
 

Advies huurverhoging 2022 

Geachte mevrouw Barnard, beste Annelies, 

 

Dank voor de adviesaanvraag over het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Deze brief bevat onze reactie 

op het voorstel van de huurverhoging. 

 

Voorstel huurverhoging 

Wij zijn blij dat de Woningstichting ervoor kiest de 1% extra ruimte voor huurverhoging niet in te zetten. De 

betaalbaarheid van het wonen staat voor veel huurders onder druk, wat het zo veel mogelijk drukken van de 

huursomstijging extra belangrijk maakt.  

Wij zijn ons bewust van de grote investeringsopgaven waar de Woningstichting voor staat. In die zin begrijpen 

wij dat de Woningstichting wel gebruik wil maken van de wettelijk toegestane huurverhoging van 2,3% (en 3,3% 

voor vrije sector huurwoningen). Wij leggen ons daarom neer bij het huidige voorstel voor de huurverhoging. 

Daar willen wij wel een aantal aandachtspunten bij meegeven. 

 

Investeringen en betaalbaarheid 

Zoals gezegd zijn wij ons bewust van de investeringen die de Woningstichting de komende jaren wil en moet 

doen. Daar staat tegenover dat veel huurders het steeds moeilijker krijgen om financieel de eindjes aan elkaar 

te knopen. De inflatie die de kosten voor de Woningstichting opjaagt, voelen de huurders ook in de 

portemonnee. Zeker de huurders die het nu al financieel moeilijk hebben. Wij willen daarom aandacht vragen 

om de komende jaren zeer goed oog te hebben voor de balans tussen investeringen voor de toekomst, en de 

betaalbaarheid van het wonen voor huidige huurders. Ook omdat afschaffing in de verhuurderheffing mogelijk 

meer financiële mogelijkheden geeft. 

 

Huurprijzen en energiekosten 

De huurverhoging is maar één onderdeel van de kosten van huurders. Door onder andere de spanningen in 

Oekraïne lopen de energiekosten hard op. De maatregelen die de nationale overheid neemt, leidt volgens ons 

niet tot een goede compensatie voor de huurders die het eerste in de problemen komen. Mensen die al 

spaarzaam met energie (moeten) omgaan, profiteren nauwelijks van de compensaties uit het Rijk. Wij willen via 

deze weg dan ook vragen om het komende jaar alle mogelijke middelen in te zetten om huurders die in de 

problemen komen te ondersteunen. 

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

De Woningstichting kiest er niet voor om de huren van mensen met een hoger inkomen extra te verhogen. 

Wettelijk gezien mag dat wel. Eenpersoonshuishoudens met een inkomen boven de € 56.527 en 

meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) inkomen boven de € 75.369  mogen een huurverhoging van 

maximaal € 100 krijgen. Doordat er niet veel hoge inkomens zijn in de huurvoorraad van de Woningstichting, zou 

het effect van deze huurverhoging klein zijn. Niettemin willen wij de komende jaren graag meedenken of de 

inkomensafhankelijke huurverhoging anders ingezet kan worden, en hoe.  

 

Met deze drie aandachtspunten nadrukkelijk op de agenda, gaan wij akkoord met het voorstel voor de 

huurverhoging van 2022.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Werkgroep huurverhoging 

 


