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Veelgestelde vragen huurverhoging 2022 
 

Wonen Wateringen heeft veelgestelde vragen en antwoorden over de jaarlijkse huurverhoging 

en ons huurbeleid op een rij gezet. Daarnaast geven wij een overzicht van de eventuele 

bezwaarmogelijkheden.  
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1. Waarom, Wanneer en Wat 
 
1.1 Waarom verhoogt Wonen Wateringen de huur? 

Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om de 

stijgende kosten voor beheer en onderhoud te kunnen blijven betalen. De maximaal 

toegestane huurverhoging wordt vastgesteld door de minister voor Milieu en Wonen. 

Sinds 1 juli 2018 voeren wij de inkomensafhankelijke huurverhoging door voor onze 

sociale huurwoningen. Dit is een extra huurverhoging voor huishoudens met een 

jaarinkomen hoger dan € 47.948,- (1 persoons huishouden) of € 55.486,- (meerpersoons 

huishouden). Zie het onderdeel Inkomensafhankelijke huurverhoging voor meer 

informatie hieromtrent (Paragraaf 3).  

 

1.2 Welke regels gelden er voor de huuraanpassing? 

De huur mag één keer per jaar worden aangepast en daarbij niet boven de maximale 

huurprijs (huurprijsgrens) uitkomen. Dat doen wij ieder jaar op 1 juli. Dat is volgens de 

regels van de overheid. Wij moeten u minstens twee maanden van tevoren schriftelijk op 

de hoogte stellen van de huuraanpassing. U ontvangt ieder jaar vóór 1 mei onze brief 

over de huuraanpassing per 1 juli. 

 

1.3 Welke regels gelden er voor de huurverhoging per 1 juli 2022?  

De overheid stelt jaarlijks de regels vast voor het huurbeleid. Woningcorporaties moeten 

zich daaraan houden. Die regels gelden alleen voor sociale huurwoningen, dit zijn 

woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens (€763,47).  

- Huurverhoging huishoudens met inkomen tot en met € 47.948,- (1 persoons 

huishouden) of € 55.486,- (meerpersoons huishouden): 

De maximaal toegestane huurverhoging van een individuele zelfstandige woning 

mag in 2022 niet meer bedragen dan de inflatie, ofwel  2,3%.  

Voor woningen met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sector) geldt een 

maximale huurverhoging van de inflatie plus 1%, ofwel 3,3%.  

- Huurverhoging huishoudens met inkomen hoger dan € 47.948,- (1 persoons 

huishouden) of € 55.486,- (meerpersoons huishouden): 

Voor deze huishoudens mag een inkomensafhankelijke huurverhoging worden 

toegepast tot maximaal € 50,- respectievelijk € 100,-. 

Wonen Wateringen past een gematigde inkomensafhankelijke huurverhoging toe 

van € 35,- respectievelijk € 60,- 

Meer informatie hierover vindt u bij hoofdstuk 3. 
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2. Huurverhoging  
 

2.1 Hoe wordt mijn huurverhoging berekend?  

De huurverhoging wordt berekend over wat we de ‘netto huur’ noemen. Dat is de huur 

die u maandelijks betaalt, maar dan zonder de servicekosten en zonder de aftrek van de 

eventuele huurtoeslag.  

 

2.2 Hoe zorg ik ervoor dat ik per 1 juli de juiste huurprijs betaal? 

U kunt uw huur op verschillende manieren betalen. 

• Automatisch incasso: dit is de meest gebruikte (en makkelijkste) manier om uw huur 

te betalen. Wonen Wateringen past voor u de huurprijs per 1 juli 2022 automatisch 

aan. U hoeft zelf niets te doen. 

• AcceptEasy: in plaats van een acceptgiro sturen wij u elke maand een zogenaamde 

‘betaallink’ via de email. Op deze manier betaalt u via altijd de juiste huurprijs. 

• Betaalopdracht bank: wanneer u een periodieke betaalopdracht aan uw bank heeft 

verstrekt, moet u wel zelf actie ondernemen. U doet dit door uw bank opdracht te 

geven het bedrag van de automatische overboeking aan te passen. Dat geldt ook als u 

uw huur rechtstreeks aan ons laat betalen door bijvoorbeeld de Sociale Dienst of een 

bewindvoerder.  

 

2.3 Ik kan door de verhoging de huur niet meer opbrengen. En nu? 

De jaarlijkse huurverhoging geldt voor al onze huurders. Daarbij kunnen wij niet op 

individuele basis een onderscheid maken. Heeft u financiële problemen, trek dan op tijd 

aan de bel. Neem altijd direct contact op met onze  woonconsulenten. Zij ondersteunen u 

bij het nemen van de juiste beslissingen. Zijn uw schulden erg groot? Uw woonconsulent 

kan u vertellen welke organisaties er zijn om u te helpen. U kunt contact met ons 

opnemen door te bellen met telefoonnummer 0174 293 650. 

 

2.4 Mag de huurprijs boven de liberalisatiegrens uitstijgen? 

Ja, dat mag als de woning voldoende punten volgens het woningwaarderingsstelsel heeft 

en de maximaal toegestane huurprijs (huurprijsgrens) boven de liberalisatiegrens ligt.  

Wel biedt Wonen Wateringen in 2022 de mogelijkheid tot een huurverlaging voor 

huurders met een laag inkomen (tot € 24.075 voor 1 persoons huishouden en tot € 

32.675,- voor meerpersoons huishouden) en een rekenhuur boven de liberalisatiegrens. 

Daardoor wordt het voor deze huurders mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. 

 

2.5 Mijn buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat? 

Als een woning wordt opgezegd en opnieuw wordt verhuurd, mag Wonen Wateringen de 

huur aanpassen. Wij brengen deze dan in overeenstemming met ons streefhuurbeleid. Dit 

is weer gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. De kwaliteit van een woning wordt 

bepaald door het aantal (woningwaarderings)punten.  

• Als uw buren langer in de woning wonen, dan kan hun huur lager zijn. Dat komt omdat 

Wonen Wateringen de huur pas aanpast aan het aantal punten als er een nieuwe 
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huurder komt. En elk jaar wordt de prijs per punt opnieuw vastgesteld door de 

overheid. 

• Een andere mogelijkheid is dat het uitrustingsniveau van de woning van uw buren 

lager is. Bijvoorbeeld er is een oudere cv-installatie aanwezig. Of de woning van uw 

buren heeft geen dubbelglas. Ook daardoor kan de huur bij uw buren lager zijn.  

• Wonen Wateringen kijkt regelmatig of het huurprijsbeleid zorgt voor voldoende 

betaalbare woningen. Als het nodig is stellen wij het beleid bij. Omdat het beleid de 

afgelopen jaren is bijgesteld, kan er ook verschil in huurprijs ontstaan. Nieuwe 

uitgangspunten van beleid gelden alleen voor nieuwe huurovereenkomsten.  

 

2.6 Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven 

wonen? 

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige 

woonsituatie. Als u wilt verhuizen, gelden de inkomensregels ook voor u.  

 

 

3. Inkomensafhankelijke huurverhoging  
 

3.1 Wat verstaan we onder ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’?  

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een extra huurverhoging die gevraagd kan 

worden aan huurders van een sociale huurwoning die een huishoudinkomen hebben dat 

hoger is dan de inkomensgrenzen die gelden voor de sociale huursector. In 2022 zijn 

deze inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging vastgesteld op 

minimaal € 47.948,- (1 persoons huishouden) of € 55.486,- (meerpersoons huishouden). 

De huurverhoging hangt dus af van het inkomen: daarom heet het ‘inkomensafhankelijk’.  

 

3.2 Waarom doet Wonen Wateringen aan inkomensafhankelijke huurverhoging? 

Onze regering heeft, volgens Europese wetgeving, bepaald dat sociale huurwoningen 

alleen bestemd zijn voor mensen met inkomens tot €45.014,-.  

Tegelijkertijd is hiermee door de overheid aangegeven, dat huishoudens met een inkomen 

boven deze grens, die wonen in een sociale huurwoning, eigenlijk te ‘goedkoop’ wonen 

gezien hun financiële draagkracht. Om deze reden heeft de Rijksoverheid besloten dat we 

deze huurders een wat hogere huurverhoging in rekening mogen brengen. Deze 

huishoudens gaan daardoor een huur betalen die iets meer passend is bij hun inkomen.  

 

3.3 Wat doet Wonen Wateringen met het geld? 

We gebruiken de extra opbrengsten van de inkomensafhankelijke huurverhoging om meer 

betaalbare woningen te bouwen en om woningen energiezuiniger te maken. Energiezuinig 

vinden wij belangrijk: het is goed voor de portemonnee en het wooncomfort van onze 

huurders.   
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3.4 Voor wie geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging bij Wonen Wateringen? 

De inkomensafhankelijke huurverhoging is voor u van toepassing als u:  

o een sociaal (gereguleerd) huurcontract heeft én  

o uw inkomen in 2020 hoger was dan €47.948,- (1 persoons huishouden) of 

€55.486,- (meerpersoons huishouden). 

 

3.5 Hoe hoog mag de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn? 

In 2022 gelden andere wettelijke regels dan in eerdere jaren. Zo gaat de Belastingdienst 

nu uit van 2 categorieën inkomensgroepen en wordt er rekening gehouden met het aantal 

personen in het huishouden. Wonen Wateringen heeft ervoor gekozen om deze nieuwe 

richtlijnen op een gematigde wijze toe te passen.  In onderstaande tabel geven wij aan 

hoe wij de in 2022 de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. 

 
Tabel inkomenscategorieën inkomensafhankelijke huurverhoging (prijspeil 2022)   

Huishoudgrootte Hoge Midden Inkomens (M) Hoge Inkomens (J) 

Eenpersoons € 47.948 - € 56.257   Hoger dan € 56.257   

Meerpersoons € 55.486 - € 75.369   Hoger dan € 75.369   

Maximaal toegestane 
huurverhoging 

€ 50   € 100   

Huurverhoging 2022  
Wonen Wateringen 

€ 35 € 60 

 

3.6 Hoe komt Wonen Wateringen aan mijn inkomensgegevens? 

Wij vragen bij de Belastingdienst zgn. ‘huishoudverklaringen’ op om te kunnen zien aan  

welke huishoudens wij een hogere huurverhoging mogen voorstellen.  

Uit deze gegevens blijkt niet wat uw inkomen is, alleen tot welke inkomenscategorie uw 

huishouden behoort. Dit wordt aangegeven met een “J” (Hoge inkomenscategorie) of “M” 

(Hoge Midden Inkomens categorie). Als u een lager inkomen had dan wordt dit 

aangegeven met een “N” en krijgt u géén inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Per adres draaien we de verklaring van de Belastingdienst uit. Deze sturen we mee met   

het voorstel huurprijsaanpassing dat u eind april van ons ontvangt.  

(Meer informatie over deze huishoudverklaring vindt u vanaf paragraaf 3.10). 

 

3.7 Kan de huur, als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging,  

onbegrensd worden verhoogd? 

Nee, wij kunnen uw huur niet eindeloos verhogen. Er is een grens aan hoe hoog de huur 

uiteindelijk mag worden, de zogenaamde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door 

het aantal punten van uw woning volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit is 

een puntensysteem dat door de overheid is vastgesteld.  

 

3.8 Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor geliberaliseerde  

Huurovereenkomsten (vrije sector)? 

Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor gereguleerde (sociale) 

huurovereenkomsten. Geliberaliseerde huurcontracten hebben al een huur die dichtbij 

marktconforme huur ligt.  
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3.9 Ik ben AOW-gerechtigd. Wat is mijn huuraanpassing?  

In 2022 geldt de AOW-gerechtigden niet meer als uitzonderingsgroep voor de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Is uw inkomen boven de inkomensgrens? Dan kunt 

u in 2022 een inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten. 

 

Huishoudverklaring  

3.10 Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen? 

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen van de huurder en de 

overige bewoners van de woning. Alle inkomens tellen mee. Het inkomen van inwoners 

die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het 

minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. 

Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat 

boven het minimumloon ligt.  

 

3.11 Hoe wordt het huishoudinkomen bepaald? 

Begin maart stelde de Belastingdienst vast wie er op dat moment op uw adres bij de 

gemeente stonden ingeschreven. Van deze bewoners is het gezamenlijke inkomen van 

2020 opgeteld. Dit bedrag bepaalt in welke inkomenscategorie u valt.  

 

3.12 Waarom wordt er gekeken naar het inkomen van 2020? 

Uw inkomen in 2020 is het meest recente vastgestelde inkomen. De Belastingdienst kan 

nog geen inkomensgegevens over 2021 verstrekken. Deze gegevens zijn nog niet 

verwerkt. Naar verwachting kunt u in juni 2022 wel een inkomensverklaring over 2021 

opvragen. 

 

3.13 Hoe komt Wonen Wateringen aan mijn inkomensgegevens? 

Wij vragen bij de Belastingdienst zgn. ‘huishoudverklaringen’ op om te kunnen zien aan  

welke huishoudens wij een hogere huurverhoging mogen voorstellen.  

Uit deze gegevens blijkt niet wat uw inkomen is, alleen tot welke inkomenscategorie uw 

huishoudinkomen behoort. 

Voor huishoudens die in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke huurverhoging 

ontvangen wij een verklaring van de Belastingdienst. Deze printen wij uit en sturen deze 

mee met het voorstel huurprijsaanpassing dat u eind april van ons ontvangt. 

 

3.14 Bewaart Wonen Wateringen de huishoudverklaring? 

Nee. Wonen Wateringen vernietigt de gegevens van de Belastingdienst. Wij gebruiken 

deze huishoudverklaring alleen voor de huuraanpassing 2022.  

 

3.15 Mijn inkomen over 2020 is lager dan op de huishoudverklaring van de 

Belastingdienst staat. Wat moet ik doen?  

Het kan zijn dat uw inkomen gedaald is. Of het inkomen van uw medebewoner(s). U kunt 

bezwaar maken als het gezamenlijke inkomen over 2021 lager is dan de 

inkomensgrenzen. 
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• Maak vóór 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging bij Wonen Wateringen. Gebruik 

hiervoor het formulier van de Huurcommissie.  

• Haal een uittreksel BRP* bij de gemeente, waarin staat wie er op uw adres staan 

ingeschreven.  

• Vraag een inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst van alle personen boven de 

18 jaar met inkomen die op uw adres wonen. Op de inkomensverklaring(en) moet 

het inkomen van 2021 staan.  

U kunt dit formulier vanaf begin juni opvragen via www.belastingdienst.nl (inloggen 

op Mijn Belastingdienst) 

* het Basis Registratie Personen (BRP), heette voorheen Gemeentelijke Basis 

Administratie (GBA). 

 

U kunt het uittreksel BRP bij de gemeentebalie aanvragen  

De kosten bij de gemeente Westland per BRP bedraagt € 6,00 Waarom is dit uittrekstel 

nodig? We kunnen alleen vaststellen of uw gezamenlijke inkomen volledig is, als we 

weten wie er op het adres wonen. Er staat op de verklaring van de Belastingdienst wel 

hoeveel mensen er bekend zijn met een inkomen, maar niet wie dat zijn. 

Inkomensverklaring vanaf juni op te vragen  

Een inkomensverklaring over 2021 kunt u pas vanaf begin juni opvragen bij de 

Belastingdienst. Deze ontvangt u na ongeveer een week. Lever de inkomens-

verklaring(en) samen met het uittreksel BRP aan bij Wonen Wateringen.  

Uitkomst: lager inkomen  

Als uw inkomensgegevens aantonen dat uw inkomen in 2021 inderdaad onder de  

inkomensgrens valt, past Wonen Wateringen de huurverhoging aan. U krijgt dan een 

reguliere huurverhoging. 

Uitkomst: geen lager inkomen  

Als u niet kunt aantonen dat uw inkomen in 2021 onder de inkomensgrens valt, dan gaat 

de huurverhoging gewoon door. Als u denkt dat het toch niet klopt, kunt u uw bezwaar 

doorzetten. Wonen Wateringen stuurt het bezwaar dan door naar de huurcommissie. 

Let wel, er zijn kosten aan verbonden. De huurcommissie gebruikt dezelfde gegevens van 

de Belastingdienst voor de vaststelling van uw inkomen. U kunt uiterlijk tot 1 juli 2020 uw 

bezwaarschrift indienen. 

 

3.16 Het lukt me niet om vóór 1 juli 2022 mijn gedaalde inkomen aan te tonen. Wat 

kan ik doen? 

Maak in ieder geval bezwaar vóór 1 juli 2022. Als u vervolgens vóór 1 oktober 2022 de 

complete gegevens aanlevert en uw inkomen blijkt inderdaad in een lagere categorie te 

vallen, dan passen wij ons voorstel huurprijsaanpassing aan.  Uw huur wordt dan met 

terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 aangepast met dit lagere percentage.  

 

3.17 Wat moet ik doen als het aantal vastgestelde personen op mijn adres niet klopt? 

Als het aantal vastgestelde personen op uw adres niet klopt, kunt u het volgende doen: 

• Maak vóór 1 juli 2022 bezwaar tegen de huurverhoging bij Wonen Wateringen.  

• Ga bij de gemeente na wie er op uw adres staan ingeschreven. 

http://www.belastingdienst.nl/
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• Verzoek de personen die niet (meer) op uw adres wonen om zich over te schrijven 

naar hun nieuwe adres. Kent u deze personen niet, vraag dan een adresonderzoek 

aan bij uw gemeente. 

• Laat Wonen Wateringen vóór 1 juli 2022 weten dat de inschrijving in het Basis 

Registratie Personen (BRP)* is veranderd. Wonen Wateringen kan dan een nieuwe 

verklaring opvragen bij de Belastingdienst en de huur aanpassen. 

* het Basis Registratie Personen (BRP), heette voorheen Gemeentelijke Basis     

  Administratie (GBA). 

 

3.18 Mijn gegevens kloppen niet, hoe kan dit? 

Er zijn 3 mogelijkheden:  

1. Er is een administratieve fout gemaakt bij de Belastingdienst. 

2. Uw inkomen of dat van een medebewoner is na maart 2022 gewijzigd vastgesteld 

door de Belastingdienst. Deze kans is erg klein, omdat van bijna alle burgers het 

inkomen over 2020 al eerder definitief is vastgesteld. 

3. Het aantal personen met een inkomen dat op uw adres is ingeschreven klopt niet 

(zie vorige vraag). 

 
 
4. Huurtoeslag 
 
4.1 Moet ik de Belastingdienst informeren over de nieuwe huurprijs als ik 

huurtoeslag ontvang? 

Nee, wijziging van de huurprijs door de jaarlijkse huurverhoging wordt doorgegeven aan 

de Belastingdienst door Wonen Wateringen. Andere huurprijsveranderingen moet u wel 

zelf doorgeven.  

 

4.2 Mijn huur stijgt tot boven de € 763,47. Kan ik nog wel huurtoeslag krijgen? 

Als u nu al huurtoeslag heeft, behoudt u die gewoon. U ontvangt nog geen huurtoeslag? 

Maar uw inkomen daalt zoveel, dat u er wel voor in aanmerking komt? Dan kunt u een 

verzoek om huurverlaging bij Wonen Wateringen indienen. Wonen Wateringen bekijkt of 

u in aanmerking komt voor een regeling.  

 

4.3 Kunt u huurtoeslag krijgen? 

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in uw huurkosten. U vraagt huurtoeslag aan bij de 

Belastingdienst. Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt af van verschillende dingen. 

Bijvoorbeeld of u alleen woont of niet. Ook tellen uw leeftijd, de hoogte van uw huur en 

uw inkomen mee. Verandert uw situatie? Dan wordt uw huurtoeslag misschien hoger of 

lager. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst.  

Voor het krijgen van huurtoeslag gelden de volgende voorwaarden: 

- U bent meerderjarig. 

- U en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige 

verblijfsvergunning.  

- Iedereen die bij u inwoont, staat bij de gemeente op uw adres ingeschreven. 
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- U huurt een zelfstandige woning (woonruimte met eigen toegangsdeur, toilet en 

keuken). 

- Uw rekenhuur is in 2022 niet hoger dan € 764,47 per maand. Bent u tussen de 18 en 

23 jaar? Dan is uw huur niet hoger dan € 442,46.  

- Uw inkomen en vermogen zijn niet te hoog. De maximale bedragen die gelden in 

2022 vindt u op toeslagen.nl. 

Bent u benieuwd of u huurtoeslag kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op 

www.toeslagen.nl of neem contact op met uw woonconsulent via 0174 293 650.  

 

 

5. Bezwaar maken tegen de huuraanpassing 
 

5.1 Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing? 

Dat is mogelijk als uw kale huurprijs door de huuraanpassing hoger wordt dan de 

maximale huurprijs voor uw woning. U kunt dit zelf nagaan met de huurprijscheck van de 

Huurcommissie of de Woonbond (https://www.woonbond.nl/check-huurverhoging-2022) 

 

Ook als het percentage van de huuraanpassing hoger is dan het percentage wat wettelijk 

is toegestaan, kunt u bezwaar maken. De maximale percentage voor 2022 zijn: 

- Huurverhoging sociaal huurcontract  : 2,3% 

- inkomensafhankelijke huurverhoging  : € 50 respectievelijk € 60 

- Huurverhoging geliberaliseerd huurcontract : 3,3% 

 

Wilt u bezwaar maken? Doe dit vóór 1 juli 2022! Gebruik hiervoor de modelbrief van de 

Huurcommissie.  

 

5.2 Wat gebeurt er als ik een bezwaarschrift indien? 

Een behandeling van uw bezwaar aan Wonen Wateringen is kosteloos. Wonen Wateringen 

beoordeelt uw bezwaar en u ontvangt schriftelijk bericht over de uitslag. Als we uw 

bezwaar of verzoek toekennen, passen we de huur aan. Als u vóór 1 juli bezwaar maakt 

en uw bezwaar of verzoek wordt toegewezen, krijgt u de per 1 juli te veel betaalde huur 

terug. 

 

Als we uw bezwaar afwijzen krijgt u van ons bericht. U kunt dan kiezen:  

- U betaalt de huurverhoging niet: Wij sturen uw bezwaar door naar de Huurcommissie. 

De Huurcommissie onderzoekt uw bezwaar en doet uitspraak. Als de Huurcommissie 

uw bezwaar ongegrond verklaard, dan betaalt u € 25,-.  

- U kunt trekt uw bezwaar in en u betaalt de voorgestelde huurverhoging. Wij sluiten dan 

uw bezwaardossier. 

 

Uitgebreidere informatie over de bezwaarprocedure vindt u op de website van de 

Huurcommissie. 

 

http://www.toeslagen.nl/
https://www.woonbond.nl/check-huurverhoging-2022
https://www.huurcommissie.nl/
https://www.huurcommissie.nl/
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5.3 Mijn woning heeft een onderhoudsgebrek. Kan ik de huuraanpassing nu 

weigeren? 

Nee, een ernstig onderhoudsgebrek is geen reden om bezwaar te maken tegen de 

huuraanpassing. Komt u er met Wonen Wateringen niet uit, dan kunt u contact opnemen 

met de Huurcommissie.  

 

5.4 Hoe kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? 

U kunt in de volgende gevallen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke 

huurverhoging: 

• U behoort tot de uitzonderingsgroep van chronisch zieken of gehandicapten. 

• De huishoudverklaring, voorheen inkomensverklaring, van de Belastingdienst klopt 

niet. 

• Uw inkomen over 2021 is lager dan de inkomenscategorie die op de 

huishoudverklaring staat. Maakt u in ieder geval vóór 1 juli bezwaar. Ook als u nog 

geen inkomensverklaring over 2021 heeft. Gebruik hiervoor het formulier van de 

Huurcommissie en stuur dit naar Wonen Wateringen.  

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.   

 

5.5 Ik woon in een vrije sector woning, hoe kan ik bezwaar maken tegen de 

huurverhoging? 

U kunt alleen bezwaar maken als uw huurverhoging hoger is dan het wettelijke maximum 

van 3,3%. Dien altijd eerst uw bezwaar in bij Wonen Wateringen. Komt u er met ons niet 

uit, dan kunnen wij uw bezwaar doorsturen naar de huurcommissie. Meer informatie vindt 

u op www.huurcommissie.nl/huurverhoging 

 

5.6 Heeft het zin als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde? 

In feite maakt u dan bezwaar tegen de vaststelling van de woningwaardering. De WOZ-

waarde krijgen wij immers aangeleverd van de gemeente, die deze waarde vaststelt. 

Aanpassing van de woningwaardering heeft vrijwel nooit invloed op de voorgestelde 

huurverhoging. Dit komt omdat de huidige huurprijs voor bijna alle huurders ver onder de 

maximale huurprijs ligt.  

 

6.   Huurverlaging 
 

6.1 Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging? 

Heeft u te maken met een recente inkomensdaling? Dan komt u misschien in aanmerking  

voor een huurverlaging. Aangezien wij het inkomen van onze huurders niet weten, moet u  

hiervoor zelf een verzoek indienen. 

 

Na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging 

Is uw huishoudinkomen sinds 2020 structureel gedaald tot onder de inkomensgrenzen  

voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (lager dan € 43.574,=)? Bijvoorbeeld omdat  

u met pensioen bent gegaan of u gescheiden bent? Dan heeft u mogelijk recht op een  

huurverlaging. Voor het indienen van een verzoek tot huurverlaging, kunt u  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/bezwaar-tegen-inkomensafhankelijke-huurverhoging-wegens-lager-inkomen
http://www.huurcommissie.nl/huurverhoging
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gebruikmaken van het briefsjabloon die onderaan deze pagina te downloaden is.  

 

Huurprijs boven de € 763,47 

Betaalt u een huurprijs (de zogenaamde rekenhuur) die hoger is dan € 763,47 en is uw  

inkomen inmiddels gedaald tot de ‘lage inkomenscategorie’? Dan komt u misschien in  

aanmerking voor een huurverlaging, zodat het aanvragen van huurtoeslag mogelijk voor  

u wordt.  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

• U woont minimaal 1 jaar in de woning met een sociaal (gereguleerd) huurcontract 

• Uw rekenhuur (huur voor de huurtoeslag) is hoger dan € 763,47 (liberalisatiegrens) 

• Uw huishoudinkomen is lager dan € 24.075 (1 persoons huishouden) of € 32.675 

(meerpersoons huishouden). 

• U woont al tenminste 6 maanden relatief te duur woont  

óf 

• de hoofdbewoner heeft zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt in de 

periode voor het voorstel tot huurverlaging én woont relatief te duur. 

• U woont passend: Uw woning niet groter is dan 80M2 en heeft maximaal 3 kamers 

(geldt alleen voor 1 of 2 persoonshuishoudens). 

 
*) De huurverlaging is zodanig dat het huishouden een beroep kan doen op huurtoeslag. Of een  

huishouden in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt bepaald aan de hand van een  
proefberekening op de website van de Belastingdienst. 

 

6.2 Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen? 

Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd.  

Bij de aanvraag moeten documenten worden meegestuurd waaruit blijkt: 

• welke personen op het adres zijn ingeschreven (via uittreksel uit de Basisregistratie 

Personen (BRP)); 

• welk inkomen alle bewoners ouder dan 18 jaar op het adres hebben (Formulier 

inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken of 

uitkeringsgegevens). 

 

6.14 Kan een ZZP-er ook huurverlaging aanvragen? 

In principe wel. De inkomensgegevens van een ZZP-er zijn minder makkelijk objectief  

vast te stellen. Daarom gaan wij bij een aanvraag uit van de voorlopige of definitieve  

inkomensverklaring via de Belastingdienst. 

 

6.15 Ik heb net een woning geaccepteerd; Kan ik nu ook huurverlaging aanvragen? 

Nee. Uw woning is ‘passend’ toegewezen; Dit betekent dat de huurprijs passend is bij uw  

huishoudinkomen. In het eerste jaar van bewoning kunt u niet in aanmerking komen voor  

huurverlaging. 

 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/
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7. Geliberaliseerde huurovereenkomst 
 

7.1 Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst? 

Een geliberaliseerde huurovereenkomst is een huurovereenkomst waarvan de huurprijs 

op de ingangsdatum boven de op dat moment geldende huurliberalisatiegrens lag. De 

huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de 

vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan de toen 

geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale huurwoning. Was de 

aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning. Voor 

2022 is dat meer dan € 763,47. 

 

7.2 Ik huur een vrije sector huurwoning. Wat is mijn huuraanpassing? 

Voor 2022 hanteert Wonen Wateringen voor deze woningen een huurverhoging van  

maximaal 3,3%. Afhankelijk van de hoogte van de huur ten opzichte van de waarde van  

de woning varieert de huurverhoging van 1,8% tot 3,3%. Dit doen we aan de hand van  

onderstaande staffel.  

 

Huurverhoging vrije sector woningen 

% t.o.v. huurprijsgrens % Huurverhoging 

Huur < 80% 3,3% 

Huur ≥ 80% en < 100% 2,3% 

Huur ≥ 100% 1,8% 

*) Huurprijsgrens = maximaal redelijke huurprijs op basis van de woningwaardering. 

 

Door de toepassing van deze staffel voorkomen we dat deze (over het algemeen) hogere 

huren te snel stijgen. Zo willen we deze woningen ook betaalbaar houden voor de 

doelgroep van ‘midden inkomens’. De woningwaardering gebruiken wij hierbij als basis 

voor de huurverhoging voor de vrije sector woningen. Dit biedt echter geen wettelijke 

grondslag voor het aantekenen van bezwaar tegen de huurverhoging. 

 

 

7.3 Hoeveel mag de huur van een vrije sectorwoning stijgen? 

Voor vrije sectorwoningen mag in 2022 de huurprijs maximaal met 3,3% verhoogd 

worden. De maximale toegestane netto huur op basis van punten (woningwaardering) is 

bij deze woningen niet van toepassing.  
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8. Commerciële huurcontracten 
 

8.1 Ik huur een garage. Wat is mijn huuraanpassing? 

Er gelden geen wettelijke richtlijnen voor de huurverhoging van garages (commerciële 

verhuur). Uw huurverhoging hangt af van de afspraken die hierover zijn vastgelegd in uw 

huurcontract. In sommige gevallen (vaak bij oude huurcontracten) zijn hierin geen 

afspraken gemaakt over een maximale jaarlijkse indexatie.  

We streven ernaar de huren van de garages op te trekken naar een marktconforme 

huurprijs. Daarom passen wij bij erg lage huurprijzen een hogere huurhoging. 

 

 

9. Handige sites voor meer informatie 
 

www.huurcommissie.nl  onder het kopje ‘downloads’ staat onder andere 

• formulier om puntenaantal te checken 
• huurprijscheck  

 

www.woonbond.nl  algemene informatie over de huurverhoging en handige tool om  

te controleren of de huurverhoging terecht is. 

 

www.toeslagen.nl  aanvragen of wijzigen van huurtoeslag 

    proefberekening maken 

 

www.rijksoverheid.nl  alles over de wettelijke richtlijnen van de huurverhoging  

 

 

10. Vragen?  
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact met Wonen 

Wateringen via 0174 239 650 of info@wonenwateringen.nl. 

 

 

11. Disclaimer 
 
Deze informatie is met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de 

inhoud. Voor volledige en/of actuele informatie verwijzen wij u naar 

www.huurcommissie.nl en www.rijksoverheid.nl. 

http://www.huurcommissie.nl/
http://www.woonbond.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:info@wonenwateringen.nl
http://www.huurcommissie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

