
Vragen over huurverhoging 2016 
 
Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2016 en vragen daaromtrent hebben wij de veel 
gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. 
Hierbij hebben we de volgende indeling van vragen gemaakt: 
1. Huurverhoging algemeen 
2. Uw huishoudinkomen 
3. Bezwaar 
 

1. Huurverhoging algemeen 
 
Waarom is huurverhoging nodig? 
Huurverhoging is nodig omdat alle prijzen stijgen. Patrimonium heeft ook aandacht voor de 
betaalbaarheid van de woningen. Wij kijken daarbij verder dan alleen de huurprijs, door ook naar de 
totale woonlasten te kijken. 
 
Wat doet Patrimonium met de huurverhoging?  

- Alle corporaties samen moeten van de regering 1,75 miljard euro per jaar meebetalen aan 
het wegwerken van het begrotingstekort. Patrimonium moet in 2016 bijna 600.000 euro 
betalen aan verhuurdersheffing.  

- Vanwege de groei van Urk zijn er nog veel nieuwe woningen nodig. Patrimonium bouwt in 
2016 54 nieuwe woningen en van 68 woningen vervangen we de daken. Daar is heel veel 
geld voor nodig. Patrimonium is  met de gemeente Urk in gesprek over de nieuwbouw voor 
de komende jaren.  

- Het uitvoeren van regulier onderhoud, zoals het periodiek schilderen van de woningen. 
- Het betalen van de rente en aflossing van de leningen. 
- Het betalen van de bedrijfslasten, zoals personeelskosten, kantoorkosten, maar ook de 

verzekeringen, waterschapslasten en onroerend zaakbelasting. 
 
Is er een maximum voor de huurprijs van mijn woning?  
Iedere sociale huurwoningen heeft een maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door het 
woningwaarderingsstelsel. Dat werkt als volgt. Iedere woning die we verhuren, krijgt een aantal 
punten. Voor bijvoorbeeld de oppervlakte, het woningtype, het voorzieningenniveau en het 
energielabel. Sinds 1 oktober 2015 is ook de WOZ waarde een onderdeel van het 
woningwaarderingsstelsel. 
Die punten samen bepalen hoeveel een woning maximaal mag kosten. Gemiddeld is de huurprijs 
van het woningbezit 69% van de maximale huurprijs die Patrimonium voor de woning zou mogen 
vragen. 
 
Wat is de maximale huurverhoging per 1 juli 2016? 
De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2016 met maximaal 2,1% tot 4,6% worden 
verhoogd. 
De basishuurverhoging bedraagt maximaal 2,1%. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen (2014) 
hoger dan € 34.678 kunnen te maken krijgen met een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. 
 
Vanaf 2013 staat de overheid een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Daardoor krijgen 
huurders die meer verdienen een hogere huurprijsaanpassing. Huurders met een lager inkomen 
mogen een lagere huurprijsaanpassing krijgen. 
 
Maximale huurverhoging bedraagt per 1 juli 2016: 

 

Inkomenscategorie huurverhoging 

Huishoudens met een inkomen tot € 34.678 2,1% 

Huishoudens met een inkomen vanaf € 34.678 tot € 44.360 2,6% 

Huishoudens met een inkomen boven € 44.360 4,6% 

 
  



Hoe ziet het huurprijsbeleid van Patrimonium er uit? 
Patrimonium heeft in overleg met De Bult gekeken naar de betaalbaarheid van de woningen voor 
huurders met de lagere inkomens. Daarom krijgen de huurders van Patrimonium die in de laagste 
inkomenscategorie vallen (tot € 34.678) een huurverhoging van 1,0% per 1 juli 2016. 
Huurders met een inkomen vanaf € 34.678 krijgen een hogere huurprijsaanpassing, conform 
bovenstaande tabel. Het grootste deel van de huurders van Patrimonium krijgt een huurverhoging 
van 1,0%. 
 
Ontvang ik als huurder straks nog huurtoeslag?  
Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Met uw recht op 
huurtoeslag wordt de werkelijke huurverhoging voor het grootste deel gecompenseerd. Op de 
website van de belastingdienst leest u wanneer u huurtoeslag krijgt. Patrimonium geeft de nieuwe 
gegevens over uw huurprijs door aan de Belastingdienst. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw 
persoonlijke gegevens die bekend zijn bij de belastingdienst. Mocht u vragen hebben over uw 
huurtoeslag kunnen de verhuurmedewerkers van Patrimonium u helpen. Zij kunnen een 
proefberekening maken of u helpen bij een nieuwe aanvraag huurtoeslag. 
 

2. Uw huishoudinkomen 
 
Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen? 
Dit is het bruto inkomen van u en uw huisgenoten over 2014. Als uw kinderen thuis wonen en op 1 
januari 2016 jonger waren dan 23, dan telt voor hen alleen het inkomen boven het wettelijk 
minimumloon mee. 
 
Hoe weet Patrimonium wat mijn inkomen is? 
We hebben dit nagevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft niet het exacte inkomen 
door, maar binnen welke categorie uw huishoudinkomen valt. Concreet betekent dit dat de 
Belastingdienst doorgeeft of het bruto inkomen tussen € 34.6778 en € 44.360 valt of dat het bruto 
inkomen boven € 44.360 is. Daarnaast geeft de Belastingdienst door hoeveel inkomensontvangers 
het huishouden telt. Huishoudens ontvangen bericht van de belastingdienst dat Patrimonium deze 
gegevens heeft opgevraagd. 
 
Wat zijn de peildata bij het vaststellen van de maximale huurverhoging? 
Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2016. Voor het inkomen wordt gekeken 
naar het inkomen verdiend in 2014. Gegevens van 2015 zijn op het moment dat we de 
huurverhogingsbrief versturen (voor 1 mei 2016) nog niet bekend en kunnen we daarom niet 
gebruiken. 
 
Mijn verklaring van de Belastingdienst klopt niet. Wat moet ik doen? 
Als uw inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt, kunt u bezwaar bij ons maken. 
Vervolgens moet u er zelf voor zorgen dat de gegevens worden aangepast. Zodat de gegevens wel 
kloppen als wij, begin juli 2015, een nieuwe verklaring bij de Belastingdienst opvragen. Nadat u 
bezwaar heeft gemaakt bij ons, moet u dit doen: 

- Als er sprake is van een administratieve fout of als het huishoudinkomen kort geleden 
opnieuw is vastgesteld, neemt u hierover contact op met de Belastingdienst. 

- Als het aantal personen op het adres niet klopt, moeten de personen die er niet (meer) 
wonen uitgeschreven worden. Als deze personen niet bekend zijn, vraagt u een 
adresonderzoek bij de gemeente aan. 

 

3. Bezwaar 
 
Kan ik bezwaar maken als mijn huishoudinkomen in de laagste categorie (tot € 34.678) valt? 
Dat kan. Als u het niet eens bent met uw huurverhoging, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen 
maken. U kunt bezwaar maken als: 

- De huurverhoging meer bedraagt dan de maximale huurverhoging; 
- De huurprijs door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens uit komt; 
- De brief over de huurverhoging fouten bevat, zoals een onjuiste ingangsdatum; 

 
 



Wat kan ik doen als mijn huishoudinkomen na 2014 is gezakt? 
Als uw huishoudinkomen na 2014 is gezakt tot onder de inkomensgrens die voor het 
huurverhogingsvoorstel is gebruikt kunt u bezwaar maken. In dat geval moet u zelf aantonen dat het 
huishoudinkomen lager is geworden dan € 34.678 of € 44.360. Dat doet u door te laten zien welke 
bewoners in 2016 op het adres waren ingeschreven en wat hun inkomen in 2016 was. U kunt dit 
aantonen met: 
- een uittreksel van Basisregistratie Personen (BPR) van de gemeente Urk, waaruit blijkt hoeveel 

bewoners op het adres staan ingeschreven. Verkrijgbaar bij de gemeente Urk. De gemeente 
brengt daarvoor kosten in rekening.; 

- en Inkomensverklaring 2015 of een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2015 van alle 
bewoners. Voor een inkomensverklaring 2015 kunt u informatie opvragen bij de Belastingdienst. 

 
Een lid van het huishouden is chronisch ziek. Wat zijn de precieze voorwaarden om bezwaar 
te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? 
De voorwaarden zijn afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Als u alleen woont, 
hebben we andere documenten nodig dan als u samen met anderen woont. 
- U woont alleen en krijgt extra zorg. Bij een eenpersoonshuishouden stuurt u een zorgplan naar 

ons op. Uit dit zorgplan blijkt dat u voor een periode van ten minste een jaar en in ieder geval tien 
uur per week verpleging of verzorging ontvangt. Ook is het mogelijk om een zorgindicatiebesluit 
uit 2016 aan te leveren. 

- U of iemand in uw huishouden krijgt extra zorg. Bij een meerpersoonshuishouden stuurt u een 
blijk van waardering voor mantelzorgers naar ons op. Hieruit blijkt dat die mantelzorg is verleend 
aan u of iemand in uw huishouden. Vanaf 2015 wordt dit afgegeven door gemeente (voorheen 
SVB). Ook is het mogelijk om een zorgindicatiebesluit uit 2016 aan te leveren. 

 
Een lid van het huishouden is gehandicapt. Wat zijn de precieze voorwaarden om bezwaar te 
maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? 
Het kan hier om verschillende situaties gaan. Hieronder wordt de situatie beschreven en 
aangegeven wat er nodig is om bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging (dit is het 
percentage boven de basishuurverhoging van 2,1%) te maken. 
- Verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis. U of een lid van uw huishouden heeft een 

zorgindicatie voor het verblijf in een verpleeg-/ of verzorgingstehuis. De zorgindicatie stuurt u 
naar ons op. 

- Assistentie voor dagelijkse levensvoorziening (hulp bij handelingen als eten, wassen of 
toiletgang). Als u of iemand anders in uw huishouden hulp ontvangt bij algemene dagelijkse 
handelingen, stuurt u een ADL-indicatie op. 

- Aanpassing in uw woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de 
handicap van de persoon met de beschikking. Dat doet u door een Wmobeschikking of Wvg-
beschikking voor aanpassing van de woning op te sturen. 

- Er is sprake van slechtziendheid. Nodig: een verklaring van de huisarts of specialist. Uit deze 
verklaring moet blijken dat uw gezichtsvermogen minder dan 30% is of dat uw gezichtsveld 
kleiner is dan 30 graden. 

 
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging? 
U kunt bezwaar maken met het bezwaarschriftformulier. Dit formulier kunt u downloaden via de 
Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Het ingevulde formulier moet uiterlijk 30 juni 2016 in ons 
bezit zijn (Chr. Woonstichting Patrimonium, Postbus 116, 8320 AC URK). 
 
Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt? 
U krijgt van Patrimonium een schriftelijke reactie. Hierin leest u of wij uw bezwaar als terecht of niet 
terecht beoordelen. Is uw bezwaar niet terecht, dan ontvangt u ook een toelichting waarin wij 
uitleggen hoe wij tot onze conclusie zijn gekomen. Bent u het niet met die conclusie eens, dan 
kunnen wij uw bezwaar doorsturen naar de onafhankelijke Huurcommissie. Deze doet vervolgens 
een uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging. Bent u het niet eens met de uitspraak van 
de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. 


