
Huurverhoging en 
    nieuw huurprijsbeleid 2020

Wat betekent dit voor u? 



> In deze brochure informeren wij u over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2020 en hoe deze tot stand is gekomen. 

> We geven een toelichting op de verandering in het huurprijsbeleid van Habeko wonen en wat dit voor u als huurder betekent. Ons doel is een huurprijsbeleid  
waarin het energielabel (Energie-Index) minder zwaar meeweegt in de hoogte van de huur. Voordeel voor huurders: woningen met een A- of B-energielabel worden 
vaker betaalbaar voor huurders met een lager inkomen.

> U vindt in deze brochure informatie over bezwaar maken tegen de jaarlijkse (inkomensafhankelijke) huurverhoging, met een verwijzing naar de website van de  
Huurcommissie, www.huurcommissie.nl.

> In 2020 kunt u mogelijk gebruikmaken van huurbevriezing of huurverlaging. U leest er meer over in deze brochure. Huurverlaging kunt u het hele jaar door  
aanvragen. Om voor huurbevriezing in aanmerking te komen kunt u zich voor 1 juli bij ons melden.

> Lees ook over de verruimde mogelijkheden voor het aanvragen van huurtoeslag. Zat u in 2019 net boven de inkomensgrens en kreeg u geen huurtoeslag?  
Dan komt u nu mogelijk wel in aanmerking.
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Coronacrisis
Zoals ieder jaar informeren wij u vóór 1 mei over de voorgenomen huurverhoging per 1 juli. Dit jaar ontvangt u de brief met de 
aangekondigde huurverhoging in een bijzonder moeilijke tijd, waarin alles draait om het coronavirus. Het virus brengt onze gezondheid 
in gevaar én raakt velen van ons direct in de portemonnee. Wij realiseren ons dat een deel van onze huurders financiële problemen 
heeft of krijgt door de coronacrisis. Heeft u te maken met een plotselinge daling van uw inkomsten? Neem dan contact met ons op. 
Wij zoeken samen naar een passende oplossing. 
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Woningcorporaties mogen jaarlijks de huur verhogen. De 
huurinkomsten zijn in de eerste plaats nodig voor onder-
houd en beheer van onze woningen. En daarnaast voor 
het doen van investeringen in onder meer nieuwbouw en 
de verduurzaming van onze woningen. Verder hebben we 

Voor huurders die minder dan de streefhuur betalen, geldt 
de volgende berekening:

> Ligt uw maandelijkse huur meer dan 10 procent onder 
de streefhuur? Dan krijgt u een extra huurverhoging van 
0,6 procent. Totaal: 3,2 procent

> Ligt uw maandelijkse huur meer dan 20 procent onder 
de streefhuur? Dan krijgt u een extra huurverhoging van 
1,2 procent. Totaal: 3,8 procent

Voor huurders die na de huurverhoging meer dan de 
streefhuur zouden moeten betalen, geldt de volgende 
berekening.

> Komt de huur plus de huurverhoging van 2,6 procent 
boven de streefhuur uit? Dan krijgt u geen huurverhoging 
of een lagere huurverhoging zodat de nieuwe huur gelijk 
is aan de streefhuur. Als u om deze reden geen huur-
verhoging krijgt, dan blijft uw huur ongewijzigd. De huur 
wordt niet verlaagd. 

> Komt de huur na een huurverhoging van 2,6 procent uit 
boven de huurtoeslaggrens/liberalisatiegrens 737,14 euro 
(vrije sector)? Dan krijgt u ook een lagere huurverhoging, 
zodat de huur onder deze grens blijft.

Betaalbaar wonen

Jaarlijkse huurverhoging 2020
te maken met stijgende lasten. We betalen via heffingen 
en belastingen ruim een kwart van de jaarhuur aan de 
overheid. 

Ondanks de stijgende lasten en de uitdagingen die voor 
ons liggen, staat Habeko voor betaalbaar wonen. Daarom 
houden wij vast aan een gematigd huurprijsbeleid. Voor-
al voor onze doelgroep: huurders met een inkomen tot 
43.574 euro. 

Ook kijken we bij de huurverhoging 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 huurver-
hoging. In de brief ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’ 

vindt u de voorgestelde huurverhoging per 1 juli 2020. 
Behoort u tot de huurders met een inkomen tot 43.574 
euro, dan staat ook de streefhuur voor uw woning in deze 
brief vermeld. 

Huurverhoging doelgroep: huurders 
met jaarinkomen* tot 43.574 euro 
De basisregel is dat de huur met het inflatiepercentage 
wordt verhoogd. Dat komt voor 2020 neer op een verho-
ging met 2,6 procent. 
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Inkomensafhankelijke huurverhoging 
voor huurders met jaarinkomen* vanaf 
43.574 euro
Voor de huishoudens met een jaarinkomen vanaf 43.574 
euro, passen we de inkomensafhankelijke huurverhoging 
van maximaal 5,2 procent toe. Wettelijk mogen we de 
huur met maximaal 6,6 procent verhogen. De inkomens-
afhankelijke 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. 

In de brief  ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’  voor 
huurders met een inkomen vanaf 43.574 euro, wordt geen 
streefhuur vermeld. De streefhuur voor deze huurders is 
gelijk aan 86 procent van de maximaal toegestane huurprijs 
per 1 juli 2020. 

Van Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw) 
ontvangt u binnenkort het magazine Huurwijzer. Hierin 
staat heel veel informatie over de huurverhoging 2020. Op 
bladzijde 23 van Huurwijzer vindt u de maximaal toegesta-
ne huurprijzen per 1 juli 2020. Op de achterzijde van onze 

*De overheid kijkt naar het totale inkomen over 2018. 
Het inkomen van alle mensen in het huishouden telt mee. 
Van jongeren die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, 
telt alleen het inkomen boven 20.450 euro mee.

Het is wettelijk geregeld dat huishoudens van vier personen of meer geen inkomensafhankelijke huurverhoging 
mogen krijgen. Dit geldt ook voor huishoudens met ten minste één persoon die op 1 juli 2020 de AOW-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Habeko wonen krijgt deze informatie van de Belastingdienst zoals van toe- 
passing op het moment van opvragen (maart 2020). Is uw situatie na het moment van opvragen gewijzigd, dan 
kunt u mogelijk bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zie hiervoor de informatie op 
www.huurcommissie.nl.

brief staat het totaal aantal woningwaarderingspunten van 
uw woning. In het genoemde overzicht kunt u zien welke 
maximaal toegestane huur bij uw aantal punten van toepas-
sing is. Als u 86 procent van dit bedrag neemt, heeft u de 
inkomensafhankelijke streefhuur. 

Huurverhoging vrije sectorwoning
en garages
> Huurders van een vrije sectorwoning krijgen een  

huurverhoging van 2,6 procent.
> De huur van garages wordt ook verhoogd met  

2,6 procent.

Voorschot servicekosten
Per 1 juli zijn voor een aantal complexen de voorschotten 
voor servicekosten aangepast. Het gaat voornamelijk om 
verlagingen van voorschotten op schoonmaakkosten en 
elektra gemeenschappelijke ruimten.

Bezwaar maken tegen de  
(inkomensafhankelijke) 
huurverhoging 
Is uw inkomen ten opzichte van 2018, of uw gezins- 
situatie van maart 2020 veranderd? Dan kunt u moge- 
lijk bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Wellicht komt u zelfs voor huurverlaging 
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 vermeld hoe u tegen de algemene 
huurverhoging bezwaar kunt maken. Gebruik ook de 
formulieren van de Huurcommissie. 

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.
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We voeren de jaarlijkse huurverhoging uit op basis van ons 
huurprijsbeleid. Dat beleid is er vooral op gericht om huren 
betaalbaar te houden. Dit doen we bijvoorbeeld door de 
streefhuur van woningen laag te houden. De streefhuur 
is de huur die wij redelijk vinden voor de woning. De 
streefhuur voor alle woningen was 71,5 procent van de 
maximaal toegestane huurprijs. De maximaal toegestane 
huur van een woning wordt bepaald aan de hand van het 
woningwaarderingsstelsel. Dit puntenoverzicht vindt u ook 
terug op de achterkant van de brief ‘Voorstel tot aanpassing 

van de huurprijs’.

huurprijs voor een woning. En hoe hoger de streefhuur.
De huurprijs van een goed geïsoleerde woning ligt gemid-
deld hoger dan van een vergelijkbare woning met een lager 
energielabel. De overheid is ervan uitgegaan dat huurders 
in een goed geïsoleerde woning automatisch een voor-
deeltje hebben: hun energierekening zal dalen. De praktijk 
wijst echter anders uit. Doorgaans gaan huurders in een 
woning met een minder goed energielabel zuiniger om 
met energie. En behalen huurders in een woning met een 
A-label lang niet altijd de besparing die de overheid had 
becijferd. Energiebesparing hangt af van hoe bewoners met 
energie omgaan. 

De komende jaren verduurzamen wij onze woningen 
en neemt het aantal woningen met een A- en B-label 
(of lage Energie-Index) toe. Als we ons beleid niet aan-
passen, komt de betaalbaarheid van wonen in het geding. 
Daarom willen wij naar een huurprijsbeleid waarin het 
energielabel (Energie-Index) minder zwaar meeweegt in  
de hoogte van de huur. 
In ons nieuwe beleid ‘Van huurprijs naar woonlasten’ kijken 
we naar de totale woonlasten. Die bestaan uit:
> huur 
> energiekosten
> gemeentelijke lasten. 

Huur: Wij hebben invloed op de huur. Wij kunnen de 
hoogte van de streefhuur variëren, kijkend naar het ener-
gielabel (Energie-Index) van woningen. 

Aangepast huurprijsbeleid van Habeko wonen 
Nieuw beleid ‘Van huurprijs naar woonlasten’
In het woningwaarderingsstelsel telt het energielabel (of de 
Energie-Index) van een woning mee in de hoogte van de 
huur. Aan de hand van een energielabel of de Energie-Index 
ziet u in één oogopslag hoe energiezuinig een woning is. Tot 
2015 werd de energiezuinigheid aangegeven met een ener-
gielabel voor woningen (A tot en met G). Sinds 1 januari 
2015 is het energielabel voor woningen vervangen door de 
Energie-Index. Vooral A- en B-labels of een Energie-Index 
onder 1,4 leveren veel woonpunten op (zie tabel op  
pagina 6). Hoe meer woonpunten, hoe hoger de maximale 
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Energiekosten: Wij hebben enige invloed op de energie-
kosten, bijvoorbeeld door woningen goed te isoleren en 
zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien. 

Gemeentelijke lasten: Daarover zijn we in gesprek met 
de gemeente. Lokale belastingen maken immers een groot 
deel uit van de woonlasten.

Wat merkt u van ons nieuwe huurprijsbeleid?
Wij kiezen ervoor om het energielabel minder zwaar te 
laten wegen. Daarmee bereiken wij dat de streefhuur min-
der stijgt als een woning beter geïsoleerd wordt. Praktisch 
betekent dit dat we kunnen variëren met de hoogte van 
de streefhuur, kijkend naar het energielabel. Voordeel voor 
huurders: woningen met een hoger label worden vaker 
betaalbaar voor huurders met een lager inkomen. 

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 inkomens-
grenzen. 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. 

Tabel 1 Energieprestatie en puntensysteem

Energie-Index Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning/
(afgegeven ná 1-1-2015) (afgegeven vóór 1-1-2015)  Duplexwoning

EI � 0,6 Label A++ 44 40

0,6 < EI � 0,8 Label A+ 40 36

0,8 < EI � 1,2 Label A 36 32

1,2 < EI � 1,4 Label B 32 28

1,4 < EI � 1,8 Label C 22 15

1,8 < EI � 2,1 Label D 14 11

2,1 < EI � 2,4 Label E 8 5

2,4 < EI � 2,7 Label F 4 1

EI > 2,7 Label G 0 0



In 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord.  
Daarin zijn afspraken gemaakt over een gematigde jaarlijkse huurstijging én over huur- 
bevriezing/huurverlaging. In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met  
een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. 

Of een huishouden in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing hangt  
af van:
> het aantal personen in het huishouden 
> het inkomen, en
> de (netto) huurprijs van de woning. 

Is het inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs, dan kan een huishouden in aan-
merking komen voor huurbevriezing of zelfs voor huurverlaging. Bij de berekening van het 
huishoudinkomen wordt uitgegaan van het geregistreerde inkomen dat de Belastingdienst 
gebruikt. Op de aanslag heet dit het verzamelinkomen. 

Om wie gaat het?

Tabel 1 Doelgroepen per huishoudgrootte

 
 Huishoudgrootte

Inkomensgroep 1 persoon  2 personen 3 of meer personen

Laag � € 15.500 � € 26.500 � € 30.825

Midden  > € 15.500 en  > € 26.500 en > € 30.825 en 
 � € 27.000 � € 37.000 � € 43.500

Hoog > € 27.000 > € 37.000 > € 43.500

Tabel 2 Huurbevriezing of huurverlaging

 Huurprijs

Inkomensgroep  Huishouden 1 of Huishouden 3 of Alle huishoudens
 2 personen meer personen
 Huur > € 619,01  Huur > € 663,40 Huur > € 737,14 
 en � € 737,14  en � € 737,14

Laag Huurbevriezing Huurbevriezing Huurverlaging

Midden - - Huurbevriezing

Hoog - - -

Wanneer huurbevriezing?
Huurders die op basis van hun inkomen over 2019 in aanmerking komen voor huurbevrie-
zing, roepen wij op om zich te melden. Het gaat om huurders met een laag of een midden 
inkomen (zie tabel 1 en 2). Als bij de controle blijkt dat zij in aanmerking komen, bevriezen 
we de huur voor een jaar. Na dit jaar moet huurbevriezing opnieuw worden aangevraagd. 
Er is geen mogelijkheid om in bezwaar te gaan, aangezien het geen wettelijke regeling is. Wij 
sluiten ons aan bij het Sociaal Huurakkoord omdat wij wonen betaalbaar willen houden.

Wanneer huurverlaging?
U kunt het hele jaar door huurverlaging aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als u 
een netto huurprijs betaalt van boven 737,14 euro en een laag inkomen heeft (zie tabel 1 
en 2). Dit kan bijvoorbeeld als de huur door inkomensafhankelijke huurverhogingen boven 
de liberalisatiegrens (vrije sector) is uitgekomen. Met voldoende bewijs verlagen wij de huur 
tot onder die grens, zodat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Denkt u in aanmerking 
te komen voor huurverlaging? Neem dan contact met ons op.

Huurverlaging en huurbevriezing   
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Habeko wonen
Dorpsstraat 50
2391 BJ Hazerswoude-Dorp

Telefoon
0172 583 111

E-mail
info@habekowonen.nl

Website
www.habekowonen.nl


