over bijvoorbeeld oppervlakte,
voorzieningen en verwarming.
Als resultaat zie je hoeveel punten
dit oplevert. Dit puntentotaal bepaalt
de maximale (kale) huurprijs die
wettelijk is toegestaan voor je (on)
zelfstandige woning. De verhuurder
mag geen hogere huurprijs vragen,
een lagere huurprijs is wel toegestaan.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De Huurprijscheck is ontwikkeld
door de Woonbond in samenwerking
met de Huurcommissie en Vastgoed
Belang (vereniging van particuliere
beleggers in vastgoed).
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(Online) verspreiden is niet toegestaan.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Hoofdstuk 5

Actie ondernemen

Ben je het niet eens met de voorgestelde
(inkomensafhankelijke) huurverhoging
of de WOZ-waarde? Dan kun je bezwaar
maken. Dit hoofdstuk gaat over acties die
sociale (gereguleerde) huurders kunnen
ondernemen om bezwaar te maken tegen
een hogere huur. Of om nog een stap verder
te gaan en huurverlaging aan te vragen.

Een huurcontract is een afspraak tussen de
verhuurder en de huurder. Als de verhuurder eenzijdig een hogere huur voorstelt,
hoeft de huurder daar niet zomaar mee
akkoord te gaan. Maar als de huurder geen
bezwaar maakt en de huurverhoging ook
gaat betalen, dan is zij of hij akkoord
gegaan met de hogere huur en zit er aan
vast. Ben je het niet eens met de huur
verhoging dan kun je twee dingen doen.
Of je dient een bezwaarschrift in, of je blijft
de oude huur betalen.

www.checkhuurverhoging.nl

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Wil je weten of de huurverhoging
die je verhuurder heeft voorgesteld
klopt? Controleer het op www.
checkhuurverhoging.nl. Met deze
online check controleer je of het
voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2019
voldoet aan de wettelijke eisen.
De check geldt voor zelfstandige
woonruimte met een gereguleerde
(niet-geliberaliseerde) huurprijs.
Blijkt uit de check dat je met succes
bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Dan krijg je een tekstvoorstel voor een bezwaarbrief
aan je verhuurder.

Voor geliberaliseerde huurders zijn er
wettelijk geen procedures om bezwaar te
maken tegen de huurverhoging. Dat neemt
niet weg dat geliberaliseerde huurders dat
toch kunnen doen en bij hun verhuurder om
een lagere huurverhoging, of zelfs huurverlaging, kunnen vragen. Voor hen kunnen de
argumenten voor bezwaar en huurverlaging
die in de sociale huursector gebruikelijk
zijn en in dit hoofdstuk aan bod komen,
ter inspiratie dienen.

Bezwaar maken
tegen de huurverhoging
Er zijn verschillende redenen waarom
een huurder het oneens kan zijn met de
voorgestelde huurverhoging. Zo kan de
verhoging hoger zijn dan de wettelijk vastgestelde maximumpercentages (4,1 procent
en 5,6 procent voor hogere inkomens in
2019). Of de huurverhoging zorgt ervoor
dat de huur hoger wordt dan volgens het
puntenstelsel mag. Ook het te laat ont
vangen (minder dan twee maanden voor
de ingangsdatum) van het voorstel is reden
voor bezwaar.
Als je een bezwaarschrift indient bij je
verhuurder, hoef je de huurverhoging (nog)
niet te betalen. Je blijft gewoon de oude
huur betalen. Je loopt geen betalings
achterstand op door zo te handelen.
De verhuurder mag geen aanmaningen
sturen of een deurwaarder inschakelen.
Je moet het bezwaar naar de verhuurder
sturen voordat de huurverhoging ingaat,
dus in de meeste gevallen vóór 1 juli. Dat
hoeft niet met een aangetekende brief. Het
is niet verplicht maar wel verstandig in je
brief aan je verhuurder een reden aan te
geven waarom je het niet eens bent met
de huurverhoging. Anders loop je het risico
dat de Huurcommissie, die straks over je
bezwaar moet oordelen, je bezwaarschrift
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meteen afwijst. Want de Huurcommissie
kan dan niet controleren of je bezwaar
gegrond is of niet.

Wettelijke redenen
voor bezwaar tegen
de huurverhoging

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

– De huurverhoging is hoger dan de
maximale percentages (zie tabel
‘Maximale huurverhogingen’
in hoofdstuk 1).
– Door de verhoging komt de huur
boven de maximale huurprijs (per
1 juli 2019) te liggen die hoort bij
het puntentotaal van je woning
(zie bijlage 3).
– De Huurcommissie (of een rechter) heeft je huur tijdelijk verlaagd
vanwege ernstige (onderhouds)
gebreken en de gebreken zijn
nog niet verholpen.
– Je hebt het huurverhogingsvoorstel te laat ontvangen (minder dan
twee maanden vóór de ingangs
datum van de huurverhoging).
– Je verhuurder wil binnen twaalf
maanden de huur opnieuw
verhogen.
– In het huurverhogingsvoorstel
staan fouten, bijvoorbeeld een
onjuiste huurprijs waarop de
verhuurder de huurverhoging
baseert.
– Je betaalt een ‘all-in’ huur.
De kale huurprijs is dan niet
bekend en de verhuurder mag
geen huurverhoging voorstellen.
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In het kader hiernaast vind je de redenen
voor bezwaar die volgens het Burgerlijk
Wetboek gegrond zijn. In het kader ‘Wettelijke redenen voor bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging’ op pagina 36
vind je de redenen voor bezwaar tegen het
inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Dat is het deel van de huurverhoging bóven de 4,1 procent. Maak je bezwaar
tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging (die mag in 2019 maximaal 5,6 procent
zijn), dan maak je nog geen bezwaar tegen
de basishuurverhoging van 4,1 procent.
Lees verderop in dit hoofdstuk meer over
bezwaar tegen de inkomensafhankelijke
huurverhoging.
Het kan ook zijn dat je meerdere redenen
voor bezwaar hebt. Het is verstandig al
jouw redenen voor bezwaar op te nemen in
je bezwaarbrief aan de verhuurder. In bijlage 4 vind je een ‘Voorbeeldbrief bezwaar
maken tegen de huurverhoging’ met alle
mogelijke redenen voor bezwaar. Die kun je
gebruiken om je eigen bezwaarbrief samen
te stellen.

Verhuurder moet
naar de Huurcommissie
Als je bezwaar maakt, zet dan het geld dat
je niet betaalt apart, zodat je niet voor
financiële verrassingen komt te staan als je
bezwaar wordt afgewezen. Dan moet je namelijk de huurverhoging betalen vanaf de
datum die de verhuurder heeft voorgesteld.
Sommige verhuurders nemen contact met
je op als je een bezwaar hebt ingediend.
Daar hoef je je niks van aan te trekken.
De Huurcommissie moet over jouw zaak
oordelen en het is niet aan de verhuurder
om te oordelen of je bezwaar terecht is of
niet. Laat je niet intimideren, bijvoorbeeld
als de verhuurder toch aanmaningen of
zelfs een deurwaarder op je af stuurt. Dat
mag niet, maar het is niet uitgesloten dat
je verhuurder dat toch zal doen. Dien een
klacht in bij je verhuurder als dat gebeurt.

Als je bezwaar maakt, zal de verhuurder
binnen zes weken naar de Huurcommissie
moeten gaan om te vragen om een uitspraak. Gaat de verhuurder niet of te laat
naar de Huurcommissie? Dan is de huurverhoging van de baan. Gaat de verhuurder wel
binnen zes weken naar de Huurcommissie,
dan bepaalt de Huurcommissie vervolgens
of de voorgestelde huurverhoging redelijk
is of niet. Verlies je deze zaak dan kost
dat je € 25,- aan ‘leges’ (betaling aan de
Huurcommissie).
Is de huurder of verhuurder het niet eens
met de uitspraak van de Huurcommissie,
dan kan die naar de rechter stappen. Dat
moet binnen acht weken na de uitspraak
gebeuren. De rechter beslist dan definitief
over het wel of niet doorgaan van de
huurverhoging.

Bezwaar maken
door niet te betalen
De huurverhoging niet betalen, maar de
oude huur wel, is een andere wettelijke
manier om bezwaar te maken tegen een
huurverhogingsvoorstel. Je hoeft dan geen
bezwaarschrift in te dienen. Door alleen je
oude huur te betalen, geef je ook aan dat je
het niet eens bent met de huurverhoging.
En ook in dit geval moet de verhuurder
vervolgens actie ondernemen.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Er zijn dan twee mogelijkheden:
1. In het geval dat de verhuurder het
huurverhogingsvoorstel aangetekend
naar de huurder heeft gestuurd, moet
de verhuurder binnen zes weken
na de voorgestelde ingangsdatum
van de huurverhoging aan de Huurcommissie vragen om een uitspraak
te doen over die huurverhoging.

2. De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel niet aangetekend naar
de huurder gestuurd.
Dan moet hij de huurder alsnog een
aangetekende brief sturen met het
huurverhogingsvoorstel. De verhuurder
moet dit doen binnen drie maanden na
de voorgestelde ingangsdatum van de
huurverhoging (dus als de huurverhoging per 1 juli zou zijn, moet de ver
huurder de aangetekende brief vóór
1 oktober versturen).
Als je deze brief (de zogenoemde ‘rappelbrief’) niet of niet op tijd ontvangt,
hoef je de huurverhoging niet te betalen.
Ontvang je die rappelbrief wel op tijd,
dan heb je vier maanden (gemeten
vanaf de voorgestelde ingangsdatum
van de huurverhoging) om een verzoek
bij de Huurcommissie in te dienen
om uitspraak te doen over de voorgestelde huurverhoging. Dus bij een
huurverhoging per 1 juli, moet je vóór
1 november bij de Huurcommissie dat
verzoek indienen. Doe je dit niet, dan
gaat de huurverhoging door en moet je
de hogere huurprijs alsnog betalen.
Ook in dit geval bouw je geen betalingsachterstand op door het niet betalen van
de huurverhoging. De verhuurder mag geen
aanmaningen sturen of een incassobureau
inschakelen. Zet ook in deze situatie het
bedrag van de huurverhoging apart voor
het geval je bezwaar wordt afgewezen en je
alsnog de hogere huur moet gaan betalen.

Bezwaar tegen de
inkomensafhankelijke
huurverhoging
Bij huurders met een huishoudinkomen
boven € 42.436 (in 2017) kan de verhuurder
een extra huurverhoging voorstellen
(zie hoofdstuk 2). Het maximale percentage
voor deze verhoging is per 1juli 2019 5,6
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procent. Ook tegen dit inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging kun je
bezwaar maken. Je bent het er bijvoorbeeld
niet mee eens dat je inkomen in 2017
hoger dan € 42.436 was. Of er is inmiddels
iemand uit je gezin verhuisd die nog wel
wordt meegeteld bij het huishoudinkomen.
Of er is iemand bijgekomen en je huishouden bestaat nu uit vier of meer personen. In
het onderstaand kader vind je alle redenen
om het niet eens te zijn met deze vorm van
huurverhoging.

– Je huishouden is qua samenstelling veranderd. Het aantal personen dat op de inkomensindicatie
vermeld staat, klopt niet (meer)
per 1 juli 2019. En daardoor is
het (gezamenlijk) inkomen van de
huidige bewoners in 2017 en/of
2018 lager dan € 42.436.
– Je huishouden bestaat (op 1 juli
2019) uit minstens vier personen.
– Je huishouden telt (op 1 juli
2019) een of meer AOW-gerech
tigden of chronisch zieken of
gehandicapten.

Wettelijke redenen voor
bezwaar inkomensafhankelijke
huurverhoging

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

– De verhuurder heeft met het
huurverhogingsvoorstel niet
de inkomensindicatie van de
Belastingdienst meegestuurd.
– Je bent het niet eens met de inkomensindicatie. Je inkomen was in
2017 namelijk lager dan € 42.436
of is in 2018 onder dit bedrag
gedaald. Een inkomensdaling in
2019 is geen geldige reden voor
bezwaar tegen de huurverhoging.
– Inkomen van een inwonend kind
is ten onrechte opgeteld bij het
(gezins)inkomen. Van inwonende
jongeren die op 1 januari 2019
nog geen 23 waren, mag alleen
het inkomensdeel meetellen dat
het minimumjeugdloonniveau
(in 2017: € 20.108) overstijgt.
>
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Als je bezwaar maakt tegen de voorgestelde
(inkomensafhankelijke) huurverhoging hoef
je in sommige gevallen geen bewijsstukken
bij te voegen. Dat hoeft niet als je bezwaar
maakt omdat het huishouden (inmiddels)
uit vier of meer personen bestaat. Of
omdat een van de bewoners (inmiddels)
de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Bij zulke bezwaren moet de verhuurder opnieuw een huishoudverklaring opvragen bij
de Belastingdienst (de ‘vervolgverklaring’).
Daar moet dan uit blijken dat de situatie zo
is als jij zegt. Als dat volgens de verhuurder
niet zo is en jij blijft bij je bezwaar, dan
moet de verhuurder de Huurcommissie
vragen om een oordeel.

Inkomensdaling
Wat als je inkomen het afgelopen kalenderjaar (2018) flink is gedaald? De Belastingdienst geeft een verklaring over het
inkomen van twee jaar geleden (2017) en
heeft nog geen definitieve gegevens over
2018. Je zult als huurder dus moeten bewijzen dat je huishoudinkomen in 2018 onder
de grens van € 42.436 is gezakt. Hiervoor
heb je twee dingen nodig:

–– Een uittreksel uit de Basisregistratie
Personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres
staan ingeschreven (verkrijgbaar
bij de gemeente).
–– Inkomensverklaringen van alle
huidige bewoners (verkrijgbaar
bij de Belastingdienst).
Zo kun je aantonen dat het inkomen (in
2018) te laag is voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging gaat dan niet door.
Helaas kun je geen geldig bezwaar maken
tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging met een inkomensdaling in 2019.

Gehandicapten
en chronisch zieken

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Telt het huishouden minstens één bewoner
met een handicap of chronische ziekte,
dan geldt een uitzonderingsregeling voor
de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Voldoe je aan minimaal één van onderstaande voorwaarden? Dan kun je met
succes een beroep doen op de uitzonderingsregeling en bezwaar maken tegen de
gluurverhoging.
Voorwaarden:
–– De zorgbehoevende krijgt minimaal
tien uur per week verzorging of
verpleging en er is een indicatie
afgegeven waarin staat dat die zorg
voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
–– Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg,
maar de zorgbehoevende ontvangt
die zorg niet omdat de partner of
huisgenoot al mantelzorg levert.
–– De woning is aangepast aan de ziekte
of handicap en voor die woningaanpassing is een WMO- (Wet maatschap
pelijke ondersteuning) of WVG(Wet voorzieningen gehandicapten)
beschikking afgegeven.

–– De zorgbehoevende heeft een indicatie
voor ADL-assistentie (algemene
dagelijkse levensverrichtingen;
hulp bij handelingen als eten,
wassen of toiletgang).
–– De zorgbehoevende heeft een
indicatie voor verblijf in een
instelling, maar woont thuis.
–– De (huis)arts van de zorgbehoevende
kan schriftelijk bevestigen
dat hij of zij blind is.

Bezwaar maken
tegen de WOZ-waarde
De WOZ-waarde van jouw woning geeft aan
wat die – volgens de gemeente – waard is op
de woningmarkt. WOZ staat voor ‘waardering onroerende zaken’. De gemeente
stuurt eigenaren en huurders van woningen
begin van elk kalenderjaar een beschikking
waarin die WOZ-waarde van de woning staat
genoemd. Let op: sommige gemeente ‘verstoppen’ deze informatie in bijvoorbeeld de
aanslag Gemeentebelastingen, zodat je er
snel overheen leest.
Zoals je in hoofdstuk 4 hebt kunnen lezen
moet je voor de WOZ-waarde (soms best
veel) punten tellen voor het puntentotaal
van je woning. Dat puntentotaal bepaalt
weer hoe hoog je maximale huur mag
zijn. Dus hoe hoger de WOZ-waarde van je
woning, hoe hoger je maximale huur. Dat
is een reden om de WOZ-waarde zo laag
mogelijk te houden.
Je kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, als je denkt dat de waarde hoger
is dan zou moeten. Bezwaar maken tegen
de WOZ-waarde doe je schriftelijk bij de gemeente. Onder het kopje ‘Hoe WOZ-waarde
controleren?’ in hoofdstuk 4 staat beschreven op welke punten je kunt letten (maar je
mag ook andere bezwaren aanvoeren die je
kunt bedenken). Klopt er iets niet, dan kun
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je op twee manieren bezwaar maken:
De Woonbond biedt op zijn website een
gratis ‘Modelbrief bezwaar WOZ-waarde’
aan. Die kun je gebruiken voor je bezwaar
tegen de WOZ-beschikking. Kijk goed naar
de datum waarop de gemeente de beschikking heeft verzonden. Binnen zes weken
na deze datum moet je bezwaar door de
gemeente zijn ontvangen.
Heb je langer tijd nodig om na te denken
over de redenen van je bezwaar? Stuur dan
binnen zes weken het standaard-bezwaarformulier terug dat je bij de beschikking
hebt ontvangen. Daarmee laat je weten
dat je bezwaar maakt, nog zonder dat je
vertelt waarom. Je hebt je dan netjes aan de
bezwaartermijn van zes weken gehouden.
De redenen van je bezwaar mag je dan later
nog nasturen.

Huurverlaging
Je kunt bezwaar maken tegen een huur
verhoging, maar ook een stap verder
gaan en huurverlaging voorstellen. Er zijn
verschillende situaties waarin je hiervoor in
aanmerking kunt komen. We behandelen
ze hierna.

Voorbeeld: huurverlaging
na inkomensdaling
Per 1 juli 2018 kreeg je een inkomensafhankelijke huurverhoging
van 5,4 procent. Dat was gebaseerd
op je inkomen in 2016 dat hoger was
dan € 41.056 (de voor 2018 geldende
grens waarboven je de gluurverhoging kunt krijgen). Je inkomen is
in 2017 echter gedaald tot onder
die grens van € 41.056. Dat kan je
nu bewijzen met gegevens van de
Belastingdienst.
In dit geval kun je je verhuurder
voorstellen om die huurverhoging
van 5,4 procent per 1 juli 2018
alsnog te verlagen tot 3,9 procent.
Dat was in 2018 namelijk de maxi
male inkomensonafhankelijke
huurverhoging. Doe je de verhuurder
dat voorstel bijvoorbeeld in april
2019, dan mag je voorstellen dat
de ‘gecorrigeerde’ huurprijs ingaat
per 1 juli 2019. Daardoor wordt ook
meteen de nieuwe huurverhoging
per 1 juli 2019 meegenomen in de
gecorrigeerde huurprijs.

Huurverlaging na inkomensdaling

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Stel je hebt de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad,
maar inmiddels is je inkomen gedaald. Je
huishoudinkomen is onder de grens gezakt
waarboven je die inkomensafhankelijke
huurverhoging kunt krijgen. Dan kun je
aan je verhuurder een voorstel doen tot
huurverlaging. Je hebt dan het recht op een
huurverlaging tot het niveau van de huurprijs die je zou hebben, als je tot maximaal
twee jaar terug géén inkomensafhankelijke
huurverhoging zou hebben gekregen. Zie
het kader voor een voorbeeld.
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Is je huur door de inkomensafhankelijke
huurverhoging bóven de huurtoeslaggrens
(in 2019: € 720,42) uitgekomen? En is je
inkomen zo gedaald dat je voor huurtoeslag
in aanmerking komt (zie kader ‘Heb ik recht
op huurtoeslag?’ in hoofdstuk 1)? Dan moet
de verhuurder de huur verlagen tot onder
de huurtoeslaggrens, zodat je huurtoeslag
kunt krijgen.

Je moet de huurverlaging wel zelf schriftelijk voorstellen aan je verhuurder. De
huurverlaging is niet met terugwerkende
kracht, maar gaat gelden vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.
Je moet het huurverlagingsvoorstel ten
minste twee maanden vóór de voorgestelde
ingangsdatum van de huurverlaging in
dienen bij je verhuurder.

Huurverlaging door
wijziging van het huishouden
Een huishoudinkomen kan dalen doordat
er (verdienende) gezinsleden uit de woning
verhuizen. In dat geval kun je met een
uittreksel uit de Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeente aantonen dat het
huishouden nu kleiner is. Met inkomens
verklaringen van de overgebleven gezinsleden toon je aan dat het gezamenlijke
inkomen lager is. Als de verhuurder niet
akkoord gaat met je voorstel tot huurverlaging kun je naar de Huurcommissie stappen.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Huurverlaging bij
gelijkblijvend huishouden
Het kan ook zijn dat het huishoudinkomen
daalt terwijl er niemand verhuist. Dan ligt
het iets ingewikkelder, omdat de Belastingdienst pas achteraf inkomensverklaringen
geeft. Je kunt opnieuw met een uittreksel
uit de BRP naar de verhuurder. Daarbij
neem je inkomensgegevens mee van alle
verdienende gezinsleden. Het kan zijn dat
de verhuurder instemt met het huurverlagingsvoorstel. Bijvoorbeeld als een van de
gezinsleden met pensioen is gegaan en dus
duidelijk minder verdient. Gaat de verhuurder niet akkoord, dan kan de huurder naar
de Huurcommissie stappen. Alleen zal de
Huurcommissie pas een oordeel geven als
de Belastingdienst definitief het inkomen
van alle gezinsleden heeft vastgesteld.

Mogelijkheden
die volgen uit het
Sociaal Huurakkoord
Eind december 2018 hebben de Woonbond
en vereniging van woningcorporaties Aedes
een Sociaal Huurakkoord gesloten. Daarin
zijn afspraken gemaakt over huurverlaging
en huurbevriezing voor sociale huurders
die met betalingsproblemen (dreigen te)
kampen.
De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord
zijn (nog) niet wettelijk vastgelegd. Maar als
huurder van een woningcorporatie kun je
wel bij je verhuurder een beroep doen op
dat Sociaal Huurakkoord (zie kader Online
tool). Het gaat om de volgende situaties:

Huurbevriezing
Als je huurtoeslag ontvangt, kan het zijn dat
je huur door huurverhogingen in de buurt
komt van de ‘aftoppingsgrens’. Die is in
2019 € 607,46 voor een- en tweepersoonshuishoudens en € 651,03 voor huishoudens
van drie of meer personen. Voor het deel
van de huur dat boven de aftoppingsgrens
uitkomt, krijg je in de meeste gevallen
geen huurtoeslag meer (zie hoofdstuk 1).
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken
dat huurders met recht op huurtoeslag niet
meer moeten betalen dan de aftoppingsgrens. Zodra een huur over de aftoppingsgrens dreigt te gaan, moet de verhuurder de
huur daarom ‘bevriezen’. Je verhuurder mag
dan geen huurverhoging meer voorstellen.
Doet je verhuurder dit wel, doe dan een beroep op huurbevriezing met een verwijzing
naar het Sociaal Huurakkoord.
Een tweede groep huurders die huur
bevriezing kan aanvragen zijn huishoudens
met een huur boven de huurtoeslaggrens
(in 2019: € 720,42) en een inkomen dat te
hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan
€ 38.035.

Actie ondernemen
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Huurverlaging tot € 1
onder huurtoeslaggrens
Sommige sociale huurwoningen hebben
inmiddels een huurprijs boven de huur
toeslaggrens (in 2019: € 720,42) en worden
bewoond door huishoudens die gezien
hun inkomen recht hebben op huurtoeslag.
In zo’n geval wordt, als de huurder daarom
vraagt, de huur verlaagd tot € 1 onder de
huurtoeslaggrens (de huur wordt dan in
2019: € 719,42). De huurder moet deze
korting jaarlijks aanvragen.
Deze maatregel lijkt op een maatregel die
eerder is genoemd bij ‘Huurverlaging na
inkomensdaling’. Het verschil is dat de
afspraak in het Sociaal Huurakkoord geldt
voor alle huurders en niet alleen voor
de huurders die in deze situatie terecht
zijn gekomen door inkomensafhankelijke
huurverhogingen.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

De huurverlaging of -bevriezing geldt niet
voor huurders die een geliberaliseerde
huurwoning huren van een woningcorpora
tie. De huurverlaging of -bevriezing geldt
helaas ook niet voor huurders van een
particuliere of commerciële verhuurder.
Met hen is geen huurakkoord afgesproken.
De Woonbond wil daarom dat de minister
het huurakkoord tussen Woonbond en de
woningcorporaties omzet in wetgeving.
Zodat ook alle andere verhuurders zich
er aan moeten houden.
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Kom ik in aanmerking voor
huurbevriezing of -verlaging?
De Woonbond heeft een online
toets ontwikkeld waarmee je kan
zien of je in aanmerking komt voor
huurverlaging of huurbevriezing op
basis van het Sociaal Huurakkoord.
Doe de check op www.woonbond.nl/
huurbevriezing-of-huurverlaging.
Blijkt uit de check dat je in aanmerking komt voor huurverlaging of
-bevriezing? Dan stuurt de Woonbond je een e-mail met een voorbeeldbrief die je kan opsturen naar
je woningcorporatie.
Lees meer over de mogelijkheden
die volgen uit het Sociaal Huur
akkoord en veelgestelde vragen
hierover op: www.woonbond.nl/
nieuws/huurders-kunnenhuurverlaging-of-bevriezing-krijgen

Actie ondernemen
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Hoofdstuk 6

Overleg over
het huurbeleid

In de Overlegwet (officieel: Wet op het
overleg huurders verhuurder) zijn een aantal
rechten vastgelegd die huurders hebben
tegenover de verhuurder. Op grond van die
wet hebben huurdersorganisaties het recht
op informatie van hun verhuurder, het recht
op overleg én om advies uit te brengen over
het beleid van de verhuurder.
Volgens de Overlegwet moeten alle
verhuurders hun huurdersorganisaties
informeren over de plannen die ze hebben met het huurbeleid. Dus niet alleen
woningcorporaties maar ook particuliere
(commerciële) verhuurders met 25 of meer
huurwoningen zijn verplicht dit te doen. Dit
geldt zowel voor geliberaliseerd verhuurde
woningen (vrije sector) als gereguleerd verhuurde woningen (sociale huurwoningen).
Huurdersorganisaties die deze informatie
niet krijgen toegestuurd door hun verhuurder, moeten daar dan schriftelijk om vragen.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Huurdersorganisaties praten met de verhuurder over allerlei zaken die de huurders
aangaan, van servicekosten en verduurzaming tot onderhoud en huurbeleid. Onder
dat laatste valt ook de jaarlijkse huurverhoging. Op het gebied van de huurverhoging
die de verhuurder wil doorvoeren hebben
huurdersorganisaties adviesrecht. Dit
betekent dat zij hun mening geven over de
plannen van de verhuurder. De verhuurder
hoeft het advies van de huurdersorgani
satie niet op te volgen. Maar als ze dat
niet doen zullen ze wel moeten uitleggen
waarom ze dat niet doen.
Huurdersorganisaties vragen in hun overleg
met de verhuurder natuurlijk vrijwel altijd
om de huurverhoging beperkt te houden.
De maximumpercentages zijn namelijk
niet verplicht. Als de verhuurder de huren
toch wil verhogen zal hij moeten uitleggen
waarom dat volgens hem nodig is.

Huurdersorganisatie
oprichten
Om invloed te hebben op het beleid van
je verhuurder is het belangrijk om je als
huurders goed te organiseren. Is er bij jouw
verhuurder nog geen huurdersorganisatie
actief? Dan kun je overwegen er zelf een op
te richten. De Woonbond heeft een boekje
uitgebracht waarin precies staat omschreven welke stappen je daarvoor kunt zetten.
In Een huurdersorganisatie oprichten, hoe
doe je dat? lees je hoe dat in zijn werk gaat.
In het boekje vind je ook voorbeeldstatuten
van een huurdersvereniging en de volledige
tekst van de Overlegwet.

Huursombeleid
Sinds 2017 mogen woningcorporaties
hun totale opbrengsten uit verhuur van
zelfstandige woonruimten (de ‘huursom’)
laten stijgen met niet meer dan inflatie + 1
procent. Deze begrenzing van de huursomstijging voorkomt dat corporaties aan alle
huurders het maximumpercentage huurverhoging kunnen vragen dat wettelijk is
toegestaan.
In het al in hoofdstuk 5 genoemde Sociaal
Huurakkoord van de Woonbond en Aedes
is onder meer afgesproken dat de huursom
van woningcorporaties voortaan maximaal
met alleen inflatie mag stijgen (in plaats
van inflatie + 1 procent). Hierdoor is de kans
groter dat huurders van een woningcorporatie dit jaar een lagere huurverhoging
krijgen dan maximaal is toegestaan door
het ministerie. Hoe deze afspraken over
de huursom precies worden uitgevoerd,
is mede afhankelijk van de afspraken
die huurdersorganisaties lokaal met
hun verhuurder maken.

In het Woonbondboek De Overlegwet vind
je een uitgebreide toelichting op deze wet.

Overleg over het huurbeleid
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Hoofdstuk 7

Veelgestelde vragen

Ik heb achterstallig onderhoud
in mijn woning. Moet ik dan
de huurverhoging betalen?

Ik ben het niet eens met het
Energielabel dat mijn woning
heeft. Kan ik daar iets aan doen?

Achterstallig onderhoud is geen wettelijke
reden om bezwaar te maken tegen de
huurverhoging. Je kunt wel een verzoek om
huurverlaging indienen bij de Huurcommissie. Je moet dan eerst de verhuurder – na
een schriftelijke melding van de klachten –
zes weken de tijd hebben gegeven om het
onderhoud te doen. Als je vóór de ingangsdatum van je huurverhoging de huurverlagingsprocedure bij de Huurcommissie bent
gestart, kun je wel bezwaar maken tegen de
voorgestelde huurverhoging.

Je kunt allereerst de verhuurder vragen
om de energiegegevens van je woning.
Die kun je controleren via de website www.
ep-online.nl. Heb je nog steeds het idee dat
je Energielabel niet klopt, dan kun je een
gecertificeerde adviseur inhuren. Als die tot
een ander label komt, kun je dat voorleggen
aan je verhuurder. In het uiterste geval kun
je naar de Huurcommissie. Dan vraag je
om een huurverlaging omdat je door het te
hoge Energielabel een te hoge huur betaalt.
Dit heeft alleen zin als je huur op het maximum zit van wat volgens het puntenstelsel
mag. De Huurcommissie kan het Energie
label zelf niet aanpassen.

Ik heb een tijdelijk huurcontract.
Gelden deze huurverhogingsregels
dan ook voor mij?
Bij tijdelijke verhuur gelden dezelfde
regels voor huurverhoging als bij andere
huurwoningen. Van belang is dus of de
woning gereguleerd is; dan gelden de door
de minister vastgestelde maximumpercentages. In de vrije sector hangt het ervan
af wat er in het huurcontract staat over
huurverhogingen.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Ben ik door huurverhogingen nu
vrijesectorhuurder geworden?

Door de huurverhoging komt mijn
huur boven de huurtoeslaggrens.
Verlies ik nu mijn huurtoeslag?
Nee. Alleen als je voor de eerste keer huurtoeslag aanvraagt en je huur ligt boven de
huurtoeslaggrens (in 2019: € 720,42) heb
je geen recht op de toeslag. Als je al huur
toeslag ontvangt en je huur stijgt tot boven
de grens, houd je recht op toeslag. Alleen
voor het deel boven de huurtoeslaggrens
krijg je geen huurtoeslag. Dit deel zul je
dus helemaal zelf moeten betalen.

Nee. Het huurcontract verandert niet door
de huurverhogingen. Kom je uit boven de
huurgrens die geldt voor de sociale sector
(in 2019: € 720,42) dan blijft je woning gereguleerd. Je bent alleen vrijesectorhuurder
als je huur bij ingang van het huurcontract
boven de liberalisatiegrens ligt. (Lees meer
dit onderwerp in hoofdstuk 3).

Veelgestelde vragen
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Ik heb geen brief ontvangen
over de WOZ-waarde van mijn
woning. Wat kan ik doen?
Gemeenten stellen elk jaar de WOZ-waarde
van woningen vast. Ze moeten daarover
in de eerste acht weken van het jaar een
brief sturen. Als je begin maart nog steeds
geen bericht hebt gehad, bel dan met de
gemeente of kijk op hun website. Misschien
staat daar een reden dat de WOZ-brief op
een later tijdstip komt. Het kan ook zijn
dat de gemeente de WOZ-waarde alleen
digitaal verstuurt. Dan zou je een melding
moeten ontvangen in je berichtenbox op
Mijn Overheid. Kijk ook goed in de brief
over de gemeentelijke belastingen. Soms
is de WOZ-waarde van je woning daarin
‘verstopt’.

Wat gebeurt er als ik de
huurverhoging niet betaal?

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Als je de oude huur blijft betalen en geen
bezwaarbrief stuurt, is de verhuurder aan
zet. Hij moet dan binnen drie maanden
een aangetekende brief sturen over de
huurverhoging. Ga je dan nog niet akkoord,
dan moet jij als huurder een bezwaarbrief
sturen naar de Huurcommissie. Die zal dan
een uitspraak doen over het wel of niet
doorgaan van de huurverhoging. Dit geldt
alleen voor sociale huurwoningen. (Lees
meer over deze manier van bezwaar maken
in hoofdstuk 5.)
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Mag de huur omhoog bij een
verbouwing aan de woning?
Het hangt ervan af wat er precies gebeurt
in de woning. Vervanging van een oude
keuken of badkamer levert geen extra
comfort of kwaliteit op. Dat valt onder onderhoud en daar mag geen huurverhoging
voor gevraagd worden. Bij renovatiewerkzaamheden mag dat wel. Dan gaat het om
het aanbrengen van extra voorzieningen als
dubbelglas, een HR-ketel of een extra wc of
wastafel.

Ik heb een all-inhuur. Kan ik de
huurverhoging daarom weigeren?
Eerst stel je de verhuurder voor om de
all-inhuur te splitsen in kale huur, service
kosten en energiekosten. Weigert hij je
voorstel, dan kun je de Huurcommissie
vragen om dit te doen. Werkt de verhuurder
nog steeds niet mee, dan zal de Huurcommissie de all-inhuur splitsen in huur (55
procent) en servicekosten en energie (25
procent). Zolang er niet is gesplitst, kun je
de huurverhoging weigeren. Je weet namelijk niet wat de kale huur is en kunt dus niet
beoordelen of de huurverhoging klopt.

Veelgestelde vragen
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Bijlagen

Bijlage 1
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Begrippenlijst

aanvangshuur De huur die je betaalt
bij aanvang van je huurcontract.
adviesrecht Recht van een huurders
organisatie om advies te geven over het
(huur)beleid van de (sociale) verhuurder
(Overlegwet).
aftoppingsgrenzen Grenzen waarboven je
minder of geen huurtoeslag meer krijgt.
all-inhuur Prijs waarbij servicekosten en
energiekosten zijn inbegrepen en dat
bedrag is niet gesplitst in huur en
bijkomende kosten.
all-inhuur splitsen Bepalen welk deel kale
huur is en welk deel overige kosten.
basishuur Deel van de huur dat elke huurtoeslagontvanger zelf moet betalen.
Basisregistratie Personen Gemeentelijk
overzicht van wie waar woont.
beschermd stads- of dorpsgezicht Cultureel erfgoed waar 15 procent meer huur
voor mag worden gevraagd.
Energie-Index Geeft sinds 1 januari 2015
aan hoe energiezuinig een woning is.
Energielabel Gaf vóór 1 januari 2015 aan
hoe energiezuinig een woning is.
energieprestatievergoeding Afgesproken
vergoeding voor energie in een nul-opde-meterwoning.
geliberaliseerd huurcontract Huurcontract waarvan de huur bij aanvang
boven de liberalisatiegrens ligt.
gereguleerde huurwoning Woning met
een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.
gluurverhoging Zie: inkomensafhankelijke huurverhoging
huishoudinkomen Gezamenlijk inkomen
van alle ingeschrevenen samen.
huurbevriezing Het niet verhogen van de
huur.

Huurcommissie Onafhankelijke organisatie die uitspraak doet en bemiddelt
tussen huurders en verhuurders in
geschillen.
Huurderslijn Telefonisch advies voor
leden van de Woonbond. Bereikbaar
ma - do 10.00 - 13.00 uur en di
18.30 - 20.00 uur. Tel.: 020-5517755.
Huurprijscheck Instrument om online de
juistheid van je huur te controleren.
huursombeleid Afspraak om de totale
huuropbrengsten van sociale verhuurders in toom te houden.
huurtoeslag Vroeger: huursubsidie.
Tegemoetkoming voor huurders met
lage inkomens.
huurtoeslaggrens Maximale huur tot waar
je huurtoeslag kunt krijgen. Tevens
liberalisatiegrens genoemd.
indexeringsclausule Afspraak in een
geliberaliseerd huurcontract over de
huurverhoging.
inflatie Indexcijfer van het Centraal
Bureau voor de Statistiek over de
stijging van de consumentenprijzen.
inkomensafhankelijke huurverhoging
Extra huurverhoging voor inkomens
boven een bepaalde grens, ook wel
‘gluurverhoging’ genoemd.
inkomensverklaring Verklaring van
de Belastingdienst over de hoogte
van het inkomen.
kale huur Huur zonder servicekosten
of andere kosten.
kwaliteitskortingsgrens Eerste/ laagste
grens bij huurtoeslag.
leges Vergoeding voor het werk van
de Huurcommissie.
liberalisatiegrens Grens waarboven je
huurwoning in de vrije sector zit.
Tevens huurtoeslaggrens genoemd.

Bijlagen
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markthuurbepaling Afspraak in een
geliberaliseerd huurcontract waarbij de
huur vergeleken wordt met de huur van
vergelijkbare vrijesectorwoningen.
maximale huur Wat je volgens het
puntentotaal voor jouw woning
maximaal aan huur mag betalen.
maximale huurverhoging Jaarlijks door
de minister vastgesteld percentage voor
de maximale huurstijging.
onzelfstandige woningen Woonruimte
met gedeeld gebruik van keuken,
badkamer of wc.
opslagpercentage Afspraak in een
geliberaliseerd huurcontract over
de huurverhoging.
overige ruimten Ruimten in een woning
die bij de puntentelling niet tot de
‘vertrekken’ gerekend worden.
puntenstelsel Methode om te berekenen
wat de maximale huur voor een sociale
huurwoning mag zijn (ook: Woningwaarderingsstelsel).
referentiepanden Vergelijkbare woningen
waarmee de hoogte van de WOZ-waarde
wordt bepaald.
rekenhuur Kale huur plus een aantal
servicekosten.
renovatie Verbetering van de woning
waarna een huurverhoging kan volgen.
rijksmonument Bijzonder gebouw
dat 50 punten extra oplevert in de
puntentelling.
servicekosten Kosten die de verhuurder
in rekening mag brengen voor diensten
en activiteiten die hij de huurder levert.
Servicekosten komen bovenop de kale
huur.
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Sociaal Huurakkoord Afspraken tussen
Woonbond en corporatiekoepel Aedes
over het huurbeleid (december 2018).
sociale huursector Gereguleerde huur
sector waar overheidsnormen en
huurbescherming gelden.
Vertrekken Woonruimten als woonkamer,
slaapkamer, keuken en toilet in het
puntenstelsel.
vrije sector Niet-gereguleerde of
geliberaliseerde sector met weinig
regels en minder huurbescherming.
waardepeildatum Datum die betrekking
heeft op referentiepanden bij het
bepalen van de WOZ-waarde.
waardering onroerende zaken (WOZ)
Bepaling van de waarde van een pand
of een woning.
Wet op het overleg huurders verhuurder
(Overlegwet) Wet die de inspraak van
huurders regelt.
woningwaarderingspunten Punten voor
woningkwaliteit en WOZ-waarde die de
maximale huur bepalen.
Woningwaarderingsstelsel Puntenstelsel
om de maximale huur van een sociale
huurwoning vast te stellen.
WOZ-beschikking	  Jaarlijkse brief van de
gemeente over de WOZ-waarde van je
woning.
WOZ-waarde Waarde van je woning
volgens de gemeente, telt mee in
het puntenstelsel.
zorgwoning Woning die voldoet aan
een aantal voorwaarden waardoor het
puntentotaal met 35 procent verhoogd
wordt.

Bijlage 2
Liberalisatiegrenzen

Liberalisatiegrenzen voor
zelfstandige woonruimte (*)
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1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:

ƒ 	 963,75
ƒ 	1.007,50
ƒ 	1.047,92
ƒ 	1.085,ƒ 	1.085,ƒ 	1.107,ƒ 	1.149,ƒ 	1.193,€ 	 565,44
€ 	 585,24
€ 	 597,54
€ 	 604,72
€ 	 615,€ 	 621,78
€ 	 631,73
€ 	 647,53
€ 	 647,53
€ 	 652,52
€ 	 664,66
€ 	 681,02
€ 	 699,48
€ 	 710,68
€ 	 710,68
€ 	 710,68
€ 	 710,68
€ 	 720,42

Voor de vraag of een huurovereenkomst
voor een zelfstandige woning (qua huurprijs) geliberaliseerd is of niet, is alleen
de aanvangshuurprijs bepalend, niet de
huidige huurprijs.
De aanvangshuurprijs is de kale huurprijs
op de ingangsdatum van de huurovereenkomst (of de door de huurcommissie/rechter lager vastgestelde aanvangshuurprijs).
Deze liberalisatiegrenzen hebben voor
de vraag of een huurovereenkomst geliberaliseerd is dus alleen betekenis voor de
huurovereenkomsten die in de betreffende
jaargang zijn ingegaan.
Als de aanvangshuurprijs hoger is dan de op
de ingangsdatum van de huurovereenkomst
geldende liberalisatiegrens, is de huurovereenkomst qua huurprijs geliberaliseerd.
Als de aanvangshuurprijs lager dan of gelijk
aan de liberalisatiegrens van dat moment
was, is de huurovereenkomst gereguleerd
(= niet geliberaliseerd) en geldt de
huurprijsbescherming.
Huurovereenkomsten die zijn ingegaan
voordat de liberalisatieregeling gold,
zijn gereguleerd ongeacht de hoogte
van de aanvangshuurprijs.

Liberalisatiegrenzen voor
(nieuwbouw)woningen die
tussen 1 juli 1989 en 1 juli
1994 zijn opgeleverd (*)
1 juli 1989:
1 juli 1990:
1 juli 1991:
1 juli 1992:
1 juli 1993:

ƒ
ƒ 	
ƒ 	
ƒ 	
ƒ 	

750,775,820,865,42
913,33

*) Een jaargang loopt telkens van 1 juli
tot 1 juli. Dus jaargang 1989 betekent van  
juli 1989 tot 1 juli 1990. Met ingang van
1 januari 2011 loopt een jaargang steeds
van 1 januari tot 1 januari.
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Bijlage 3
Maximale huurprijsgrenzen voor
zelfstandige woonruimten per 1 juli 2019

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

52

€ 194,91
€ 199,78
€ 204,64
€ 209,52
€ 214,38
€ 219,24
€ 224,14
€ 228,99
€ 233,88
€ 238,75
€ 243,62
€ 248,46
€ 253,36
€ 258,21
€ 263,10
€ 267,96
€ 272,87
€ 277,68
€ 282,56
€ 287,46
€ 292,33
€ 297,17
€ 302,06
€ 306,91
€ 311,80
€ 316,66
€ 321,55
€ 326,42
€ 331,27
€ 336,13
€ 341,00
€ 345,88
€ 350,77
€ 355,61
€ 360,50
€ 365,36
€ 370,25
€ 375,10
€ 380,00
€ 384,85
€ 389,73
€ 395,06

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

€ 400,41
€ 405,76
€ 411,09
€ 416,47
€ 421,81
€ 427,14
€ 432,50
€ 437,83
€ 443,20
€ 448,53
€ 453,87
€ 459,24
€ 464,57
€ 469,92
€ 475,27
€ 480,64
€ 485,97
€ 491,33
€ 496,67
€ 502,01
€ 507,34
€ 512,70
€ 518,06
€ 523,38
€ 528,75
€ 534,09
€ 539,43
€ 544,79
€ 550,14
€ 555,50
€ 560,83
€ 566,17
€ 571,54
€ 576,89
€ 582,22
€ 587,57
€ 592,90
€ 598,25
€ 603,60
€ 608,96
€ 614,31
€ 619,65
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

€ 625,02
€ 630,36
€ 635,69
€ 641,04
€ 646,43
€ 651,72
€ 657,09
€ 662,44
€ 667,77
€ 673,14
€ 678,47
€ 683,84
€ 689,15
€ 694,52
€ 699,88
€ 705,20
€ 710,55
€ 715,92
€ 721,24
€ 726,58
€ 731,95
€ 737,31
€ 742,64
€ 748,00
€ 753,34
€ 758,69
€ 764,03
€ 769,37
€ 774,71
€ 780,06
€ 785,41
€ 790,76
€ 796,09
€ 801,48
€ 806,79
€ 812,17
€ 817,50
€ 822,84
€ 828,21
€ 833,53
€ 838,88
€ 844,24

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

€ 849,59
€ 854,92
€ 860,26
€ 865,65
€ 870,98
€ 876,32
€ 881,66
€ 887,03
€ 892,35
€ 897,71
€ 903,05
€ 908,40
€ 913,76
€ 919,10
€ 924,42
€ 929,81
€ 935,15
€ 940,48
€ 945,81
€ 951,19
€ 956,54
€ 961,87
€ 967,24
€ 972,57
€ 977,92
€ 983,28
€ 988,61
€ 993,97
€ 999,33
€ 1.004,67
€ 1.009,99
€ 1.015,35
€ 1.020,71
€ 1.026,03
€ 1.031,40
€ 1.036,73
€ 1.042,08
€ 1.047,42
€ 1.052,78
€ 1.058,13
€ 1.063,47
€ 1.068,84

€ 1.074,18
€ 1.079,52
€ 1.084,89
€ 1.090,21
€ 1.095,56
€ 1.100,91
€ 1.106,25
€ 1.111,60
€ 1.116,94
€ 1.122,30
€ 1.127,63
€ 1.132,99
€ 1.138,36
€ 1.143,67
€ 1.149,03
€ 1.154,38
€ 1.159,73
€ 1.165,06
€ 1.170,42
€ 1.175,77
€ 1.181,12
€ 1.186,48

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

€ 1.191,81
€ 1.197,15
€ 1.202,51
€ 1.207,85
€ 1.213,18
€ 1.218,55
€ 1.223,89
€ 1.229,24
€ 1.234,57
€ 1.239,94
€ 1.245,28
€ 1.250,63
€ 1.255,99
€ 1.261,32
€ 1.266,68
€ 1.272,03
€ 1.277,37
€ 1.282,69
€ 1.288,08
€ 1.293,40
€ 1.298,74

De maximale huurprijsgrens van
zelfstandige woningen met een kwaliteit
van minder dan 40 punten is gelijk aan de
maximale huurprijsgrens bij 40 punten:
€ 194,91 per maand.
De maximale huurprijsgrenzen voor
onzelfstandige woonruimten per 1 juli
2019, kunt u vinden in Bijlage IV in de
Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode
1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020
(MG 2019-01).
De maximale huurprijsgrenzen voor
woonwagens per 1 juli 2019 kunt u in
diezelfde circulaire vinden in Bijlage V.
En de maximale huurprijsgrenzen voor
standplaatsen per 1 juli 2019 kunt u
vinden in Bijlage VI.
Deze circulaire is te downloaden op
www.rijksoverheid.nl. Zoek op MG 2019-01.
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
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Bijlage 4
Voorbeeldbrief bezwaar maken
tegen de huurverhoging

Aan de hand van deze voorbeeldbrief
kun je bezwaar maken tegen de (inkomensafhankelijke) huurverhoging van zelfstandige woonruimte met een gereguleerde
(niet-geliberaliseerde) huurprijs.
Je kunt je verhuurder een brief sturen
waarin je de eerste alinea tekst overneemt
en een of meerdere van de redenen voor
je bezwaar tegen de huurverhoging.
Redenen 9 t/m 15 zijn redenen voor
bezwaar specifiek tegen de inkomens
afhankelijke huurverhoging.
Je hoeft de brief niet aangetekend te
versturen. Zorg dat je verhuurder je brief
ontvangen heeft voordat de huurverhoging
ingaat.

Voorbeeldtekst van de brief
Geachte heer of mevrouw ....... { eventueel
naam },

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Naar aanleiding van het door mij op .......
{datum} van u ontvangen voorstel tot huurverhoging per 1 juli 2019, laat ik u bij deze
weten dat ik hiermee niet akkoord ga.
Om die reden zal ik met ingang van de
betreffende datum aan u mijn huidige
huurprijs blijven voldoen.
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De reden(en) voor mijn bezwaar:
1. 		 De Huurcommissie of rechter heeft een
nu nog geldende huurverlaging wegens
onderhoudsgebreken uitgesproken.
Gedurende deze periode kan de huur
niet worden verhoogd. Daarvoor zullen
eerst de gebreken moeten zijn hersteld.
2. 		 De huurverhoging is niet toegestaan
omdat de kale huurprijs niet bekend
is. Ik betaal een all-inhuur.
3. 		 Het huurverhogingsvoorstel
is te laat aangekondigd.
4. 		 Het huurverhogingsvoorstel is op
een onjuiste huurprijs gebaseerd.
5. 		 De huurprijs is hoger dan
wettelijk toegestaan.
6. 		 Na huurverhoging wordt de huurprijs
hoger dan wettelijk toegestaan.
7. 		 De huurprijs wordt binnen 12 maanden
na ingang van de vorige huurverhoging
opnieuw verhoogd.
8. 		 Het huurverhogingspercentage is
hoger dan wettelijk toegestaan.
9. 		 U heeft met het huurverhogingsvoorstel
niet de inkomensindicatie van de
Belastingdienst meegestuurd.
10. De inkomensindicatie over 2017 is
onjuist. Mijn/ons inkomen in 2017
was lager dan € 42.436. Daarom mag
er geen extra, inkomensafhankelijke
huurverhoging worden gevraagd.

11. Mijn/ons inkomen is in 2018 onder het
bedrag van € 42.436 gedaald. Daarom
mag er geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging worden gevraagd.
12. Mijn/ons huishouden is qua samenstelling veranderd. Het aantal personen
dat op de inkomensindicatie vermeld
staat, klopt niet (meer) per 1 juli 2019.
Als gevolg hiervan is mijn/ons inkomen gedaald tot onder de € 42.436.
13. Ik heb/mijn medebewoner heeft
de AOW-gerechtigde leeftijd al
bereikt. Daarom ben ik/ zijn wij
uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging.
14. Ons huishouden bestaat (op 1 juli 2019)
uit 4 (of meer) personen. Daarom zijn
wij uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging.
15. Ik ben/mijn medebewoner is chronisch
ziek/gehandicapt. Daarom mag er
geen extra, inkomensafhankelijke
huurverhoging worden gevraagd.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende
te hebben geïnformeerd.

(Online) verspreiden is niet toegestaan.

Met vriendelijke groet,
{ uw naam }
{ uw adres}
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