
VEELGESTELDE VRAGEN HUURAANPASSING 2019 
 

Algemeen 
 
Waarom krijg ik een huuraanpassing? 
Wonen Noordwest Friesland past jaarlijks de huren aan. We streven ernaar de huren van onze woningen betaalbaar te houden voor 
onze doelgroep. Met de huurinkomsten kunnen wij blijven investeren in de renovatie en het onderhoud van onze woningen en het 
bouwen van sociale huurwoningen. Ook zetten we ons in voor de leefbaarheid in de dorpen.  

 
Hoe bepaalt Wonen Noordwest Friesland het percentage van mijn huurverhoging of -verlaging? 
De huuraanpassing per 1 juli 2019 hebben wij bepaald op basis van ons nieuwe huurbeleid. Voor elke woning is een aparte streefhuur 
vastgesteld. Op basis van deze streefhuur kunt u per 1 juli daarom een huurverhoging, maar soms ook een huurverlaging krijgen.   
Daarnaast kijken we ook naar uw inkomen. Hogere inkomens kunnen een hogere huurverhoging per 1 juli 2019 krijgen, tenzij de 
huurprijs van de woning al op of boven de streefhuur ligt. De huuraanpassing per 1 juli 2019 ziet er dan als volgt uit: 

Huidige huurprijs  Huuraanpassing per 1 juli 

Boven de streefhuur Verlagen naar streefhuur 

Net boven de streefhuur +0% tot +1,6% 

Op de streefhuur +1,6% 

Net onder de streefhuur +1,6% tot +4,1% 

Onder de streefhuur +4,1% 

 
Wanneer uw inkomen in 2017 hoger is dan €42.436,- dan kunt u maximaal een huurverhoging van 5,6% krijgen. De belastingdienst 
heeft op basis van uw huishoudinkomen 2017 aangegeven in welke categorie u valt. Wanneer u op basis van bovenstaande tabel een 
huurverhoging krijgt die hoger is dan 4,1% dan is de verklaring van de belastingdienst bij deze brief meegestuurd.  

 
Hoe bepaalt Wonen Noordwest Friesland de (streef)huur van mijn woning? 
De huurprijs wordt onder andere bepaald door het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit stelsel drukt de kwaliteit van een 
huurwoning in punten uit. Er worden punten gegeven aan zaken als de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de 
(uitrusting van) de keuken en het sanitair, het afgemelde energielabel en de WOZ waarde. Hoe hoger de kwaliteit van de woning, 
hoe hoger het aantal punten. Op onze website kunt u in uw persoonlijke omgeving de woningwaarderingspunten van uw 
huurwoning inzien. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan snel aan via onze website.  
 
Het totaal aantal punten kan jaarlijks wijzigen door de hoogte van de WOZ waarde, renovatie van de woning en aanpassing van het 
energielabel. Bij het aantal punten voor uw woning hoort een voorgeschreven maximale huurprijs die Wonen Noordwest Friesland 
mag vragen. De streefhuur van uw woning bepalen wij vervolgens door een percentage van deze maximale huurprijs te nemen. 
Hierbij gebruiken wij de volgende tabel: 

Tot 150 punten 70%   

   150-160 68,5% 

   160-175 67,5% 

   175 en hoger 66,5% 

 
Mijn huurbetaling wordt automatisch geïncasseerd door Wonen Noordwest Friesland. Moet ik de 
automatische afschrijving laten aanpassen? 
Nee, die past Wonen Noordwest Friesland automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. 

 
Mijn huur wordt betaald door een andere instantie of ik ontvang huurtoeslag, moet ik nog wat regelen? 
Ja, u bent zelf verantwoordelijk voor het melden van de nieuwe huurprijs bij de verschillende instantie(s). 

 
Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen? 
Ja, dat moet u zelf regelen bij uw bank. Wilt u betalen via een automatisch incasso? Dit kunt u zelf heel gemakkelijk activeren in uw 
persoonlijke omgeving op onze website.  

 
Hoe kan het dat mijn buurman minder of meer betaalt dan ik? 
Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buurman op een ander tijdstip in de woning is komen wonen en 
hierdoor een lagere of een hogere huur heeft. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst opnieuw 
aangepast aan het op dat moment geldende huurbeleid. Een andere reden kan zijn dat het veroorzaakt wordt door bepaalde 
technische aanpassingen (comfort verbeteringen) die zijn doorgevoerd waarvoor destijds een huurverhoging is doorberekend.  

 
Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging? 
Heeft u bezwaren tegen de huurverhoging? Dan kunt u gebruik maken van het bezwaarschriftformulier. Dit is verkrijgbaar bij het 
secretariaat van de Huurcommissie (telefoonnummer: 0800-4887243) of te downloaden op de website van de Huurcommissie 
(www.huurcommissie.nl). Het ingevulde formulier moet u voor 1 juli 2019 naar ons postadres opsturen. 

 
Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen de huurverhoging? 
Wij beoordelen uw bezwaar. Is uw bezwaar terecht, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Als het bezwaar volgens 
ons niet terecht is, verzoeken wij de onafhankelijke Huurcommissie een uitspraak te doen over de redelijkheid van de 
huurprijsverhoging. Voor een procedure bij de Huurcommissie betaalt u een voorschot van € 25. Stelt de Huurcommissie u in het 
gelijk, dan kunt u dit bedrag weer terugkrijgen. 

 
In welke gevallen kan mijn bezwaar leiden tot een wijziging in de huurverhoging? 
In de volgende gevallen kan een bezwaar leiden tot een wijziging van de huurverhoging:  
1: Het huurverhogingspercentage is hoger dan het toegestane maximumpercentage.  
2: De nieuwe huurprijs ligt boven de maximale huurprijsgrens.  
3: De huur is eerder door de onafhankelijke Huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning 
en deze gebreken zijn nog niet verholpen, of een dergelijke procedure bij de Huurcommissie loopt nog. 

 
 

 

http://www.huurcommissie.nl/


 
Verzoek huuraanpassing op basis van het Sociaal Huurakkoord 
Misschien komt u in aanmerking voor 0% huurverhoging per 1 juli 2019. Dit kan in twee situaties waarbij uw huurprijs te hoog is in 
verhouding tot uw inkomen: 

1. U komt in aanmerking voor huurtoeslag, maar de huur van uw woning ligt boven de €607 (bij 1+2 personen) of €651 (bij 
3 en meer personen). 

2. Uw inkomen ligt beneden de €38.035 en de huur van uw woning ligt boven de €720.    
Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u ons een verzoek sturen. Bij uw aanvraag dient u in ieder geval mee te 
sturen een recent uittreksel van het GBA (met overzicht van alle ingeschreven personen op het adres) en een inkomensverklaring 
over 2018 van alle leden van uw huishouden. Deze zijn op te vragen bij de belastingdienst vanaf 1 mei 2019.  

*Wanneer uw inkomen in 2019 sterk gaat dalen ten opzichte van 2018 en voldoet u daarmee aan deze genoemde criteria, dan 
kunt u ook een verzoek indienen. Bij uw aanvraag dient u in ieder geval een recent uittreksel van het GBA (met overzicht van 
alle ingeschreven personen op het adres) toe te voegen. Ook moet u daarbij alle recente salarisspecificaties en jaaropgaven 
van alle ingeschreven personen toevoegen voor zover deze betrekking hebben over 2018 en 2019. 
*Wanneer u in aanmerking komt voor huurtoeslag en de huurprijs van uw woning ligt boven de €720, dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor een huurverlaging per 1 juli 2019 tot onder de €720. Bij uw aanvraag dient u bovengenoemde inkomens en 
huishoudgegevens aan te leveren bij ons.  
*De eventuele huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht, wij proberen wel de eventuele aanpassing zo snel mogelijk 
door te voeren.    

 
Kan de huur verlaagd worden op basis van achterstallig onderhoud?  
Het is niet mogelijk om de huurverhoging te weigeren op grond van achterstallig onderhoud. Als er sprake is van achterstallig 
onderhoud, kunt u op elk moment in het jaar een huurverlagingsprocedure starten. De huurcommissie kan eventueel besluiten dat 
de huur in geval van achterstallig onderhoud tijdelijk verlaagd wordt totdat de gebreken hersteld zijn. In eerste instantie neemt u 
contact op met de onderhoudsafdeling van Wonen Noordwest Friesland. In redelijk overleg proberen wij samen dan tot een 
oplossing te komen. 
 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 
 
Maakt Wonen Noordwest Friesland ook gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging? 
Ja, gedeeltelijk. Bij woningen waarvan de huurprijs voor invoering van de huurverhoging per 1 juli 2019, beneden de streefhuur ligt. 
Ieder huishouden dat volgens de opgave van de belastingdienst een huishoudinkomen heeft dat hoger ligt dan € 42.436,- ontvangt 
vervolgens deze inkomensafhankelijke huurverhoging.  

 
Hoe weet Wonen Noordwest Friesland mijn inkomen?  
Wonen Noordwest Friesland kan bij de Belastingdienst een verklaring opvragen over het inkomen van het huishouden van de 
woning. De Belastingdienst verstrekt geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar alleen een verklaring of het huishoudinkomen 
meer dan €42.436 is en om hoeveel bewoners het gaat.  

 
Welk inkomen geldt voor de bepaling van de inkomensafhankelijke huurverhoging?  
Bij de extra huurverhoging wordt gekeken naar het inkomen dat een huishouden 2 kalenderjaren eerder verdiende. Bij een 
huurverhoging in 2019 gaat het dus om het inkomen over 2017. Deze inkomens zijn definitief vastgesteld door de Belastingdienst.  

 
Wat is het huishoudinkomen? 
Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van de huurder en de overige 
bewoners van de woning. Bepalend voor de samenstelling van het huishouden is wie er in de woning wonen op de datum van de 
voorgestelde ingang van de huuraanpassing, zijnde 1 juli 2019. Van hen wordt het gezamenlijk inkomen over 2017 meegeteld.  

 
Welke bezwaargronden zijn er op basis van het inkomen? 
1. Het inkomen op de huishoudverklaring klopt niet. 
2. Het inkomen (geldt alleen bij de een extra inkomensafhankelijke huurverhoging) in 2018 is lager dan het inkomen in 2017. 

 
Het inkomen van 2017 op de huishoudverklaring klopt niet, wat moet ik doen? 
Als dat het geval is dient u dit schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Wij vragen vervolgens een nieuwe verklaring op bij de 
belastingdienst en zullen u hier schriftelijk over informeren.  

 
Mijn inkomen (huishouden) is in 2018 veel lager dan € 42.436, kan ik in aanmerking komen voor een 
huurverlaging? 
Ja, als er sprake is van een inkomensdaling ten opzichte van het inkomen van 2017 waardoor uw inkomen onder één van de 
genoemde grenzen komt te liggen. Wel moet u bij ons kunnen aantonen dat het inkomen van uw huishouden lager is. Bij uw 
aanvraag dient u in ieder geval een recent uittreksel van het GBA (met overzicht van alle ingeschreven personen op het adres) en 
van alle leden van uw huishouden een inkomensverklaring over 2018 toe te voegen. Deze zijn op te vragen bij de belastingdienst 
vanaf 1 mei. Een huurverlagingsvoorstel moet, net als een huurverhogingsvoorstel, tenminste twee maanden voor de voorgestelde 
dag van ingang worden gedaan. De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht, maar gaat pas gelden op de voorstelde 
ingangsdatum van de huurverlaging. Wij proberen wel de aanpassing zo snel mogelijk door te voeren.    

 
Mijn inkomen (huishouden) wordt in 2019 veel lager dan € 42.436, kan ik in aanmerking komen voor een 
huurverlaging? 
Dit is niet mogelijk volgens de wettelijke regels zoals die zijn opgesteld door het ministerie. Wij zijn echter wel bereid hier naar te 
kijken en eventueel uw huurverhoging aan te passen. Er is hierbij geen beroep of bezwaar meer mogelijk. Er moet dan sprake zijn 
van een echte inkomensdaling ten opzichte van het inkomen van 2017. U moet bij ons afdoende kunnen aantonen dat het inkomen 
van uw huishouden echt lager is. Bij uw aanvraag dient u in ieder geval een recent uittreksel van het GBA (met overzicht van alle 
ingeschreven personen op het adres) toe te voegen. Ook moet u daarbij alle recente salarisspecificaties en jaaropgaven van alle 
ingeschreven personen toevoegen voor zover deze betrekking hebben over 2018 en 2019. De eventuele huurverlaging werkt niet 
met terugwerkende kracht, wij proberen wel de eventuele aanpassing zo snel mogelijk door te voeren.    

 


