
 

 

Op 5 maart stond gepland dat de Eerste Kamer een aantal 

wetten zou gaan behandelen, waaronder de Inkomensafhan-

kelijk Huurverhoging, echter dat is opnieuw uitgesteld. 

De inkomensafhankelijke huurverhoging heeft als doel : 

 De woningcorporatie financiën te verschaffen voor de 

verhuurderheffing. 

 Aanpakken van de “scheefhuurders”, dit zijn huurders die 

in de loop van de jaren meer zijn gaan verdienen dan de 

huidige inkomenseis van een sociale huurwoning  van     

€ 34.229,-. 

Standaard krijgt iedere huurder een huurverhoging be-

staande uit de inflatie (2012  2,5%) plus 1,5% ,  

(categorie I) totaal dus 4%.  

De huurders met een huishoudinkomen (gezamenlijk 

belastbaar inkomen van huurder en evt relatie ) tussen    

€ 33.614,- en € 43.000,- krijgen een huurverhoging van 

inflatie plus 2 % , (categorie II) totaal 4,5 %. Heeft u een 

huishoudinkomen boven de  € 43.000,- dan is de huurver-

hoging inflatie plus 4 % , (categorie III) totaal 6,5 %. Om te 

bepalen in welke categorie u zit vraagt de corporatie bij 

de belastingdienst op in welke categorie de huurder zit en 

stemt daarop de huurverhoging vast, er wordt gekeken 

naar het belastingjaar 2011.  

Indien een huurder na een of meer inkomensafhankelijke 

huurverhoging(en) een inkomensdaling doormaakt tot onder 

de, bij de huurverhogingen gehanteerde inkomensgrens of 

inkomensgrenzen, dan kan de huurder een huurverlaging 

voorstellen tot aan het niveau dat de huurprijs zou hebben 

kunnen bedragen indien de huurder al die tijd een inkomen 

onder de gehanteerde inkomensgrens of inkomensgrenzen 

zou hebben gehad. De huurder zal zijn huurver-

lagingsvoorstel moeten onderbouwen met 

inkomensgegevens waaruit blijkt dat het inko-

men tot onder de inkomensgrens/-grenzen is 

gezakt. Dit kan de huurder zo spoedig mogelijk 

nadat het inkomen over een verstreken kalen-

derjaar bekend is. 

Maximale huurverhoging per juli 2013 

Hoe lang de inkomensafhankelijk huurverho-

ging doorgaan is onzeker, door het aanpas-

sen van het Woning Waardering Stelsel 

(WWS) over een 2 tot 3 jaar zal ook de huur-

berekening voor een woning anders worden. 

Of en hoe Omnia Wonen de inkomensafhan-

kelijke huurverhoging  gaat toepassen en 

dus hoe hoog uw verhoging is dat is nog 

even afwachten. Voor minister Blok zal het 

lastig worden gezien de termijnen voor de 

behandeling van de adviesaanvraag door de 

S.H.O.W. 

Inkomensafhankelijke  

huurverhoging 

Wijzigingen  in 2013 

Per 1 januari 2013 zijn er ver-
schillende wetten en regels aange-
past waar u als huurder of wo-
ningzoekenden mee te maken 
kunt krijgen. 
 
Het gaat om aanpassing van de 
liberalisatiegrens, de huurtoeslag-
grens en de inkomensgrens voor 
sociale huurwoningen. Maar ook om 
het maximum inkomen dat u mag 
verdienen om nog huurtoeslag te 
kunnen krijgen, om de eigen bijdrage 
in de huurtoeslag en om huisvesting 
in verpleeg- en verzorgingstehuizen. 
 
Wie een huis wil huren van een 
woningcorporatie krijgt met een 
inkomenstoets te maken. De meest 

recente aanslag inkomstenbelasting 
of het zogenaamde IB-60 formulier 
levert daarbij het bewijs over de 
hoogte van het inkomen. Het gaat 
dan om het inkomen van het vorig 
kalenderjaar, of van het jaar daar-
voor. 

Geen inkomensgrens voor zorgbe-
hoevenden 

Voor huishoudens waarvan een van 
de partners intensieve zorg thuis 
nodig heeft geldt geen inkomens-
grens. Ongeacht het inkomen kunnen 
deze huishoudens een op zorgbehoe-
venden aangepaste woning van een 
corporatie huren. Er moet dan wel 
een indicatie zijn van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg, en die indica-
tie moet voor minimaal een jaar zijn 

afgegeven. De indicatie moet bovendien 
voor minimaal 10 uur per week zijn. 
Voorheen golden iets andere voorwaar-
den waaraan een indicatiestelling 
moest voldoen, maar omdat die door 
veranderingen in de zorg niet meer 
bestaan is dat sinds 1 januari aange-
past. 
 
Liberalisatiegrens omhoog 

De maximale huurprijs waarvoor een 
sociale huurwoning aan een nieuwe 
huurder verhuurd mag worden is naar 
€ 681,02 euro gegaan. (was € 664,66 
per maand).  
 
Huurtoeslaggrens omhoog 

Voor woningen met een huurprijs tot 
de liberalisatiegrens is huurtoeslag 
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mogelijk. Omdat de liberalisatiegrens 
omhoog is gegaan, is ook het bedrag 
waarbij nog huurtoeslag mogelijk is 
gestegen. Voor woningen met een 
maandhuur tot 681,02 kunt u huur-
toeslag krijgen, mits uw inkomen daar 
laag genoeg voor is en u aan een aan-
tal andere voorwaarden voldoet. 

Grens huurtoeslag alleenwonenden 
omlaag 

Het maximale inkomen waarbij alleen-
wonenden nog huurtoeslag kunnen 
krijgen, is lager geworden. Om huur-
toeslag te kunnen ontvangen, moet het 
inkomen vrij laag zijn. De grens voor 
alleenwonenden ligt in 2013 precies 
1000 euro lager dan in 2012. Voor 
samenwonenden zijn de grenzen 
onveranderd ten opzichte van 2012. 
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Voor alleenwonenden tussen 23 en 65 ligt de grens nu op € 
21.025 (was € 22.025), voor samenwonenden op €29.900. Voor 
ouderen en jongeren gelden aangepaste inkomensgrenzen. 

Inkomensgrens sociale huurwoning aangepast 

Het maximale inkomen waarmee nieuwe huurders nog in aan-
merking kunnen komen voor een sociale huurwoning van een 
corporatie is geï ndexeerd naar € 34.229. (was € 34.085). Om een 
corporatiewoning met een huur tot de liberalisatiegrens van € 
681.02 te mogen huren mag een huishouden dus niet meer ver-
dienen dan deze € 34.229. Voor zowel alleenwonenden als gezin-
nen geldt hetzelfde bedrag. Ook leeftijd maakt in deze inkomens-
grens niet uit. Wel geldt dat corporaties 10% van de woningen 
met een huur tot € 681.02 mogen toewijzen aan huishoudens 
met een (iets) hoger inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
bewoners van wie de woning gesloopt wordt. 

bron: Woonbond 

Maandagavond 8 april zal de jaarlijkse 

Algemene Leden vergadering gehou-

den worden. Dan zal het bestuur ver-

antwoording afleggen voor het afgelo-

pen jaar en u informeren over 2013. 

Op onze website kunt u de notulen 

van 2012 terugvinden. 

Wij hopen u in de Roef te kunnen ont-

vangen met een kopje koffie. 
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Hondsdrafmeen en Lage Wei, daar gaan we de prik-
kers, knijpers en vuilniszakken uitdelen die we van 
de gemeente mogen gebruiken. De gemeente zorgt 
ook voor afvoer van het verzamelde zwerfvuil. Voor 
kinderen die hun ouders helpen is er een spring-
kussen aanwezig. Rond 12.15 uur verzamelen we 
ons voor koffie en kunnen de ouders even napraten 
over de straat, de wijk etc. en voor de kinderen is er 
wat lekkers en het springkussen. 
We hopen op uw enthousiaste deelname, want…….. 
vele handen maken licht werk!! 

De huurdersverenigingen Weidewaard 
en wij ondersteunen de start van 
“Nederland Schoon” en gaan op zater-
dag 9 maart samen het zwerfvuil in 
onze straten opruimen. 

DOET U OOK MEE??   

Jong en oud is welkom. 
Voor de 3 jeugdige deelnemers, die het 
meeste afval verzamelen, zijn prijsjes 
beschikbaar. 

We verzamelen om 11.00 bij de tent op 
het grasveld, tussen de Klaproosmeen, 
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Kop voor artikel op binnenpagina 

Lokatie:  Wijkgebouw “de Roef” 

Tijdstip:  20.00 uur 

Opening 

Vaststellen agenda 

Mededelingen voorzitter 

Vaststellen notulen 2 april 2012 

Jaarverslag 2012, financieel verslag 2012, kascommissie 

Begroting 2013 

Rondvraag 

Sluiting (+/- 21.30 uur ) 

Omnummering diverse woningen. 

Deze maand zijn er diverse voorlichtingen door de Gemeente 

Harderwijk. 

De huurders die bericht hebben gehad dat hun woning een an-

der adres krijgt zijn geïnformeerd wanneer hun voorlichting is, wij 

als huurdersvereniging zullen ook aanwezig zijn. 

Wij zijn met de gemeente in overleg geweest om de nummering 

in de appartementen Pijlkruidmeen en Klaproosmeen zodanig 

aan te passen dat het voor een bezoeker makkelijker is om naar 

een bepaald huisnummer te gaan.  De nieuwe nummering zal 

onderin beginnen en als een kurketrekker naar boven doorlopen. 
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