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Verslag  bewonersavond Stichting Bewonersbelangen Habeko Wonen(SBHW) en Habeko 

wonen gehouden op  3 en 11 juni 2014 

Beide avonden bestonden uit drie delen. Habeko wonen vertelde eerst over de opbouw  van de 

huurverhogingen.  Door de SBHW is uitgelegd wat de mogelijkheden zijn om bezwaar te maken 

tegen de huurverhoging of huurverlaging te vragen. Tot slot kon iedereen na de pauze vragen stellen. 

In dit verslag vindt u de terug wat is verteld over huurverhoging en huurverlaging. Ook vind u hier de 

antwoorden op een aantal vragen. 

Thema: Kan ik onder mijn huurverhoging uit? 

Voor de basishuurverhoging (dit jaar bij Habeko wonen 4,0%) wordt er standaard gekeken naar: 

1) Het inkomen van 2012 

Bij het inkomen gaat het om het zogenaamde verzamelinkomen. De belastingdienst telt 

hiervoor de inkomsten uit boxen 1,2 en 3 op. Het inkomen van iedereen die op het adres 

woont wordt hiervoor meegeteld. Dus ook bijvoorbeeld iemand die bijna nooit in de woning 

is, maar daar wel officieel ingeschreven staat. 

2) Van iedereen die op 1 juli 2014 staat ingeschreven 

3) Van jongeren die op 1 jan 2014 nog geen 23 jaar zijn telt de eerste € 20.079,- niet mee 

 

Huurverhoging – de mogelijkheden: 

- Standaardverhoging van 4,0%. Hier is geen bezwaar voor mogelijk. 

- Inkomensafhankelijke huurverhoging  van 0,5% of 2,5% extra. Dus een totale huurverhoging 

van 4,5% of 6,5%. In bepaalde situaties is er bezwaar mogelijk. 

 

Habeko wonen heeft als uitgangspunt dat iedereen 4,0% huurverhoging krijgt. Bij woningen zonder 

inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dit verlaagd naar 2,5% als de huur relatief hoog is. De 

streefhuur van Habeko wonen is 73,0% van wat maximaal mogelijk is volgens het puntensysteem. Als 

de huur boven de 74,5% ligt is de huurverhoging verlaagd naar 2,5%. Bij 10% van de huurders is dit 

gedaan in 2014. 

 

Voor de huren wordt gekeken in welke categorie het inkomen valt. 

Cat. 1) Inkomen tot € 34.085,-  

Cat. 2) Inkomen van € 34.085,- tot € 43.602,- 

Cat. 3) Inkomen van € 43.602,- of hoger 

 

Ad Cat. 1) De standaard huurverhoging is 4,0%. Hier is geen bezwaar tegen mogelijk. 

Ad Cat. 2) Boven de standaard huurverhoging van 4,0% krijgt u een inkomensafhankelijke 

huurverhoging van 0,5%. Dus een totale huurverhoging van 4,5%. In bepaalde situaties is bezwaar 

mogelijk. 
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Ad Cat. 3)  Boven de standaard huurverhoging van 4,0% krijgt u een inkomensafhankelijke 

huurverhoging van 2,5%. Dus een totale huurverhoging van 6,5%. In bepaalde situaties is bezwaar 

mogelijk. 

 

Waar tegen kunt u bezwaar maken? 

1) Het aantal personen klopt niet 

Dit kan komen doordat de gegevens begin april worden opgevraagd. Als er op 1 juli 2014 

minder mensen wonen en het inkomen daardoor daalt dan kunt u bezwaar maken voor 1 

juli. Habeko wonen vraagt na 1 juli 2014 opnieuw de gegevens op. Deze gegevens worden 

dan gebruikt. 

2) Het inkomen van 2012 is fout 

Neem dan contact op met de belastingdienst. Zij stelt het inkomen vast. De verhuurder 

 – Habeko wonen – kan dat niet beoordelen. 

3) Het inkomen van 2013 is lager 

U kunt dan alleen bezwaar maken als u in een andere inkomens categorie komt. Dus eerst 

boven € 43.602,- of € 34.085,- en nu onder deze grens.  Zie voor verdere uitleg van de 

categorieën op de vorige pagina van het verslag. Belangrijk is dat uw bezwaar voor 1 juli 2014 

wordt ingediend en dat alle benodigde gegevens uiterlijk 11 juli 2014 bij Habeko wonen 

binnen zijn.  

4) Het inkomen van 2014 is lager 

Pas als het jaar is afgelopen kan het jaarinkomen officieel worden vastgesteld. Bezwaar is dus 

niet mogelijk. Wel is er mogelijk tot indienen van een verzoek tot huurverlaging in 2015. 

Habeko wonen heeft hiervoor het IB60 formulier van 2014 nodig. 

5) Een bewoner heeft een CIZ indicatie (meer dan 10 uur , verblijf of ADL assistentie). Of een 

meerpersoonshuishouden heeft een CIZ indicatie of een brief voor bepaalde mantelzorg.  

Of een bewoner heeft een WMO of WVG beschikking voor woningaanpassing van voor  

1 mei. Of een bewoners is blind.  

Dit zijn wat het ministerie noemt de bezwaarmogelijkheden voor gehandicapten/chronisch 

zieken. Het idee is dat van mensen in deze situatie niet gevraagd kan worden te verhuizen als 

ze een te hoog inkomen hebben.  De regeling is voor de meeste van deze gevallen voorzien 

van gedetailleerde voorwaarden. Het gaat te ver om ze allemaal te behandelen. Heeft een 

huurder een CIZ indicatie of WMO/WVG beschikking met een aanpassing in de woning? Dan  

is het verstandig om contact op te nemen met Habeko wonen. Dan kan worden bekeken of 

in dit geval aan de precieze voorwaarden wordt voldaan. Alleen in de situatie dat een 

bewoner blind is , zijn de regels simpel. Dan volstaat een verklaring van de huisarts. 

 

Het is mogelijk om bij inkomstendaling huurverlaging aan te vragen. Dit kan op ieder moment, echter 

alleen door de belastingdienst vastgesteld jaarinkomen kan hiervoor worden gebruikt. Wanneer is dit 

zinvol? 

- Als u binnen een andere inkomstencategorie valt (Bijvoorbeeld van cat, 3 naar 2 of van cat. 2 

naar 1). 

- Bijvoorbeeld door pensioen of door overlijden partner. 
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Het is ook mogelijk om verlaging van uw inkomensafhankelijke huurverhoging aan te vragen. Dit 

betreft het extra percentage huurverhoging van 0,5% of 2,5% boven de standaard huurverhoging van 

4,0%. Wanneer kan dat? 

- Als u in het jaar of de twee jaar daarvoor een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft 

gehad kunt u daar verlaging van vragen. 

- Er wordt dan gekeken wat de huurverhoging zou zijn geweest met dit lagere inkomen. 

 

Welke gegevens heeft u nodig voor uw bezwaar? 

1) Uittreksel uit het bevolkingsregister met gegevens van alle bewoners op het adres van 1 juli 

2014. Let op dat u dit niet te vroeg aanvraagt!! U kunt dit tot uiterlijk 11 juli 2014 bij Habeko 

wonen aanleveren. 

2) IB 60 formulier 2013 van alle bewoners, dus ook van alle kinderen. U kunt dit vanaf half juni 

opvragen. De aanvraag neemt gemiddeld een week in beslag. 

 

Let op!! Het is belangrijk is dat u uw bezwaar voor 1 juli 2014 indient en dat alle benodigde 

gegevens uiterlijk 11 juli 2014 bij Habeko wonen binnen zijn. Gebruik voor het bezwaar altijd het 

formulier van de huurcommissie. De gegevens moet u niet te vroeg aan vragen omdat u anders 

niet aan de juiste datum eis voldoet.  

 

Procedure huurverlaging. 

1) Gebruik het formulier op de website van de huurcommissie. Hierop kunt u duidelijk 

aangeven wat uw bezwaar is. Heeft u geen beschikking tot internet dan kunt u bellen met 

Habeko wonen.   

2) Stuur dit formulier naar Habeko wonen. Let op: Dit moet voor 1 juli 2014 binnen zijn! U krijgt 

een brief van Habeko wonen waarin staat aangegeven welke gegevens u nog moet opsturen. 

Deze gegevens moeten uiterlijk 11 juli 2014 binnen zijn. 

3) Habeko wonen beoordeelt uw aanvraag. Gaat zij akkoord dan krijgt u huurverlaging. Bij geen 

akkoord vraagt Habeko wonen om uw bezwaar in te trekken. 

4) Bent u het er niet mee eens dan mag u uw bezwaar door laten gaan naar de onafhankelijke 

huurcommissie. Bij afwijzing van de huurcommissie betaalt u € 25,-. Bij aanname van de 

huurcommissie betaalt u geen kosten. 

5) De huurverlaging gaat in twee maanden na het indienen van het verzoek. Dit geldt voor de 

eerste hele maand erna. 
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Vragen 

 

Kan Habeko wonen maar door blijven gaan met de huurverhogingen? 

Habeko wonen wil de huren betaalbaar houden. Daarom gebruikt zij niet alle mogelijkheden die de 

wet geeft. Formeel mag Habeko wonen de huren verhogen tot de wettelijke grens voor de woningen. 

Voorbeelden van situaties waarin Habeko wonen de huurverhoging heeft verlaagd: 

• Het inkomen is onder de € 34.085,- en de huur kon door de huurverhoging boven de € 

699,48 komen. Habeko wonen verhoogt de huur maximaal tot € 699,48. 

• Het inkomen is onder de € 34.085,-  en de huur zit al meer dan 1,5% boven de streefhuur. De 

streefhuur is meestal 73% van wat volgens het puntensysteem maximaal gevraagd mag 

worden. In dit geval stijgt de huur met de inflatie, dus 2,5%. 

• Het inkomen ligt tussen de € 34.085,- en € 43.602,- en de huur is meer dan 81,5% van wat 

gevraagd mag worden. In dit geval stijgt de huur  alleen met de inflatie van  2,5%. 

 

Is al duidelijk wat de huurverhogingen de komende jaren zijn 

Dit is nog onduidelijk. De regering  wil de regels voor de huurverhoging weer veranderen. Wat er 

precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. Habeko wonen doet nu samen met de andere corporaties 

en de gemeente onderzoek naar betaalbaarheid. Als de regels duidelijk zijn en de uitkomsten van het 

onderzoek maakt Habeko wonen een beleid voor meer jaren. 

 

Ik heb een gehandicapte zus bij mij wonen, kan ik nu bezwaar maken? 

Ja als uw zus een CIZ indicatie heeft of de woning is WVG/WMO aangepast. Zie punt 5  bij waar kunt 

u bezwaar tegen maken. 

 


