Huuraanpassing
in 2022.

De overheid besluit ieder jaar hoeveel de huur mag stijgen. Daarna passen
wij onze huurprijzen aan. We vinden het belangrijk dat onze woningen
betaalbaar zijn. Daarom krijgt niet iedereen dezelfde huuraanpassing.
De ene huurprijs stijgt en de andere huurprijs blijft gelijk.

Woon je in een sociale huurwoning?
Je huur stijgt met maximaal 2%.
Het kan zijn dat je huur meer stijgt. Bijvoorbeeld als je:
een lage netto huur betaalt;
een hoog inkomen hebt.

•
•

Als je een energielabel E, F of G hebt verhogen we je huur niet.

Jouw nieuwe huur

Je hebt van ons een brief gekregen, via de post of mail. Hierin staat jouw
nieuwe huurprijs voor 1 juli 2022 tot 1 juli 2023.

Waarom wij de huur verhogen

We willen onze huizen goed onderhouden, verbeteren en energiezuiniger
maken. Ook willen we nieuwe huizen bouwen. Dat kost geld. Bouwkosten
en materialen worden ieder jaar duurder. Iedereen betaalt hieraan mee.
Maar de ene huurder kan meer bijdragen dan de andere huurder.
Daarom is de huuraanpassing niet voor iedereen hetzelfde.

Zo bepalen wij je nieuwe huur

Bij het bepalen van de huuraanpassing kijken wij naar:
Het huishoudinkomen.
De huur die we voor je woning mogen vragen.

•
•

Goed om te weten:
Het huishoudinkomen is alle inkomens bij elkaar. Woon je
alleen, dan is het alleen jouw inkomen. Woon je samen,
dan zijn het de inkomens van alle mensen die op jouw adres
wonen bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen
tot 23 jaar telt niet mee (tot € 21.422).
Voor de huuraanpassing in 2022 gaat het om het inkomen over 2020.

•
•

Kijk of je nieuwe huur klopt, vóór 1 juli

Met jouw gegevens bepalen we je huuraanpassing. Helaas weten we soms
niet alles van je. Bijvoorbeeld als je inkomen is veranderd, of nog gaat
veranderen.
Denk je dat we niet de juiste gegevens hebben gebruikt? Maak dan
bezwaar. Bezwaar maken klinkt als klagen, maar dat is het dus niet.
Want alleen als jij bezwaar maakt, komen wij erachter of we je de juiste
huuraanpassing hebben gegeven.
Zo maak je bezwaar:

1 Bezoek de website.

www.woonstadrotterdam.nl/
bezwaar.

2 Kies de reden.

Kies bij redenen voor bezwaar:
‘de inkomensafhankelijke
huurverhoging klopt niet’.

3 Vul het formulier in.
Doe dit voor 1 juli 2022.

4 Voeg documenten toe.
Kijk of je documenten moet
toevoegen. Anders kunnen wij
niet naar je bezwaar kijken.

woonstadrotterdam.nl/bezwaar

Woon je in een vrije sector huurwoning?
Je huur stijgt met maximaal 2,3%.

Het kan zijn dat je huur minder of niet stijgt. Bijvoorbeeld als je:
een laag middeninkomen hebt, je huur stijgt met maximaal 1,3%;
een energielabel E, F of G hebt, je huur blijft gelijk.

•
•

Hoeveel je nieuwe huur is hangt af van de markt en bepalen we per woning.
Soms kan je als vrije sector huurder bezwaar maken. Dit staat dan in je brief.

Jouw nieuwe bedrag voor servicekosten

Vanaf 1 juli betaal je ook een nieuw bedrag voor servicekosten en overige
kosten. Dit nieuwe bedrag staat in de brief over de huuraanpassing.

Goed om te weten:
Het bedrag voor servicekosten en overige kosten is altijd een
voorschot. Een keer per jaar rekenen we uit hoeveel de kosten
echt waren. Dit is de afrekening. Hier krijg je een aparte brief over.
Jouw nieuwe bedrag bepalen we met de afrekening van de
servicekosten en overige kosten van 2021. Ook kijken we naar
de prijzen die we in 2022 verwachten.
Betaal je aan ons voor verwarming (via gas of stadsverwarming) in je
eigen woning? Door de hogere energieprijzen gaan we het bedrag dat
je elke maand als voorschot betaalt verhogen. Op dit moment weten
we nog niet precies hoeveel het gaat stijgen. Je leest dit in de brief bij
de afrekening stookkosten, die je apart ontvangt. Wil je hier meer over
weten? Kijk op woonstadrotterdam.nl/energieprijzen.

•
•
•

Veelgestelde vragen
Hoeveel mag mijn huur maximaal stijgen?
Hieronder zie je hoeveel je huur maximaal mag stijgen in 2022.
Dit besluit de overheid.

Je (jullie) inkomen*
in 2020 is minder dan

Je (jullie) inkomen*
in 2020 is tussen

Je (jullie) inkomen*
in 2020 is meer dan

€ 47.948

€ 47.948 - € 56.527

€ 56.527

Je woont
samen

€ 55.486

€ 55.486 - € 75.369

€ 75.369

• Bij huur van € 300
of meer: 2,3%
• Bij huur van minder
dan € 300: € 25

€ 50

€ 100

↓ ↓

Je woont
alleen

↓

Je huur**
mag
stijgen met
maximaal

*Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. **Je netto huur (huur zonder servicekosten).

Waarom heb ik een bericht van de Belastingdienst gehad?
Sommige huurders hebben een bericht gekregen van de Belastingdienst.
Wij hebben dan je inkomenscategorie opgevraagd. Zo weten wij bij welke
groep je inkomen hoort. Dit bepaalt je nieuwe huur.
Ik krijg huurtoeslag, moet ik mijn nieuwe huur doorgeven
aan de Belastingdienst?
Nee, jij hoeft niets te doen. Dit geven wij door. Het is wel handig om onze brief
met je nieuwe huurprijs te bewaren. Hier kan de Belastingdienst om vragen.
Ik kan de huur niet meer betalen, wat nu?
Verwacht je problemen met het betalen van je nieuwe huurprijs?
Wij kunnen je helpen. Kijk op www.woonstadrotterdam.nl/ikkannietbetalen.

Klantenraad en de huuraanpassing 2022
De Klantenraad van Woonstad bestaat uit gemotiveerde huurders (we missen
nog een eigenaar-bewoner) die zich vrijwillig inzetten voor de huurders
en eigenaar-bewoners van Woonstad. De Klantenraad is een kritische
gesprekspartner van Woonstad en geeft gevraagd en ongevraagd advies over
het beleid van Woonstad.
Als Klantenraad hebben we met Woonstad afgesproken dat maatwerkregelingen
ook dit jaar onderdeel zijn van het huurbeleid. Als huurders, bijvoorbeeld door
inkomensverlies, de maandelijkse huur niet meer kunnen betalen, kunnen zij in
aanmerking komen voor tijdelijke huurkorting of structurele huurverlaging.
Voor de huurverhoging 2022 hebben wij als Klantenraad meerdere gesprekken
gevoerd met Woonstad. Deze gesprekken hebben geleid tot een wijziging op de
voorgenomen huuraanpassing: Woonstad bevriest (in plaats van 2,3% verhoging)
namelijk de huur van alle huurwoningen met een E, F of G label. Het gaat hier om
woningen met een onzuinig energielabel (onder andere verouderde woningen,
woningen met gebreken en slechte isolatie).
De inkomensafhankelijke huurverhoging in een sociale huurwoning wordt verlaagd
voor een grote groep huurders. De hoge-middeninkomens krijgen 2,4% verhoging
in plaats van 50 euro en de hoge inkomens 80 in plaats van 100 euro. Voor de
andere sociale huurders wordt de voorgestelde huurverhoging verlaagd van 2,3%
naar 2,0%. Ook is afgesproken dat de lage middeninkomens in een vrije sector
huurwoning een maximale huurverhoging krijgen van 1,3% in plaats van 2,3%.
De inkomensafhankelijke huurverhoging staat hoog op de agenda van Woonstad en
de Klantenraad. De Klantenraad is zeer kritisch op deze maatregel en blijft hierover
zowel onderling als met Woonstad in gesprek.

Wil je meer weten over de Klantenraad
van Woonstad Rotterdam? Bezoek dan
www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl.

Meer weten?
(010) 440 88 00
woonstadrotterdam.nl/huuraanpassing

