
In deze uitgave informeren wij u over de jaarlijkse huuraanpassing. 
Verder vindt u meer informatie over bezwaar maken tegen de jaarlijkse huur-
verhoging, mogelijkheden voor huurbevriezing en aanvragen van huurtoeslag.

Jaarlijkse huurverhoging 2022
Woningcorporaties mogen jaarlijks de huur verhogen. In 2021 is dit eenmalig niet gebeurd in verband met de 
coronacrisis. Dit jaar is besloten de huur wel weer te verhogen. Dit is nodig omdat de kosten stijgen en wij flink 
investeren in nieuwe woningen en verduurzaming.

De huurinkomsten zijn in de eerste plaats nodig voor onderhoud en beheer van onze woningen. Verder is er een 
grote vraag naar sociale huurwoningen in Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen. 
Wij bouwen de komende jaren veel nieuwe sociale huurwoningen. Omdat de bouwkosten de laatste jaren flink 
zijn gestegen en we alleen nog energieneutrale woningen kunnen bouwen, zijn er grote investeringen nodig. Dat 
geldt ook voor het verduurzamen van onze bestaande woningen. Ook wij hebben te maken met stijgende lasten. 
We betalen via heffingen en belastingen ruim een kwart van de jaarhuur aan de overheid. 

Huurverhoging voor huurders met een jaarinkomen tot € 47.948,00
Habeko staat voor betaalbaar wonen, ondanks de stijgende lasten en de uitdagingen die voor ons liggen. 
Daarom houden wij vast aan een gematigd huurprijsbeleid. Vooral voor onze doelgroep: huurders met een  
inkomen tot € 40.765,00 (1-persoonshuishoudens) en € 45.014,00 (meerpersoonshuishoudens). 
De maximale huurverhoging voor de doelgroep bedraagt in 2022: 2,3%. 

We kijken bij de huurverhoging ook naar de streefhuur van onze woningen. De streefhuur is een percentage  
van de maximale huur die we voor een woning mogen vragen. Zodra de huur bij de jaarlijkse huurverhoging  
op of boven die streefhuur zou uitkomen, volgt minder of geen huurverhoging. 

In de brief huurverhogingsvoorstel vindt u de voorgestelde huurverhoging per 1 juli 2022. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een jaarinkomen vanaf € 47.948,00
Voor de huishoudens met een jaarinkomen vanaf € 47.948,00 passen we de inkomensafhankelijke huurverhoging 
toe. De inkomensafhankelijke huurverhoging is bedoeld voor huurders met meer financiële armslag. De lagere 
inkomens worden zo gespaard en de extra inkomsten zetten wij weer in om onze ambities waar te maken. 

Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt het totale inkomen over 2020. Het inkomen van alle mensen  
in het huishouden telt mee.
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Tabel inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2022

  Hoge middeninkomens Hoge inkomens

Eenpersoonshuishoudens € 47.948 - € 56.527 Hoger dan € 56.527

Meerpersoonshuishoudens € 55.486 - € 75.369 Hoger dan € 75.369

Huurverhoging 5%* 10%**

*) Verhoging tot max. 86% van de maximaal toegestane huurprijs van de woning    
**) Maar niet verder dan de maximaal toegestane huurprijsgrens van de woning

Bezwaar maken tegen de huurverhoging 
Is uw inkomen ten opzichte van 2020, of uw gezinssituatie in maart 2022 veranderd? Dan kunt u mogelijk 
bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Wellicht komt u zelfs voor tijdelijke huurkorting in 
aanmerking. Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, kunt u in sommige gevallen ook bezwaar maken tegen de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Op de website van de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl, leest u hoe u dit kunt doen. Hier staat ook 
bij hoe u tegen de algemene huurverhoging bezwaar kunt maken. Gebruik ook de formulieren van de Huurcom-
missie. 

Eventuele gebreken aan de woning die naar uw mening onvoldoende worden opgelost door Habeko wonen, 
staan los van het toekennen van de jaarlijkse huurverhoging.  Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Recht op eenmalige huurbevriezing?  
Is uw inkomen in 2021 flink gedaald, dan komt u wellicht in aanmerking voor een eenmalige huurbevriezing. 
Dit geldt voor een inkomen lager dan € 24.075,00 voor een 1-persoonshuishouden, en een gezamenlijk inkomen 
tot € 32.675,00 voor een meerpersoonshuishouden (tot 65 jaar). Op onze website, www.habekowonen.nl, vindt 
u alle informatie. Lever de aanvraag met alle nodige bewijsdocumenten vóór 1 juli 2022 aan bij Habeko wonen. 
Wij controleren uw verzoek voor de eenmalige huurbevriezing. Komt u in aanmerking, dan passen wij de huur aan. 

Mogelijkheden voor huurtoeslag
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag zijn met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. 
Vóór 2020 golden er nog harde inkomensgrenzen. Zat u net boven deze grens dan kreeg u geen huurtoeslag. 
Vanaf 2020 is dit anders. Ook met een iets hoger inkomen kunt u nu huurtoeslag  houden of krijgen. 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op de website van 
de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. Als u in aanmerking komt, dan moet  
u de huurtoeslag nog wel zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Voorschot servicekosten
Per 1 juli zijn voor een aantal complexen met blokverwarming de voorschotten voor servicekosten aangepast.  
Het gaat hierbij om verhogingen van de voorschotten voor stookkosten vanwege de gestegen gasprijzen.
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