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Geachte leden van het huurdersplatform, 
 

Via deze brief informeren wij u over de kaders en uitwerking van de huurverhoging per 1 juli 

2018. Eerst wordt het wettelijk kader voor de huurverhoging 2018 uiteengezet. Vervolgens is 
het beleid van KleurrijkWonen uitgewerkt, onderbouwd en vertaald naar 
huurverhogingspercentages. Vervolgens vragen wij uw medewerking door uw advies over de 
voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2018 uiterlijk op 3 april aanstaande af te geven. 

Wettelijk kader (Overheidsbeleid 2018) 
1.1 Huursom 

Vanaf 2017 geldt de huursombenadering. Vanaf 1 januari 2018 mag de gemiddelde huursom 
voor zelfstandige woningen van corporaties in een kalenderjaar (van 1 januari tot 1 januari) 
met 2,4% stijgen: inflatie + 1 procentpunt. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de 
huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie).  
Het inflatiepercentage voor de periode december 2016 tot december 2017 wordt daarbij 
gebruikt en dat is 1,4%. Het maximale huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties 
is in 2018 dus 2,4%.  
 
De volgende woningen blijven buiten beschouwing voor de berekening van de 
huursomstijging per 1 januari 2018: 

 De woningen waarvoor op 1 januari 2018 een geliberaliseerd huurcontract geldt; 
 De woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2018 inkomensafhankelijk is verhoogd 

(huishoudens met een inkomen boven € 41.056) mits in de prestatieafspraken staat dat 
deze extra huurinkomsten worden ingezet voor investeringen en voor zover deze 
inkomsten de in de prestatieafspraken opgenomen investeringsbedragen niet 
overschrijden; 

 De woningen die een onzelfstandige woonruimte vormen; 
 De woningen die in het betrokken jaar voor het eerst of voor het laatst zijn verhuurd,  
 De woningen waarvan de huurprijs in 2018 als gevolg van een woningverbetering is 

verhoogd. De woningverbetering moet maximaal een jaar voor de huurverhoging zijn 
gerealiseerd.  

 

 

https://www.aedes.nl/feed/context-kolom/dossier/huurbeleid-en-betaalbaar/faq-huurbeleid


 

 
1.2  De maximale huurverhoging per 1 juli 2018    

 
De toegestane maximale percentages zijn: 

 3,9 procent (inflatie + 2,5 procentpunt) voor huishoudens met een inkomen tot en met 
€ 41.056; 

 5,4 procent (inflatie + 4 procentpunt) voor huishoudens met een inkomen boven 
€ 41.056; 

 Geen maximale huurverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten; 
 Onzelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen: 2,9%. 

 
1.3 Inkomensafhankelijke huurverhoging 

 
Vanaf 1 januari 2018 geldt er één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke 
huurverhoging voor zelfstandige woningen. In 2018 is een inkomensafhankelijke (hogere) 
huurverhoging toegestaan als het gezamenlijke inkomen in 2016 van alle bewoners in een 
huishouden hoger is dan € 41.056.  
Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is de minimale huurstijging 3,9 procent en de 
maximale huurstijging 5,4 procent. 
 
Twee typen huishoudens uitgezonderd voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen: 

 Huishoudens waarvan een of meer leden op 1 juli 2018 de AOW gerechtigde leeftijd 
hebben bereikt; en 

 Huishoudens van 4 of meer personen. 
 
Voor deze huishoudens is geen hogere huurverhoging toegestaan, ongeacht de hoogte van 
hun huishoudinkomen. De bestaande uitzondering voor de aangewezen groep chronisch 
zieken en gehandicapten blijft gehandhaafd.  
De aanvraagprocedure van inkomensindicaties voor de huurverhoging van 2018 is gelijk aan die 
van 2017.  

KleurrijkWonen Beleid Huurverhoging 2018 

De volgende pijlers zijn leidend geweest voor het bepalen van de beleidsuitgangspunten: 

• Betaalbaarheid; 

• Primaire doelgroep KleurrijkWonen < € 41.056 (Ondernemingsplan: inkomen < €40.000); 

• Uitvoerbaarheid / Vereenvoudiging werkproces; 

• Uitlegbaarheid; 

• Financiële continuïteit (In de begroting 2018 is gerekend met 1,6% huurverhoging, 

exclusief huurharmonisatie); 

• Binnen de wettelijke kaders van 2,4% huursom en de maximale huurverhogingen. 

 
Uitgangspunten huurverhoging 2018 KleurrijkWonen: 
 

 

 
Uitgangspunten huurverhoging 2018 KleurrijkWonen: 
 

 Inkomen < € 41.056:      1,4%  

 Inkomen > € 41.056 en huur € 640,14 -710,68:  4,0% 

 Inkomen > € 41.056 en huur < € 640,14:   5,4% 

 Onzelfstandige woning, woonwagen(standplaats):               1,4% 

 Garages:      CPI 

 Inkomen onbekend:     1,4% 

 Vrije sector:      CPI 

 Sociale huur aftoppen op € 710,68 (als ze door HV 2018 boven € 710,68 uitkomen) en wanneer de huur 
nu al ≥ € 710,68 geen huurverhoging doorberekenen 

 

 



 

Met deze uitgangspunten komt de totale huursom uit op 1,27%. Samen met de ingerekende 
0,67% voor de huurharmonisatie (bron: begroting 2018), komt de huursom uit op 1,94% en 
blijft daarmee ruim onder de norm van 2,4%. 

Met dit beleid volgen wij een consistente lijn ten opzichte van 2017. De Uitgangspunten voor 

2017 waren: 

 
 
Voordelen van het voorgestelde beleid: 
• We blijven met 1,94% ruim onder het maximale huursom percentage van 2,4%;  

• Onze doelgroep krijgt wat ze verwacht, inflatievolgend, dit vindt de bewoner 

realistisch en is gelijk aan het beleid van 2017; 

• We ontzien de huurders die het nodig hebben zowel binnen onze primaire doelgroep 

(1,4% verhoging i.p.v. 3,9% die we maximaal mogen vragen) als de klantgroep met 

een hoger inkomen maar de hoogste huren (4,0% i.p.v. de toegestane 5,4%); 

• We subsidiëren de hoge inkomens die nu weinig huur betalen niet;  

• We leggen een relatie tussen de prijs van de woning en het inkomen van de huurder; 

• We dragen bij aan de betaalbaarheid voor de laagste inkomens als speerpunt van 

ons ondernemingsplan; 

• We zorgen voor een positieve bijdrage aan de discussie over het imago van de 

woningcorporaties. In de communicatie kunnen we met gepaste trots stellen dat we 

alleen inflatievolgend verhogen voor mensen die het nodig hebben. Een positieve 

boodschap met betaalbaarheid centraal; 

• We komen tegemoet aan de wens van de huurdersorganisaties om de huurverhoging 

te beperken (inflatievolgend i.p.v. maximaal toegestaan) en rekening te houden met 

de groep boven de € 41.000 die het moeilijk hebben; 

• Uitzonderingsgevallen in hogere segment (AOW en gezinnen 4 of meer personen) 

krijgen gematigde huurverhoging. Dit is een groot deel van de ‘tussen wal & schip’ 

groep. 

 

Argumentatie per onderdeel 
 
Ad 1. Inkomen < € 41.056: 1,4%  
De aangepaste inkomensgrens voor inkomensafhankelijke huur (€ 41.056) sluit goed aan op 
de afbakening van de doelgroep zoals KleurrijkWonen die hanteert in haar 
ondernemingsplan (€ 40.000). Voor deze primaire doelgroep willen wij er zijn als het gaat om 
ondersteuning in het kader van betaalbaarheid voor wie dat nodig heeft. Deze primaire doelgroep 
vormt zo’n 80% van onze huurders. Door de aangepaste regelgeving krijgen de 
uitzonderingsgroepen (AOW gerechtigden en huishoudens ≥4 personen) ook het 
huurverhogingspercentage van de lage inkomensgroep wat betekent dat er nog eens (volgens 
inschatting) 10% bijkomt. Daarmee berekenen we slechts inflatievolgend (1,4%) voor maar liefst 
90% van onze huurders die dat het meeste nodig hebben.  

Uitgangspunten huurverhoging 2017 KleurrijkWonen: 

 Inkomen < € 40.349:      0,3%  

 Inkomen > € 40.349 en huur € 635-710:   2,9% 
 Inkomen > € 40.349 en huur < € 635:   4,3% 

 Onzelfstandige woning, woonwagen(standplaats):                0,3% 

 Garages:      CPI 
 Inkomen onbekend:     0,3% 

 Vrije sector:      CPI 

 Sociale huur aftoppen op € 710,68 (als ze door HV 2017 boven € 710,68 uitkomen) en wanneer de huur 
nu al > of = € 710,68 geen huurverhoging doorberekenen 

 



 

Ad 2. Inkomen > € 41.056 en huur € 640,14 - € 710,68: 4,0% 
KleurrijkWonen berekende in eerdere jaren de maximale inkomensafhankelijke 
huurverhoging door aan de hogere inkomens. Deze groep valt namelijk buiten de primaire 
doelgroep van KleurrijkWonen. U gaf ons eerder het advies, huren van de mensen met een 
gezinsinkomen boven € 44.360 niet maximaal te verhogen. U gaf aan dat deze mensen de 
afgelopen jaren te maken hebben gekregen met dusdanige verhogingen dat matiging ook 
hier op zijn plaats is.  
We herkennen deze ontwikkeling en hebben vorig jaar een passende oplossing gemaakt. 
We maken hierbij een onderscheid op basis van de hoogte van de huidige huur. Huurders 
met een hoger inkomen die nu al huren betalen tussen de € 640,14 en € 710,68, zullen we 
niet met het maximaal toegestane percentage van 5,4 verhogen. We passen hier, evenals 
vorig jaar, een lagere huurverhoging toe van 4,0%.  
 
Ad 3. Inkomen > € 41.056 en huur < € 640,14: 5,4% 
De hogere inkomensgroep die nu, gezien hun inkomen, een huur betalen lager dan € 640,14 
berekenen we wel een maximale inkomensafhankelijke huurverhoging door van 5,4%. Wij 
vinden het gerechtvaardigd dat mensen met  een inkomen dat eigenlijk te hoog is voor een 
sociale huurwoning, de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4% krijgen. Met 
deze maatregel wil KleurrijkWonen en het kabinet het goedkope scheefwonen tegengaan en 
de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. 

Ad 4. Onzelfstandige woning, woonwagens en standplaatsen: 1,4% 
De maximale huurverhoging voor deze groep is per 1 juli 2018 2,9%. Het gaat hier slechts 
om een klein deel van de bewoners. We hanteren voor deze groep dezelfde lijn van 
inflatievolgend als de doelgroep met een inkomen onder €41.056 omdat deze huurders 
veelal overeenkomen met de lagere inkomensgroep.  
 
Ad 5. Garages: CPI 
Voor de garages bereken we, evenals voorgaande jaren, het CPI-percentage door dat in 
maart opnieuw wordt vastgesteld.  
 
Ad 6. Inkomen onbekend: 1,4% 
We zetten hiermee het beleid van vorig jaar door. We hanteren inflatievolgend voor deze 
groep. Het gaat om een klein aantal huurders (in de doorrekening zijn we uitgegaan van 
10%, in 2017 kwamen we uit op 7%) waarvan het inkomen niet bekend is. Het beeld is dat 
deze groep niet bewust de inkomensgegevens achterhoudt. Het gaat vaak om ZZP-ers en 
statushouders. Deze groep heeft over het algemeen een laag inkomen en hen is niet 
verwijtbaar dat hun inkomen (nog) onbekend is bij de belastingdienst. We verwachten dat 
slechts een klein deel van de groep ‘Inkomen onbekend’ onterecht profiteert van de lage 
huurverhoging.  
 
Ad 7. Vrije sector: CPI 
Het huurcontract (vanaf 2014) schrijft deze jaarlijkse CPI verhoging voor.  
 
Ad 8. Sociale huur aftoppen 
We zetten de beleidslijn van vorig jaar door. Als huurders door de huurverhoging van 2018 
boven de € 710,68 uitkomen dan toppen we de sociale huurwoningen af op € 710,68. 
Wanneer de huur nu al boven de € 710,68 ligt, dan berekenen we geen huurverhoging door. 
Zo trekken we één duidelijke lijn.  
 
 
 



 

Tabel 1 Differentiatie Huurverhoging 2018 naar inkomen en huurprijsgrens 

Inkomen (peiljaar 2016) Huurverhoging Toegestaan 

Tot € 41.056 1,4% 3,9% 

Inkomen > € 41.056 en huur ≥ € 640 4,0% 5,4% 

> € 41.056 en huur < € 640 5,4% 5,4% 

Inkomen onbekend 1,4% 3,9% 

 

Verklaring Belastingdienst 

KleurrijkWonen vraagt de inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en stuurt de 

inkomensverklaring mee met de aanzegging naar de huurders met een inkomen boven € 41.056. 

KleurrijkWonen gaat vertrouwelijk om met de informatie die door de Belastingdienst wordt 

verstrekt en de inkomensgegevens worden na afronding van de huurverhoging vernietigd. 

 

Bezwaarprocedure 

Als de huurder vindt dat de (extra) huurverhoging onterecht is, kan hij hiertegen bezwaar maken  

bij KleurrijkWonen. Hij hoeft geen inkomensverklaring te overleggen als hij vindt dat het 

huishoudinkomen niet hoger is dan de inkomensgrens van € 41.056. KleurrijkWonen moet dan 

namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. Als uit deze 

verklaring blijkt dat het huishoudinkomen inderdaad lager is, dan zal KleurrijkWonen het 

huurverhogingsvoorstel aanpassen. Als de huurder het bezwaar niet wil intrekken en 

KleurrijkWonen wil de voorgestelde huurverhoging doorzetten, dan moeten wij een uitspraak van 

de huurcommissie vragen over het voorstel van huurverhoging. 

 

Aanzegging huurverhoging 

Wij zeggen de huurverhoging conform de vormvereisten vóór 1 mei 2018 aan. In de aanzegging 

wordt aangegeven binnen welke termijn bezwaar kan worden gemaakt tegen het voorstel. Ook dit 

jaar versturen wij een deel van aanzeggingen per mail. Aanzeggingen waar een 

inkomensverklaring wordt meegestuurd, worden per post bezorgd. Hierdoor borgen wij de 

privacy. 

 

Tot slot 

Met de voorgestelde huurverhoging ontziet KleurrijkWonen, net als de afgelopen jaren, huurders 

met een laag huishoudinkomen, in relatie tot hun huurprijs. In ons voorgenomen huurbeleid 

houden wij rekening met de betaalbaarheid van onze woningen voor de laagste inkomens en de 

groep die wel (wat) meer verdient maar al een hoge huur betaalt. Tegelijkertijd subsidiëren wij de 

hoge inkomens niet.  

 

Wij verwachten met ons voorstel dan ook tegemoet te komen aan uw wens om de huurverhoging 

in algemene zin te beperken, in het bijzonder voor mensen met een laag huishoudinkomen. En 

bovendien rekening te houden met de huurders in het hogere segment (grotere gezinnen, 

ouderen en mensen met hoge huur) waar u voorgaande jaren uw zorg over uitte.   

 



 

Vraag aan het Huurdersplatform:  

 

 
Conform de afspraak in de Samenwerkingsovereenkomst, vragen wij uw advies over 
de gekozen richting in ons voorgenomen huurprijsbeleid.  
Wij verzoeken u uw advies uiterlijk op 3 april 2018 aan ons te doen toekomen. 
 

 

Tijdens onze vergadering op 26 maart aanstaande bespreken wij het voorgenomen beleid voor 

de huurverhoging per 1 juli 2018 graag met u.  

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jaap van Dam 
directeur-bestuurder 


