
 

 

 

Toelichting op de huuraanpassing 2019 
 

 

Huurbeleid 

We vinden het belangrijk een goede huurprijs voor onze woningen te vragen. Dit betekent 

dat de huur die u betaalt in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Daarom 

hebben we ook dit jaar besloten de huurverhoging (voor huishoudinkomens tot en met  

€ 42.436,-) niet verder te laten stijgen dan de beleidshuur of in een aantal gevallen zelfs te 

verlagen (tot maximaal de geldende beleidshuur). De beleidshuur is de huurprijs die wij 

vragen wanneer wij uw woning opnieuw in verhuur brengen. Zo sturen we op betaalbare en 

bereikbare huurprijzen. 

 

Wat kan en mag volgens wet- en regelgeving? 

De overheid bepaalt elk jaar de maximale huurverhoging. In 2019 mogen de huren meer 

stijgen dan de inflatie van 1,6%. Voor de inkomens tot en met € 42.436,- mag de huur stijgen 

met 4,1%. Voor de inkomens boven € 42.436,- mag de huur stijgen met 5,6%. De 

gemiddelde huursomstijging (de totale stijging van alle huurprijzen van de corporatie) mag 

niet meer zijn dan 2,6%. 

 

Wat doet De Goede Woning bij sociale huurwoningen? 

Sociale huurwoningen zijn woningen met een netto huurprijs tot en met € 720,42 (prijspeil 

2019). 

De huuraanpassing is als volgt: 

 Huurders met een huishoudinkomen tot en met € 42.436,- en een huur onder de 

beleidshuur, krijgen een huurverhoging van maximaal 1,6% tot aan de beleidshuur.  

 Huurders met een huishoudinkomen tot en met € 42.436 en een huur boven de 

beleidshuur, krijgen een huurverlaging van maximaal 1,6% tot aan de beleidshuur. 

 Huurders met een huishoudinkomen boven € 42.436 krijgen een huurverhoging van 

maximaal 5,6%. 

 

De inkomenscategorieën zijn gebaseerd op informatie van de Belastingdienst over het 

belastingjaar 2017. Wanneer van een huishouden minimaal één persoon AOW-gerechtigd is 

en/of bestaat uit vier of meer personen, dan verstrekt de Belastingdienst geen 

inkomensinformatie omdat deze huishoudens geen inkomensafhankelijke huurverhoging 

mogen krijgen. 

 

Wat doet De Goede Woning bij geliberaliseerde huurwoningen?  

Geliberaliseerde huurwoningen worden ook wel vrije sectorwoningen genoemd en hebben 

een netto huurprijs boven € 720,42. De huuraanpassing is als volgt: 

 Huurverhoging van maximaal 1,6%. 

 

De huurprijs van een geliberaliseerde huurwoning is gebaseerd op de markthuur.  

Dit betekent dat deze huur afhangt van de waarde van de woning op de vrije markt (vraag en 

aanbod op de woningmarkt). Woningen met een huurprijs boven de markthuur krijgen dit jaar 

geen huurverhoging. 

 
 

 
 



 
Wat doet De Goede Woning bij onzelfstandige woonruimte? 
De huurprijzen van onzelfstandige woonruimte, ook wel kamers genoemd, mogen verhoogd 
worden met 3,1%. Wij verhogen deze huurprijzen per 1 juli 2019 echter slechts met het 
inflatiepercentage van maximaal 1,6%. 
 
Waarom kiest De Goede Woning dit jaar ook voor huurverlaging? 
De huurprijs van woningen die boven de huurprijs ligt die wij voor de woning vragen als wij 

die opnieuw verhuren, verlagen wij dit jaar met maximaal het inflatiepercentage van 1,6%. Zo 

zorgen we ervoor dat de huurprijs van deze woningen voor huidige huurders sneller op 

hetzelfde niveau komt als die van nieuwe huurders (beleidshuur).   

 
Waarom vraagt De Goede Woning geen extra huurverhoging bovenop het 
inflatiepercentage? 
Het betaalbaar houden van woningen vinden wij belangrijk. Onze aandacht gaat vooral uit 

naar huurders met een inkomen tot en met € 42.436,-. Daarom hebben wij besloten om voor 

deze groep de huren alleen te verhogen met het inflatiepercentage van 1,6%.  

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Voor huurders met een inkomen hoger dan € 42.436,- passen we een inkomensafhankelijke  

huurverhoging toe van 5,6%. Wel zorgen we ervoor dat de huurprijs van deze woningen niet 

hoger wordt dan € 750,-. Als de huidige huurprijs hoger is dan € 750,- vragen we geen 

huurverhoging.   

 

Waarom kiest De Goede Woning voor een inkomensafhankelijke huurverhoging?  

De inkomensafhankelijke huurverhoging is ingevoerd om huishoudens met een hoger 

inkomen te bewegen om te verhuizen naar een duurdere huurwoning of een woning te 

kopen. Dit moet leiden tot een betere doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor komen 

meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar voor woningzoekenden met een lager 

inkomen.  

 

Veranderen de kosten van het servicefonds? 

Nee, de kosten van het servicefonds gaan niet omhoog.  

 

Mijn inkomen is gedaald. Wat nu? 

Uw inkomen kan de afgelopen jaren gedaald zijn terwijl uw inkomen van 2017 volgens de 

gegevens van de belastingdienst nog wel hoger was. Het is mogelijk dat u hierdoor in een 

andere inkomenscategorie terecht komt. Wij adviseren u in dat geval om contact met ons op 

te nemen. Wij beoordelen of de huurverhoging terecht is doorgevoerd. Als u daarvoor in 

aanmerking komt verlagen wij, indien nodig, de huurprijs. Zo blijft de woning voor u 

betaalbaar.  

 

Wat adviseert huurdersbelangenvereniging De Sleutel? 

Wij hebben huurdersbelangenvereniging De Sleutel advies gevraagd over ons voornemen 

de huren voor 2019 aan te passen zoals hiervoor omschreven. Zij hebben een positief 

advies gegeven op de voorgestelde huuraanpassingen.  

 

 


