
Samen thuis in de buurt!

Huurverhoging 2022
Het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging 

Elk jaar mogen wij van de overheid de huur verhogen, maar hoe werkt dit  
precies? Wat de spelregels zijn en wat dit voor u betekent, leest u hier.

       Huurverhoging  |  Hoe werkt het?

Spelregels huurverhoging
De overheid bepaalt de regels bij de huurverhoging 
van uw woning. Zij geeft aan met hoeveel procent 
de huur elk jaar maximaal mag stijgen. De stijging 
hangt af van de huur die u nu betaalt. 

De huur van uw woning mag per 1 juli 2022  
maximaal stijgen met 2,3%. 

Advies werkgroep huurverhoging   

Elk jaar vragen wij advies over de huurver-
hoging aan de werkgroep. Zij vertegenwoordigt 
de huurders van de Woningstichting en  
behartigt hun belangen. 
 
Het advies vindt u op:  
dewoningstichting.nl/huurverhoging 

http://dewoningstichting.nl/huurverhoging


Bent u het niet eens met de  
huurverhoging? 

Dan kun u in een aantal situaties bezwaar maken.  
Omdat de meeste verhuurders zich houden aan de 
regels bij het verhogen van de huurprijs, heeft het 
niet altijd zin om bezwaar te maken. Check daarom 
eerst of u bezwaar kunt maken. Dit kan de website 
van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl.   

 

Let op! U kunt bezwaar 
maken tot 1 juli 2022 

Werkwijze 
Stuur uw bezwaarschrift vóór 1 juli 2022 naar ons 
toe. Het bezwaarschrift moet op uiterlijk 30 juni 
2022 bij ons binnen zijn.  
 
Wat gebeurt er als u bezwaar maakt?  
Als wij met uw bezwaar akkoord gaan, dan passen 
wij de huurverhoging aan. U krijgt daarover bericht 
van ons. 
Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan vragen 
wij aan de Huurcommissie om de huurverhoging te 
beoordelen. 

 Wist u dat...  
 
...wij het huurbedrag automatisch aanpas-
sen als u betaalt met een automatische 
incasso?  Geeft u, uw bank of Sociale Zaken 
opdracht voor de betaling? Geef dan de 
nieuwe huurprijs door vóór 1 juni 2022.

Huurtoeslag 

Ontvangt u huurtoeslag?
Het kan zijn dat de hoogte van de huurtoeslag  
verandert door de nieuwe huurprijs. Wilt u uw 
toeslag vanaf 1 juli 2022 laten wijzigen? Geef de 
nieuwe huurpijs dan zelf door aan de Belasting- 
dienst via www.toeslagen.nl. Zij maken dan een 
nieuwe berekening en passen uw huurtoeslag  
direct aan. Voor het vaststellen van de definitieve 
huurtoeslag geven wij uw nieuwe huurprijs ook 
door aan de Belastingdienst. Dit betekent dat  
eventuele wijzigingen achteraf met u worden  
verrekend. 
 
Heeft u nog vragen?
Mail dan naar financien@dewoningstichting.nl.
 Bellen kan ook, van maandag t/m donderdag van 
8.00 - 16.00 uur en vrijdag van 8.00 - 12.00 uur via 
0800 - 0317. (keuze 2)

Meer financiële tips ?
 
Bezoek dan eens www.nibud.nl voor 
meer tips om meer inzicht te  
krijgen in uw financiële situatie. 
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